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إهداء

رحيلهما. لذكرى تخليًدا دياني، وفيتوريو بورتا ديال فالديمريو إىل





وتقدير شكر

الشبكات بعنوان دياني إم كتَبَه فصٍل يف و٥–٣ ٥–٢ القسمني من أجزاءٌ ظهرت أن سبق
وإسسول سنوو دي حرَّره وقد االجتماعية»، للحركات بالكويل «دليل كتابه يف واملشاركة
نرش دار تكرَّمت .٣٣٩–٣٥٩ الصفحات ،(٢٠٠٤ بالكويل، (أوكسفورد: كرييس وإتش
مورمينو وإم بيانكي إم كتبه فصٍل يف سابًقا ظهرت موادَّ نِرش بإعادة بالترصيح مولينو إل
الذي أخرى»، «قوانني كتاب من ميالن» يف النسائية الحركة الذات: عن «البحث بعنوان:

.١٥٩-١٦٠ الصفحتني (١٩٨٤ مولينو، إل (بولونيا: ميلوتيش إيه حرََّره





الثانية الطبعة تصدير

عام من يناير يف الكتاب هذا من األوىل الطبعة صدور منذ وقعت التي األحداث هي كثرية
وَقَع نفسه، العام من نوفمرب يف وباألدقِّ أشهر، بضعة عىل يَزيد ال ما ُميضِّ فبعد ١٩٩٩؛
ما إىل العاملي العام الرأي انتباه لفتَت التي سياتل» «معركة باسم يُعَرف أن شأنه من ما
لم وُمناَهضة تحدٍّ من التبايُن، شديدة فاعلٌة أطراٌف قوامها عريضة، ائتالفاٌت تتبناه كانت
إليها، الداعية املؤسسات وأهم الجديدة الليربالية العوملة حركة ضد طويٍل مًدى عىل يَتزعَزعا
من فجأة الجديدة الليربالية تحوَّلت لقد العاَلمية. التجارة منظمة أو الدويل النقد كصندوق
بديل» «ال مبدأ بحسب التنمية، إىل امُلمِكن الوحيد املسار باعتبارها إليها يُنَظر أيديولوجية
ويفقد كبري خالٍف محلِّ خيار إىل واشنطن»، «إجماع عليه يُطَلق وما الحرة] السوق [عن
عالوًة السياسات، وُصنَّاع االقتصاد وخرباء املال رواد وجد لقد ُمتزايد. نحٍو عىل رواَجه
منظومة وجود إمكانية تعلن دعوى أمام أنُفَسهم ويسار، يَمني من السياسيني الزعماء عىل

بالفعل. أخرى
نشأة ا حقٍّ شهدت قد املاضية القليلة السنوات هل يُخربنا بأن كفيل املستقبل وحده
العاَلمية العدالة إىل داعية حركاٍت أو حركة هيئة عىل تشكَّلت جديدة كربى سياسيٍة قوٍة
يف بيانه سنحاول كما نعم، اإلجابة أن نعتقد الخمس؟ القارات عرب أنشطتها تمارس
األخرية السنوات أن شك فال أمر، من يكن مهما خطأ. عىل لعلنا لكن الكتاب، هذا طيات
ِكتاب أمام ثمَّ ومن االجتماعية، الحركات ُمحلِّيل أمام جديدة مشكالٍت بروَز شهدت قد
تجربة صلب من يتجزَّأ ال راسًخا جزءًا كانت الكتاب هذا من األوىل الطبعة إن هذا. كِكتابنا
تلك الجديدة االجتماعية بالحركات واملقصود عنها، ًا وُمعربِّ الجديدة» االجتماعية «الحركات
كحقوق بقضايا وامَلعنية العرشين القرن من الستينيات أواخر منذ نشأت التي الحركات
والتضاُمن والسالم والهجرة، الِعْرقي واالنتماء البيئة، وحماية الجنسانية، والعالقات املرأة،



االجتماعية الحركات

الفعل نماذج عن واضح وتميٍُّز «جديدة» وسطى طبقٍة من قوي أساٍس عىل والقائمة الدويل،
التاريخية. الناحية من سبَقتْها التي القومي، التيار أصحاب أو العاملة للطبقة الجمعي
الداعية الحمالت ِمن الراهنة واملوجة الحركات تلك بني مشرتكة أموًرا ثمة أن شك ال
األنماط بني امللموس باالختالف القائلة األطروحات من كثريًا هناك أن بَيَْد العاَلمية، للعدالة
لنا جاز لو الراكدة»، املياه «يف طوال سنواٍت بعد أِلفناها. التي وتلك الجمعي لفعلها العامة
العاملة الطبقة نشاط أن يبدو تايلور، وفريتا روب ليلال من ق املوفَّ التعبري هذا استعارة
(سواء امَلحرومة الفئات قاَدتْها التي التعبئة عمليات حظيَت فقد حال، أيِّ وعىل وبقوة. عاد
سكانًا أم األمريكية، املتحدة بالواليات املستقرَّة غري الوظائف يف امَلَهرة غري العماَل أكانَِت
إنشاءُ يُهدِّدها محليًة مجتمعاٍت أم السودان، غرب يف واألمراض املجاعات من روا تَرضَّ
الحقوق أن يبدو كما ُمتناٍم. حضور لها وصار ُمتزايد، باهتماٍم الهند) يف جديدة سدوٍد
الحقوق إىل باإلضافة االجتماعية، واالستحقاقات الحياة قيد عىل بالبقاء امُلتعلِّقة األساسية
مقارنًة املعارصة الحشد حركات يف توازنًا أكثر دوًرا تلعب املادية؛ االحتياجات تتجاَوز التي

القريب. املايض يف الحال عليه كان بما
املساواة بانعدام املعني الَجمعي بالفعل دفَعت التي األسباب تناول بصدد هنا لسنا
إىل يرجع ذلك كان إن فيما والنظر املاضية، العقود خالل النسيان غياهب إىل االجتماعية
عن الجانب لهذا االجتماعية الحركات يف الباحثني أغلب إغفال إىل أم الفعلية أهميته تضاؤل
امَلنحى، بهذا تذكرينا عىل دأب من منهم هناك إذ الباحثني؛ كل بالتأكيد نعني (وال َعمد غري
أو ستيبان-نوريس، جوديث أو املتحدة، اململكة يف باجويل بول أو باركر كولني ومنهم:
املتحدة الواليات يف أريجي جوفاني أو فوس، كيم أو فانتيجا، ريك أو زيتلني، موريس
أن الجديدة الطبعة هذه إىل بالنسبة ذلك عواقب من كان الحالتنَي، كلتا ويف األمريكية).
سنوات، خمس عىل يزيد ال ما ُميضِّ بعد لنا، بدا قد فيه عملنا أدرجنا الذي السياق
عمليات نماذج أغلب نا غريَّ أن االختالف لهذا استجابًة فعلنا ما أول فكان االختالف؛ يف غايًة
الطبعة هذه يف أغلبها يُشري إذ الكتاب؛ فصول من فصٍل كلَّ بها نستهلُّ التي الجمعي الفعل
بحمالت ما نحٍو عىل مرتبطة لناشطني، شخصيٍة تجارَب أو عىلرصاعات أمثلة إىل الجديدة
لم والقوميات. الحدوَد يَتجاوز نطاٍق عىل الحشد بعمليات عالقٌة لها ربما أو العاملية العدالة
قرَّرنا، لكنَّنا الصعوبة، من أكرب بقدٍر املفاهيمي إطارنا تعديُل يتَّسم أن املستغَرب من يكن
جديد منهٍج صياغة محاولة من بدًال : كحلٍّ األدنى» بالحد «االكتفاء تبنِّي املطاف، نهاية يف
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التحليلية بالتصنيفات االستعانة إمكانية أثبتنا الجديدة، الظواهر من ُمستوًحى بالكلية
ة. املستجدَّ التطورات لتفسري — الرضورة عند — أيًضا تعديلها بل بالفعل، القائمة

أنه بَيَْد قرَّائنا، لتقدير مرتوك أمٌر هو إنما املهمة تلك يف نجاحنا مدى أنَّ البديهي من
مختلفة، بطرق أسهموا، الذين األشخاص من لكثري كعادتنا، َمدينون، أننا فيه شك ال مما
بخرباتهم؛ نستِعْن لم لو الحال عليه سيُصبح كان مما أفضل نحٍو عىل الكتاب هذا إخراج يف
بروفنرش وكني أوًال رابينوفيتش سوزان امُلحرِّرين من كلٌّ أبدى بالكويل، نرش دار ففي
ملسودتنا بامتياز ومفيدة شاملة مراجعًة جونستون هانك لنا قدَّم بينما ودعًما، صربًا الحًقا،
الطبعة إلصدار ُمقرتحنا بمراجعة أسمائهم، ذكر عدم آثروا الزمالء، من ثالثة اضطلع األوىل.
فإننا الداخلية»، «دائرتنا أعضاء إىل بالنسبة قيِّمة. ونصائَح رًؤى أيًضا لنا مقدِّمني الثانية،
ه نتوجَّ كما النقدي. الحسِّ ذي الدءوب لتقديره تييل بتشك نُِشيَد أن بدء ذي بادئ نودُّ
إدواردز، وبوب باركر، وكولن بالداساري، وديليا أندريتا، ماسيميليانو من كلٍّ إىل بالشكر
كرييس، وهانسبيرت مكارثي، وجون ماكادم، ودوج جوني، وماركو فيليول، وأوليفييه
وكريس رايرت، وهربرت بيتسورنو، وأليساندرو نايدهارت، وفريدهيلم موسكا، ولورينزو
كريستينا أثبتَْت آخًرا، وليس وأخريًا تارو. وسيدني سنو، وديفيد روشت، وديرت روتس،
بالكتاب، الخاصة املراجع بيان إعداد يف عليها يُعتَمد مساعدة يد قدَّمت حني تيرشجدارتَها
الثاني الفصل وهي: الكتاب، هذا من فصول أربعة بتحرير لت تفضَّ فقد تارو سارة أما
متميزة. لغويٍة كمحررٍة لُسمعتها استحقاقها فأثبتَِت التاسع، إىل السابع من والفصول
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األول الفصل

احلركاتاالجتامعية: دراسة
ة متغريِّ وإجاباٌت متكررة أسئلٌة

ما) (إىلحدٍّ

وهائلة، عميقًة تحوالٍت يشهد العالم أن واضًحا بدا العرشين القرن من الستينيات أواخر يف
الحقوق عن امُلداِفعة األمريكية الحركات شاملة. بثورٍة يمر العالم أن اعتقد َمن هناك إن بل
أملانيا يف الطالبية واالحتجاجات فرنسا، يف ١٩٦٨ مايو وعصيان للحرب، وامُلناِهضة املدنية
الساخن» إيطاليا «خريف أثناء والطالب العمال بني واالئتالفات املكسيك، أو بريطانيا أو
كمدريد واالختالف التباين يف غايٍة مناطَق يف للديمقراطية املؤيِّدة والحشود ،١٩٦٩ عام
إىل الجنوبية أمريكا من النقدي الكاثوليكي التيار وتنامي الشيوعية، وبراغ الفرانكوية
مالمح ترسم أن شأنها من التي والبيئية، النسائية الحركات ملولِّد األوىل والبشائر روما،
الكثري، وغريها الظواهر، هذه كل العرشين؛ القرن من السبعينيات لَعقد الجديدة السياسة

التشكُّل. طور يف عميقًة تغرياٍت ثمة بأن تَِيش كانت
مسبوقة غري بوترية لذلك، تبًعا االجتماعية، الحركات دراسة تطورت قد عليه، وبناءً
أربعينيات نهاية يف نَعوا قد النقاد أن لو البحث. مجاالت أهم من واحدًة أضحت حتى
(شرتاوس للنظرية» النسبي والغياب لإلدراك الوصفي املستوى «ضحالة العرشين القرن
سوى تلَق لم االجتماعية «الحركات أن نفسه القرن ستينيات يف وشَكوا ،(٣٥٢ :١٩٤٧
٤٢٦)؛ :١٩٦٤ (كيليان االجتماعية» التغريات دراسة إطار يف نسبيٍّا االهتمام من القليل
زخًما االجتماع علم مجاالت أكثر من «واحًدا يُعترب بات الجمعي بالفعل املعني البحث فإن
حتى الثمانينيات عقد ينقِض لم .(١٩٧٥ وود (ماركس السبعينيات أواسط يف ونشاًطا»
والتجريبية النظرية الكتابات يف األخرية العرش السنوات يف «انفجار عن امُلعلقون تحدَّث
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انظر ١٣٨؛ :١٩٨٧ وهرينج (موريس الجمعي» والفعل االجتماعية الحركات تتناول التي
١٩٩١أ). روشت أيًضا

له تُصَدر األركان راسخ مبحثًا االجتماعية الحركات دراسة صارت فقد اليوم، أما
ت خفَّ ربما املهنية. االتحادات أجله من س وتُؤسَّ الكتب، وسالسل املتخصصة، الدوريات
غري طويل، أمٍد منذ العرشين القرن ستينيات حراك ميَّزا اللذَين والتفاؤل الحماس حدة
تُقلِّل لم املاضية األربعة العقود مدار عىل وقعت التي والسياسية االجتماعية األحداث أن
صحيح؛ العكس بل إليه، ة امللحَّ الحاجة تُضعف أو الشعبي النشاط استقراء أهمية من
غري السياسية امُلنظَّمات أعم وبوجٍه االحتجاجية، واألنشطة االجتماعية الحركات فإن
مكونات من ثابتًا ُمكوِّنًا أصبحت العمالية؛ النقابات أو الكربى السياسية لألحزاب املنحازة
الشعبية واملشاركة االحتجاج سياسة توصيف امُلمِكن من يَُعد ولم الغربية، الديمقراطيات
عليه يُطَلق ما إىل املرجعية اإلشارات إنَّ بل تقليدية»، «غري باعتبارها الرمزية والتحديات
وروشت (نايدهارت متزايد نحٍو عىل ووجيهة معقولة تبدو االجتماعية» الحركات «مجتمع

١٩٩٨ب). وتارو ماير ١٩٩٦؛ ميلوتيش ٢٠٠٢؛
ومدى الجمعي، الفعل ة حدَّ يف كبريًا تذبذبًا الفرتة تلك طوال بالتأكيد شهدنا لقد
التوقعات أن بيد السياسية، العملية يف التأثري عىل وقدرته املحددة، وأشكاله راديكاليته،
ما رسعان العرشين القرن ستينيات أواخر شهدتها التي االحتجاج موجة أن حت رجَّ التي
إىل املستندة السياسة يف وامُلتمثِّلة امُلعتاد، مجراها إىل األمور عودة وتعُقبها جذوتها ستَخبو
إذ خطأها؛ كبري حدٍّ إىل أثبتَت التقليدية؛ السياسية التقسيمات حسب واملنظَّمة املصالح،
مختلفٍة أساليَب عىل ُمعتمدة األخرية، السنوات يف تربز ُمتنوِّعة احتجاجيٌة أنماٌط فتئت ما
٢٠٠٢؛ بيسينجر ١٩٩٥؛ وآخرون (كرييس والقيم األهداف من واسعة طائفٍة إىل ومستندة
فيليول ٢٠٠٢؛ وجونستون سميث ٢٠٠١؛ وأوجوستني ومكفيل ومكارثي تايتارينكو
األلفية بزوغ فمع الحد؛ هذا عند األمر يَقف لم .(٢٠٠٤ جوني ٢٠٠٣؛ وبيناني-رشايبي
بالعوملة ى يُسمَّ ما إىل الداعية الحشود موجة بَدت ،١٩٦٨ منذ مرة ألول وربما الجديدة،
تحدٍّ مواجهة عىل قادرة العاملية) العدالة بحركة توصف ما (وكثريًا القاعدة من انطالًقا
مرتبطة وخصائص الطبقية الحركات تُميِّز ما عادًة سماٍت بني بجمعها وذلك عام؛ عامليٍّ
الجنَسني بني واملساواة البيئة حماية قضايا عىل كالرتكيز الجديدة؛ االجتماعية بالحركات
وسميث وكوستيلو بريرش ١٩٩٨؛ وبراون فوكس ١٩٨٩؛ ووالرستني وهوبكينز (أريجي
وأندريتا بورتا ديال ٢٠٠٣؛ فيفيوركا ٢٠٠١ب؛ بيانتا ١٩٩٤؛ وسيدون والتون ٢٠٠٠؛

.(٢٠٠٥ تارو ٢٠٠٤؛ وود ٢٠٠٥؛ ورايرت وموسكا
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دة موحَّ فاعلٍة بأطراٍف العاملية» العدالة «حركة مثل مصطلحات ربط أن والحق
الليربالية للعوملة املناهضة املبادرات ألنَّ ذلك للغاية؛ ُمضلًِّال ربًطا سيكون وُمتجانسة
طائفة تتناول فهي رابط؛ بينها فيما يَربط أن بالرضورة وليس التبايُن، شديدة الجديدة
العاَلمية التجارية العالمات جانب من األطفال عمالة استغالل بني ترتاوح التي القضايا من
من العسكرية الت والتدخُّ النامية البلدان يف اإلنسان بحقوق ومروًرا الغابات، إزالة وظاهرة
باالعرتاضات تبدأ شتى، بأساليب القضايا هذه مثل تَتناول أنها كما الغربية. القوى جانب
نظر وجهات من وتعالجها الحاشدة، الجماعية بالفعاليات وتنتهي الفردية واألفعال
بالفعل يَعنيه ملا مثال خري هو الفاحصة بالدراسة املبادرات هذه ملثل التعرض إنَّ متنوعة.
االجتماعية الحركات لدراسة يتصدَّون من فأغلب االجتماعية»؛ للحركات «تحليل إجراء
يف ُمحاولِني، األحداث، أو املؤسسات أو األفراد عىل إما البحثية ممارساتهم يف يُركِّزون

بينها. املتبادل االعتماد عالقة إىل ل التوصُّ األحوال، أفضل
الجديدة الليربالية للعوملة املعارضة حركة إىل النظر امُلمكن ِمن بدء، ذي بادئ
آراءً أكانت سواءٌ معينة، قضايا حيال آرائهم عن ون يُعربِّ الذين األفراد من ًعا تجمُّ باعتبارها
وآماًال مخاوف أثارت العوملة ظاهرة أن شك ال له. مناهضًة أم االجتماعي للتغري مؤيدًة
والبيئات البلدان بني متساويًا يكن لم واآلمال املخاوف تلك ع توزُّ أن غري سواء، حدٍّ عىل
بشأن مخاوف انتشار إىل العام الرأي استطالعات أشارت فلطاملا واالقتصادية؛ االجتماعية
مثل أن ورغم والسيايس. االقتصادي الصعيدين عىل األشخاص، حياة عىل العوملة تأثري
املتحدة الواليات يف انتشارها من أكثر الغربية أوروبا يف منترشة تكون قد املخاوف هذه
حاليٍّا تقع العوملة أن به املسلَّم فِمن البلدان، من غريهما يف انتشاًرا وأوسع بل األمريكية،
،(٢٠٠٤ نوالند ٢٠٠٢؛ وكال جراند ١٩٩٩؛ (إنجلهارت العام الرأي اهتمامات صميم يف
مسموع بارًزا قطاًعا يمثلون األحيان، من كثري يف ومعاديًا متشكًِّكا، موقًفا يتبنَّون ومن
نخبة مع تُجرى التي الحوارات يف دعًما وتلقى تتبلَور فآراؤهم العام؛ الرأي من الصوت
من ومثالبها العوَلمة تكلفة عن كاشفني العامة، والشخصيات الباِرزين الرأي ُصنَّاع من
الكاتبة هؤالء أمثال ومن رشقية/جنوبية، نظر وجهة من وكذلك غربي/شمايل منظوٍر
جون األسرتايل الصحفي أو بيلو، والدين الفلبيني االجتماع عالم أو روي، أرونذاتي الهندية
َقبيل من يكون لن ربما ستايجلتس. جوزيف نوبل جائزة الحائز االقتصاد عالم أو بيلجر،
هذا يف تأثريًا (١٩٩٩) شعار» «بدون كالين نايومي كتاب مثل كتب إىل نَنسب أن املبالغة
أو (١٩٦٢) الصامت» «الربيع كارسون ريتشيل كتاب حققه الذي التأثري يُناظر السياق
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بالنسبة روما نادي عن الصادر (١٩٧٢ وبرينس وراندرز (ميدوز النمو» «حدود كتاب
من والسبعينيات الستينيات عقَدي إىل تاريخه يَرجع ما وهو البيئية الشواغل انتشار إىل

العرشين. القرن
السياسية املشاركة من متنوعة أشكاٍل إىل الفردية واملخاوف اآلراء تتحول ما كثريًا
الراسخة واالعتقادات والفلسفية األخالقية الكونية الرُّؤى تسري ما رسعان ثم واالجتماعية،
ورفع تهديًدا تُشكِّل التي التطورات لوقف األفراد جانب من محدَّدة محاوالٍت مع ُمتوازية
ثمَّ ومن االقتصادي؛ والنشاط االجتماعية الحياة لتسيري البديلة الخيارات ودعم امَلظالم
ون يُعربِّ الذين األفراد أولئك عىل الرتكيز خالل من العاملية العدالة حركة دراسة املمكن فمن
فرادى يسهم قد العاملية. التحوالت عىل الجديدة الليربالية لسيطرة معارضتهم عن بفاعلية
الداعية العرائض بتوقيع وذلك الجديدة؛ الليربالية للعوَلمة املناهضة الحمالت يف املواطنني
السالم أو أتاك مثل منظَّمات أنشطة يف املالية املساهمة أو النامية، البلدان ديون إسقاط إىل
أو الربازيل، يف الغابات إزالة أو الهند يف السدود إنشاء لَوقف الحشود تعبئة أو األخرض،
السفن اعرتاض محاوالت أو ،٢٠٠١ يوليو يف جنوة يف الرشطة أفراد سلوك عىل االحتجاج
العسكرية للُمعدات الحاملة القطارات أو النامية البلدان إىل السامة النفايات ر تُصدِّ التي
أفعاٍل طريق عن اإلسهام هذا قون يُحقِّ قد األفراد لكن .٢٠٠٣ يف العراق لغزو استعداًدا
الحياة عىل تأثريها عن يقل ال الشخيصتأثريًا والسلوك الفردية الحياة أنماط عىل كذلك تؤثر
العادلة التجارة منظمات يف انتشاًرا األخرية السنوات شهدت لقد يفوقه. ربما بل العامة،
القوى موازين يف التأثري األفراد يحاول وربما الغربي، العالم أنحاء مختلف يف وممارساتها
بالتعامل قرار اتخاذ أو معيَّنة ُمنتجاٍت باستهالك وذلك واسع؛ نطاٍق عىل االقتصادية
وفوليسدال (ميكيليتي واألدبية األخالقية املعايري بمراعاة تَلتزم التي البنوك مع الحرصي

الطبع). تحت وشيكاريني فورنو ٢٠٠٣؛ وستايل
من مجموعات يف للعوملة املناهضة الحركة اختزال يُمِكن ال سبق، ما كل ورغم
لعله الفردية، الخصائص عىل الرتكيز من فبدًال ُمتشابهة؛ وسلوكيات رًؤى تجمعهم األفراد
أصحاب بني الرصاعات تعكس التي الفعاليات سمات عىل الرتكيز أيًضا لالهتمام املثري من
ما؛ لقضيٍة املؤيدين واملؤسسات األفراد تجمع التي الفعاليات جانب إىل ومناوئيهم، السلطة
ناشطو أجاد طاملا واستعراضاألجندات. العمل برامج ووضع االسرتاتيجيات ملناقشة وذلك
قويٍّا عاطفيٍّا أثًرا ِقني ُمحقِّ الخصوم، فعاليات إفساد أو الفعاليات تنظيم العاملية العدالة
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التي الدورية اللقاءات كانت سياتل، معركة قبل السواء. عىل واملشاركني العام الرأي عىل
أو العاملية التجارة كُمنظَّمة الجديدة، الليربالية باألجندة املرتبطة الدولية املنظمات تَعقدها
من لسلسلة سانحة فرصًة تمثل الثمانية، مجموعة أو الدويل البنك أو الدويل النقد صندوق
عات التجمُّ إفساد فيها املشاركون يُحاول والتي الكثيف، الحضور ذات البارزة التظاهرات
ناشطو له ج روَّ ما كل إن .(٢٠٠٤ (بودوبنيك بديلة أجنداٍت إىل األنظار وجذب املذكورة
أليجري بورتو يف العاَلمي االجتماعي املنتدى اجتماعات أبرزها فعاليات، من العاملية العدالة
،(٢٠٠٤) لندن أو (٢٠٠٣) باريس أو (٢٠٠١) فلورنسا يف األوروبية ونظرياتها ومومباي،
باماكو يف األوىل دورته عقد الذي األفريقي االجتماعي كامُلنتدى الجنوب؛ يف امُلوازية واللقاءات
يف ٢٠٠١أ). (بيانتا وقوَّتها الحركات» «حركة حيوية يثبت ،٢٠٠٢ يناير يف مايل، عاصمة
ُمختلف يف للحرب املناهضة الفعاليات مئات شكَّلت ٢٠٠٣ عام فرباير من عرش الخامس
مناهضو نزل إذ التاريخ؛ عرب تنظيمها يجري سياسية تظاهرة أكرب يُعدُّ قد ما العالم، أنحاء
تحت وروشت (والجريف باملاليني الشوارع إىل الخمس القارات امتداد عىل العراق غزو
قد العوَلمة ظاهرة نقاد أن فسنجد واملحيل، اإلقليمي الصعيَدين إىل انتقلنا ولو الطبع).
وعرض املواجهات بطابع تتَّسم تظاهرات بني ما تراوحت الفعاليات، من آلالف روَّجوا
واستقطان الديني الطابع ذات املسائية عات التجمُّ وبني صحفية، ترصيحات أو لتقارير
واملغرق الوطني بني مستوياتها ترتاوح التي الفعاليات، هذه مثل وتؤيد العسكرية، املباني
لها. منهًجا العوملة مناهضة من تتَّخذ متميِّزة حركة وجود بشأن الشائعة الرؤى املحلية؛ يف
املقام يف به، قاصدين أخرى أحياٍن يف العاملية» العدالة «حركة مصطلح نستخدم
كانت الجديدة الليربالية للعوملة املعارضة إن القضايا. تلك نطاق يف العاملة املنظمات األول،
عابر أساٍس عىل نشاطها تمارس ما وعادًة املنظمات، من واسعة ائتالفاٌت بها تضطلع
ولبعضها ،(٢٠٠٤ وسميث باندي ٢٠٠١؛ وشاخت (بايستيدزينسكي والقوميات للحدود
ألوان لشتى وتنتمي واالجتماعي، السيايس النشاط يف طويل باٌع — ألغلبها يكن لم إن —
أحزاٍب مشاركة وغريهما جنوة يف شهدنا كما سياتل يف شهدنا لقد السيايس. الطيف
بأكملها، يكن لم إن أغلبها، يف تنتمي وكانت التظاهرات، يف بها ومعرتف قائمة سياسية
من وغريها واملزارعني، العمالية، النقابات عىل يَصُدق نفسه األمر كان اليسار؛ تيار إىل
واملهاجرين، األصليني السكان من كالٍّ تمثل التي الِعرقية واملنظمات العمالية، املنظمات
الدينية واملؤسسات الجنسيات، املتعددة الرشكات تواجه التي املستهلك حماية وجمعيات
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الشباب ومراكز النسائية، والجمعيات البيئة، حماية وجماعات الكنسية، واملجموعات
ذلك. شابه وما االجتماعية»)، «املراكز إيطاليا يف عليها يُطلق (التي املستقلة الراديكالية
منظماٌت أيًضا عنها َض تمخَّ قد الجديدة الليربالية العوملة إىل هة املوجَّ النقد حمالت لكن
املالية املكاسب لتقليص توبني رضيبة ى يُسمَّ عما تدافع أتاك، منظمة بينها من ُمعيَّنة،
ائتالف وهو للشعوب، العاملي العمل األخرى أمثلتها ومن الدولية؛ املالية األوراق سوق يف
إيطاليا يف شبكة وهي ليليبوت، ريتي أو والجنوب، الشمال يف املجموعات من مئات يضم
العادلة والتجارة البيئية القضايا مجال يف نشاط ولها وأفراًدا، وجمعيات جماعات تشمل
طابًعا تحمل ال التي املؤسسات تَلعبه الذي الدور إىل اإلشارة بنا تجدر االجتماعية. والعدالة
من عة موسَّ شبكات وجود له يُسهِّ العادلة التجارة ممارسات فانتشار مباًرشا؛ سياسيٍّا
بطريقٍة يحاولون ممن الغربية، الدول يف بالتَّجزئة البائعني وصغار التعاونية الجمعيات
السوق، متطلبات وبني أخالقية اعتباراٍت عىل القائم الجمعي الفعل بني توازن تحقيق ما
أنحاء جميع من الراديكاليني الناشطني تربط التي املضادة الثقافة شبكات انتشار أن كما
إىل تُقدِّم وثقافية، اجتماعيٍة ومراكَز ومكتبات مقاٍه من بديلة كياناٍت وجود له د يُمهِّ العالم
العالقة هذه إىل بالنظر أحيانًا. إقامة ومحل بل التقاء، نقاط املتطرفة لألوساط املنتسبني
واملساجد اإلسالمية املدارس شبكة اعتبار املمكن من أنه سنجد بالكلية، مختلف منظوٍر من
الالزمة التنظيمية التحتية البنية م تُقدِّ كجهاٍت األصويل لإلسالم الداعمة املعاهد من وغريها
وبيناني-رشايبي (فيليول الغربية العوملة مناهضة نماذج من املعنيَّ النموذج هذا لنرش
الخاصة، سماتها كانت أيٍّا املؤسسات، إن .(٢٠٠٤ النجمان ٢٠٠٤؛ وريفر لوبيك ٢٠٠٣؛
املشاركة احتماليُة ما، نوًعا تضعف، عندما حتى استمراريته، الجمعي للفعل تضمن
للتصعيد الالزمة والُفرص باملوارد الفعل تُزوِّد أنها كما وساطة، دون واملبارشة التلقائية
الوالءات لَخلق الالزمة باملصادر تزويده إىل باإلضافة مالءمة، أكثر الظروف تكون حني
يف العاملة املؤسسات بأهمية إقرارنا ومع سبق، ما رغم إنتاجها. وإعادة الجمعية والهويات
العدالة حركة كانت واملؤسسات. الحركات بني الربط خطأ يف نقع أالَّ علينا الحركات، مجال
املعنية كالحركة الحركات، من بغريها مقارنًة الخطر لهذا عرضة أقل اآلن، إىل العاملية،
السالم مثل والقوميات، للحدود العابرة الكربى املؤسسات كانت ما كثريًا إذ البيئة؛ بحماية
يف األضواء تَخطف األرض، أصدقاء شبكة أو الربية، للحياة العاملي الصندوق أو األخرض

منها. َعمد غري عن وربما املطاف، نهاية
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أساسية تساؤالت أربعة االجتماعية: الحركات تحليل (1)

الرتكيز تعني العاملية، العدالة حمالت مثال يوضح كما االجتماعية، الحركات دراسة إن
االهتمام األهم، وهو تعني، كما األقل، عىل بعضها أو ، للتوِّ لها قدَّمنا التي الجوانب عىل
الفعل عمليات يف ببعض بعضها سات واملؤسَّ والفعاليات، واألفراد، األفكار، ارتباط بكيفية
الحركات طبيعة إىل بالنظر الزمن. مرِّ عىل االستمرارية من يشء مع نطاًقا، األوسع الجمعي
من كوكبة إطار يف تناولها امُلمكن من أنه غرو ال األبعاد، واملتعدِّدة دة املعقَّ االجتماعية
أربع عىل سينصبُّ الكتاب هذا يف اهتمامنا لكن ع، التنوُّ الشديدة الفكرية التساؤالت
ربطها سنُحاِول كما شاملة، عامٍة بصيغٍة عنها سنُعربِّ التساؤالت تلك من مجموعات
السيايس الفعل لتحليل ُملهًما دافًعا كانت التي واألشمل األعم والعملية النظرية بالقضايا

العرشين. القرن ستينيات منذ الثقافية واملقاومة الشعبي
والتحوالت التغريات بني الرابطة العالقة إىل التساؤالت من األوىل املجموعة تشري
باعِتبارها االجتماعية الحركات إىل النظر باإلمكان هل االجتماعي: الرصاع أنماط يف الِبنيوية
التي الرئيسية الرصاعات شهدت هل الرصاعات؟ من نوع وأي الرصاعات؟ عن تعبريًا

التغريات؟ تلك سارت نسق أي وعىل ات؟ تغريُّ أي االجتماعية الحركات تتناولها
االجتماعي. الرصاع يف الثقافية التمثيالت بدور التساؤالت من الثانية املجموعة تتعلَّق
معيَّنة طائفة تسهم كيف الجمعي؟ للفعل محتملة مادًة االجتماعية املشكالت تُعتََرب كيف
الجمعية» «الذات مع والتماهي والتطابق املشاركة حس تنمية يف االجتماعيِّني الفاعلني من
املصدر ما عينه؟ الرصاع من جزءًا محدَّدة احتجاجيٍة فعالياٍت اعتبار يمكن وكيف نفسها؟

وِقيَُمها؟ االجتماعية الحركة ثقافات منه تَنبثِق الذي
القيم خاللها تتحوَّل التي العملية بتحليل فتُعنى التساؤالت من الثالثة الطائفة أما
أخطار ومواجهة الجماهري تعبئة باإلمكان يُصِبح كيف جمعي. فعٍل إىل واألفكار واملصالح
والرموز الهويات من كلٌّ تلعبها التي األدوار طبيعة ما وتكاليفه؟ االحتجاجي النشاط
األشكال ما واستمراريته؟ الجمعي الفعل انطالق تفسري والشبكاتيف والعواطفواملنظمات

أقىصحد؟ إىل ونتائجها الجمعية املعارضة لتقوية مساعيها يف املنظمات تتَّخذها التي
وثقايفٍّ وسيايسٍّ اجتماعيٍّ سياٍق تأثري كيفية بشأن تساؤالت ُطِرحت لطاَلما وأخريًا،
االجتماعية الحركات أمام القائمة النجاح ُفَرص عىل التصنيفات، تلك من أيٍّ أو ، معنيَّ
أنواع من وغريه الجمعي العنف حدة تفاوت يفرس الذي ما تتَّخذها. التي األشكال وعىل
األنظمة سمات تُؤثِّر هل الزمن؟ بمرور وذلك السلطة ألصحاب املناِهضة الجمعية التحديات
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هذه يف املنخرطون يُحدثه أن يُمكن ما عىل امُلواِطنني مطالب حيال ومواقفها السياسية
االحتجاجية واالسرتاتيجيات الخطط تتغريَّ كيف السياسية؟ الساحة يف أثر من املواجهات

تتغري؟ وملاذا الوقت، بمرور
الجمعي الفعل بشأن الدائرة الحوارات ثراء تَعِكسبالكامل ال التساؤالت هذه أن شك ال
النقاشات مالمح تشكيل يف ملموًسا دوًرا بالتأكيد لعبت أنها بَيد االجتماعية، والحركات
بالغة أهميٌة العرشين القرن من الستينيات لعقد كان لقد السابقة. العقود امتداد عىل
فحسب، السياسية للمشاركة الجديدة األنماط يف زيادة الحقبة تلك تشهد لم إذ بالفعل؛
عىل االجتماعية الحركات عادة جرت فقد الرئيسية؛ الرصاع قضايا يف تغريًا عارصت بل
برزت الستينيات مطلع منذ لكن والشعوب. العاملة الطبقة قضايا عىل األساس يف الرتكيز
وحماية املرأة، تحرير مثل قضايا عىل اهتمامها تركز وقد الجديدة»، االجتماعية «الحركات
حركة يف والنوعية الكمية التغريات هذه عن تولَّدت وقد قضايا، من ذلك ونحو البيئة،
التساؤالت، تلك لتناول االجتماع علماء اعتنقه الذي املنهج يف ملحوظة تطوراٌت االحتجاج
النموذج — االجتماعي الرصاع لتفسري آنَذاك املتاحة النظرية النماذج أهم إىل يُنظر وبات
كبري. حدٍّ إىل وظيفتها أداء عن قارصًة باعتبارها — الِبنيوي الوظيفي والنموذج املاركيس
من الجديدة املوجة لتفسري املاركيس الفكر عىل أوروبا يف الباحثون اعتمد ما كثريًا
أنماط عىل طرأت التي التطورات لتفسري محاوالتهم أن غري واجهوها، التي االحتجاجات
االجتماعية فالتحوالت املشكالت؛ من عدًدا صادفت العرشين القرن ستينيات يف الرصاع
مركزية حول والتساؤالت الشكوك أثارت الثانية العاملية الحرب بعد ما فرتُة شهدتها التي
أو الجامعي التعليم عىل الحصول فرص تَعاُظم أن كما والعمل، املال رأس بني الرصاع
وضاَعَف للرصاع، جديدة ِبنيوية احتماالٍت خلق العمل سوق إىل للنساء الجماعي الدخول
سبيل عىل الجنَسني بني كالعالقات — االجتماعي للتدرج األخرى املعايري من عدد أهمية من
الفاعلني من كثريًا نالحظ أن إال يسعنا فلن الستينيات، عقد عىل عابرة نظرًة ألقينا لو املثال.
سوى تَرِبطهم لم الجديدة) امِلَهنية والفئات والنساء، (الشباب، الرصاعات تلك يف امُلنخِرطني
مكونات الرئييسمن ن املكوِّ شكَّلت التي الرصاعات وهي الطبقية، بالرصاعات ضعيفة صلٍة
تكن لم ٢٠٠٤أ). تييل ١٩٧٠؛ (روكان الصناعية املجتمعات داخل السياسية االنقسامات
السبب هي الصناعي بعد ما املجتمع يف العاملة الطبقة بقاء باستمرار املحيطة الشكوك
النموذج عليه يقوم الذي املنطق تعرَّض إذ املاركسية؛ التفسريات قوَّضمكانة الذي الوحيد
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املاركسية: املأثورات يف الراسخ الَحتمي العنرص النقاد رفض فقد أيًضا؛ للهجوم التفسريي
اإلنتاج قوى تطور بُمستوى مرشوط والسياسية االجتماعية الرصاعات تطور بأن اإليمان
النزعة تلك النقاد هؤالء أيَّد ذلك، عىل عالوًة الطبقية. للعالقات امُلحدِّدة وبالديناميكيات
كثرة إنكار إىل التقليدي) املاركيس الفكر أصحاب بني خاص بوجٍه القوي الحضور (ذات
مألوفة غري بصوٍر عنها االستعاضة وإىل الحقيقية الحركات داخل والرصاعات القضايا
االسرتاتيجية القدرة من عاٍل بُمستًوى تتمتَّع ُمتجانسة فاعلًة أطراًفا باعتبارها للحركات

.(١٩٨١ ،١٩٧٧ تورين املثال سبيل عىل (انظر
الجمعي الفعل إىل األمريكيون الباحثون نظر ما كثريًا السابقة، الرؤية النقيضمن عىل
الجمعية الظواهر تَختزل التي النظرة تلك عىل وبناء األزمات، يُصاحب سلوًكا باعتباره
النفسية الدراسات من امُلستَمدَّة النظريات عرَّفت الفردية، السلوكيات من مجموعة إىل
بالنسبة األفراد بعض بها يَشعر التي الحرمان ملشاعر تجسيد بأنها االجتماعية الحركات
من واسعة طائفٍة عن الناجمة العداء ملشاعر وتجسيد االجتماعيِّني، الرعايا من غريهم إىل
حركة أو األمريكية، األهلية الحرب أو النازية، صعود مثل ظواهر إنَّ الخائبة. التوقعات
عن إما ناتجة عدائيًة فعل ردود تُعترب كانت الحرص، ال املثال سبيل عىل السود، األمريكيِّني
عاملي نطاٍق عىل املتزايدة واآلمال االقتصادي الرفاه من لفرتات عة متوقَّ وغري رسيعة نهايٍة
إىل بالنظر .(١٩٧٠ جور ١٩٦٩؛ (ديفيس للفرد االجتماعية املكانة تُعارض آليات عن أو
السيايس التطرف ظهور ارتبط توافق، من يخلو ال لكنه ما نوًعا مختلف منظوٍر من األمر
القائمة التكاملية االجتماعية الوشائج نزعت حيث الجماهريية؛ املجتمعات بانتشار أيًضا
العزلة أوجدت لقد .(١٩٦٣ جاسفيلد ١٩٥٩؛ (كورهاوزر التفكُّك إىل املجتمع أو األرسة عىل
أشدُّ وهم سبق، مما أيٍّا أو والسياسية، واملهنية الفكرية املوارد محدودي أفراًدا واالستبعاد
النقيضمن طريف إىل امُلنتمية للديمقراطية املناهضة الحركات دعوات إىل لالنجذاب عرضًة

ويسار.1 يمني
أال البنيوي، الوظيفي املنهج نماذج أشهر ما، حدٍّ إىل نفسها، املشكالت صاَدَفت لقد
الجانبية األعراض االجتماعية الحركات اعترب الذي ،(١٩٦٢) سميلزر نيل نموذج وهو
يف أنه إىل نموذجه يف سميلزر ذهب للغاية. املتسارعة االجتماعية التحوالت عن الناجمة
عن يكشف أن الجمعي السلوك شأن من متوازنة، فرعية أنظمٍة من تتكون التي األنظمة
لظهور إنَّ القصري. املدى عىل امتصاصها عن الداخيل التوازن إعادة آليات تعجز توترات
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والرُّؤى السياسية والِفَرق الرسية والجمعيات الدينية كالطوائف — الجمعية السلوكيات
فهي مزدوًجا؛ معنًى النطاق الواسعة الرسيعة التحوالت أوقات يف — اليوتوبية االقتصادية
التماسك خلق إعادة عن االجتماعي الضبط وآليات املؤسسات عجز جانب، من تعكس،
تطوير طريق عن لألزمات االستجابة املجتمع محاوالت آخر، جانٍب من وتُربز، االجتماعي،

الجمعي. للتضامن جديدة أسٍس لبناء قواعد يتَّخذها املشرتكة امُلعتَقدات من مجموعة
ست من الجمعي السلوك لتفسري سميلزر وضعه الذي املضافة القيمة نموذج ن يتكوَّ
بروز يُسهل قد االجتماعية للِبنية معينًا نسًقا أن تعني التي البنيوية»، «السببية خطوات:
أن يَعني ما وهو البنيوية»، و«الضغوط يَمنعه؛ أو الجمعي السلوك من محدَّدة أنماٍط
باعتبارها االجتماعية املنظومة سمات من األقل، عىل واحدة، سمٍة إىل ينظر ما جمعيٍّا كيانًا
ظهور هو بذلك واملقصود وانتشارها»، مة املعمَّ االعتقادات و«نمو واملشكالت؛ للتوتُّر مصدًرا
لة»، املعجِّ و«العوامل االجتماعيِّني؛ الفاعلني يد عىل ومشكالته املجتمع لوضع ُمشرتك تفسرٍي
الذي الحشود»، و«استنفار ما؛ إجراءٍ واتخاذ التحرُّك إىل الفاعلني تدفع التي األزمات وهي
و«عمل حقيقي؛ فعٍل إىل املحتمل الفعل ل تُحوِّ التي واملؤسسية العالئقية األنشطة يف يتمثل
األطراف من وغريها االجتماعي الضبط هيئات تلعبه الذي الدور وهو االجتماعي»، الضبط
كروسيل أيًضا انظر ١٩٦٢؛ (سميلزر وأشكاله الجمعي الفعل تطور مالمح رسم يف الفاعلة

الثاني). الفصل ،٢٠٠٢
بأزمة األمر نهاية يف ارتبط سميلزر بحث أن املؤسف من أنه الباحثني بعض يعتقد
املساعي أهم من يُعدُّ نموذجه فإنَّ مشكالته، من فبالرغم وثيًقا؛ ارتباًطا الوظيفي النموذج
نموذٍج إطار يف منفصلة، عملياٍت باعتبارها الحًقا ستُعاَمل كانت ُمختِلفة، عملياٍت لربط
العام االجتماع علم إطار داخل االجتماعية للحركات التحليلية العملية ولتأسيس متكامل
خالل ساد الذي الثقايف املناخ أن غري ،(٥٣–٥٥ :٢٠٠٢ (كروسيل راسخة قواعَد عىل
املناهج من أوسع مجموعة تحت تصنيفه إىل أدَّى سميلزر كتاب نرش أعقبت التي السنوات
االجتماعية، لألزمات محضة فعل ردود باعِتبارها االجتماعية الحركات إىل تَنُظر كانت التي
كيف اآلن لنَر نفسها. لالنتقادات هدًفا جعله ما وهو اإلدماج، سوء عىل ُمرتتِّبة ونتيجة
التي األربعة التساؤالت ضوء يف املاركيسوالوظيفي املنهَجني إىل هة املوجَّ االنتقادات تبلورت

سلًفا. طرحناها
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لنشوء الظروف االجتماعية التغريات تُهيئ هل (1-1)
الجديدة؟ الحركات

من ليس األوروبية، الفكرية املناقشات يف املاركيس الفكر احتلَّها التي املكانة إىل بالنظر
حركات تفسريصعود عىل حرًصا األكثر هي األوروبية االجتماعية العلوم كانت أن امُلستغَرب
بالنقد يح الرصَّ التناول خالل من العرشين القرن من والسبعينيات الستينيات عقَدي
هذه تناَوَلت وقد االجتماعية، الرصاعات تفسري يف املستخدمة املاركسية للنماذج والتحليل
الطبقية الرصاعات مرجعًة الِبنيوي، بالنسق التزاًما املاركيس الفكر تيارات أكثر االنتقادات
يف الطبقات (أو الطبقي الوعي بتشكُّل ة امُلهتمَّ التيارات وتلك مبارشًة، اإلنتاج أنماط إىل
عىل العاِكفني الباحثني عىل مقصوًرا يكن لم املشكالت تلك إدراك أن فيه شكَّ ال مما ذاتها).
بغرض الُعمالية الحركة درسوا َمن أثارها نفسها فالصعوبات الجديدة؛ الحركات دراسة
التلقائي شبه بالتحوُّل القائلة الشائعة للفكرة تحدٍّ يف الجمعي، الفاعل خلق عملية توضيح

.(١٩٦٣ (تومبسون الواعي السلوك يف البنيوية للضغوط
االجتماعية «الحركات منهج عليه يُطلق بما صلة لهم ن ممَّ الباحثون أسهم لقد
الركائز مخالفني القضايا، بتلك املعنية النقاشات تطور يف مؤثًرا إسهاًما الجديدة»2
ظاهرة يف النظر بإمعان إسهامهم الباحثون هؤالء قدَّم وقد األحيان. من كثري يف املاركسية
الحركات باحثو أجمع لقد ومضمونها. شكلها يف املعارصة الحركات شهدتها التي التجديد
عىل كذلك أجمعوا كما أهميته، تتضاءل الصناعية الطبقات بني الرصاع أن عىل الجديدة
إال معقوًال، وال ممكنًا أمًرا يَُعد لم كبري حدٍّ إىل متشابهة كمباحث الحركات تصوير أن
الذي الجديد املركزي الرصاع تعريف إمكانية عىل الرتكيز يف بينها اختالفات ثمة أن
الصناعي» بعد «ما باسم أحيانًا واملعروف الناشئ، املجتمع نموذج يُميِّز أن شأنه من
الدعاة أحد وهو تورين، آالن كان «امُلَربَمج». أو «التكنوقراط» أو الفوردي» بعد «ما أو
الحركات «إن قال: حيث املوقف بهذا كه تمسُّ إعالن يف وضوًحا أكثر املنهج، لهذا املؤثِّرين
فيما تتصاَرع التي املركزية القوى هي وإنما للنظام، هامشيٍّا رفًضا ليست االجتماعية
يف الطبقات عليه تُقِدم الذي والفعل ذاته يف املجتمع إنتاج عىل السيطرة سبيل يف بينها
القواعد د تحدِّ التي للمعاني الشاملة املنظومة آخر [بتعبري التاريخية الوقائع تشكيل سبيل
الصناعية، املجتمعات يف أنه إىل تورين يذهب .(٢٩ :١٩٨١ (تورين ما]» مجتمع يف السائدة
والتجارية، الزراعية املجتمعات يف الحال كان كما العوام طبقة مع الحاكمة الطبقة تتصاَرع
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الطبقة محل جديدة اجتماعية طبقات ستَُحلُّ حيث امُلَربَمجة، املجتمعات يف سيكون وكما
االجتماعي.3 الرصاع يف الرئيسيِّني كالفاِعِلني العاملة والطبقة الرأسمالية

الصناعية املجتمعات يف السائدة االجتماعية الحركات بني الصلة يف االنفصام هذا إن
ثمانينيات يف (١٩٨٥) أوف كالوس األملاني االجتماع عالم أيًضا أكَّده قد الجديدة والحركات
التحليل عىل قائًما جوهريٍّا نقديٍّا موقًفا ن تُكوِّ الحركات أن كالوس يرى العرشين. القرن
ُمتحديًة التمثييل، الطابع ذات النيابية والديمقراطية السياسية املنظومة حيال السيايس
باسم وذلك السياسية، العملية ملمارسة التقليدية األساليب بشأن املؤسسية االفرتاضات
مجموعة العمالية، للحركة خالًفا الجديدة، الحركات استحدثت الراديكالية. الديمقراطية
والهياكل والتقدم، بالحداثة يتعلَّق فيما النقدية األيديولوجية أهمها من األفكار، من
ضد األفراد بني املتباَدل التضاُمن عن والدفاع املشاركة، عىل القائمة الالمركزية املؤسسية

املادية. املزايا إحراز من بدًال املستقلَّة املناطق واسرتداد العظمى، البريوقراطيات
يف الجديدة للحركات امُلميِّزة الخصائص بتعريف املعنية األخرى اإلسهامات من
استعان .(١٩٩٦ ،١٩٨٩ ،١٩٨٢) ميلوتيش ألبريتو قدمها التي تلك امُلَربَمجة املجتمعات
ليَِصف وذلك الحياة؛ عوالم استعمار هابرماسعن يورجني طرحها التي ميلوتيشبالصورة
عىل مواردها تَستثِمر واالختالف، التمايُز من عالية درجٍة عىل كأنظمة املعارصة املجتمعات
أوثق تكامًال نفسه الوقت يف تتطلَّب بينما للفعل، مستقلَّة فردية مراكز لخلق ُمتزايد نحٍو
الجديدة االجتماعية الحركات أن ميلوتيش يَعتِقد البرشي. الفعل دوافع عىل أوسع وسيطرًة
األفراد حق اسرتداد محاولًة االجتماعية، الحياة يف والسوق الدولة ل تدخُّ مُلعارضة تَسعى
الشاملة النظام قبضة مواجهة يف والعاطفية الخاصة حياتهم وتقرير هوياتهم تحديد يف
االجتماعية الحركات أنَّ ميلوتيش يرى سبق، ما إىل باإلضافة الحياة. جوانب كل يف امُلتغلغلة
املادية، املكاسب وراء عي السَّ عىل طموحها تقرص ال العمالية، للحركة خالًفا الجديدة،
الفاعلون يُطالب وال ذاتهما، حد يف واملجتمع السياسة عن امُلبهمة املفاهيم تتحدَّى بل
ا خاصٍّ جهًدا يَبذلون بل والرَّفاه، األمن ضمان أجل من الدولة تدخل بزيادة كثريًا الجدد
االستقاللية عن والدفاع اليومية الحياة شئون يف واإلداري السيايس التدخل ع توسُّ ملقاومة

الشخصية.
دون الجديدة االجتماعية الحركات منهج عن التحدُّث التضليل قبيل من سيكون
بمرور بالغة وتعديالٍت لتنقيحاٍت مواقفهم أخضعوا قد املنهج هذا دعاة أهمَّ بأن اإلقرار
السيايس للفعل ما (١٩٩٠) أوِف أدرك العرشين، القرن ثمانينيات أواخر ففي الزمن؛
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التي باآلليات متزايًدا اهتماًما ميولتيش ه وجَّ ثم الحركات، ُممارسات عىل تأثري من التقليدي
تحوُّلها إىل تؤدِّي كما والجمعية الفردية والهويات للعالم معيَّنة تمثيالت إنتاج إىل تُؤدِّي
وذهب بل ،(١٩٩٢ وماير بارتولوميو انظر النقطة يخصهذه فيما ،١٩٨٩) الزمن بمرور
املعارصة الحركات «حداثة» حول القائم الجدل بأن ح فرصَّ ذلك، ِمن أبعَد ما إىل ميلوتيش
ميلوتيش املثال، سبيل عىل (انظر، أهمية له تَُعد لم أو الزمن عليه عفا حديث هو إنما

.(١٩٩٤
لفت بدء، ذي بادئ العديدة، محاسنه — يزل ولم — له كان املنظور هذا مثل أن بيد
الرصاع، أهمية يف النظر معيًدا لالحتجاجات، املحدِّدة الِبنيوية العوامل إىل النظر املنهج هذا
ثانيًا، األحيان. من كثري يف تجاُهل محل الطبقية غري الرصاعات كانت مرحلة يف وذلك
لقد محدَّدتني؛ ميزتنَي الجديدة االجتماعية الحركات مُلنظِّري فإن باملاركسيني، وباملقارنة
التجديدية السمات عىل الضوء وسلَّطوا أخرى، مرًة املرحلة قلب يف الفاعلة األطراف وضعوا
ذلك، عىل عالوة اإلنتاج. بمنظومة األساس يف صلة ذات نفسها تَعتِرب تَُعد لم التي للحركات
األولية فرضياتهم من كبري حدٍّ إىل مستلَهمة بارزة بحثية مجاالٍت وجود ننىس أالَّ بنا يجدر

.(١٩٩٥ (ميهيو
االهتمام فإنَّ الجديدة»، االجتماعية «الحركات منظور أحدثه الذي التأثري من بالرغم
حال بأي املنظور هذا عىل مقصوًرا ليس الجمعي والفعل االجتماعية الِبنية بني بالعالقة
يَزالون ال ن ممَّ الَجمعي الفعل ُمحلِّيل من كثريًا تُلِهم تنفكَّ لم فاملاركسية األحوال؛ من
١٩٩٩؛ وديل باركر املثال سبيل عىل (انظر محوريٍّا دوًرا االجتماعية الطبقة مفهوم يُولون
املتأثِّرة الِبنيوية املناهج إىل النظر يُمكن كما ،(٢٠٠٣ كليفالند ٢٠٠٠؛ وموني الفاليت
املزدهرة البحثية للحركة دة ممهِّ سابقًة مرحلًة باعتبارها شديًدا تأثًرا املاركيس بالفكر
الباحثون، حاول لقد للدراسة. موضوًعا العاملية العدالة ظواهر من تتَّخذ التي حاليٍّا
،(٢٠٠٤ ،١٩٧٤) والرستني إليمانويل العاملي» «النظام بنظرية واسع نطاٍق عىل متأثِّرين
عىل الغربي والعالم النامية البلدان يف الشعبية الحشود تعبئة من الجديدة املوجة وضع
ومن عاملي نطاٍق عىل االقتصادية الهيكلة إلعادة نطاًقا األوسع العمليات سياق يف سواء حدٍّ
،١٩٩٩ وسليرت سيلفر ١٩٨٩؛ ووالرستني وهوبكينز (أريجي املدى طويل تاريخيٍّ منظوٍر

.(٢٠٠٤ ريفر ١٩٩٧؛ مودي الثالث؛ الفصل
للطابع وإخضاعه االجتماعي الرصاع بتاليش القائلة للتحليالت رصيح انتقاٍد يف
يرى الثروة، من األفراد حصص حول الرصاع لنهاية رصاحة أشد انتقاٍد ويف الفردي،
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الثمانينيات َعقدي يف الية العمَّ الحركة واجهتها التي األزمة املنظور هذا من الباحثون
املستوى عىل االقتصادية الهيكلة إعادة أعقبت والتي العرشين، القرن من والتسعينيات
اإلخفاق يؤدِّي أن املتوقع من كبري. حدٍّ إىل ل تحوُّ نقطة تُشكِّل ظاهرًة باعتبارها العاملي،
جديدة موجٍة تأجيج إىل النامية البلدان إىل املنتمية العاملة الطبقة عات توقُّ تلبية يف الشامل
امُلتنامي التأنيث ظاهرة أيًضا بدورها ستَعِكس والتي امُلتواِصلة، الطبقية الرصاعات من
الجماعية الهجرة ديناميكيات عقب وذلك وضوًحا؛ األكثر الِعرقي وطابعها العاملة للقوى
«العدالة ملفهوم املتنامية األهمية تدعمها الحجج هذه مثل أن يبدو .(١٩٩٩ وسيلفر (أريجي
إن بل ،(٢٠٠٣ ،٢٠٠٢ ورايرت وموسكا بورتا وديال (أندريتا محورية كقضيٍة العاملية»
يف أسهم الجنوبي، العالم شطر يف تطوًرا شهدت ع، املتوقَّ غري وعىل االجتماعية، الحركات
صاحب وقد الشمايل، الشطر يف نظرياتها مع املؤسسية والِبنى األطر يف التقارب تحقيق
الجغرافية املناطق بعض يف سيما (ال االجتماعية بالحركات املعنية األبحاث يف تطور ذلك
األحيان، من كثري يف جراميش أنطونيو ملنهج وامُلعتنقة األقىص) والرشق الالتينية كأمريكا

الثقافية. الهيمنة دور مؤكدًة
الجمعي بالفعل الِبنيوية االجتماعية ات التغريُّ لربط األخرى املساعي أبرز من
يف كاستيلز، أسهم .(١٩٩٦ ،١٩٨٣) كاستيلز مانويل باسم املرتبطة تلك الجماهريي
وذلك الحرضية؛ االجتماعية الحركات لنشأة إدراكنا تشكيل يف أبحاثه، من مبكرة مرحلة
للخدمات الجمعي االستهالك (وبخاصة االستهالكية العمليات أهمية عىل الضوء بتسليط
الطبقي التحليل تركيز بتحويل وكذلك الطبقات، بني العالقات إىل بالنسبة العامة) واملنافع
املجتمعات داخل االجتماعية العالقات إىل العمل محل داخل الرأسمالية العالقات من
للرصاعات املتنامية األهمية ربط عىل الحًقا كاستيلز أقدم .(١٩٨٣ (كاستيلز الحرضية
زاباتيستا (حركة والجنوب نموذًجا) النسائية (الحركة الغرب من كل يف الهوية حول
املعلومات تكنولوجيات تلعب حيث الشبكي»، «املجتمع بنشأة نموذًجا) الدينية واألصولية

محوريٍّا. دوًرا الجديدة
لربط يسعى آخر رائد لجهد إلهام مصدر بورديو بيري الفرنيس االجتماع عالم كان
العادات تحليل يف امُلنخِرطون فالباحثون االجتماعية؛ الحركات بتحليل الِبنيوي التحليل
البنيوية ومحدداتها االجتماعية) التنشئة عمليات تنتجها التي الثقافية امليول (أو الثقافية
عىل الرتكيز مع السياسية، للرصاعات محدَّدة أمثلٍة الستكشاف بورديو بُرؤى استعانوا
الباحثني بعض ذهب األفراد. إليها يَنتمي التي امُلحددة امليادين إطار يف الثقافية دالالتها
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باعتباره االجتماعية الحركات نشاط ين ُمفرسِّ االقتصادية، املصالح من أبعد هو ما إىل
مجاالت) (أو لثقافات امُلميِّزة واملعايري القيم من امُلستَمدة والرغبات لالحتياجات تابًعا
:١٩٨٠ (بورديو ومربَّر معقوٌل بل عقالنيٍّا، ليس املنطلق، هذا من فالفعل، ثم وِمن محدَّدة؛
من ،(٢٠٠٢) كروسيل استعان ذلك، جانب إىل .(٢٠٠٣ سومييه ٢٠٠١؛ إكشتاين ٨٥-٨٦؛
بورديو بمفاهيم سميلزر، طريقة عىل العامة النظرية إىل رصيحة وبإشارٍة مختلفة زاويٍة
دمج عىل قادًرا جديًدا نظريٍّا نموذًجا ليطرح وذلك والوكالة، والبنية التطبُّع عن الرئيسية
كروسيل رشع السنوات. عرب تبلَورت التي واألمريكية األوروبية املناهج من امُلستقاة الرُّؤى
الهيكلة لنظرية األوسع اإلطار داخل آخر نظري عمٍل مع جنب إىل جنبًا املهمة هذه يف

.(٢٠٠٣ ليفساي ١٩٩٢؛ (سيويل
أنها الجديدة االجتماعية الحركات نظرية إىل هت وجِّ التي االنتقادات أهم من كان
أساسية خصائص للتعميم، قابلة وال بالرضورة جديدة تكن لم معينة، سماٍت من اتخذت
إىل تعود التي الناشطني أصول السمات تلك أمثلة ومن الجديدة، االجتماعية للحركات
كالهون ١٩٩٠؛ وكري وإرنست (دانريي امُلفكَّكة التنظيمية األشكال أو الوسطى، الطبقة
١٩٩٦أ: بورتا ديال ١٩٩٤؛ تارو ١٩٩٥؛ كوبمانس ١٩٩٠؛ روديج ١٩٩٢؛ روتس ١٩٩٣؛
اآلليات تحديد يف إخفاقها أيًضا عليها ِعيَب العموم يف الِبنيوية املناهج إنَّ األول). الفصل
يَنطِبق ال للحق، إحقاًقا لكْن، الفعل. مرحلة إىل البنيوية التوتُّرات من االنتقال يف تُسهم التي
بالتأكيد ينطبق بينما تورين، أعمال عىل فقط جزئيٍّا وينطبق ميلوتيش أعمال عىل النقد هذا
اهتمامهم ينصبُّ ال ممن العاملي، النظام منظِّري عىل أو كاستيلز، أو أوِف مثل علماء عىل
املطروحة املناهج اعتبار من بد فال أمر، من يكن مهما املتوسطة. أو الصغرية العمليات عىل
التحوالت تأثري عن أخصَّ وبوجٍه األول؛ املقام يف االجتماعي الرصاع عن نظريات بمثابة هنا
عىل املتعلِّقة املسائل أن إىل اإلشارة اإلنصاف ومن وأشكاله. الرصاع رهانات عىل الِبنيوية
نحٍو عىل أخرى فكرية تقاليُد تناولتها قد وتطوره الجماعي الفعل بظهور مبارش نحٍو

إقناًعا. أكثر

باملناقشة جديرة موضوعاٍت باعتبارها القضايا نُقيِّم كيف (2-1)
الجماعي؟ بالفعل جديرة أطراًفا باعتبارهم والفاعلني

تصنيف إىل العرشين القرن من والستينيات الخمسينيات يف الجمعي السلوك طالب نزع
الهوس، وحاالت الهلع، ونوبات والحركات، الحشود، مثل ع التنوُّ من قدر عىل ظواهر
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ناحية، فمن مشكلتان؛ ذلك عن نتج وقد نفسه، العنوان تحت وغريها املوضة، وصيحات
هوا وجَّ الجمعي السلوك طالب فإن هادفة، كظواهَر الحركات عرَّفوا منهم كثريًا أن رغم
من بدًال — الدائرية األفعال كردود — عة املتوقَّ غري الديناميكيات إىل االهتمام من مزيًدا
وضعتها التي االسرتاتيجيات أعم، بوجٍه أو دة، املتعمَّ املؤسسية االسرتاتيجيات عىل الرتكيز
بأن القائلة الفرضية فإن ،(٤٧٩ :١٩٩٠) كوملان جيمس ذكر حسبما فاعلة. أطراٌف
الثورات تنتج أن شأنها من االجتماعي والتأزُّم والحرمان االنتماء وفقدان اإلحباط مشاعر
الفردية؛ السلوكيات من مختلط حشٍد ُمجرَّد إىل الجمعي الفعل تختزل هي إنما تلقائيٍّا
كربى ظواهر الفردية املشاعر فيها تولِّد التي الديناميكيات تلك يتجاهل الوظيفي فاملذهب

الثورات. أو االجتماعية كالحركات
أصحاب بذلها التي تلك النظرية الفجوات لتلك فعل كرد صدرت التي الجهود بني من
إليها يُنسب التي شيكاغو»، «مدرسة يُسمى بما صلة لهم ن ممَّ الرمزي، التفاعل نظرية
االجتماع. علم مجاالت من يص تخصُّ مجال إىل الجمعي للسلوك التحليلية الحركة تطوير
يف بتحوُّل ييش كان — الجمعي النفس علم مقابل يف — نفسه الجمعي السلوك مفهوم إن
القرن من العرشينيات عقد بحلول امللحوظة. أفعالهم دراسة إىل األفراد تحفيز من االهتمام
برجس دبليو وإرنست بارك إي روبرت بينهم ومن — املنهج هذا سو مؤسِّ أكد العرشين،
معايريَ تُشكِّل وإنما االجتماعية، لألزمات انعكاس مجرد ليست الجمعية الظواهر أن —
االجتماعية الحركات إىل نظروا كما االجتماعي، التضامن من جديدة أشكاًال وتُنِتج جديدة
الحًقا عمدت القيم. بمنظومات يتعلق فيما سيما ال التغيري، إىل دافعة قوًة باعتبارها
مركِّزين شيكاغو، مدرسة مبادئ إىل اإلشارة إىل الجمعي السلوك داريس من أخرى جماعٌة
ترنر ١٩٥١؛ (بلومر االجتماعية والقواعد البنى يف الرسيع التغريُّ حاالت عىل اهتمامهم
املؤسسات نحو النزوع مثل ظواهر اعتُِربت .(١٩٦٣ جاسفيلد [١٩٥٧]؛4 ١٩٨٧ وكيليان
وتراجع الجماهريي، االتصال ووسائل التكنولوجي، واالبتكار السكاني، والحراك الكبرية،
أنماٍط عن البحث إىل األفراد تدفع ُمستَجدَّة ظروف بمنزلة التقليدية؛ الثقافية األنماط
الجمعي السلوك الدارسني من الطائفة تلك عرَّفت الواقع، يف االجتماعية. للمؤسسات جديدة
والحركات ،(١٩٩ :١٩٥١ بلومر املثال سبيل عىل (انظر بالتغيري املعنيَّ السلوك باعتباره
عن وتعبريًا املجتمعات لحياة الطبيعي املجرى من يتجزَّأ ال جزءًا باعتبارها االجتماعية

نطاًقا.5 أوسع ٍل تحوُّ عملية
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يف املعارصة املدرسة فإن الرمزي، التفاُعل نظرية من جذورها تستمدُّ ألنها نظًرا
االجتماعية، البنى إىل الفاعلون يَعزوها التي الداللة يف خاصة أهميًة ترى الجمعي السلوك
يواجهها التي للمواقف املنظِّمة املنهجية السمة تضاءلت كلما أهمية أكثر املظهر هذا ويبدو
تنبثق االجتماعي، للفعل كافيًا أساًسا القائمة الداللية املنظومات تشكل ال وحني الفرد.
:١٩٨٧ وكيليان (ترنر للفعل مربًرا وتُقدِّم بالجور القائم الوضع تصف جديدة معايري
والصالت القائمة املعايري إطار خارج الجمعي السلوك يقع الحالة تلك ويف ،(٢٥٩
التوصيفات إطار خارج تولَّد نشاًطا باعتباره وذلك منهجية، بقواعَد املنضبطة االجتماعية
السلوكيات ل تحوُّ عىل تركز الجمعي السلوك دراسة فإن ثمَّ ومن سلًفا؛ املقرَّرة االجتماعية
تتعاَرض حني التوصيفات هذه مثل تظهر ة. املستَجدَّ املعيارية التوصيفات بفعل املؤسسية
حقيقة يف إليه، يُنَظر التغيري إنَّ باستمرار.6 ر يتطوَّ وضٍع مع التقليدية املعيارية الِبنية
يصحبها االجتماعية فالحركات للمنظومة؛ امُلعتاد الوظيفي األداء من جزءًا باعتباره األمر،
القائمة.7 املعايري لتغيري محاوالت تمثل نفسها والحركات جديدة، ومعايريَ قواعد ظهور

جنب إىل جنبًا ُمتناقضة قيميٌة منظوماٌت تُوجد أن يف االجتماعية الحركات نشأة تكمن
للحياة مميزة أجزاءً واملجموعات املنظومات تلك تُمثِّل إذ ُمتعارضة؛ تَتعايشمجموعاٌت وأن
االجتماعية الِبنية يف التغريات هذه مثل تفسري يجري .(٤٣٣ :١٩٦٤ (كيليان االجتماعية
يف جديدة أفكاٌر خاللها من تتفتَّق الثقايف، التطور من عملية إطار يف املعياري والنظام
الفرد يضطر للسلوك، مقبولة ِبنيٍة تقديم يف التقليدية املعايري تُخفق فحني األفراد؛ أذهان
تنترش وحني واالنشقاق، املخالفة من متنوعة أشكاٍل عرب االجتماعية املنظومة تحدي إىل
الكافية؛ املرونة إىل الفِتقارها املشاعر لهذه االستجابة عن املؤسسات وتعجز السخط مشاعر

وتبلورها. االجتماعية الحركات لظهور يُمهد أن شأنه من ذلك فإن
للدارسني املستنرية ورؤاه أفكاره من بكثري َمديٌن االجتماعية الحركات اجتماع علم إنَّ
أفعاًال بكونها الجمعية الحركات تُعرَّف مرة، فألول الجمعي؛ السلوك مدرسة إىل امُلنتمني
تمثل ذلك، عىل عالوة األحيان. من كثري يف وُمثمرة رضورية اجتماعيًة اٍت تغريُّ تقود هادفة،
ملن ة مهمَّ ركائز الجمعي الفعل مسارها يُحدد التي التفاعل لعمليات لة امُلتأمِّ املالحظات
بالبحث االهتمام أدَّى لقد االجتماعية. الحركات ديناميكيات فهم بمهمة مؤخًرا اضطلعوا
وذلك األرشيفية؛ البيانات بني ال فعَّ دمٍج وتحقيق جديدة أساليب تجربة إىل التجريبي
التفسري ركز لقد امليداني. البحث يف املتَّبعة الطرق من مختلفة بمجموعٍة باالستعانة
اإلنتاج عمليات عىل العرشين، القرن ثمانينيات منذ الجمعي، السلوك لنظرية التفاعيل
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أدَّت وقد الجمعي. السلوك مكونات من جوهريان مكونان وكالهما الُهوية، وبناء الرمزي
أعمال أظهرته ما نحو عىل دائم، بحثيٍّ برنامٍج إىل الجمعي السلوك مدرسة أصحاب جهود
يف البَحثي الربنامج هذا وبات ،(١٩٩٤ ،١٩٨١ ،١٩٦٣) جاسفيلد جو أمثال من باحِثني
وبينفورد ووردين وروتشفورد (سنو ع التنوُّ من كبري قدٍر وعىل التأثري بالغ نفسه الوقت
ماكفيل ١٩٩١؛ وجاميسون آيرمان ١٩٩٦؛ ميلوتيش١٩٨٩، ١٩٩٥؛ وأوليفر سنو ١٩٨٦؛
(١٧٩ :١٩٩٨) روتشن أوضح مواٍز، جهٍد ويف .(١٩٩٥ وكالندرمانس جونستون ١٩٩١؛
أن إىل مشريًا الثقايف، التغيري عوامل دور مؤديًة جديدة، وقيًما أفكاًرا الحركات تُنتج كيف
شأنها من حادة مشكلٍة إىل النَّقدية الجماعة وصف حد عىل املزمنة املشكالت ترجمة «مهمة
والسياسية.»8 االجتماعية اختصاصالحركات من هي إنما اإلعالمية اآللة اهتمام تجذب أن
بالرأي الباحثني بعض تربُّم تصاَعَد العرشين القرن من التسعينيات عقد يف أنه بيد
االسرتاتيجي الطابع يف مفرًطا اعتربوه والذي الجمعي، الفعل يف الثقافة دور بأهمية القائل
بنظرية إملام لهم ن ممَّ ،[١٩٩٢ ،١٩٨٨] وبينفورد سنو مثل باحثون (وبخاصة والعقالني
إنتاج يف العواطف تلعبه الذي الدور عىل التشديد بإعادة باَدروا ثم وِمن املوارد)؛ تعبئة
هو ليس نظرهم، وجهة من االسرتاتيجي، فالتوجه إنتاجها؛ وإعادة االجتماعية الحركات
املشاعر من املزيد تضمُّ بل الرمزي، اإلنتاج عملية يحكم الذي الرئييس) (أو الوحيد ه التوجُّ
حينما األفراد بها يصاب التي األخالقية الصدمات بأن ذلك عىل واستدلُّوا والعواطف،
وأن الفردية، التعبئة يف األوىل الخطوة تكون ما غالبًا الراسخة واملعايري القواعد تُنتَهك
بالغضب وشعور للحق أنََفة إىل الخوف تحويل عىل الواقع، يف تعمل، االحتجاجية التنظيمات
من مجموعة تُولِّد الحركات أن إىل الفريق هذا ذهب كما .(١٠٧–١١٤ :١٩٩٧ (جاسرب
عملية يف العواطف من شتَّى أشكاٍل إلثارة هة موجَّ خطابية ولغًة الدالالت مكثَّفة الرموز
«إن قائًال: كتابه يف (٢٢٠ :١٩٩٧) جاسرب علَّق كما الشهواني. الحركات باقتصاد ُوِصَفت
الحركات يف مجتمعة تكون تكاد االجتماعية الحياة من البرش يستمدها التي امللذات كل
املناقشات ع تنوُّ باآلخرين، الدائمة والصالت والصحبة والهوية، الجماعة ُروح االحتجاجية:
خضم يف املرء يفتقدها امللذَّات هذه بعض إنَّ والتنافس. والتعاون املعارضة، وإمكانية

الروتينية.» الحياة
عىل مهمتنَي إشكاليتنَي إىل أدَّى هذا الجمعي السلوك منهج أن بالذكر الجدير من
من كثريًا فإن هادفٍة، كظواهَر االجتماعية الحركات إىل نظرتهم رغم ناحية، فِمن األقل:
كردود — عة املتوقَّ غري الديناميكيات إىل اهتمامهم أغلب هوا وجَّ الجمعي السلوك داريس
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أعم، بوجٍه أو دة، املتعمَّ سية املؤسَّ االسرتاتيجيات عىل الرتكيز من بدًال — الدائرية األفعال
ونتيجة االسرتاتيجية؛ والنظرة بالعقالنية تتَّسم فاعلة أطراٌف وضعتها التي االسرتاتيجيات
من كثري يف اقترصوا فقد للسلوك، التجريبي التحليل عىل أخرى، ناحية من لرتكيزهم،
اعِتناء كثري توجيه دون للواقع، — مستفيًضا كان وإن — وصف تقديم عىل األحيان
بالنسبة معينة. حركاٍت يف الحًقا السطح عىل تَربز والتي للرصاعات، البنيوية باألصول
االجتماعية الحركات كنظرية الِبنيوية؛ املناهج معها تعاَمَلت فقد الثانية، اإلشكالية إىل
التي املوارد تعبئة كنظرية التنظيمية، املناهج تناوَلتْها فقد األوىل اإلشكالية أما الجديدة،

مبادئها. أهمِّ عىل اآلن الضوء سنُلقي

ممكنًا؟ الجمعي الفعل يَصري كيف (3-1)

قائمة عقالنيٍة غري كظواهَر االجتماعية الحركات ر تُصوِّ التي للمفاهيم د متعمَّ تناُقٍض يف
من السبعينيات عقد يف األمريكيون االجتماع علماء بادر األفعال، ردود عىل كبري حدٍّ إىل
للفعل الرضورية املوارد تعبئة خاللها من يَجري التي العمليات ل بتأمُّ العرشين القرن
التقليدية لألشكال امتداًدا الجمعية الحركات االجتماع علماء من الفريق هذا يرى الجمعي.
مصالحهم متَّبعني عقالنية بطريقٍة الفعل يف الفاعلة األطراف تَنخِرط إذ السيايس؛ للِفعل
التي الجمعية املوارد تعبئة يف جوهريٍّا دوًرا الحركات و«رواد» التنظيمات وتلعب الخاصة،
من الكثري عمد امُلعتادة. السياسية العملية من جزء إذن فالحركات الفعل؛ عليها يقوم
الصالت وفحص تعبئتها، الالزمة املوارد من املتنوعة الطائفة دراسة إىل البحثية الجهود
ملراقبة املجتمع بها ستُعني التي الخطط ورصد بحلفائها، االجتماعية الحركات تَربط التي
هذه أقدمت وقد الجمعي. الفعل هذا ونتائج املجتمعي، البناء إىل ضمه أو الجمعي الفعل
املسائل تتصل الخارجية. والحوافز العقبات عىل مركزًة املهمة تلك عىل البحثية الجهود
املرتتِّبة واملكاسب التكاليف بتقييم االجتماع علماء من املجموعة هذه تناولتها التي األساسية

االجتماعية. الحركات تنظيمات يف املشاركة عىل
وآش (زالد زالد ماير من كلٌّ قدَّمها التي تلك الصدد هذا يف امُلبكِّرة اإلسهامات من
وتشارلز (١٩٨٠ ،١٩٧٣) أوبرشال وأنطوني ١٩٨٧ب) ١٩٨٧أ، وزالد مكارثي ١٩٦٦؛
يَنبع ومنظَّمة. وهاِدفة عقالنية أفعاٌل بأنها االجتماعية الحركات عرَّفوا الذين ،(١٩٧٨) تييل
بوجود يتأثر واملكاسب، للتكاليف دقيق تقديٍر ِمن املنظور، هذا عىل بناء الجمعي، الفعل
االجتماعية. الحركات ن لتَكوُّ الالزمة االسرتاتيجية والتفاُعالت التنظيمات وبخاصة املوارد،
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وتضارب اآلراء يف وخالفات انزعاج مشاعر تُوَجد ما دائًما حيث ما، تاريخيٍّ سياٍق يف
مجرد بأنها الجمعي الفعل نشأة تفسري يُمكن ال األيديولوجيات، يف وتعاُرض املصالح يف
بل بنيوية، ورصاعاٍت توترات وجود نكتشف أن يكفي وال العنارص، تلك عن ناتجة ظاهرٍة
واحتشاد؛ تعبئة إىل السخط مشاعر تحويل من تُمكِّن التي الظروف ندرس أن كذلك علينا
مادية موارد كانت سواءٌ للجماعة املتاحة املوارد عىل تعتمد الحشود تعبئة عىل فالقدرة
وااللتزام (السلطة مادية غري موارد أو والخدمات)، امللموسة واملكاسب واملال (العمل
طبًقا أهداف عدة عىل املوارد تلك توزيع ويجري كلتَيهما. أو والصداقة)، واإليمان األخالقي
من التعبئة عملية تنشأ التوتُّرات، وجود جانب إىل واملكاسب. للتكاليف عقالني لتقديٍر
تكاليف وتقليص السخط، حالة تنظيم من االجتماعية الحركات بها تتمكَّن التي الكيفية
وإحراز الحشد أعضاء بني املحفزات وتقاسم واستغاللها، التضاُمن شبكات وخلق الفعل،
التي التكتيكية الخيارات تُفرسِّ وطبيعتها املتاحة املوارد نوعية إن الخارجي. التواُفق
(مكارثي والسياسية االجتماعية املنظومة عىل الجمعي الفعل وتبعات الحركات تتَّخذها

.(٢٠٠٤ ومكارثي إدواردز ١٩٧٧؛ وزالد
وهو أال آنذاك، شائع افرتاٍض حول مجدًدا الشكوَك التضامن شبكات وجوُد أثار لقد
لالنخراط يسعون لهم، انتماء ال ُمنعزلون أفراد األساس يف هم الجدد الحركات أعضاء أن
ثَمَّ وِمن اجتماعي؛ تهميٍش من يُعانونه عما بديل كخياٍر الجماهريي، الحشد خضمِّ يف
إشباع مجرد من أكثَر باعتبارها العقالنية، للمناهج طبًقا الحشود، تعبئة تفسريُ يُمكن
الجماعة داخل األفقية التضامن روابط وجود تُعزِّز فهي العام؛ الصالح تحقيق يف للرغبة
إىل استناًدا ع، يتوقَّ أن املرء بإمكان ثَمَّ ومن مختلفة؛ جماعاٍت بني الرأسية والروابط الواحدة
والناشطني الشعبية االضطرابات يف «املشاركني أن التجريبية، األبحاث من واسعة طائفٍة
املندمجني األفراد بني األساسمن يف استقطابهم سيجري املعارضة تنظيمات يف املنخرطني
املنعزلون األفراد أما سابقة، أنشطة لهم ن وممَّ الجمعي الكيان يف نسبيٍّا جيد نحٍو عىل
تُوطِّد أن إىل األقل عىل ضعيف، بتمثيٍل إال يحظوا فلن وامُلستبَعدون، وامُلنفِردون اجتماعيٍّا،
يركز الرؤية، تلك عىل وبناءً .(١٣٥ :١٩٧٣ (أوبرشال أقدامها» خ وترسِّ دعائمها الحركة
عىل حصولهم وكيفية الجمعيني الفاعلني عمل كيفية عىل املوارد تعبئة نظرية يف الباحثون

سواء. حدٍّ عىل وخارجها أتباعهم جماعة بني للدعم، وتعبئتهم املوارد
توسيع إىل األخرية اآلونة يف االجتماعية الحركات بتنظيمات املعنية األبحاث عمدت لقد
عات التجمُّ يف الجارية والديناميكيات التنظيمات بني العالقات ليَشمل اهتمامها نطاق
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بني التفاُعالت تطوًرا، تزداد التي بالشبكات، املعنية الدراسات تناولت وقد التنظيمية،
حواٍر يف ،(٢٠٠٣ وماكادم (دياني االجتماعية بالحركات امُلرتبطني واألفراد التنظيمات
بالبُعد ُمتناٍم واهتمام (١٩٩٧ (دياني االجتماعي املال برأس ة املهتمَّ الدراسات مع نقدي
(كانيجليا املستوى ذلك يف العاملة التنظيمات تربط التي الت والصِّ والقوميات للحدود العابر
البيئة علم من املقتبسة واألساليب املفاهيم الباحثون طبق لقد ٢٠٠٤أ). سميث ٢٠٠١؛
وباإلشارة للتنظيمات، املتاحة البقاء فرص وراء الكامنة للعوامل دراستهم عىل التنظيمية
والعاملي (١٩٩٦ ومارولو إدواردز ١٩٩٩؛ (مينكوف١٩٩٣، الوطني الصعيَدين إىل ًدا مجدَّ

.(٢٠٠٥ ومكارثي جونسون ١٩٩٩؛ وتوماس (بويل
اتخاذ عىل قادرة واعيًة فاعلًة عناَرص باعتبارها االجتماعية الحركات تعريف إن
بيد املوارد، تعبئة منهج إىل املنسوبة االبتكارات أهم من هو إنما رشيدة عقالنية خيارات
واملصالح للرصاع البنيوية املصادر بتجاهل اتهامات الناقدون إليه ه وجَّ قد نفسه املنهج أن
١٩٨٢؛ (ميلوتيش االجتماعيُّون الفاعلون يَحشدها التي املوارد عىل السيطرة يف امُلحدَّدة
من ِقلَّة عليها تسيطر التي املوارد عىل النظرية هذه تركيز وكان .(١٩٩٢ وكالورد بيفن
التي الذاتي التنظيم إمكانية حساب عىل وذلك السياسة، عالم يف امُلنخرطني األعمال رواد
وأخريًا، .(١٩٩٢ وكالورد (بيفن أيًضا انتقاد محل حرمانًا؛ االجتماعية الفئات أشد تَمتلكها
الفعل عقالنية عىل تركيزه يف يبالغ الجمعي، للفعل تفسريه يف املنهج، هذا أن املالحظ من
تايلور ١٩٩٢؛ (فريي االهتمام يف قدره العواطف تلعبه الذي الدور يُعري أن دون الجمعي،
هذا مؤيِّدي أشد من بعٌض مؤخًرا أَقرَّ وكما األمر، واقع يف .(١٩٩٧ جاسرب ١٩٩٥؛ وويتري
املتأنية االسرتاتيجية القرارات مركزية يف املوارد لتعبئة املبكِّرة النماذج «تُغايل تأثريًا، املنهج
عىل التأكيد يف مبالغًة ،(٧ :٢٠٠١ وتييل وتارو (ماكادم االجتماعية» الحركات إىل بالنسبة

املصالح. عىل القائمة والسياسة االجتماعية الحركات بني التشابُه أوجه

وِحدَّته؟ الجمعي الفعل أشكال تُحدد التي العوامل ما (4-1)

عادة يُعرف الذي املنظور ذلك قدَّمها التي تلك هي منهجية واألكثر إقناًعا األشد اإلجابة إن
نظرية مع املنهج هذا يشرتك .(١٩٨٢ ماكادم ١٩٧٨؛ (تييل السياسية» «العملية باسم
للغاية، قويٌّ النقطة تلك يف بينهما والتقارب — للفعل العقالنية نظرته يف املوارد تعبئة
اهتماًما يعري أنه غري — موحد كمنظوٍر املنهجني مع يتعاملون ما أحيانًا الباحثني إن حتى
االجتماعية. الحركات ظلِّها يف تَعمل التي واملؤسسية السياسية البيئة إىل منهجيًة أكثر
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السياسية الجهات بني العالقة عىل السياسية» «العملية لنظريات األسايس الرتكيز ويَنصبُّ
الحركات تتفاعل ، ُمعنيَّ سيايسٍّ نظاٍم لتَحدِّي مسعاها يف واالحتجاج. الفاعلة سية املؤسَّ
يُعترب السياسية.9 األوساط يف راسخة بمكانٍة يتمتَّعون الذين الفاعلني مع االجتماعية
ذات الخارجية البيئة خصائص بيان يف األنجح هو السياسية» الفرص «هيكل مفهوم
املفهوم بهذا (١٩٧٣) أيسنجر بيرت استعان رها. وتطوُّ االجتماعية الحركات بنشأة الصلة
مختلفة، أمريكيٍة مدٍن يف احتجاجية حركاٌت أحرزتها التي النتائج بني عَقَدها مقارنٍة يف
األبحاث من مجموعة وأشارت املحيل. السيايس النظام انغالق) (أو انفتاح درجة عىل مركًِّزا
االنتخابي االستقرار كانعدام املهمة، الجديدة ات املتغريِّ من عدٍد إىل األخرى التجريبية
وتسامح ،([١٩٧٥] ١٩٩٠ (جامسون املؤثرين الحلفاء وتواُفر ،(١٩٧٧ وكالورد (بيفن
دمج يف تارو سيدني نجح .(١٩٧٧ وبريو (جينكينز االحتجاجي النشاط حيال النخبة
يف االحتجاجية للدورات دراسته إنجاز أجل من نظري إطاٍر يف التجريبية املالحظات تلك
استقرار ودرجة صعوبتها، أو السياسية املشاركة سهولة درجة عىل الضوء ُمسلًِّطا إيطاليا،
االسرتاتيجي وموقفهم املحتَملني الحلفاء وتواُفر استقرارها، عدم أو السياسية االنحيازات

.(٣٥ ١٩٨٩أ: (تارو وداخلها النخب بني السياسية والرصاعات ،(٢٨ :١٩٨٣ (تارو
املنظمة املؤسسية بالظروف مرتبطة أخرى مجموعٌة السابقة ات امُلتغريِّ إىل أُضيفت
بالتقسيم الخصائصاملرتبطة الباحثون تناول كما القرار، األولوياتوصنع ترتيب لعمليتَي
االحتجاجي النشاط أصول فهم أجل من بالتحليل؛ الجغرافية والالمركزية للسلطة الوظيفي
النظام خصائص تحديد هو العموم، يف الباحثني، هدف كان اتخذها. التي واألشكال
املؤسيس طابعه يف األقل السيايس الفعل نمو يف تؤثر التي «املتحرِّكة» أو الثابتة السيايس
تتَّخذها التي األشكال جانب إىل ١٩٨٩أ)، (تارو االحتجاجية الدورات باسم يُعَرف ما خالل
فهمنا من املقارن التحليل عزز لقد .(١٩٧٨ (تييل مختلفة تاريخية سياقات يف األفعال تلك
املؤسيس السيايس والنظام االجتماعية الحركات بني العالقة يف املتمثلة امِلحَورية للقضية
جوني ١٩٩٤؛ روشت ١٩٩٥؛ وآخرون كرييس ١٩٩٥؛ بورتا ديال ١٩٨٦؛ (كيتشيلت

.(٢٠٠٤
بني الجارية التفاعالت نحو االهتمام تحويل يف السياسية» «العملية منهج نجح لقد
التقليدية غري الفعل أشكال بني تجري التي تلك وكذلك التقليديِّني، والفاعلني الُجدد الفاعلني
الحركات تعريف املمكن من يَُعد لم وهكذا املصالح؛ بتمثيل الخاصة املؤسسية واألنظمة
أوجه يعكس املؤسيس، للطابع ومناهًضا هامشيٍّا تعبريًا الرضورة، بحكم تُمثِّل، كظواهر
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البُعد تفسري نحو نفًعا أجدى سبيًال املنهج هذا د مهَّ فقد املنظومة؛ يف والخلل القصور
املعارصة. للحركات السيايس

هذا مؤيدو يواصل ناحيٍة، فمن ة؛ امللحَّ الصعوبات بعض نتجاهل أال علينا أنَّ غري
املؤسسية الظواهر لتقدير املؤرشات أنسب كاختيار دقيقة مشكالٍت مناقشة املنظور
الفرص ملفهوم الصلة ذات األبعاد بشأن تواُفق وجود عدم إن بدء، ذي بادئ املعقدة.
ركزت لقد ١٩٩٦ج). بورتا (ديال باطِّراد تزايدها إىل أدَّى (١٩٩٦ (ماكادم السياسية
الثمانينيات عقد أن بيد املتغريات، من ضئيل عدٍد عىل السياسية للفرص املبكرة الدراسات
عن أسفرت البلدان بني ومقارنات الحالة دراسات من عدد إجراء شهد العرشين القرن من
١٩٨٥؛ براند الخصوص، وجه عىل (انظر، األصلية املجموعة إىل جديدة اٍت متغريِّ إضافة
املفهوم قوة نطاق اتساع إىل أدى مما ١٩٩١)؛ كرييس ١٩٨٩؛ روشت ١٩٨٦؛ كيتشيلت
ليصري معرًَّضا املفهوم وصار التحديدي، وإطاره خصوصيته من قلَّص لكنه التفسريية،
وتطورها. االجتماعية الحركات بنشأة صلة ذي متغرٍي بأي إليها يُلقى مهمالت»، «سلة
طائفٍة من ات ُمتغريِّ جامًعا بها، ُوِضع التي الطريقة منشؤها املفهوم مشكالت أغلب إن
غري املتغريات من الحشد هذا خلق وقد شتَّى، لحركاٍت املتناولة الدراسات من متنوِّعة
ظاهريٍّ معنًى ذا مفهوًما مختلفني، لكتَّاب شتَّى وأفكاًرا اهتمامات تعكس التي املتجانسة،
غري من .(١٩٩٠ وكذلك ،١٩٧٠) سارتوري تعبري حدِّ عىل داللته، يف ضيق لكنه كبري
املتغريات من الضخم العدد هذا معالجة املقارنة، الدولية الدراسات يف سيما ال املمكن،
يرصف قد الِبنيوية ات امُلتغريِّ عىل الرتكيز أن كما يَنبغي، كما التفسريية قوَّتها وتقييم
الفرص (أو الحركات بأهداف امُلرتِبطة سيما ال والقيم، املعايري تأثري كيفية عن االهتمام

٢٠٠٤أ). وجاسرب (جودوين نجاحها وفرص الحركات اسرتاتيجيات عىل الخطابية)،
وتفسريها «املوضوعية» الحقيقة بني التمييز يف نرغب حني ثانية مشكلٌة تَربُز
يكون ال السياسية الفرص ِبنية يف ات التغريُّ فبعض ١٩٦٦)؛ ولوكمان (بريجر االجتماعي
ة. مهمَّ تغرياٍت نفسها الحركة اعتربتْها لو إال معيَّنة اجتماعيٍة حركٍة عىل تأثري أدنى لها
أجل من وذلك املعريف»؛ «التحرير َعملية عرب الِبنيوية اإلتاحة مفهوم تنقيح من بد ال
ينبغي االحتجاجية، الحركات تنطلق فلكي .(١٩٨٦ (ماكادم االضطراب موجات إطالق
أن ويجب التغيري، إحداث عىل القدرة لَديهم وأن ما فرصٍة سنوح يف الناشطون يثق أن
الِبنيوية الُفَرص إىل النظر فإن وعليه، النظام؛ عىل باملشكلة يتَّصل فيما بالالئمة يُلقوا
مدعاة يكون أن يمكن والفعل؛ الِبنية بني وسًطا تقع التي املعرفية العمليات اعتبار دون
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فهم تحليل بمكاٍن األهمية فِمن ولذلك ،(١٩٩٦ دياني ١٩٩٦؛ وماير (جامسون للتضليل
أمام املحتَملة الُفَرص خالله من يَرون الذي واملنظور أمامهم املتاحة للفرص الناشطني
قد الدولة فعل ردِّ عن الناِشطني رات تصوُّ إن .(١٩٩٦ وزالد ومكارثي (ماكادم حركاتهم
ردود إغفال إىل يُؤدي مما املثال؛ سبيل عىل كالقمع األعنف، بمظاهِره خاص بوجٍه تتأثَّر

١٩٩٦ج). بورتا (ديال كالتفاُوض وضوًحا، األقل األفعال
انتقد فقد شتَّى، منظوراٍت ِمن خارجية، انتقاداٍت أيًضا السياسية العملية منهج ى تلقَّ
لرفضهم املوارد) (وتعبئة السياسية العملية ُمنظَِّري (١٩٩٢) وكالورد بيفن مثل باحثون
أن وهو أال البتَّة، النظرية ِعه تدَّ لم زعم خلفية عىل االنهيار) (أو اإلدماج سوء نظرية
الواسعة االقتصادية األزمات أو التحرضُّ عمليات عن الناتجة الرسيعة االجتماعية ات التغريُّ
العنف عىل األمر واقع يف تركز االنهيار نظرية أن بيد الجمعي. الفعل تُولِّد إلخ؛ … النطاق
منظِّرون أدَرَجها التي الخالف، ألشكال األوسع النطاق عىل ال الفوضوي، والسلوك الجمعي
العملية منظِّرو أثار ذلك، عىل عالوة .(١٩٩٢ وكالورد (بيفن دراساتهم يف تييل مثل
(ميلوتيش السياسية» «االختزالية يشبه ما اعتناق إىل ميلهم بسبب االنتقادات السياسية
التي الحقيقة إىل انتباه عظيم النظرية تلك أنصار يُِعر لم الواقع، ففي ١٩٨٩)؛ ،١٩٨٧
الشواذ أو النساء أو الشباب بها يقوم (التي املعارصة الحركات من الكثري أن مفادها
إن السيايس، بسياقها تأثُّرها بَقدِر الثقايف بسياقها تأثَّرت قد العرقية) األقليات أو جنسيٍّا
وأخريًا، .(١٩٩٨ روتشن ٢٠٠٣؛ ،١٩٨٧ وتايلور روب ١٩٩٦؛ (ميلوتيش أكثر يكن لم
دراسة يف العقالنية املناهج فإن املوارد، تعبئة لنظريات التمهيد عند سلًفا أرشنا وكما
باحثون أقدم بينما االحتجاجي، للفعل البنيوية األصول تجاهل إىل اتَّجهت الجمعي الفعل
لذلك التطرق عىل األحيان، من كثري يف الجديدة الحركات بمنهج ارتباط لهم ممن آخرون،

أغواره. سابرين الجانب
— للحركات املتاحة للفرص مصدَرين أهم يف طرأت التي املهمة التحوالت بعض أمام
االهتمام، تركَّز لقد رئيسيَّني. اتجاَهني البحث سلك — السياسية واألحزاب القومية الدولة
النظام داخل فقط ليس الحركات، تلعبه الذي الدور عىل أوروبا، يف سيما وال ناحية، من
الفرص عىل االتجاه، هذا يف الباحثون، د شدَّ وقد أيًضا. العامة الحياة إطار يف بل السيايس،
ح املرجَّ من معينة، خالفيٍة قضايا بشأن مهيمنة عامٍة خطاباٍت وجود أي الخطابية،
ه وجَّ ذلك، عن فضًال .(١٩٩٩ وستاثام (كوبمانس الحركات نجاح فرص يف تؤثر أن
ِبنية إىل باألحرى، أو والقوميات، للحدود العابرة الفرص إىل االهتمام من مزيًدا الباحثون
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وناقشوا ،(٢٠٠٥ وتارو بورتا (ديال الحركات بها تحظى التي املستويات دة املتعدِّ الفرص
وتارو (إيمج الحركات ملطالب كساحٍة األوروبي االتحاد دور تَنامي االستفاضة من بمزيد
الناجمة بالتأثريات حديثة دراساٌت ت اهتمَّ كما .(٢٠٠٢ ورايت وشابانيه بالِم ٢٠٠١؛
باعتبار وذلك بالسياسات، املرتبطة والقرارات العمليات يخصُّ ما سيما ال الحركات، عن
جوني ٢٠٠٤ج؛ بورتا (ديال السيايس النظام من يتجزَّأ ال جزءًا االجتماعية الحركات

.(٢٠٠٤ جوني ١٩٩٩؛ وتييل وماكادم

االجتماعية؟ الحركات بتحليل حًرصا تتعلَّق التساؤالت هذه هل (5-1)

أن الجدير من السابق، القسم يف الواردة للتساؤالت املنهجي التناول يف رشوعنا قبل
هو: جوابنا االجتماعية. بالحركات املعنيِّ بالبحث تحديًدا تتعلَّق كانت إذا عما نتساءل
— األقل عىل امُلجدي من أو — األجدى من يكون األحيان، من كثري يف بالرضورة. ليس
فالفعل خاص؛ بوجٍه االجتماعية الحركات من بدًال عام، بوجٍه الجمعي الفعل عن الحديث
أهداٍف تحقيق وراء سعيًا معينًة موارد يَتقاسمون أفراد إىل العموم يف يُشري الجمعي
الفعل انطلق الذي الجمعي الكيان أعضاء من أيٌّ بها يَنفرد أن يُمكن ال أهداف (أي جمعية
كذلك تربز قد لكنها الحركات، إطار يف األهداف هذه تقديم يجري قد باسمه).10 الجمعي

بالحركات. عادًة ترتبط ال التي السياقات من كثري يف
السياسية األحزاب تواجه املثال، سبيل فعىل ذلك؛ عىل الدالَّة األمثلة من العديد هنالك
نحٍو عىل ودعمها تنظيماتها إىل االنضمام عىل وتحفيزهم أعضائها حشد مشكلة أيًضا
املصالح مجموعات عىل يصُدق نفسه واألمر العضوية. رسوم سداد طريق عن ولو ما،
الخاصة — األحيان من كثري يف للغاية الضيقة — الفئوية باملصالح حًرصا املعنية
حتى ذلك، عىل عالوة .(١٩٩٧ ومالوني جوردن ١٩٩٠أ؛ (نوك املحدَّدة املرجعية بجماعاتها
اسرتاتيجياتهم تكييف مشكلة من تُعاني الضيقة املصالح مجموعات أو السياسية األحزاب
إيجابًا إطاره يف يعملون الذي السياق يتغريَّ قد إذ ؛ امُلتغريِّ محيطهم يالئم بما وخططهم
معينة مجموعٍة َمطالِب حيال السلطة أصحاب مواقف يف لتحوُّالت مثًال، نتيجة، سلبًا؛ أو
املصالح، لتَمثيل املتاحة القانونية الفرص يف تغريات أو املصالح، مجموعات أو األحزاب من
السيايس محيطهم تفسري يف العامة عليها يعتمد التي الثقافية النماذج يف ات تغريُّ أو
تُعنيِّ ال التطوعية التنظيمات من كثري أخرى، زاوية ومن .(١٩٨٨ (بانيبيانكو واالجتماعي
عىل بالكامل اسرتاتيجياتها تَنصبُّ بل ضدها، لالحتجاج سيايس أو اجتماعي خصم أي
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أنماط أو املعايري تحدِّي أو السيايس، التمثيل أو ما، قضيٍة ُمنارصة ال الخدمات تقديم
األعضاء جذب بشأن مشكالت تواجه املنظمات هذه فحتى ذلك، ورغم السائدة. الحياة
لتحقيق الالزمة الثقافية النماذج وبلورة للفعل للرتويج الالزمة املوارد وتوفري واستبقائهم
بالنسبة اإلمكان قدر جذابة تبدو بحيث قضاياهم وصياغة املنشودة الخطوط وفق األهداف

.(٢٠٠٠ (ويلسون امُلحتَملني مؤيديهم/أعضائهم إىل
االجتماعية بالحركات املرتبطة وتلك الجمعي بالفعل املتعلِّقة التحليالت أن الحق
ظواهر تعكس االجتماعية الحركات تجربة أن إىل نُِرش دعونا يفرتقان. ال صنَوين بمنزلة
السياسية األحزاب داخل الواقع الثقايف أو السيايس الجمعي للفعل أخرى بأمثلٍة تجمعها
حني ولذلك عارضة؛ تَشابُهاٍت ُمجرِّد من أكثر الدينية الِفَرق أو املصالح مجموعات أو
قد اجتماعية عملياٍت مع نتعامل الواقع يف فإننا بالتحليل، االجتماعية للحركات نتعرض

االجتماعية. الحركات محليل بني من مطلًقا أنفسهم يعدُّون ال باحثني تهمُّ
بالحركات املتعلِّقة البحثية املنجزات لدمج عدة محاوالٍت األخرية اآلونة شهدت
كليهما، أو تجريبي، أو نظريٍّ طابٍع ذات نطاًقا أوسع بقضايا ربطها بُغية االجتماعية
عامة، اجتماعيٍة بأُطٍر االجتماعية الحركات نظرية دمج إىل املحاوالت هذه بعض َرَمت وقد
واحًدا (٢٠٠١ وتييل وتارو (ماكادم الخالف ديناميكيات برنامج يُعدُّ الصدد هذا ويف
وهو االجتماعية، الحركات باحثي يد عىل قت تحقَّ التي وتطلًُّعا طموًحا امُلنجزات أكثر من
حدٍّ إىل ويستند االجتماعية بالحركات املعنية الدراسات عىل القائمني تقوقع رصاحًة يَنتِقد
املعارف مزج إمكانية هو املنهج هذا يَطرحه ما أهم إن غربية. غري مصادر عىل كبري
ظواهر حول الباحثون أسسها التي باملجاالت االجتماعية الحركات ميادين يف املكتَسبة
عىل الرتكيز مع العرقية، والرصاعات الديمقراطي) النظام إىل (التحول والدمقرطة الثورات
ومطلوب ُمطاِلبني بني جمعي عامٌّ عريضٌّ «تفاعٌل أنها عىل تُعرَّف التي الخالف سياسة
منها، مطلوبًا أو مطالبة، األقل عىل واحدة حكومٌة تكون (أ) رشطان: فيه ق يتحقَّ منهم،
املطالبني من واحد مصالح عىل تؤثر فسوف املطالب قت تحقَّ لو (ب) املطلب. يف طرًفا أو
املرشوع هذا يف املنخرطون الباحثون حاول .(٥ :٢٠٠١ وتييل وتارو (ماكادم األقل» عىل
من بدًال للمفاهيم ديناميكي استخدام إىل داعني للخالف، العامة اآلليات عىل الضوء تسليط
املوضوع). لهذا مناقشة عىل لالطالع ٢٠٠٣ وآخرين دياني (انظر لها الجامد االستخدام
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االجتماعية؟ الحركات يُميز ما أهم ما (2)

بالرضورة ليست االجتماعية الحركات ُمحلِّلو يتناولها التي األساسية التساؤالت أن لو
االجتماعية للحركات كان إذا عما سؤاٌل أذهاننا إىل يتباَدر فربما فقط، عليها مقصورة
السؤال، هذا نتناول لكي منفصل. بحثيٍّ بمجاٍل تخصيصها تُربِّر مميَّزة تحليلية خاصيٌة

االجتماعية. الحركة مفهوم مناقشة علينا ينبغي

االجتماعية الحركة مفهوم (1-2)

موضع من أكثر يف (٢٠٠٤ وبايسون دياني ٢٠٠٤أ؛ ٢٠٠٣أ، (١٩٩٢أ، دياني ماريو أكد
من يتسنَّى التي اآلليات قوامها منفصلة، اجتماعيٌة عمليٌة هي االجتماعية الحركات أن

الجمعي: الفعل يف املنخرطني للفاعلني خاللها

بوضوح. محدَّدين خصوٍم مع تصادمية عالقاٍت يف االنخراط •
كثيفة. رسمية غري بشبكات االتصال •

ُمتميِّزة. جمعيٍة هويٍة تقاُسم •

يفرصاعاٍت االجتماعية الحركات داخل الفاعلون يَنخِرط التصادمي»: الجمعي «الفعل
وحني معارضته. أو ما اجتماعيٍّ ٍ لتغريُّ الرتويج بغرض كلتَيهما؛ أو ثقافية أو سياسية
عىل السيطرة إىل يسعون فاعلني بني تعارضية عالقة نعني فإنما رصاع عن نتحدث
هذه وخالل — ثقافية أم اقتصادية أم سياسية سلطة أكانت سواءٌ — نفسها املكاسب
أن شأنها من مطالب عن عبارة البعض ضد بعضهم سلبية ادِّعاءاٍت يُطِلقون العملية
.(٨٠–٨٤ :١٩٨١ تورين ١٩٧٨؛ (تييل تحقيقها حال يف اآلخرين الفاعلني بمصالح ترضَّ
القيم لبعض التأييد إبداء أو العامة، املنافع تقديم أو جمعية، مشكالت تناول فإنَّ وعليه،
الحركات فأفعال االجتماعية؛ الحركات ألفعال تلقائيٍّا مرادًفا ليس األخالقية املبادئ أو
من بدقة األهداف تلك تُصاغ بحيث الجمعية، الجهود ألهداف تحديًدا تتطلَّب االجتماعية
سلوك عىل املقابل، يف تركيزه، الجمعي الفعل يَقُرص حني السياسية. أو االجتماعية الناحية
جمعاء اإلنسانية عاتق عىل املشكالت بتبعة يُلقي أو كليهما، أو رشعيتهم أو محدَّدين أفراد
إىل تُنَسب عمليات عن الحديث حينها العسري فمن اإللهية؛ اإلرادة أو الطبيعية الكوارث أو
عىل الدالَّة األمثلة من األول). الجزء ،١٩٩٦ ميلوتيش ١٩٩٢أ؛ (جامسون اجتماعية حركٍة
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تصادمي بطابٍع الجمعي الفعل هذا يتَّسم إذ بالعوملة؛ املرتبط الجمعي الفعل النقطة تلك
ليس الدويل النقد صندوق أو العاملية التجارة منظمة مثل منظمات تُالم بحيث القوة من
ائتالفاٍت ممثِّلة لكونها بل سياساتها، يف معينة أخطاءٍ أو مسئوليها انحرافات بسبب

املصالح. من منفصلة
بني التمييز يف الكثيفة الرسمية غري الشبكات تسهم كثيفة»: رسمية غري «شبكات
داخل وتنسيقه الجمعي الفعل لوقوع تُحىص ال التي واألمثلة االجتماعية الحركات عمليات
بقيت طاملا قائمة االجتماعية الحركة عملية تظل األحيان. أغلب يف محدَّدة تنظيمات نطاق
أهداف وراء سعيًا للموارد متواصلة تبادالت يف منخرطًة واملنظَّمة الفردية الفاعلة الجهات
ُمبادرات تنسيق إنَّ واستقالليتهما. ذاتيتهما عىل الطرفان يحافظ بينما وذلك ُمشرتكة،
عىل يعتمد ذلك كل االسرتاتيجيات، وتحديد امُلنفردين الفاعلني سلوك وتنظيم محددة
لجهة يمكن ال الجمعي. الفعل يف امُلنخِرطة والتنظيمات األفراد بني الدائمة املفاوضات
هذا يستتبع ككل. معينة لحركة تمثيلها منفرَدة تدَّعَي أن قوَّتها، كانت مهما منظَّمة، فاعلة
منهما أي أو الشديَدين واملهارة االلتزام أصحاب األفراد أمام تَسنح الفرص من مزيًدا أن
داخل الفعل تركز لو الحال عليه سيكون بما مقارنًة السياسية العملية يف مستقل دور ألداء

رسمية. تنظيمات
الفعاليات مجموع مجرَّد ليَست االجتماعية الحركات إنَّ الجمعية»: «الهوية
الحركات عملية إن بل محدَّدة، حمالت مجموع حتى أو معينة، قضايا بشأن االحتجاجية
والتي الجمعية، الُهويات تتبلَور حني ق التحقُّ طور يف تصري النقيض، عىل االجتماعية،
باالعرتاف وثيًقا ارتباًطا الجمعية الهوية ترتبط محدَّدة. ومبادراٍت فعاليات نطاق تتجاوز
الغاية بوحدة إحساًسا طياتها يف وتجلب ،(١٩٩٦ (بيتسورنو الرتابط من حالٍة وخلق
أو التنظيمات، أو الناشطني فرادى يُمكِّن ما وهو ما، قضيٍة حيال املشرتك وااللتزام
جمعيٍة تعبئٍة يف اآلخرين الفاعلني مع عراه تنفصم ال ارتباط يف أنفسهم اعتبار من كليهما،
(تورين متواِفقون بالتأكيد، لكنهم ُمتماِثلني، يكونوا أن بالرضورة وليس نطاًقا، أوسع
الشديد بالتغريُّ تتَّسم االجتماعية الحركات داخل للعضوية الضابطة املعايري إن .(١٩٨١
عملية وهي — الحدود تعيني وإن الفاعلني، بني امُلتباَدل االعرتاف عىل كامًال اعتماًدا وتعتمد
دوًرا بالفعل يلعب — منها جزءًا يُعدُّ ال ومن الشبكة من جزءًا يُعدُّ َمن حاللها من يتحدَّد

الثالث). الفصل ،١٩٩٦ (ميلوتيش وتشكيله الجمعي الفعل نشأة يف محوريٍّا
البيئة حماية بحركة املعنية الحديثة األبحاث إليه تشري ما ذلك عىل الدالة األمثلة من
يف البيئة حماية بنشاط ارتباًطا وأقل تميًزا أكثر الحيوان حقوق عن الدفاع نشاط بأن
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الحركة عملية يف انخراًطا أكثر النشاطني اعتبار فإن ثَمَّ ومن بإيطاليا؛ مقارنًة بريطانيا
وفورنو دياني (روتس٢٠٠٣؛ املنطق إىل أقرب سيكون بربيطانيا مقارنة إيطاليا يف نفسها
يف متقاربني أفراٍد بني القائمة الشبكات كل بالرضورة تعكس ال مماثل، نحٍو عىل .(٢٠٠٣
الشبكة املحلِّلني من كثريٌ يَعترب ال املثال، سبيل فعىل االجتماعية؛ للحركات عمليات التفكري
املحدَّدة الهوية إىل الفتقارها نظًرا اجتماعية؛ حركًة زاباتيستا لحركة الداعمة الدولية
هذه عرب تدور التضاُمن موارد أن من بالرغم وذلك روابط، من عليها يرتتب وما الواضحة

.(٢٠٠٤ (أوليسن الشبكة
الوقائع، بنيمختِلف روابط الفاعلون يُقيم أن أيًضا الجمعية الهوية بناء عملية تستلزم
إىل يعمدون ثم ومن بتجربتهم؛ واملتصلة ومكانها زمانها يف املختلفة والعامة، الخاصة
.(١٩٩٦ (ميلوتيش نطاًقا األوسع الشاملة التفسريات من واحد نسيٍج يف جميًعا دمجها
السعي مجرَّد عىل نشاطها وتنظيمات، أفراًدا الفاعلة، الجهات تَقُرص أال ذلك عىل يرتتَّب
أو التغيري تنشد وأشمل أكرب عملياٍت يف عنارص نفسها تَعترب وإنما محدَّدة، أهداف وراء
يف املشاركني بني الربط امُلمكن من لعلَّ لذلك. مثاًال العاملية العدالة حركة لنتناول تُقاومه.
نارمادا قرية لسد املناهضة والفعاليات سياتل» «معركة مثل التباعد أشد ُمتباعدة فعالياٍت
القائمة الهوية بناء عمليات خالل من وذلك نفسها، الحركة يف مشرتكة كعنارص الهند يف

والقوميات. للحدود امُلتجاِوز والتواصل التنظيمي الشبكي التواُصل عىل
الفروق اكتشاف من يُمكِّننا الثالثة العنارص تلك من املختلفة التوليفات إىل النظر إن
من القليل هنا نُقدِّم نحن الجمعي. للفعل األخرى والعمليات االجتماعية الحركات بني
الفعل حاالت من واحدة عملية حالة من ما أنه أعيننا نصب نضع أن علينا أن غري النماذج،
«حركات أو بيئية» «حركات تسميتها عىل االصِطالح جرى التي الحاالت تلك — الجمعي
أي تحت إدراجها يُمكن — شابه ما أو املعاقني» حقوق عن الدفاع «حركات أو التضاُمن»
مثاٍل أي داخل واحدة عمليٍة من أكثر رصد عادًة يُمكننا النقيض، عىل وإنما، خالصة، فئة
العمليات تلك خاللها من تتفاَعل التي الكيفية واكِتشاف الجمعي، الفعل أمثلة من تجريبي

االجتماعية. بالحركات املعني التحليل يف رئيسية خطوة يُمثِّل

والتوافقي التصادمي الجمعي الفعل (2-2)

التنظيمات من وغريها الخريية الجمعيات من واسعًة ائتالفاٍت نرى أن النادر من ليس
الحياة يف االجتماعي كاإلقصاء التضامن، لقضايا دعًما الحشود لتعبئة تسعى التطوعية
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حركاٍت عليها نُطلق وأن الدويل، الصعيد عىل اإلنسان حقوق أو التنمية أو املحلية السياسية
من توافقية». «حركاٌت بأنها تُوصف أن األحوال من كثري يف األفضل من لعله لكن اجتماعية،
يتشاَرك سواء، حد عىل التوافقية والحركات االجتماعية الحركات ديناميكيات يف أنه املالحظ
أفعال ربط من يُمكِّنهم ما وهو للعالم، ُمشرتَك تفسريٌ ويَجمعهم التضاُمن يف الفاعلون
ديناميكيات يف امُلستمر الجمعي الفعل أن بيد أطول، زمني منظوٍر من محدَّدة وفعاليات
جهوٍد خالل من العامة املنافع تُنتَج ما كثريًا تصادميٍّا. عنًرصا يتَّخذ ال التواُفقية الحركات
والفرص األصول تقليص يُحاولون معيَّنني خصوٍم تحديد تتطلب وال تتضمن ال تعاونية
توزيع إعادة البحث محل الحلول ن تتضمَّ ال زيادتها. ُفرص سلبها وال للمجموعة املتاحة
الخدمات تقديم عىل ذلك من بدًال تُركِّز وإنما االجتماعية، الِبنية يف تَغيرياٍت وال السلطة
املعيشة من بديلة أنماٍط ممارسة فإن وباملثل، والجماعة.11 الفرد وتَمكني الذاتية واملساعدة
بل والسياسية، االجتماعية الناحيتني من ُمعيَّنني معارضني وجود يقتيض ال لها والرتويج
الذوق رداءة بني يَرتاوحون لهم، ماديٍّا وجود ال خصوًما يُحاربون قد الجمعيني الفاعلني إن
و«العدو األسلوبي، ه التوجُّ ذات والحركات الفنية الحركات يف الحال هو كما تقليديتِه، أو
من أيٍّ إىل بالرضورة اللوم توجيه دون الدينية، الحركات بعض يف الحال هو كما الداخيل»

تعديله. يَنوون الذي الوضع عىل االجتماعيِّني الفاعلني
ُمحلِّيل يرصف أالَّ يجب للحركات مميِّزة كِسَمٍة الرصاع وجود عىل اإلرصار لكن
الرصاع، تعيني فيها يصعب التي الجمعي الفعل أمثلة دراسة عن االجتماعية الحركات
أو الكامنة» البرشية القدرات «حركة ب ى يُسمَّ ما (مثل الشخيص التغيري إىل هة املوجَّ كتلك
تركِّز التي وتلك السائدة) للثقافة منافيٍة بديلٍة حياٍة ألنماط املروِّجة الشبكات من كثري
يُسمى ما (مثل ًرا ترضُّ يُعاني ما جمعيٍّ كياٍن إىل املساعدة أو العون من نوع تقديم عىل
عىلرضورة النقيض، عىل ، يدلُّ املنظور هذا إنَّ وبايس٢٠٠١). جوني التضامن»، «حركة ب
مثال كل داخل االجتماعية الديناميكيات أو اآلليات من العديد وجود املحلِّلون يُدِرك أن
وتفاُعلها اآلليات تلك عمل كيفية اكتشاف عىل جهودهم وتركيز الجمعي الفعل أمثلة من

البعض. مع بعضها

واالئتالفات والفعاليات االجتماعية الحركات (3-2)

الحاالت إىل يُنَظر حني سارية الجمعي الفعل ديناميكيات من ديناميكية أن نعترب أن يُمكننا
فعالياٍت مجرد ال أمًدا أطول فعٍل من مكوِّنات باعتبارها الجمعي الفعل من املنفردة
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مثاليٍّا وتشارًكا تضامن صالت ثمة بأن الحاالت تلك يف املنخرطون يشعر وحني منفصلة،
السامة النفايات مكافحة حركة مسار إن املشابهة. األخرى الحشود مؤيدي بأهم يربطهم
— الحركة هذه ونجحت الديناميكية، لهذه جيًدا مثاًال يُقدِّم األمريكية املتحدة الواليات يف
كمنع محدَّدة بأهداٍف مرتبطة محلية قاعدة من املنبثقة املبادرات من سلسلة من انطالًقا
قوًة لتصري تدريجيٍّا تتطور أن — معيَّنة مناطق يف النفايات من التخلُّص مصانع إنشاء
وبعملية واملجتمع، الطبيعة بني للعالقة عديدة بجوانب معنية وطنية قاعدٍة ذات جمعية

.(٦٩–٩٩ :١٩٩٤ (ساس تطوًرا وأكثر تعقيًدا أشد ثقايف تَشكٍُّل
شعور عىل املحافظة إمكانية أيًضا يَعني أن شأنه من الهوية بناء فإن سبق، عما فضًال
الستمرار يكون وسوف معينة، حملٍة أو محدَّدة مبادرٍة ختام بعد حتى الجمعي باالنتماء
وإحيائه الحشد إنعاش إعادة ييرس سوف أنه األوىل، مهمتان؛ تَبعتان األقل عىل املشاعر هذه
بني تتأرَجح ما كثريًا فالحركات املواتية؛ الظروف تكرَّرت متى نفسها األهداف إىل بالنسبة
١٩٨٤ب؛ (ميلوتيش «السكون» من طويلة وفرتاٍت املكثف العام النشاط من وجيزة فرتات
التي والتضامن الثقة روابط إنَّ الثقايف. واإلنتاج الذات يف التأمل يسودها ،(١٩٨٩ تايلور
ميَّزت التي التعبئة موجات خالل النووية للطاقة املناهضة األوروبية الحركات يف نشطت
قاعدة شكَّلت املثال، سبيل عىل العرشين، القرن من السبعينيات عقد من الثاني النصف
عام تشرينوبيل حادثة عقب الزخم حشد يف االحتجاجات من جديدة موجٌة إليها استندت
والهويات العالم عن تكوَّنت التي التمثالت أن فهي الثانية التبعة أما ١٩٩٤د). (فالم ١٩٨٦
تكوين يف تدريجي، تحوٍل عرب ل، تُسهِّ أن كذلك يمكن معينة فرتٍة يف تبلورت التي الجمعية
عالقة من املناسبات من عدد يف لوحظ ما ذلك ومثال جديدة، تضامن وعالقات حركاٍت
وما السبعينيات أوائل ميَّزت التي الجديد اليسار حركات بني بلدان عدة يف قائمة وثيقٍة
.(١٩٩٥ دايفينداك ١٩٩٥أ؛ دياني ١٩٩٤؛ (دالتون السياسية البيئة حركات من تَبعها

مثًال، كاالئتالفات الرسمية، غري الجمعي الفعل لشبكات أخرى أمثلٍة إىل اإلشارة إنَّ
املهمة السمات كإحدى املكانة هذه الجمعية الهوية تحتلُّ ملاذا أيًضا ح تُوضِّ أن يُمكن
الفاعلني أن فسنجد االئتالف، ديناميكيات عىل الضوء سلطنا لو االجتماعية. للحركات
خصوًما ويُحدِّدون التحالفات حيث من وثيًقا ارتباًطا ببعض بعضهم يرتبط الجمعيني
الشبكات ألن ذلك قوية؛ هويٍة روابط بالرضورة تدعمها ال الروابط تلك أن بيد واضحني،
وأداتيٍّا مرشوًطا طابًعا تتخذ إنما مشرتك هدٍف سبيل يف امُلحتِشِدين الفاعلني بني تقوم التي
تباُدل عمليات طريق عن األساس يف الحمالت وإقامة املوارد تعبئة تجري ثم ومن رصًفا؛
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أهم الشبكات، ال التنظيمات، وتُعدُّ املختلفة. والتنظيمات املجموعات بني وتجميعها للموارد
أداتي بأسلوٍب املوارد الفاعلون ويتقاسم ووالءاتهم، املشاركني هويات منه تنبع مصدر
املستقبل أو باالنتماء خاص شعور أي يُكوِّنون ال لكنهم محدَّدة، أهداٍف تحقيق بدافع
للمحافظة حاجة هناك تبقى ال محددة، معركٌة تَنتهي إن وما العملية، تلك خالل املشرتك
املحددة الحملة لربط محاوالت أية وال والتضامن، الهوية ناحية من أمًدا أطول إرث أي عىل

أوسع.12 بإطاٍر
تجانُس بشأن افرتاضات أي عىل ينطوي ال مميزة جمعية بهوية الحركات ربط إن
أو [٢٠٠٠] روتس مثًال، إليه، ذهب ما يُناقض ما (وهو الهوية لتلك املتقاسمني الفاعلني
بقدر االجتماعية الحركة لهوية ديناميكية لدينا أن نعترب أن يُمكن ([٢٠٠٢] ماكدونالد
تغري لدعم ُحِشد جمعي كياٍن من جزء بأنهم كالهما، أو واألفراد، املجموعات تَشعر ما
والحارضة املاضية تجاربهم يف عنارصمشرتكة يُحدِّدون ما وبقدر معارضته، أو اجتماعي
أو االجتماعيني الفاعلني عىل املعارضة محل األوضاع مسئولية تُلقى ما وبقدر واملستقبلية،
محددًة جمعيًة هويًة ستصبح كانت إذا ما حول رة املتحوِّ واألسئلة اآلخرين. السياسيني
سمات، عدة أو واحدة سمٍة يف الهوية تلك أصحاب اشرتاك ومدى إقصائية أم استيعابية

الرابع). الفصل (انظر تجريبية أسئلٌة هي إنما

التنظيمية والعمليات االجتماعية الحركات (4-2)

ومجموعات السياسية واألحزاب االجتماعية الحركات من كلٍّ بني مقارنات تُعَقد ما كثريًا
السيايس التنظيم من مختلفة أنماًطا دون يُجسِّ جميًعا أنهم افرتاض إىل استناًدا املصالح،
والِفرق الكيانات هذه بني الربط يجري ما أحيانًا .(١٩٧٣ ويلسون املثال، سبيل (عىل
االجتماعية الحركات بني الفارق أن بيد ،(١٩٨٨ روبنز املثال، سبيل (عىل الدينية والطوائف
التنظيمية الخصائص يف فروق األساسمن يف يتكوَّن ال األخرى والتنظيمات الكيانات وتلك
ليست االجتماعية الحركات أن وهي أال قائمة، حقيقٍة من يتكون وإنما السلوكية، األنماط أو
قد شبكات هي وإنما ،(١٩٨٩ أوليفر ١٩٨٨؛ (تييل فريد طراٍز من حتى وال تنظيمات،
اعتبار يمكننا فال ثمَّ ومن ة؛ املتغريِّ الظروف تُحتِّم حسبما ال، أو رسمية تنظيماٍت تشمل
ما تنظيًما أن من فبالرغم اجتماعية؛ حركًة السائدة، سماته كانت مهما منفرد، تنظيٍم
ألنهما متماثَلني؛ ليسا االثنني فإن االجتماعية، الحركة عمليات إحدى من جزءًا يكون قد

مختلفة. تنظيميًة مبادئ يعكسان
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مصطلح استخدموا ما كثريًا املجال يف املؤثِّرين الباحثني من الكثري أنَّ صحيح
جماعات السواء: عىل محدَّدة وتنظيماٍت تفاعل شبكات قاِصدين االجتماعية» «الحركة
مثل البيئية التنظيمات أو كوز)، (كومن املشرتكة القضية جماعة مثل امُلواِطنني حقوق
٦٩٥؛ :١٩٨٨ وآخرون (ماكادم شوشو نيتشريين مثل الدينية الِفَرق حتى أو سيريا، نادي
للمفاهيم األعمى بالتطبيق نُباِدر أال علينا ب يتوجَّ أنه غري ،(١٩٩٦ لوفالند أيًضا انظر
عن نتحدَّث ما أكثر «ما االجتماعية: للحركات تحليلنا عىل التنظيمية النظرية من امُلقتبَسة
العمل وتقسيم استقطابهم وعمليات وأعضائها وقادتها وخططها الحركات اسرتاتيجيات
القرار صنع كيانات عىل حًرصا تَنطِبق مصطلحات وهي — وإخفاقها ونجاحها داخلها
حركاٍت أو جمعية كياناٍت أو حشود عىل ال الجماعات)، أو التنظيمات (أي امُلتماسكة

.(٤ :١٩٨٩ (أوليفر تها» برمَّ اجتماعية
شوشو نيتشريين أو سيريا نادي أو املشرتكة القضية مثل كيانات عن الحديث إنَّ
االجتماعية «الحركات مثل مفاهيم صياغة إىل املرء يدفع اجتماعية» «حركاٍت باعتبارها
:١٩٨٧ وكيليان (ترنر الواحد» التنظيم «حركات أو ١٩٨٧أ) وزالد (مكارثي املهنية»
الحركات طبيعة وبني الحاالت هذه بني الواضحة الَفوارق عىل للتشديد (٣٦٩-٣٧٠
«حركًة باعتبارها املشرتكة القضية مجموعة تَصنيف لكن رسمية. غري كشبكاٍت االجتماعية
«مجموعة مثل مفاهيم تفيدها التي العميقة الرؤى إىل الكثري يُضيف ال مهنية» اجتماعية
من يكون ربما وباملثل، ،(١٩٨٥ إتسيوني أخرى، مراجع بني من (انظر، العامة» املصلحة
«ِفرًقا»؛ باعتبارها كريشنا هاري أو شوشو نيتشريين مثل دينية تنظيماٍت تحليل املالئم
الجمود من أكرب قدٍر من التنظيمات هذه به تتَّسم ما االعتبار يف املفهوم هذا يأخذ إذ
–١٥٠ :١٩٨٨ (روبنز االجتماعية الحركات بشبكات مقارنًة الهرمية والِبنية التنظيمي
يف لكن أعضائها. عىل يُماَرس الذي االجتماعي الضبط ِمن األكرب بالقدر يقر كما ،(١٥٥
هو وصفه عن و«الفرقة» العامة» املصلحة «مجموعة مصطلحات بالفعل تعجز ما املقابل
من هات والتوجُّ الهويات مختلف من الفاِعلون خاللها من يتمكَّن التي التفاعل عمليات
أو جماعة أي حدود كثريًا يتجاوز باالنتماء وشعور املعتَقدات من مشرتكة منظومٍة وضع

املميزة. وسماتهم خصوصيتهم نفسه الوقت يف ويحفظ منفرد، تنظيٍم
أن يعني إنما الحركات وهويات التنظيمية الهويات بني العالقة استقرار عدم إن
مرحلتَي يف الجمعي، باالنتماء شعوًرا إن ثابتة. غري ُمتقلِّبٌة ظواهُر طبيعتها بحكم الحركات
واملجموعات األفراد بني تُوجد قد التي والوالء التضامن روابط عىل يطغى والتوطيد، التكون
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التنظيمية الهويات تطغى حني جذوتها وتنطفئ الحركات وتذْوي املحدَّدة، التنظيمات أو
من بدًال ومكوناته التنظيم إىل األول املقام يف باالنتماء» «الشعور يشري حني أو أخرى مرًة

٢٠٠٣أ). (دياني واضحة حدوٍد دون أوسع مجموعٍة إىل يشري أن
غري الشبكات إىل املنفردة التنظيمات من الرتكيز تحويل لنا يَسمح ذلك، عن فضًال
ألن ذلك الحركات؛ داخل لألفراد صة املخصَّ املساحة أكمل نحٍو عىل نُدرك بأن الرسمية
الشعور الواقع يف الحركات خصائص بني ومن للحركات، رضورية الفردية املشاركة
إن د. محدَّ تنظيٍم إىل االنتماء تلقائيٍّا ذلك يستتبع أن دون ، جمعيٍّ مسًعى يف باالنخراط
أن بالرضورة ليس مشاركني.13 بل أعضاءً، تضم ال ، أدقَّ بعبارٍة االجتماعية، الحركات
احتجاجيٍة فعالياٍت عىل املحدَّدة التنظيمية الوالءات عن امُلنفِصل الفرد مشاركة تَقتِرص
اللقاءات داخل أو العمل مجموعات أو اللجان داخل أيًضا تنشأ أن يُمكن بل ُمنفِردة،
عن ما لحركٍة الفرد دعم وهو أال الظروف)، تسمح (حني يَربُز آخر بديٌل يوجد العامة.14
اإلعالم. أو اآلخرين السياسيني الفاعلني أو التنظيمات بني ورؤاها ألفكارها الرتويج طريق
إنما املشاركة خاللها من الفرد يستطيع التي امُلمكنة األساليب من طائفة وجود أن غري
عىل الدالة األفعال من واحد فعٍل يف مطلًقا اختزالها يُمِكن ال الحركات عضوية أن يعني
باالنتماء الشعور مجملها يف تُعزِّز التي املتباينة، األفعال من سلسلة من تتكوَّن بل االلتزام،

.(٦٢ :١٩٩٤ جاسفيلد أيًضا (انظر وبالهوية
الحركات تنظيمات عن التحليلية الناحية من مختلفة االجتماعية الحركات أنَّ لو
االجتماعية الحركات ديناميكيات إحدى يف داخل تنظيم أي أن يعني هذا فإنَّ االجتماعية،
مجموعات عىل كذلك نفسه األمر ينطبق قد اجتماعية». بحركٍة ا خاصٍّ «تنظيًما يُعدُّ قد
أحزابًا بأن قولنا أن غري السياسية، األحزاب عىل وحتى البريوقراطي الطابع ذات املصالح
نظري باب االجتماعية» «الحركات أن يعني ال اجتماعية حركاٍت من جزءًا تَصري قد سياسية
مجتمعية ومجموعات املصالح (مجموعات التنظيمات من أنواع عدة تحته تندرج رْحب
قد ما سياسيٍّا حزبًا أن هو نعنيه ما بل متعدِّدة، فرعيٍة كأنواٍع وهكذا) سياسية وأحزاب
الفاعلون به يُِقرُّ قد ما وهو ما، حركٍة من جزء أنه ومحدَّدة، معيَّنة ظروف تحت يشعر،
ال االستثناء هو الوضع هذا يكون ما وغالبًا كذلك، الناس عامة به ويُقرُّ الحركة يف اآلخرون
كما االجتماعية، الحركات إىل جذورها تعود التي األحزاب عىل كبري حدٍّ إىل ويَقتِرص القاعدة،
.(١٩٩٤ وروتس ريتشاردسون ١٩٨٩؛ (كيتشيلت الخرض أحزاب إىل بالنسبة الحال هو
برصف السياسية، األحزاب بأن ا محتجٍّ الرؤية تلك عىل يعرتض أن للمرء يحقُّ قد
مستوى عىل محدَّدة وظائف بالفعل تؤدي ما، حركاٍت مع تماهيها قوة مدى عن النظر
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اختالفات وجود إنَّ االجتماعية. الحركات عن الزاوية، تلك من مختلفة، وهي املصالح، تمثيل
يكمن ال االجتماعية الحركات يميز ما أهم لكن بها، مقطوع مسألة الوظيفي املستوى عىل
التفاعل شبكات أن شك ال املصالح. تمثيل وظيفة أداء يف تتبعه الذي الخاص أسلوبها يف
وبلَورة التعبئة لحمالت والرتويج املطالب صياغة تُحبِّذ االجتماعية بالحركات الخاصة
تعريف إعادة يف بدورها، تسهم، العوامل هذه وكل ونرشها، الجمعية والهويات املعتقدات
نركِّز حني ذلك، ورغم املصالح. تمثيل ظلها يف يَجري التي والسياسية الثقافية األوضاع
به تؤدي الذي األسلوب إىل ننظر فال للُمصَطلح، الدقيق باملعنى املصالح تمثيل وظيفة عىل
املختلفة املحددة التنظيمات به تؤديها الذي األسلوب إىل نَنُظر إنما الوظيفة، هذه «الحركة»
الفعل ذخرية ضمن االنتخابات يف املشاركة بإدراج قرارهم ف يتوقَّ االجتماعية. للحركات
واالعتبارات الخارجية الفرص بينها من عدة، عوامل عىل استبعادها أو بهم الخاصة
غري الحركة، يف اآلخرين بالفاعلني وعالقاتهم كلتيهما، أو األيديولوجية، أو التكتيكية
سيؤدِّي بل الحركة، من تلقائيٍّا استبعادهم إىل يؤدي لن هذا بفعل قرارهم مجرَّد أن
الحركة ومنظومة الحزب (منظومة مختلفتنَي فعل منظومتَي من جزءًا اعتبارهم إىل
الفعلية الطريقة يخص فيما أما مختلفة، أدواًرا التنظيمات هذه ستَلعب حيث االجتماعية)
(كيتشيلت والدراسة للبحث الحيوية املجاالت أحد تُمثِّل فسوف األدوار تلك بها تتشكَّل التي

.(١٩٨٩
استبعادنا يَعني ال رسمية غري كشبكاٍت الحركات تميُّز عىل التأكيد أنَّ القول نافلة من
(مثل النقاد بعض ذَهب كما بعينِها، تنظيمات تحليل من االجتماعية الحركات محلِّيل
الصحيح اإلقرار عىل املحلِّلني يُجرب أن ذلك شأن من وإنما ،(٤٦ :١٩٩٥ بيكفانس
بصياغة وذلك التنظيمية، والعمليات االجتماعية الحركات عمليات بني القائم باالختالف
القضية مثل التنوع من كبري قدٍر عىل مجموعات إىل النظر من بدًال محدَّدة. مفاهيم
امُلستخَدم الوصف لذات وإخضاعها «حركات» باعتبارها النازي الحزب أو املشرتكة
لتحديد وذلك للحركات؛ دقيق تعريٍف استخدام نقرتح املتعدِّدة، التنظيمات لشبكات
بينهما والتفاُعل (البريوقراطية) التنظيمية والعمليات الحركات لعمليات املشرتك التواجد
االختالفات هذه بمثل اإلقرار يُساعدنا املثال، سبيل عىل املجموعات. تلك من كل داخَل
التفاُعل ودراسة أفضل نحٍو عىل النازية والحركة النازي الحزب بني الفارق تحديد عىل
اليمينية التنظيمات شتَّى ربَطت التي الصالت وشكل نطاق تحديد يُمكننا العمليتنَي. بني
النازي، الحزب باسم بعد فيما ُعِرف ما عصب شكلت التي العسكرية شبه والتنظيمات

49



االجتماعية الحركات

يَسعنا ثم ،(٢٠٠٣ (أنهاير العرشين القرن من والثالث الثاني العقَدين أواخر يف وذلك
أداء يف مباًرشا ارتباًطا به املرتبطة وتنظيماته النازي الحزب بدأ كيف نُوثِّق أن بعدها
انتهى كيف نفرسِّ أن نستطيع النهاية، ويف اليمينية. الشبكة يف ُمتعاظم مركزيٍّ دوٍر
تحل أن إىل الفرعية وتنظيماته أعضائه وفرادى الحزب بني الرسمية بالصالت املطاف
املعايري تعيني (أ) طريق عن وذلك تام؛ شبه نحٍو عىل بينهم الرسمية غري الصالت محل
ذلك يف بما آخر، تنظيم أي عىل الحزب هيمنة و(ب) الحزب، يف األفراد لعضوية الرسمية
رسمية غري شبكاٍت باعتبارها الحركات إىل النظر إن (شوتسشتافل). إس إس وحدات
حد إىل املتداخلة الحركات تحليل عن البتَّة يعوقنا لن والتنظيمات األفراد من العديد تضم
ديناميكيات بني التوتُّرات عن الكشف يف سيُعيننا النقيض، عىل بل، محدد، تنظيم مع كبري
يف كذلك يُساعدنا وقد الجمعي، الفعل من دة معقَّ واقعيِة نماذَج يف والتنظيمات الحركات

الزمن.15 عرب التوتُّرات هذه تطور مسار تتبُّع

واالحتجاج االجتماعية الحركات (5-2)

من السبعينيات أوائل حتى االجتماعية الحركات حول دارت التي النقاشات كانت
وحتى ،(١٩٨٤ (ألبريوني للحركات املؤسسية غري الطبيعة عىل تُؤكِّد العرشين القرن
الفاعلني عن االجتماعية الحركات تمييز بإمكانية القائلة الفكرة تزال ال هذا، يومنا
رواًجا تلقى السيايس السلوك من معتادة» «غري ألنماط باعتناقها اآلخرين السياسيني
من وغريها الحركات بني الرئييس االختالف أن عىل الباحثني من عديد يؤكد شديًدا.
للمشاركة التقليدية األساليب بني القائمة املفارقة يف يكمن والسياسيِّني االجتماعيِّني الفاعلني
االحتجاج وبني السياسيني) املمثلني عىل والتأثري الضغط ممارسة أو (كالتصويت السياسية

.(١٩٩٥ ١٩٩٠أ، (روشت العام
الحركات سمات من محورية سمًة االحتجاج اعتبار عىل االعرتاضات بعض تُوجد
يف هامشيٍّا دوًرا إال يَلعب ال العام االحتجاج أن هو االعرتاضات تلك أول االجتماعية.
ما كثريًا شابه. وما الدينية والحركات والثقافية الشخصية بالتغيريات املعنية الحركات
محدَّدة حياة أنماط ممارسة مثل أشكاًال، الرمزية واملواجهات الثقافية الرصاعات تتَّخذ
يُمكننا وال معينٍة، شعائَر اعتناق أو الشعر قصات أو املالبس من معيَّنة أنماٍط تبنِّي أو
للغاية كبري حدٍّ إىل املفهوم داللة من ع نُوسِّ لم ما االحتجاج من نوًعا األشكال هذه اعتبار
نشاًطا االحتجاج اعتبار باإلمكان يزل لم إذا ما مسألُة تعدُّ ذلك، إىل إضافة .(٢٠٠٥ (سنو
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إذ السيايس؛ امليدان يف حتى متصاعد، جدٍل مثاَر «تصادميٍّا» أو عنيًفا حتى أو تقليدي» «غري
الجمعي، للفعل املدمجة الذخرية من جزءًا السياسية االحتجاجات من شتى أشكاٌل صارت
االحتجاج يعد لم عام، بوجٍه الغربية. الديمقراطيات يف األقل عىل متزايد، نحٍو عىل وذلك
الفاعلني من أوسع لطائفٍة متاًحا خياًرا صار وإنما الراديكالية، القطاعات عىل مقصوًرا
املثال، سبيل (عىل للتهديد يَتعرَّض السياسية العملية يف النسبي موقعهم أن أحسوا متى

.(١٩٩٦ دالتون
األشكال عن االجتماعية الحركات يُميِّز يَزال ال نفسه، الوقت يف االحتجاج، أنَّ غري
١٩٩٢؛ (هاس املعرفية» «الجماعات باسم إليها يشار التي كتلك الشبكات، من األخرى
من واملجموعات األفراد من شبكات حول الجماعات تلك تتمحَور .(١٩٩٨ وسيكينك كيك
مجاالٍت يف وذلك كلتيهما، أو اإلدارية أو العلمية صات التخصُّ يف املحدَّدة الكفاءات أصحاب
إطاًرا يَتقاسمون أعضاءها أن يف االجتماعية الحركات الشبكات تلك تُشبه مستقلَّة. سياساٍت
الِبنيوية الروابط أنماط أن غري التصاُدمية، القضايا حيال مواقف ويتبنَّون ُمشرتًكا مرجعيٍّا
فضًال االجتماعية. الحركات داخل نظرائها عن تَختِلف الشبكات تلك داخل املوارد وتباُدل
عادًة فاِعلني تضمُّ أنها يف االجتماعية الحركات عن املعرفية الجماعات تختلف ذلك، عن
يف االنتخابية املحاسبة سلطة جانب إىل امُلعتَمدة، واملعرفة القرار صنع بسلطة يَحَظون ما
يف هامشيٍّا موقًعا يحتلون ما فعادًة االجتماعية الحركات يف الفاعلون أما األحيان، من كثري
ممارسة عىل قدرتهم عىل للمحافظة العام الرأي حشد إىل ويحتاجون القرار صنع عمليات
الحركات فإن «عادية»، أنشطٍة إىل االحتجاجية األشكال بعض تحوَّلت لو حتى الضغوط.
الدولة متحديًة باالستقرار، املخلِّ الفعل من جديدة أشكاًال تَستحِدث ما عادًة االجتماعية
الجمعية التعبئة من الجديدة املوجة فيه وطَّدت الذي الوقت يف والنظام. يخصالقانون فيما
إىل تعدو ال االجتماعية الحركات سياسة تزال ال القرن، ُمنعَطف العاَلمية العدالة إىل الداعية
مصادر من رئييس كَمصدر االحتجاج الستخدام فإن ميادين»؛ «سياسة تكون أن كبري حدٍّ

واسرتاتيجيتها. االجتماعية الحركات ِبنية عىل مهمًة تأثرياٍت الضغط

الكتاب هذا حول (3)

بادئ الفصل، هذا يف عمدنا العاَلمية، العدالة إىل الداعية األخرية التعبئة حمالت إىل بالنظر
االجتماعية الحركات محلِّيل اهتمام جذبت أساسية تساؤالت أربعة تحديد إىل بدء، ذي
ات للتغريُّ يُمكن كيف التالية: النقاط التساؤالت تلك تتناول العرشين. القرن ستينيات منذ
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النمط من االجتماعي تنظيمها وباألخصتحول الغربية، للبلدان االجتماعية الِبنية يف الواقعة
كيف ،(١-١ (القسم الجمعي؟ الفعل أشكال يف تُؤثر أن الصناعي، بعد ما إىل الصناعي
االجتماعية املشكالت تمييز من االجتماعيِّني الفاعلني يد عىل والرمزي الثقايف اإلنتاج يمكِّن
ال كيف ١-٢)؛ (القسم الجمعية؟ الهوية بناء ومن الجمعي بالفعل جديرة كموضوعاٍت
أو أيًضا، وناجًحا بل فحسب، ممكنًا الجمعي الفعل والفردية التنظيمية املوارد تجعل
تتبناها التي الفعل ألشكال يمكن كيف ،(١-٣ (القسم ناجًحا؟ يكون أن يمكن األقل عىل
تتأثر أن الخالف من أوسع موجاٍت يف وتجمعها الزمن عرب وتطورها االجتماعية الحركات
(القسم االجتماعية؟ الحركات ظلها يف تعمل التي واالجتماعية السياسية األنظمة بسمات

.(١-٤
تأثريًا، األكثر اإلجابات من بعًضا منها لكلٍّ حدَّدنا التساؤالت، تلك طرح جانب إىل
نُقدِّم، أن لنا أتاح ما وهو السنوات؛ مدار عىل االجتماعية الحركات باحثو بها جاد والتي
حًرصا، يكن لم إن خاصة، السابقة، العقود خالل للمجال امُلميزة املناهج أبرز إيجاًزا، ولو
السياسية. والعملية املوارد وتعبئة الجمعي والسلوك الجديدة االجتماعية الحركات مناهج
فإنها طرحناها، التي القضايا من أيٍّ إىل اختزالها يُمكن ال املناهج تلك من أيٍّا أن ورغم
الحركات منهج نعترب أن يُمكننا اآلخر. البعض ِمن أدقَّ نحٍو عىل منها بعًضا تتناول
الفاعلة واألطراف تعرُّضاملصالح كيفية تعالج نظرية األول، املقام يف الجديدة، االجتماعية
منهج يُعنى إذ املتغرية؛ البنيوية الظروف ظل يف للتعديل االجتماعي الرصاع يف الرئيسية
الفعل تشكيل يف الرمزي اإلنتاج دور تُفرسِّ نظرياٍت بوضع األوىل بالدرجة الجمعي السلوك
نظرية إىل بالنسبة كلتيهما. أو جديدة، هوياٍت أو قضايا لربوز املالئمة والظروف الجمعي
الذين األشخاص بني الجمعي الفعل نشوء إىل املؤدية الظروف تدرس فهي املوارد، تعبئة
العملية منهج يتناول وأخريًا، فيه: االنخراط لعدم وجيه سبٍب من أكثر لديهم يكون قد
املختلفة. الزمنية واملراحل السياسية األنظمة عرب وتنوَّعها الجمعي الفعل أنماط السياسية
تُعترب قد االجتماعية الحركات أن كيف الفصل، هذا من الثاني الجزء يف استعرضنا،
غري شبكاٍت من تكوُّنها يف اختالفها وجه وحدَّدنا مختلفة، وسياسية اجتماعيًة عملياٍت
بجهاٍت تصادمية عالقاٍت يف املنخرطة والتنظيمية الفردية الفاعلة الجهات تربط رسمية
من مكَّننا ما وهو ،(٢-١ (القسم مشرتكة جمعيٍة هويٍة إىل استناًدا وذلك أخرى، فاعلة
من بها، املرتبطة األخرى والظواهر العمليات من وعدد االجتماعية الحركات بني التفرقة
العمل ميدان يف الحال هو كما تصادمية، غري ألهداٍف هة املوجَّ الجمعية األفعال بينها

52



… ة متغريِّ وإجاباٌت متكررة أسئلٌة االجتماعية: الحركات دراسة

من محدَّدٍة وقائَع أو قضايا بشأن بالتعبئة املضطلعة واالئتالفات ٢-٢)؛ (القسم الخريي
املصالح ومجموعات كاألحزاب السياسية والتنظيمات ٢-٣)؛ (قسم أداتية أسباب أجل

.(٢-٥ (القسم االحتجاجية والذخائر ٢-٤)؛ (القسم التقليدية
تحليل عىل مقصورة ليست حددناها التي التساؤالت فإن مراًرا، دلَّلنا أن سبق كما
أوسع طائفًة تهمَّ أن يُمكن وإنما الحرص، سبيل عىل بها خاصة وال االجتماعية الحركات
أهميًة نفسه، الوقت يف تُمثل، أنها شك وال والسياسيني، االجتماعيني املحلِّلني من كثريًا
العرشين، القرن ستينيات يف نشأته منذ االجتماعية بالحركات امَلعنيِّ البحثي للجهد محورية
بمناقشة بحثنا نَستهلُّ التساؤالت. تلك حول الكتاب بقية بتنسيق قرارنا كان هنا ومن
اآلليات جهة، من به، نعني ما وهو الثاني)، (الفصل املعارصة للحركات الِبنيوية األسس
تشهد بينما الجديدة، واملصالح الجديدة االجتماعية املجموعات خاللها من تتشكَّل التي
أهميتها؛ يف تراجًعا االهتمام، صدارة احتلت أن سبق التي األخرى، واملصالح املجموعات
وانكماشه العام الرفاه كنمو الِبنيوية، ات التغريُّ تُخلِّفه الذي التأثري أخرى جهٍة من به ونعني
عىل املؤسسية، غري املشاركة وعىل السياسية املشاركة أنماط عىل العايل، التعليم وانتشار

بنقاشنا. خاصة صلٍة ذو العوملة عمليات تأثري أن كما الخصوص، وجه
كيف الثالث الفصل يستعرض الرمزي؛ لإلنتاج صناهما خصَّ فصالن ذلك يتبع ثم
التكافؤ عدم ألوجه كنتاٍج االجتماعية املشكالت تعريف أمام الطريق الثقايف التشكُّل د يمهِّ
االجتماعية العوامل يف الكامنة أسبابها رصد يسهل كما املصالح، وتضارب القوى ميزان يف
خلق عملية أن كيف نبني فإننا الرابع، الفصل يف أما البرشي. التدخل محل والسياسية
يمكن ال لوالها والتي والتضامن، الهوية مشاعر لتنامي ركيزة أيًضا تمثل وتعزيزها الرموز

يتم. أن جمعي فعٍل ألي
من كالٍّ تتيح التي التنظيمية العوامل من تحليلنا يف املهم الثالث املستوى ن يَتكوَّ
الشبكيَّ التواصل اعتبارنا يف واضعني الفعل، إلتمام الالزمة املوارد وتعبئة الداللة إنتاج
الفصل يتناول سواء. حدٍّ عىل التنظيمي البُعد يف منهجية األكثر ن واملكوِّ الرسمي غري
عىل الفصل هذا يف نظرة نُلقي إذ الفردية، املشاركة تحليل الخصوص وجه عىل الخامس
التزامهم يف واالستمرار الجمعي الفعل يف باالنخراط األفراد قرارات وراء الكامنة اآلليات
مشاركتهم، عرب األفراد، بها يُخلق التي الكيفية إىل أيًضا نتعرَّض لكننا الوقت، بمرور
وأوساط االجتماعية الحركات بني الرتابط عىل تحافظ التي الشبكات ن لتكوُّ عدة ُفرًصا
لتنظيمات امُلميزة املعينة الخصائص بعض عىل الضوء السادس الفصل يسلط املعارضة.
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معينة تنظيميًة نماذَج تبنِّي يف املؤثِّرة — والخارجية الداخلية — العوامل متناوًال الحركات،
التعبئة. عىل ذلك وانعكاسات

الحركات بني بالتفاعل يتعلَّق إذ حيوية؛ أهمية فذو تحليلنا يف الرابع البُعد أما
ويتجىلَّ أحيانًا، وراديكالية بل ابتكارية، عنارص تمثِّل فالحركات السياسية؛ واملنظومة
املنظومة لسمات إن نفسها. ِبنيتها ويف السياسية املنظومة بها تعمل التي الكيفية يف ذلك
كما منعها، أو ره وتطوُّ الجمعي الفعل لنشأة جوهرية فرٍص توفري يف دوًرا السياسية
لم إن أيًضا، باإلشارة املتوسط املدى يف وتبعاتها االحتجاجية الحركات أثر تقييم يُمكننا
تصور إلعادة الكتاب هذا من السابع الفصل أفردنا السياسية. املنظومة إىل حًرصا، يكن
تصور إعادة عن فضًال األخرية، العقود ميَّزت التي االحتجاجية الدورات لبعضخصائص
الثامن الفصل يف نعرض الدورات. تلك نطاق داخل تشكَّلت التي الجمعي الفعل لذخائر
وأخريًا، ونموها. التعبئة ونشأة السياسية الفرص تشكيالت بني العالقة من معينًة جوانَب
التغري أن من الرغم عىل الحركات؛ عىل امُلرتتبة اآلثار مسألة ملناقشة التاسع الفصل خصصنا
الحركات تأثري عىل أيًضا الضوء تسليط إىل نسعى سوف فإننا تحليلنا، لُبُّ هو السيايس

والثقايف. االجتماعي املجاَلني عىل
الفعل تحليل صميم يف تقع بتغطيتها َمعنيُّون نحن التي القضايا أن فيه شكَّ ال مما
الدراسات إن واإلحاطة. الشمول عن تكون ما أبعد القضايا لتلك معالجتنا أن بيد الجمعي،
االجتماعية «الحركات تجربة من كبري حدٍّ إىل مستوحاة بدء، ذي بادئ ، تُعدُّ إليها نشري التي
ذلك، جانب إىل العاملية». العدالة «حركة تجربة ِمن مؤخًرا، كذلك، ومستوحاة الجديدة»،
ذات للحركات أو العاملة الطبقة لرصاعات أُفِردت أعمال إىل إشارات تحليلنا عن تغيب ال
خالل وتنامت برزت التي التعبئة لعمليات أو جالء، األكثر وهو العرقي، القومي ه التوجُّ
(جونستون القومية مثل ظواهر بالتحليل تناولت التي األعمال عىل نركِّز لكنَّنا األخري، القرن
(فانتيجا األمريكية املتحدة الواليات يف العاملة الطبقة تضامن أو (١٩٩٥ جينسون ١٩٩١أ؛
التي األعمال عىل نركز أو «الجديدة» الحركات ُمحلِّيل من مفاهيم باستعارة وذلك (١٩٨٨
(مثل عام بوجٍه الجمعي بالفعل املعنيِّني جميع إىل بالنسبة للمطالعة أساسية مادًة أضَحت
من الهائل بالكم منهجي نحٍو أي عىل مهتمني لسنا سبق، ما كل عن فضًال .(١٩٧٨ تييل
االجتماعية بالحركات ما، نحو عىل املرتبطة، الجمعية الظواهر لدراسة ُكرِّست التي األدبيات

«الجديدة».16
هذا يف الباحثون إليه توصل ما ألحدث تقديم إعادة الكتاب هذا يُمثِّل ال أعم، بوجٍه
ومن البحثي، املسار هذا يف املهمة اإلسهامات جميع بقيمة االعرتاف بوسعه ليس أو املجال
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املستفيضة التغطية تولت بارزة أعماٌل املاضية القليلة األعوام يف نُِرشت أن الحظ حسن
منهجي منظوٍر من وذلك االجتماعية؛ بالحركات الخاصة البحثية للجهود والشاملة
وكرييس وسول (سنو نطاقه يف وأعم (٢٠٠٢ وستيجينبورج (كالندرمانس أسلوبه يف
نقاش محلَّ صارت معينة رئيسيٍة قضايا لتقديم محاولة فيُعدُّ الكتاب هذا أما ٢٠٠٤ب).
عىل اختيارنا وقع الحركات، بتحليل مرتبطة جوهرية دراساٍت جانب إىل األخرية. اآلونة يف
توضيحية أدواٍت تُمثِّل أنها شتَّى، ألسباٍب َشعرنا، التي األخرى األعمال من منتقاة مجموعٍة
يكن لم وإن ا، خاصٍّ اهتماًما أعرنا الرُّؤية، هذه من انطالًقا أفكار. من نطرحه ملا ُمفيدة
معناه يف يُفهم (كما التجريبي بالبحث النظري التحليل مزجت التي للدراسات حرصيٍّا،
بني من .(٢٠٠٢ وستيجينبورج كالندرمانس ١٩٩٢؛ وآيرمان دياني واألشمل: األوسع
التنظريية العنارص ما حد إىل تخالف التي األعمال تلك إىل تركيزنا هنا وجَّ األعمال، أشهر
اخرتنا تماسًكا، أكثر للموضوع معالجتنا تبدو ولكي السابق، يف سائدًة كانت التي والبحثية
الرتكيز مع معينة، حركٍة من مستقاة بأمثلٍة فصل كل يف املطروحة القضايا نستهلَّ أن

الصلة. ذات األبحاث عىل االنتقائي
التي النظر، وجهات من لكثري عريض اهتمام سوى نويل لئال عدة أسباب دفعتنا
طرحناها، التي التساؤالت إىل بالنسبة معتربة أهميٍة ذات إشاراٍت عىل ذلك، رغم اشتملت،
األدبيات إخضاع وصعوبة املساحة ضيق بني ترتاوح منها، جانب يف عملية أسباب وهي
تلك يف نظري جانٌب ة ثمَّ لكْن والدراسة. للفحص املجال هذا يف أُنتجت التي للغاية الغزيرة
والفعل الحركات تحليل يف املستخَدمة املفاهيمية األدوات تباين تعكس إذ أيًضا؛ األسباب
مع التعامل عىل قادرة نماذج وضع صعوبة من يزيد وما بل الحايل، وقتنا حتى الجمعي
السياقات يف ع التنوُّ ذلك هو للفعل «املحلية» الظروف بني التباين من الكبري القدر هذا مثل
هذه عىل التغلُّب أن فيه شك ال مما الحركات. إطارها يف تنشأ التي والسياسية االجتماعية
املحاور هذه كل دمج أن غري االجتماعية، الحركات داريس اهتمام عىل يستحوذ املصاعب
متجانسة، لغٍة إىل والنظريات املفاهيم لرتجمة محاولة يتطلَّب أن شأنه من كان الفكرية
ولألوساط بل فحسب، الكتاب هذا ملؤلَفْي ليس املنال، بعيد هدًفا يبدو يزال ال ما وهو

.(٢٠٠١ ،١٩٩٦ وتييل وتارو ماكادم أيًضا (انظر ككل العلمية
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واحلركات التغرياتاالجتامعية
االجتامعية

َمصحوبًة االجتماعية»، املسألة «عودة العرشين القرن من التسعينيات أواسط يف فرنسا شهدت
حظي ،١٩٩٥ عام يف الهامشية. والعمالة العمل عن والعاطلني العام القطاع بني «ُمتقلقل» بتحالف
الرأي من ع متوقَّ غري كبري بدعٍم طويلة، لفرتٍة امتدَّ الذي العام، النقل قطاع يف العاملني إرضاب
البالد، أرجاء ت عمَّ باِرزة تضامنية تظاهراٍت يف الشارع إىل املاليني «خروج إىل أدَّى لقد العام:
امَلنبوذين، من مختلفة ومجموعات العمالية الحركة بني مبارشة ورمزية تنظيمية روابط وتشكيل
الثانوية املدارس طالب عىل عالوة دون، واملرشَّ العمل عن والعاطلون الرشعيني غري املهاجرون منهم
االهتمام» وانعدام لالمباالة مثاًال باعتبارها واسع نطاٍق عىل نُِبذت التي املثقفة والنُّخبة والجامعات
باسم يُعرف فيما شتَّى هامشية مجموعاٌت احتشدت .(٥٥٦ :٢٠٠٤ نوريس – وستيبان (فانتيجا
دون واملرشَّ قانونية إقامٍة تصاريح دون من امُلهاجرون وهم «املحرومني»، لتَمثيل دون» من «حركات
احتََشد الذي الوسطى للطبقة األخالقي» «اليسار بني ائتالًفا املحلِّلون وصف العمل. عن والعاِطلون
عىل العمل، عن فالعاِطلون العمال؛ حَشد الذي االجتماعي» و«اليسار اإلنسان، حقوق عن للدفاع
لتعويضات ص املخصَّ التمويل تقليص إىل أدَّى إصالٍح ضد ١٩٩٧ عام وا احتجُّ الخصوص، وجه
ضد «العمل مجموعة نظَّمت فقد ،١٩٩٤ عام يف أما مركزية، إدارٍة إىل إدارتها ل وحوَّ البطالة،
العمل ساعات بخفض مطالبًة باريس، يف والتَقت املقاطعات من انطلقت مسريات خمس البطالة!»
أثناء العاطلون، انتظم وقد اإلقصاء»، «ضد االستثمار من مزيد عن فضًال جديدة، وظائف لخلق
تنظيم ١٩٩٥-١٩٩٦ شتاء شهد والوطني. املحيل املستوينَي عىل تنظيمات يف وعقبها، املسريات تلك
مكثَّفة تحركاٍت إطار يف العاطلون، هؤالء سار وظائف»، «طلبات لحملة العاطلني من مجموعات
تاركني الشاغرة، الوظائف ذات التجارية واملؤسسات املصانع إىل متجهني واسعة، دعايًة شهدت
الحتالل الرامية الحمالت من وسلسلة أسبوعية تظاهراٍت التايل الشتاء شهد كما الذاتية، ِسرَيهم
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البلديات ودور العليا املعلمني مدرسة احتالل عن فضًال — آسيديك — املحلية التوظيف وكاالت
إلغائها. يف اإلصالُح تسبََّب التي الخاصة امليالد عيد إلعانات طلبًا االشرتاكي؛ للحزب الرئييس واملقر

يف وإيطاليا وإسبانيا وأملانيا فرنسا من العاطلون تالقى فقد أوروبا؛ يف أيًضا العاطلون احتجَّ
عاَمني وبعد .١٩٩٧ عام وذلك واإلقصاء، الوظيفي األمان وانعدام للبطالة مناِهضة أوروبيٍة مسرياٍت
األوروبي االتحاد قمة مؤتمر يف نفسها القضايا عن دفاًعا شخص ألف ٣٠ احتشد الحدث، ذلك من
املوارد أتت وقد العمل، عن للعاطلني األوروبية الشبكة اسم تحت الحشد د توحَّ وقد كولونيا، يف املنعِقد
تروتسكية مجموعاٍت يضم والقوميات للحدود عابر ٍع متنوِّ ائتالف من االحتجاجات لتلك الالزمة
العامة الكونفيدرالية النقابات تلك بني ومن عمالية، ونقاباٍت جديدة اجتماعيًة وحركاٍت وكاثوليكية
االتحادات من (املقربة األملانية «إكسربس» ومجلة للعمل، العام اإليطايل واالتحاد فرنسا يف للعمل
لالتحاد االجتماعي البعد بشأن الناشئ الجدل فإن املرتفعة، التعبئة تكاليف من وبالرغم األملانية).
استثناءاٍت (عدا املسرية يف املشاركة التنظيمات تعارض لم سانحة. وفرصًة أمٍل نافذَة ُعدَّ األوروبي
مختلفة وسياسية اجتماعية أدواًرا يلعب أوروبي باتحاد طالبت وإنما األوروبي، التكامل قليلة)
أن قطُّ يحدث «لم الصدد: هذا يف البطالة!» ضد «العمل مجموعة رصحت وقد ،(٢٠٠٢ (شابانيه
نتمتع لن وباملثل، … أنفسهم تلقاء من االشرتاكية لفرنسا نموذًجا والحكام الرأسماليون لنا َم قدَّ
ساملون (يف األوروبيني» للعمال د واملوحَّ الفعال التدخل خالل من إال االشرتاكية أوروبا بنموذج

.(٢١٨ :١٩٩٨

للتعبئة؛ جمعية موارد تشكيَل االحتجاجات من الدورة هذه خالل الفرنسيون العاطلون استطاع
إىل للغاية محدود ميٍل سوى يُبدون وال السياسية بالالمباالة يُنَعتون العاطلني أن من فبالرغم
لفرتة ولو العمل، عن العاطلني تصورات تغيري يف «نجحت الحركة تنظيمات فإن الجمعي، الفعل
الجمعية مطالباتهم عن التعبري عىل وشجعتهم التعبئة، يف الخاصة إمكاناتهم عن األقل، عىل معيَّنة
يف التنظيمات، تلك أسهمت الواقع، يف .(٣٦٢ :١٩٩٨ (رويال باالحتشاد» منهم اآلالف وأقنعت
أسهمت كما ،(٢٠٠١ (ماورير العزلة من كثريًا عانوا الذين األفراد مدمجًة لالحتشاد، املجال إفساح
.(٢٠٠١ وبيريو (ماورير الفئة لتلك االجتماعية واملهارات وحفظها، العالئقية مهاراتهم تعزيز يف
تحديًا ثمَّ ومن فردية، مشكلًة باعتبارها البطالة عن السائدة الذهنية للصورة تحديًا التعبئة شكَّلت

بها. املرتبط االجتماعي للوصم

العاطلني أن من فبالرغم الحلفاء. اجتذاب العمل عن للعاطلني تسنَّى سبق، ما كل عن فضًال
ما ضد الفرنيس املشهد يف احتشدوا فقد السيايس، الطيف يسار أقىص من بدعم حظوا التقليديِّني
كَليْهما متهمني ،١٩٩٧ مايو يف امُلنتَخبة االشرتاكية الوطنية والحكومة اليسار تيار من «خيانة» رأوه
ومارتن (بورنو خافتة» إنسانية مسحة ذات ليرباليٍة إىل برشي طابع ذات «اشرتاكيٍة من بالتحول
األمر ف يتوقَّ لم إذ العام؛ الرأي بمسانَدة الظفر يف العاِطلون نجح ذلك، من بالرغم .(١٧٢ :١٩٩٣
الصورة تغيري يف امُلتعاطفة اإلعالمية التغطية كذلك أسهمت بل امليالد، عيد إعانات تقديم إعادة عىل
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حقوقهم نيل سبيل يف يُكافحون ثوَّار إىل الصدقات، الستجداء يصطفون فقراء من للعاطلني؛ العامة
يس، مؤسَّ طابٍع ذي ميداٍن يف نشاطهم إىل بالنظر .(٣٨٨ :٢٠٠١ وبيريو ماورير ١٩٩٨؛ (ساملون
القضيَة ون املحتجُّ واجه ١٩٩٣ب)، (فيليول البطالة قضية عىل الرفاه دولة مؤسسات تركيز مع
حينما وذلك رمزية، معركة يف انتصاًرا ُمحِرزين أنفسهم، بالعاطلني باالعرتاف الخاصة السياسية

ميرتان. فرانسوا الفرنيس الرئيس مقابلة إىل تنظيمهم ُدِعي

التي األبعاد أهم من بعًضا تؤكد أن شأنها من الفرنسيني العاطلني لتعبئة تلك روايتنا إنَّ
فهي االجتماعية؛ والحركات املجتمعية الخصائص بني التفاعل بشأن القائم الجدل شكَّلت
بطرٍق مالِمُحها، ترسم قاعدٍة إىل تُشري ما عادًة الحركات أن عىل بدء، ذي بادئ ، تدلُّ
الفصل (انظر االنهيار نظرية نقد أن من الرغم عىل االجتماعية. السمات بعَض شتَّى،
من رَدًحا االنتباَه رصف األمريكية االجتماعية بالحركات املعنية األبحاث إطار يف األول)
(بيوتشلر الِبنيوية املظالم عن (١٩٩٢ وكالورد بيفن بينها من قليلة، (باستثناءاٍت الزمن
الرصاعات نمط عىل للمجتمع واالقتصادية االجتماعية الِبنية تأثري إلنكار مجاَل فال ،(٢٠٠٤
وجه عىل األوروبية، االجتماعية بالحركات املعنيِّني الباحثني أن الحق فيه. تَظهر التي
الجديدة الرصاعات عىل العرشين القرن سبعينيات منذ تركيزهم هوا وجَّ قد الخصوص،
املوضوعات هي النسائية الحركات أو البيئية الحركات كانت الغربية: الديمقراطية يف
بعد ما للقيم حاملًة بالفعل االجتماعية الحركات اعتُِربت لقد البحثي. التيار لهذا النمطية
ت خفَّ وقد العمالية الحركات بشأنها احتشدت التي الطبقية االنقسامات بَدت بينما املادية،
مناقشة يف منها يُستفاد أن يُمكن انطالق نقطة تمثل الفقراء حركات «عودة» إنَّ وتريتها.

الجمعي. والفعل االجتماعية الِبنية يف الطارئة ات التغريُّ بني العالقة
بطرٍق الجمعي والفعل االجتماعي الرصاع خصائص يف االجتماعي التغيري يؤثِّر قد
ومصالَح محدَّد ِبنيويٍّ موقٍع ذات اجتماعية مجموعاٍت نشوء تيسري عىل يعمل فربما شتَّى؛
كما األمَرين، كال أو بالفعل، القائمة املجموعات أهمية من يُقلِّص أو محدَّدة، محتملٍة
الخدمي. القطاع إىل ومنه الصناعي النشاط إىل الزراعي النشاط من التحول بذلك يوحي
تُرتَجم ال البنيوية التوترات بأن يَِيش الفرنسيني العاطلني عن السابق حديثنا أن غري
كونه من أكثر لالحتجاجات ردٍع عامَل يُمثِّل العاطلني فشقاء حشد؛ أو تعبئة إىل مباَرشًة
املوارد توزيع عىل مهمة تأثريات املجتمعية الظروف إىل يُعَزى ذلك، عن فضًال تيسري، عامَل
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املصالح، عن للتعبري ة امُليرسِّ أو مثًال، كالتعليم الجمعي، الفعل يف املشاركة إىل املؤدية
الخارجي واإلنتاج حجًما أصغر مصانع إىل ل التحوُّ أدَّى لقد املوارد. من النوعني كال أو
أسهمت بينما موحدة، كطبقٍة ف الترصُّ عىل العمال لقدرة ا مضادٍّ دوًرا الصناعية لألنشطة
نشأة يف العمل؛ سوق دخولهن ويف العايل التعليم عىل النساء حصول يف املتنامية الفرص

جديد. جمعيٍّ كفاعٍل وبروزهن بينهن جديدة روابط
منذ الغربية املجتمعات اهتمام أثارت ل التحوُّ من أنماط ثالثة عىل تركيزنا سينصبُّ
واضعني الثقايف، وامليدان الدولة، تلعبُه الذي والدور االقتصاد، الثانية: العاملية الحرب
العمليات تغطية ُمحاولُة الصدد هذا يف شأننا من ليس التأثريات. تلك أنواع اعتبارنا يف
ما (أو الصناعي بعد ما املجتمع إىل تحوًُّال عادًة يُعدُّ ما تُشكِّل والتي لها، حَرص ال التي
١٩٨٧؛ وأوري الش ١٩٩٤؛ (أمني إلخ) … الفوردي بعد وما املنظَّم، وغري الحداثي، بعد
وردت التي التغيري عمليات بذكر سنَكتفي وإنما ،(٢٠٠٥ كومار ١٩٩٧؛ ،١٩٩٦ كاستيلز
االجتماعية، الحركات يف مؤثًرا عنًرصا باعتبارها االجتماعية الحركات أدبيات يف رصاحًة
الناشئة التجديدات تحليل عىل التغريات لتلك املرتتبة األوسع لآلثار باملناقشة سنَتعرَّض ثم
كيف الخصوص: وجه عىل مشكلتنَي نتناول أن املزَمع ومن الجمعي، الفعل أشكال يف
و«الفعل الطبقي» «الرصاع مثل ملفاهيم استيعابنا عىل «الجديدة» الحركات تجربة تؤثر
«الطبقة باسم يُعَرف ما ألعضاء الطاغي الوجود نفرسِّ أن علينا يتعنيَّ كيف الطبقي»؟
القسم يف نُركِّز سوف العرشين؟ القرن بنهاية االجتماعية الحركات يف الجديدة» الوسطى
السياسية االنقسامات عىل وانعكاساتها االجتماعية البنية عىل الطارئة ات التغريُّ عىل التايل
(القسم السيايس امليدان يف الطارئة ات للتغريُّ االجتماعية التأثريات سنتناول ثم ،(١ (القسم
حديثنا سنختم النهاية ويف ،(٣ (القسم االجتماعية الحركات عىل الثقافية ات التغريُّ وآثار (٢
يف فاعلًة عناَرص باعتبارها الجديدة االجتماعية الحركات إىل تَنظر التي الفرضية بمناقشة

.(٤ (القسم جديدة طبقيٍة رصاعاٍت

الجمعي والفعل السياسية واالنقسامات االجتماعية البنية (1)

الرصاعات عىل واالقتصادية االجتماعية الخصائص تأثريات الباحثون تناول ما كثريًا
خالل من أي السياسية؛ االنقسامات إىل النظر خالل من وذلك والسياسية، االجتماعية
ربط عىل العادة جرت .(١٩٦٧ وروكان (ليبسيت املسيَّسة الرصاع خطوط أهم إىل النظر
الرصاع (١) إىل: الفاعلون فيه اتَّجه الجمعي الفعل من بنموذج السياسية االنقسامات
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أنفسهم تعريف و(٢) السياسية، أو املادية مصالحهم حماية سبيل بعضيف ضد بعضهم
املصالح. هذه إىل بالنِّسبة قومية) مجموعٍة أو طائفة أو ما طبقٍة يف أعضاء (باعتبارهم

بني الصناعية املجتمعات يف االجتماعية للحركات الِبنيوية التفسريات ربطت ما عادًة
بتأسيس والثانية السوق، بنشأة األوىل ترتبط أساسيتنَي: عمليتنَي وبني الحركات هذه
جيدنز ١٩٦٧؛ وروكان ليبسيت ١٩٧٠؛ (روكان الحديثة املواطنة وخلق القومية الدول
واأليدي املال رأس بني الرصاعات مركزية إىل السوق اقتصاد نشوء أدَّى لقد .(١٩٩٠
الحرضية االجتماعية للقطاعات مخالٍف آخَر انقساٍم حدوث إىل كذلك أدَّى لكنه العاملة،
اعتباراٍت عىل القائمة الرصاعات نتائج إحدى القومية الدول تأسيس يعدُّ والزراعية.
باإلضافة الهامشية، املناطق عىل الجديدة الدول يف املركزية املناطق تؤلب التي إقليمية،
رشعيتها، يُنكرون من وبني الناشئة العلمانية الدول بني الرصاعات تبعات إحدى أنه إىل
يف والدولة). الكنيسة بني (الرصاعات الكنسية للِبنى الدنيوية السلطة املقابل يف داعمني
فقد التوترات؛ هذه حول املعارصة املجتمعات ميزت التي الرصاعات أهم تمحورت الواقع،
السياسية لألنظمة عامٍّ شكٍل عن عليها مؤسيس طابٍع وإضفاء االنقسامات ترسيخ أسفر
(روكان العرشين القرن من األخرية العقود حتى مستقرٍّا ظل الحزبية) أنظمتها سيما (وال
االجتماعية الحركات مثَّلت التطور، هذا خضمِّ يف 1.(١٩٩٠ ومري بارتوليني ١٩٧٠؛
حدٍّ إىل وتتَّسم االجتماعية القاعدة إىل تَفتقر ُمستحَدثة فكرًة البيئية، كالحركة الجديدة،

لها. كهدف بها الهزيمة وإلحاق الدولة إخضاع إزاء بالالمباالة كبري
االعتماد من أنماط خلق عىل يقترص ال وتأثريها الجمعي، الفعل عىل البنية تؤثِّر
األنماط إن بل متضاربة، مصالح إيجاد إمكانية ثمَّ ومن االجتماعية، املجموعات بني
الحياة ومن السيايس، إىل االقتصادي الفعل (من االجتماعية الحياة تنظيم من الراسخة
الفعل إن وتشكيلهم. الجمعيِّني الفاعلني تكوين عىل أيًضا تُؤثِّر الجمعيات) إىل األرسية
تتصف حني األمر واقع يف ممكنًا يصبح معينة اجتماعيٍة مجموعاٍت عن الصادر الجمعي
إىل بالنسبة وتمييزها عليها التعرف يَسُهل (١) التاليتني: بالسمتني املجموعات هذه
باإلضافة الداخيل التماسك من عاٍل بمستًوى تتمتَّع (٢) األخرى. االجتماعية املجموعات
ذلك، عىل بناءً أعضائها. بني القائمة االجتماعية الشبكات بفضل وذلك محدَّدة، هويٍة إىل
جانب إىل محدَّدة، تصنيفية لسمات متزامن تواُجٍد عىل الجمعي الفعل يعتمد سوف
السمات هذه مثل بينهم يجمع الذين الدراسة محل األفراد تربط لشبكات املتزامن الوجود
امِلحَوري السؤال سيكون املنظور، هذا من انطالًقا .(١٩٧٨ وتييل ١٩٧٣؛ (أوبرشال
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لت سهَّ قد االجتماعية ات التغريُّ كانت إذا ا عمَّ هو والفعل البنية بني العالقة لتحليل
ت ويرسَّ الجمعي واالنتماء التضامن ومشاعر االجتماعية العالقات هذه مثل وتنمية ن تكوُّ
الرأسمالية نحو التحرُّك يُسهم لم الصلة. ذات التعبئة وتعزيز املحدَّدة املصالح اكتشاف
أو (الرأسماليون) اإلنتاج لوسائل امتالكهم يجمعهم الذين األفراد من تجمعات خلق يف
يف أيًضا أسهم بل فحسب، الربوليتاريا) أو العاملة (الطبقة بهم الخاصة العاملة القوة
التضامن مشاعر نمو أمام الطريق دت مهَّ التي االجتماعية العالقات من أنظمة خلق
لت سهَّ عوامل عدة وظهرت جمعية. فاعلٍة أطراٍف إىل وتحوُّلها عات التجمُّ تلك يف الداخيل
ووجود األرسية الروابط وتداُخل املحدود، حجمها وهي أال الرأسمالية؛ الطبقة إدماج
وسائل إىل الوصول عىل الطبقة تلك قدرة إىل إضافة اقتصادي، بطابٍع ُمصطبغة عالقات
الصفحات يف الواردة الِبنيوية ات التغريُّ من كثري عىل ويرتتب عليها. والسيطرة بل التواُصل
األنشطة حرص ويف العمل تنظيم يف الجارية بالتحوالت املرتبطة ات التغريُّ كتلك — التالية
االجتماعية. املجموعات داخل التفاُعل بتنظيم يتعلَّق فيما مهمة تبعاٌت — محليٍّا اإلنتاجية

والحركات االجتماعي والتفكُّك االقتصادي التغريُّ (1-1)

بسبب فقط ليس الصناعية، املجتمعات رصاعات يف محوريٍّا فاعًال العاملة الطبقة كانت
أوسع مجموعٍة عىل أيًضا مرتتبة كنتيجٍة وإنما االقتصادية، وظيفتها أهمية أو َحجمها
من ضخًما عدًدا نجد فسوف الفوردي، املصنع عىل نظرة ألقينا لو الِبنيوية. العوامل من
إال العمالة بتنقل تسمح ال كبرية إنتاجيٍة وحداٍت داخل متشابهة مهامَّ يُؤدُّون العاملني
ُمعنيَّ اجتماعيٍّ فاعٍل تحديد يف ساعدت العوامل هذه مثل أن شك ال محدود. نطاٍق يف
يف العاملة الطبقة تركُّز عىل املرتتِّبة النتائج بني من كان الداخيل. التماسك من وعزَّزت
إطارها يف تبلورت كثيفة شبكاٍت إنتاج الحرضية املناطق ويف ضخمة إنتاجيٍة وحداٍت
١٩٦٣؛ (تومبسون حاشد جمعيٍّ فعٍل عىل قدرة مع جنب إىل جنبًا محدَّدة طبقيٌة هويٌة
فانتيجا ١٩٨٧؛ وأوري الش ١٩٨٢؛ كالهون ١٩٧٢؛ وتييل سنايدر ١٩٧٣؛ وتييل لوذي

.(١٩٩٥ أوري ١٩٨٨؛
التي القواعد صالبة من أعاله املذكورة الظروف يف املؤثِّرة التعديالت أضعَفت لقد
العمل تنظيم أساليب عىل تغريات طرأت إذ الصناعية؛ املجتمعات رصاعات عليها تقوم
محل الصغرية العمل ومجموعات املؤتمتة التكنولوجيات حلَّت فقد الصناعة؛ قطاع داخل
الكثيف العامل نموذج من به يرتبط وما الفوردي للَمصنع املميَّز الكثيف اإلنتاج منهج
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طرأ نفسها. املهام تنفيذ من النابع الجمعي التضامن إضعاف استتبَعه ما وهو اإلنتاج،
املصانع من اإلنتاج انتقال وهو أال العرشين؛ القرن من الثمانينيات عقد من بدءًا آخر تغريُّ
خارج إىل إنتاجها لعمليات املؤسسات نقل مع تزاُمنًا حجًما، أصغر مصانع إىل الكبرية
بنفسها، إنتاجها من بدًال منتجاتها مكونات إنتاج يف امُلورِّدين عىل واعتمادها املحيل نطاقها
املناطق داخل اإلنتاجية العمليات يف الالمركزية من كبري قدٍر عن بدوره أسفر ما وهو
الثاني الفصالن :١٩٩٦ (كاستيلز الرسمي غري الخفي االقتصاد نمو إىل وأدَّى الجغرافية،
التقارب صالت انقطاع إىل ات التغريُّ هذه أدَّت سبق، ما عىل عالوًة .(١٩٩٤ أمني والثالث؛
والتي العاملة، الطبقة تقطنها التي واألحياء املصانع بني قبُل من قائمة كانت التي املادي

2.(١٩٨٨ هريش ١٩٨٧؛ وأوري (الش التضامن مصادر أحد تُمثِّل كانت
تراجٍع حدوث جانب إىل اإلنتاجية، القطاعات بعض أهمية يف تغريُّ حدث قد كذلك
الخدمي القطاع شهد فقد والخدمية؛ اإلدارية امِلَهن لصالح الصناعي العمل يف ملحوظ
وهو التأهيل، من عاليًا مستًوى تتطلَّب التي الوظائف يف تناميًا العالم أنحاء جميع يف
يف التقليديني العاملني عن كثريًا تختلف جديدة وسطى مهنيٍة طبقٍة خلق عليه ترتَّب ما
أثره التغيري ترك كما العامة، البريوقراطية األجهزة أو الصناعة قطاع يف املكتبية املهن
والقطاع اإلنتاجية»، «الخدمات يف ملحوظة زيادٍة يف ُمتمثًِّال الخاص، القطاع من كلٍّ عىل
والرعاية والصحة بالتعليم املرتبطة االجتماعية» «الخدمات يف قويٍّ ٍع توسُّ هيئة عىل العام،
ما أبعد الجديدة الوسطى الطبقة هذه أن غري .(٢٠٨–٢٢٠ :١٩٩٦ (كاستيلز االجتماعية
يتعلَّق فيما يبدو ما عىل معتربة اختالفات ثمة ألن الواقع؛ يف والتماثل التجانُس عن تكون
بوضٍع الجدد املهنيني وضع مضاهاة دائًما املمكن من ليس بداخلها. االجتماعية باملكاسب
الخدمات قطاع ففي إلخ)، … واألطباء (املحامون التقليديِّني الوسطى الطبقة مهنيِّي
غري العمل من أنماط ما حدٍّ إىل تَنتِرش واالتصاالت) والتسويق (كالدعاية الجديد اإلنتاجية
الثقايف املال رأس بني ملحوظ تبايٍن أوجه تُشكِّل أن شأنها من األجر، ومنخفضة مستقرة
املادية اإليرادات حيث من عملهم من يَنالونه الذي والتقدير األفراد ترصف تحت الواقع

سواء.3 حدٍّ عىل االجتماعية والوجاهة
إحدى تُعدُّ وصارت البلدان من كثري يف البطالة معدَّالت ازدادت ذلك، عن فضًال
قد والعاطلني العاِملني بني العالقة أن كما الرأسمالية، لالقتصادات البنيوية السمات
أكثر العمل سوق إىل الدخول ر تأخُّ ازداد فقد أعمَّ؛ اعتباراٍت ناحية من أيًضا التغريُّ لحقها
كما البالغني، غري يُميِّز الذي الناضج غري الحياة نمط أمد إطالة إىل بشدة أدَّى ما وأكثر؛
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وتتمتع باالستقرار تتسم التي العمل أنماط عىل االعتماد يُمكنها التي القطاعات تناقصت
يف البنيوية ومحدداتها البطالة ملستويات ال الفعَّ التحديد صعوبة من بالرغم بالحماية.
بصورٍة ازدادت قد املستقرَّة غري املؤقتة الوظائف انتشار معدالت فإن امُلتقدِّمة، البلدان
النعدام ُمتزايدة صوٌر السطح إىل بَرزت كما الرابع)، الفصل :١٩٩٦ (كاستيلز هائلة
الشمال وداخل بل ٢٠٠١ب) (بيانتا والجنوب الشمال بني العالقة عىل تقترص ال املساواة،
الفقر رقعة اتَّسعت كما .(٢٠٠٠ ساسن (انظر حداثًة العاملية املدن أكثر ويف بل أيًضا،
،١٩٩٩ عام املتحدة األمم عن الصادر البرشية التنمية تقرير أورده ملا فوفًقا فأكثر؛ أكثر
عرش منذ بنظريه مقارنًة القرن هذا ُمنعطف بلًدا ٨٠ يف الفرد دخل ط متوسِّ انخَفَض
الحد إىل االستناد مع حتى ُمدقع، فقٍر يف يعيشون نسمة مليار ١٫٢ أن كما خلت؛ سنوات

يوميٍّا. واحد دوالٍر بقيمة الدويل البنك حدَّده الذي التدني يف املفرط األدنى
يف الواقعة املناطق من ُمتزايد عدٍد يف الصعوبات من وغريها السكانية الضغوط أدت
وهو األقوى؛ االقتصادات باتجاه كثريًا الهجرة معدالت ارتفاع إىل الجنوبي الكرة نصف
الغربية املجتمعات داخل قويٍّ عرقيٍّ طابٍع ذات الربوليتاريا دون ما فئة ع توسُّ من زاد ما
الهجرة تعدُّ ال .(٢٣٤ إىل ٢٣٣ من الصفحات خاصة الرابع، الفصل :١٩٩٦ (كاستيلز
التي الهجرات حجم أن بيد ،(١٩٩٢ أولزاك ١٩٨٦؛ يس (أوسوليفن البتَّة جديدة ظاهرًة
عرقية رصاعاٍت اندالع إمكانية من بالتأكيد زاد قد العرشين القرن نهاية قرابة جَرت
اليمينية املجموعات نشاط إحياء إلعادة فرًصا خلقت كما الغربية، الديمقراطيات داخل
كوبمانس ١٩٩٥؛ فيفيوركا ١٩٩٣؛ وسولوموس رينش ١٩٩٢؛ (هينسوورث املتطرِّفة

.(١٩٩٧ ١٩٩٦أ،
ضمن للنساء الحاشد الدخول وهي أال التغيري، قوى من أخرى أساسية قوٌة برزت
داخل الخدمي القطاع يف بوضوح الظاهرة هذه وتجلَّت أجًرا، تتقاىض التي العمل قوى
يف املادية املوارد عىل االعتماد تقليص بني عالقة بوجود يُوحي مما الغربية؛ املجتمعات
هذه أثَّرت وقد ،(١٦٣ :١٩٩٧ (كاستيلز النساء أمام امُلتزايدة الفرص وبني االقتصاد
والتي االجتماعية، املجموعات داخل املصالح تعريف ومعايري التمييز اتجاهات يف العملية
الدائم التفاوت يُمثِّل املثال، سبيل فعىل متجانسة؛ باعتبارها سبق فيما إليها يُنَظر كان
داخل املحتَمل والرصاع االنقسام مصادر من جليٍّا مصدًرا والنساء الرجال بني األجور يف
التأثريُ نفسه، الوقت يف أسهم، كما (١٦٩ :١٩٩٧ (كاستيلز تَتقاىضالرواتب التي الطبقات
قواعد زعزعة يف امُلتزايدة املهنية والتزاماتهن للنساء املتنامي االقتصادي لالستقالل املركَّب
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لظهور فرص خلق إىل باإلضافة سواء، حدٍّ عىل العمل ويف املنزل داخل الذكورية السطوة
.(١٩٩٧ (والبي الخاصة الحياة نطاق يف أعمَق جنسانية رصاعاٍت

ظهور سهلت أن سبق التي املسبقة الِبنيوية الرشوط من العمليات تلك أضعَفت لقد
وقد العاملة. بالطبقة الخاص الجمعي الفعل نموذج يف سيما ال الطبقية، االنقسامات
باملواطنة الكامل التمتُّع من املحرومة االجتماعية املجموعات حجم عام، بوجه تنامى،
يف لعملهم أو الرشعيني) غري أو (الرشعيني املهاجرين من لكونهم إما واستحقاقاتها،
ذلك أثار وقد األجر. متدنية بأعماٍل الضطالعهم أو الخفي، االقتصاد تحت تَندِرج وظائف
األساس؛ يف أفقي تنقل وهو األفراد، تنقل تزايد رسخه عام، بوجه األمن بانعدام شعوًرا
إما حياتهم، مدار عىل مرات عدة وظائفهم تغيري إىل األفراد من املزيد يتَّجه ثمَّ ومن
تعدد إن .(١٩٩٦ كاستيلز ١٩٩٣؛ أندرسن – (إيسبينج الرضورة بحكم أو باختيارهم
أو العرق عىل القائمة التفكك اتجاهات وظهور الصلة ذات والتدرجات واملهن األدوار
من زاد واالقتصادية االجتماعية املجموعات داخل ظهورها معاودة أو االجتماعي النوع
الوظيفية التغريات لتكرار كان ذلك، عن فضًال محددة. اجتماعيٍة فئاٍت تمييز صعوبة
كانوا من بني العالقات إضعاف يف دور اإلقليمية باملجتمعات الواهنة والصالت املتزايد
التفكك يمزقها مستقرة غريَ عالقاٍت فأمست البنيوي؛ الوضع ذات سابًقا يتقاسمون
طبيعته فقد إىل طريقه يف العمل أن العوامل، من سبق ما مجموع من يبدو، والتشتُّت.
الفردية الصبغة «سيطرة باسم كاستيلز مانويل عرَّفها عملية إطار يف تدريجيٍّا الجمعية
وضعهم من الفاِعلني مصالح استبعاد بمكان الصعوبة فِمن ،(٢٦٥ :١٩٩٦) العمالة» عىل

الثامن). الفصل :١٩٨٨ (دالتون األساس ذلك عىل بناءً حمايتهم وتنظيم الِبنيوي
أمكن لو العمالية. الحركة إضعاف أولها كان تأثريات، عن ات التغريُّ هذه أسَفَرت
املؤسيس الطابع إضفاء عىل دالٍَّة كعالمٍة اإلرضابية األنشطة يف امَلشهود الرتاجع تفسري
القرن تسعينيات يف سيما ال الصناعية، الرصاعات تسييس وعدم الصناعية العالقات عىل
عىل مؤًرشا باعتباره الباحثون إليه أشار قد النقابات عضوية يف االنخفاض فإن املايض؛
الخدمي؛ القطاع يف نفسه األمر مالحظة يمكن العمالية. الحركة تَتجنَّبها أن يمكن ال أزمة
وسيطرته املرونة طابع تنامي مع خاصة ُمفكَّكة، اجتماعيٍة قاعدٍة تنظيم الصعب فمن
تعبئة الصعب من كان كما األمن، انعدام حالة تفاُقم من به يرتبط وما العمل سوق عىل

فأكثر. أكثر عدًدا يَزدادون الذين واملهاِجرين، العاطلني
القضايا بشأن الدائر الرصاع يف آخر بتصاعٍد مصحوبة أقبََلت الجديدة األلفية لكن
عشوائية؛ بصفٍة ولو ون، يَحتجُّ العاطلون املرة: هذه جديدة أشكاًال اتخذ وإن العمالية،
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أعضائها عدد زيادة يف النقابات نجحت ما كثريًا حيث الجنوب، يف أنفسهم العمال نظَّم
تتجاوز بصالت العمال الشعبية الشبكات ربطت يليها)؛ وما ١٧٣ :٢٠٠٢ (نوريس
وبدأت أدناه) (انظر جديدة شعبيٌة نقاباٌت نشأت ١٩٩٧)؛ (مودي والقوميات الحدود
تُقدَّر املثال، سبيل فعىل العمال؛ لتعبئة صة املخصَّ استثماراتها من تزيد التقليدية النقابات
الصناعية املنظمات ومؤتمر األمريكي العمال اتحاد يرصدها التي الحالية االستثمارات
وهي املعتادة النسبة مقابل (يف ميزانيتِه من باملائة ٣٠ إىل تصل بنسبة العمال لتنظيم
يف للترسيح العمالة تتعرَّض بينما .(٥٧٠ :٢٠٠٤ وستيبان-نوريس (فانتيجا باملائة) ٥
عمال مثال يف الحال هو (كما العام القطاع يف العمال أصوات تعالت الخاص، القطاع
إىل الرامية الجديدة الليربالية اإلصالحات رافضني باالحتجاج الفرنسيني) الحديدية السكك
أن (٢٠٠٠) وكالورد بيفن من كلٌّ الحظ .(٢٠٠١ (إكشتاين االجتماعية الخدمات تقليص
كحمالت الثانوي الفعل من القديمة األنماط إىل عودة شهدت األمريكية املتحدة الواليات
وبزوغ ألفية إدبار ومع العامة، واإلرضابات التعاطف وإرضابات امُلجتمعية املقاطعة
برامج ضد عامة إلرضاباٍت مرسًحا أيًضا) وإسبانيا (وإيطاليا فرنسا كانت جديدة، ألفيٍة
الصحة عىل اإلنفاق وتقليص العامة الخدمات وخصخصة التقاُعدية املعاشات إصالح
شتَّى حركاٌت التحركات، تلك خالل العمالية، النقابات إىل انضمَّ وقد والتعليم، العامة
واملساوة والسالم البيئة عن والدفاع العاملية بالعدالة العمالية القضايا ربط يف أسهمت
حديثًا آخر اتجاًها باعتباره العاملي للظلم إطار نشوء إىل يُنظر الواقع، يف الجنَسني. بني
حمالت عن الشمالية ألمريكا الحرة التجارة اتفاقيات ضت تمخَّ فقد العمالية؛ الحركة يف
إيفانز ١٩٩٨؛ (إيرز واملكسيكيني واألمريكيني الكنديني للعمال والقوميات للحدود عابرة
اإلرضابات يف املشاركة لهم سبق الذين سياتل، مدينة موانئ عمال أن كما ،(٢٠٠٠
قد ،(١٩٩٧ (مودي رشارتها ليفربول موانئ عمال أشعل التي والقوميات، للحدود العابرة
من تضامنهم دائرة عني موسِّ العاملية، التجارة ملنظمة املناِهضة االحتجاجات كذلك ساندوا
املوجات هذه مثل أتاحت لقد .(٢٠٠٠ وأولسن (ليفي الدويل املستوى إىل املحيل املستوى
البيئية األخرى، الحركات من بغريها لاللتقاء الُعمالية الحركة أمام الفرصة التعبوية
انعدام أنَّ كما ،(٢٠٠٥ ورايرت وموسكا وأندريتا بورتا (ديال إلخ … والحرضية والنسوية
املجموعات مع التضامن حركات بروز إىل أدَّت التي زات املحفِّ من كان املتنامي املساواة
تَضطلع التي االحتجاجات تصاعد جانب إىل (٢٠٠١ وبايس (جوني الشمال يف الهامشية
تييل كريس ٢٠٠٤؛ وتييل كوسيس ١٩٩٨؛ (سيميون نفسها الهامشية املجموعات بها

.(٢٠٠٤

66



االجتماعية والحركات االجتماعية التغريات

االجتماعي والرصاع االقتصادية العوملة (2-1)

أن عىل العادة جرت فقد للرصاعات؛ اإلقليمي البعد عىل أيًضا تأثريًا الِبنيوية للعمليات إن
الوطنية، الحكومات ُمستهِدفًة الوطني، املستوى عىل صفوفها االجتماعية الحركات تُنظِّم
الفرنسيني، العاطلني مثال عليها الضوء يسلَّط كما املعارصة، القومية االحتجاجات أما
إطار يف وذلك والقوميات؛ للحدود عابرة باحتجاجات األحيان أكثر يف مصحوبة تأتي فهي
االقتصادية األنشطة بني العالقة لكن ،(٢٠٠٥ وتارو (ماكادم النطاق ل تحوُّ ِمن عملية
أصبحت األنشطة هذه مثل إن حيث من أيًضا، التغيري من نصيبها نالت والجغرافيا
حدٍّ عىل و«الضعيفة» «القوية» القطاعات يف متزايٍد نحٍو عىل والقوميات الحدود تتخطَّى
عىل الرتكيز د مهَّ لقد الجنسيات: املتعدِّدة املؤسسات أهمية يف تزايد عليه ترتب مما سواء؛
املناطق إىل امُلرتفعة البيئية املخاطر ذات األنشطة نقل أمام الطريق للعمل الدويل التقسيم
بالتوازي وذلك االقتصادية، الهيمنة بمركزية اإلنتاج مركزية ال اقرتنت وقد فقًرا، األشد

وأعظم. أكرب مؤسساٍت يف الرشكات إدماج عمليات مع
(والرستني البعيد املايض يف بأطنابها تَرضب املتباَدل العاملي االعتماد عملية أن رغم
ثمانينيات يف رت تفجَّ التي التكنولوجية الثورة فإنَّ الخامس)، الفصل ٢٠٠٤أ: تييل ١٩٧٤؛
العالم وإدراك املتبادل العاملي االعتماد واقعية من «كلٍّ تعميق يف أسهمت املايض القرن
سنجد االقتصادية، األنظمة إىل بااللتفات .(٨ :١٩٩٢ (روبرتسون أيًضا» واحدة كوحدٍة
النظرية يف يُعَرف ما (وهو اإلنتاج نقل معانيه من كان املتنامي املتباَدل االعتماد هذا أن
أجوٍر ذات بلداٍن إىل املحلية») القيود من اإلنتاجية العمليات «تحرير باسم االقتصادية
إىل املالية، األسواق تدويل واألهم الجنسيات، املتعددة الرشكات دعائم وتوطيد منخفضة
صار نفسه، الوقت ويف حدود». بال «اقتصاد عن التحدث إىل البعض دفع الذي الحد
سكان من كبرية أعداًدا دفعت التي العوامل من واحًدا املتباَدل العاملي االقتصادي الرتابط
العمل لتقسيم السائد النمط ل تحوُّ إىل أدَّت كما وغربه، شماله نحو ورشقه العالم جنوب
االقتصاد اعتماد يَتزايد (حيث الشمال يف الصناعي القطاع حجم تقليص خالل من الدويل
سيما (ال الجنوبية املناطق بعض يف الصناعة قطاع يف ع والتوسُّ الخدمي) القطاع عىل
يعتمد كان التي اآلن) الرشقية أوروبا عىل عالوة الوسطى، وآسيا الالتينية أمريكا يف

الخام. املواد تصدير عىل املعتاد يف اقتصادها
شأنه من كان تهديًدا العاملة لليد املنخفضة التكلفة ذات املناطق إىل اإلنتاج نقل شكَّل
الثاني)، الفصل :١٩٩٦ (كاستيلز الية العمَّ للنقابات التعاقدية األهلية كثريًا أضعف أن
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القديمة الفاعلة، األطراف دفعت محددة مشكالٍت إثارة يف االقتصادية العوملة تسبَّبت كما
جلبت الشمايل، العالم شطر ففي ملواجهتها؛ االحتشاد إىل سواء، حدٍّ عىل والجديدة
الوظيفي األمن انعدام مستوى يف تصاعًدا وأحدثت البطالة معها االقتصادية العوملة
يف العمالية النقابات تعبئة جانب إىل الحماية، إىل امُلفتِقرة العمل ظروف يف واستفحاًال
يف مشابًها تأثريًا االقتصادية للعوملة نجد كما والخدمية، والصناعية الزراعية القطاعات
املنظمات فرَضتْها التي الجديدة الليربالية السياسات أجربت إذ الجنوبي؛ الكرة شطر
كبرية بصورٍة االجتماعي اإلنفاق تقليص عىل النامية البلدان الكربى الدولية االقتصادية
أويرو ٢٠٠١؛ إكشتاين ١٩٩٤؛ وسيدون (والتون الرشسة االحتجاجات من سلسلة أشعلت
تسمح كانت ما كثريًا أصًال الضعيفة السياسية األنظمة أن إىل اإلشارة تجدر .(٢٠٠١
بيئيٍة تأثرياٍت ذات تنموية مرشوعاٍت بإنشاء وكذلك الطبيعية، للموارد الخاص باالستغالل
عن الطبيعية، بيئتهم لتدمري رفًضا االحتشاد إىل األصليني السكان دفع ما وهو كربى،
ما عادًة مرشوعات وهي الضخمة، السدود إنشاء أو مثًال، األمازون، غابات تدمري طريق
الدويل النقد صندوق أو الدويل كالبنك الدولية الحكومية املنظمات رعاية تحت ذ تُنفَّ كانت

.(١٩٩٩ (بايس

االجتماعية والحركات واألسواق الدول (2)

عىل قادرة الدول فتحرُّكات األهمية؛ من نفسه القدر عىل ات تغريُّ والدولة السياسة شهدت
(أي السيايس للفعل اإلقليمية الحدود تثبيت األقل: عىل بطريقتنَي جمعيِّني فاعلني إفراز
وذلك معينة، اجتماعية مجموعات نمو أو تكوين — عرقلة أو — وتيسري الحدود)، رسم

العام. اإلنفاق وجهة حسب وباألخصِّ العامة، السياسة أولويات حسب

االحتجاج االجتماعية: والرصاعات اإلقليمية الحدود (1-2)
والقوميات الحدود عرب

واإلقليم، للحيِّز ًدا محدَّ يقتيضمفهوًما الصناعية امُلجتمعات السيايسيف الفعل كان ما عادًة
االستعماَل الحتكارها نظًرا الدولة، تتوىل حيث القومية؛ الدولة نموذج إىل تُرِجم ما وهو
يضمُّ لرتكيٍب «الطبيعي» الحد رسم ثمَّ ومن حدودها رسَم ُمعيَّنة، منطقٍة يف للقوة الرشعيَّ
االجتماعية، العالقات كانت املجتمع. باسم اصطالًحا يُعَرف العالقات، من أوسَع نطاًقا
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تضمُّ كانت الدول أن شكَّ ال معينة.4 قومية بدولٍة خاصة داخليًة عالقاٍت األمر، بادئ يف
وأشكال محدَّدة بمؤسساٍت تتمتَّع كانت التي املحلية املجتمعات من الكثري جنباتها بني
متبقيٍة، كظواهَر عامة إليها يُنظر كان املحلية املجتمعات تلك أن بيد الذاتي، الحكم من

.(١٩٨١ (سميث العرص ومواكبة التجديد عمليات تقدم مع الزوال إىل مصريها
القادرة االجتماعية املجموعات تلك هم آنذاك، املعنيون، الجمعيون الفاعلون كان
واملهنية االقتصادية األدوار ذات املجموعات كتلك الوطنية؛ السياسة صياغة يف التأثري عىل
والطبقية السياسية الرصاعات اعتبار نحو نزعٌة ثمة وكانت املنظمة. العمالة أو املحورية
سيطرتها ببسط واملعنية وطني، نطاٍق عىل املحدَّدة االجتماعية املجموعات بني رصاعاٍت
طبقية قضايا عىل قائمة غري رصاعات وجود يكن ولم الوطنية. السياسات وضع عملية عىل
مجموعات وهي أقلية، تُشكِّل التي فالقوميات التصور؛ لهذا منافيًا واألطراف املركز بني
اسرتاتيجياتها حدَّدت سبق، ما كل أو لغوية أو تاريخية أو ثقافية معيَّنة، هويًة تحمل
إقليمهم، عىل مارستها التي السيادة وإىل مركزية دولٍة إىل بالنسبة الذهنية وصورها
معنيٍّا الحالة هذه يف الهدف يكن ولم القومية. دولهم إنشاء إىل يهدفون كانوا ما وكثريًا
أنفسهم الفاعلون عرَّف ذلك، ورغم القومية. الدولة حدود بتعديل بل وطنية، بسياسٍة

وحدودها. بالدولة عالقتهم إطار يف بالفعل
كان بما مقارنًة الحايل وقتنا يف قويٍّا واملجتمع القومية الدولة بني التوافق يَُعد لم
الدولة دور حول الشكوك املنطلق، هذا من االقتصادية، العوملة وأثارت املايض، يف عليه
بل الخاصة، حدودها داخل سيطرتها بسط عىل كثريًا قدرتها تراَجَعت التي القومية،
الرصاع وتنظيم االقتصاد يف ل التدخُّ عىل السياسة قدرة يف أعم، بصفٍة أيًضا، وشكَّكت
دام الذي التاريخي التحالف نقض يف العاملية الرأسمالية تسبَّبت األمر، واقع يف االجتماعي.
التحول انطوى فقد ٢٠٠٤)؛ (كراوتش والديمقراطية الرفاه ودولة الرأسمالية بني طويًال
إدارة يف محوريٍّا دوًرا الدولة فيه تلعب والذي — كينز نظرية عىل القائم االقتصاد من
العاملة، لأليدي املمنوحة الحماية تقليص عىل الجديدة الليربالية الرأسمالية إىل — السوق
ففي ،(٢٠٠٠ وسميث وكوستيلو (بريكر حقوق من به يتمتعون ما خفض إىل باإلضافة
تَبنِّي إىل اليسارية، الحكومات حتى الحكومات، اتجهت املال، رأس نزيف وقف سبيل
االجتماعي. اإلنفاق وتقليص العاملة القوى عىل املرونة بإضفاء املرتبطة الليربالية املفاهيم
قد معنيَّ إقليٍم داخل السلوك تنظيم عىل الدولة قدرة أن أحد عىل يَخفى ال مما
فرادى داخل اإلقليمية السياسية الِبنى أهمية تناَمت بدء، ذي بادئ عام. بوجٍه تراَجَعت
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الالمركزية من شتى ألنماٍط دمج عملية مع الحاالت أغلب يف ذلك تداَخَل وقد الدول،
إنَّ بل .(٢٠٠٣ وسمايرل وبياتوني بوكوفسكي ١٩٨٨؛ شارب ١٩٨٨؛ (كيتينج اإلقليمية
فرعية قوميٍة كياناٍت نشأة عن أسَفَرت الحاالت، بعض يف الذاتي، الحكم نحو التحركات
للحكم التاريخية التقاليد فيها تقوى التي املناطق يف ق يتحقَّ ذلك كان ما وغالبًا حقيقية،
إسبانيا يف الحال هو (كما التقاليد تلك فيها تَضُعف التي املناطق يف وحتى بل الذاتي،
مكانة وتدعيم الدول بني املتنامية املتباَدل االعتماد عالقات تُمثِّل ذاته، الوقت ويف مثًال).
الوحدات باعتبارها الدول فكرة من أضعفت عوامل الدولية الحكومية املنظمات بعض
املنظمات إىل التنظيمية القوة انتقال أن عىل عالوًة الدولية، املنظومة يف الوحيدة املعنية
(بارتوليني القومية الحدود زعزعة شأنه من كان األوروبي، االتحاد مثل الدولية، الحكومية

.(٢٠٠٤
أيًضا تنطوي بل فحسب؛ الحديثة التكنولوجيات من مجموعة عىل العوملة تنطوي ال
من وذلك واستنساخها، اإلنتاج أنماط لتنظيم تُطبَّق التي السياسية األدوات من طائفة عىل
وتوماس بويل ،١٩٩٩ بيك (يو الحكومية وغري الحكومية الدولية، املنظمات انتشار خالل
الدولية التحوالت تأثري بتنقيح منشغًال القومي السيايس السياق يزل لم وبينما .(١٩٩٩
ما مع جنب إىل جنبًا املتبادل االقتصادي االعتماد تنامي مىض الوطنية، السياسة عىل
بعوملٍة مصحوبًا العامة السلطة عىل الدويل للطابع بارًزا «إضفاءً عليه نطلق أن يمكن
يبدو املنظور، هذا من وانطالًقا .(٢٧ :٢٠٠٠ وماكجرو (هيلد السيايس» للنشاط مناظرة
سياسية منظومة إىل ل التحوُّ طور يف القومية الدولة عىل القائمة الدولية املنظومة أن
وتتضاءل الوظيفي التمايز فيها يرتاجع املستويات، متعدِّدة ُمتشابكة سلطاٍت من تتألَّف
العالقات السياسية، املنظومة يف العوملة، جعلت لقد حد. أدنى إىل الديمقراطية الرشعية
مجال يف الحديثة األبحاث إن بل والقوميات، للحدود متجاوًزا بُعًدا تتخذ السياسية
وما ١٣١ :١٩٩٨ (نيكلسون املعنيني الفاعلني يف تعددية حدوث أبرزت الدولية العالقات
األخرية، السنوات يف متزايدة وبصفٍة الثانية، العاملية الحرب منذ شهدنا، فقد يليها)؛
(كاألمم الدويل النطاَقني بني نشاطها يجمع التي الدولية الحكومية املنظمات عدد يف تناميًا
أو الالتينية، أمريكا يف الجنوبية املشرتكة والسوق األوروبي، (كاالتحاد واإلقليمي املتحدة)
أهداٍف ذات نافتا)؛ أو الشمالية، أمريكا يف الحرة التجارة واتفاقية بمريكوسور، يُعرف ما
كتعزيز معَلنة تنموية أهداٍف أو حاليٍّا)، امللغاة وارسو معاهدة أو (كالناتو عسكرية
العاملية) التجارة منظمة أو الدويل، البنك أو الدويل، النقد (كصندوق االقتصادية التنمية

.(١ :١٩٩٤ وفينجر (برينسن
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يف تحلُّ والتي الدولية، والقواعد اللوائح انتشار يف الدولية املنظمات أسهمت لقد
تبسط رسمية سلطٍة من «ما مراًرا، ُطِرح فكما الوطنية. السيادة محلَّ الحاالت بعض
تخضع السلطات تلك من كثريًا أن غري املعارص، العاملي النظام يف الدول عىل سيطرتها
الدولة حصن يكون أن يفرتض ما تخرتق رسمية، غري قوية وتأثرياٍت وضغوط لقًوى
املنظمات أغلبية أن من فبالرغم ذلك، عن فضًال .(٦٢ :١٩٩٦ وستار (روسيت القوي»
اآلراء بإجماع القرارات فيه تُتخذ للنقاش ومنتًدى للقاء مكانًا تُشكِّل الدولية الحكومية
القرارات يتخذ الدولية املنظمات من متزايًدا عدًدا فإن الوطنية، الهيئات عليها تُصدِّق ثم
وصارت السابق)، (املصدر األعضاء الدول جميع تلزم والتي اآلراء، أغلبية أساس عىل
تحرير سياسات رسم طريق عن االقتصادية، للعوملة أدواٍت الدولية الحكومية املنظمات
من يَُعد لم التي العمليات إدارة إىل ذاته، الوقت يف وسبيًال، املال، رأس وحركة التجارة

الوطني. املستوى عىل إدارتها املمكن
تناولوا الذين فاملحللون مركزيَّتها؛ فقدت قد ككيان الدولة أن يَعني ال هذا أن بيد
سبيل عىل يشريون، األقىص الرشق اقتصادات حديثًا أحرزته الذي املبِهر النمو بالدراسة
أن شك ال ولكن .(٨٩ :١٩٩٦ (كاستيلز التنمية لتيسري كعنرص الدولة دور إىل املثال،
أدَّى وطنية فوق وسلطات فرعية قومية سلطات تكوين باتجاه متزامنة تحرُّكاٍت وجود
القوميات مثال عىل نظرًة لنُلِق الفاعلة. الجمعية العنارص تشكيل يف ملحوظة تغرياٍت إىل
وطنية فوق كياناٍت وجود يميل ما عادًة الثقافات: املتعدِّدة الدول يف أقلية تُشكِّل التي
وتعريف أنفسهم تعريف يف الفاِعلون إليها يستند التي املعايري تغيري إىل الدول تلك يف
العرقية األقليات حشد إعادة يف بالتأكيد األوروبي التكامل أسهم وقد كذلك. اسرتاتيجياتهم
جديدة دوٍل نشأة فمنذ جديدة؛ وأهداًفا جديًدا رشيًكا إياهم مانًحا الغربية، أوروبا دول يف
إعادة نحو تحرًكا متزايد، نحٍو عىل شهدنا، بالفعل، قائمة كانت أخرى دوٍل تفكك عقب
«أوروبا داخل ما دولٍة يف الهامشية واملناطق املركزية املناطق بني العالقات التفاوضبشأن
القوي العرقي ن امُلكوِّ ذات القومية الُهويات من تحوًُّال نفسه الوقت يف والحظنا اإلقليمية».
والتعايش الثقافية بالتعدُّدية متعاظم باهتماٍم األمة إىل اإلشارة تمزج التي الهويات تلك إىل
الذي الرصاع إنَّ .(١٩٩٦ ميولتيش ١٩٩١ب؛ (جونستون املتنوعة الثقافية املجموعات بني
عىل الحصول إىل يهدف ال الذاتي الحكم عىل الحصول سبيل يف األصلية الشعوب تخوضه
بها تتمتَّع التي عينها السياسية الحقوق عىل أيًضا والحصول بل فحسب، محدَّدة حقوٍق

.(١٩٩٦ ياشار ٢٠٠٠؛ (بريسك إقليم ها يَحدُّ ال التي املجتمعات
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بل االقتصاد، عىل السياسة سلطة بإضعاف العوملة تَكتِف لم ذلك، عىل عالوة
تولَّدت الدولية، املؤسسات سياسات حول والقوميات للحدود عابرة رصاعاٍت أيًضا أفرزت
أصوات تصاعدت فقد املناقشة. محل التدخل وميدان املنظمة حسب تختلف نتائج عنها
الدولية املالية باملؤسسات يُدعى ما ينتهجها التي الجديدة الليربالية للسياسات املعارضني
التهديد عرب طاغية قرسيًة سلطًة تمارس التي الدويل) البنك أو الدويل النقد (كصندوق
الكيانات، تلك حيازة جانب إىل الدويل. اإلقراض عند اقتصادية ورشوٍط عقوبات بفرض
عىل أعم، بوجٍه النقد، تركز فقد للسلطة، كبري، حدٍّ إىل الشفافية إىل واملفتقرة املمثِّلة، غري
دوليٍة هيئاٍت عىل مشابهة اعتباراٌت تَرسي قد الديمقراطية. تطبيق يف الظاهر قصورها
التي السياسات أنماط من غريها عىل أو املثال، سبيل عىل املتحدة، األمم دائرة يف أخرى
يف اإلنسان. حقوق إىل مروًرا البيئية القضايا من بدءًا نفسه، األوروبي االتحاد يسنُّها
الحدود يتجاوز نطاٍق عىل الحمالت وعقد للتعبئة جديدة فرٌص سنََحت الحاالت، تلك جميع
بدأت وكما .(١٩٩٨ وماكادم ماركس ١٩٩٦؛ وآخرون تشاتفيلد ١٩٩٥؛ (تارو والقوميات
اسرتاتيجياٍت يضعون أيًضا ون املحتجُّ رشع متعددة، إقليميًة مستوياٍت تضم الَحْوكمة
بورتا ديال ٢٠٠٤؛ وتارو بورتا ديال و٢٠٠١ب؛ ٢٠٠١أ وتارو (إيمج امُلستويات متعدِّدة

الكتاب). هذا من الثامن الفصل أيًضا انظر ٢٠٠٦؛ وكاياني بورتا ديال ٢٠٠٤ب؛

الرفاه دولة حول الرصاعات االجتماعية: والطبقات الدولة (2-2)

الحدود تعيني خالل من الفاعلة الجمعية العنارص تشكيل يف تأثريها الدولة تُماِرس ال
قد االقتصاد يف الدولة دور أن تماًما املعلوم فمن فحسب؛ السيايس للفعل اإلقليمية
انخفاض مع تراَجَع ثم السبعينيات، يف ذروته بالًغا العرشين، القرن خالل باطِّراد تعاظم
البلدان مختلف عرب بالتساوي يكن لم وإن القرن، منعطف يف االجتماعية النفقات
وضامن للسوق كفيل من تحوَّلت قد الدولة فإنَّ إليها، نظرنا كيفما .(١٩٩٩ (كراوتش
بني الرفاه دولة ضمت ذلك، عىل عالوًة العام؛ القطاع عرب االقتصادية األنشطة إدارة إىل لها
النقطة، لهذه عاملية مناقشٍة عىل (لالطالع االجتماعية املساواة انعدام من صوًرا جنباتها
االجتماعي االنقسام بأن االعتقاد إىل امُلراقبني ببعض حدا ما وهو ،(١٩٨٨ روز انظر
بالحصول باألحرى يَرتبط بل اإلنتاج، وسائل عىل السيطرة مبدأ عىل قائًما يَُعْد لم الرئييس
،١٩٨٧ (سوندرز الحكومي التدخل عرب أو الخاصة السوق يف إما البقاء، وسائل عىل
باباداكيس ١٩٨٦؛ تايلور-جوبي أيًضا انظر ١٠٣-١٠٤؛ :١٩٩٣ كروبتون يف مقتبس
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تُعنى ما كثريًا والتي العامة، املوارد توزيع معايري أنَّ شك ال .(١٩٨٧ وتايلور-جوبي
للفعل البارزة امليادين أحد شكَّلت قد النقل، أو كاإلسكان األساسية الحاجات بتلبية
(ُدنليفي حرضي سياٍق من القادمة االجتماعية املجموعات إىل بالنسبة وباألخص الجمعي،

.(١٩٨٦ ،١٩٨٥ ،١٩٧٧ بيكفانس ١٩٨٦؛ لو ١٩٨٣؛ كاستيلز ١٩٨٠؛
يف السوق، ديناميكيات إىل املستندة تلك ال السياسية، الطبيعة ذات العمليات تُؤثِّر
بشدة تتأثَّر الذكر، أسلفنا كما البطالة، قضية إنَّ معينة. اجتماعية مجموعات وجود
هذه أضحت وقد وأوضاعهم، العاطلني عدد يف بدورها تُؤثر التي الدولة بمؤسسات
الرفاه دولة نشأة مع تزامنًا الثانية، العاَلمية الحرب أعقاب يف وضوًحا أكثر الظاهرة
املصالح ملجموعات الجديدة الهيمنة تعكس املصالح تمثيل من أنماط بروز جانب إىل
الحركات هتها وجَّ انتقادات األخرية العقود وشهدت الكتاب). هذا من الثامن الفصل (انظر
عىل اإلنتاج قوى بني كوسيط الدولة نموذج وإىل املتدخلة الدولة نموذج إىل االجتماعية
ذي بادئ الرصاع. وقوع احتماالت تعميق اتجاه يف شتَّى عوامُل اجتَمعت كما سواء، حدٍّ
تناٍم املوارد توزيع يف الدولة تلعبه الذي النشط الدور وضوح ازدياد مع تزامن بدء،
واملصالح االجتماعية املجموعات من املزيد حماية أجل من للتعبئة القائمة الفرص يف
ُفرًصا بالتأكيد أفرز االجتماعية الحقوق نطاق توسيع أن من الرغم عىل ثانيًا: املتباينة.
إعادة عىل بالرضورة كذلك انطوى فقد الدنيا، االجتماعية الطبقات إىل املنتمني أمام أعظم
الطبقات عىل كبريًا عبئًا املتوسط، املدى عىل ذلك، اعتُرب وقد املالية، للموارد معترب توزيٍع
نظرنا إذا سيما ال الرفاه، لدولة املتزايدة التكاليف لتغطية أيًضا كاٍف وغري الوسطى،
ال عاملية، رفاٍه أزمِة بروز اإلشكالية هذه نتيجة كانت سكانها. شيخوخة سياق يف إليها
الرصيحة السياسية الطبيعة أثارت فقد والسيايس؛ املايل البُعَدين من ذاته الوقت يف تخلو
ليس الوسطى، الطبقات وسط تعبئٍة حركَة الواقع، يف االجتماعية، املوارد توزيع ملعايري
لدولة عاملي نقديٍّ منظوٍر من أيًضا انطالًقا بل للرضائب، مناِهضة حركاٍت شكل يف فقط

.(١٩٩٠ ،١٩٨٢ لو ١٩٨٨؛ بريسيت ١٩٨٦؛ (فابريني الرفاه
العاملية العدالة حركة جانب من تعبئة األخرية اآلونة شهدت االنتقادات، هذه ورغم
العمالية النقابات تنظيمات شاركت وقد الرفاه. دولة عن الدفاع رئيسية بصفة استهدفت
بإخضاع الجديدة الليربالية العوَلمة متهمًة شتَّى، بلدان ويف مختلفة بطرٍق االحتجاجات، يف
والجنوب الشمال بني املساواة عدم أوجه زيادة ثم ومن الحرة؛ السوق إىل املواطنني حقوق
الواقع يف سياتل، الحتجاجات دة امُلمهِّ اإلرهاصات نجد أن املمكن ومن بلدانهما. بني وكذلك
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من ذكرنا كما التسعينيات، عقد شهد فقد األقل؛ عىل جزئية بصفٍة ولو العمل، ميدان يف
األنماط حسب وذلك شتَّى، طرًقا التحوُّل هذا سلك وقد العمايل، الحراك يف تحوًُّال قبل،
النقابية االتحادات فيه قبلت الذي الوقت ففي البلدان. مختلف يف املصالح لتمثيل السائدة
القيود من االقتصادي النشاط وتحرير الخصخصة، عامة، بصفٍة األوروبية، الدول يف
يف املعارضة تحركات تصاَعَدت العمل؛ ظروف عىل املرونة» طابع و«إضفاء التنظيمية،
وأملانيا، وإيطاليا فرنسا ففي سواء؛ حدٍّ عىل وخارجها النقابات داخل أخرى قطاعات
اعرتاضها عن معربًة خاصة، بصفٍة العامة الخدمات لتطال االحتجاجات امتدَّت مثًال،
وكثريًا للخدمات. العاملية والكفاءة املحلية العمل ظروف عىل وتبعاتها الخصخصة عىل
يف توافق تحقيق إىل القديمة، االمتيازات بحماية املتهمة العام، القطاع نقابات سعت ما
مقابل يف والخدمات الخاصة القيم مواجهة يف العامة القيم عن الدفاع بزعمها العام الرأي

السلع.
السياسات تَستهِدف التي املعارضة دائرة اتسعت العام، النقل قطاع عن فضًال
الخصوص؛ وجه عىل والصحة التعليم قطاَعي لتشمل الجديدة الليربالية االقتصادية
(أي تعدُّدية أنماًطا تتَّخذ التي الصناعية العالقات ذات البلدان يف القطاعان شهد فقد
تتخذ التي الجديدة النقابات صعوَد بينها) فيما تتنافس ُممثِّلة تنظيمات عدة توجد
بدايًة — النقابات هذه ع وتوسِّ أشكالها بشتَّى الخصخصة تجاه شديًدا نقديٍّا موقًفا
فرنسا يف والديمقراطية والوحدة التضامن ورابطة والبناء، ع والتجمُّ التنسيق رابطة من
الشعبية اللجان باتحاد وانتهاءً ،(٢٠٠٣ سومييه ٤٩؛ :١٩٩٨ وفاكالويل وموريو (بريو
البلدان يف العام القطاع نقابات إىل امُلنتمني أن املالحظ من ٢٠٠٥ج). بورتا (ديال اإليطايل
املواقف أشدَّ اتخذوا قد املصالح؛ ملجموعات الجديدة للهيمنة تخضع بأنها تُوصف التي
الُعمالية النقابة املثال: سبيل (عىل واحدة نقابٍة يف املهني التمثيل حرص ظل يف راديكاليًة،
أملانيا)، يف للخدمات املتَّحدة العمالية النقابة ثم أوًال، واملرور والنقل العامة للخدمات
الحمالت يف انخراًطا الجهات أشد هي النقابات تلك كانت أن مصاَدفة محض يكن ولم

٢٠٠٥د). ٢٠٠٥ج، بورتا (ديال الجديدة الليربالية للعوَلمة املناِهضة االحتجاجية
الذين االجتماعيِّني الفاِعلني عدد من ضاَعَف الدولة دور تنامي إنَّ للقول: إيجاًزا
عمليات أسهمت كما السيايس. القرار صنع بآليات جزئيٍّا، ولو وفرصهم، وجودهم يرتبط
عىل دين املوحَّ السياسيني الفاعلني قدرة تقويض يف نفسه، الوقت يف للتو، املذكورة العوملة
تعريف معايري عىل طرأت التي ات التغريُّ شجعت وقد املصالح. شتَّى بني الفعالة الوساطة
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الهويات ُمضاَعفة عىل الفاعلة األطراف عليها تُراهن التي املكاسب وتحديد الفاعلني
قطاعات. إىل تقسيمها ثَمَّ ومن التعبئة، يف املنخرطة واملصالح الجمعية

والرصاعات والثقافة املعرفة (3)

القيم منظومة عىل تطرأ التي التغريات حياَل أيًضا فعٍل ردوَد االجتماعية للحركات إنَّ
أمام املتاحة الخطابية» «الفرص الحق فصٍل يف نناقش ولسوف العموم. يف والثقافة
يف نودُّ لكننا واملواقف، واملعرفة القيم عىل وانعكاساتها الثامن)، الفصل (انظر الحركات
ذْكُرها ورد لطاملا التي العامة الثقافية ات التغريُّ من بعًضا بالذكر نفرد أن الجزء هذا
املضادة الثقافات وتنامي والخاص، العام مفهوم إىل باألخص والنظر بالحركات، مرتبًطا

العاملية. الثقافة نشأة إىل باإلضافة الحركات، تتبناها التي

والخاص العام بني الفاصلة الحدود تحول (1-3)

هو عما عام هو ما تفصل التي الحدود تعديل يف قديًما الدولة دور يف ع التوسُّ أسهم
وجه عىل الخاصة، بالحياة ترتبط مجاالت يف ُمتزايد بتواتٍُر الدولة لت تدخَّ فقد خاص؛
بالرفاه. املعنية والجهات الهيئات وتحرُّكات االجتماعية الخدمات تقديم عرب الخصوص،
من بمزيد مصحوبًا جاء للُمواِطنني الدول تقدمه الذي للدعم الرئييس الشكل أنَّ بيد
ليُنظِّموها االجتماعيني للفاعلني سبق فيما مرتوكة كانت التي الحياة مناحي عىل السيطرة
من العامة الصحية الخدمات مظلِة توسيُع أحدثه ما ذلك عىل الدالة األمثلة ومن ذاتيٍّا.
كاألمومة األفراد، خربات يف الفاصلة األحداث مع والتعامل العالجية األساليب لتوحيد إقراٍر
الخاصة الحياة ميدان وإلباس البريوقراطية إىل ل التحوُّ نحو نزوٍع من ذلك تبع وما مثًال،
.(١٩٩٦ ،١٩٨٩ ميلوتيش ١٩٨٧؛ ،١٩٧٦ (هابرماس لقواعدها وإخضاعه العقالنية ثوَب
مناٍح يف انحراًفا يَُعد وما طبيعيٍّا يَُعد ما لتحديد معايري وضع مسألة صارت وهكذا،
للتدخل مادًة األرسة)؛ أو (كالكنيسة أخرى مؤسساٍت لتنظيم السابق يف مرتوكًة كانت
مجموعاٌت هم أبطالها جديدة، رصاعاٍت لتصاُعد املؤيدة الفرضيات نشأت ثمَّ ومن العام.
عن املسئولني املديرين أو االجتماعية، الخدمات ومستخدمي كاملهنيِّني جديدة؛ اجتماعيٌة
األحيان من كثري يف االحتجاجات تكن لم .(١٩٨٩ (هوفمان وتنسيقها عامة هيئاٍت إدارة
خلق إىل ونزوعها أيًضا فيها اإلنساني الجانب بانعدام بل فقط، الخدمات بكفاءة تتعلَّق
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من شبيهة مخاوُف أُبديْت وقد مكافحتهما.5 من بدًال إنتاجهما وإعادة والهامشية االنحراف
الطبية، املؤسسة من معيَّنة (كقطاعاٍت الخاصة املهنيني ملجموعات املنتقدة الحركات ِقبل
من للُمستفيدين املمنوحة الرعاية بإخضاع املتَهمة ذلك) إىل وما األدوية، صناعة ورشكات
جامسون جيه ١٩٨٨؛ ديازريو ١٩٨٨؛ (سكوتش واالقتصادي املؤسيس للمنطَقني الخدمة

.(١٩٩٦ وكامبيل أوليفر ١٩٩١؛ تشيسلر ١٩٨٩؛
يف خاص هو وما عام هو ما بني (نسبيٍّا) واضًحا فارًقا َة ثَمَّ أن املالحظ من
مزيًجا باعتبارها املواطنة حقوق بتعريف ألفرادها سمح مما الصناعية؛ املجتمعات
السياسية والفرص ع)، والتجمُّ التعبري بحرية مثًال، (املرتبطة، املدنية الفرص من مركبًا
عىل بالحصول (املرتبطة االجتماعية واملزايا املثال)، سبيل عىل التصويت، بحق (املرتبطة
ارتبَطت وقد .(١٩٧٦ (مارشال إضافية قيوٍد أي دون والتعليم) الرفاه مستويات أدنى
األصول ذا البالغ الذََّكر امُلواِطن أي العام؛ بمفهومه بامُلواِطن األمر، واقع يف الحقوق، تلك
حقوق نطاق توسيع إىل الرامية التعبئة حمالت وانطوت العادة. جرت كما الغربية،
كانت لطاملا التي االجتماعية املجموعات إىل ذاتها االستحقاقات جملة منح عىل املواطنة
أيًضا الِعْرقية واألقليات النساء بل امُلوِرسين، وغري األميِّني السابق: يف منها ُمستبَعدة

.(١٩٨٨ (بارباليت
تلك برزت وقد امُلواَطنة، ملفهوم اإلشكالية الطبيعة عن كَشَفت شتى عوامَل أن بَيَْد
يصعب مارشال نموذج أن اتَّضح فقد األفول؛ من العرشين القرن شمس دنوِّ مع العوامل
لم األمر لكن ،(١٩٨٨ بارباليت ١٩٨٣؛ (جيدنز بريطانيا خالف أخرى دوٍل يف تطبيقه
الِبنيوية العمليات من سلسلة أن عن أيًضا النِّقاب انكشف بل الحقيقة، تلك عىل يَقتِرص
النساء أقدام رسوخ فمع املسلَّمات. قبيل من السابق يف تَُعدُّ كانت تفاُهمات قوَّضت قد
بني واضًحا التناُقض صار والسياسية)، املهنية الناحيتنَي (من العامة الحياة ميدان يف
األرسة تنظيمات من القائمة واألشكال عاَلمية كحقوٍق رسميٍّا عليها املتعاَرف الحقوق
البلدان إىل الهجرة موجات أن كما الحقوق. بتلك النساء تمتُّع َقيَّدت التي املهنية والحياة
مجموعات بوجود تَسمح بطريقة املواطنني حقوق صياغة كيفية من جعلت قد الغربية
املقيمني من امُلتزايدة األعداد دفعت خاص، وبوجه إلحاًحا. أكثر مشكلًة مختلفة ثقافية
درجاٍت من ذلك عىل يَرتتَّب وما ذاته، حد يف املواطنة حقوق مفهوم تكييف باتجاه األجانب
سويسال ١٩٩٤؛ ودون (بوناتيس امُلواَطنة «أشكال» ملختلف امَلمنوحة الحماية من مختلفة

.(١٩٩٦ وُفلربيك سيزاراني ١٩٩٤؛
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أعمَّ وبوجٍه األطفال، حقوق عن للدفاع عدة مبادراٌت أُطِلقت سبق، ما عىل عالوًة
واسًعا، سياسيٍّا معنًى املناسبات، بعض يف تلك، التعبئة حركات واكتسبَت . الُقرصَّ حقوق
أكتوبر يف جرت التي البيضاء» «املسرية هذا وقتنا حتى أُِقيمت التي الفعاليات أبرز ولعل
الحماية من العام السخط عن معربًا منربًا اعتُِربت والتي بلجيكا، يف ١٩٩٦ عام من
وتَُعدُّ باألطفال. املتحرِّشني امُلجرمني من لجماعة الحكومية الهيئات بعض قدَّمتها التي
من موجة يف الذِّروة نقطة الضحايا، ذوو لها امُلروِّجني مقدمة يف كان التي املسرية، هذه
كان الحالة، هذه يف ككلٍّ. البلجيكية النخب رشعية يف شكَّكت التي الحاشدة االحتجاجات
َمشحونة كونها مدى عن النظر برصف — نسبيٍّا محدَّدة قضيٍة مع التَّماهي شأن من
كثريًا أوسع سيايس تأثرٍي ذات أخرى تعبئٍة لحركات األساس يمنح أن — بالعواطف
وميسنز والجريف ١٩٩٧؛ ووالجريف ريهو ١٩٩٧؛ توندور ١٩٩٧؛ وآخرون (كارتفيلز

.(٢٠٠٠
املواطنة وحقوق القومية الدولة أن من الرغم عىل أنه إىل األمثلة هذه كل تُشري
للهوية محتَملة أخرى مصادر فإن العامة، الهويات من مبادئهما استلَهَمتا قد الحديثة
جنب إىل جنبًا بانتظام تتجىلَّ أخرى معايري ة فثمَّ تماًما؛ تختِف لم والرصاع الجمعية
وتلك الجمعيني، الفاعلني تعريف أجل من العمومي أو الوظيفي النمط ذات املعايري مع
تبدو ثَمَّ ومن السن؛ أو الِعْرقي األصل أو كالنوع «املنسوبة» السمات إىل تستند املعايري
ويصري واملوارد، الهبات من مجموعًة كونها من أكثر تصادمية طبيعة ذات عمليًة امُلواَطنة
لنطاق الدولة توسيع إنَّ امُلواِطن.6 ملاهية املحدِّدة املعايري هو العملية تلك يف الفرس مربط

وضوًحا.7 إال املساواة وانعدام التفاوت ألوجه السياسية الطبيعَة يَِزد لم تدخلها

املضادة والثقافات الثقافات (2-3)

الهويات «َمْشَكَلة» مصادر من آخر مصدًرا الحياة أنماط يف املتنامي التمايُز يُشكِّل
السياسية، األيديولوجيات وتأزُّم الطبقية الوالءات ترشذم يشهد عالٍم ففي االجتماعية؛
لحياته املرء تنظيم أساليب أو فراغه، لوقت الفرد استغالل أو الثقايف، لالستهالك يمكن
من قويٍّا عامًال جميعها تُمثِّل أن الثياب أنماط أو الطعام، تناول عادات أو العاطفية،
(بورديو االجتماعية املجموعات بني الجديد، التصنيف املطاف، نهاية ويف التنويع، عوامل
استهالكيٍّ سلوٍك مسألة كونه الحاالت من كثري يف األمر يعدو وال .(١٩٩٣ إدر ١٩٨٤؛
املعيشة نمط يُصبح أخرى، حاالٍت يف لكن املوضة، ظواهر من غريه عن يختلف ال ، فرديٍّ
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أشكاٍل عن الدفاع أو ناشئة ثقافيٍة أشكاٍل برشعية تتعلَّق التي الرصاعات يف املحك هو
قائمة. تقليديٍة

كيفية عىل أمثلة املعاِرضة املضادة الثقافات من وغريها الشبابية الحركات وتُقدِّم
عقد بنهاية البانك ثقافة لنشوء كان فقد عدائي. لطابٍع الفردي الحياة نمط اكتساب
القوية الرمزية عدائيتها يَنفي ال هذا لكن املوضة، يف اختزالها يَسُهل عنارص السبعينيات
أخرى، بعبارٍة أنها، أي السليم؛ والذوق للياقة الراسخة القواعد عىل الخروج يف امُلتمثِّلة
أخرى أشكاٍل عىل مشابهة مالحظاٌت تنسحب قد مميز. مضادٍّ ثَقايفٍّ مذاٍق ذات كانت
وقد الصاخبة.8 الرقص حفالت إىل وصوًال الراب من بدءًا الشبابية، الثقافية التجربة من
الشبابية املراكز داخل البديلة الحياة وأنماط الثقافات يف تناميًا األخرية اآلونة شهدت
إلنشاء املناهضة الحركة من الراديكايل الجناح يف وكذلك وإسبانيا، إيطاليا يف الكائنة
،(٢٠٠٥ ورايرت وموسكا وأندريتا بورتا ديال ١٩٩٨؛ (دوهرتي املتحدة اململكة يف الطرق
للتحرك ُمعتَربة مساحًة بالفعل االجتماعية الحركات من شتَّى قطاعاٌت صت خصَّ كما
حركات روَّجت لقد العرشين. القرن أواخر يف الثقايف والتطور االستهالكية السلع بشأن
يف للمشاركني تُقدِّم بديلة شبكاٍت إلنشاء الشباب أو األرايض عىل اليد واضعو أو النساء
١٩٨٨؛ ليون ١٩٨٤أ؛ (ميلوتيش االجتماعية والعالقات للدعم مستقلَّة ُفرًصا الحركات تلك

.(١٩٩٢ وويتري تايلور
القيم عن بالذود أخرى، حاالٍت يف الحياة، بأنماط املرتبط الجمعي الفعل ُعنَي
األخالقية األغلبية حركة مثُل فالحركاُت بالزوال؛ ُمهدَّدة أنها يُعتقد كان التي والتقاليد
السبعينيات عقد أوائل إيطاليا يف الطالق ترشيعات إلدخال املناهضة تلك أو األمريكية،
توصيف خاللها من للمرء يَتسنَّى التي واملعايري الخاصة الحياة مجال أيًضا اختاَرت قد
طريقه عن تُمارس لها ًال ُمفضَّ ميدانًا باعتباره أخالقيٍّا ُمحبَّذًا باعتباره معنٍي حياٍة نمِط
الفصل :١٩٩٣ أوبرشال ١٩٨٦؛ وبروس واليس ١٩٨٤؛ وهيوز (وود السيايس الحشد

عرش). الثالث
االستهالكية النزعة ل تحوُّ إىل الحياة لنمط امُلتزايدة األهمية أسَفرت ذلك، عن فضًال
سياسيٍّا، فاعًال باعتباره املستهلك إىل النظرة تزايَدت فقد الجمعي؛ للفعل د محدَّ هدٍف إىل
التعبوية َمساعيها امُلستهلك حماية منظمات هت ووجَّ فحسب. اقتصادي فاعٍل وليسمجرد
األغذية قطاع يف وتوزيعها البديلة السلع إلنتاج هياكل فأُنشئت عامة؛ بصفٍة العامة نحو
املساعي هذه اتخذت وقد املستهلكني. لصالح للموارد وحشد حمالت كذلك وأُطلقت مثًال،

78



االجتماعية والحركات االجتماعية التغريات

الشبكات يف املثال، سبيل عىل (واملتمثِّلة، مضادة شبه ثقافات من تراوحت عدًة، أشكاًال
إىل البيئية)، الحركات من املبكرة املراحل يف وتوزعها العضوية لألغذية ج تُروِّ التي البديلة
كمنظَّمة جماهريية مهنيٍة تنظيماٍت هيئة (عىل املصالح ملجموعات التقليدي العام الفعل
١٩٨٩؛ ماير ١٩٨٧؛ جرونمو ١٩٨٥؛ فوربز ١٩٨٤؛ (ماكفارالند مثًال) كوز»، «كومن
التجارة حمالت يف هائًال نموٍّا األخرية السنوات شهدت وقد .(١٩٩٢ رانيس ١٩٩٠؛ بينتو
انظر ٢٠٠٣؛ (ميكيليتي الشباب أوساط يف ا خاصٍّ نجاًحا لت وسجَّ واملقاطعات، العادلة

الكتاب). هذا من السابع الفصل أيًضا
انتباهنا تلفت فإنها ببعض، بعضها دوًما ترتبط ال األنشطة هذه كل أن ِمن بالرغم
معينٍة نماذَج عن بالدفاع املعنيُّ الجمعيُّ الفعل يكتسبها التي الجديدة األهمية إىل مجدًدا
املصالح حماية أو السياسية السلطة عىل باالستيالء ال األخالقية، والقوانني السلوك من
اإلنتاج أنماط ويف الخاصة الحياة ميدان يف جرت متنوعًة تحوُّالٍت أن ويبدو االقتصادية.
الطائفة إنَّ رمزية. طبيعٍة ذات رصاعاٍت وقوع احتمال يف زيادة عنها ض تمخَّ الثقايف،
والءات لتضاعف نتاج إال هي ما الفرد لها يَتعرَّض التي الحياتية التجارب من امُلتنوِّعة
والهويات العالقات ملوارد مصدًرا يكون أن يُمِكن الوالءات هذه من واحد فكلُّ املجموعات؛
كمشكالٍت يَصفها عام جدٍل إىل املساواة النعدام امُلحتملة املصادر بعض لتحويل الالزمة
حني بالفعل بورديو بيري الحظه ما وهذا فرديٍة، مصاعَب مجرَّد كونها من بدًال اجتماعية
يَعدُّها التي االجتماعية املشكالت من طائفة لحظة، كل يف يُبلِور، مجتمع «كل أن إىل ذهب
عليها الرسمي الطابع وبإضفاء بل عام، سياٍق يف وبطرحها باملناقشة، وجديرة مرشوعة،
املصدر يف ورد كما التمييز ٢٣٦؛ :١٩٩٢) ما» نحو عىل بحلها، الدولة تتكفل وبأن أحيانًا،
نتيجة يُعيقها، ما البطالة قضية يخص فيما التعبئة جهود تلقى ما وعادًة األصيل).
إخفاقاتهم من نابعة االقتصادية مشكالتهم بأن شعور من العاطلني جموع يسود ملا
أن هو االحتجاجي النشاط تسبق أن ينبغي التي األساسية الرشوط فمن لذلك الفردية؛
السلطات ل تدخُّ تستلزم مجتمع مشكلة باعتبارها للبطالة تصوٍر إىل املشاعر هذه تتحوَّل

العامة.
الرئييس املصدر يصري أن يف يُفلح لم املحدَّدة االجتماعية املشكالت تلك من أيٍّا أن بيد
الوالء لهوية مشابه نحٍو عىل الفعل، لتنظيم املحورية املعايري تجسيد عىل القادر للهوية،
.(١٩٩٦ ميلوتيش املثال، سبيل عىل (انظر، الصناعية املجتمعات يف الوطني أو الطبقي
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ضدهم الجمعية الطاقات تحتشد قد الذين الخصوم، خارطة ع تتنوَّ ذلك، مع بالتوازي
والعلماء، التكنوقراط ونخب الجماهريي، اإلعالم وسائل مماثًال: تنوًُّعا آخر، إىل آٍن من
االستهالك عىل املسيطرة األعمال رواد وطبقات االجتماعية، والرعاية التعليم ومؤسسات
يصري ما عادًة وااللتباس، الغموض يكتنفه الذي املوقف هذا مثل يف إلخ. … الجماهريي
للعبارة الدقيق باملعنى الجمعي للفعل ومحالٍّ مستقلة مشكلًة الجمعية الهوية تعريف
يُمثِّل أن من بدًال (١٩٧٨ بيتسورنو الطبقي: الرصاع عىل كذلك يَنطِبق قد هذا أن (رغم
القول يرسي أن ويُمكن سياسية. أو اقتصادية بأهداٍف املعنيِّ للفعل املسبقة الرشوط
أخالقيٍّا. والالئقة املحبَّذة ف الترصُّ وأساليب الحياة أنماط عن البحث عملية عىل ذاته
نمط من فاالستياء االجتماعية؛ الحركات نشأة إىل بالرضورة تؤدي ال الحاجات هذه
قد بل البيئية، للحركات دعم بالرضورة عليه يرتتب ال مثًال، املعارص، الحرضي الحياة
ببساطٍة وتَنتهي، تقليدي سيايسٍّ حزٍب يف السيايس االنخراط من تبدأ شتَّى، أشكاًال يأخذ
سلوٍك أو الشخيص، باالغرتاب شعور أو الفردي، االستهالكي السلوك يف بتحوُّل شديدة،
أن يمكن رصاع لنشوب احتماًال يُمثِّل بالهوية املتصلة الحاجات نمو أن غري ُمنحِرف.

الحركي. الفعل املالئمة، الظروف توافرت إن فلكه، يف ينشأ

واملحلية العاملية بني (3-3)

العوملة أنتجت فقد املتسارعة؛ الثقافية العوملة من عملية إطار يف الهويات توصيف يتزايد
يزداد الذي املتنامي املتبادل االعتماد منشؤها املعارص، العالم يف بارزة ثقافيًة اٍت تغريُّ
بعيدة. أماكَن يف تقع بأفعاٍل محدَّدين ومكان زماٍن يف االجتماعية األفعال تأثر ظله يف
اجتماعيٍة «عالقٍة وتقوية َخْلق عىل تنطوي العوملة فإن ،(٦٤ :١٩٩٠) جيدنز أشار وكما
املحلية األحداث أميال بُعد عىل الجارية الوقائع تُشكِّل بحيث منفصلًة مواقَع تربط عاملية
إنتاج عىل تأثريًا التواُصل عمليات يف والزمان املسافة لتقليص إن صحيح.» والعكس
تعريف بالفعل ذلك ويؤكد إنتاجها، وإعادة السيايس التنظيم وأدوات والثقافات السلع
للعالقات املكاني التنظيم يف تحوًال د تُجسِّ عمليات) مجموعة (أو «عملية باعتبارها العوملة
قات تدفُّ منتجًة — وتأثريها ورسعتها وقوَّتها اتساعها حيث من — االجتماعية واملعامالت

.(١٦ :١٩٩٩ وآخرون (هيلد أقاليمية» أو للقارات عابرة النشاط من وشبكات
وهو التفكري، يف واحد مسلٍك هيمنة العوَلمة ظاهرة يف امللحوظة املخاطر من ولعل
مرتبًطا الدويل النظام ظل فقد الحقيقية». «االشرتاكية هزيمة إثر عىل بوضوح بَرز الذي
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برلني، جدار فانهيار مختلفة؛ أيديولوجيًة الكتلتني من كلٌّ فيها مثَّلت القطب، ثنائية ببنية
األوحد النموذج تبدو الرأسمالية جعل الرشقية، الكتلة زوال إىل رمزية إشارًة حمل الذي
العلم عززها التي «التحديث» عمليات أن سنجد ثقافية، زاويٍة من األمر إىل بالنظر املهيمن.
وهو ،(١٩٨٩) العالم» «تغريب التوش سريج أسماه ملا السبيل دت مهَّ قد الرتفيه وصناعة
عن الحديث أن من وبالرغم عاملي. نطاٍق عىل الغربية واملعتقدات القيم انتشار يعني ما
املبالغات، َقبيل من هو إنما (٢٠٠٠ :١٩٩٦ (ريتزر دة موحَّ «ماكدونالدية» عاملية ثقافٍة
والقيم املنتجات تصدير مع الثقافية التفاعالت يف الرائي عىل يخفى ال تزايًدا ثمة فإن
املصطلح أن كما ،(١٩٩٢ (روبرتسون املحلية الثقافة عرب تنقيحها رغم الغربية، الثقافية
وبُعًدا، تنائيًا األماكن أشد من تُبعث آنيٍة برسائَل استهدافنا يؤكد العاملية» «القرية املجازي
ممكنًا، واقًعا الفوري التواصل من جعال اللذين واإلنرتنت الفضائي البث انتشار ظل يف

القومية. الحدوَد بسهولٍة يَجتاز
القيم تأثري أن بيد ، تَضمِحلُّ ال الفرعية والقومية القومية الهويات أن صحيح
عدد من يزيد أن شأنه من الثقافات؛ بني التفاعل وتنامي أخرى ثقافاٍت من امُلستعارة
عىل تقترص ال فالعوملة وتُنافسها؛ إقليميٍّا الراسخة تلك مع تتداَخل التي التماهي عالقات
تُحِدث إنها ،(٢٢ :١٩٩٠ (جيدنز أيًضا «بالداخل» ما إىل آثارها تمتد بل «بالخارج»، ما
الثقافية التقاليد عن الدفاع نحو هة موجَّ محلية مقاومًة وتَستدعي اليومية الحياة يف تحوًُّال
الفكر من أشكال عودة فإن ولذلك العاملية. والقضايا األجنبية األفكار اخرتاق مواجهة يف
من (وغريها اإلسالمية واألصولية الدينية، التعبئة وحركات العرقية، والحركات القومي،
تُنِذر مما وبالرغم االخرتاق. من النمط لهذا فعل ردَّ ما، حدٍّ إىل ، تُعدُّ األصولية) التيارات
الجديدة التكنولوجيات تُقدِّم القومية، الهوية ضياع يف التسبب من االقتصادية العوملة به
من ُمتنائية كانت بقاع بني التواُصل تُيرسِّ التي العاملية التعبئة أدوات من هائلة طائفًة
ذات باعتبارها القضايا إىل النظر تنامي أن كما الرقابة، تَستعيصعىل لغة مستخدمًة قبُل،
الحدود يتجاوز ُمستًوى عىل للتعبئة األفراد جاهزية من يرفع أن شأنه ِمن عاَلمي بُعٍد
ثقافية عرقيٍة مجتمعاٍت من شبكات وجود يُسِهم سبق، ما كل عن فضًال والقوميات.
تكييفها وإعادة املحلية مؤثِّراتها من املحلية التقاليد تحرُّر يف والقوميات للحدود عابرة

.(١٩٩٥ (تومبسون جديدة سياقاٍت لتُالئم
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الجديدة والطبقات الجديدة والرصاعات البنيوية التحوالت (4)

بطرٍق تُساهم السابقة الصفحات يف بإيجاز تناولناها التي البنيوي التغيري عمليات إن
اآلونة يف أخرى مرًة وبروزها التقليدية، االجتماعية الرصاعات قواعد إضعاف يف شتَّى
عىل الجديدة للرصاعات عاملي توصيٍف إنشاء إمكانية وصارت جديدة. أشكاٍل يف األخرية
والتفسريات بل — ناَقشناها التي التحوُّالت أن لنا يبدو للجدل. عرضة أكثر األساس هذا
يف ومتضاربة متباينة اتجاهاٍت نحو تُشري — التحوالت لتلك الباحثني مختلف قدَّمها التي

األحيان. بعض

قائمة؟ تزل لم طبقات (1-4)

وجود هو األول مشرتَكني؛ عنَرصين إىل ذكرناها التي ات التغريُّ من متنوعة مجموعٌة تُشري
عنرص هو والثاني الرمزية. واملعالجة املعريف باإلنتاج املتَّصلة األنشطة يف ملحوظة زيادة
بروز إنَّ الرصاع. يف الكربى املحاور كأحد األنشطة تلك عىل السيطرة يف الكامن التماهي
يف املعلومات ملعالجة املتنامية األهمية الواقع يف يعكس إنما م ُمتقدِّ إداري/خدمي قطاع
ع التوسُّ أن كما الطبيعية، املوارد تحويل يحتلُّها التي باألهمية مقارنًة االقتصادي، امليدان
إىل املستندة واملصالح الهويات مضاعفة إىل يؤدِّي والذي الدولة، ل تدخُّ مجاالت يف ذاته
الدمج عىل القاِدرين واإلعالميني القرار صناع لدور البالغة األهمية من يزيد السياسة،

املتباينة. والقيم القضايا بني الفعال
لَخلِق إمكانية أوجدت قد األخرية التحوالت من كثريًا أن يف فيتمثَّل الثاني، العنرص أما
كثرية؛ ذلك عىل والدالئل والعام، الخاص امليدانني بني التقليدية الفروق تتجاَوز رصاعاٍت
لتنظيمها معيَّنة وأساليب العلمية املعرفة من معيَّنة أنماٌط تمارسه الذي التأثري منها
العالجية األساليب مجال يف مثًال، الحال، هو (كما للفرد والبدنية النفسية السالمة عىل
للسلوك والجمعية العامة األهمية يف املرء يفكر قد امُلقابل ويف الصحية). والخدمات
دائرة داخل ى تُنحَّ مىض فيما كانت والتي الفردية الحياة وأنماط الفردي االستهالكي
كالعرق املنسوبة السمات أهمية إىل مجدًدا، االعتبار، بعني ينظر ربما أو الخاصة، الحياة

كاملًة. ونيلها املواطنني حقوق نطاق بتوسيع تتعلَّق رصاعات يف النوع أو
يف دورها ويتمثَّل املادية، غري الرصاعات من محدَّدة زاويٍة إىل العمليات هذه تُشري
فقط ليس التدخل الفاعلة لألطراف تُتيح والتي للمعاني املنتجة املوارد عىل السيطرة

82



االجتماعية والحركات االجتماعية التغريات

يتعلَّق فيما ذلك وفوق الخاصة، الحياة بدائرة أيًضا يتعلَّق فيما بل ببيئتهم، يتعلَّق فيما
السياسية أو االقتصادية السلطة من تتَّخذ أن من فبدًال امُلستويني. هذَين بني بالصلة
بإنتاج الرؤية، هذه حسب املعارصة، االجتماعية الرصاعات تَنشِغل حوله، تدور مقصًدا
الرموز وخلق العلمية، املعرفة واستغالل لإلنتاج االجتماعية والرشوط وتداولها، املعلومات
األطروحة هذه صيغت وقد الجمعية. والهويات الفرد بتعريف امَلعنية الثقافية والنماذج
وأوري الش ١٩٨١؛ (تورين النظري التعميم من شتى وبُمستوياٍت األساليب من بعدد
نوًعا مختلفة استنتاجات اسِتخالص رغم ،(١٩٩٣ إيدر ١٩٩٦؛ ،١٩٨٩ ميلوتيش ١٩٨٧؛

والحركات. والرصاع الِبنية بني العالقة يخصُّ فيما ما
ب يتوجَّ اآلراء، تنوع من كبرية بدرجة يتَّسم أنه يف شك ال نقاش لَفهِم مسعانا يف
الِبنية بني العالقة لدراسة يَنَربون َمن أن أعيننا نصب نضع أن األول املقام يف علينا
ويستخدمون تماًما، مختلفة ُمنطلقاٍت من أحيانًا يتحرَّكون الجمعي والفعل والطبقة
بني الفرق نَلحظ أن بدء، ذي بادئ علينا، االختالف. كل ُمختلفة بطرٍق ذاتها املصطلحات
للطبقة. (١٩٩٥ (ميلوتيش «التحلييل» أو (١٩٩٥ (إدر و«الِبنيوي» «التاريخي» املفهوم
أخرى بعبارٍة (قاصدين الرأسمايل للُمجتمع تاريخي نتاٌج هي األول، باملعنى فالطبقة،
وعزَّزتها). هوياتهم أفَرَزت التي البنيوية والعمليات الرأسمالية، والطبقة العاملة، الطبقة
يف تُنتَج مشابهة «عالقات تجمعهم البرش من مجموعة هي فالطبقة الثاني، باملعنى أما
ال ربما .(١١٧ :١٩٩٥ (ميلوتيش األغراض» ملختلف ص وتُخصَّ االجتماعية املوارد إطارها
ما املجتمع تُميِّز التي االجتماعية واملكانة السلطة يف املساواة النعدام القائمة األوجه تُؤدِّي
للجذور خصبة أرًضا تزل لم لكنها الصناعية، الطبقة رصاع إنتاج إعادة إىل الصناعي بعد
املختلفني املنهجني هذين بني القائم للتوتُّر وكان الجدد. الجمعيِّني الفاِعلني لنشأة الِبنيوية
السيايس السلوك يُشكِّل كعامل الطبقة بقاء بشأن حديثًا داَرت التي النقاشات عىل أثره
هيث ١٩٨٨؛ دالتون ١٩٨٤؛ وآخرون (دالتون االنتخابية املشاركة وبخاصة التقليدي،
ووترز باكولسكي ١٩٩٢؛ وآخرون فرانكلني ١٩٩١؛ وليبسيت كالرك ١٩٩١؛ وآخرون

9.(١٩٩٦ وأولفريا سيليني ١٩٩٦؛ وبروكس مانزا ١٩٩٦؛ رايت ١٩٩٦؛
وهي البنيوية، التفسريات بأهمية يُقرُّون يَزالون ال من بني تربز ثانية قضيٌة ثمة
الرصاعات تعيني وإمكانية الرصاعات، أنماط ملختلف هرمية ِبنيٍة بوجود تتعلَّق التي
كانت السائدة. التفسريات حسب الصناعي املجتمع شكَّلت التي لتلك امُلماثلة املحورية
الصناعية بعد ما املجتمعات داخل املحورية الرصاعات لتعيني تماسًكا األكثر امُلحاَولة
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الحركات أن إىل تورين ذهب تورين.10 آالن إىل تنسب التي تلك هي «املربمجة») (أو
القواعد تعريف من كلٍّ يف د تتجسَّ رئيسية، مهمًة تُؤدي تصنيًفا باعتبارها االجتماعية
كتَب وقد االجتماع. علم من املحدَّد الهدف وتحديد املجتمعات، شئون بُموجبها تَسري التي
يُمكن ال االجتماعية الحركات اجتماع علم «إنَّ قائًال: السياق هذا يف (٣٠ :١٩٨١) تورين
للسيطرة بينها فيما امُلتنافسة االجتماعية القوى من كمنظومة املجتمع تصور عن فصله
إنما شئونه مجتمع كل بها يُدير التي الكيفية أن تورين عبارة تعني ما.» ثقايف نطاٍق عىل
والتي الثقافية، الشئون عىل للسيطرة يَتعاركان ُمتخاصَمني فاعَلني بني الرصاع تعكس
:١٩٧٧ (تورين ذاته عىل ما ُمجتمٌع يُمارسه الذي التحوييل الفعل نمط بدورها، د، تُحدِّ
املصاحبة االجتماعية الطبقات عن فضًال املجتمع، أنماط مختلف تعيني بإمكاننا .(٩٥-٩٦
تداخل بأنه يُعَرف مفهوم وهو التاريخية، بمفهوم ِصَلتها ناحية من إليها نَظرنا لو لها،
من أربعة أنواع بني تورين يُميِّز ثقايف. ونُموذٍج الرتاكم من ونمط ما معرفية منظومٍة بني
الزراعية املجتمعات املتخاصمني؛ الفاعلني من ُمتميَزين زوَجني منها كلٌّ يضم املجتمعات،
املجتمعات مصطلح عىل يُؤثِّره الذي املصطلح (وهو وامُلَربَمجة والصناعية والتجارية
سلٍع «إنتاج امُلَربَمج املجتمع بها يتميَّز التي الخاصة السمات من الصناعية»). بعد «ما
١٢٧؛ :١٩٨٧ (تورين تحوله» أو الخارجي والعالم البرشية للطبيعة تمثيلنا تشكل رمزية
تميل ولذلك االجتماعية؛ للسلطة الرئييس املصدر املعلومات عىل السيطرة تعدُّ .(١٩٨٥
املعلوماتي والتوسع والتطوير كالبحث مجاالت إىل العمل مقر من االنتقال إىل الرصاعات
املحورية الفاعلة األطراف أهم تَُعد ولم اإلعالم. ووسائل والتقنية الحيوية الطبية والعلوم
مجموعات صارت بل الصناعي باإلنتاج امُلرتبطة الطبقات هي االجتماعية الرصاعات يف
تنصُّ ملا وخالًفا وتوزيعها. والرمزية املعرفية املوارد استخدام بشأن متعارضة رًؤى لها
ميليباند مثًال (انظر فقط اإلنتاج منظومة إىل بالقياس الطبقات د تتحدَّ ال املاركسية، عليه
توجهاٌت تقوده الفاعلني أحد عن صادر «سلوٌك هو الحقيقة، يف الطبقي، والفعل .(١٩٨٩
االجتماعية بالسيطرة ُمتفاوتة رابطة تُشكِّلها اجتماعية عالقاٍت إطار يف ويندرج ثقافية
هو الثقايف امليدان أن فريى بورديو، بيري أما .(٦١ :١٩٨١ (تورين هات» التوجُّ تلك عىل
الحتمي املنهج عن يَختلف تُورين أن بيد االجتماعية، الهيمنة ملمارسة الرئييس امليدان
الثقايف امليدان عىل التأثري سبيل يف كرصاع االجتماعية للحركات رؤيته يف الفرنيس لزميله

.(٢٠٠٤ (جريلينج
االجتماعية الحركات ها تُسريِّ التي والتعبئة الحشد حركات تتناول سبق، ما عىل بناءً
العامة التكنوقراط، مجموعات محاوالت ضد املدني املجتمع استقاللية عن الدفاع مسألة
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الوقت يف االتساع.11 يف اآلخذة االجتماعية الحياة مجاالت عىل سيطرتها لبسط والخاصة،
العام، النظري تورين نموذج محور والحركات للرصاعات التحليلية النظرة فيه تحتلُّ الذي
لتعيني منهم محاولة دون لكن البنيوي، للبعد اهتماًما يُعريون آخرون باحثون يَزل لم
غري ِمن أنه بتورين، أصًال املتأثر ميلوتيش، ألبريتو قرَّر السائدة. الجديدة االنقسامات
والعمل املال رأس رصاع مركزية يناظر ما املركزية من لها جديدة رصاعات نشأة ح املرجَّ
القائمة التقليدية للرصاعات ة امللحَّ األهمية ميلوتيشقط يُنِكر لم الصناعية.12 املجتمعات يف
هذه أبطال السياسيِّني، الفاعلني وأهمية والثروة السلطة يف املساواة انعدام مظاهر عىل
الفردي، الطابع إضفاء عمليات يف املعارصة الرصاعات خصوصية ميَّز أنه غري الرصاعات.
من — مختلف نوٍع ِمن لكن البنيوية، الديناميكيات يف بأطنابها ترضب تَزل لم التي
االتصاالت وعوملة الذات عىل الرعاية مؤسسات تُمارسه الذي امُلتغلغل التأثري ذلك، أمثلة
االستجابات اختزال إمكانية أنكر كما — اإلعالمية األنظمة وتنامي الحياتية والتجارب
فالفعل نوع؛ أي من الجمعي للفعل د موحَّ نموذٍج يف امُلتمايزة الِبنيوية التوترات لتلك
ُمتاحة تُحىص ال خيارات من واحًدا يكون أن يعدو ال — شتَّى أشكال يف — ذاته الجمعي

لذاتهم. مستقل تعريٍف لنَيل يُكافحون الذين األفراد أمام

جديدة؟ اجتماعيٍة لحركاٍت جديدة وسطى طبقاٌت (2-4)

منظوٍر من الجديدة والرصاعات الِبنيوي التغريُّ بني العالقة إىل الباحثني من عدد نظر
وهي جديدة، اجتماعية رشيحًة أنتجت االجتماعية ات التغريُّ أن عىل شدَّدوا فقد آخر؛
الوسطى الطبقة أن عىل الرؤية هذه تنصُّ الجديدة. الوسطى الطبقة تُسمى التي تلك
تُهيِمن وما ملكانتها نظًرا الجديدة؛ الرصاعات يف محوري دوٍر أداء عىل قادرة الجديدة
ما باملجتمع امَلعنية التحليالت عنها كشفت التي ذاتها الحقيقة وهي موارد. من عليه
مجموعاٍت نشأة عن الستار التحليالت هذه أزاحت فقد طويلة؛ فرتٍة منذ الصناعي بعد
به يتمتَّع الذي التعليمي باملستوى التقليدية الوسطى الطبقات عن تتميَّز اجتماعية
القطاع نمو مع بالتوازي د، املحدَّ االجتماعي وموقعهم يؤدُّونها التي واألدوار أعضاؤها
وأوري الش ١٩٨٢؛ جولدثورب ١٩٧٩؛ جولدنر ١٩٧٣؛ (بيل املجتمع يف اإلداري/الخدمي
من تتألَّف الجديدة الوسطى الطبقة أن التحليالت تلك أوضحت .(١٩٩٠ سكوت ١٩٨٧؛
القطاعات تلك فأفراد الخدمي؛ القطاع يف العمل إىل عادًة يَميلون ممن سكانية قطاعاٍت
التقليديني. املهنيني أو امُلديرين مَلرتبة يرتقون ال لكنهم مرتفع، تعليميٍّ بُمستًوى يتمتَّعون
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أعضاء يَحتشد ما غالبًا االقتصادي-الوظيفي، ومركزهم والثقافية الفنية لكفاءتهم ونتيجًة
أي : للتوِّ وَصفناه الذي الرصاعات من الجديد النوع ذلك يف الجديدة الوسطى الطبقة
وبناء املعلومات بنرش امُلضطلعة والخاصة العامة والهيئات التكنوقراط، ضد الرصاع
تلك ُطِرحت وقد االجتماعية. الرقابة عن املسئولة واألجهزة العسكرية، واملؤسسة التواُفق،
الوجود عىل دراسات عدة تأكيد وسط األخرية، السنوات خالل عدة ُمناَسباٍت يف املسألة
يف والناشطني الجديدة الحركات مع امُلتعاطفني بني الجديدة الوسطى للطبقة املستمر

إطارها.13
والحركات الجديدة الوسطى الطبقة بني الصلة كانت إذا ما لنا واضًحا ليس أنه غري
األنماط لتلك محدَّدة ِبنيوية قاعدٍة وجود عىل بالفعل تُدلِّل الجديدة الرصاع وأنماط الجديدة
قد االحتجاجية الحركات يف الجديدة الوسطى للطبقة «الجماعي» فالوجود الرصاع؛ من
نوع أي يف املشاركة إىل املثقفة الوسطى للطبقة التقليدي النزوع إال الواقع، يف يعكس، ال
ِثقتهم عن ناشئة نزعة وهي ،(١٩٩٥ باكولسكي ١٩٩٥أ؛ ،١٩٩٢ (باجويل الرصاع من
السياسية الحياة يف واملشاركة بآرائهم الجهر عىل وُقدرتهم الخاصة حقوقهم يف امُلتزايدة
بنيوية تناقضات وجود إىل اإلشارة فإنَّ املنظور، هذا من وانطالًقا ،(١٩٨٤ (بورديو
إىل االنتماء أن األمر غاية االتساق. إىل ما نوًعا تَفتِقر الجديدة الرصاعات قاعدة يف محدَّدة
العامة، للمشاركة عمومها يف مالئمة بقضايا االضطالع ناحية، من ، يُيرسِّ الوسطى الطبقة
شتى يف بذلها يُمكن فردية وكفاءاٍت موارد أخرى، ناحيٍة من املرء، ف ترصُّ تحت ويضع

السيايس. الفعل أنماط
أن عدٍة َمواضَع يف السياسية للمشاركة املقارن التحليل أفصح لقد الواقع، يف
(املنترشة التقليدية غري املشاركة تُفرسَّ ما عادًة السكاني االجتماعي الطابع ذات ات امُلتغريِّ
عىل التقليدية واملشاركة وناشطيها) الحركات مع امُلتعاطفني بني الخصوص وجه عىل
يُعتَربان ما عادًة عاملني بني وثيقة صلٌة توجد املثال، سبيل عىل متساوية. وبفاعليٍة السواء
وبني — املرتفع التعليمي واملستوى الشباب هما — الجديدة الوسطى الطبقة ات مؤرشِّ من
وآخرون (بارنز كلتيهما أو السياسية املشاركة أو السياسية املواقف من ُمتنوِّعة أنماٍط
وما ٢٠١ :٢٠٠٢ نوريس السابع؛ الفصل :١٩٨٩ أوب ١٩٩٠؛ وآخرون جاننجز ١٩٧٩؛
(سميث العرقية للحركات القيادي العنرص املثقفون يُشكِّل أن عىل العادة وجرت يليها)،
األكثر البيئية والتيارات السياسية البيئة حركات بني املقارنات بعض تُظهر كما ،(١٩٨١
كال يف ُمتساٍو حضوٌر لهم الجديدة الوسطى الطبقة إىل امُلنتمني الناشطني أن تقليدية
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باعتبارها البيئة حماية إىل الداعية املجموعات إىل النظر صعوبة من بالرغم القطاعني،
.(٥٨ ١٩٩٥أ: (دياني جديدة اجتماعيًة حركاٍت

واالنخراط الجديدة الوسطى الطبقة إىل االنتماء بني األكيدة العالقة تلك تعتمد ربما
ذات الطبقية الديناميكيات خالف أخرى عناَرص عىل املعارصة االحتجاجية الحركات يف
التعليم عىل الحصول فرص يف الهائلة للزيادة نتاًجا مثًال، تكون، فربما الخصوصية.
قد تحديًدا، أكثر بوجٍه العايل، فالتعليم الستينيات؛ عقد إىل ًدا مجدَّ تعود والتي العايل،
القيم من مجموعة نمو يُعزِّز ربما بل فحسب، ُمتميِّزة فكرية مهاراٍت األفراد يهُب ال
وسط مفِرط حضوٌر لها قيم وهي السلطوية، ورفض املساواة مبادئ عىل املرتكزة
املقابل، يف .(١٩٩٥ (روتس تقدير أقل عىل الجديدة الوسطى الطبقة قطاعات بعض
الطبقات أبناء جميع تعرَّض إذ معني؛ جيٍل بتجارب الشبابية الراديكالية ترتبط قد
مزيج وهو االجتماعية، الظروف من الخاص املزيج لذلك املعارصون الجديدة الوسطى
الطبقات إىل َمسبوق غري اقتصادي ازدهاٍر آثار وامتداد الباردة الحرب نهاية قوامه
لعل أو ،(١٩٩٢ ،١٩٨٦ وبراونجارت براونجارت ٧٦؛ :١٩٩٥ (باكولسكي الوسطى
األصغر لألفراد السيايس االنخراط يتوقف قد إذ الحياة؛ دورة لتأثريات تخضع العالقة
املهنية وحياتهم للتقلب، عرضة األكثر وضعهم ظل يف الشخصية، جاهزيتهم عىل سنٍّا
وكالورد (بيفن واملجتمعية األرسية الروابط عن املتزايد واستقاللهم بعُد، املستقرة غري

١٩٩٠أ). ،١٩٨٥ إنجلهارت مقابل يف ١٤٦-١٤٧؛ ١٩٩٢؛ وآخرون كروك ١٩٩٢؛
يَشمل قد أنه وهي أال مجازفة، عىل الوسطى الطبقة مفهوم ينطوي ذلك، عن فضًال
ومن الشخصية، والخدمات الثقافة قطاع يف يعملون فمن تماًما؛ متباينة اجتماعيًة قطاعاٍت
وقطاعات واضح؛ تصنيٍف دون للبقاء عرضٌة أخرى تكنوقراطية أو إداريًة وظائَف يؤدُّون
الذين وأولئك (امُلديرون) املؤسسات إدارة ُمشكالت إىل األقرب الجديدة الوسطى الطبقة
ُمستقلُّون املهنية، املوارد يف ُمتحكِّمني كونهم من ووضعهم رشعيتهم املقابل، يف يَستمدُّون،
وجه عىل املفرتض، من .(٣١-٣٢ :١٩٩٣ (كرييس (املهنيون) محددٍة تنظيميٍة ِبنًى عن
داخل و«الخارسين» «الفائزين» بني جديدًة انقساماٍت العوَلمة عملية تخلق أن التَّحديد،
الوسطى الطبقة أهمية نُقيِّم أن أردنا فإن ولذلك ٢٠٠٣)؛ (كرييس الوسطى الطبقة
الداخلية. مكوِّناتها بني نُفرِّق أن املجدي فمن ينبغي، كما االجتماعية الحركات يف الجديدة
تُمارس كونها يف الجديدة الوسطى للطبقة امُلميِّزة السمة كرييس هانسبيرت حدَّد وقد
أن دون ولكن كلتيهما أو املهنية املهارات أو التنظيمية املوارد عىل السيطرة من بعًضا
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يرى الذي (١٩٨٥) رايت من كرييس استلهمها التي الرؤية وهي اإلنتاج، وسائل تَمتلك
اإلنتاج وسائل يف الكامنة «األصول من امُلختلفة التوليفات من معاملها تتحدَّد الطبقات أن
كرييس أيًضا انظر ٢٨؛ :١٩٩٣ (كرييس الت» املؤهِّ أو واملهارات التنظيمية واألصول
قطاعات من مختلفة قطاعاٍت ثالثة إىل النظر تحديًدا، الرضوري، ومن ١٩٨٩ب).14
يوجد الثقايف»15 االجتماعي املجال يف «املتخصصني جانب فإىل الجديدة: الوسطى الطبقة
اإلداريِّني املوظفني يضمُّ األخري القطاع وذلك واضحة، فنيًة أدواًرا يُؤدُّون وَمن املديرون
عىل بعضهم — الفنيني صني واملتخصِّ والخاصة العامة املؤسسات يف العاملني والتجاريني
الوقائية» «الخدمات يف يعملون ومن — تأهيًال أقل وبعضهم التأهيل من عاٍل مستًوى

شابه). وما املدنية الحماية ومؤسسات والجيش، (كالرشطة،
املشاركة عىل تأثريها وتقييم الجديدة الوسطى الطبقة مكوِّنات بُمختلف الوعي إنَّ
(الطبقة التقليدية الطبقات إىل املنتمية امُلكوِّنات تأثري مع جنب إىل جنبًا السياسية،
الحالة بني للعالقة أدقَّ تفسرٍي إىل الوصول يف يُساعد العاملة) والطبقة القديمة الوسطى
يف أُجريت استقصائية دراسة كشفت وقد املشاركة. من «الجديدة» واألنماط الطبقية
أي من بالفعل ميًال األكثر هم الثقايف االجتماعي املجال يف واملهنيني املديرين أن هولندا
التحكُّم حالة يف حتى الجديدة، الحركات يف االحتشاد إىل أخرى واقتصاديٍة اجتماعية فئٍة
(كرييس والرواتب التعليم كُمستويات النظرية، الناحية من الصلة، ذات املتغريات يف
٤٠ عن أعمارهم تقلُّ َمن بني امليل هذا يقوى ذلك، إىل باإلضافة يليها). وما ١٩٦ :١٩٩٣
يف األخرية والتحوُّالت الحركات بني صلة بوجود القائلة الفرضية تدعم حقيقة وهي عاًما،
أن اعتبارنا يف وضعنا لو أهمية أكثر يبدو أمر وهو ،(١٩٨ :١٩٩٣) الوسطى الطبقات
يف للمشاركة تفسريه من أفضل الحركات يف املشاركة يُفرسِّ عام، بوجٍه الطبقي، املركز
تأثري أن املحلِّلني من لكثري فيه يبدو سياق عن ينشأ هذا وأن التقليدية، الحزبية السياسة
الثامن؛ الفصل :١٩٨٨ دالتون أيًضا (انظر تراُجًعا يَشهد السياسة عىل الطبقية امُلتغريات

.(١٩٩١ وآخرين هيث مقابل يف
البيئة عن للدفاع املسلَّح الكفاح تحليل عنه ض تمخَّ ما مع البيانات تلك تتَّسق
الفصل ،١٩٩٤ دالتون ١٩٩٠؛ وكرامر وآيرمان جاميسون ١٩٨٠؛ وداف (كوتجروف
هذا يف املنخرطة املجموعات يف املناصب أرفع يَشغلون َمن إن ١٩٩٥أ). دياني الخامس؛
الوسطى الطبقة إىل وينتمون مرتفع تعليم بُمستوى فقط يتمتَّعون ال النشاط من النوع
الجماعة. مهام إنجاز سبيل يف محدَّدة كفاءاٍت رون يُسخِّ أيًضا بل — مفاهيمها بأوسع —
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بوجٍه الجديدة، والحركات البيئة عن الدفاع لحركة كرييس أجراه الذي التحليل ويُظِهر
اتصال من السياسية واملشاركة املتعلمة الوسطى الطبقات بني العالقة به تتَّسم ما أعم،
املجموعات تحتله الذي املركزي املوقع تناهض لم األخرية فالتطورات السواء؛ عىل وانقطاع
ذاته، الوقت يف لكن — الحديثة املجتمعات يف ثابتة سمٌة وهي — الجمعي الفعل يف املثقفة
كل ما مع التكيف نحو تتَّجه العام وتوصيفهم الوسطى الطبقة ناشطي كفاءات أن يبدو

«الجديدة». الرصاعات يف املحك عىل هو ما
والسلوك للفرد الطبقي املركز بني الصلة تناولت التي التحليالت أن فيه شكَّ ال مما
املشاركة من جديدة ألنماٍط املهمة السمات من سلسلة عىل الضوء سلطت قد السيايس
االجتماعية الحركات ناشطي بشأن مهمة بمعلوماٍت خاص، بوجٍه تنا، أمدَّ فقد السياسية.
مركز بني مبارشة صلٍة وجود افرتضت بذلك لكنها معها، واملتعاطفني والجديدة القديمة
فبالرغم اإلطالق؛ عىل وواضحة محدَّدة ليَست صلة وهي الجمعي، والفعل الِبنيوي األفراد
يف متناظرًة مراكَز يَشغلون الذين األفراد من عات كتجمُّ الطبقات إىل النظر إمكانية من
والوجاهة فهم، ترصُّ تحت الكائنة املوارد حيث من وذلك االجتماعي، التصنيف منظومة
أن بالرضورة فليس أمامهم؛ املتاحة االجتماعية والُفرص بها، يتمتَّعون التي االجتماعية

الجمعي.16 الفعل إشكالية مع التعامل عند مالئمة اسرتاتيجية تلك تكون
هويٍة ذات جمعية فاعلًة أطراًفا باعتبارها الطبقات نُحلِّل أن امُلستحسن من املقابل، يف
تعاونية طبيعة ذات بصالٍت األخرى االجتماعية باملجموعات وارتباط ذاتي ووعي محدَّدة
فيها ق يتحقَّ معينة ظروٍف يف إال الطبقة توجد ال املنظور، هذا إىل واستناًدا تصاُدمية. أو
اجتماعيٍة مجموعٍة من جزءًا بكونهم الخارجية األطراف ومن األفراد بني متباَدل اعرتاٌف
محدَّدة اجتماعية مراكز أصحاب بني معينة تضامن وعالقة مصالح تحدَّدت إذا متمايزة،
١٩٦٣؛ (تومبسون الجمعي الفعل من محددة ألنماٍط الرتويج ذلك، عىل بناءً َب، توجَّ وإذا

.(١٩٩٥ أوري ١٩٨٨؛ فانتيجا ١٩٨١؛ تورين ١٩٧٨؛ تييل
الحياة نطاق يف أو مثًال، االقتصاد، (يف الِبنيوية ات التغريُّ أن عىل املنظور هذا يؤكد
الرصاع، لتنظيم جديدة ومعايري جديدة سياسيٍة هوياٍت لنشأة أساًسا ر تُوفِّ الخاصة)
الفعل موضوع هي واملعايري الهويات هذه فيها تكون التي الحاالت عىل يَقتِرص هذا لكن
كما االنقسام، إنَّ .(١٩٩٥ وآخرون كرييس ١٩٩٠؛ ومري (بارتوليني الرصيح السيايس
املصالح من شكل األمر حقيقة يف هو ،(١٩٦٧) روكان وشتاين ليبست مارتن الحظ
بمنزلة الصناعية املجتمعات يف الكربى الطبقية الفوارق كانت فقد السيايس؛ الطابع ذات
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الشبكات بفضل الطبَقية التعبئة تحقيق أمكن إذ السياسية؛ الرصاعات لتنظيم معايري
بينها، فيما الطبقية واملجتمعات طبقي أساٍس عىل القائمة التنظيمات تربط التي عة املوسَّ
التباًسا، أكثر موقع ذات أخرى اجتماعية مجموعاٍت من بقطاعات ربطها عن فضًال
الصناعي، بعد ما للمجتمع دة املعقَّ الِبنية أخريًا أفرزت وقد الوسطى. الطبقات سيما وال
املنوال وعىل الربجوازية. والطبقة العاملة الطبقة وهما َدين، محدَّ خصَمني الطريقة، بتلك
وجماعية فردية عالقاٍت من ومنظومات محدَّدة سياسية تنظيمات نشأة من بد ال نفسه،
يكن مهما — الجديدة الوسطى الطبقة عىل قائم جديٍد انقساٍم بروز أجل من السواء عىل
أو الجديدة، الِبنيوية للتوترات مستقرة سياسية صياغٍة توفري أجل من أو — تعريفها
بصورٍة إال هذا، يومنا إىل ق، يتحقَّ لم هذا أن لنا يبدو ما أن غري الهدفني. كال لتحقيق

للغاية. جزئية
الجديدة/الطبقة الوسطى الطبقة ستتمكن مًدى أي إىل بعُد يتَّضح لم بدء، ذي بادئ
نسبيٍّا، ُمستقرَّة جمعيٍة هويٍة وتكوين محدَّد، َجمعيٍّ كفاعٍل دعائمها ترسيخ من الخدمية
يُعاني التي االجتماعية واألدوار املراكز د تعدُّ إىل بالنظر الخاصة، وجاهته له تساؤل وهو
وبالنظر األمر، واقع يف التفكُّك من الجديدة الوسطى الطبقة باسم يُعرف ما إطارها يف
من واحًدا يُعدُّ — أيًضا واملوقع االجتماعية املراكز بني — املتكرِّر ل التنقُّ أن إىل أيًضا
الشبكات إنشاء إىل تؤدي ما نادًرا خاصية (وهي الصناعي بعد ما للمجتمع املميزة السمات
١٩٩٥؛ إيدر ١١٧؛ :١٩٩٢ وآخرون (كروك جمعي) فاعٍل إىل ما ٍع تجمُّ لتحويل الالزمة

.(١٩٩٦ ،١٩٩٥ ميلوتيش ١٩٩٥؛ أوري
تقلُّ ال التقليدية الوسطى والطبقة الجديدة الوسطى الطبقة بني العالقة أن يبدو
الوسطى الطبقة مجموعات إىل املراقبني من كثري أشار فقد 17.(١٩٨٥ (أوِف اْلتباًسا
التفسري هذا عىل وبناءً والتغيري.» التجديد «يتهدَّدها اجتماعيًة قطاعاٍت باعتبارها التقليدية
فالم ١٩٩٠؛ (روديج النووية للطاقة املناهضة الحركات باحثي بني رواًجا يَلقى الذي —
الحركات تتوىل — (١٩٩٧ بيتشاردو ١٩٨٨؛ وتارو كالندرمانس أيًضا انظر ١٩٩٤د؛
املجموعات لتلك االحتجاجي النشاط تنظيم جزئية، بصورٍة أيًضا، امُلعاِرصة االجتماعية
بوجٍه امُلستقلِّني غرى الصُّ الربجوازية أفراد أو التجارية املحالِّ (كأصحاب االجتماعية
االجتماعي. لوضعهم تهديًدا تُشكِّل واالقتصادية االجتماعية التحوُّالت أنَّ يَرون ممن عام)
التي املواطنني لجان يف تحالفات والقديمة الجديدة الوسطى الطبقات تقيم ما وكثريًا
٢٠٠٤ج). بورتا (ديال لألرايض» محليٍّا فيها املرغوب غري «االستخدامات ملناهضة تُنشأ
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من ولغريها النووية، الطاقة إىل هة املوجَّ املعارضة تُعدُّ ال الرؤية، تلك من انطالًقا
حول معارك نحو تدريجي تحوٍل عىل فقط دليًال الواقع، يف الخطرة الصناعية املنشآت
كذلك تُظِهر بل اإلنشاءات، عىل بالرقابة املرتبطة كِتلك الصناعية»، بعد «ما الرصاعات
التي الفنية والكفاءات األنشطة تجاه التقليدية الوسطى الطبقات تُظهره الذي االستحياء
إرهاصات أيًضا تظهر كما رة، امُلتطوِّ التكنولوجية كالتطبيقات التقليدي، نطاقهم تفوق
الفعل وردَّ والحداثة، الَكفاءة ملقتضيات «التقليدية» القيم إخضاع ضد أخالقية ثورٍة
تطبيق يُمكن البيئية. لألرضار محتمل َمصدٍر مع العيش من نابعة تهديداٍت حيال
يَرونها مواقف ملعارضة التعبئة إىل الوسطى الطبقات نزوع عىل مشابهة اعتباراٍت
يف الحال هو كما يَعتنقونها، التي االجتماعية اللياقة وقواعد لوجاهتهم تهديًدا تحمل
هة املوجَّ تلك أو الحرضية، املناطق يف السلوكي واالنحراف للجريمة املناهضة االحتجاجات
بل الواضح؛ اليَميني الطابع ذات الحركات عىل السمات هذه تَقتِرص وال املهاجرين. ضد
املعنية (كالحركة «الجديدة» االجتماعية الحركات من كثريًا فإن ذلك، من النقيض عىل
السمات مجرَّد من أكثر هو ما أيًضا تُبدي الحرص) ال املثال سبيل عىل البيئة بحماية
الوسطى للطبقة الدفاعي الطابع ذات األخالقية االحتجاجات تُميِّز ما عادًة التي العشوائية

.(١٩٩٥ ١٩٩٣؛ (إيدر التقليدية
االجتماعية املكانة سياسة أنماط شتى لعودة امُلواتية الظروف أن يبدو أخرى، بعبارٍة
املجموعات تلك املحوري بالدَّور يَضَطِلع الظروف، هذه ظلِّ ويف إنتاجها، أُعيد قد
محدَّدة أخالقية وقواننُي االجتماعية الوجاهة من معينة ُمستوياٌت تجمعها التي االجتماعية
لهويتها الوسطى الطبقة تُعريه الذي االهتمام أنَّ شك ال .(١٩٩٣ إيدر ١٩٨٨؛ (ترنر
حًرصا، الحديثة الحشود عىل مقصورة سمًة ليست الخاصة مكانتها وتحديد الجماعية
دانريي ١٩٩٣؛ (كالهون الوسطى الطبقة ألطروحة ِبنيوية األكثر الصورة يُناقض ما وهو
املناهضة للحركة التاريخية التجربة تُذكرنا كما الوسطى، الطبقة إن .(١٩٩٠ وآخرون
بالقوانني املتواِصل باعتنائها الزمن عرب نفسها ميَّزت قد ،(١٩٦٣ (جاسفيلد للكحوليات
«الحياة يُسمى ملا املحدِّدة واملبادئ اجتماعيٍّا، امَلقبولة السلوكية والقواعد األخالقية،
ملكانٍة الوسطى الطبقات احتالل يف كامنًة املوقف هذا أسباب نجد أن ويُمكننا الصالحة».
الغموض اكتنفها التي املكانة وهي العاملة، والطبقة الصناعية الربجوازية بني طة متوسِّ
الرمزي اإلنتاج إىل بالفعل تركيزها الصغرى الربجوازية وجهت لقد التاريخ. مر عىل
النظام يف املستقر غري ملوقعها نظًرا وذلك الخاصة؛ االجتماعية مكانتها عن والدفاع
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املجموعات عن أنفسهم تمييز إىل بالحاجة مشابهة ألسباٍب شعروا أفرادها ولعل الطبقي.
أال االجتماعية؛ لوجاهتهم تهديد أكرب شكَّلوا الذين أولئك سيما وال الرئيسية، االجتماعية
كالهون ١٩٩٤؛ (ترنر العرشين القرن مدار عىل وذلك الصناعية، الربوليتاريا أفراد وهم
يف يدعو، ما هناك .(١٩٩٥ ،١٩٩٣ إيدر عرش؛ الثالث الفصل :١٩٩٣ أوبرشال ١٩٩٣؛
لسياسة الحديثة النماذج من الكثري تميز جوهرية اختالفاٍت بوجود القول إىل ذاته، الوقت
القيم إىل اإلشارة إن االجتماعية. املكانة لسياسة التقليدية الصورة عن الحياة أنماط
ُمتمايزًة َمجموعاٍت ،(١٩٨٧) فيذرستون يذكر كما بالرضورة، تميز ال الحياة وأنماط
يف املنخرطون الفاعلون يَتشابه ال فربما بعيد. أمٍد منذ راسخة وِبنًى محدَّدة ُهويات ذات
والخيارات القيم من معينة مجموعٍة إىل املشرتكة اإلشارة بخالف حقيقة، الجمعي الفعل
سيما ال ،١٩٩٢ وآخرون كروك ١٩٨٤؛ وهيوز وود أيًضا (انظر القليل يف إال التفضيلية،

.(١٩٩٥ أوري ١٤٤؛ صفحة
تكن ولم جالءً، أكثر ليست العاملة والطبقة الجديدة الوسطى الطبقة بني العالقة إنَّ
حتى أنه الهولندي للنموذج كرييس دراسة يف مثًال، يبدو، ُمعتَرب. متعمق استقصاء محلَّ
فيما وباألخص الجديدة، الحركات يف التعبئة ييرس أن يمكن العاملة الطبقة إىل االنتماء
الجديدة الحركات يف األقل عىل جزئيٍّا تقاربًا ثمة أن يبدو قد ثم ومن بالشباب؛ يتعلق
«التاريخية»: املعارضة حركات يف بالفعل نشطة كانت التي االجتماعية املجموعات لتلك
الطبقية، للمعارضة و«الجديدة» «القديمة» األنماط بني اتصال يوجد أخرى، بعبارٍة أي
العنارص متباينة اجتماعيٌة قاعدٌة برزت إذ العاملية؛ العدالة حركة يف أيًضا يالحظ ما وهو
جيل ٢٠٠٠؛ (إبستاين القديمة بالحركات مقارنًة تعزيًزا أو تجديديٍّا ملمًحا باعتبارها
٢٠٠٢ ورايرت وموسكا بورتا وديال أندريتا ٢٠٠٠؛ وكالورد بيفن ٢٠٠٤؛ إيرز ٢٠٠٠؛

و٢٠٠٣).
نشأة إىل تشري وافرٍة دالئَل وجود من الرغم عىل إنه القول يُمكننا سبق، ملا إجماًال
لهي الزمن بمرور البقاء عىل وقدرتها الرصاعات تلك أنماط فإن جديدة، ِبنيوية رصاعاٍت
أخرى أسباٍب بضعة بإيراد نقاشنا نَختَِتم أن ونودُّ الوضوح. عن تكون ما أبعد مسائل
املنطوي املادي البُعد أن عىل دالٍة براهنَي من ما أوًال: املوضوع. هذا تناول يف للحذر
فيها تكون التي الرصاعات يف أهمية من له ما كل فقد قد املوارد توزيع إعادة عىل
:١٩٩٤ ومانزا (بروكس رئيسيٍّا طرًفا العاملة بالطبقة الصلة ذات غري املعارصة الحركات
الخدمات تنمية إىل الداعية التعبئة عمليات أن يف شكٍّ من ما املثال، سبيل عىل .(٥٦٢-٥٦٣
اهتماماٍت بفعل مالمحها تشكَّلت قد املناطق تلك وتجديد الحرضية املناطق يف الجمعية
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إعادة عىل كذلك ركزت لكنها الحياة، بنوعية املرتبطة كتلك مادية، غري جمعية بسلٍع الة فعَّ
الطارئة التحوالت من ًرا ترضُّ االجتماعية املجموعات أشدَّ واضعًة املادية، املوارد توزيع
االقتصادية املجموعات مواجهة يف الحرضي؛ التجديد عمليات ومن الصناعي النشاط عىل
فيجن ١٩٨٦؛ لو ١٩٩٧؛ ،١٩٨٣ ،١٩٧٧ (كاستيلز لها وروَّجت العمليات تلك قاَدت التي
بني جديدة تحالُّفاٍت بروز النزاعات هذه شهدت ما وكثريًا .(١٩٩٤ باجويل ١٩٩١؛ وكابك
نشأت ذلك، عىل عالوًة .(١٩٩٠ وكوستيلو (بريكر املجتمعية واملجموعات العاملة الطبقة
سبيل عىل تُعنى، القلق، من معيَّنة حاالٍت إىل استناًدا الَجمعي الفعل من جديدة أنماٌط
(كريس واحتشاداتهم ِدين املرشَّ حركات فنشأت الجديدة»؛ الفقر «أشكال بمكافحة املثال،
مكان، كل يف شة املهمَّ واملجموعات للعاطلني الداعمة املباَدرات وانبثقت ،(١٩٩٦ وسنو
١٩٩٥ب؛ ،١٩٩١ (باجويل التطوعي القطاع مع وثيق تعاوٍن ظل يف يتمُّ ما غالبًا وهو
بإيجاد فقط ليس الحاالت، تلك كل يف أخرى، مرة معنيٍّا الرصاع كان .(١٩٩٣ بريس
املجموعات مختلف بني املادية املكاسب بتوزيع أيًضا بل الحياة، لنوعية عام مفهوٍم
عنًرصا «الفقر» ک املادية واألوضاع االجتماعية العدالة بقضايا االهتمام وأمىس االجتماعية،
ذلك إىل يُشار كما الجديدة، الليربالية العوملة ضد األخرية االحتجاجات موجة يف محوريٍّا

األحيان. من كثري يف
املراقبني، من كثري رؤية حسب املعارصة، الحركات أن أيًضا نالحظ أن ينبغي
أطرافه ويف الجمعي الفعل رهانات يف متواصًال راديكاليٍّا تحوًُّال بالرضورة تعكس ال
تجسيًدا باعتبارها األخرية السنوات يف نشأت التي الحركات إىل النظر يجب بل الفاعلة،
يُفرزها التي الجديدة املطالب مع التعامل يف امُلمثلة األنظمة تُواِجهها التي للمصاعب
«الحركات تكون أن بالرضورة ليس املنظور، هذا من وانطالًقا حتًما. االجتماعي التغري
لتحديد جديدٍة معايريَ لربوز اٍت مؤرشِّ أو العاملية، الِبنيوية للتحوالت انعكاًسا الجديدة»
املظاهر من طويلة سلسٍة يف التالية الحلقة الواقع يف هي وإنما السياسية، الرصاعات ِبنية
ِثقله، املعارض الرأي لهذا إن السياسية.18 لالحتجاجات الدورية الطبيعة عىل الدالة
التي «الحداثة» عنارص بشأن املترسعة أو املالئمة غري التعميمات إىل ه يُوجَّ حني سيما ال
يف الجمعي الفعل نماذج أن نعي أن بمكان األهمية فمن األخرية. السنوات يف انكشفت
لم والسبعينيات الستينيات فعقدا الجديد؛ للنمط تلقائيٍّا جميعها تنتمي ال األخرية العقود
أطلقتها مباَدرات إحياء إعادة كذلك شهدا بل جديدة، سياسيٍة ظواهَر بزوغ فقط يَشهدا
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تجلَّت وقد اللغوية. الِعرقية واألقليات العاملة كالطبقة «قديمة» جمعية فاعلٌة أطراٌف
١٩٨١؛ (سميث األخرية السنوات خالل مختلفة أشكاٍل يف التعبئة عىل األخرية الفئة قدرة

.(١٩٩٤ كونر ١٩٩٣؛ بروييل ١٩٩٢؛ ودياني ميلوتيش
موضع من أكثر يف خاص، بوجٍه ميلوتيش، ألبريتو أملح وكما — ذاته الوقت يف لكن
الجمعي للفعل املعارصة الظواهر حداثة مسألة فإن — (١٩٩٦ ،١٩٩٥ ،١٩٩٤ ،١٩٨٨)
التجريبية السمات عىل نظرة إلقاء إنَّ تجريبي. ال تحلييل صعيٍد عىل معالجتها ينبغي
،(١٩٩٧ ومالوني (جوردان البيئية الحركة من (بدءًا ما تاريخية اجتماعية لحركٍة
العاملة الطبقة بحركة وانتهاءً ،(١٩٩٧ والبي ١٩٩٥؛ (روزنيل النسائية بالحركة مروًرا
و«قديمة» «جديدة» فاعلة أطراٍف من مزيج اكتشاف إىل سيُفيضحتًما ((١٩٨٢ (كالهون
للفعل: و«قديمة» «جديدٍة» ذخائَر عن (ناهيك السواء عىل و«قديمة» «جديدة» ورصاعات
تقييم هو — ميلوتيش لرأي وفًقا — ا حقٍّ يهمُّ ما لكن الكتاب). هذا من السابع الفصل
للمجتمعات املنهجية للخصائص امِلحورية أهميتها ناحية من محدَّدة عملياٍت حداثة
عىل البتة يَقترص ال ما اجتماعيٍة ملجموعٍة الجمعية الهوية عىل مثًال فالرتكيز املتقدمة؛
يف «جديدة»، ثم ومن خصوصية، ذات العملية تلك يجعل ما لكن املعارصة، الحركات
الرمزي لإلنتاج الراهنة للهيمنة نظًرا املحورية؛ أهميتها هو الصناعي بعد ما املجتمع
بيكفانس انظر ميلوتيش، لرؤية نقد عىل (لالطالع تُشكِّلها التي االجتماعية والعالقات

.(١٩٩٥

القول خالصة (5)

عليها تطرأ التي ات والتغريُّ االجتماعية الِبنية إىل النظر كان إذا ا عمَّ الفصل هذا يف تساءلنا
خضعت التي الحديثة التعديالت من سلسلة إىل وتطرقنا الجمعي. الفعل تفسري يف يُفيد قد
بالخطوط يتعلَّق فيما التجديد عىل التعديالت تلك وُقدرة والسياسية، االجتماعية البنية لها
إىل االنتقال بخاصة — االقتصادي امليدان يف التحوُّل إن الرصاع. ِبنية لتَنظيم الراسخة
لم — الصناعي اإلنتاج يف الالمركزية وتحقيق ًرا تطوُّ أقل أو أكثر وإداري خدمي قطاٍع
والعمل املعيشة ظروف كذلك قوَّض بل فقط، العاملة للطبقة العددي االتساق يُقوِّض
األدوار يف أكرب تنوًعا حاليٍّا نواجه فنحن الطبقي؛ الفعل أمام الطريق دت مهَّ طاملا التي
محلَّ أضحت الدولة رشعية أن فسنَجد السيايس، الصعيد إىل التفتنا إذا املهنية. واملصالح
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الدولة تراجع جراء وكذلك املحيل، الطابع إضفاء ونحو العوملة نحو للنزوع نتيجة تشكيك؛
االجتماعية املجموعات خلق عىل الدولة قدرة أسفرت ذلك، عن فضًال السوق. مواجهة يف
التي املترشذمة املطالب من متزايد عدٍد عن العامة؛ الحياة يف التدخل عرب إنتاجها وإعادة
نتيجة للرصاع، جديدة إمكانيٌة الوجود إىل تَربُز ذلك، عىل وبناءً بينها. التنسيق يصعب
من باألخص نشأ ما وهو الخاص، وامليدان العام امليدان بني الحواجز ضبابية ازدياد
للمؤسسات املتزايدة القدرة إىل باإلضافة املواطنة، حقوق لتحديد الالزمة املعايري مضاعفة
لقد والعقلية. البدنية كالصحة الخاصة الحياة مجاالت يف التدخل عىل والخاصة العامة
بالقضايا خاص اهتماٍم إيالء مع الجديدة، الهويات تعريف حول تدور رصاعات نشأت

واملعرفة. الحياة وأنماط الثقافية
مصالح حول األخرية السنوات يف نشأت التي والحركات التعبئة عمليات تمحَوَرت
باحثون، وعمد للتو، استعرضناها التي بالتحوالت عدة بطرق ربطهم يُمِكن فاعلني ن تتضمَّ
نزاعات باعتبارها الصناعي بعد ما املجتمع يف املركزية الرصاعات وصف إىل تورين، مثل
ألفراد الكبري االنخراط عىل آخرون شدَّد بينما الرمزي، اإلنتاج عىل السيطرة أجل من
واملوارد الخاص امِلَهني لوضعهم نظًرا الجديدة؛ الرصاعات يف الجديدة الوسطى الطبقة
يف رفع، العمل سوق عىل املرونة طابع إضفاء أنَّ غري لسيطرتهم. الخاضعة الفكرية
السياسات شنَّته الذي الهجوم أن كما والجنوب، الشمال يف الفقر معدَّالت من املقابل،
عودة عن أسَفَر قد الرفاه دولة عىل الحرة والسوق الجديدة لليربالية السائدة االقتصادية

االجتماعية. للعدالة «املادية» اإلشكاليات ضد االحتجاجية الحركة
التوتُّرات من تلقائيٍّا يَنبثق ال الَجمعي الفعل أن نتذكَّر أن الرضوري من أنه غري
قادر جديٍد سيايسٍّ انقساٍم نشأة الصعيد، هذا عىل اآلن، حتى املؤكد غري فِمن الِبنيوية؛
بني أو والعمل املال رأس بني االنقسام أبداها التي بتلك شبيهة رصاعاٍت تشكيل عىل
عدة عوامل فثمة دعائمه. وتوطد خه ترسُّ عن ناهيك الصناعي، املجتمع يف واألطراف املركز
وقدرة كافية، تنظيميٍة موارَد تواُفر ن تتضمَّ عدمه، من األمر هذا وقوع تحديد يف ل تتدخَّ
سيايسٍّ سياٍق وجود إىل باإلضافة مالئمة، أيديولوجيٍة تمثُّالٍت إنتاج عىل الحركات قيادات
من للتحول تفسري إيجاد يف تسهم التي اآلليات ملناقشة كتابنا بقية نفرد وسوف ُمواٍت.

الفعل. إىل الِبنية

95





الثالث الفصل

اجلمعي للفعل الرمزي البعد

ا خاصٍّ قسًما ،٢٠٠٠ عام نوفمرب من السادس يف الصادر عددها يف ويك» «بزنس مجلة أفردت
الراديكالية القيادات من العديد تكون «ربما ييل: ما فيه ورد العاملية، العدالة حمالت فيه تناولت
العميق التفكري إلعادة حملة إطالق يف أسهموا لكنَّهم السيايس، املشهد هامش عىل لالحتجاجات
حتى العادة جرت الذي والرشكات، التقليديِّني االقتصاد وخرباء الحكومات بني العوملة مفهوم يف
من (مقتبس األكاديمية» الدراسة وحلقات البحثية املراكز غياهب داخل تناوله عىل قريب عهٍد
املنتدى فعاليات إطار يف سوروس، جورج املايل الخبري ح رصَّ لقد .(٣٩٠ :٢٠٠١ وتشارلتون بريتشم
الحركة هذه «إن قائًال: للنخبة، السنوي امللتقى بمنزلة يُعدُّ والذي دافوس، يف العاملي االقتصادي
من وجود له يكن لم اهتماًما خلق بلبلة من أثارته وما الكثريون، يدركه ميدانًا تقتحم االحتجاجية

السابق). (املصدر قبُل»

حيالها. واملواقف كقضية «للعوملة» العام الحضور من كلٍّ يف مثريًة تغرياٍت العبارات هذه تعكس
إىل بالنسبة كبري حدٍّ إىل معنًى بال ُمصطلًحا تزال ال العوملة كانت املايض، القرن تسعينيات فحتى
سواء، حدٍّ عىل عبي والشَّ املؤسيس الصعيَدين عىل السياسيني، الفاعلني من وكثرٍي العاملي العام الرأي
ات التغريُّ ملناقشة يتصدى َمن كلِّ لدى الرئييس املفهوم صارت حتى واحد عقٌد انقىض إن ما لكن

والسياسية. االجتماعية

ورايرت وموسكا بورتا وديال (أندريتا واإلعالم العام الخطاب يف العوملة أهمية يف الحديث التنامي إنَّ
والرشكات العامة، والهيئات املفكِّرين، من — الفاعلني عدد يف تزايد زاَمنَه األول) الفصل :٢٠٠٢
— والدولية الوطنية الحكومية غري واملؤسسات السياسيني، والناشطني الدينيني، والزعماء الخاصة،
(نيدرفني عليها املعقودة اآلمال إبراز عن فضًال مخاطرها، عىل والتشديد لتعريفها، يَسعون الذين
والقوميات للحدود العابرة الفاعلة التجارية األطراف أن من وبالرغم .(٢٠٠٤ إيرز ٢٠٠٠؛ بيرتسه
يَزالون ال فإنهم بالعوملة، املرتبطة باملشكالت متزايد نحٍو عىل تَعرتف الدولية املالية واملؤسسات
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إجراءات ر تُصوَّ .(٩-١٠ :٢٠٠١ وكالدور وجالسيس (أنهاير مرشوط غري نحٍو عىل لها تأييًدا األكثر
املال لرأس الحرة التجارة من عليه يرتتب وما التنظيمية القيود من االقتصادي النشاط تحرير
العالم حدود خارج امُلستدامة التنمية عمليات لبدء الرضورية املسبقة الرشوط باعتبارها والسلع
الرفاه تنرش سوف بل النفوذ، ذوي مصالح حماية عىل االقتصادية العوملة نفع يَقتِرص وال الغربي.
عىل يرتتب أيًضا. الديمقراطية املمارسات انتشار أمام الطريَق دًة ُممهِّ العالم، سكان أغلب وسط
القوى وتمتع والسلعي، املايل التداول عىل املفروضة للقيود العنيفة املعارضة رضورُة سبق ما كل
التحركات ذلك يف بما ال، فعَّ سيايس دوٍر أداءَ لها تُربِّر التي املسوغات بكافة الكربى االقتصادية

للخطر. الرئيسية املوارد عىل والحصول األسواق حرية تتعرَّض حيث البلدان تلك يف العسكرية،

املناِهضة بالحركة ى يُسمَّ فيما الجديدة الليربالية العوملة ُمنتقدي اختزاُل البتة املمكن غري من
عابرًة وهيئاٍت مؤسساٍت متفاوتة، بدرجاٍت أيًضا، يَشملون فهم األسفل؛ من العوملة حركة أو للعوملة
إعالم ووسائل ُمتشكِّكني، وخرباء اليونسكو، أو والزراعة األغذية منظمة مثل والقوميات، للحدود
ِذْكُرهم يرتبط ن ممَّ املدني املجتمع إىل املنتمون الفاعلون هؤالء حتى لكْن إلخ. … وكنائس تقليدية،
الصناعيني العمال واتحادات الدينية، والتنظيمات الراديكاليني، الناشطني (شبكات بالحركة كثريًا
يُعرِّفون يَزالوا لم السيايس) اليسار وأحزاب البيئية، واملجموعات املجتمعيِّني، والناشطني والزراعيني،
هذه ونجحت االختالف. كل مختلفة بطرٍق واسرتاتيجياتها الحركة أهداف أهم ويعرضون القضيَة
كقضايا األخرى؛ والقضايا املسائل من الكثري ربط يف جامع، عام كموضوٍع للعوملة بتعريفها الحركة،
يف النامية البلدان وحقوق املتقدمة، البلدان يف العمال وحقوق االجتماعية، والعدالة البيئة حماية
يف تحقيُقه تعذََّر الذي الهدف وهو أكرب، بسهولٍة الشمالية األسواق لدخول فرصة عىل الحصول
العمالية الحركة داخل القومية والنزعات الحمائية السياسات من متناٍم مزيٍج ظل يف القريب املايض
والتطلُّع ناحية، من وتقاليدها املحلية املجتمعات حقوق بني املوازنة قضايا إىل باإلضافة الشمالية،

أخرى. ناحيٍة من الشاملة العاملية الثقافات إىل

النظر يمكن ال أوًال: أعاله؛ إليه املشار النموذج يف باملالحظة جديرة عدة نقاٌط ثمة
توصيفها إىل الساعية البرشية الجهود دون مستقلًة موضوعاٍت باعتبارها القضايا إىل
وقتنا يف للعوملة امُلناِهضة الحركة تواجهها التي املشكالت من كثريًا إن باالستقاللية.
والرستني ٢٠٠٤أ، (تييل «العوملة» مصطلح تداول يبدأ أن قبل بالفعل قائمًة كانت الراهن
الحرب إىل باإلضافة الغربية، غري الدول واملرضيف الجوع مثل فمشكالت ٢٠٠٤)؛ ،١٩٧٤
يحرصها ال مراٍت املتواِصل الجمعي الفعُل تناَوَلها ظواهُر هي إنما واالستعمار، واإلمربيالية
والحركات الحقوقية، كالحركات عهًدا أسبق نماذج عن فضًال الحرب، بعد ما حقبِة يف عدٌّ
الفصل :١٩٩٤ (هوبزبوم والقوميات للحدود العابرة القومية الحركات أو للرق، امُلناِهضة
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العوملة عنوان تحت حاليٍّا اندراجهم إن ١٩٩٨ب). هانَجن ١٩٩٦؛ دانجو عرش؛ الخامس
الوطنية. فوق والكيانات القومية الدول بني املتنامي بالتكامل حًرصا تفسريه يمكن ال
االجتماعيُّون الفاعلون بها صاغ التي الكيفيَة االعتبار بعني يأخذ أن أيًضا املرء عىل فينبغي

العوملة. تُدَعى التي نطاًقا، األوسع بالعملية ترتبط بحيث القضايا لتلك تعريفات
النقيض عىل تنبثق، فهي بديهية؛ عمليًة القضايا تلك نشأة اعتبار يُمكن ال ثانيًا:
صعيٍد فعىل الفاعلة؛ األطراف مختلف بني متواِصل وثقايفٍّ رمزي رصاٍع من ذلك، من
من املرء ينالها قد التي واملكاسب اإليجابيات لجميع جامًعا شعاًرا إما العوملة تصري ما،
جميع عن كنايًة تصبح أو الحرة، للسوق العاملي واالنتصار التجارية العقبات إزالة جرَّاء
عىل لكن السوق. لقوى التامة الهيمنة تخلقها أن يُمكن التي واالستغالل والشقاء الرشور
لتعريف الفاعلة األطراف تتبعها التي األساليب بني جوهرية اختالفاٌت ثمة آخر، صعيٍد
املؤيدة القوى إن بل عام، بوجٍه لها ناقدة أو للعوملة مؤيدة أطراًفا كونها رغم العوملة،
— وقضيضها بقضها العوملة النقاد يعارض فربما لها؛ تأييدها درجة يف تختلف للسوق
ديمقراطيًة نسخًة يُحبِّذون قد أو — اليمينية القومية التنظيمات بني مثًال، يحدث، كما

منها. شعبية
الحركات تهدف ال محددة. قيٍم عن تعبريًا أيًضا الحركات تُعد أن يمكن ثالثًا:
معينة، سياسيٍة نخٍب استبدال أو السياسات يف محددة تغيرياٍت إجراء إىل فقط االجتماعية
التي األساسية اآلليات أو املجتمعية األولويات يف أوسَع تحوُّالٍت تحقيق إىل تسعى بل
بتجربة املرتبطة للقيم القوي التأثري نالحظ أن يُمكننا شئونها. املجتمعات بها تدير
السؤال: يبقى لكن الجديدة، العاَلمية الحركة داخل الدينية والتجربة التاريخية اليسار
قدرة أنها أم االجتماعية، الحركة نشاط تشكِّل التي الِقيَم أهي أهمية، أعظم العوامل أي
عىل الجماهري تحفز بطرٍق ومخاوفهم قضاياهم عرض عىل الحركة يف الفاعلة األطراف
منظوَرين تعكس اإلشكالية هذه إن لقضيتهم؟ دعمهم نطاق وتوسيع بالفعل االضطالع

الجمعي. والفعل الثقافة بني للعالقة مختلَفني
األيديولوجية. عنوان تحت التاريخ مدار عىل الجمعي الفعل يف الثقافة دور ُصنِّف
القيم من نسبيٍّا ومستقرة متماسكًة «طائفًة باعتبارها األيديولوجية إىل يُنَظر ما عادًة
أن يُفرتض […] وأشمل أوسَع اجتماعيٍّ كياٍن أو ما بحركٍة املتعلِّقة واألهداف واملعتقدات
معارضتها» أو االجتماعية والظروف الرتتيبات شتى عن للدفاع املنطقي األساس تُقدِّم
والزعماء املفكِّرين بني الدائرة املناقشات يف املثال، سبيل عىل فكِّر، .(٣٩٦ :٢٠٠٤ (سنو
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نمو من تَنبثِق — الثورية الثقافة وباألخصِّ — الثقافة إن القائلني املاركسيني السياسيني
فاعليًة أكثر دوًرا األيديولوجية إىل يُسندون َمن وبني املواتية، املادية والظروف اإلنتاج قوى
مثًال). (جراميش بالفعل االضطالع يف واملشاركة التحرك عىل والجماهري الناشطني حثِّ يف
إىل املنجذبة للشخصيات االجتماعي النفس علم خرباءُ أعاره الذي االهتمام ذلك أيًضا ْل تأمَّ
(مثل املايض القرن من والستينيات الخمسينيات عقَدي خالل وذلك األيديولوجي، التفكري

الشأن). هذا يف مناقشة عىل لالطالع ٣٨١ :٢٠٠٤ سنو انظر :١٩٥٩ كورنهاوزر
الحركات يف الثقافة َدْور مناقشة يف استفاضًة املاضية القليلة السنوات شهدت وقد
(بورديو والفعل الِبنية جدلية يف القضية لتلك العام اإلطار نجد أن ويُمكن االجتماعية،
االجتماعيون الفاعلون يتحرَّك :(١٩٨٨ وميشه إمريبري ،١٩٨٤ جيدنز ،١٩٩٠ ،١٩٧٧
باملوارد كذلك ترتبط بل فقط، املادية باملوارد تتعلَّق ال التي البنيوية القيود سياق يف
الحياة بشأن الضمنية وافرتاضاتهم املسبقة، وتصوراتهم ألوضاعهم، فتفسرياتهم الثقافية؛
عىل قدرتهم يُقيِّد ذلك كل يستحق؛ ال وما يَستِحق وما التوجيهية ومبادئها االجتماعية
الفاعلون يُحاول ذاته الوقت يف بالًغا. تقييًدا أمامهم املتاحة الخيارات نطاق ويُقيِّد الفعل
الفعل، طريق عن وذلك منها، راسًخا جزءًا يُمثلون التي الثقافية البنى تعديَل أيًضا
الوقت يف االجتماعي الفعل يتجه الواقع، يف ذلك. يف حليفهم النجاح يكون ما وأحيانًا
االزدواجية هذه توجد أن ويُمكن جديدة. أخرى وخْلِق امُلقيِّدة بناه إنتاِج إعادِة نحو ذاته
التغيري نحو ًها توجُّ األكثَر طبيعتها بحكم تَُعدُّ التي االجتماعية، الحركات تجربة يف حتى

.(٢٠٠٣ ليفساي ٢٠٠٢؛ كروسيل ١٩٩٢؛ (سيويل
فبالرغم وخواصها؛ األيديولوجية لدور تقييم إعادة عن أيًضا الجدلية تلك أسفرت
وجونستون أوليفر ١٩٨٧؛ وكيليان (ترنر السنوات مرِّ عىل متداوًال ظل املصطلح أن من
النطوائه النقد من ُمتزايدة ملوجٍة الثمانينيات منذ تعرََّض فقد ،(٢٠٠٠ زالد ٢٠٠٠؛
بني األيديولوجي والتقارب األيديولوجي، والتكامل االتساق من واقعية غري مستوياٍت عىل
موجٍز عىل (لالطالع والسلوكيات األفكار بني واالرتباط االجتماعية، الحركات يف املشاركني
عىل لالطالع وذلك ١٩٩٦ ،١٩٨٩ ميلوتيش يليها؛ وما ٣٩٦ :٢٠٠٤ سنو انظر للنقاش،

النقد). هذا من قديمة صيغٍة
جانبنَي يُقوِّض األيديولوجية مفهوم أن هو األرجح، عىل الرئييس، االنتقاد كان
والذكريات (العادات التفسريية واألدوات القيم الثقافة: جوانب من االختالف كل مختلَفني
إلخ) … العملية واملعرفة السائدة واملعتقدات وامليول العقلية واملخططات والتحيُّزات
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يسري أن بالرضورة وليس ،(١٩٨٦ (سويدلر وفهمه عاملهم تفسري من البرش تُمكِّن التي
استعداًدا األكثر يكون أن بالرضورة ليس املثال، سبيل فعىل االتجاه؛ نفس يف الجانبان
للموقف تفسريهم يقدم َمن هم بل الِقيَم، أرسِخ أصحاب هم لالحتشاد ًسا تحمُّ واألشد
بالفعل، للقيام املتاحة للفرص فقط ليس إدراكهم حيث (من للفعل واضًحا منطقيٍّا أساًسا
يف نتناول سوف عليهم). تُماَرس التي العاطفية الضغوط أو املتوافرة للبدائل أيًضا بل

بالقيم. نقاشنا مستهلِّني حدة، عىل كلٌّ الجانبنَي، هذين التايل القسم

القيم دور والفعل: الثقافة (1)

التي األساسية باملبادئ كبري حدٍّ إىل مدفوعة كظاهرٍة االجتماعي الفعل إىل ننظر لعلنا
الفاعلني تحديد كيفية عىل القيم تُؤثر سوف املنظور هذا عىل وبناءً الفاعلون، يَعتنقها
ذلك، عن فضًال بالكفاءة. واملتَّسمة أخالقيٍّا املقبولة الخطط تُعنيِّ سوف أنها كما أهدافهم،
لرؤيٍة الفرد اعتناق قوي فكلما الفعل؛ تكاليف ل لتحمُّ الالزمة الدوافع القيم ر تُوفِّ سوف
سوف معينة قيميٍة ملنظومٍة امُلميزة الخصائص أن كما للفعل. الحافز قوي للعالم، معينة

الفعل. مكوِّنات تُشكِّل أن شأنها من يكون
بعبارٍة االجتماعية الحركات يف الَجمعي الفعل حالة يف النموذج هذا يُصاغ كيف
األفعال حالة يف املحوري التفسريي امُلتغريِّ باعتبارها القيم توصيف يُمِكن كيف أخرى،
الثقافية) الرشعية (ذات السلطة أصول من األقل، عىل بعًضا، طبيعتها، بحكم تضع، التي
وفقدان الجمعي الفعل بني ما نربط أن ناحية، من يُمكننا، تشكيك؟ موضع ما مجتمٍع يف
عن املنظومة وعجز الجمعي الفعل بني ذلك، من بدًال أو، املنظومة يف االجتماعي التكامل
بشأن الستينيات عقد قبل أجِريْت التي األبحاث إنَّ وتعزيزها. األساسية قيمها إنتاج إعادة
اليمني تياَري إىل امُلنتمية الثورية الحركات عىل أساسية بصورٍة ركزت والتي الحركات،
النمط هذا لتفسريات بالًغا اهتماًما أعارت العرشين، القرن من األول الشطر يف واليسار
يف العاملية العدالة حركات بروز نُفرسِّ أن يُمكن املنظور، هذا ومن ،(١٩٥٩ (كورنهاوزر
أعضائه، نفوس يف الحرة السوق قيم ترسيخ يف املجتمع إخفاق عىل كدليل الراهن الوقت
إىل اللوم األحيان من كثري يف األعمال رجال يوجه املثال، سبيل عىل الشباب. وباألخصجيل
انتَقد ما كثريًا الذي نفسه السبب وهو األعمال، ريادة ثقافة تجاه امُلعادي ملوقفها املدارس
بيك املعسكر: هذا إىل حديثًا انضمَّ الذي بلري، توني (مثل الجديدة الليربالية سياسيو ألجله

املدارس. (١٩٩٩
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نشأة عىل برهانًا باعتباره الجمعي الفعل تفسري أخرى، ناحيٍة من أيًضا، بإمكاننا
أخرى بعبارٍة أي االجتماعي؛ التفكُّك من بدًال االجتماعي اإلدماج إعادة نحو اتجاهات
الرؤية، هذه من وانطالًقا خها. وترسُّ جديدة قيميٍة منظوماٍت تشكُّل عىل دليًال باعتباره
بقضايا متساويًا اهتماًما تمزج جديدة قيٍم بانتشار العاملية العدالة نشاط نجاح ربط يمكن
قويٍّا تشديًدا األخرية اآلونة شهدت وقد البيئة. وحماية اإلنسان وحقوق االجتماعية العدالة
من شتى أنماٍط سياق يف وذلك القيمي، والبُعد جديدة رصاعاٍت نشأة بني الرابطة عىل
(دالتون املدنية والحقوق والسالم والنسوية البيئية بالقضايا املتصلة الجديدة» «السياسة
صعود يرتبط .(٢٠٠٢ نوريس ١٩٨٨؛ رورشنايدر يليها؛ وما ٦٠ :١٩٩٣ كرييس ١٩٨٨؛
طموًحا األكثر الصياغة يف فصاعًدا، السبعينيات عقد منذ «الجديدة» السياسية الحركات
١٩٩٠ب؛ ١٩٩٠أ، ،١٩٧٧ (إنجلهارت القيمي التغيري من أعم بعملياٍت النموذج، لهذا
وفًقا إنجلهارت، ذهب افرتاضني. إىل إنجلهارت حجة وتستند .(١٩٩٨ وإنجلهارت كالرك
ترتيبًا ترتتَّب االحتياجات أن إىل ،(٥٦ ١٩٩٠أ: (إنجلهارت الندرة» «فرضية عليه أطلق ملا
ال للفرد) والشخيص الفكري بالنمو مثًال (املرتبطة رتبة األعىل االحتياجات وأن هرميٍّا
املادي بالبقاء مثًال (املرتبطة رتبة األدنى االحتياجات لُبِّيَت إذا إال اللهم رها تصوُّ يمكن
«فرضية وهي ثانية فرضيًة إنجلهارت تبنى األوىل، الَفرضية عىل عالوًة الحياة). قيد عىل
حياة يف استمرارية وجود عىل تنصُّ والتي ،(٥٦ ١٩٩٠أ: (إنجلهارت االجتماعية» التنشئة
خالل تتشكَّل التي األولويات وترتيب األساسية املبادئ من كلٌّ ظلِّها يف تبقى البالغني

عام. بوجٍه تغيري دون النضوج إىل ية املؤدِّ التكوين سنوات
بالغني وصاروا الثانية العاملية للحرب التالية الفرتة يف الغرب يف ولدوا ملن كان لقد
شاسًعا اختالًفا اختلفت التي حياتهم وأنماط تجاربهم بعده ما أو الستينيات عقد خالل
بمعدالٍت التحديد، وجه عىل تمتَّعوا، فقد السابقة؛ األجيال من نظائرهم وأنماط تجارب عن
تقلَّصت كما العايل، التعليم عىل الحصول فرص لهم ت وتيرسَّ الرتف، من مسبوقة غري
يفرز ما غالبًا الوضع هذا مثل أن إنجلهارت يرى الحرب. ملخاطر تعرُّضهم احتماالت
عىل منها األساسية، هات والتوجُّ االحتياجات يف ات تغريُّ لحدوث للغاية مواتية ظروًفا
متعلِّقة قضايا تعكس التي «املادية»، القيم منظومة يف تدريجيٌّ ضعٌف الخصوص وجه
موجهة، مادية» بعد «ما بقيم واستبدالها والجمعي، الشخيص واألمن االقتصادي بالرفاه
لنطاق املتجاوزة القيم تضع أخرى، بعبارٍة التعبريية. االحتياجات تعضيد نحو املقابل، يف
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التعبري حرية وتوسيع الخاص، املستوى عىل الفردي اإلنجاز األولويات صدارة يف املادية
العام. املستوى عىل الذاتي والحكم الديمقراطية واملشاركة

الستينيات عقد نصف أن لزاًما يبدو الظاهرة، لهذه الكامل االستيعاب لنا يتسنى لكي
تغرٍي لوقوع مهيئة ظروًفا أنتَجت التي النادرة التاريخية اللحظات تلك من واحد بأنه
االجتماعية التحوُّالت أن إىل املرء يذهب ربما الرُّؤية، هذه من انطالًقا املنظور. يف جذري
االقتصادي والنمو الباردة الحرب جذوة كخفوت البارزين، والتأثري األهمية ذات والوقائع
جيًال وأن والسياسية، االجتماعية الحياة مفاهيم يف فيه رجعة ال ًا تغريُّ أفرزت قد العام،
الوجود. إىل برز قد الحاالت) من كثري يف الثوريِّني السياسيني (ومن املواطنني من جديًدا1
نتحدث كما تماًما الستينيات جيل عن الحديث امُلمكن من سيكون سبق، ما عىل بناءً
الكساد أو الفيكتوري، بعد ما العرص أو ،١٨٤٨ عام وقائع شهدت التي األجيال عن
٢١٧؛ :١٩٨٦ وبراونجارت (براونجارت والثالثينيات العرشينيات عقدا شهده الذي الكبري
ولو — الجديدة املفاهيم هذه سينقل الستينيات جيل كان .(١٩٩٤ وآيرمان جاميسون
السياسية السياقات اختلفت وإن حتى الشابة، املجموعات إىل — األقل عىل جزئي نحٍو عىل

شديًدا.2 اختالًفا الحًقا
وأهم األمريكية املتحدة الواليات يف االستقصائية البيانات من هائل قدٌر وثَّق لقد
ذلك ومنذ للماديات،3 املتجاوزة القيم بروَز السبعينيات عقد بداية منذ األوروبية البلدان
النظام عىل «الحفاظ حدَّدوا من (أي املادية القيم ُمعتنقي عدد بني الفجوة تقلَّصت الحني
خيارات، أربعة بني من للسياسات أولويتنَي كأهم األسعار» زيادة و«مكافحة األمة» يف
امُلتجاِوزة القيم ُمعتنقي وعدد االستقصائية) لالستبيانات األساسية الصياغة يف وذلك
القرارات يف للُمساهمة أكرب فرصة الشعب «منح إىل األولوية أولوا من (أي للماديات
يََزل لم األول الفريق أن رغم ملحوًظا، تقلًُّصا التعبري») حرية و«حماية املهمة» الحكومية
األكثر دائًما هم السكان من سنٍّا األصغر الفئات أن اتضح ذلك، عن فضًال األغلبية. يُشكِّل
.(٧٥ ١٩٩٠ب: (إنجلهارت سنٍّا األكرب بالفئات مقارنًة للماديات املتجاوزة للقيم مراعاة
من به يُستهان ال عدًدا القيمي بالتغريُّ املرتبطة التجريبية الشواهد أنتجت لقد
الحركات ناشطي وسمات الخرض، أحزاب ونشأة الجديدة، بالسياسة املعنية التحليالت
.(١٩٩٤ ،١٩٨٨ دالتون ١٩٩٣ب؛ ،١٩٨٨ رورشنايدر مثًال (انظر وأنصارها الجديدة
دعم نحو بقوة يميلون للماديات املتجاوزة القيم معتنقي أن التحليالت تلك أثبتت
االحتجاجية األنشطة يف ما نحٍو عىل املشاركة أو الجمعي الفعل من الجديدة األشكال
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انقساماٍت نشأة عن أسفر قد الوضع أن إىل تحديًدا، أشري، كما ١٩٩٠ب)، (إنجلهارت
مقابل املادي للمنظور وفًقا السيايس التقارب إعادة عمليات من بها ارتبط وما جديدة

.(١٩٩٠ وآخرون جاننجز ١٩٨٨؛ (دالتون املادي بعد ما املنظور
تنامي بأن القائلة األصوات بعض وبرزت واسًعا، جدًال إنجلهارت فرضيات أثارت
عابرة لظاهرة مؤًرشا يُعدُّ وإنما عميق، ٍ تغريُّ عىل دليًال يعدُّ ال قد املادية بعد ما القيم
الستينيات، عقد شهدها التي كتلك الفريدة، امُلتزامنة التاريخية الوقائع من ملزيج ونتاًجا
تمخض قد األجيال تبدُّل أنَّ عىل الدالَّة البيانات دحضتها قد املزاعم هذه مثل أن بيد
الغربية الجماهري بني املادية بعد ما القيم ُمعتنقي يف مطردة زيادٍة عن الحقيقة يف
١٩٩٦؛ وإيفانز جراف دي ١٩٩٠ب؛ إنجلهارت ١٩٩٢؛ وإنجلهارت (إبرامسون وغريهم

.(٢٠٠٣ ونوريس إنجلهارت ٢٠٠٠؛ وبيكر إنجلهارت ١٩٩٩؛ ،١٩٩٧ إنجلهارت
االجتماعية والحركات املادية بعد ما هات التوجُّ بني الصلة بشأن أيًضا الشكوك ثارت
من واحدة هي والنظام» «القانون سياسة حيال العدائية النظرة أن شك ال الجديدة.
لنرصة املناسبات من عدد يف شك بال احتَشَدت التي الحركات، لتلك املميِّزة السمات
(كاالحتشادات أخرى احتشاداٍت باملثل دعمت لكنها املبارشة، والديمقراطية التعبري حرية
بصورٍة إليها النظر يَصعب البيئي) التلوث أو النووية، الطاقة أو للحرب، املناهضة
انشغالها أخرى، بعبارٍة أو، الشخيصوالجمعي، باألمن الحركات تلك انشغال عن مستقلة

.(٥٥٨–٥٦٣ :١٩٩٤ ومانزا (بروكس محضة «مادية» بقضايا
نتيجة، املادي بعد ما واملعسكر املادي املعسكر بني القيمي البون يكون ربما باملثل،
بني باالختيار األفراد يُلزم الذي األسئلة طرح ألسلوب األقل، عىل جزئي نحٍو عىل ولو
تعقيًدا أكثر تشكيالٌت تنبثق ربما األساسية.4 التوجهات من أكثر أو واحًدا تقيِّم عنارص
عىل الوقت. ذات يف القيمية التوجهات من اثنني تعايش إمكانية اعتبارنا يف أخذنا حال
عبي الشَّ الصعيد عىل للناشطني دراستهما يف ،(١٩٩٦) وراتنر كارول اكتشف املثال، سبيل
امُلستلهم — االجتماعي للرصاع االقتصادي السيايس التمثيل أنَّ الكربى، فانكوفر منطقة يف
أهمية عىل تُشدِّد تمثُّالت مع يتعايش ما كثريًا — «املادية» االهتمامات من عام بوجٍه
فإن ذلك، عىل عالوًة املادية». بعد «ما الرؤية إىل أقرب تمثُّالٌت وهي الهوية، رصاعات
ربما املادي بعد ما التوجه مقابل يف املادي التوجه بني التفرقة عىل الحرصي الرتكيز
والتحرُّري، السلطوي املوقف بني املقابلة وهي أال مهمة، أخرى تفرقًة ما نوًعا يحجب
االرتباط من فبالرغم .(١٩٩٢ وآخرون (ستيل السابقة التفرقة مع تتداَخل ال تَفرقة وهي

104



الجمعي للفعل الرمزي البعد

بعد ما أتباع نسبة فإن الجديدة، الحركات ونرصة املادية بعد ما النزعة بني امللموس
تأييد أو الرفاه، عىل اإلنفاق (كمعارضة اليمينية السلطوية القيم يَتبنَّون ن ممَّ املادية
عىل بها االستهانة يُمكن ال نسبة هي الطبيعة) بحماية املتصلة السلطوية السياسات
.(٤٨ :١٩٩٧ إنجلهارت ١٩٩٢؛ ميدندورب ٣٥٠-٣٥١؛ :١٩٩٢ وآخرون (ستيل اإلطالق
تمثل إنما املادية بعد ما بأن الزعم يُمكن مًدى أي إىل نتساءل أن كذلك الرضوري من
نضع أن السياق، هذا يف بمكان، األهمية فمن ثم ومن جديد؛ سيايس النقساٍم األساس
واليمني؛ اليسار مع األعم والتماهي املادي بعد ما – املادي البُعد بني العالقة أعيننا نصب
ربما اليسار، تيار من جزءًا نفسها اعتبار إىل الجديدة االجتماعية الحركات ميل ضوء ففي
التقليدي للتقسيم صياغة إعادة إال هو ما املادية بعد وما املادية بني االنقسام إنَّ يُقال
أنه بيد ومختلفة، جديدة سياسيٍة رًؤى لوجود إنكار من ذلك يتبع وما ويمني، يسار إىل
إن القول عن وغنيٌّ تدحضها. أو الفرضية هذه تؤيد قاطعة دالئل اآلن حتى تتوافر لم
ينزعون «القديم» اليسار إىل املنتمني العمالية النقابات وأعضاء الحزبيني املؤيدين من كالٍّ
الجديد اليسار إىل املنتمني إىل بالنسبة الحال هو كما املادية، بعد ما القيم اعتناق نحو
عرش؛ الحادي الفصل ١٩٩٠أ: (إنجلهارت معها واملتعاطفني الجديدة الحركات وناشطي

.(٩٠ ١٩٩٠ب:
عىل اليميني – اليساري البُعد إليه يشري ما مطلًقا واضًحا ليس أخرى، ناحيٍة من
بُعد ُمستقلَّني؛ بُعَدين إىل تفكيكه تقدير، أقل عىل امُلمكن، من أنه غري التحديد. وجه
املوقف نحو التوجهات يُقيِّم واآلخر االقتصادية، االجتماعية القضايا نحو هات التوجُّ يُقيِّم
املادية بعد ما إىل ينظر كان األحيان بعض يف السلطوي. املوقف مقابل يف التحرُّري
انظر ١٩٩٢؛ (ميدندورب التوجهات من النوَعني بكال للتنبؤ كاٍف غري ا ً مؤرشِّ باعتبارها
العامة، اليسارية والحركات هات التوجُّ بني العالقة يخصُّ فيما أما .(١٩٩٣ كرييس أيًضا
هي — الشيوعي غري الفكر إىل املنتمية — اليسار تيار من فقط معيَّنة قطاعاٍت أن فيبدو
الحادي الفصل ١٩٩٠أ: (إنجلهارت الجديدة الحركات مع واضًحا تعاطًفا تُظِهر التي
لالهتمام وافيًا تفسريًا اليساري الفكر مع العام التماهي م يُقدِّ حني يف أنه إىل إضافة عرش)،
يُبديه ملا أفضل تفسريًا تُقدِّم املادية بعد ما فإن الجديدة، الحركات تثريها التي بالقضايا
إنه أيًضا القول بوسعنا ولعل (١٩٩٠أ). الحركات تلك يف للمشاركة استعداد من األفراد
املقابل التفسري فإن جديد، سيايسٍّ النقساٍم األساس هي املادية بعد ما بأن الزعم من بدًال
تاريخيٍة ألسباٍب جديد انقساٌم ينشأ حيثما أخرى، بعبارٍة األرجح. عىل صحيًحا يكون قد
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فإنه بارًزا)، سياسيٍّا فاعًال الخرض أحزاب صارت حيث أملانيا، يف الحال هو (كما محدَّدة
(كما ذلك يحدث لم متى لكن املادية؛ بعد وما املادية بني االنقسام حول يتمحور ما غالبًا
بعد ما القيم بني الربط يمكن ال فربما مثًال)، األمريكية املتحدة الواليات يف الحال هو

.(١٩٩١ (ترامب محدَّد سيايسٍّ فصيٍل وأي املادية
تعزيز شأنهما من كان االختالف، كل مختلَفني تطوَرين األخرية السنوات شهدت لقد
نشأة أثارت ناحية، فمن املادية. بعد وما الحركات بني العالقة تكتنف التي الشكوك
والسياسة املادية بعد ما النزعة بني الصلة بشأن الشكوك للعوملة املناهضة الحركة
للمواقف رصيًحا تقييًما تُقدِّم التي االستقصائية الدراسات نقص إن الواقع، يف التقدمية.
بالحركات ُمقارنتها العسري من تجعل كليهما، أو فيها، املشاركة أو الحركة هذه حيال
األمر يتعلَّق حني التداخل من معنيَّ قدٍر وجود بالتأكيد يخفى ال الجديدة. االجتماعية
عند بجالء، يتضح إذ اإلنسان؛ السالم/البيئة/حقوق بقضايا املعنية التعبئة بعمليات
أيًضا يخفى ال كما ،(٢٠٠٢ (نوريس املادية بعد بما االرتباط القضايا، هذه عن الحديث
كاملنتدى الكربى التجمعات يف املشاركني بني أُجريت التي االستقصائية الدراسات أن
(حوايل الدراسات شملتهم ن ممَّ كثريًا أن إىل تشري فلورنسا أو بجنوة األوروبي االجتماعي
حركات أن غري اليسار. أو اليمني معسكَري من أيٍّ إىل االنتساب يرفضون باملائة) ٢٠
بظروف ترتبط واضح، مادي طابٍع ذات قضايا ذاته، الوقت يف تتناول، العاملية العدالة
االهتمامات يمزج بأسلوٍب تعريفها يجري ما كثريًا أنها رغم األساسية، واملعيشة العمل
الغالبية تنتسب ذلك، إىل باإلضافة شابه. وما البيئة وحماية االستدامة بقضايا املادية
الطيف يسار إىل جدوى ذات واليمني اليسار بني التفرقة يَعتربون يزالون ال ممن العظمى
معهم أجريت الذين الناشطني من باملائة ٢٥ من يقرب ما صنف إذ اليميني؛ اليساري
يسار أقىص ضمن أنفسهم بفلورنسا األوروبي االجتماعي املنتدى هامش عىل مقابالت
باملائة ١٠ إىل باإلضافة اليسار، ضمن أنفسهم باملائة ٥٠ صنف بينما السيايس، الطيف
لهذه ختاًما نشري .(٢٠٠٥ ورايرت وموسكا وأندريتا بورتا (ديال الوسط يسار آثروا
تدل (١٩٩٩ نوريس ١٩٩٧؛ (إنجلهارت املتوافرة البيانات أن من بالرغم أنه إىل النقطة،
القديمة الديمقراطيات يف والديمقراطية املادية بعد ما النزعة بني إيجابية عالقة وجود عىل
يؤيدون املادية بعد ما القيم معتنقي أن إىل كذلك تشري فإنها سواء، حدٍّ عىل والجديدة
تعني قد ألنها تفسريها؛ يصعب الدالئل هذه مثل أخرى، (مرًة املفتوحة العاملية األسواق

السواء). عىل ديمقراطي وغري ديمقراطي طابٍع ذات عوملًة

106



الجمعي للفعل الرمزي البعد

بني للصلة كليًَّة مختلًفا نموذًجا كذلك جعبتها يف املاضية القليلة السنوات جلبت
القيمي) التغري (وبخاصة القيم عىل الدائر النقاش ركَّز حني ففي الجمعي؛ والفعل القيم
لعودة نتيجة جذريٍّا مختلفة فكريٌة أجندٌة انبثقت التشاركية، الديمقراطية والسياسة
بوجٍه األصولية وانتشار العالم بقاع من كثري يف الظهور إىل والَقبلية العرقية الرصاعات
اإلسالم عىل تقترص أن ودون طويلة، بفرتٍة سبتمرب من عرش الحادي (قبل خاص
.((١٩٩٨ وسميث وودبريي ٢٠٠٣؛ وفيليول بيناني-رشايبي ٢٠٠٢؛ (معدل حرصيٍّا
بشأن الشهرية (١٩٩٦ ،١٩٩٣) هانتنجتون صامويل أطروحة عىل نظرة ألَقينا إذا
اإلسالم بني جوهري رصاٍع قيام إىل تشري والتي املشابهة، وأطروحاته الحضارات» «رصاع
تنطوي الذي ذلك عن تماًما مختلًفا دوًرا القيم إىل أَسندت قد أنها نالحظ فسوف والغرب،
كياناٍت باعتبارها االجتماعية للحركات رؤيًة تطرح إذ املادية؛ بعد ما ُمنظِّري آراء عليه
الرصاعات حوله تدور الذي املحور تُمثِّل القيم من راسخة مجموعاٍت يف بجذورها ضاربًة

العالم. بقاع أهم بني املستقبلية الروابط توجيه عىل وقادرة الجوهرية،
أكثر صورٍة إىل تُشري األطروحة هذه صدق من ق للتحقُّ التجريبية االختبارات أن غري
حيال املواقف أن عات، للتوقُّ خالًفا ،(٢٠٠٢) وإنجلهارت نوريس من كلٌّ وجد فقد تعقيًدا؛
عميقة اختالفاٍت كذلك اكتشفا أنهما غري املعسكرين، كال يف للغاية متشابهة الديمقراطية
بني العالقات ويف الخاصة، الحياة ألنماط املعسكرين تعريف يف عليها التغلب إىل سبيل ال
الوجود من بالرغم صحيح أمٌر وهو الخصوص، وجه عىل الجنسية والحرية الجنسني
األمريكية املتحدة الواليات أبرزها مهمة، غربيٍة بلداٍن يف املحافظة املسيحية للقيم املعتَرب
أن عىل تنص والتي الباحثان، إليها خلص التي النتيجة إن .(١٩٩٨ وسميث (وودبريي
بكثري أكثر الجنس حول تتمحور إنما الغرب عن اإلسالم تفصل التي املحورية «القيم
يف التدريجي التحول ألطروحة الدعم من مزيًدا تُقدِّم ،(٣ :٢٠٠٢) الديمقراطية» من
مع بالرضورة متعارضة وغري الشخصية»، «السياسة إىل العامة» «السياسة من األولويات

الغرب. يف املادية بعد ما بالقيم املتعلقة األطروحات
االعرتاض ذلك وهو القيمي، التغري نظرية عىل جوهرية أكثر آخر اعرتاض ثمة
حساسيتهم تفرس أن األفراد قيم بوسع أن لو والفعل. القيم بني العالقة يتناول الذي
املستوى. هذا أثرها يتجاوز أن بالرضورة فليس معينة، ومشكالت قضايا إزاء الجوهرية
ناشطي عىل دراسته خالل (١٩٨٦) ماكادم اكتشفه ما ذلك عىل الدالة األمثلة من ولعل
الناشطني التزام أن وجد إذ الستينيات؛ خالل األمريكية املتحدة الواليات يف املدنية الحقوق
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يجد لم باملثل، جانبهم. من فعلية بمشاركة يُنبئ يكن لم واملساواة الحرية بقيم املحتمل
عىل املحافظة لحركات الواسع التأييد بني ارتباط أي (١٩٩٤) وروشت فوكس من كلٌّ
االستقصائية للبيانات تحليلهما واقع من وذلك القضية، هذه يف الفعلية واملشاركة البيئة
األفراد قرار بأن املفارقة هذه تفسري يُمكن الغربية. أوروبا بلدان من العديد من املستَمدَّة
اعتناقهم عىل فقط ف يتوقَّ ال الخصوص— وجه عىل جمعية بصورٍة — الفعل عىل باإلقدام
املهيئة للفرص د معقَّ تقييٍم عىل أيًضا يعتمد بل كلتَيهما، أو أساسية، مواقف أو ملبادئ
محدَّدة، أهداٍف خالل من تُصاغ فالقيم ذلك. دون الحائلة والقيود الفعل يف للمشاركة
الخارجي الوضع تفسري الرضوري ِمن ثم ومن الالئق؛ السلوك باسرتاتيجيات وترتبط
للرتاجع مواتيًا كونه من بدًال الفردية، التعبئة يتطلَّب األقل عىل أو للفعل، مواتيًا باعتباره
جمعية، قيٍم إىل الفردية القيم تحويل عىل القدرة تتوافر أن الرضوري ومن االمتثال. أو
(كالندرمانس ذاتها القيم يَعتِنُقون ممن اآلخرين مع والتضامن التقارب عنارص تعيني مع

١٩٩٢أ). جامسون ١٩٩٦؛ ،١٩٨٩ ميلوتيش ١٩٨٨؛
بامليدان القيم ميدان تربط واقعية رؤيٍة تَبنِّي بمكان األهمية من أخرى، بعبارٍة
من بدَّ ال ذلك، عن فضًال تماسك، من يخلو ال متَّسق بأسلوٍب والتضامني االسرتاتيجي
هذا من التالية األقسام يف نسعى سوف كما للفعل، املعريف البُعد إىل االهتمام بعني النظر
باملناقشة سنَتناوله الذي املوضوع وهو الجمعية، والهوية الفعل بني العالقة وإىل الفصل،

التايل. الفصل يف

املعريف املنظور والفعل: الثقافة (2)

معرفية ممارسًة باعتباره الجمعي الفعل (1-2)

يف الجمعي، الفعل عىل تأثريها سيما وال الثقافة، اختزال بإمكانية القائلة الفكرة إنَّ
«الثقافة أن بالتحديد، لوحظ، فقد طويلة؛ لفرتٍة جدل محل ظلت القيم من مجموعة
الفعل، إليها ه يوجَّ التي الجوهرية القيم تقديم طريق عن ليس لكن الفعل، عىل تؤثِّر
ومهارات عادات عىل تشتمل األدوات» من «مجموعة أو ذخريٍة تشكيل طريق عن وإنما
.(٢٧٣ :١٩٨٦ (سويدلر الفعل»» «اسرتاتيجيات إنشاء يف األفراد عليها يعتمد وأساليب
األفراد إليها يحتاج التي املعرفية األدوات ر تُوفِّ أخرى، بعبارٍة الثقافة، أن يعني وهذا
عديدة وفكرية ثقافيٍة عناَرص من األدوات هذه تتكوَّن العالم. هذا يف وجهتهم لتحديد
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واملحادثات، كاللغة، رسمية؛ غريَ وممارساٍت فنية، وأشكاًال وطقوًسا، معتقدات، تتضمن
التي الثقافية، النماذج محتوى أما .(٢٧٣ :١٩٨٦ (سويدلر اليومية والطقوس والقصص
يتعلق فيما السياق هذا يف ثانوية أهميٍة ذات فإنها األساسية، مكوناتها إحدى القيم تعدُّ
تجاربهم لتفسري االجتماعيون الفاعلون يستخدمها التي األدوات من كطائفة الثقافة برؤية

.(١٩٩١ وجاميسون آيرمان أيًضا (انظر وفهمها الخاصة الحياتية
يف نضع بأن الجمعي، بالفعل يتعلق فيما لنا، يَسمح أن شأنه من املنظور هذا إنَّ
فهي القيم؛ عىل حرصيٍّا املنصبَّة التحليالت ستتجاهلها كانت التي املشكالت تلك اعتبارنا
تحت قادرة، املشابهة القيم منظومات تَجعل التي األسباب يف مليٍّا التفكري عىل تُساعدنا
الحافز تقديم عن أخرى، ظروٍف ظل يف وعاجزة، الجمعي الفعل دعم عىل معينة، ظروٍف
الكبري التنامي من الثمانينيات عقد خالل لوحظ ما هو ذلك عىل الدالة األمثلة من املالئم.
بنظرياتها مقارنًة أملانيا يف النووية للطاقة واملناهضة البيئية للحركات التعبوية القدرة يف
ثانيًا: البلَدين. كال يف املادية بعد ما القيم انتشار معدَّالت يف الكبري التشابه رغم فرنسا، يف
الظروف مختلف مع التكيُّف يف ومهارات مرونة من الفاعلون به يتمتَّع ما بوضوح يتجىلَّ
ناشطيها قدرة يف الحركات لنجاح ة املهمَّ املسبقة الرشوط من واحٌد يكمن إذ السياقية؛
الخاصة هات التوجُّ مع الطرق بأكفأ تكييفها سبيل يف ودوافعهم قيمهم صياغة إعادة عىل
إطار ويف .(١٩٩٤ تارو ١٩٨٦؛ وآخرون (سنو تعبئتها يودُّون التي العام الرأي لقطاعات
معيَّنة وقيٍم معايري مع القوي التماهي فإن التكيُّف، عىل والقدرة املرونة إىل الحاجة هذه
١٩٨٨؛ (كريترس الفعل عىل قدرتهم يُقيِّد مما الفاِعلني؛ حرية أمام عثرة حجر يُمثل ربما

.(١٩٩٥ لوفالند ١٩٨٦؛ سويدلر
تتوقَّف ال كعملية االجتماعية الحركات تجربة تفسري دائًما امُلمكن من ذلك، عىل بناءً
١٩٩٢؛ وَهنت بينفورد ١٩٩١؛ ،١٩٨٩ (ميلوتيش إنتاجها وإعادة الثقافية الرموز إلنتاج
الحركات تشبيه إىل املراقبني بعض خلص .(١٩٩٣ بينفورد ١٩٩٤؛ وبينفورد َهنت
بشأن املشاِهدين تفسريات عىل للتأثري وخصومهم األبطال فيه «يَتنافس الدراما من بنمط
ميلوتيش أيًضا انظر ٣٨؛ :١٩٩٢ وَهنت (بينفورد امليادين» شتى يف القوى بني العالقات
.(٢٠٠٣ وتايلور روب ١٩٩٤؛ جاسفيلد ١٩٨٤ب؛ ١٩٨٤أ، ساسون ١٩٨٩؛ ١٩٨٤ب،
نشاط أن ندرك كي األطروحة لهذه النظرية التداعيات كل قبول إىل بحاجة لْسنا أننا غري
أو بطريقة مباًرشا، ارتباًطا ترتبط ممارسات من كبري حدٍّ إىل يتألَّف االجتماعية الحركات
وإنما الرصاع، لنشوب مسبًقا رشًطا يمثِّل ال العنرص هذا وأن الرمزي، باإلنتاج بأخرى،

مكوناته. من واحًدا
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األيديولوجية ومفهوم التفسريية األطر (2-2)

قدَّمها التي النظرية اإلسهامات من امُلستَوحى التفسريي، اإلطار أو املخطط مفهوم أثبت
للفعل الرمزية بالجوانب املعنيني الباحثني بني واسًعا تأثريًا ،(١٩٧٤) جوفمان إرفينج
يف الجارية الوقائع «اكتشاف من األفراد تُمكِّن تفسريية كُمخطَّطاٍت األطر ُعرِّفت الجمعي.
:١٩٨٦ وآخرون (سنو وتصنيفها» ماهيتها، وتحديد رها، وتصوُّ ككل، العالم ويف حياتهم
أنها (بمعنى سلًفا محدَّدة دة موحَّ عامٌة «بنيٌة بأنه اإلطار تعريف يُمكن ثم ومن ٤٦٤)؛
يتيح مما التصور؛ ه وتوجِّ العالم بإدراك تسمح بالعالم) املتلقي معرفة إىل بالفعل تنتمي
(دوناتي واقعه» تفسري من تمكِّنه أي يجري، سوف ما بشأن محددة توقعاٍت بناء للفرد

.(٢٠٠٢ ١٩٩٥أ، ١٩٩١ب، ١٩٩١أ، جونستون أيًضا انظر ١٤١-١٤٢؛ :١٩٩٢
أي نشوب خلف تَكُمن والتي الداللة إسناد عملية بتوصيف األُطر تحليل لنا يَسمح
املرتبطة والسلوكيات الوقائع إىل نُسند أن من الواقع، يف يُمكِّننا، الرمزي اإلنتاج إن رصاع.
ثالث من العملية هذه تتكون التعبئة. تفعيل تيسري شأنها ِمن داللة الجماعات أو باألفراد
التي امُلمكنة والخطط اجتماعية، ُمشكالٍت باعتبارها معينٍة وقائَع بإدراك تتعلَّق مراحل،
من كلٌّ عرَّف وقد املعرفة. هذه عىل بناءً للترصف والدوافع املشكالت، هذه حل شأنها من
والتحفيزية» والتنبُّئية «التشخيصية األبعاد بأنها الخطوات هذه (١٩٨٨) وبينفور سنو
من أساسية بصورٍة معلوماتنا ُمستمدِّين املراحل، تلك ييل فيما نَستعرض وسوف للتأطري.
شهدتها التي واألوروبي العاملي االجتماعي املنتدى لقاءات مختلف خالل املقدَّمة الوثائق

املاضية. القليلة السنوات

العنرصالتشخييص (أ)

تُعزى كانت ما ظاهرٍة لتحويل الفرصة املالئمة التفسريية األُُطر تتيح بدء، ذي بادئ
ربما اجتماعية مشكلٍة إىل الفردية املسئولية أو الطبيعية العوامل إىل السابق يف أصولها
فاملشكالت ١٩٨٦)؛ وآخرون سنو ١٩٩١؛ ،١٩٨٩ (ميلوتيش الجمعي للفعل هدًفا تصري
باعتبارها معينًة الناسظواهر يفرسعموم حني إال األمر واقع يف وجود لها ليس االجتماعية
وقد واآلخر الحني بني الظهور تُعاود لكنها تختفي، ثم وتنمو املشكالت تنشأ مشكالت.
جاسفيلد ١٩٨٩؛ بيست ١٩٨٨؛ وبوسك هيلجارتنر ١٩٧١؛ (بلومر تقلَّصت أو تصاَعدت

.(٢٠٠٣ وواينربج روبنجتون ١٩٧٢؛ داونز ١٩٨١؛ ،١٩٦٣
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بشأنها، آراء بتكوين الجديرين الفاعلني تعيني ما تشخيصمشكلٍة يستدعي ما دائًما
(الهيئات االجتماعيِّني الفاعلني شتى فيُحاول للغاية. خالفية عمليًة هذه تكون ما ودائًما
اإلعالمية) واملؤسسات املعادية، املصالح ذات واملجموعات السياسية، واألحزاب الحكومية،
حساب عىل وذلك لها، الخاصة تفسرياتهم بَفرض محدَّدة، قضايا يف تحكُّمهم إثبات
أن االجتماعية الحركات عىل يكون لذلك االجتماعية؛ الحركات تطرحها التي التمثُّالت
مع متسقٍة بأساليَب محدَّدة مشكالٍت مع للتعامل الالزمة الرشعية امتالكها أوًال تدَّعي
الطرق إحدى الرمزي الرصاع يُمثِّل .(١٩٩٩ شيمتوف ١٩٨٩؛ (جاسفيلد العامة هاتها توجُّ
مصالح باسم التحدث يف هم بحقِّ االعرتاف انتزاع يف ُمعيَّنون فاعلون خاللها من يَنجح التي
الرصاع تفسريات أن سنَجد عاملية، بقضايا املعنية التعبئات إىل بالنظر معينة. ونزعاٍت
الحمالت، هذه مثل يف املنخرطون الفاعلون به امتاز الذي الشديد ع التنوُّ عىل أكَّدت قد
القوى اجتَمَعت «لقد البرشي: الجنس عن نيابًة بالتحدث بجدارتهم ضمنيٍّا يَيش ما وهو
ببورتو امُلنعِقد العاملي االجتماعي امُلنتدى يف هنا العالم أنحاء جميع من االجتماعية
نساء وفنانون، ُمفكِّرون وتنظيمات، حركات حكومية، غري ومنظَّمات اتحادات أليجري:
جميًعا أتوا أصلية؛ وشعوب سود وطالب، ومهنيُّون، عاِطلون، وعمال، مزارعون ورجال،
بورتو يف األول االجتماعي للمنتدى التحضريية الوثيقة من (مقتبس والشمال» الجنوب من

.(٢٠٠٣ أندريتا يف مذكور ٢٠٠١؛ يناير أليجري،
األطراف تعيني ما ملشكلٍة االجتماعي التفسري يف األخرى الحيوية الخطوات من
إىل بالنسبة نريه. تحت يرزحون أنفسهم رون املترضِّ وجد الذي الوضع عن املسئولة
إخفاٍق نتاج هو الفقر بأن السائد االعتقاد يُعد الهامشية، املجموعات وأعضاء العاطلني
الواقع: يف .(٢٠٠١ ماورير ١٩٨٢؛ جافينتا مثًال (انظر التعبئة أمام قويٍّا عائًقا فردي

باألفعال املتعلِّقة باملعتقدات وثيًقا ارتباًطا ترتبط األخالقي الحكم شدة إن
مربَّرة. غري خسارة أو محنة من الناس معاناة يف تسبَّبت التي الظروف أو
شخصية ال قًوى إىل ننظر فحني الهدف؛ تجريدية مدى هو هنا الحاسم والبُعد
سبيل ال ما نتقبَّل أن نعتاد معاناتنا، عن املسئول الطرف باعتبارها ومجرَّدة
عزا لو النقيض، عىل لكن استفادة. أقىص منه نستفيد أن ونتعلَّم تغيريه إىل
يمكن مجموعات ِقبَل من أنانية أو مؤذية أفعاٍل إىل املربرة غري معاناته املرء
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عىل للظلم التصوُّري لإلطار العاطفي املكون يتبلَور سوف بوضوح، تحديدها
مؤكد. شبه نحٍو

(٣٢ ١٩٩٢ب: (جامسون

العوملة «إن للمسئولية: جليٍّا إسناًدا نجد حيث أليجري، بورتو وثائق إىل عودًة
الحكومية املنظمات من طائفة عنها وتدافع وتدعمها لها ج تُروِّ التي الجديدة، الليربالية
الناتو، وحلف الدويل، النقد وصندوق الدويل، والبنك العاملية، التجارة (منظمة الدولية
االجتماعية واملجموعات األمريكية)، املتحدة (الواليات مهيمنة عظمى وقوٌة وغريها)،
االجتماعي املنتدى وثيقة عليه ت نصَّ ملا وفًقا … الجنسيات) املتعددة (الرشكات املسيطرة
من «بدايًة كثرية؛ الجديدة الليربالية العوملة إىل املنسوبة املظالم فإن األول، العاملي
أساس عىل والتمييز بالفقر وانتهاءً النقابية الحقوق ضعف ظل يف العمالة استغالل
املهاِجرين، حقوق انعدام إىل البيئية األمراض ومن والعرقي، والعنرصي الجنساني النوع

.(٢٠٠٣ أندريتا يف (مقتبس وهكذا»»
التي االنتقائية للطبيعة جيًدا مثاًال والقوميات للحدود العابرة الحديثة الحركات تُمثِّل
من سلسلة اختزل إطاًرا أغلبها يف الحركات هذه تبنَّت فقد التفسريية؛ األُطر بها تتَّسم
الجديدة، الليربالية العوملة وهي أال مهيمنة، واحدة فكرٍة إىل امُلتباينة االجتماعية الظواهر
جميًعا أُدِمجت قد مختلفة باعتبارها ابتداءً إليها نُِظر ربما التي الظواهر فإن ثمَّ ومن
الشمال بني التوتُّرات أن فلو استُحِدثت؛ قد أخرى أُطًرا لعل ذاته. التفسريي اإلطار يف
مع التحالفات قت تحقَّ ملا فقط، للرأسمالية مناهض إطاٍر عرب ُمثِّلت قد مثًال، والجنوب،
كل يُقدِّم السهولة. بتلك األخالقية، باملسائل املعنية املعتدلة الوسطى الطبقة قطاعات
أيٍّا أن بيد ومقبولة، وجيهة جميعها محدَّدة، تفسرياٍت سبق فيما املوجزة األطر من واحد

باهًرا. نجاًحا ق ليُحقِّ يكن لم منها
ى يُسمَّ ما وجود إنكار إىل للعوملة املناهضة الحركات معارضو سعى املقابل، يف
عىل األسواق، لتحرير اإليجابية التَِّبعات عىل التأكيد خالل من وذلك العوملة»، «مسألة ب
البلدان يف والرفاه الدخل إجمايل يف نمو من ق تحقَّ ما عىل الضوء سلَّطوا قد املثال: سبيل
قبل، ذي عن النامية البلدان يف السوقية الحصة ازدياد عىل املدلِّلة واإلحصائيات النامية،
املسألة، إنكار إىل إضافة مورسة، وسطى طبقٍة وتَنامي الفقر، خط فوق األفراد وارتفاع
نتاج هو إنما االقتصادي فالحرمان املضاد؛ االتجاه يف املسئولية إلقاء أيًضا حاَولوا فقد
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للرقابة تخضع ال أنها دام ما كارثية سياساتها ستَبقى التي الفاسدة الوطنية الحكومات
فضًال الدويل؛ النقد صندوق أو العاملية التجارة كمنظمة الدولية، املؤسسات من الدقيقة
يف العون يُقدِّمون إنما العوملة ضد ون يَحتجُّ من أن املعاِرضون هؤالء يرى ذلك، عن
عىل والنقابات التجارية الرشكات تُمثِّلها (التي الشمال يف القوية املؤسسية للقوى الحقيقة
الفقرية البلدان تحرم أن شأنها من حمائية إجراءاٍت فرض إىل بدعوتهم وذلك السواء)
يف للعوملة املناِهضون الناشطون نجح اتهام وهو العاملية، السوق يف التناُفس فرصة من
التأطري أمثلة من املزيد عىل لالطالع ،٢٠٠٢ أينفونر ،١٩٩٩ هيدو أيًضا (انظر دحضه

للعوملة). املناهضة الحركة معارضو يمارسه الذي املضاد
محالة؛ ال االنتقائية شديدة عمليٌة هو عنها واملسئولني االجتماعية املشكالت تعيني إن
أو لالحتجاج محتملة أخرى مصادر إغفال إىل يؤدِّي بعينها واحدة مشكلٍة عىل فالرتكيز
الغربية، املجتمعات ففي للواقع. املعتمد التفسري مع متسقة تبدو ال أنها ملجرَّد التعبئة
البعد أو الوظيفي/الطبقي البعد إىل املستندة الرصاع لتمثُّالت الطويلة الهيمنة سببت مثًال،
إن مثًال. الجنسانية كاالختالفات للرصاع، أخرى مصادَر تعيني يف شديدة صعوبًة القومي
اإلحباط من معينٍة مصادَر اختيار من تمكنهم مكانة يف الفاعلني تضع الثقافية التنمية
كل توجيه عليهم ب يتوجَّ بحيث املمكنة، املصادر من متنوِّعة مجموعة بني من واالنتقام،
تُعتَرب أن يمكن املنظور، هذا ومن العاطفي. تماهيهم توجيه عن ناهيك ضدها، طاقاتهم
راسخة، تفسريية أُطٌر تكوَّنت متى ذاته، الوقت يف لكن االجتماعي، للتعقيد اختزاًال العملية
لتمثيل أخرى أساليب إىل الحاجة وتربز محتملة أخرى رصاعات تعيني إمكانية تتضاءَل
هامشية فاعلة أطراٍف يد عىل الواقع بناء فإن الرؤية، هذه من وانطالًقا نفسه. املوضوع
ميزان يف التكافؤ بانعدام وثيًقا ارتباًطا يرتبط الحركات تعبئة بمسئولية تضطلع نسبيٍّا

القوى.

العنرصالتنبُّئي (ب)

إىل املشكالت تعيني محاولة تتخطَّى العالم تفسري عملية فإن سبق، ما كل من بالرغم
جديدة، اجتماعية أنماٍط وافرتاض الحلول، التماس أيًضا لتشمل ذلك، من أبعد هو ما
وممارسة للتوافق جديدة وصيًغا املجموعات، بني العالقات لتنظيم جديدٍة وأساليب
أن بالرضورة فليس ولذلك املسعى؛ هذا يف قوي يوتوبيٌّ بُعٌد يوجد ما وكثريًا السلطة.
األداتية، العقالنية ضوابط أساس عىل االنتقاء عىل ما لحركٍة الرمزي التشكُّل يقترص
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فرًصا أيًضا العملية هذه تتيح بل ، ُمعنيَّ وثقايف اجتماعي سياٍق يف «العملية» واألهداف
الثقافة تنزع التي واألهداف األغراض يف للتفكري املجال مفسحًة للفعل، جديدة وآفاًقا
وسائط باعتبارها الحركات ر تَصوُّ امُلمكن فمن ثمَّ ومن البداية. من استبعادها إىل السائدة
عىل والرؤى املفاهيم هذه بقيت لربما ولوالها املجتمع، يف والرؤى املفاهيم خاللها من تُبَثُّ
الحظ إذ ذلك؛ عىل كمثال (١٩٧٧) فوكو ميشيل إليه أشار بما االستدالل ويمكن الهامش.
أفكار من يَعتنقوه أن «يُمكن» ما أيًضا ويتغري بل الزمن، بمرور تتغريَّ األفراد أفكار أن
ظل يف إنه بل الجمعي: الفعل يف التمرد مراحل من كلٍّ عىل ينطبق ما وهو تصورات، أو
الطريق ممهدًة السابق، يف رها تصوُّ امُلمكن من يكن لم فرص فجأة تتجىلَّ الظروف، هذه

.(١٩٩١ ،١٩٨٩ ميلوتيش ١٩٨٤؛ (ألبريوني الفعل وقوع أمام
املثال، سبيل عىل العوملة، اد فنُقَّ ذاتها؛ الحركة داخل شتى تنبُّئية عناُرص توجد قد
وآخرون أنهاير أسماه منهًجا يعتنق فبعضهم البدائل؛ بشأن تماًما مختلفًة رًؤى يتبنَّون
العاملية. للرأسمالية كتجسيد للعوملة املجمل رفضهم عن يُعربون فهم «الرفيض»؛ (٢٠٠١)
معاريض أن حقيقة مع يتماىش ما وهو عام، بوجٍه شديد بتنوٍع تتَّسم الجبهة هذه أنَّ غري
اليسارية فالتنظيمات االختالف؛ كل مختلفة أصوٍل من تاريخيٍّا تحدَّروا الرأسمالية
التي االستغاللية املمارسات عىل تُشدِّد قد للرأسمالية املناهضة االجتماعية والحركات
القوميون، املعارضون أما بالرأسمالية، اإلطاحة إىل داعيًة العاملية، الحرة األسواق تمارسها
عىل يؤكدون إذ بالكلية؛ مختلفة أسباٍب عىل للرأسمالية معارضتهم يؤسسون فربما
ثم وِمن والقوميات، للحدود العابرة القوى قبل من الوطنية السيادة تواجهه الذي التهديد
وانتقال السلع تداول عىل رصامة أشدَّ وقيوٍد حمائية اقتصاديٍة سياساٍت بفرض يُطالبون
يستهدفون قد أنهم فسنجد الدينيني، األصوليني معارضة عىل نظرة ألَقينا إذا األشخاص.
تَطغى والتي الفردية النزعة ذات الحياة وأنماط العاملية الرؤى انتشار األول املقام يف
لفئاٍت األخالقية والقيم للهوية تهديدات من عليها يرتتب وما األمريكية، الثقافة عليها
السيايس التدخل فإن النقد، أصوات منها تنبثق التي األصول كانت وأيٍّا محددة. سكانيٍة
أمر لهو املتحدة، األمم من أو العظمى العسكرية القوى من سواءٌ العاملية، الساحة يف

املحلية. الشئون يف إمربياليٍّا تدخًال باعتباره اإلدانة يستوجب
إن «البدائل»؛ (٢٠٠١) وآخرون أنهاير أسماهم عمن صادر آخر نقديٌّ موقٌف ة ثَمَّ
بدائَل عن الباحثة واملجموعات املضادة، الثقافة وشبكات الشعبية، املجموعات من كثريًا
الرأسمالية تقويض إىل تهدف ال السائدة الحياة وأنماط االقتصادية للُممارسات ممكنٍة
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املوقف هذا يسعى أخرى بعبارٍة أي منها؛ «االنسحاب» من التمكُّن إىل تهدف ما بَقدر
واملرشوعات امُلستدامة، املحلية االقتصادية التنمية ميدان يف التجارب تشجيع إىل النقدي
العاملة تلك وكذلك وراثيٍّا، لة املعدَّ املواد من الخالية املستدامة الزراعة مجال يف العاملة
هذا من السيايس، العنرص أن نُالحظ وهكذا االجتماعية. املسئولية ذات البديلة التجارة يف
ل التدخُّ يكون قد األخرى. النقدية باملواقف مقارنًة نسبيٍّا هامشية مساحًة يشغل املنظور،
منظمات لرقابة خاضعة كانت ما ُمجديًا العالم حول الجارية الرصاعات يف السيايس
التحركات عىل مثًال نظرة ألِق لمية؛ السِّ الوسائل عىل حًرصا وتَعتمد املدني، املجتمع
البلقان أو إرسائيل يف الحال كان كما النزاع بؤر يف الرصاعات حل ومبادرات السلمية

املايض. القرن تسعينيات خالل
يضم الذي املوقف وهو واسًعا، انتشاًرا يشهد العوملة تجاه آخر موقٌف ثمة لكن
من كثري إىل باإلضافة وحكومات، دولية، ملؤسسات وُممثلني حكومية، غري دوليًة منظماٍت
.(٢٠٠١ وآخرون (أنهاير «إصالحي» موقٌف بأنه توصيفه ويُمكن االجتماعية، الحركات
واملعلومات السلع وتداول األفراد ل تنقُّ يف امُلتنامية الزيادة إىل اإليجابية النظرة من بالرغم
الرشس واالنتقاد بل — االنتقاد مقصلة تحت يقع ما فإن والقومية، اإلقليمية الحدود عرب
تطبيق يلزم ولذلك الراهن؛ وقتنا حتى العمليات هذه مثل تتخذه الذي الشكل هو —
للحدود العابرة واملالية التجارية املؤسسات نفوذ لتقليص اإلجراءات من متكاملة مجموعة
ق تدفُّ تنظيم يف والسياسية االقتصادية املؤسسات تلعبه الذي الدور وتوسيع والقوميات،
وانعدام الظلم مظاهر ملعالجة الة فعَّ إجراءات وضع املالئم من سيكون كذلك التبادالت.
من فاعلية أكثر سياسية مشاركًة امُلعارضون هؤالء يَقبل ربما املجتمع. يف املساواة
املجتمعات وحماية اإلنسان حقوق تعزيز إىل رصاحًة تهدف دامت ما الدولية املؤسسات
التجارية واملصالح الغربية الدول حماية ال الديمقراطية، غري البلدان يف املحلية املدنية

الخاصة.
اعتبارها يُمكن ال للعوملة املناهضة الحركات إنَّ بالقول سبق ما إيجاز يُمكننا
كحركات الناظرين أعني يف رها تُصوِّ التي النَّظرة وهي للرأسمالية، رافضة حركاٍت مجرد
بالية فكرٌة (وهي التقليدي باملعنى املحض اإليثار عىل قائمة ليست أنها كما «بالية»؛
محاولة إن الزمن). عليه ى عفَّ ه توجُّ (وهو فة ِرصْ رجعيًة قًوى ليَست حتى إنها بل أيًضا)؛
عالٍم بناء امُلمكن «من شعار يف ص تتلخَّ والتي العالم، هذا لتعريف جديدٍة أساليَب إيجاد
أن شخص أي عىل يسهل أسمى هدٍف تحديد إىل الرامي املسعى كثريًا تَتجاوز ال آخر»
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املناهضة الحركة إىل النظر األفضل من كان إذا ما بشأن مفتوًحا النقاش يزال وال يُميِّزه.
سمٌة (وهي ُمهيمن أوحد إطاٍر ال فضفاضة متعددة أُطٍر ذات حركًة باعتبارها للعوَلمة
بإمكاننا، أن أم حال)، أيِّ عىل الحركات أغلب إىل ،٢٠٠٢ ويستبي مثل البعض، ينسبها
البعض يشري كما نسبيٍّا، امُلتجانسة الجوهرية األفكار بعض نُميِّز أن سبق، ما كل رغم

.(٢٠٠٣ أندريتا (مثل اآلخر

العنرصالتحفيزي (ج)

الدوافع إلنتاج رضورية خطوٌة هو الرمزي التشكُّل أن سنالحظ آخر، مستًوى إىل باالنتقال
والتكاليف النتائج عىل التغلُّب للفاعلني يمكن ال إذ الفعل؛ التِّخاذ الالزمة زات واملحفِّ
بوجود العقالنية) قبل (بالحدس اقتَنعوا إذا إال اللهم الَجمعي بالفعل املرتبطة امَلجهولة
األُطر تقترص أال امُلهم من ولذلك ورشعيته؛ الفعل تنفيذ وإمكانية للتعبئة سانحة فرصٍة
أيًضا ينبغي بل الجمعيِّني، والفاعلني االجتماعية باملجموعات الخاص امُلستوى تناول عىل
تعميم إىل األُطر هذه تعمد أن كذلك الالزم من الجمعية. بالخربة الفردي الصعيد تربط أن
ظروف أو أخرى بوقائع تربطها التي الصالت تُظهر بحيث معينة، خالفاٍت أو مشكالت
بالتجارب معيَّنة مشكلٍة ارتباط عىل تُدلِّل أن يجب كما األخرى، االجتماعية املجموعات
عىل يَجب ثم، ومن .(١٠٥ :٢٠٠٤ ويليامز ٦١٩؛ :٢٠٠٠ وسنو (بينفورد الفردية الحياتية
االجتماعية، واألنماط للنظام السائدة للتمثُّالت النقدي التقييم جانب إىل التفسريية، األطر
هوية تغيري أجل من الجمعي، والتماسك التضاُمن ألسس جديدة تعريفات إنتاج عىل العمل
هذه تجسيد يف (١٩٩٢ب) جامسون نجح وقد الفعل. مصلحة يف تصبُّ بطريقة الفاعلني
الظلم، ملصطلحات: الجمعي للبناء محورية مكوِّناٍت ثالثة ميز حني األبعاد يف التعدُّدية
الهوية، ببناء وثيًقا ارتباًطا التحفيزي التأطري الرتباط ونظًرا الهوية. وأُُطر والفعل،
معرض يف وذلك التايل، الفصل يف االستفاضة من بمزيد النقطة هذه نتناول فسوف

الهوية. دور عن حديثنا

الرئيسية األُطر (د)

لألبعاد استعراضنا بعد أيرس واأليديولوجية األطر بني الفوارق إدراك يصري أن يُفرتضاآلن
وأكثر منها أعم أنه كما األيديولوجية، من مرونًة أكثر ثقافيٍّا منتًَجا التأطري يُعدُّ إذ الثالثة؛
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واالفرتاضات املبادئ من متماسكة مجموعة يتطلب ال فهو نفسه؛ الوقت يف تحديًدا
من كثري يف األطر، تنبثق العالم. هذا لتفسري مفتاًحا املقابل، يف يقدم، بل املتكاملة،
يعانون الذين الكادحة الطبقة عمال مثًال، يَستشهد، فحني أيديولوجيات؛ من الحاالت،
األزمة أن إىل لإلشارة املاركسية باأليديولوجية الحرضية املعيشية الظروف تدهور من
الرأسمايل االستغالل آليات النتشار نتاًجا املوقف هذا نَعترب أن يُمكن الحرضية، البيئية
أخرى، حاالٍت يف لكن بها، املحيط املجتمع تجاه العمالة وسوق املصانع تُمارسه الذي
لم عرش، التاسع القرن مطلع يف املثال، سبيل فعىل األيديولوجيات؛ يف األُطر تؤثِّر أن يُمكن
عىل املجتمعات يف للرش كمظاهر العمل وظروف الصناعية لآلالت العامة التمثُّالت تَقتِرص
تماًما، مختلفة وأهداًفا رًؤى يتبنَّون فاعلون أيًضا تقاسمها بل العاملة، الطبقة منظِّمي
من طائفة العاملة الطبقة لناشطي قدَّمت لكنها الكنائس، أو الخريية املؤسسات مثل
تعبريًا. أفصح سياسية أيديولوجياٍت بلورة يف استخدامها أمكنهم التي والرموز الصور

كعناَرص األطر إىل النظر من تمنعنا ال واألُطر األيديولوجيات بني الفروق هذه لكن
الرئيسية. األُطر خاصعىل بوجٍه يصدق ما وهو للواقع، واسعة تفسرياٍت تقديم عىل قادرٍة
بعضها، عن بمعزٍل تنشأ ال والرصاعات الحركات أن مفادها حقيقًة يعكس التعبري هذا إن
تارو ١٩٧٥؛ وتييل وتييل (تييل معينة وتاريخيٍة سياسية فرتاٍت يف ترتكز ما عادًة بل
عرض من بد وال الرمزي؛ التشكُّل صعيد عىل تبعاتها الحقيقة ولهذه .(١٩٩٨ ١٩٨٩أ،
هات التوجُّ سياق يف ما) بحركٍة الخاص التنظيم (أو منفردة حركٍة عن الصادر الخطاب
الفعل لنشأة خاصٍّ بوجٍه ُمواتيٍة تزامناٍت تعيني أمكن لو معيَّنة. فرتة يف السائدة العامة
أفرزتها التي التمثالت يُشكِّل سوف العالم لهذا ُرًؤى من الفرتة تلك ساد ما فإن الجمعي،
الرئيسية األُطر من محدوًدا عدًدا فإن وعليه، فيها.5 سيؤثر األقل عىل أو مجتمعة، الحركات
أن ويُمكن يَربز، سوف (١٩٩٢ ،١٩٨٩ وبينفورد سنو السائدة: التفسريية األطر (أو
أو بطريقة مباًرشا اختزاًال الحركات أو التنظيمات لشتَّى املحدَّدة التبلورات فيها نختزل

بأخرى.
الرصاع السبعينيات مطَلع يف إيطاليا يف ظهرت التي االجتماعية الحركات عرَّفت
الرصاعات أنواع شتى تَُفرسَّ كانت ما كثريًا الحقبة تلك ويف الطبقي، النزاع زاوية من
من األمر بادئ يف النسائية الحركة إىل يُنَظر فكان املاركيس؛ النموذج ضوء يف وتُصنَّف
عىل الجنسانية. الفروق عىل التأكيد منظور من ال متساوية فرٍص وانتزاع التحرُّر منظور
االجتماعية بمكانتها الجمعي ِفعلها الشبابية الحركات تمثُّالت ربطت ما كثريًا ذاته، النحو
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الطالبية الحركة يف الرسيع ل التحوُّ أن نجد أوضح، سيايسٍّ صعيٍد عىل الهش، ووضعها
أن يمكن اللينيني؛ الحزب — من تسخر أو — تشبه بحيث نُظِّمت محدودة مجموعاٍت إىل
واألطروحات املضادة الثقافة نماذج إن للماركسية. الثقافية الهيمنة عىل دليًال أيًضا يعدَّ
ذات بالتمثُّالت يَجمعها ال والتي البيئة، حماية حركة أعضاء تبنَّاها التي كتلك السياسية
الحركات، ن تكوُّ عملية يف ضئيًال حيًزا إال تُمنَح لم املشرتك، القليل إال الطبقية الطبيعة
الفعل لتأطري الفرصة تسنح ولم ،(١٩٩٠ (الميل أيًضا موجودة كانت أنها من بالرغم
يف الحادِّ الرتاجع بعد إال البيئة حماية كحركة مختلفة ثقافيٍة نماذج إطار يف الجمعي
ذاته، املنوال عىل ١٩٩٥أ). (دياني الثمانينيات عقد خالل السائدة االنقسامات أهمية
السنوات خالل نشاطهن أن التشيليات النساء الحتشادات (١٩٩٥) نونان تحليل يظهر
التأطري من ملزيج نتيجًة األمومة، إطار يف كبري حدٍّ إىل صيغ قد بينوشيه عهد عىل السابقة
املعادية املحافظة املشاعر جانب إىل االجتماعية الحركاُت به اتسمت الذي املكثَّف املاركيس
إطار نجح حينما إال الظهور تعاود كي جديدة نسويٍة ألطٍر املجال يُتَح ولم للنسوية.
يف دعائمه توطيد يف الطبقي، الرصاع من أقل بقدٍر يتَّسم الذي الديمقراطية»، «عودة

الثمانينيات. حقبة خالل االجتماعية الحركات قطاع
والتي األمريكية، املتحدة الواليات يف التفسريية األطر تمتَّعت ذلك، من النقيض عىل
ُمعتَرب بثقٍل واملدني، الشخيص النحو نحو وتطلعاتهم وحقوقهم األفراد بدور ارتبطت
ذلك عن ض تمخَّ وقد املايض، القرن ستينيات خالل االحتجاجات موجة انطالق عقب
قبُل من نشأت التي الحركات عن االختالف بالغة حركاٍت انتشار ِمن ل سهَّ ثقايف مناٌخ
(كحركة التعبري حرية أجل من الحركات احتشدت أوضح، سيايسٍّ صعيٍد عىل إيطاليا. يف
ل التدخُّ ضد أو الكاملة، املواطنة عىل األفارقة األمريكيِّني حصول أو التعبري)، حرية
كما الخامس)، الفصل :١٩٩١ وجاميسون آيرمان ١٩٨٨ب؛ (ماكادم فيتنام يف األمريكي
لم التي املضادة، الثقافة وحركات البديلة للحركات أوضح وجوًدا الحقبة تلك شهدت
والتي العالم، لهذا الرافضة األنماط من وغريها الرصفة الجماعاتية األنماط عىل تَقتِرص
االسترشاقية النزعة من امُلستَمدَّة امُلتنوِّعة الدينية التيارات من وغريها الهيبي حركة ميَّزت
مساندة إىل الرامية األعم املساعي مع ما تداخًال الحركات هذه أظهرت كما الجديدة،
يف الحال هو كما لذاته، الفرد وتحقيق الداخيل النمو تشجيع استهَدَفت التي املمارسات

الكامنة.6 البرشية القدرات حركة
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اآلونة يف لعبت، الحديثة الليربالية للعوملة املعارضة حركة أن امُلراقبني بعض يرى
داخل املتبادل االعتماد تصاعد فكرة إنَّ .(٢٠٠٣ (أندريتا الرئييس اإلطار دور األخرية،
شأنه من املال رأس تداول عىل املفروضة القيود تقلص من يتبعه وما االقتصادية الحياة
أسهمت فكرة هي إنما العالم سكان من العظمى لألغلبية املعيشية الظروف د يهدِّ أن
املتعددة الزراعية التجارية املؤسسات هيمنة من املترضرين الجنوب فالحي توحيد يف
إلغاء أن يرون ممن الشمال نقابيي مع وراثيٍّا، لة املعدَّ الكائنات وانتشار الجنسيات
يَُعدُّ الرشكات عىل الرضائب عائدات يف تراجع من يتبعه وما العاملي املستوى عىل القيود
أرست املخاوف من طائفة السطح إىل بَرَزت لقد الحديثة. الرفاه لدولة ساحقًة رضبًة
واملؤسسات الغرب يف الراديكالية التحرُّرية الحركات ناشطي بني جمعت مشرتكة قاعدًة
حرية عىل املفروضة بالقيود امُلتعلِّقة امَلخاوف تلك وهي النامية، البلدان يف العاملة الخريية
التي واألرباح املالية، واألصول السلع تداول حرية مع صارٍخ تناقٍض يف األفراد، انتقال
٢٠٠٤أ: (تييل الجنوبية البلدان يف الفاسدة لطوية السُّ األنظمة عىل العوملة تُدرُّها ما كثريًا
الديمقراطيات يف حتى اإلنسان لحقوق متصاعد تجاهٍل من نشهده وما الخامس)، الفصل
البيئة عن الغربيون املدافعون اتَّحد باملثل، سبتمرب. من عرش الحادي أحداث عقب الغربية
عىل النامية البلدان يف االجتماعي واالستغالل البيئة لتدمري املناهضة العريضة واالئتالفات
الذين أنفسهم الفاعلني ِقبل من البيئة عىل املحافظة قضية تجاهل أوجدها ُمشرتكة أرضيٍة
الطرف ني غاضِّ سلطوية، أسٍس عىل النامية البلدان يف االقتصادي النمو حركة يقودون
الغربية، اليمينية الحكومات تبديه الذي الرصيح العداء إىل باإلضافة العمال، حقوق عن
وأوليفر (روثمان البيئية املعايري حيال األمريكية، املتحدة الواليات يف بوش إدارة وأبرزها
اإلطار قدرة كانت إذا بما الجزم ألوانه السابق من أنه شك ال .(٢٠٠٢ دويل ١٩٩٩؛
عىل مماثلة قدرٌة تقابلها امُلختلفة التجارب من الكبرية الطائفة هذه ربط عىل العامة
أن يبدو لكن ،(٢٠٠٥ (تارو املحلية السياقات يف عنها والتعبري والخطط القضايا صياغة
من كثري إىل بالنسبة اًال فعَّ ًدا موحِّ رمًزا تُمثِّل الجديدة الليربالية للعوَلمة املناهضة الحركة

العالم. حول االختالف البالغي الفاعلني

باألُطر القيم ربط التفسريية: األنشطة (3-2)

موثوقية تُشكِّله إطار أي قه يُحقِّ الذي الصدى إن األطر؟ لنجاح تواُفرها الواجب الرشوط ما
من باملوثوقية، األُطر تتسم أن يَنبغي .(٦١٩ :٢٠٠٠ وسنو (بينفورد وحيثيته اإلطار هذا
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فاعلني من الواردة أو املرتابطة، غري فالرسائل سواء؛ حدٍّ عىل ومصادرها محتواها حيث
الذي كذلك باستقباٍل األرجح عىل تحظى لن مجهولني، أو الشكوك، بُسمعتهم تحيط
تتميَّز أن يجب كذلك راسخة.7 عامٍة صورٍة ذوي فاعلني من الواردة الرسائل به تحظى
«أمانة تُبدي وأن الناس، حياة من واملهمة الهادفة الجوانب تمسَّ أن أي بالحيثية؛ األُطر
امُلستهَدفني عىل صداها يقترص أالَّ هو واألهم ،(٢٠٠٠ وسنو (بينفورد بالغة وصفية»
(ويليامز الحركات إطارها يف تنشأ التي األوسع الثقافية الِبنية إىل تتعداهم بل فقط، منها

.(١٠٥–١٠٨ :٢٠٠٤
إنه حتى وأنماطه الثقايف اإلنتاج أساليب من متنوعة طائفٍة عرب الناجحة األُطر تنبثق
بسيطة بعبارة لكن منهجيٍّا. عرًضا السياق هذا يف عرضها نُحاول أن املنطقي من يكون لن
تحرز لكي املسبق األسايس الرشط إن القول يُمكننا البساطة، يف ُمفِرطة ولعلها بل للغاية،
والجماهري الحركات ناشطي بني األطر» «تقريب عمليات تجري أن هو نجاًحا األُطر
التوجهات بني «رابطة وجود هو املهم أن أي حشدها؛ أو تعبئتها يستهدفون الذين
بحيث االجتماعية، الحركات بتنظيمات الخاصة التفسريية هات والتوجُّ الفردية التفسريية
وأنشطة الفردية واملعتقدات والقيم املصالح من ما طائفة بني وتكامل توافٌق ق يتحقَّ
جامسون أيًضا انظر ٤٦٤؛ :١٩٨٦ وآخرون (سنو وأيديولوجيتها» وأهدافها التنظيمات
حني ممكنًا الجمعي الفعل يُصبح ثم ومن .(١٩٨٩ وموديجلياني جامسون ١٩٨٨؛
تلك إليه املوجهة بالجمهور الخاصة الثقافية املكوِّنات إحدى مع التعبوية الرسائل تندمج

الرسائل.
األطر»، «َجْرس وزمالؤه سنو أسماه الذي ذلك األطر لتقريب الرئيسية األشكال من
للواقع تفسرياٍت بني الحركات منظمي عن الصادرة التمثُّالت تجمع حني ق يتحقَّ والذي
يمكن بعض. عن بعضها بمعزل لبقيَت ذلك ولوال العام، الرأي من قطاعات أنتجتها
أن بالرضورة ليس املثال، سبيل فعىل األصعدة؛ مختلف عىل األُطر جرس يتحقق أن
للرأسمالية معاديًا شكًال الجديدة الليربالية العوملة تجاُوزات إىل هة املوجَّ االنتقادات تتخذ
يعارضون وإنما ذاتها، يف العوملة يعارضون ال فاعلون يتبناها قد كذلك اإلمربيالية، أو
تداعيات ويعارضون والرقابة للتنظيم العاملية االقتصادية الفاعلة األطراف إخضاع عدم
.([٢٠٠١] باإلصالحيِّني وآخرون أنهاير إليهم يشري من (وهم الديمقراطية عىل العوملة
نورينا واإلدارة األعمال وخبرية الكاتبة لنا تقدمه ما النمط هذا عىل الدالة النماذج من
األنشطة بأن الكتاب إقرار إن .(٢٠٠١) الصامتة» «السيطرة مبيًعا األكثر كتابها يف هرتز
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أن يُمِكن عامالن وتجارية أكاديمية كُمستشارٍة كاتبته ومركز حدَّين ذو سالح التجارية
وكذلك التجارية األعمال مجتمع من الناقدة للقطاعات وواضًحا مفهوًما الكتاب يَجعال
يُعدُّون ربما األخرية الفئة من بعًضا أن (رغم اليسار إىل املنتمني العوملة ُمنتقدي من
نماذج نجد أن يمكن مختلف، صعيٍد عىل دعوة). رفقاء ال خصوًما هرتز مثل شخصياٍت
فاملنظمة العاَلمية؛ العدالة حركة يف عاملة منظماٌت أصدرتها وثائق يف األُطر لجرس عدة
العمالية النقابات أيًضا تضم النقابات من شبكة وهي مثًال، العمالية للنقابات العاملية
املؤسسات عىل «يتعنيَّ التايل: النحو عىل البيئية بالعدالة االجتماعية العدالة تربط األوروبية،
الحرص مع البلدان، لجميع املتوازنة واالجتماعية االقتصادية التنمية يف املساهمة الدولية
التي املستدامة التنمية سياسات إطار يف الطبيعية املوارد واستغالل التجارة ممارسة عىل

.(٢٠٠٣ أندريتا يف (مقتبس السواء» عىل واملستهلكة املنتجة البلدان يف البيئة، تحرتم
التوسع (١٩٨٦) وآخرون سنو عليه أطلق ما وهو ا مهمٍّ آخر شكًال األُطر لتقريب إنَّ
يف أعمَّ بأهداٍف ما تنظيٍم أو لحركة املحددة االهتمامات ربط تُتيح عملية وهي اإلطاري،
«أتاك» شبكة عىل مثًال نظرًة لنلِق اإلطالق. عىل األهداف هذه فيها تتَّضح ال ربما سياقات
شبكة وهي للمواطنني)، املساعدة وتقديم املالية املعامالت عىل الرضائب فرض (جمعية
إجناسيو مثل يَساريِّني ُمفكِّرين إسهامات من أفكارها ُمستلهمًة فرنسا يف أصًال نشأت
يف املتمثِّل واألسايس األصيل الجمعية هدف إىل بالنظر .(٢٠٠٢ (أنسلوفيتيش رامونيت
فكرتها، طرح من اسم تَحمل التي توبني، (رضيبة املالية املعامالت عىل رضيبة فرض
واحدة بقضيٍة معنيٍّا تنظيًما اعتبارها السهل ِمن يكون قد توبني)، جيمس االقتصاد عالم
إىل بالنسبة قصوى أهميًة اإلطاري للتوسع فإن ولذلك نسبيٍّا؛ محدود نطاٍق يف يعمل
املالية العوملة بني الرابطة عن ة ُمعربِّ رسائل عنه ينتج إذ املشابهة؛ التنظيمات أو أتاك
األمن انعدام من تُفاِقم املالية العوملة «إن املشكالت: من واسعة طائفٍة من تُفرزه وما
الشعبي، القرار صنع عملية تتخطَّى كما االجتماعية، املساواة عدم ومظاهر االقتصادي
إذ وتُقوِّضها؛ العامة املصلحة عن املسئولة السيادة ذات والدول الديمقراطية، واملؤسسات
ينطق ال املحضة املضاربة عىل قائم بمنطٍق الكيانات تلك استبدال إىل املالية العوملة تعمد
الدول غالبًا له تُحصِّ ما إن املالية. واألسواق الجنسيات املتعددة الرشكات مصالح باسم إال
يُمكن توبني] رضيبة مصدرها أمواٍل [من الرئيسية املالية األسواق تقع حيث الصناعية
يف العامة والصحة التعليم ودعم املساواة، انعدام مظاهر مكافحة يف املساهمة إىل ه يوجَّ أن
.(٢٠٠٣ أندريتا يف (مقتبس املستدامة» والتنمية الغذائي األمن وتحقيق الفقرية، البلدان
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والرتاث الحركات نشأة بني ديناميكية عالقة عىل عام بوجٍه األطر تقريب يعتمد
الخاص الثقايف الرتاث وكذلك نشاطها، الحركة فيه تمارس الذي بالبلد الخاص الثقايف
مغمورة ثقافيٍة تياراٍت من أفكارها استقاء إىل بدء، ذي بادئ الحركات، تنزع بمؤسساته.8
يَنسحب ما وهو ،(١٩٨٤ (ألبريوني النشاط محل البلد يف ورسوخها لها تأصُّ رغم ما، نوًعا
الجديد اليمني استلهم املثال، سبيل عىل سواء. حدِّ عىل واملحاِفظة التقدمية الحركات عىل
والجماعاتية السلطوية التقاليد من كبري حد إىل مبادئه األمريكية املتحدة الواليات يف
خالل قادرًة كانت الليربالية الثقافة أن من وبالرغم األمريكي، للمجتمع الليربالية غري
مثل فإن العام، الخطاب عىل الجديد اليمني تأثري كبح عىل السبعينيات ومطلع الستينيات
مجدًدا السطح إىل برزت ثم العام، الرأي من واسعة قطاعاٍت يف حية بقيت التيارات هذه
مع سيما ال العام، الخطاب يف للغاية ا مهمٍّ دوًرا لتؤدِّي املايض القرن ثمانينيات منذ
:١٩٩٣ أوبرشال ١٩٨٨؛ بروس ١٩٨٦؛ وبروس (واليس واالبن األب بوش إدارات تعاُقب
وبرنز نيس ١٩٩٨؛ وسميث وودبريي ٢٠٠٢؛ بيل ١٩٩٧؛ هريمان عرش؛ الثالث الفصل

.(٢٠٠٤
حركات تراث عن فضًال الخاص التقليدي تراثها عىل الناشئة الحركات ل تُعوِّ ثانيًا:
عىل جديد. منظوٍر من املوروثات هذه تعرض لكنَّها ما، بلٍد يف األوسع املعارضة
الستينيات عقَدي خالل الغربية العرقية القومية الحركات نجحت ما كثريًا املثال، سبيل
اللغة، أو كاإلقليم الهامشية؛ للقومية املميزة التقليدية املوضوعات ربط يف والسبعينيات
الراديكالية بالرؤى األوىل، بالدرجة محافظة قضية باعتبارها سابًقا إليها يُنظر كان والتي
ضد النضال حركات أو املضادة الشبابية الثقافات تميز التي الحاكمة للمؤسسة املعادية
الناقدة األصوات قدَّمت لقد الفرتة. تلك شهدته الذي النووية والطاقة العسكرية الهيمنة
التبعية إىل هة املوجَّ االعرتاضات إليها استندت مشرتكة قاعدًة الرأسمايل النمو لتشويه
لالستعمار املعادية الحركات مع التضامن وتيار الداخلية» «للُمستعمرات االقتصادية
ودوبيه تورين ١٩٨١؛ وفيفيوركا وهيجيدوش ودوبيه (تورين الثالث العالم بلدان يف
.(١٩٩٤ كونر ١٩٩٢؛ ودياني ميلوتيش ١٩٨٠؛ بري ١٩٨٣؛ وشرتالتسكي وفيفيوركا
الجمعي الفعل تقاليد من كثري عىل للعوملة املناهضة الحركات ناشطو ل عوَّ باملثل،
ما بطريقٍة ونجحوا واألممية، االجتماعية والعدالة البيئة عن الدفاع مثل املختلفة، الحديثة
يكفي بما معقولة بدت التي املشرتكة املوضوعات بعض تعيني يف األقل عىل أو دمجها يف

الفعل. عىل الجمهور لتحفيز
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الثقافة من جزءًا تمثل عنارص سياق يف االجتماعية الحركات أُطر تَتشكَّل ما كثريًا
الدين فدور السياق؛ هذا يف للغاية حيوي َدور وللدِّين ما، بشعٍب الخاصة املؤسسية
الصناعية الديمقراطيات يف حتى مطلًقا به لالستهانة مجال ال والهوية للرموز كمصدر
إنجلهارت و٢٠٠٢؛ ١٩٩٩ ويليامز ٢٠٠٢؛ يانج ٢٠٠٢؛ وويليامز (بالت املتقدمة
أداء أسباب مؤخًرا (١٠٧-١٠٨ :٢٠٠٤) ويليامز ريس ص لخَّ وقد .(٢٠٠٥ ونوريس
الذي ل امُلتأصِّ التحدي كاآلتي: األمريكية املتحدة الواليات يف املحوري الدَّور لهذا الدين
اإلنسان وإحجام محتواها، عن النظر برصِف دينية رسالٍة أي يف املرء يجده أن يمكن
املجموعات من ا جدٍّ واسعٍة لطائفٍة الدينية واللغة الرموز توافر هو؛ كما العالم قبول عن
معظم قدرة وتجاهًال؛ حرمانًا أشدها وحتى ورسوًخا احرتاًما أعظمها من االجتماعية،
تبدو وأن الجمهور أغلبية تخاطب أن عىل — طائفية ألشدِّها ُمحتَمل باستثناءٍ — األديان
املبادرات يف الفاتيكان بابا موقف (تأمل أنفسهم املتدينني غري إىل بالنسبة حتى وجيهة

العراق). لغزو املناهضة
الجديدة الليربالية للعوملة معارضتها عن مثًال، العالم»، «كنائس شبكة أعربت لقد
العوملة. إىل النقد بعني الناظرة الرسولية املسكونية الرفقة من جزء «نحن التالية: بالكلمات
فإن العوملة، لتسويغ أخرى، مراجع ضمن املقدس، الكتاب من بإشارات لالستدالل ونظًرا
أندريتا يف (مقتبس املقدس» للكتاب قراءتنا ضوء يف املسعى لهذا التصدي هي تنا مهمَّ
من تُرَسل كبيئٍة األمريكية املتحدة الواليات يف الدينية التجمعات استُعِملت كذلك .(٢٠٠٣
الرصيحة، السياسية الرسائل ي لتلقِّ خاص بوجٍه لني مؤهَّ ليسوا جماهري إىل رسائل خاللها
سبيل عىل الوسطى أمريكا يف اإلنسان حقوق عن املدافعة الدينية املجموعات فعلته ما وهذا
شخصياٍت قتْل حوادث حيال واالستياء الحنق لبث الدينية بالتجمعات استعانت إذ املثال؛
.(٢٠٠٤ ،٢٠٠١ نيبستاد ٢٠٠٣؛ (وود السلفادور يف رومريو املطران مثل مرموقة دينيٍة
قادة من لغريه خالًفا كينج، لوثر مارتن يُمثله الذي ذلك هو شهري آخر نموذج
كان املايض، القرن ستينيات خالل أفريقية أصوٍل من لألمريكيِّني املدنية الحقوق حركة
يف يَميل كان بل والبيض. السود بني الفروق إبراز عدم عىل ُخطبه يف حريًصا كينج
بإشارات ذلك، من بدًال يستعني، وكان املتنازعة»، «الهويات فكرة تحايش إىل الواقع
الحقبة؛ تلك خالل البيض من األمريكية النخب بموروث ُمرتبطة وقيم موضوعاٍت إىل
،(٣٨ :١٩٩٤ (ماكادم املجتمع تجاه باملسئولية واإلحساس الفردية الحرية بني كالعالقة
بشأن حجاجه يف منها انطلق قاعدة منَحتْه التي هي العدائية، القيم ال ذاتها، القيم وتلك
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آيرمان ١٩٩٤؛ (ماكادم املدنية الحقوق حركة إليها تدعو التي للمطالب الكاملة الرشعية
.(١٦٦–١٧٤ :١٩٩١ وجاميسون

الجمعي الفعل بأن مختلفة، بطرٍق تُذكِّرنا، الرمزي التشكيل إلعادة األمثلة هذه إنَّ
ثوران إن سواء. حدٍّ عىل التقاليد عىل تأكيد وإعادة الجديدة للرموز قة خالَّ معالجة هو
فيما والتغيري التجديد عىل دالة إشارٍة مجرد الواقع، يف يُمثِّل، ال التعبئة من جديدة موجٍة
بدرجاٍت كان وإن أيًضا، تأكيد إنه بل معينة، حقبٍة يف السائدة واملبادئ بالثقافة يتعلَّق
اآلونة يف صارت، التي التاريخية والذكريات للقيم الجوهرية االستمرارية عىل متفاوتة،
.(٢٠٠٣ يانسن ٢٠٠٢؛ ستاماتوف أيًضا (انظر النسيان طي يف أو تجاهل محلَّ األخرية،
فقد سواء؛ حدٍّ عىل للفعل سانحة وفرصًة عثرة حجر تكون قد املايض إىل اإلشارة إنَّ
يُمكن بعيد أمٍد منذ الراسخة القيمية واملنظومات التفكري أساليب أن ناحية من عقبة تُمثل
جونستون ١٩٩٥؛ (لوفالند للفاعلني املتاحة الخيارات نطاق ملحوظ نحٍو عىل تُقلِّص أن
ثقافة بني الزائد التباعد باملثل، أو، التقاليد مع املفرط التماهي إنَّ .(١٩٩٥ وكالندرمانس
كفاءة من معينة حاالٍت يف يحدُّ قد املجتمع وبقية معها واملتعاِطفني الحركات ناشطي
يف كبرية صعوبًة خاص، بوجٍه يُسبِّب، وربما ،(١٩٨٦ (سويدلر الرمزي التشكيل إعادة
التعبئة. نجاح لضمان حيوية عملياٌت وهي التفسريية، األُطر تقريب إعادة عمليات إنجاز
امَلعرفية املوارد إتاحة يف الثقايف موروثه إىل اإلشارة عىل الفرد قدرة تُسهم املقابل، يف
بديلة مرشوعاٍت إقامة يُمكن املوارد، تلك عىل وبناء الفاعلني. متناول يف لتكون والقيمية
الخاصة والطبيعة الفرد تاريخ إىل اإلشارات غياب يف أما بديلة. سياسيٍة هويٍة وتشكيل
املطاف، نهاية يف وُمفتقرة، متناقضة تَبدو ألن عرضة جديد أمٍر إىل الدعوة فإن لجذوره،

الرشعية. إىل

وحلول مشكالت (3)

التحليالت إن األُطر. تلعبه الذي الدور بشأن مستفيضة مناقشًة أيًضا األخرية اآلونة شهدت
التي كتلك تماًما — التفسريية األطر مفهوم حول ترتكز التي الجمعي للفعل املتناولة
التفسريات عن بمنأًى ليست — السياسية الفرص أو التنظيمية املوارد دور عىل تُركِّز
داخل الثقافية النماذج من كثرة وجود عن لحظة أيِّ يف الكشف امُلمكن فمن املرتَجلة.
الحركة إطار معها يتواَفق التي الثقافية العنارص تعيني فإن ثمَّ ومن ؛ ُمعنيَّ مجتمع
من معنيَّ بَقدٍر تتمتَّع حركة أيِّ يدرسون َمن عىل العسرية باملهمة ليس املحدَّد التفسريي
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اإلنتاج أنشطة بني العالقة بشأن منهجية فرضياٍت صياغة مشكلة يَطرح ما وهو النجاح،
الرضوري من ولذلك الحركات؛ تنظيمات بها تقوم التي التعبئة مساعي ونجاح الرمزي
والرصاعات للحركات الخاصة بالطبيعة الواقع لتصنيف املختلفة األنماط خصائص ربط
التفسريية لألطر التصنيفية املعايري تعيني أوليَّة، كخطوٍة الالزم، من لكن تُمثِّلها، التي

األمثلة). بعض عىل لالطالع ١٩٩٦ دياني ١٩٩١؛ وجاميسون آيرمان (انظر
التفسريات مقابل يف األُطر بها تتمتع التي التفسريية الُقدرة بشأن أيًضا جدل ثار
أْكفاء بُممثلني تَحظى أن االجتماعية: الحركات لنجاح أهم أيهما الجمعي؛ للفعل البديلة
كوجود مواتية، سياسيٍة ظروٍف ظل يف أنشطتها تُماِرس أن أم باسمها، يتحدَّثون
يف (١٩٩٥) ودايفينداك كوبمانس ذهب املثال، سبيل عىل منقسمة؟ سياسيٍة نخٍب
السبعينيات عقَدي خالل النووية الطاقة بشأن الدائرة للرصاعات االستقصائية دراستهما
للتواُصل، البالغة األهمية من بالرغم أنه إىل الغربية، البلدان من العديد يف والثمانينيات
باملعركة الظفر عىل غريها دون النووية للطاقة املناهضة الحركات بعض ساعد ما فإن
أظهرت أخرى دراسات أن بيد الفرص. من مواتية تشكيلٍة وجود هو النهاية يف الخطابية
الناجحة للتجارب (٢٠٠٠) وسنو كريس أجراه الذي التحليل أظهر فقد ذلك؛ خالف
مختلفة أمريكيٍة مدٍن يف املرشدين حقوق عن املدافعة املنظمات من منظمة عرشة لخمس
يف املنظمات تلك فرص عىل فعليٍّا أثَّر قد د الترشُّ قضية به أُطِّرت الذي األسلوب أن
دراسٍة عىل يصدق ذاته األمر امللموسة. املساعدات أو السيايس االعرتاف عىل الحصول
عام منذ األمريكية املتحدة الواليات يف التصويت حق عن املدافعة املنظمات تناولت حديثة
النتائج، هذه تقييم عند .(٢٠٠٤ ومكامون هيويت ٢٠٠١؛ (مكامون ١٩١٤ وحتى ١٨٦٦
تعيني يصعب حني ففي املختلفة؛ التحليل وحدات اعتبارنا يف نضع أن بالطبع ينبغي
ستَحظى ما غالبًا الرمزية العوامل فإن األمم، بني املقارنة عند التأطري اسرتاتيجيات أثر

محددة. لحاالت أدقَّ دراسات يف أكرب بأهميٍة
اهتماًما األشد الباحثني انتقادات من الجمعي للفعل التأطريية النظرة تنُج لم
بينفورد ١٩٩٧؛ (بينفورد املفهوم لهذا األوائل املؤيدون فيهم بَمن الثقافية، بالديناميكيات
يف بالفعل، األُطر ُعوِملت لقد .(٢٠٠٣ ميشه ٢٠٠٤أ؛ وجاسرب جودوين ٢٠٠٠؛ وسنو
إال الباحثون يُِعر لم النقاد، لهؤالء فوفًقا جامدة؛ معرفية بنًى باعتبارها الحاالت من كثري
يف عادًة يَحدث ما وهو الزمن، عرب رها وتطوُّ األطر إنتاج كيفية إىل للغاية ضئيًال اهتماًما
إىل املايض العقد خالل الدراسات من العديد وسعت الفاعلني. مختلف بني حوارية عالقة
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دراسٍة ففي الحوارية. امُلمارسات يف الديناميكية العنارص عىل بالرتكيز املشكلة هذه تناول
كلٌّ أبرز اإلجهاض، بشأن وأملانيا األمريكية املتحدة الواليات يف الدائرة للرصاعات كربى
املتعدِّدة واملجاالت الخالفية الطبيعة (٢٠٠٢) وروشت وجريهاردز وجامسون فريي من
العامة الخطابات موضوع اإلجهاض قضايا خاللها من تَصري التي العمليات يف نة املتضمَّ
البالغية األنماط يف الحاصلة التحوُّالت توثيق إىل (١٩٩٩) شتاينربج عمد كذلك املتعارضة.
تطور مع عرش التاسع القرن خالل إنجلرتا يف القطن غزل صناعة يف العاملون تبناها التي
وكيز مكافري ٢٠٠٢؛ بوليتا ١٩٩٥؛ إلينجسون أيًضا (انظر الوقت بمرور احتشاداتهم
اآلليات دور فأوضحت ذلك، من أبعد هو ما إىل ذهبَت فقد ،(٢٠٠٣) ميشه أما .(٢٠٠٠
تشكيل يف أيًضا بل للتجربة، جديدة تمثُّالٍت خلق يف فقط ليس والتحاورية الخطابية
أنصار أبرز أَوىل وقد .(١٩٩٢ سومرز أيًضا (انظر االجتماعيني الفاعلني بني عالقات
خاللها من تتحوَّل التي والعمليات التأطريية للُممارسات أكرب تركيًزا اإلطاري املنهج
.(٢٠٠٢ كادينا-روا أيًضا انظر ٣٩٣–٣٩٦؛ :٢٠٠٤ (سنو ذاتها يف األطر وليس األُطر،
الباحثني من عدد اهتمام الثقايف لإلنتاج الديناميكي الدور اسَرتعى ذلك، عن فضًال
القيمي املنظور إىل أقرب هم ن ممَّ الثقايف، االجتماع علم عن مختلفة خلفيٍة إىل امُلنتمني
ورود عليها غلب التي الثقايف للتغيري الواسعة دراسته ففي اإلطاري. املنظور من للثقافة
(١٩٩٨) روتشن شدَّد عليها، تَقتِرص لم وإن األمريكية املتحدة الواليات إىل كثرية إشاراٍت
يضم نقدي نزاٌع هو القيمي التغيري إن العمليات. نحو هة املوجَّ الديناميكية عنارصه عىل
أو التعليم مستويات (كارتفاع ُكلِّية ِبنيوية لتحوالٍت نتاٍج مجرَّد وليس فاعلني، عدة
التي الرؤية وهي الحياتية، ومرشوعاتهم لوضعهم األفراد تصورات عىل تؤثِّر الرتف)
النقدية؛ القيم ترسيخ يف جوهريٍّا دوًرا النقدية املجتمعات وتلعب إنجلهارت. يتبناها كان
ومن وُمفكِّرين وفنَّانني ناشطني واآلخر الحني بني تضمُّ قد التي — املجتمعات تلك فِمن
أيًضا (انظر الثقايف للتغيري رئيسيٍة كعوامَل االجتماعية الحركات تنبثق — شاكلتهم عىل

.(٩٩ :٢٠٠٤ ويليامز ٢٠٠٣؛ وتايلور روب ١٩٩٦؛ ،١٩٨٩ ميلوتيش
— األطر مع التعامل يَنبغي كان إذا ما بنقاشنا الصلة ذات األخرى القضايا من
االسرتاتيجي لالستعمال خاضع املوارد من ُمحدَّد كنوٍع — التأطريية املهارات سيما وال
تطرحها رؤية وهي السياسة، عالم يف امُلنخرطني األعمال روَّاد من البارعني قبل من
١٩٨٦؛ وآخرون (سنو التأطريي للمنظور األوىل الصياغات يف واردة عديدة فقرات بالفعل
وجهها التي تلك أشدها كان النتقادات، املوقف هذا تعرض ١٩٩٢أ). ،١٩٩٠ جامسون
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االجتماعية. الحركات تحليل يف مكانها إىل العواطف دراسة مؤخًرا أعادوا الذين املنظِّرون
العمليات من تنشأ ال الجمعي الفعل إىل املؤدية الثقافية التفسريات أن امُلنظِّرون هؤالء يرى
العاطفي البُعد ذات الجمعية العمليات من تنشأ ما بقدر االسرتاتيجي والتأطري املعرفية
أو والظلم، الغضب مع الرصيحة املواجهة هو الغالب يف الجماهري يحرك ما إن القوي.
يف املنخرطني األعمال رواد قبل من البارع التالعب ال املبارشة، الجمعي التضامن تجربة
باركر انظر: اإليضاح سبيل عىل و٢٠٠٤؛ ٢٠٠١ وبوليتا وجاسرب (جودوين السياسة

.(٢٠٠١ بريزين ٢٠٠١؛

القول خالصة (4)

تُشدِّد األوىل الطريقة والثقافة؛ الجمعي الفعل بني العالقة لدراسة األقل عىل طريقتان ة ثمَّ
االجتماعيني الفاعلني تماهي من نابًعا الفعل تَعترب ثمَّ ومن القيم، دور عىل األول املقام يف
إىل املستندة الحركات تفسريات شدَّدت وقد واالهتمامات. املبادئ من معيَّنة مجموعاٍت مع
املادية القيم من التحول عىل خاص بوجٍه األخرية، العقود شهدتها والتي الفرضيات تلك
األصولية الدينية للحركات عهًدا األحدث امُلتزايدة األهمية أنَّ غري املادية، بعد ما القيم إىل
أخرى صيغٍة إىل امُلحلِّلني انتباه لفتت قد أيًضا) املسيحية بل فقط، اإلسالم نطاق يف (ليس

الجمعي. والفعل القيم بني للعالقة تماًما ُمختلفة
العنارص املقابل يف فيُربز حديثنا، معرض يف تناولناه والذي الثاني، املنهج أما
كيفية عىل اعتمادها بقدر القيم عىل السياق، هذا يف التعبئة، تَعتمد فال للثقافة؛ املعرفية
التي الواقع تفسري عمليات عىل تعتمد أي لتجاربهم؛ الدالالت االجتماعيِّني الفاعلني إسناد
كاستجابٍة يبدو الجمعي الفعل وتجعل «اجتماعية»، بكونها االجتماعية املشكالت تُعرِّف
بني التقريب أي األُطر»؛ «تقريب الفعل هذا ل ويُسهِّ جائًرا. يُعتَرب لوضع وُممكنة مالئمة
الذي الجمهور يَعتنقها التي وتلك الحركات ناشطو يتبناها التي الواقع تفسري نماذج

تعبئته. عىل يعزمون
بعض األقل عىل (أو جوانب تتضمن عالقة عىل للحركات الثقايف اإلنتاج عملية تنطوي
ما وهو واحد، آٍن يف إحياءها وتُعيد معني جمهوٍر تقاليد إخضاع يف تسهم الجوانب)
تفسريات أن إىل اإلشارة أيًضا بنا يجدر سواء. حد عىل له ومورًدا الفعل أمام عقبًة يمثل
خطر طياتها يف تَحمل ما كثريًا التفسريي» «اإلطار مفهوم حول املتمحِورة الجمعي الفعل
األُطر أنواع شتَّى ربط يف يكمن املأزق، ذلك من مخرًجا ثمة لكن املرتَجلة. التفسريات
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البيئة تُتيحها التي السياسية للفرص معينة بتصورات الفاعلون يبلورها التي التفسريية
العنارص عىل امُلفِرط العتماده نظًرا النتقاداٍت؛ مؤخًرا التأطري تعرَّضمنظور وقد املحيطة.
التايل، الفصل يف نرى وسوف الجمعي. للفعل العاطفية العنارص حساب عىل املعرفية
الذاتية بالتجربة والرمزية الثقافية األبعاد ترتبط كيف الهوية، إنتاج آليات يتناول الذي

للفرد.
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واهلوية اجلمعي الفعل

لحياتي أن أشعر … بحقيقتي فعًال تني برصَّ أنها أعتقد قوة. زادتْني أنها أعتقد
النمل جموع وسط وتعمل تحيا التي الضئيلة النملة كتلك أَُعد لم قضية.
ما وهو ا، حقٍّ عميًقا اهتماًما بها أهتم أشياء ثمة النمل. مستعمرة يف األخرى
دوًما. به سأحتفظ وأظنني املعنى، بذلك احتفظت لقد باملعنى. حياتي يُفِعم

أوهايو، كولومبوس، راديكالية، نسويٍة حركٍة يف ناشطة
(٩٥ :١٩٩٥) ويتري يف مقتبس األمريكية، املتحدة الواليات

وشيئًا الجمعية، بنساء التَقيت ثم لرجل، مملوكة امرأًة كنُت َمَضيا، عاَمني حتى
اآلخرين. مع ومختلفة جديدة عالقاٍت إقامة عىل الُقدرة مهارَة اكتسبُت فشيئًا
عالقاتي يف وكذلك الرجل هذا مع عالقتي يف مساٍو طرٌف أنني أشعر واليوم،

الجمعية. نساء مع
إيطاليا، ميالن، نسائية، جمعية يف عضو مارتينا،
(١٦٠ :١٩٨٤) ومورمينو بيانكي يف مقتبس

حقها نفيس أبخس كنُت الواقع يف أنني كيف أدركُت بجرينهام، التحاقي بعد
وجود ملجرد يَكفي بما خواطري عن للتعبري أسعى أكن لم واآلخر. الحني بني
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وكنُت ُمهيمنني، الرجال كان … األمام إىل بالتقدم أبادر أكن لم حويل. رجال
عيلَّ. سيطرتهم بفرض لهم أسمح

كومن، جرينهام يف ناشطة أدينجتون، كاروال
(١٤٦ :١٩٩٥) روزنيل يف مقتبس املتحدة، اململكة

تنظيماتنا. ولنا تنظيماتهم فلهم النقابية؛ إىل بصلٍة نُمتُّ وال نقابية، بحركٍة لسنا
بهن. وباالستعانة النساء أجل من بديًال نُقدِّم نحن

نيكاراجوا، ماناجوا، وناشطة، عاملة لورا،
(١٧٩ :٢٠٠٣) وبيكام-ميندز باندي يف مقتبس

النسوية وأرى … راديكالية ِنسوية ناشطة أنا أنِت؟» «َمن سألني أحًدا أن لو
والسنوات واألسابيع األيام أُميضأغلب كنُت وإن حتى حياتي، مهمة الراديكالية

آخر. نشاًطا أمارس

أوهايو، كولومبوس، العامة، املصلحة منظمات إحدى يف موظَّفة
(٩٥ :١٩٩٥) ويتري يف مقتبس األمريكية، املتحدة الواليات

عىل ليس جوهريٍّا تأثريًا إيلَّ، بالنسبة يمثل، نسائية مجموعٍة من جزءًا كوني إنَّ
ذاتك. تعرف أن املهم من أيًضا. تفكريي أسلوب عىل بل فقط، حياتي أسلوب
الخاصة. تطلعاتي وتبعث تذوي كانت ومعها مراًرا، وبُعثت الجمعية ذوت لقد

نسوية. مجموعًة دوًما سأجد ذهبُت أينما
إيطاليا، ميالن، نسائية، جمعيٍة يف عضو إرما،
(١٥٩ :١٩٨٤) ومورمينو بيانكي يف مقتبس

… إلينا ينضممن أن زوجاتهن من كثري واعتاد املناجم لعمال إرضاب هناك كان
وأقبلت … الحمر الهنود محميات من القادمون األمريكيون الهنود حرض كما
العاملة، الطبقة إىل ينتمني عاديات نساءٍ مجرد كنا أفريقيا. جنوب من وفود
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الرصاعات يف مباًرشا انخراًطا املنخرطني نخاطب وكنا فقرية، أحياءٍ من جنئ
العالم. أنحاء جميع من

املتحدة، اململكة كومن، جرينهام يف ناشطة تريشا،
(١٤٩ :١٩٩٥) روزنيل يف مقتبس

لسنا أننا أدركنا إذ كفاحنا؛ ملواصلة الثقة من بمزيد [الزيارة] هذه نا تُمدُّ
املجتمعية واألنشطة العمالة منظِّمي [أي قدًما تمضوا أن نأمل … بمفردنا
ألجل باملحبة، ُمتسلِّحني للمكسيك] زيارة يف الشمالية أمريكا من القادمني
جميع يف ذاته الكفاح إنه كُمجتمعاتنا. مجتمعات ألجل وأخواتكم، إخوانكم

العالم. أنحاء
املكسيك، تيخوانا، وناشطة، عاملة هورتنسيا،
(١٧٩ :٢٠٠٣) وبيكان-ميندز باندي يف مقتبس

ميالن يف نشطت نسائية جمعيٌة وهي تيتشينيزيه، جمعية يف عضوتني ومارتينا إرما كانت
تريشا وكانت .(١٩٨٤ ومورمينو (بيانكي الثمانينيات ومطلع السبعينيات أواخر يف
ُوِجدت حيث كومن، جرينهام منطقة احتالل يف شاركن اللواتي النساء بني من وكاروال
هورتنسيا أما .(١٩٩٥ (روزنيل و١٩٩١ ١٩٨٣ عامي بني بريطانيا يف هة املوجَّ القذائف
جميع تُنِتج صغرية صناعيٌة وحداٌت وهي املاكيال، عامالت تعبئة يف نشطتا فقد ولورا،
عمل ظروف ظل يف عادًة يَحدث ما وهو الوسطى، أمريكا يف للتصدير ة املَعدَّ السلع أنواع
بأسماء1 املذيََّلني غري االقتباسان يُعزى وأخريًا، .(٢٠٠٣ وبيكام-ميندز (باندي مزرية
األمريكية املدينة يف نشطت التي الراديكالية النسوية الحركة يف شاركتا سيدتنَي إىل
املايض القرن من التسعينيات ومطَلع السبعينيات بني أوهايو والية يف الواقعة كولومبوس
السياق كان وكذلك مختلفة، الحركات هذه َخصائص كانت .(١٩٩٧ ،١٩٩٥ (ويتري
االقتباسات هذه فإن االختالفات، هذه كل ورغم ظلِّه. يف تبلورت الذي والثقايف السيايس
بأسلوبه كلٌّ جميعها، تبدو إذ عشوائية؛ مشرتكٍة قواسَم مجرد من أعمق هو عما تكشف
االجتماعية. الحركات يف الفردية والتجربة الجمعية التجربة بني للعالقة تمثيًال الخاص،
واالنخراط الجمعية املشاركة بني التداُخل عن خاص، بوجٍه االقتباسات، هذه تُخربنا
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وتايلور روب ١٩٩٥؛ ،١٩٨٩ (ميلوتيش كبري حدٍّ إىل الجمعي الفعل يميز والذي الشخيص
داونتن ٢٠٠١؛ وبوليتا وجاسرب جودوين ١٩٩٤أ؛ كالهون ١٩٩٢؛ بورتا ديال ١٩٨٧؛

.(١٩٨٨ باسرييني ١٩٩٧؛ وفري
شعوٍر عىل شاهدة فهي الشخيص؛ التغري حول ناحية، من القصص، هذه تدور
فبفضل الجمعي. الفعل من تَنبع أمور وهي الذات، تعزيز عىل وبرهان بالتمكني جديد
كم كاروال أدركت فقط»، «النساء قوامها حملة سياق يف املوجهة للَقذائف مكافحتها
الطاغي. الذكوري الحضور ذات املواقف يف سيما ال املايض، يف بإمكانياتها استهانت
إلقامة أمامها املجال أفسحت كومن جرينهام يف مشاركتها فإنَّ تريشا، إىل بالنسبة
العاملة. الطبقة من املنحدرة ألصولها نتيجًة بها لتَحظى تكن لم خربات واكتساب عالقات
من املصالح تمثيل من جديدة تجربٍة خلق يعني عملها محلِّ يف نشاطها فإن لورا، أما
الذكورية النماذج عن استقالليتها عىل التأكيد إعادة بدوره يعني ما وهو جنساني، منظور
الوعي مجموعات إحدى إىل االنضمام فكان مارتينا، أما النقابية. امُلمارسات يف دة املتجسِّ
املشاركة حيال قوى التزاٍم تكوين دون الخاصة، حياتها يف تحوُّل عىل داللة الذاتي
نموَّها جعل الذي العامل هي الجمعية التجربة طبيعة كانت حالتها، يف حتى لكن العامة.

ممكنًا. أمًرا الشخيص
باالنتماء الشعور يُضفيها التي االستمرارية القصص تلك تربز أُخرى، ناحيٍة من
وغريها إرما إىل بالنسبة النسوية، الحركة إىل االنضمام خلق فقد املرء؛ حياة عىل الجمعي
التجارب، أنواع ومختلف الحياتية املراحل مختلف تجمع رابطة كولومبوس، نساء من
— أيًضا توجد فهي مختلفة؛ زمنية نقاط بني الرابطة هذه تكون أن بالرضورة وليس
مختلفٍة مواقَع يف ينشطون أفراد بني — وهورتينسيا تريشا كلمات ذلك إىل تُشري كما

والتطلعات. القيم من مشرتكة مجموعٍة حول دوا توحَّ لكنهم مختلفة، قضايا وحول
العالقة حول خاص، وبوجٍه الهوية: حول أخرى، بعبارٍة القصص، هذه تدور
كالهون ١٩٨٩؛ ميلوتيش ١٩٨٥؛ كوين ١٩٧٨؛ (بيتسورنو الجمعي والفعل الهوية بني
َهنت ٢٠٠٤؛ هورتون ٢٠٠٠؛ ووايت وأوين سرتايكر ١٩٩٣؛ ماخ ١٩٩٤أ؛ ،١٩٩١
إىل وال مستقل، موضوٍع إىل نُشري ال فإنَّنا الهوية، عن الحديث عند .(٢٠٠٤ وبينفورد
الفاعلون خاللها من يُعرف التي العملية نقصد بل االجتماعيِّني، الفاِعلني سمات إحدى
ويُكوِّنون أوسَع ُزَمٍر من جزء بأنهم — الفاعلني من غريهم ويَعرفهم — االجتماعيون
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جودوين ٢٠٠١؛ وجاسرب بوليتا ١٩٩٦؛ ،١٩٨٩ (ميلوتيش الزمر بتلك عاطفية ارتباطاٍت
محدَّدة، اجتماعيٍة سماٍت إطار يف «الزمر» تلك تعريف يَلزم ال .(٨-٩ :٢٠٠١ وآخرون
يف وال شابه، ما أو الجنيس ه التوجُّ أو العرق، أو االجتماعي، النوع أو الطبقة، مثل
الهويات ترتكز قد األطر). هذه وفق تُعرَّف ما كثريًا أنها (رغم محدَّدة تنظيماٍت إطار
الكونية، والرُّؤى واملواقف، والقيم، هات، التوجُّ من مشرتكة طائفٍة عىل أيًضا الجمعية
مع بالتقارب األفراد يشعر قد (فمثًال للفعل مشرتكٍة تجارَب عن فضًال الحياة، وأنماط
أي عن التعبري دون املبارش، الفعل يؤيدون أو مشابهًة ماديٍة بعد ما رًؤى يعتنقون من
بعض يف الهويات، تكون قد الجنساني). أو العرقي أو الطبقي بالتقارب قويٍّ شعوٍر
بالنسبة الحال هو (كما التماهي من امُلمكنة األخرى األشكال ُمستبِعدًة إقصائية، األحيان،
يف لكنَّها وتفصيًال، جملًة الدنيوي العالم لهذا رفضها عن تُعِرب التي الدينية الِفَرق إىل
األفراد يشعر ربما إذ وتعدُّدية؛ جامعة تكون قد الواقع)، يف أغلبها يف (بل أخرى أحياٍن

واحد.) آٍن يف الجمعية الكيانات من عديدة أنماٍط مع بالتقارب
يُضفي التي للعمليات ة املهمَّ املكونات أحد إنتاجها إعادة أو الهويات بناء يُعترب
ومعنى. داللة الزمن عرب تحوُّالت من عليهم يطرأ وما تجاربهم عىل خاللها من األفراد
لعملية الجمعي والبُعد الفردي البُعد بني العالقة به تتَّسم الذي التعقيد مالحظة بنا يجدر
إحيائها، وإعادة وصونها الهويات إنتاج خالل من األفراد، يعمد ناحية، فمن الهوية. بناء
امُلمكنة. وغري امُلمكنة الفعل واحتماالت الفردية مرشوعاتهم تعريف وإعادة تعريف إىل
بمنزلة تكون ما كثريًا «الهويات أن بدقة لنا يُظِهر فردية قصٍص من للتوِّ نقلناه ما إن
ناحيٍة من لكن .(٢٨ ١٩٩٤أ: (كالهون فيها» نَنخرط وسياسية شخصية مرشوعاٍت
نفسية؛ آلياٍت مجرد يف لذاته املرء اكتشاف وإعادة الهوية بناء اختزال يُمكن ال أخرى،
.(١٩٩٥ بيليج ١٩٨١؛ موسكوفيتيش ١٩٦٦؛ ولوكمان (بريجر اجتماعية عملياٌت هي بل
سوف الهوية. بناء لعملية املميزة الخصائص من بعًضا التالية الصفحات يف نناقش
خالل من وذلك الجمعي، للفعل الجوهرية امُلكوِّنات أحد هو الهوية إنتاج أن أوًال نُثبت
تربط صالٍت وإقامة بينهم، الثِّقة عالقات وتيسري الرصاع، يف املنخرطني الفاعلني تعيني
١٩٨١؛ (تورين االجتماع علم رؤى طويًال أكدته ما مع اتساًقا الحقب. مختلف من وقائع
(موسكوفيتيش االجتماعي النفس وعلم (١٩٩٦ ،١٩٨٩ ميلوتيش ١٩٧٨؛ بيتسورنو
نَعترب ال فإننا الجمعي، الفعل يخص فيما (٢٠٠٠ هوارد ٢٠٠٠؛ ورايكر دروري ١٩٧٩؛
الفاعلون إليها يلجأ التي العملية نعدُّها بل امتالكه، الفاعلني أو املرء بوسع شيئًا الهوية

133



االجتماعية الحركات

حياتهم ومجريات سماتهم إىل محددة داللًة يسندوا كي كالهما أو الجمعيون أو الفرديون
يف ذلك قون يُحقِّ وهم منها، يَتجزَّأ ال جزءًا يُشكِّلون التي االجتماعية العالقات ومنظومات

االجتماعيِّني. الفاعلني من غريهم مع تفاُعلهم ظلِّ
التحديد عىل عيصٌّ مفهوٌم حتًما يوجدها التي املتناِقضات بعض لذلك، نتيجًة نواجه،
والديناميكية الثبات بني االجتماعي التماهي عملية تجمع بدء، ذي بادئ الهوية. كمفهوم
ومتانتها الوالءات استمرارية الذهن يف الهوية إىل اإلشارة تُثري ناحية، فِمن واحد؛ آٍن يف
إعادة من متواصلة لعملياٍت كذلك عرضة أُخرى، ناحيٍة من الهوية، لكن الزمن. عرب
ومجموعاٍت تاريخيٍة بتجارَب صالت من االجتماعيون الفاعلون يفرتضه ما إن التعريف.
إعادة لعمليات ثمار إال الصالت تلك فما ومرشوًطا؛ عارًضا الواقع، يف دائًما، يبدو معينة
ميلوتيش ١٩٩٤أ؛ (كالهون والتحيُّز باالنتقائية تتميَّز عملياٌت وهي للعالم، الرمزي التفسري
خضوع إمكانية مع الرصاع خضمِّ يف وتتكيَّف الهويات تتشكَّل ذلك، عن فضًال .(١٩٩٦
٢٠٠٠؛ ورايكر دروري ١٩٩٧؛ (برينشتاين العملية خالل جذرية لتعديالٍت حدودها
ثباتها من بالرغم التماهي، مشاعر أن ذلك عىل ويرتتَّب ،(٢٠٠٣ وستوت ورايكر دروري

متكرِّرة. لتعديالٍت — بالفعل تخضع بل — تخضع قد النِّسبي،
باالنتماء األفراد شعور أخرى بعبارٍة أو متعدِّدة، هوياٍت وجود يُمثله ثاٍن تناقض ثمة
معايري إىل استناًدا األحيان بعض يف توصيُفها يَجري مختلفة، جمعيٍة كياناٍت عدة إىل
بالخربة يتعلَّق فيما منظًِّما ً مبدأ معينة، نظر وجهة من الهوية، تُعترب االختالف. يف غاية
لكن وخصومهم، حلفائهم تحديد عىل مثًال، الفاعلني، تُساِعد فهي والجمعية؛ الفردية
عن يكون ما أبعد واملعارضة التضاُمن خطوط تحديد يكون ما كثريًا ذاته، الوقت يف
التماهي، من جديدة خطوًطا النسوية الحركات صعود أفرز املثال، سبيل فعىل الوضوح؛
اقتالع من وبدًال الطبقي). التماهي (كخطوط سابقاتها مع تعارضها أثبتت ما كثريًا
تمثُّالت بني توتُّرات يخلق مما معها؛ الجديدة الهويات تتعايش القديمة، الهوية خطوط
لكنهم ذاتها الحركة مع يتماهون ن ممَّ الناشطني بني أو املختلفة،2 الذاتية الفاعلني
وبالرغم .(٢٠٠٣ وباول وفريز شنيتكر ١٩٩٧؛ ،١٩٩٥ (ويتري مختلفة أجياٍل إىل ينتمون
بريزين مثًال (طالع الجمعية الهوية مفهوم خلف شك بال تَكُمن التشابُه فكرة أن من
تجمعهم الذين فالفاعلون األبعاد؛ متعدد يكون قلَّما التجانس هذا مثل فإن ،(٨٤ :٢٠٠١
أخرى أبعاٍد يف جوهريٍّا اختالًفا يختلفون قد املشرتكة السمات/املواقف/التجارب بعض
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املتعدِّدة الهويات أن أيًضا نالحظ أن علينا يتعنيَّ ولكن ٢٠٠٠أ). دياني ١٩٥٥؛ (سيميل
توتر. عالقة تجمعها أن بالرضورة ليس

دورها؟ الهوية تؤدي كيف (1)

مما الجمعي. للفعل مسبق رشٍط مجرد باعتباره الهوية بناء إىل ننظر أال ينبغي
ترصفاتهم يرشد كدليل تعمل معينة فرتٍة يف االجتماعيني الفاعلني ُهويات أن فيه شك ال
وغريهم ذواتهم تعريف عىل قدرة الفاعلون ينمي حني يقع الحقيقة، يف فالفعل، الالحقة؛
املشرتكة عالقاتهم عليه تقوم الذي «املحور» وتعريف الفاعلة، االجتماعية األطراف من
سابق فعل أو ثابتة خاصية الهوية أن ذاته، الوقت يف يَعني، ال هذا لكن .(١٩٨١ (تورين
مشاعر خالله من تقوى أن إما الذي اإلطار هو ذلك، من العكس عىل فالفعل، الوجود؛
إلعادة مستمرة عملياٍت الجمعي الفعل تطور ينتج أخرى، بعبارة تضعف. أو االنتماء
برينشتاين ١٩٩٥؛ ميلوتيش ١٩٩٠؛ هريش ١٩٨٨؛ (فانتيجا ويحفزها الهوية تعريف

.(٢٠٠٣ وآخرون دروري ٢٠٠١؛ وآخرون جودوين ١٩٩٧؛
تبدأ الهوية. خاللها من الفعل «يُشكِّل» التي اآلليات عىل إمعانًا أكثر نظرًة لنُلِق
تحليل ملناهج خالًفا ما. رصاٍع يف امُلنخرطني الفاعلني بني الفاصلة الحدود بتعيني العملية
نحو األنظار الفعل اجتماع علم جذب الكيل، الِبنيوي الطابع ذات االجتماعية الرصاعات
الرصاع تفسري إمكانية عدم عىل ًدا ُمشدِّ والفعل، الِبنية بني للصلة اإلشكالية الطبيعة
العالقات. تلك حدَّدتها التي املتضاربة واملصالح الِبنيوية العالقات ضوء يف حرصيٍّا
يُعرِّف جمعيٍّ فاعٍل وبروز البنيوية التوتُّرات بني التفاعل من باألحرى، ينشأ، فالرصاع
.(١٩٨١ (تورين كلتيهما أو املصالح أو القيم من معيَّنة طائفٍة إىل استناًدا وخصومه نفسه
سماٍت ذات جمعية» «ذات وجود رشَطني: ق بتحقُّ إال الجمعي الفعل يقع أن يُمكن فال
االجتماعي الفاعل وضع عن املسئول «اآلخر» وتعيني محدَّدة، تضاُمن وعالقة مشرتكة
الهوية بناءُ ينطوي سبق، ما عىل بناءً ١٩٩٢ب). (جامسون ملناهضته بالتعبئة يناَدى الذي
يقترص ال سلبي وتعريٍف معيَّنة مجموعٍة يف للمشاركني إيجابي تعريٍف تعريَفني؛ عىل
١٩٨١؛ (تورين أيًضا نشط نحٍو عىل يعارضهم ومن بل املجموعة من امُلستبَعدين عىل
العملية تشمل كما ٢٠٠٤أ). تييل ٢٠٠٢؛ روبنيت ١٩٩٢؛ وويتري تايلور ١٩٩٦؛ ميلوتيش
وتدبُّ تتشكَّل الحركات فهويات محايد؛ موقٍف يف أنفسهم يجدون من مع عالقة أيًضا

.(١٩٩٤ وسنو وبينفورد (َهنت والجماهري» والخصوم «األنصار إطار يف الحياة فيها
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فاعيل بني الثقة عالقات من جديدة لشبكاٍت بروٌز الهويات إنتاَج يُقابل ثانيًا:
طائفًة العالقات هذه مثُل وتكفل دة.3 معقَّ اجتماعيٍة بيئاٍت إطار يف العاملني الحركة
لنشأة األساس وتُشكِّل الكتاب)، هذا من الخامس الفصل (انظر للحركات الفرص من
هذه تبدو كما الرضورة. عند املتباَدل، والدعم والتفاعل الرسمي غري التواصل شبكات
رسيًعا املعلومات ترسي ذلك، عن فضًال التنظيمية؛ املوارد لندرة رضوريٍّا بديًال العالقات
للوصول املحدودة لإلمكانية األقل عىل جزئيٍّ تدارٍك يف األشخاص، بني فيما الشبكات عرب
تُمكِّن واحًدا وثقافيٍّا سياسيٍّا مسًعى يعتنقون من بني الثقة أن كما اإلعالمية؛ الوسائل إىل
الفاعلية؛ من بمزيٍد القمع بمحاوالت املرتبطة واملخاطر التكاليف مواجهة من به املعنيني
يعني ما حركٍة من كجزء — لهم اآلخرين وتعريف — ألنفسهم تعريفهم فإن وأخريًا،
١٩٧٠؛ وهاين (جريالتش وتضامنهم ناشطيها مساعدة عىل االعتماد عىل قدرتهم أيًضا

.(١٩٧١ جريالتش
املرتبطة والشكوك املخاطر ييرسمواجهة الجمعي والتضامن الهوية مشاعر وجود إن
العمل مقارِّ بني الشديد القرب أن سنجد العمالية، الحركة مثال ففي الجمعي. بالفعل
من الثاني الفصل (انظر إنتاجها وإعادة التضامن روابط تفعيل ل سهَّ اإلقامة ومحالِّ
اعترب حيث املساواة»، «مجاالت الفرعية االشرتاكية الثقافات أنشأت كما الكتاب)، هذا
(بيتسورنو مشرتك مصرٍي إىل باالنتماء وشعروا املساواة قدم عىل أنفسهم املشاركون
العالقات وهنت إذ الصناعية؛ بعد ما امُلجتمعات يف اختلف األمر أن غري ،(١٩٩٦
تاليش بالرضورة يَعِن لم هذا أن ورغم اإلقليمي. التقارب عىل القائمة املبارشة االجتماعية
االرتباط وثيقة إجماًال، تعد، لم االجتماعية العالقات منظومات فإن املجتمعية، العالقات
كاملة، مجتمعاٍت لتشمل اآلن حدودها تمتد إذ قبُل؛ من كانت كما محدَّد إقليمي بحيٍِّز
ساسن ١٩٩٦؛ كاستيلز ١٩٩٠؛ جيدنز ١٩٨٨؛ وآخرون (ويلمان وطنية وفوق قومية
الجمعيُّون الفاعلون صار أن التغري هذا عن ونتَج .(٢٠٠٣ وكوين فريتوفيك ١٩٩٨؛
اعتماًدا أقل الجمعية الهوية وأضحت املوقع، إطار يف أنفسهم تعريف إىل ميًال أقلَّ اآلن
النشاط وميادين املحلية املجتمعات يف تنشأ والتي لوجه، وجًها املبارشة التفاُعالت عىل
إىل الحداثة قبل ما حقبة من التحوُّل إىل بالفعل أشارت قد الظواهر هذه مثل إنَّ اليومي.
،(١٩٩٨ تارو ١٩٨٣؛ (أندرسون املطبوعة الكلمة عرب د توحَّ عام رأٍي وظهور الحداثة،
اإللكرتونية والثورة اإلعالمية املنظومة توسع مع تزامنًا التسارع من ملزيد تعرَّضت لكنَّها
.(٢٠٠٢ وهايثورنويت ويلمان ٢٠٠٣؛ بينيت ١٩٩٢؛ وموسكو واسكو ١٩٩٢؛ (كالهون
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حيال بالتضاُمن شعوٍر عىل يَنطوي ما حركٍة مع التماهي فإن سبق، ما عىل عالوًة
ذاته، الوقت يف بهم، تجمُعه ولكن ُمبارشة شخصية بصالت عادًة بهم املرء يرتبط ال من
بمشاركتهم وعٍي عىل الحركات مع واملتعاطفني الناشطني إنَّ مشرتكة. وقيٌم تطلعاٌت
ويف به. مبارشة خربٌة لهم الذي الواقع بذلك مقارنًة طبيعًة وأعقَد أفًقا أرحَب واقٍع يف
لإلقدام الالزمني والتشجيع التحفيز الفاعلون يستقي نطاًقا األوسع املجتمع هذا ضوء
بالعزلة. قويٌّ شعوٌر وتصاعد محدوًدا املادية الفرص ميدان بدا وإن حتى الفعل، عىل
تيسري يف الكمبيوتر بواسطة التواُصل انتشار مساهمة مدى بعُد يُحَسم لم أنه شك وال
من الخامس الفصل (انظر َدين محدَّ ومكان زمان ألي إشاراٍت عن املنفصلة الهويات نرش

.(٤ قسم الكتاب، هذا
واملكان، الزمان عرب امُلتفرِّقة الجمعي الفعل تجارب الجمعية الهوية تربط ثالثًا:
هذه وتتَّخذ .(١٩٩٧ فاريل ١٩٩٠؛ الميل مثًال (انظر معينة مشرتكٌة داللٌة إليها وتسند
إظهار بغية محدَّد برصاٍع متصلة وقائع بني الرابط شكل األحيان بعض يف العملية
عىل مثًال نظرًة لنُلِق الجمعي. للفعل الراهنة النماذج خلف الكامنة الجهود استمرارية
األوروبي االجتماعي املنتدى انعقاد قبل صدر الذي األوروبية» االجتماعية الحركات «نداء
وحركات االجتماعية الحركات من مًعا جئنا «لقد :٢٠٠٢ عام نوفمرب بتاريخ فلورنسا يف
جنوبها. إىل شمالها ومن غربها، إىل رشقها من أوروبا، بقاع كل يف امُلنترشة امُلواطنني
وجنوة ونيس وبراج وسياتل أمسرتدام تظاهرات طويلة؛ رحلٍة عرب جميًعا اتحدنا لقد
اإلرضابات عن فضًال الجديدة، الليربالية ضد الضخمة واالحتشادات وبرشلونة، وبروكسل
للحروب، مناهضًة انطلقت التي االحتشادات وجميع االجتماعية الحقوق عن دفاًعا العامة
املبادئ بميثاق العاملي الصعيد عىل نقرُّ نحن أخرى. أوروبا لبناء إرادتنا تثبت جميعها
أليجري» بورتو يف االجتماعية الحركات ونداء العاملي االجتماعي املنتدى تبناه الذي
فرتاٍت يف جرت وقائع بني ربًطا الراهن وقتنا يف نشهد إننا .(٢٠٠٣ أندريتا يف (مقتبس
إبراز أجل من وذلك ،٢٠٠٢ عام لقاء عنها ض تمخَّ التي البذور باعتبارها مختلفة زمنيٍة
تهدف للَمسافات عابرة محاولٌة لنا تتجىلَّ ذلك، غرار عىل الوقائع. هذه كل بني االستمرارية
بتطورات ربطها وكذلك أوروبا، أصقاع كل يف الجارية التعبئة عمليات بني الربط إىل

عاملي. نطاٍق عىل األخرية الجمعي الفعل
تتسم االجتماعية الحركات ألن نظًرا أيًضا؛ أهمية الزمن عرب االستمرارية لقضية إن
الظاهرة، األطوار يف .(١٩٩٦ (ميلوتيش «كامنة» وأخرى «ظاهرة» أطوار بني ما بالتناوب
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وما إعالمية وتدخالت عامة، ومبادرات تظاهرات، هيئة يف للفعل، العام البُعد يهيمن
يف أما التعبئة. محل الفاعلني شتى بني والتفاعل التعاون من عالية مستوياٍت مع شابه،
وتقترص الثقايف، اإلنتاج ويُهيِمن التنظيمات إطار داخل الفعل فيسود الكامنة، األطوار
الرسمية غري العالقات عىل ُمجَملها يف املناضلة واملجموعات التنظيمات بني االتصاالت
التعبئة عىل القدرة العموم يف تفرز ال والتي التنظيمات بني العالقات أو األشخاص، بني
قضيٍة إىل باالنتماء والشعور الجمعي التضامن أن الحاالت تلك يف ويُالحظ الجماهريية.
الخفية فاألفعال املكثفة؛ التعبئة فرتات يف عليه يَبدوان الذي الجالء بنفس يتَّضحان ال ما
عىل املحدودة املجموعات تلك قدرة إنَّ بالهوية. الشعور تُغذِّي الفاعلني من محدود لعدٍد
إلحياء املواتية الظروف تخلق التي هي الزمن عرب للتضامن ونماذج تمثُّالت إنتاج إعادة
الفعل من الجديدة املوجات جذور لرد املعنية األطراف أمام الفرصة وتُتيح الجمعي الفعل
جونستون ١٩٨٧؛ وتايلور روب ١٩٩٦؛ (ميلوتيش السابقة التعبئة عمليات إىل العام

4.(١٩٩٥ ويتري ١٩٩٤؛ مولر ١٩٩١ب؛
والتصورات الجمعية التمثُّالت صعيد عىل الرابطة وظيفتها أداء يف الُهوية تقترص ال
والتصورات التمثُّالت تلك كذلك تربط بل فقط؛ معينة اجتماعيٍة لظواهَر اجتماعيٍّا الشائعة
مختلف إىل وداللة وحدة يُسندون هويتهم، بناء إىل األفراد يعمد فحني الفردية؛ بالتجربة
الذاتية؛ وسريهم حياتهم تاريخ يف هذا يَنعِكس ما وكثريًا والخاص. العام تاريخهم أطوار
والشعور الشخصية واألمور الثقافية الدالالت من الفردية «املنظومات أخرى بعبارة أي
حياة مسرية فتنشأ ٤٤)؛ :١٩٩٧ (جاسرب الشخصية» الحياة تجارب من املستَمدَّة بالذات،
ُعربِّ وإن حتى ما، بقضيٍة ثابتًا التزاًما طياتها يف حاملًة ر وتتطوَّ املدى طويلة النضال
موجٍة أي أن صحيح .(١٩٩٧ وفري (داونتن شتَّى أوقاٍت ويف مختلفٍة بأساليَب ذلك عن
ألسباب الجمعي، بالفعل لهم عهد ال أشخاًصا االجتماعية الحركات إىل تجذب قد تعبوية
النضال استمرارية عىل أكَّدت قد الدراسات من واسعة طائفًة أن بيد األقل، عىل شخصية
مرًة الفعل يف االنخراط إىل ميًال أكثر يكونون املايض يف املشاركة لهم سبقت َمن أنَّ أي —
النماذج إىل الدراسات هذه ُكرِّست وقد — قط التجربة يَخوضوا لم بمن مقارنًة أخرى
الرابع؛ الفصل :١٩٩٧ كالندرمانس و١٩٩٧؛ ١٩٩٥ ويتري ١٩٨٨ب؛ (ماكادم املعارصة
١٩٩٥؛ جولد ١٩٦٣؛ (تومبسون الجمعي للفعل «التاريخية» والنماذج ،(٢٠٠٢ روبنيت
«١٩٦٨ «جيل احتشد املثال، سبيل فعىل .(١٩٨٨ باسرييني ١٩٩٥؛ ومانكوني كاتانزارو
العاملية العدالة حمالت يف آخرها كان مختلفة، احتجاجيٍة موجاٍت إطار يف مرة من أكثر

٢٠٠٥ه). بورتا (ديال
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تدوم، الهوية أن افرتاضنا بالرضورة يعني ال الزمن عرب االستمرارية عن الحديث إنَّ
انتقائية، األمر، حقيقة يف تكون، ما دائًما املايض إىل اإلشارة إنَّ ثابتة. كونها عن ناهيك
الذاتية الفرد سرية لعنارص الفعال التشكيل إعادة الحالة تلك يف تعني و«االستمرارية»
وجمعية، شخصية وقائع بني الجمع ُممكنًا يَصري وهكذا جديد، سياٍق يف تنظيمها وإعادة
الجمعي الفعل نماذج أحد عىل مثًال نظرة لنُلِق ومتناقضة. ُمتعارضة لبدت لوالها ربما
وهو أال التعبئة، وقت جذريٍّا شخصيٍّا تحوًُّال مسبًقا تقتيض أنها يبدو التي الراديكايل
(١٩٩٠ بورتا (ديال إيطاليا يف السبعينيات إلرهابيي الذاتية السري تكشف اإلرهاب. نموذج
املسلح، الكفاح إىل الكاثوليكية التنظيمات يف النضال من الحاالت من كثري يف تحوُّلهم
أن غري السياسية. والربامج الفعل أنماط يف ملحوظ ٍل تحوُّ وجود الحالة تلك يف واتَّضح
مفتقرًة الظاهر، يف تبدو، كونها من بالرغم التماُسك، عنارص من تخُل لم الذاتية السري تلك
اجتماعية عالقاٍت بناء نحو التطلُّع العنارص هذه بني من كان االستمرارية. إىل للغاية
كلتا بني كذلك املشرتكة العنارص من حارضهم. بها املرتع والُقبح الجور مظاهر تتجاوز
بما ملموس وإقراٍر املطَلقة بالحقائق كترصيح الجمعي الفعل تصور الذاتيتنَي املرحلتني

تشوُّه. من طالها ما مدى عن النظر برصف (وأيديولوجيات)، ُمثُل من املرء يعتنقه
قطيعة عىل حتًما الجمعي للفعل جديدة تجربٍة كل انطالق يَنطوي أخرى، ناحيٍة من
جمعي، فعٍل يف باالنخراط األفراد قرار عىل يرتتَّب الحاالت، بعض يف ما. حدٍّ إىل املايض مع
تحوٌل هذا؛ وقتهم حتى فعلوه عما بوضوح يَختلف ما، مرشوٍع أو تنظيم إىل االنضمام أو
انسالًخا تعني ما كثريًا حقيقية، تحوالٍت الحاالت تلك يف األفراد ويَشهد جذري. شخيصٌّ
الحاالت هذه مثل يف الهوية ل تحوُّ يصري أن ويُمكن السابقة. االجتماعية وشائجهم من
وُمستويات السياسية األفراد ميول عىل التحول هذا يؤثر لن إذ عمًقا؛ وأشد أثًرا أبعد
بل الشاملة الحياتية الخيارات عىل أثره سيَرتُك بل فحسب، الجمعي الفعل يف انخراطهم

اليومية. الحياة تنظيم عىل وحتى
:١٩٨٨ (روبنز دينية جماعاٍت إىل ون ينضمُّ من بني عينها الظواهر توجد ما كثريًا
ما غالبًا 5.(١٩٨٦ وبروس واليس ١٩٨٢؛ ويلسون ١٩٨٠؛ وآخرون سنو الثالث؛ الفصل
بصورة ووالءاته الفرد هوية يف راديكايل تحوٍل عىل ما فرقٍة أو طائفة إىل ل التحوُّ يَنطوي
الجديدة الجماعة يف العضوية معايري كانت كلما عمًقا التحوُّل هذا ويَزداد بأخرى، أو
نَمط قبول ضمنًا يقتيض مثًال، كريشنا، هاري مثل مجموعة إىل فاالنضمام رصامة. أشد
.(١٩٨٥ (روتشفورد الفرقة لتعاليم وفًقا يشء كل فيه يسريُ بالطقوس زاخٍر حياة
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الهويات قوُة الصناعية املجتمعات ميَّزت التي الرصاعات تاريخ يوثق ذلك، جانب إىل
األحيان. من كثري يف والطائفية اإلقصائية الجمعي الفعل وطبيعة «التقليدية» السياسية
كلتيهما أو الطبقية أو السياسية املواقف عن التخيل كان الكربى، األيديولوجيات قرن يف
الوجدانية واالنتماءات االجتماعية العالقات من معينة منظومٍة طرح أخرى بعبارٍة أي —
أيرلندا تقسيم ذلك عىل الدالة األمثلة ومن دائًما. ا مكلفٍّ أمًرا — أخرى اعتناق سبيل يف
أيًضا اإلرسائييل-الفلسطيني الرصاع نعترب أن (ويُمكن دينية اعتباراٍت حسب الشمالية
لتنظيم معايري الدينية الهويات قدمت الشمالية، أيرلندا ففي النمط)، لهذا جليٍّا تمثيًال
ولذلك واألرسية؛ املجتمعية الروابط فيها بما كافة، املستويات عىل االجتماعية الصالت
مثل يف امُلنخِرطني أن ونالحظ الطائفية الحوائل تتخطَّى التي الصالت يف ندرة نجد
١٩٧٩؛ وآخرون (بيو مجتمعاتهم من واإلقصاء النبذ يُواجهون ما دائًما العالقات هذه
الروابط تفعيل جعل ما وهو ،(١٩٩٣ ماجواير ١٩٨٦؛ يس أوسوليفان ١٩٨٣؛ مكاليسرت
من كثري يف وتنطوي للغاية، التَّكلفة الباهظة املمارسات من املناوئة املجموعات أعضاء مع
أيًضا، االجتماعية الحركات تنظيمات عىل ذاته األمر ينسحب جمة. مخاطَر عىل األحيان
الرغم فعىل الطائفية. االنقسامات تخطِّي يف اإلخفاق إىل الغالب يف يُؤدِّي كان ما وهو
التنظيمات، أنواع مختلف يد عىل الفائتني العقَدين مدار عىل املساعي من كثري بذِل من
سينايل ٢٠٠٢؛ (كونويل املرأة بحقوق املنادية تلك إىل البيئة عن املدافعة التنظيمات من
تزل لم السياسية، املشاركة من الثقافات متعددة جديدٍة أنماٍط خلق سبيل يف ،(٢٠٠٢
الجمعة اتفاق توقيع عقب حتى الشمالية، أيرلندا يف منترشة االجتماعي الفصل مظاهر

.(٢٠٠١ (ماجاري ١٩٩٨ عام العظيمة

ُمتعدِّدة هويات (2)

قدرٍة ذات «كشخصياٍت» الحديثة املجتمعات يف االجتماعية الحركات د تُجسَّ ما كثريًا
كشخصياٍت أيًضا إليها يُنَظر األسباب ولهذه محدَّد؛ ثقايف ودوٍر الفعل عىل اسرتاتيجية
إال الفاعلون فيها ينخرط التي العالقات منظومات تحَظ لم وموحدة. ُمتجانسة هويٍة ذات
املناضلني أوساط يف والوالءات الهويات د بتعدُّ اإلقرار دون حال ما وهو محدود، باهتماٍم
موضوعيٍّا واقًعا تعكس كِمرآٍة الهوية رؤية إىل امليل ح رجَّ بل الحركات، ومجموعات

ضمنيٍّا.6
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واملتجانسة دة املوحَّ الهويات عنه تُعربِّ ما نادًرا الواقع، يف الجمعي، التماهي أن بيد
عمليًة األول، املقام يف تمثل، الهوية ألنَّ فنظًرا مسبًقا.7 للحركات الرُّؤى تلك تفرتضها التي
والتجمعات املجموعات وسط الناشئة االنتماء مشاعر تتسم ثابتة، خاصيًة ال اجتماعية
يف جموًدا أقل منهج عىل نظرة ألقينا فإذا بالتقلُّب. معني، حدٍّ إىل الهويات، لتلك نتيجة
«ذاتًا دائًما تستلزم ال الهوية بأن اإلقرار إىل يدفعنا أنه فسنجد الهوية، مسألة تناول
يعني ال ما حركٍة مع األفراد تماهي إن إذ ١٩٩٥)؛ بيليج ١٩٩٤؛ (ليمريت قوية جمعيًة»
مشاعَر توجيه من أيًضا يَمنعهم وال للعالم، ومتَّسقة منهجية رؤيًة تقاسمهم بالرضورة
اإلقصائية غري أو القوية غري الوالء أنماط إن بل أخرى. وحركاٍت مجموعات نحو متشابهٍة
(ميلوتيش الَجمعي الفعل استمرارية معينة، سياقاٍت يف تكفل، أن يمكن بالغ نحٍو عىل
جميع دمج عىل قادرة مهيمنًة هويًة نجد أن الحقيقة، يف يندر، ١٩٩٥أ). دياني ١٩٨٤أ؛
لكنَّ هرمية.8 بنيٍة ال املراكز متعدِّدة بِبنيٍة الهويات تتسم أن هو األغلب وإنما سواها، ما
ألنماط ما إغفاٍل إىل يؤدي ما كثريًا لالتساق كَمصدر الهوية دور عىل امُلفِرط اإلرصار

١٩٩٤أ). (كالهون أهمية من املتعدِّدة الهوية
بحقيقٍة األول، املقام يف يتعلَّق، التماهي أنواع مختلف بني توترات من يقع ما إن
االجتماعية الحركات يف األفراد مشاركة خلف الكامنة والتوقعات الدوافع أن مفادها
تُصدِّرها التي العامة الصور به توحي قد مما تنوًعا وأشد اتساًعا أكثر الواقع، يف هي،
استجابة بهذا يطلبون ما كثريًا ما حركٍة حياة يف فاملنخرطون الحركات. تلك عن القيادات
خضعن اللواتي ميالن، نساء رأت املثال، سبيل فعىل ملخاوفهم؛ وحالٍّ الخاصة لطموحاتهم
زوايا من النسوية الحركة يف انخراطهن الثمانينيات، أوائل يف وزمالئه ميلوتيش لدراسة
أهمية أُخرياٌت أَسندت بينما الشخيص، للتأمل الصدارة أَعَطنْي فبعضهنَّ ُمختلفة. كثريٍة
جميع عىل األولوية الجماعي للفعل املشاركات بعض وتُعطي الخارجي. التدخل إىل أكرب
جديدة أنماٍط تكوين أهمية عىل أخريات تُرصُّ حني يف والوجدانية، التضامنية العنارص
نفسه، اإلطار يف ،(٢٠٠٢) ريجر أثبتَت وقد .(١٩٨٤ ومورمينو (بيانكي العالم لتفسري
استعانت ذلك عىل وللتدليل نفسه، التنظيم داخل املواقف مختلف بني التوفيق إمكانية
ناشطاٍت أعضائه بني ضمَّ الذي نيويورك، فرع سيما ال للنساء، الوطنية املنظمة بنموذج
التمكني ممارسات يؤثرن وأخريات السياسية الدعاية عىل ههن توجُّ يُركِّزن نسويات
لخلفياٍت التقاء نقطة تُعترب أن يُمكن الواحدة املجموعة هوية فحتى ولذلك الشخيص؛

متباينة. وتمثُّالٍت شخصية واحتياجاٍت تاريخية
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باملفهوم والحركات املنفردة التنظيمات بني العالقة إطار يف شبيهة آلياٌت توجد
الجمعية لهويتها الخاصة صياغتها عىل التأكيد إىل ناحية، من التنظيمات، تسعى الواسع.
أخرى، ناحيٍة من معينة، تنظيميٍة هويٍة ترسيخ أن غري للحركة، الشاملة الهوية باعتبارها
الفرد يتماهى ال ولذلك .(١٩٨٩ (تايلور الحركة بقية عن التمايز ذاته، الوقت يف يتيح
يَصري لكي بل أوسع، جمعيٍّ جهٍد من جزءًا بكونه فقط يشعر لكي ما تنظيٍم مع
باألشكال الهوية ربط يَتسنَّى وهكذا الجهد. هذا من ومميًزا وُمستقالٍّ ا خاصٍّ مكونًا أيًضا
الرسمية غري العالقات من شبكات تُشكِّلها التي تلك من ورسوًخا ِبنيوية األكثر التنظيمية
ما غالبًا الحركة» «هوية بتسميته نُسارع ما فإن وعليه، الحركة. مكونات شتى بني
ينتجها التي الجمعية الصور بني التفاوض لعمليات عرضيٍّا نتاًجا الواقع، يف يكون،
تعدد أيًضا تَشهد قد الصغرية املجموعات حتى إن بل التنظيمات، وشتى الفاعلني مختلف
عىل الدالة األمثلة من ١٩٨٤أ). (ميلوتيش مجملها يف ما حركٍة هوية يُميِّز الذي التوجهات
الفرصة الجمعية هذه تجربة تحليل أتاح إذ ميالن؛ يف النشطة تيتشينيزيه جمعية ذلك
(بيانكي النسوي النشاط تصور كيفية اعرتت التي األساسية التوتُّرات من نمطني لتعيني
الحركة نطاق ُمتجاِوًزا املجتمع نحو ه املوجَّ الفعل بني فميَّز أولهما أما ١٩٨٤)؛ ومورمينو
الصبغة ذي الفعل بني ففرَّق ثانيهما وأما الصغرية، املجموعات نحو داخليٍّا ه املوجَّ والفعل
املهنية. ومناقبهن النساء كفاءات تقدير إىل الهادف والفعل املحضة التضامنية الوجدانية
فثمة ككل؛ الحركة هوية لقراءة مفيًدا مدخًال ذاتها الثنائية االنقسامات هذه قدَّمت وقد
العام، بالفعل الواقع، يف تأبه، تكاد ال التي جنسيٍّا املثليات جماعات أو توعوية مجموعاٌت
أن املقابل، يف نجد، بينما للفعل، التضامني الوجداني الشق عىل منصبٌّ تركيزها وُجلُّ
نسائي منظوٍر من الفكرية القضايا يف ن امُلتمعِّ بالتفكري واملعنيات الكاتبات مجموعات
قدرات إىل األنظار لفت من إليه يَهدفن بما الخارجي التدخل مستوى ضعف ربطن قد
أهميًة بعضها أَْوىل فقد الخارجي، بالتدخل املعنية املجموعات أما واملهنية. الفكرية النساء
ت اهتمَّ حني يف االستقطان، كوميونات يف النسوية كالجمعيات التضامني، للعنرص كربى
وصعيد االقتصادي الصعيد عىل للنساء االجتماعي الوجود برتسيخ أخرى مجموعاٌت

.(١٤٧ :١٩٨٤ ومورمينو (بيانكي السواء عىل الثقايف اإلنتاج
ال أفراد بني الحركات هويات تقاُسم امُلمكن من أنه أذهاننا عن يغيب أالَّ ينبغي
دون معينة حركٍة إىل باالنتماء الشعور الواقع يف يُمكن بل تنظيمية. والءاٍت أي يحملون
الرصيحة املعارضة عن تعبري الحقيقة يف يُصاحبه قد بل محدَّد، تنظيم أي مع التماهي
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مجرد فإن والحماسة، العالية باملعنويات ُمفَعمة ظروٍف ظل ففي ته. برمَّ التنظيم لفكرة
يف الوثوق عىل بالقدرة زاخًما شعوًرا تمنح أن شأنها من وتظاُهرات لقاءات يف املشاركة
محدَّدة. تنظيماٍت معايري عليه تَنطِبق لم وإن حتى خططها، وتعريف الحركة أهداف
أطراٍف اتجاه يف أساسية بصورٍة التحول إىل التماهي آليات تنزع حني الحقيقة، يف
امُلميِّزة السمات إحدى كانت الحركة. فناء عىل مؤًرشا هذا يعترب ومنظَّمة، محدَّدة فاعلة
بعض إدخال و١٩٧٢ ١٩٦٨ عامي بني إيطاليا اجتاحت التي العمالية االحتجاجات ملوجة
العمالية الحركة يف والنضال معيَّنة نقابيٍة تنظيماٍت يف النضال بني العالقة عىل التعديالت
املصانع يف جديدٌة تمثٍُّل أنماُط أُدِخلت إذ ١٩٧٨)؛ وآخرون (بيتسورنو الواسع بمفهومها
النقابات من أيٍّ يف املقيدين لغري حتى للمشاركة وافرة فرًصا أتاحت املصانع) (مجالس
وتخطِّي النقابية الوحدة تحقيق باتجاه قويٍّا دفًعا السنوات تلك شهدت كما التقليدية.
إال قوَّتها سابق إىل للمجموعات الوالءات تُعِد ولم للمجموعات، الوجود السابقة الوالءات
تحليل من الباحثون أجراه ما أن يالحظ الحركة. هوية وضعفت التعبئة تراجعت حني
ما فعادًة االدعاء؛ هذا يَدعم األمريكية املتحدة الواليات يف العاملة للطبقة الشعبي للحراك
تقوية من بدًال األوسع الَجمعي التضاُمن نزعات تعزيز إىل املتصاعد الرصاع أطوار تَميل

.(١٩٨٨ (فانتيجا محددة نقاباٍت مع التماهي
تنظيمات مختلف أو الحركات مختلف عنها تُعربِّ التي الجمعية الهويات تتعاَرض قد
تبعية عن اللثام النسوية الحركة صعود أماط فقد الحاالت؛ بعض يف بينها فيما الحركات
ذاتها، الجديدة» «الحركات من كثري أو الُعمالية، الحركة تنظيمات داخل املستمرة النساء
تفسريها، يمكن والتي الفاعلني هويات يف الكامنة العميقة التناُقضات عن بذلك لتكشف
وجهة من األمر تناولنا لو «التقدمية». الحركات داخل ذاته املجال إطار يف ذلك، مع
يف تَسبَّب ما كثريًا العرقية القومية أو الدينية الهويات بروز أن فسنجد أخرى نظر
مصادر من بغريها الهويات هذه دمج لصعوبة نظًرا مثرية؛ ملعضالٍت الفاعلني مواجهة
دينية لحركة أو الرصب، يَعتنقها التي كتلك راديكالية قوميٍة أليدولوجيٍة فالوالء التماهي؛
تلك طريق يف جمًة صعوباٍت يضع أن شأنه من املثال، سبيل عىل الجزائرية كاألصولية
(كالهون السواء عىل وتأكيدها الجنسانية هويتهن عىل املحافظة يف الراغبات النسوة
العدالة ناشطي أن نجد أخرى ناحيٍة من .(١٩٩٥ وهريش فانتيجا أيًضا انظر ١٩٩٤أ؛
لآلخر املتعددة الهويات توليفات حيال التسامح من كبريًا قدًرا اآلن حتى أبدوا قد العاملية

٢٠٠٤ج). بينيت ٢٠٠٥ه؛ بورتا (ديال
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املشاركة؟ تيسري يف دوًرا الهوية تلعب هل (3)

— سنرى كما للجدل، مثريًا كان إن حتى — بمكان األهمية من أمر الهوية إىل اإلشارة إن
تعود الجمعي. الفعل يف باالنخراط األفراد قرارات خلف الكامنة اآلليات استيعاب أجل من
املثرية أُطروحته (١٩٦٣) أولسن مانكور أطلق حني الستينيات عقد إىل الجدل هذا جذور
واسعة؛ بشهرٍة أولسن حجة تحظى العقالني. البُعد إىل الجمعي الفعل افتقار بشأن
لرؤيته االنطالق نقطة نعترب أن يُمكننا معدودة. عباراٍت يف استعراضها يمكن ولذلك
طبيعتها تستمدُّ التي الجمعية السلع بإنتاج معنيٍّ كفعٍل الجمعي الفعل مفهوم هي
مجموعٍة أعضاء من أيٌّ بها يتمتع قد عليها الحصول بمجرد أنه مفاُدها حقيقٍة من
االجتماعية» «املجموعة تتألف القضية. نرصة يف إسهامه عن النظر برصف ما، اجتماعية
ائتالف نجح متى املثال، سبيل فعىل معني؛ مكاٍن يف يعيشون أُناٍس من األحيان بعض يف
تتواَفر مجتمعه؛ داخل السيارات انبعاثات عىل رصامًة أشد ضوابط تطبيق يف محيل بيئي
للحملة داعمني أكانوا سواءٌ املكان، هذا قاطني لجميع األنقى» «الهواء الجمعية السلعة
تُشكِّله ما جمعي كياٍن من االجتماعية» «املجموعة تتكون قد أخرى، أحياٍن يف ال. أم
يف الحق امرأة ألي صار التصويت، حق النساء ُمِنحت أن بمجرد فمثًال، محدَّدة؛ سماٌت
أو التصويت. يف الحقَّ النساء بمنح امُلطاِلبة الحركة يف إسهامها عن النظر برصف ذلك،
يف ضخمة استثماٍر خطِة لبدءِ الحكومة عىل الضغط يف إقليمية مهنية رابطة نَجحت لو
العاملة الرشكات أصحاب جميُع منها يَستفيد فسوف باملنطقة، العامة االتصاالت مجال
تُحدِّد الجمعية السلع خواصَّ إن الرابطة. هذه يف األعضاء غري فيهم بَمن املجال، هذا يف
معايري إىل استناًدا ُقيِّم إذا وذلك الجمعي، الفعل بها يتَّسم التي الجوهرية الالعقالنية
فرادى إىل بالنسبة إطالًقا العقالني من يكون فلن الفردية؛ الصبغة ذات األداتية العقالنية
تكبُُّد عليهم َ تَعنيَّ لو — ما جمعيٍة سلعٍة إنتاج — ما مرشوٍع يف مواردهم استثماُر الفاعلني
االضطرار دون النجاح ثمرات جميع من استفادتهم إمكانية من بالرغم الفشل تكاليف

السلعة. هذه إنتاج يف املباِرشة املساهمة إىل
السياسة عالم يف امُلنخرطني األعمال رواد عىل ينبغي الجمعي، الفعل يتحقق لكي
ما وهو انتقائية، حوافز توزيع أو امُلحتملني املشاركني إرغام إما السياسية التنظيمات أو
تَنطبق املشاركة. عن أحجموا بمن مقارنًة الفوائد ِمن أكرب قدٍر ي تلقِّ ِمن املشاركني يُمكِّن
التي املجموعات عىل أخرى بعبارٍة أو الكبرية، املجموعات عىل األول، املقام يف املشكلة، هذه
ملرشوٍع النهائية النتيجة عىل يؤثر بحيث األهمية من داخلها فرديٍّ إسهاٍم أي يكون لن
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الكبرية؛ املجموعات إىل بالنسبة التعبئة صعوبات من يُضاعفان عامالن وثمة ما. جمعي
تفعيل صعوبة ازدياد ثانيًا: التنسيق. تكاليف يف ارتفاًعا يَستتِبع الذي الكبري حجمهم أوًال:
قد والتي — الصداقة أو االحرتام أو االجتماعية كالوجاهة — االجتماعية الحوافز بعض

املجموعة. حجم اتِّساع مع الصغرية، املجموعات يف بالغرض تَفي
بالًغا؛9 اختالًفا أولسن نموذج حيال األفعال ردود تختلف أن امُلستغَرب غري من
ذات مكافآٍت تضم بحيث االنتقائية الحوافز مفهوم توسيع إىل الباحثني بعض عمد فقد
خارجية، انتقائية حوافز األقل: عىل فئتني إىل بدورها تَنقِسم قد ومعياري، تضامني طابٍع

بشأن األفراد عات توقُّ من الخارجية االنتقائية الحوافز تتألف داخلية. انتقائية وحوافز
مكافآت باعتبارها أعم، بصورٍة الحوافز، تلك إىل يُنَظر إذ إليها؛ ينتمون التي املجموعة
االجتماعيني الفاعلني من وغريها املجموعة هذه تستغلها أن يُمكن سواء حدٍّ عىل وعقوبات
الحوافز إىل بالنسبة أما له. رفض مواجهة أو الجمعي باالنخراط قرار مواجهة عند
معياريٍة قيمٍة إسناد إىل األفراَد تدفع التي الداخلية اآلليات فتُغطِّي الداخلية، االنتقائية
تطهرييٍّا تحوًال يشهدوا أن أو ذاتية، متعًة منه يستمدُّوا أن أو الجمعي، الفعل إىل معينة
كل بني من أنه إىل الفردية املشاركة عن أبحاث عدة أشارت وقد .(٥٨-٥٩ :١٩٨٩ (أوب
املجموعة، داخل املشرتكة التضامنية والروابط القيم إىل اإلشارة تربز االنتقائية»، «الحوافز
(مارويل الجمعي بالفعل امُلنِبئة العنارص أفضل باعتبارها املادية الطبيعة ذات الحوافز ال
.(٢٠٠٣ بايس ١٩٨٩؛ ،١٩٨٨ أوب ١٩٨٤؛ أوليفر ١٩٨٣؛ وورالند والش ١٩٧٩؛ وإيمز
أهم إحدى يحل ال االنتقائية الحوافز يف ورمزية معيارية عنارص دمج أن بيد
االقتصاد فعقالنية الزماني؛ بالبُْعد اهتمامه عدم وهي أََال أولسن، نموذج إشكاليات
قصرية، زمنيٍة فرتٍة خالل ذاتها تقوِّض ما رسعان أولسن حجة عليها تقوم التي الجزئي
بإنجاز يتعلَّق فيما سيما ال الزمن، عرب تتطور عملية املقابل، يف الجمعي، الفعل يَُعدُّ بينما
توجد ينبغي. كما والفوائد التكاليف تحديُد يَستِحل، لم إن يصعب، ثم ومن األهداف؛
ناحيٍة من توجد لكن القصري، املدى عىل املخاطر وقبول االنخراط يقينيُة ناحيٍة من
يبدو بل الفرد، منظور من تقديرها فقط يَصعب ال والتي املجهولة النتائج دائرُة أخرى
حني ففي املصاعب؛ هذه من الجمعية الهوية تُقلِّل املنال. بعيَد أمًال أيًضا تحقيقها
نجد الفردية، املنفعة من قدٍر أكرب لتحقيق املدى قصري زمنيٍّا إطاًرا أولسن منهج يفرتض
تعريف إن حتى رأينا، كما أطول زمنيٍّا منظوًرا تَنتهج املقابل، يف الجمعية، الهوية أن
ولذلك «هم»؛ وَمن «نحن» مَلن تعريًفا تستدعي اجتماعية عملية هو الفاعلني مصالح
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من جزءًا بكونه املرء شعور أن ذلك عىل ويرتتب الهوية. ببناء وثيًقا ارتباًطا ترتبط
الصعيد عىل بل الفردي الصعيد عىل فقط ليس الخاصة، ملصالحه وتعيينه مشرتٍك مسًعى
بخالف كانت لو مما قبوًال أكثر أمًرا واملخاطر التكاليف من يجعل إنما كذلك، الجمعي
بصلة للعقالنية تَمتُّ ال تكاليف وهي املادي، والحرمان البدنية املخاطر تبدو وقد ذلك.
بإنجاِز مرتبطًة تكاليَف باعتبارها إليها نُِظر لو مربرًة املدى، القصري الفردي املنظور من

.(١٩٨٦ ،١٩٨٣ ،١٩٧٨ (بيتسورنو أجًال أطول تاريخي مرشوٍع
اإلقصائية، نزعتُها قبلها ومن الجمعية، الهوية ُة حدَّ تتفاوت أن يُمكن ذلك، عن فضًال
سماُت كانت إذا ا عمَّ التساؤل الرئيسية التساؤالت فمن لذلك الفاعلني؛ حدود تعريف يف
فكيف كذلك، األمر كان ولو ال، أم الفعل إىل االنتقال قرارات عىل تؤثِّر املختلفة الهوية
معني تعريٍف شموِل مستوى بني عكيس، تناُسٍب يف صلة، البعُض افرتََض ذلك. ق يتحقَّ
من أعضائها حشد إىل املجموعات بعض «تسعى التعبئة: عىل والقدرة وانفتاحه للهوية
مجموعة إىل «نحن» يحول الكيل اإلطار هذا مثل إنَّ … وجامعة شاملة جمعيٍة ذاٍت خالل
الفعل أُُطر تتميَّز النقيض، عىل … محتَمل جمعيٍّ فاعٍل إىل تحويلها من بدًال األفراد من
أن يعني ال هذا لكن .(٨٥ ١٩٩٢ب: (جامسون والخصومة» املواجهة بطابع الجمعي
تيش التي األمثلة من ثُلٌَّة فثمة إقصائية؛ هوياٍت دائًما ن تكوِّ االجتماعية الحركات جميع
العاملية. العدالة إىل داعية وحركاٍت بيئيًة حركاٍت حديثًا ضمت ذلك، بنقيض الواقع يف
تلك ضعف مصادر كأحد إليها أُشري طاملا البيئية للحركة الواضحني الخصوم قلَّة أن بيد
حشد عىل العاملية العدالة حركة قدرة يف البعض شكََّك كما ١٩٩٥أ)، دياني (مثًال الحركة
(تارو للغاية ُمشاِبهٍة أسباٍب إىل استناًدا حضوًرا األبرز الفعاليات تلك سوى فيما أنصارها

.(٢٠٠٥
وأوليفر (مارويل واالنتقائية النطاق بني توازن تحقيق كيفية يف إذن، املشكلة، تكمن
أكربَ تضمُّ بحيث هويتَها الحركة د تُحدِّ كيف أخرى، بعبارٍة أي ١٥٧–١٧٩)؛ :١٩٩٣
قويٍة حواِفَز تقديَم تُواِصُل بينما امُلحتَملني أنصارها دائرة يف األفراد من ممكن عدٍد
بمجموعٍة ربطها إىل يُؤدِّي لن وَمِرنة استيعابيٍة لهويٍة ما حركٍة تبني إن أنصارها. ألهم
شأنه من ما وهو معني، رمزيٍّ قانوٍن أو حياة، نمِط أو محددة، أيديولوجيٍة أو اجتماعية،
عىل قدرتهم تعزيز جانب إىل الخارجي، والعالم الحركة ناشطي بني التواصل ييرس أن
اإلقصائية، الهوية تنزع سوف املقابل، يف والسياسية. الثقافية السياقات مختلف مخاطبة
الخارجي، العالم عن العزلة تأكيد إىل العنف، من بقدر معينة حركٍة سمَت تحدد التي
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يف مقدِّمًة الفعل، عىل لإلقدام أهم (انتقائية) حوافز تقديم من ستتمكن ما غالبًا لكنها
.(١٩٩٢ وماكادم (فريدمان سواء حدٍّ عىل وخصومه للفاعل أدق تعريًفا ذلك غضون

املتعارَضني املطلبنَي هذَين بني الفعال املزج كيفية أن يعَي أن املرء عىل ينبغي لكن
الجمعية الهوية أن يف شك من ما جزئي. خضوٍع سوى الفاعلني لسيطرة تخضع ال
أخرى بعبارٍة فهي ومعالجتها؛ ُمميِّزة رموٍز لصياغِة املقصودة الفاعلني بمحاوالت تتأثَّر
— األرجح عىل أكرب نحٍو عىل — أيًضا تَعتمد لكنها اسرتاتيجي، فعٍل إىل جزئيٍّا تُعَزى
ناشطو يحظى ال والتي الزمن، عرب خة امُلرتسِّ الجمعية والذكريات العقلية االتجاهات عىل
قد اآلخرين االجتماعيِّني الفاعلني أن حقيقة عن فضًال عليها. ضئيلة بسيطرٍة إال الحركات
لنفسها ما حركٌة تعتمدها التي الذاتية بالصورة التالعب من ُمتفاوتة بدرجاٍت يتمكَّنون
١٩٩٦؛ زونني فان ١٩٩٣؛ وولفسفيلد جامسون ١٩٨٠؛ جيتلني اإلعالم: املثال، سبيل (عىل

.(٢٠٠٤ وكانيجليا مايرز ٢٠٠٤؛ وسول ومكارثي ومارتن إيرل ٢٠٠٤؛ جامسون
األشخاص تعبئة بني الصدد هذا يف التمييز بمكان األهمية من سبق، ما إىل باإلضافة
تبدو .(١٩٩٢ ومارويل (أوليفر مثًال املالية أو التنظيمية كاملوارد األخرى، املوارد وتعبئة
الجامعة الهويات تبدو بينما املبارشة، املشاركة تحفيز يف فاعلية أكثر اإلقصائية الهويات
ودوناتي (دياني املوارد من الثاني النوع تعبئة يف نظريٍّا، نفًعا، أجدى االستيعابية
والخطط األساليب خالل من املوارد لتعبئة الحركات تنظيمات محاوالت وتتزايد .(١٩٩٦
جوردان ١٩٩٦؛ دوناتي ١٩٨٤؛ (ماكفارالند املبارش الربيد مثل التقليدية التسويقية
لتُخاطب بعناية تُصاغ ما كثريًا الرسائل هذه مثل أن من وبالرغم .(١٩٩٧ ومالوني
يكون ما عادًة محتواها فإن السوق، من معينًة ورشائح الجمهور من محدَّدة قطاعاٍت
شبكاتهم عرب الحركات ناشطو يطلقها التي الرسائل تلك من أكرب نحٍو عىل وجامًعا شامًال
أسهل مهمًة الجمهور عامة إىل الوصول يصري ثم ومن ،(١٩٨٠ وآخرون (سنو الشخصية
بينما االستيعابية، الهويات أصحاب الحركات فاعيل إىل بالنسبة العاملي الصعيد عىل
بسهولة وتحديًدا وضوًحا األكثر والسياسية الثقافية الهوية ذات التنظيمات تَحظى ال

معها. تعاطًفا العام الرأي قطاعات أشد إىل إال الوصول
املحض االقتصادي التفسري يفرضها التي بالقيود للتوِّ املطروحة اآلراء تُقرُّ حني ويف
متوافقة فإنها االعتبار، يف املادية غري الحوافز لوضع السانحة والفرصة الجمعي، للفعل
املقابل يف أعربوا قد الحركات باحثي من أخرى مجموعة أن غري العقالني. النموذج مع
نمٍط إىل استناًدا األساس يف ُوِضعت بمفاهيم االستعانة إمكانية بشأن جادة ظاٍت تحفُّ عن
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١٩٧٩؛ وجامسون (فايرمان الجمعي الفعل تحليل عىل لتطبيقها الفردي الفعل من نفعي
الهوية إىل النظر أو املادية، غري الحوافز عن فالحديث ،(١٩٨٩ ميلوتيش ١٩٩٢؛ فريي
ألسباٍب مالئم غري أمٌر لهو الزمن، عرب وفوائده الفعل تكاليف لتقدير املجال يُتيح كِمعيار
يسريون ما دائًما االجتماعيني الفاعلني إنَّ القائل االفرتاض يقع بدء، ذي بادئ شتى.
ذلك، من النقيض عىل العقالنية، غري فالعنارص جدل؛ محلِّ عقالنية مبادئ إىل استناًدا
١٩٩٠؛ فالم ١٩٨٩؛ (ميلوتيش أيًضا كربى أهميٌة لها واملشاعر والعواطف كاالنفعاالت
١٩٩٧؛ جاسرب ١٩٩٥؛ وبولسني جاسرب ١٩٩٤ب؛ ١٩٩٤أ، شيف ١٩٩٥؛ وويتري تايلور
الستينيات عقد منذ العقالنية الرؤى غلبة تفسري اليسري من .(٢٠٠١ وآخرون جودوين
استعراٍض يف الحركات اختزال إىل عمدت التي التحليالت تلك تحدي إىل الحاجة ضوء يف
االجتماعية التنشئة عمليات يف القائمة للثغرات نتاج مجرد واعتبارها الالعقالنية، مَلظاهر
واملنطق العواطف إنَّ القائلة الفكرة دعم يُجيز ال هذا أن بيد ،(١٧٩-١٨٠ وويتري (تايلور
كيم ٢–١٦؛ :٢٠٠١ وآخرون جودوين ١٩٨٧؛ وكيليان (ترنر بينهما للتوفيق مجال ال

.(٢٠٠٢
االجتماعيني الفاعلني أن حقيقة بتجاهل العقالني املنهج النقاد يتَّهم ذلك، عىل عالوًة
من غريهم مع املتبادل االعتماد من منظومة إطار يف اختياراتهم ويَصنعون فون يترصَّ
من بشأن عاتهم بتوقُّ الحقيقة يف مرشوط الفعل يف باالنخراط الفاعلني فقرار الفاعلني؛
للطبقة تبًعا املستقلِّ االختيار عىل االجتماعي الفاعل قدرة وتتفاوت الفعل. بهم يرتبط
االجتماعية واملوارد السلطة توزيع يف التفاوتات وتُقيِّدها إليها، ينتمي التي االجتماعية
العالقات من شبكات تحكمه االقتصادي الفعل حتى أن املرء يُدرك حني .(١٩٩٢ (فريي
جرانوفيرت ١٩٩١؛ وباول ديماجيو ١٩٨٨؛ وايت (مثل للفاعلني ملزمة اجتماعية ومعايري
مثار الجمعية الظواهر لتحليل العقالني الفاعل مفهوم إىل اللجوء عندها يبدو ،(١٩٨٥

نقاده. إىل بالنسبة الجدل من مزيد
االختيار الفاعل عىل ينبغي التي السلع تلك كون عن تنشأ أُخرى إشكالية ثمة
االقتصادي الحرمان نماذج عادًة إليها تشري التي تلك عن الحال بطبيعة تختلف بينها
الكامنة التشابهات بصحة االستهانة ينبغي ال .(٢٣–٢٧ :١٩٧٩ وجامسون (فايرمان
تدين الحركات أجلها من تحتشد التي «املنافع» من فكثري والجمعية؛ الفردية املصالح بني
يف الحاصلة والتحوالت النساء هوية تعزيز مثًال لنتأمل الجمعي. الفعل إىل ذاته بوجودها
نتيجًة الوجود حيِّز إىل تخرج «املنفعة» هذه إن للنساء. والعامة الخاصة الحياة أنماط
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قة امُلتحقِّ «املنافع» من كثريًا أن ينفي ال هذا أن غري أيًضا. نفسه الجمعي الفعل لوقوع
نماذج حدود داخل تناولها يَجري قد السياسات) تغيري عن الناشئة تلك (مثل للنساء
زوايا من أيًضا إليها يُنَظر قد الجمعي الفعل معضلة أن إىل اإلشارة نود لكننا أولسن،

العامة. املنافع دراسة يف أولسن منهج مع بالرضورة متواِفقة ليست
ِبنى باستقرار القائلة — العقالنية النماذج افرتاضات آخر أن لنا يبدو ختاًما،
يف للغاية مستبعدة — الفعل يف باالنخراط األفراد قرارات عليها تقوم التي التفضيالت
الجمعي الفعل مسألة كانت لو عامة بصفٍة معقوًال األمر كان لربما الجمعي. الفعل حالة
عدمها. من معينة تظاهرة يف باملشاركة املرتبطة كالقرارات اللحظية؛ القرارات هذه أحد
الدوافع خاللها تخضع الزمن بمرور تتبلور عملية يكون ما فغالبًا الجمعي، الفعل أما
مع القائمة العالقات خالل من للتعديل مخاوف، من خلفها يكمن وما الفعل، إىل املؤدية
كثريًا أن كما فيه، املشاركة بمواصلة األفراد قرارات باستمرار وتتجدَّد اآلخرين، الفاعلني
بالفعل، قائمة هويات إىل استناًدا بالرضورة يَحتشدون ال الجمعي الفعل يف املشاركني من
.(١٩٨٨ فانتيجا ١٩٩٠؛ (هريش الفعل غضون يف وتتبلور الهويات هذه ن تتكوَّ ربما بل

للتفضيالت. معينة ِبنية بوجود القائلة الفكرة دعم ح يُرجِّ ال سبق ما كل
ما، حدٍّ إىل تتسم للفعل رؤية يطرح العقالني الفاعل نموذج إن القول خالصة
أو الديناميكية الفعل طبيعة مراعاة يف وإخفاقها الواقعية إىل بافتقارها لنقادها، وفًقا
تبنِّي أن املفارقات عجيب من فإنه ذلك، عىل عالوًة أهمية. من الهوية خلق لعمليات ما
ال فالفاعلون ذاته؛ املصالح دور حجب إىل األمر نهاية يف يُفيض العقالني الخيار منظور
تلك يف االنخراط إىل يَنزعون وإنما لها، دعًما أو ُمحدَّدة مطالب أو قضايا باسم يَحتشدون
النموذج نطاق توسيع فإن وأخريًا، الحوافز. أعظم تُقدِّم التي الجمعي الفعل من األنماط
الحافز ملفهوم توسيٍع عىل يَنطوي أن شأنه من والتضاُمنية؛ املعيارية الحوافز ليشمل

.(١٩٧٩ وجامسون (فايرمان املعيب التَّكرار حد إىل يصل
يكون فلن االجتماعية، العلوم كامل يغطي خالًفا تُمثل اإلشكالية هذه أن إىل بالنظر
(كوين هنا ها املطروحني املنظورين بني تجمع مالئمة توليفٍة إىل نتطلع أن الواقعي من
النقد سهام مواجهة حاولوا العقالني الخيار مناهج أنصار أن نتذكر أن يكفي .(١٩٨٥
الفاعلني موقع تحليل إىل خاص، بوجٍه فسعوا، الهوية، نموذج ُمعتنقو نحوهم صوَّبها التي
وأبعد واقعية أكثر للفعل رؤية وتكوين املتباَدل االعتماد عىل القائمة دة املعقَّ العالقات يف
جولد ١٩٩٣؛ وأوليفر (مارويل املستقلِّ الفاعل فكرة عىل القائمة السابقة الفرضية عن

.(١٩٩٦ هيكاثورن ١٩٩٦؛ وكيم أوبرشال ١٩٩٣؛ وجرين أوب ١٩٩٣ب؛
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إحيائها؟ وإعادة الهوية إنتاج يجري كيف (4)

اآلخر وتعريفات الذات تعريفات بني الهوية (1-4)

فقد االجتماعيني؛ الفاعلني سمات إحدى ال اجتماعية عمليٍة عن عبارة الهوية كانت لو
االستمرارية بعنارص واإلملام معينة، مجموعٍة تجاه والتضامن االنتماء مشاعر تكون
لعملياٍت جميًعا خاضعًة الشخصيني؛ لخصومه املرء وتعيني األفراد، تاريخ يف واالنقطاع
الخارجي. واإلقرار الذاتي التعريف عمليات من الهوية تنبثق التشكيل. إعادة من متكرِّرة
عنهم تصدرها التي الصور مع مواجهة يف الذاتية الفاعلني تمثُّالت تقف ما دائًما إنه بل
(ميلوتيش واإلعالم العام والرأي واملعادية، املتعاطفة االجتماعية واملجموعات املؤسسات

.(٢٠٠٠ هوارد ٢٠٠٠؛ ودرايكر دروري ١٩٩٦؛
ونَيل العالم بقية عن الذات تمييز إىل تطلًعا ذاته الوقت يف الهوية بناء عملية ن تتضمَّ
دون اجتماعي فاعل يوجد أن يُمكن فال ١٩٩٤أ)؛ كالهون ١٩٨٢؛ (ميلوتيش بها اعرتافه
غري لفرديته. األساس حجر تُمثِّل أن يُمِكن التي واألساطري والرموز التجارب إىل االستناد
فمن الذاتية؛ الرشعية عىل حًرصا يعتمد أن يمكن ال الوقت، ذات يف الرمزي، اإلنتاج أنَّ
الفاعلون يحملها التي الصورة يف اعرتاًفا للذات معينة تمثُّالٌت تلقى أن بمكان األهمية
يمكن ال بهويتها. االعرتاف نيل سبيل يف بالفعل الحركات تكافح ولذلك عنها؛ اآلخرون
بني املتباَدل االعرتاف من سياق يف إال اجتماعية عالقات أعم، بوجٍه وال، رصاع يوجد أن
الهوية ستُؤدِّي املتبادل، اإلقرار هذا ودون ،(١٩٨١ تورين ١٩٥٥؛ (سيميل الفاعلني

شاذَّة. ظاهرٍة مجرد يف واختزالها تهميشها إىل حتًما ما ملجموعٍة ذاتيٍّا املؤكدة
ألنفسهم، معينة فرضصوٍر عىل أعضائها قدرة حول إذن تدور الحركات قضية إنَّ
بكونهم االعرتاف نحو تطلعاتهم من للتقليل املهيمنة املجموعات محاوالت ومواجهة
من امُلستَمدَّة النماذج هي الحقيقة هذه عىل الدالة النماذج أهم من ولعلَّ مختلفني.
شاسعٍة سياسيٍة وحداٍت خلق أدَّى لقد الحديثة. القومية الدولة ببناء املرتبطة الرصاعات
واحدة «قوميٍة» لغٍة إقرار طريق عن الثقايف التجانُس عىل تأكيد إىل املركزية شديدة
ضوء يف وذلك استيعابية، سياساٌت التدابري تلك يتبع ما وكثريًا واحدة. «قوميٍة» وثقافٍة
كثريًا الجديدة. الدول لسيادة الخاضعة األقاليم طبيعة بها تتَّسم التي الثقافية التعدُّدية
الدول لبناء الداعمة االجتماعية املجموعات لتقاليد املخالفة الثقافية التقاليد ُوِصمت ما
القومية الهوية بناء أسفر املثال، سبيل فعىل املايض؛ مخلَّفات من بكونها الجديدة القومية
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مجرَّد الثقافات تلك أمست وقد والربيتانية. الربوفنسالية الثقافات تهميش عن الفرنسية
قيم انتشار أمام عثرٍة حجر بقاؤها مثَّل الحداثة، قبل ما إىل ُمنتٍم رجعي مجتمع من بقايا
١٩٨٠؛ ،١٩٧٧ (بري لشعلتها حاملًة نفسها الفرنسية الدولة بت نصَّ التي اإليجابية التقدُّم

.(١٩٩٣ بيري ال ودو كانسياني ١٩٨٩؛ سافران
األخرى املجموعات لهوية ومشينة سلبية تعريفاٍت فرض عىل القدرة تُعدُّ الواقع، يف
السلطة أصحاب رمى فَلطاملا االجتماعية، الهيمنة لتحقيق الرئيسية اآلليات من واحدًة
والضعف باالنحراف، التعبئة؛ من امُلبكِّرة املراحل يف سيما ال االجتماعية، الحركات ناشطي
األمر هذا ويَنطبق األساسية. املجتمع قيم مع التعاطي عن والعجز والفساد، األخالقي،
١٩٨٤أ: (تييل كاسًحا اجتماعيٍّا ًا تغريُّ واجهوا الذين عرش التاسع القرن أوائل رجعيي عىل
عن الرشعية لنزع الحاكمة املؤسسة محاوالت عىل أيًضا يَنطبق كما األول)، الفصل
انعقد وحني الثمانية. مجموعة ضد ٢٠٠١ عام جنوة شهدتها التي التعبئة عقب ني امُلحتجِّ
نوفمرب إىل ٢٠٠١ أغسطس من الفرتة يف فلورنسا يف بسالم األوروبي االجتماعي املنتدى
مصورًة شعواء حملًة معها املتعاطفة اإلعالمية واألبواق اإليطالية الحكومة شنَّت ،٢٠٠٢
حقوق عىل صارمة قيوًدا وطبَّقت امُلنفِلتني، امُلشاغبني من عصبًة باعتبارها الحركة تلك
وكما لذا، الكتاب). هذا من السابع الفصل أيًضا انظر ٢٠٠٢؛ وآخرون (أندريتا التظاهر
عىل كان الثالث)، الفصل :٢٠٠٣ (أنيوليتو جنوة بعد ما حقبة أبطال روايات بذلك تَيش

املضاد. التأطري أنشطة يف دءوبة جهود بذْل الحركات ناِشطي
تكون أن بالرضورة ليس لُهويتها الحركة خصوم يَصوغها التي التعريفات لكن
القليلة السنوات عرب مثًال، التجارية، املؤسسات ُممثِّلو حاَول ما فكثريًا رافض. طابٍع ذات
وتوجهاٍت وعواطف حسنة نوايا كأصحاب العاملية العدالة ي ُمحتجِّ روا يُصوِّ أن املاضية
بجدية معهم التعامل يجب فإنه مقبولة، غري تكون ما كثريًا التي أساليبهم ورغم نبيلة،
الفصل مطلع يف الواردة الحالة دراسة يف املذكورة سوروس جورج كلمات يف مثًال (فكِّر
بفاعلية تنخرط أن ينبغي الكربى التجارية املؤسسات إن وقيل الكتاب)، هذا من الثالث
:٢٠٠١ (كالينيكوس للحوار مساحة وخلق مشرتكٍة قواسَم إيجاد أجل من ني املحتجِّ مع

.(٣٩١
املمارسات يف امُلتجذِّرة الهيمنة أشكال مواجهة إىل الرامية االجتماعية الحركات إنَّ
مالئًما تمثيًال تُقدِّم الراسخة النمطية والقوالب العقلية والعادات الحياة وأنماط الثقافية
تكوين إعاقة إىل الخارج من القادم الوصم يُفيض ما كثريًا الديناميكيات. لتلك للغاية
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يف تام بجالءٍ تتَّضح حقيقة وهي الجمعي، الفعل احتماالت من والحد قوية ُمستقلٍة هويٍة
برينشتاين ٢٠٠٢؛ (أرمسرتونج املثال سبيل عىل جنسيٍّا واملثليات املثليِّني حركات نموذج
حقوق لصالح العاملة كتلك للجدل إثارًة األقل الحركات وكذا ،(١٩٩٩ فالوتيش ١٩٩٧؛
الحاالت، جميع يف السلبية، النمطية للقولبة التصدي ويُعدُّ .(٢٠٠٢ أينفونر (مثًال الحيوان
الصدد هذا يف وضوًحا األمثلة أشد ومن للحركات. الثقايف اإلنتاج مكونات من ا مهمٍّ ُمكوِّنًا
االجتماعية، للحياة والسياسية العامة باألبعاد معنيِّني غري كأفراد للنساء النمطية الَقولبة
صورهن إىل باإلضافة هذا األرسية، الحياة سيما ال الخاصة الحياة نطاق إىل ميلهم جل
يف لالنخراط رضورية أنها يُعتَقد التي العقلية القدرات إىل ُمفتِقرين كأشخاٍص النَّمطية
فرٍص خلق جانب إىل .(٥٩٦ :٢٠٠٤ مولر وماكلرج فريي ١٩٩٦؛ (تايلور العام امليدان
مثل تقويض إىل السياسية النسوية الحركة سعت طاملا املرأة، مشاركة لتيسري عملية
تايلور (مثًال الصناعي بعد ما املرتف الغرب اختالفها يف تُضاهي مناطق يف الصور هذه
(أويريو املحرومة الجنوبية أمريكا أو ،(١٩٩٨ وروث فريي ١٩٩٦؛ تايلور ١٩٩٥؛ وويتري
أتعرَّض أن أقبل «لم .(١٩٩٩ (راي الهند أو ،(٢٠٠٣ وبيكهام-مينديز باندي ٢٠٠٤؛
وضعت لو … جسدي يف [تحكُّمه] أقبل لم أقبل. أَُعد لم … شفة ببنت أنبس وال للرضب
ثيار يف (مقتبس ذلك» أقبل أعد ولم باملطرقة»، أُحطمها «سوف يقول لألظافر طالءً
من واحدة يف املجتمعية األنشطة منظِّمات إحدى عن صادرة العبارة هذه .(٢٥٠ :٢٠٠١
من بقعة أي يف نساء من أيًضا تصدر قد لكنها الربازيلية، سريتاو األرض، أطراف أقىص

العالم. بقاع

وطقوس وممارسات رموز الهوية: إنتاج (2-4)

رسوًخا أوضحها األرجح عىل القومية الحركات تُعد املعارصة، الحركات جميع بني ِمن
آراء يف يَتشكُّكون القومية الحركة داريس حتى أن غري التاريخية، التَّجربة يف وتجذًُّرا
يف الكامنة االختالفات سلسلة ض تتمخَّ ما عادًة الهوية. بشأن الجوهرية املدرسة أتباع
أن البعض ويرى الحديثة. القومية الهويات خلق عن واألساطري للرموز التاريخية األسس
تسبق ومرويات وأساطري، وأعراف، وقائع، من أُسسها تَستمدُّ الحديثة القومية الهويات
بأن آخرون يحتجُّ بينما .(١٩٨٦ ،١٩٨١ (سميث طويل بزمٍن القومية الدولة وجود
وأن تاريخي أساٍس أي إىل تفتقر الهويات عليها تقوم التي األساطري من واسعة أجزاءً
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أيًضا انظر ١٩٨٣؛ ورينجر (هوبزبوم التقاليد» «اخرتاع عن ذلك من بدًال الحديث علينا
.(١٩٩١ هوبزبوم ١٩٨٣؛ أندرسون

والثقافية، اإلقليمية وجذورها ما مجموعٍة تاريخ مع الهوية تواُفق حال يف حتى
أن الجمعية الذاكرة دراسات أظهرت فقد الرمزي؛ التشكيل إلعادة عمليات تجري ما دائًما
وتحويلهما ومعالجتهما والتاريخ االجتماعية التجارب استيعاب إعادة إىل يَعمدون الفاعلني
–٣٠٨ :١٩٩٤ وأرديتي (سويدلر جديدة وأعراف أساطري صياغة ثم ومن ق، خالَّ نحٍو عىل
أسًسا الهوية إىل نَعزو أن الرضوري من ليس األمر، واقع يف .(٢٠٠٤ فرانزويس ٣١٠؛
سبيل عىل باالنتماء، القومي فالحس الزمن؛ عرب استمراريتها نُدرك لكي «موضوعية»
ذلك، من النقيض عىل بل فحسب، الوطني الحماس ج تأجُّ فرتات يف إنتاجه يُعاد ال املثال،
قبل ما املمارسات أهمها ربما أيًضا، أخرى عوامَل عىل الزمن عرب إحيائه إعادة تَعتِمد
لو لكن .(١٩٩٥ (بيليج الراسخة الحياة وأنماط الذهنية، األنماط واستمرار الشعورية،
وتبقى، الهوية خاللها من تنشأ التي األنماط دراسة املهم من يَصري كذلك، األمر كان

والعقدي. الفكري اإلنتاج من أبعد هو ما قاِصدين
امُلمكن من لكن باملخاطر، محفوٌف مسًعى لهو متكامل تصنيٍف بوضع املجازفة إن
إىل بالرجوع بدء، ذي بادئ ما، حركٍة هوية تُعزَّز األساسية.10 املظاهر بعض تعيني
الناس» «عامة إىل بالنسبة نشطائها خصوصية شتَّى بأساليَب تُحدِّد للسلوك نماذج
يُعربِّ معيَّنة، طقوٍس أو السلوك من ُمعيَّنة ألنماٍط تبنِّيهم طريق فعن خصومهم؛ أو
بلوك البالك مجموعات تجربة مثًال ْل تأمَّ اختالفهم. عن مباًرشا تعبريًا الحركات مناضلو
العاَلمية العدالة حركة يف األبيض) باللون امُلكتسني حرفيٍّا تعني (التي بيانِك وتوِت
بأساليَب املرتبطة األشياء من سلسلة إىل يَلَجئون كما .(٢٠٠٣ ،٢٠٠٢ وآخرون (أندريتا
التعرُّف تتيح التي الهوية ُمحدِّدات من طائفة املنتجات تلك بني من بتجربتهم. شتَّى
النووية، الطاقة رافيض إىل بالنسبة الضاحكة (الشمس معينة قضيٍة أنصار عىل الفوري
الحركات أعضاء تُميِّز التي الحليقة والرءوس األوشام أو الفلسطينية، «الكوفية» أو
يف أو معينة حركٍة نشاط يف محوريٍّا دوًرا لعبت وشخصيات ،((٢٠٠٢ (بيل اليمينية
شهدتْها التي السود احتشادات يف إكس ومالكوم كينج إل (إم أيديولوجياتها تشكيل
يف بازاليا وفرانكو لينج ورونالد املايض، القرن ستينيات خالل األمريكية املتحدة الواليات
[كروسيل والثمانينيات السبعينيات خالل النفسية بالصحة املعنية الراديكالية الحركات
من األفراد تمكِّن التي البرصية الوثائق أو الكتب فيها بما واألدوات، ،([١٩٩٩ ،١٩٩٨
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كارسون كتاب (مثل َمحاورها تعيني أو الزمان، عرب وجذورها الحركة تاريخ بناء إعادة
«ما لينني كتاب حتى أو ،(١٩٩٩) شعار» «بال كالين كتاب أو ،(١٩٦٢) الصامت» «الربيع
سياتل (كتظاُهرات معيَّنة رمزية داللٍة ذات أماكن أو ووقائع ،((١٩٦١ / ١٩٠٢) العمل؟»
جولياني كارلو مقتل أو ،(٢٠٠١ (سميث ١٩٩٩ عام العاملية التجارة ملنظمة املناِهضة
،٢٠٠٢ وآخرون (أندريتا ٢٠٠١ عام جنوة يف الثماني ملجموعة املناهضة التظاهرات خالل
١٩٩٤ج)). (كالهون ١٩٨٩ عام بكني يف ماوي السَّ السالم ميدان مجزرة أو ،(٢٠٠٣
أعضاء يتناقلها (١٩٩٤ (سومرز مروياٍت أو قصًصا مكونًة مًعا العنارص تلك كل تنصهر

تضامنهم. من وتُعزِّز للعالم رؤيتهم تعكس بحيث ما حركٍة
وثيًقا ربًطا ربطها يصعب هوياٍت إفراز إىل مًعا العنارص تلك مزج يُؤدِّي ما كثريًا
تتميَّز التي املجتمعات أن مثًال، لوحظ، فقد معينة؛ تاريخية تجربٍة أو اجتماعية سمٍة بأي
فيها تتواَفر األمريكية، املتحدة الواليات يف الحال هو كما والتقاليد، الثقافات بتعدُّدية
مثل أن املالحظ من .(١٩٧٩ (جانز الرمزية» «العرقية من أنماط لنشأة املواتية الظروف
ملجموعٍة والثقايف التاريخي الرتاث يف جذور أي لها ليس الهوية تحديد من األنماط هذه
توليفٍة لتشكيل متنوِّعة اجتماعية مجموعاٍت من منبثقة ودالالٍت رموًزا تدمج وإنما معينة،
ثقافيٍة نماذَج عىل تقوم ال مثًال الراستفارية الهوية مثل الجمعية فالهويات جديدة.
لخياراٍت نتاج هي إنما الهويات هذه مثل أن كما جزئية، بصورة إال معيَّنة دينيٍة ووالءاٍت
الحوافز ون ويتلقَّ االنتماء مشاعر يستمدون لكنهم الخلفيات من طائفٍة إىل يَنتمون ألفراد
تصري أن امُلمكن فمن ثم ومن معينة. ثقافٍة إىل اإلشارة خالل من الفعل عىل عة املشجِّ
وأجاناكو (كومبا الجماعة هذه يف تاريخية جذوٌر لك يكون أن دون «الراستفاريني» من

.(١٩٩٨
محدَّدة؛ طقسيٍة أنماٍط يف واملرويات واملنتجات السلوك نماذج تمتزج ما غالبًا
الهويات. إنتاج يف سيما ال الحركات، ممارسات يف ا مهمٍّ دوًرا يؤدي الطقيس ن فامُلكوِّ
املتصلة الرسائل خاللها من تَنتقل الرمزي التعبري من أنماًطا العموم، يف الطقوس، وتُمثِّل
.(١٩٨٨ كرترس ١٩٨٧؛ (ووثناو فيها ومباَلٍغ مصطنعة بطرٍق االجتماعية بالعالقات
األفراد خاللها من يتناقل ما نوًعا رة مشفَّ إجراءات من خاص، بوجٍه الطقوس، هذه تتألَّف
سابقة رمزيٍة بقواننَي ويطيحون أساسية، تاريخيٍة تجارَب إنتاج ويُعيدون للعالم رؤيتهم
الجمعية، االنتماء ومشاعر الهوية تعزيز يف الطقوس تُسهم ١٩٨٤ب). ١٩٨٤أ، (ساسون
وانفعاالتهم لَعواطفهم العنان إطالق من ذاته، الوقت يف الحركات، فاِعيل تُمكِّن كما

.(٢٠٠١ وآخرون (جودوين
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أو املعارضة حركات تاريخ يف وقوعها يَتكرَّر التي األهمية البالغة الفعاليات إن
أعضاء تظاهر فمن ١٩٩٦)؛ (كرترس طقسية بممارساٍت تتَّسم ما كثريًا أنصارها دائرة
إىل يعمدون إنما مارس، من الثامن أو مايو من األول يف والنسائية العمالية الحركات
هوياتهم. إحياء إعادة ثم ومن بجذورهم، العموم يف مجتمعاتهم وتذكري أنفسهم تذكري
لعقد روَّجت قد العالم حول االحتجاجية الحركات أن نجد سوف أضيق، نطاٍق إىل بالنظر
اغتيال من بدءًا نشأتها، تاريخ يف فاصلة محوريٍة لوقائَع السنوية الذكرى توافق تظاُهرات
بحادثة مروًرا إكس، ومالكوم كينج لوثر مارتن أفريقي أصل من األمريكيَّني الزعيمني
ببدء إيذانًا كانت والتي ،١٩٦٩ عام ميالن بتفجريات وانتهاءً ترشنوبل، النووي املفاعل
التي الحاالت تلك يف حتى أهمية ذات الطقوس تبقى إيطاليا. تاريخ يف للغاية مثرية حقبٍة
الثورية الفرنسية الحكومة احتَفَلت فقد السلطة؛ إىل الوصول يف الحركات نجاح شهدت
فقد الفايش، اإليطايل النظام أما مارس، دي ساحة احتفاالت يف الجديد» «الرجل بمقدم
روما مدينة لتأسيس السنوية بالذكرى باحتفاله املجيد إيطاليا بمايض ارتباطه عىل أكَّد

.(٢٠٠١ بريزين ١٩٨٤؛ (َهنت
السياقات من الكثري السلطوية، األنظمة يف حًرصا وليس خاصة الدين، يُقدِّم
عوَّلت الشيوعي للنظام البولندية فاملعارضة ١٩٩٦)؛ (سميث الهوية إلنتاج املالئمة
٢٠٠٣أ، (أوسا بالقضية وااللتزام الهوية لتعزيز الدينية واملمارسات الرموز عىل بشدة
التفسريية األطر إلنتاج امُلناِسب السياق الدينية االحتفاالت قدمت وطاَلما ٢٠٠٣ب).
وأدَّت السوفيتي، باالتحاد القرسي ارتباطها أثناء البلطيق جمهوريات يف وبثِّها القومية
إسبانيا يف الديكتاتورية فرانكو حقبة خالل مشابًها دوًرا والباسكية الكاتالونية الكنائس
من الدينية الطقوس عىل الرشعية إضفاء إنَّ .(١٩٩٤ ١٩٩١ب، ١٩٩١أ، (جونستون
البديلة الرسائل تقوية أمام مجال إتاحة ثم ومن الجمعية، للقاءات ُفرًصا يخلق أن شأنه
مونتسريات دير رئيس جنازة شكَّلت املثال، سبيل عىل وانتشارها. القمعية األنظمة يف
فرصًة فرانكو؛ لنظام معارضة معروفٌة كاتالونيٌة قوميٌة شخصيٌة وهو ،١٩٦٨ عام
الجمعي تضامنها وتعزيز مًعا الكالتالونية املعارضة قطاعات مختلف الحتشاد سانحة
الشاه عهد يف إيران يف الدينية املراسم أسَهَمت باملثل، .(١٥٦–١٥٨ ١٩٩١ب: (جونستون
لهذه أيًضا كَفَلت بل البلد، ذلك يف معارضة ثَقافات بروز دعم يف فقط ليس بهلوي رضا
هللا آيات نظام لظهور الطريق د مهَّ مما مميَّزة؛ ثيوقراطيٍة شخصيٍة تطوير الثقافات

.(١٩٩٢ (معدل
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طابٍع ذات عامة تظاُهراٍت مجرد يف الطقسية املمارسات اختزال يُمكن ال أنه بيد
طقيس بُعٌد لها الحركات لها ج تُروِّ التي االحتجاجية الفعاليات جميع ألن ذلك احتفايل؛
فاألشكال قوي؛ نحٍو عىل باملشاعر ومفعمة مثرية استعراضيًة صبغًة يَحمل ما كثريًا
أو والالفتات املتظاهرون، بها يهتف التي الشعارات ونوعية التظاهرات تتَّخذها التي
يُمكن عنارص جميعها املقاتلة، املجموعات سلوك وحتى بل بها، يُلوِّحون التي اللوحات
النووية الطاقة ُمناهضو اتجه ما وكثريًا مميزة. مظاهر الحركات ممارسات من تجعل أن
أدرجت كما الذرية، االنفجارات عىل امُلرتتِّبة الوخيمة العواقب تمثيل إىل تظاهراتهم خالل
ضمن املرسحي الطابع ذات العروض والشبابية العرقية والقومية النسائية الحركات
الفصل أيًضا (انظر السياسية التظاُهرات جانب إىل الجمعي، بالفعل الخاصة ذخريتها
الطقوس، هذه خالل من التقليدية، الرمزية القوانني تتعرَّض الكتاب). هذا من السابع
مثال الرفض. الالئق؛ االجتماعي السلوك د تُحدِّ ما عادًة التي القواعد وتلقى لالنهيار،
من له تعرَّضَن ملا العلنية روايتهن طريق عن األمريكيات النساء من كثري حققته ما ذلك
مشاعر إال لتُثري تكن لم حوادث يُحوِّلن أن بذلك استطعن إذ الجنيس؛ االعتداء تجارب

.(١٩٩٥ وويتري (تايلور للفخر مصدٍر إىل الشخصية والعزلة الخزي
أو اجتماعية محددٍة، مواقَع إطار يف إنتاجها ويُعاد الهويات تتشكَّل ما غالبًا
عن يتحدث عاًما عرشين مدى عىل (١٩٨٤أ) ميلوتيش ظل وقد كليهما. أو جماعاتية
الهوية سياسات أنماط شتَّى يف املنخرطني الفاعلني لتعيني مسعاه يف الحركات» «مناطق
عن واألهم بل جمعيات، يف املشاركة عرب فقط ليس تربطهم، التي والصالت ميالن داخل
ل تأمُّ ومراكز ومكتبات مقاٍه ارتياد عىل واملداومة ثقافية، أنشطة يف انخراطهم طريق
كان االجتماعي التنظيم من نمط إىل املسعى، هذا إطار يف ميلوتيش، أشار إلخ. … معينة
الوقت يف قدَّم لكنه للعالم، الرافضة البديلة الفرق أو املجتمعات من وإقصاءً رصامًة أقل
الثقافة مفاهيم استُعملت ما وكثريًا جديدة. حياة أنماط لتجربة اجتماعيٍّا سياًقا نفسه
يتقاسمون السكان من قطاعات لتمييز املاضية العقود طوال املضادة والثقافة الفرعية
يُِكنُّون لكنهم الكتاب)، هذا من الثالث الفصل أيًضا (انظر متشابهة ثقافيًة هاٍت توجُّ
السائدة الحياة وأنماط الثقافية للسلطة الرصيح والتحدِّي العداء من متفاوتة درجاٍت
البعض نزع .(٢٠٠٣ وتايلور روب ١٩٩٥؛ دايفينداك جنسيٍّا: واملثليات املثليني (كبيئة
الفرعية الثقافات تلك ارتباط عىل للتأكيد االجتماعية» الحركات «بيئات عن الحديث إىل
،(٢٠٠٤ وليتش (هونس املدينة أحياء يكون ما عادًة محدد، مكانيٍّ بحيٍز واملضادة
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مجموع لوصف الطائفي» «الوسط مفهوم (٢٠٠٢ ولوو (كابالن آخرون استعمل بينما
املثليني وتنظيمات التقدُّميني، واملسيحيني واألناركيني املنظمة، والبيئية الُعمالية الجماعات
األخرية، العاملية العدالة حمالت يف املنخرطني الكاثوليكي املذهب وأتباع جنسيٍّا، واملثليات
الذي ية الرسِّ الثقافية الخاليا ومفهوم املفهوم هذا بني القائمة التشابهات عىل وللتشديد

الستينيات. عقد خالل شاع
ممارستها دون ما ملجموعٍة الداخلية بالحياة املرتبطة الطقوس عن نغفل أال ينبغي
صورَة الحركات تنظيمات يف جدد أعضاءٍ قبول عىل الدالة اإلجراءاُت تَتَّخذ ما فكثريًا علنًا؛
العضوية إن ١٩٨٤ب). ١٩٨٤أ، ساسون ١٩٨٣؛ جينيب (فان حقيقية انتقال» «طقوس
ووالدتها الفرد شخصية وفاة عىل — األقل عىل ما بدرجٍة — تنطوي التنظيمات تلك يف
(برجر الجديدة الدينية الحركات حالة يف خاصة أهمية ذات حقيقٌة وتلك جديد، من
تقريبًا التنظيمات أنماط جميع يف نلحظ أن يمكننا ذلك، عن فضًال .(١٩٦٦ ولوكمان
ما مع أحيانًا يتزامن ما وهو الحركة، ناشطي مكانة يف ما ٍل تحوُّ عىل دالة إجراءاٍت وجود
معارضتها تمارس التي الراديكالية املجموعات يف أما التنظيمي. انخراطهم يف تناميًا يبدو
أشكاٌل تَسبقه كانت ما عادًة املقاتلة املجموعات إىل االنضمام فإن الربملاني، اإلطار خارج
وهي مثًال، املنشورات كتوزيع خطورًة، وأقل مشقًة أخف التنظيمي النضال من أخرى
السيايس شغفه صالبة ومدى بالثِّقة الجديد الناشط جدارة تحديد يف أيًضا أسهمت مهامُّ
من منها كثرٍي يف السلوكية الطقوس فإن النسوية، املجموعات يف أما .(١٩٩٠ بورتا (ديال
،(١٩٩٥ وويتري (تايلور الشخيص والتحول الوعي مستويات رفع عملية تدعم أن شأنها
بقية عىل األبيض العرق تفوق عن املدافعة التنظيمات يف نظريه نجد قد الذي األمر وهو

.(٢٠٠٢ (بيل األعراق

السياسية والعملية الهوية (3-4)

ذات متغرياٌت تُشكِّلها ما غالبًا السياسية، الحركات إىل بالنسبة الهوية، بناء عملية إنَّ
ذاتها لتعريف االجتماعية املجموعات إليها تَستند التي فاملعايري محضة. سياسيٍة طبيعٍة
ما لبلٍد السيايس النظام سمات تعكس إنما لتعريفها اآلخرون عليها يعتمد التي وتلك
صيغٍة ضوء يف الجمعية الهوية نشأة تفسري امُلمكن من أنه لنا يبدو السياسية. وثقافته
السيايس الفعل أنماط د تُحدِّ السياسات وضع أنماط إن القائلة الشهرية ة للحجَّ حة منقَّ
تشكيل إىل األمر، واقع يف يميلون، االجتماعيون فالفاعلون .(١٩٧١ (لوي العكس وليس
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مع مختلفة، سياسيٍة مسائَل مع التعامل عند مختلفة بطرٍق تحالفاتهم وبناء فعلهم
تعدُّديًة األكثر والشبكات التوزيعية السياسات عىل الكربى املصالح مجموعات هيمنة

التنظيمية. للسياسات امُلميِّزة
لتأثريها نظًرا السياسات؛ ملجاالت مميِّزة أخرى خصائُص برزت ذلك، عىل عالوًة
جينسني ١٩٩٢؛ وماير (بارتولوميو املجاالت تلك يف الخالف محل السياسات ِبنية عىل
األمريكية املتحدة الواليات يف ُمحدَّدة هوية ظهور الباحثون عزا املثال، سبيل عىل .(١٩٩٥
عىل (٢٠٠٣ (أوكاموتو عرقي» جمعيٍّ «فعٍل ونشأة آسيوي أصٍل من األمريكيني تربط
املجموعات مع التعامل إىل اتجهت العامة الهيئات أن مفادها حقيقة إىل املستوى؛ هذا
كسياسات الحيوية، باملجاالت يتعلَّق فيما وذلك متجانسة، مجموعاٍت باعتبارها العرقية
والكوريني، كالفيتناميني املجموعات، تلك من كالٍّ أن من بالرغم األقليات، وحقوق الهجرة
تبنِّي أن الحالة تلك يف نلحظ أن يُمكننا عميًقا. اختالًفا عنها مختلفة األخرى ترى كانت
التحرُّك من املختلفة املجموعات تمكِّن وُهوياٍت مصالح أنتج ُمعنيَّ سيايس/إداري معياٍر

.(١٩٩٤ ووينانت (أومي القضايا من عدد بشأن جمعية بصورٍة
التقسيمات/االنقسامات سياق يف أيًضا الفاعلني ُهويات تتحدَّد آخَر، صعيٍد عىل
بنية لها التي السياسية األنظمة يف الحركات وتنشأ ما، مجتمع يف السائدة السياسية
التقارب إعادة عمليات وتفعيل البنية تلك تعديل إىل الحركات تلك تسعى إذ بالفعل؛
تكون حني ومري١٩٩٠). بارتوليني ١٩٨٤؛ وآخرون دالتون ١٩٧٨؛ (تييل السيايس
السيايس السلوك تشكيل عىل قادرًة تَزل لم أي األهمية، بارزة الراسخة السياسية الهويات
االجتماعية الحركات عىل يتعنيَّ األول)، الفصل :١٩٩٥ (كرييسوآخرون التضاُمن وعالقات
ع لتنوُّ الالزمة الدعائم تُريس بحيث الخصوصية من كاٍف قدٍر عىل هويات إفراز الناشئة
من كاٍف قدٍر عىل تكون أن يَنبغي ذاته الوقت يف لكنها خصومها، إىل بالنسبة الحركة
مع التواصل الحركة داخل للفاعلني يتسنَّى بحيث التقليدية الجمعية الهويات مع التقارب
سوف الرشَطني، هذَين ظل يف راسخة. هوياٍت أصحاب أنفسهم يَعتربون يزالون ال من
االنقسامات تتخطَّى حركات أْي بحق، «جديدة» حركات لصعود امُلواتية الفرص تكون

٢٠٠٠أ). (دياني نسبيٍّا محدودًة الراسخة،
فلطاملا الهوية؛ مصادر من ا مهمٍّ مصدًرا السلطات مع التفاعالت تُمثِّل ما كثريًا
ربما (١٩٨٢ وريتينا وفايرمان (جامسون ظاملة» سلطة مع «املواجهات أن كيف لوحظ
السلطة ألصحاب العداء ومناَصبة الفعل عىل اإلقدام نحو الدوافع من كلٍّ دمج يُيرسِّ
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روايات ذلك عىل الدالة األمثلة من الكتاب). هذا من الثامن الفصل أيًضا (انظر وممثليهم
له تعرضوا ما إىل أشاروا ما كثريًا إذ السبعينيات؛ حقبة عارصوا الذي اإليطاليني اإلرهابيني
دفَعتْهم التي املحرِّكة القوى إحدى باعتباره القضاة أو الرشطة ِقبل من معاملة سوء من
املسألة إىل نظرنا لو .(١٩٩٥ ومانكوني كاتانزارو ١٩٩٠؛ بورتا (ديال التطرف نحو
ممن الدولة موظَّفي مع التفاُعالت نرى أن يُمكننا وطأة، وأخفَّ نطاًقا أوسع زاويٍة من
احتياجات إدراك يف يُخِفقون الذين السياسيني امُلمثلني أو للتوقعات وفًقا فون يترصَّ ال
دروري أجرى املثال، سبيل عىل السياسية. الهوية لنشأة ميرسٍة كعوامَل الحقيقية الشعب
يف شاركوا الذين املحليِّني السكان هويات تطور كيفية لتحليل دراسة (٢٠٠٣) وآخرون
ج تأجُّ إبان وذلك و١٩٩٤ ١٩٩٣ عاَمي بني إنجلرتا يف طريق شق ملرشوع ُمناهٍض احِتجاٍج
التنفيذ مأموري دعم يف الرشطة لعبته الذي الدور أن الباِحثون هؤالء اكتشف الرصاع.
التماهي مشاعر نطاق توسيع يف أسهم قد ني امُلحتجِّ من املنطقة إخالء خالل الَقضائي
عاملية. اجتماعيٍة حركٍة نحو لتمتدَّ املحلية املجتمعات حدود تخطَّت بحيث املشاركني لدى
التسعينيات، عقد خالل األرجنتني يف واالحتجاج اليومية الحياة بني للعالقة دراسته يف
أدنى إبداء لها يَسِبق لم العمل عن عاطلٍة مطلَّقٍة امرأٍة ل تحوُّ أن (٢٠٠٤) أويريو كشف
يُستهان ال بقدٍر اعتمد إنما املجتمعية لألنشطة بارزة منظِّمة إىل السيايس بامليدان اهتمام
«السلطات من نوَعني مع تفاعالتها أثناء تملكتها التي والغضب السخط مشاعر عىل به
من كعصابٍة الجياع املحتجني ر صوَّ الذي املحافظ يف ُممثلًة السياسية» «السلطة الظاملة»:
أعاد والذي الذكور، ني املحتجِّ من أقرانها أحد يف ممثلًة االجتماعية» و«السلطة الغوغاء،

النضال. يف النساء لدور إنكاره خالل من الجنسانية النمطية القوالب إنتاج

القول خالصة (5)

الفاعلني يُمكِّن فهو الجمعي؛ الفعل مكوِّنات من جوهريٍّا مكوِّنًا الهوية بناء يُشكِّل
وقيٌم مصالُح تربطهم األشخاص من كمجموعة أنفسهم رؤية من الرصاع يف املنخرطني
ضوء يف الهوية مشاعر تُبلَور ما كثريًا ذاتها. العنارص بينهم تُفرِّق أو مشرتك، وماٍض
أن غري العرقية. أو اإلقليم، أو االجتماعي، النوع أو كالطبقة، محدَّدة اجتماعيٍة سماٍت
الهوية ذات يف املشرتكني الفاعلني تجانس بالرضورة تعني ال الجمعية الهوية تشكُّل عملية
ما دائًما االنتماء مشاعر أن كذلك تعني وال ُمتمايزة، اجتماعيٍة مجموعٍة مع تماهيهم أو
جمعيٍة كياناٍت مع الفاعلون يتماهى ما فكثريًا الصحيح؛ هو العكس بعًضا. بعضها ينفي

159



االجتماعية الحركات

أن الباحثون بعض يرى أساسية. قضايا بشأن بينها فيما دائًما متوافقة غرِي متباينة
تشكيل إعادة هي الجمعي الفعل تحليل يُواجهها التي املحورية اإلشكاليات من واحدة

الصيغ. تلك مع التعامل وكيفية الحركة، لهويات املختلفة الصيغ طريق عن التوتُّرات
الفعل يف يرون َمن نظر يف حتى الجمعي الفعل تفسري يف ا مهمٍّ دوًرا الهوية تلعب
الجمعية الهوية يف يرون َمن هم فُكثٌر العقالني؛ السلوك أشكال من فريًدا شكًال الجمعي
من لكن والطويل. ط املتوسِّ األجلني يف وفوائده الفعل تكاليف لتقييم معينة معايري
ذلك أيًضا؛ ُكثر الهوية ملفهوم االستخدام هذا مثل طرح املمكن غري من أنه يَعتقدون
ذات لعنارصها نظًرا اسرتاتيجي؛ طابع ذي بسلوٍك الهوية ربط اليسري غري من ألنه
تنشأ واملركَّبة. الخالفية الهوية طبيعة عن فضًال القوية، والوجدانية االنفعالية الصبغة
الذاتية التعريفات بني الرصاعات بينها من شتَّى، عملياٍت عرب لتعديالت وتخضع الهوية
الجمعية، واملمارسات الرمزي، اإلنتاج من املتنوِّعة واألنماط اآلخرين، وتعريفات للواقع
العملية خصائص اعتبارنا يف نضع أن املهم من سبق، ما كل جانب إىل والطقوس.

الهوية. تعريفات عىل تأثري لها يكون أن يُمكن والتي السياسية
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والشبكاتواملشاركة األفراد

جانبَيه عىل تصطفُّ ميالن، حدود عىل يمتد ما حدٍّ إىل مجهول طويٌل طريٌق هو ساركا فياِل
أواخر حقبة شهدت املجاور. برييليل مصنع عمال الستضافة تُستخدم كانت ما غالبًا سكنية مباٍن
الحرم تدشني عقب جديًدا فكريٍّا رونًقا املنطقة إىل معها جلبت حرضي تجديٍد عملية التسعينيات
لم رين امُلطوِّ أن غري بريليل. مصنع أرض فوق الثانية الحكومية ميالن لجامعة الخاص الجامعي
وهو أنطونيو، للقاء املنطقة تلك إىل دياني ماريو سافر حني ١٩٨٥ عام الصورة يف وجود لهم يكن
يف البيئية الحركة فيه يَتناول بحثًا يجري ماريو كان والسياسية. البيئية القضايا يف محيل ناشٌط
بالبيئة معنية املنطقة يف عاملة شعبية ملجموعٍة اتصال كجهة أنطونيو اسم عىل حصل وقد ميالن،
عمال إىل تحوُّلهم قبل إيطاليا جنوب من القادمني املزارعني من أرسة من أنطونيو انحدر السياسية.
يف ما حدٍّ إىل عاديٍّا مساًرا ليسلك ذلك له أهَّ وقد الخمسينيات، يف ميالن إىل وهجرتهم صناعيني
خالل الشيوعية األحزاب وسياسة العمالية النقابات تجارب عىل تعرفه فبعد السياسية؛ التنشئة
كونتينوا لوتا ى تُسمَّ راديكالية يسارية مجموعٍة يف االنخراط إىل الحال به انتهى مراهقته، سنوات
الحرمان بني الرابطة بالصلة اهتماًما الحًقا أبدى ثم السبعينيات، عقد خالل املستمر) الكفاح (أي
كانت التي املحلية الخرضاء» «القائمة إىل فاعل كعضٍو انضم كما البيئي، والتدهور االجتماعي
منطقة عىل البيئية بالقضايا توعية حمالت إلقامة الرتويج عىل حريًصا أنطونيو كان حينها. تَتشكَّل
هذا تحقيق سبيل ويف التلوث، من مرتفعٍة مستوياٍت من تعاني كانت التي الحدودية ميالن شمال
الناشطون كان السابق. نضاله فرتة طوال جمعها التي االتصال جهات أنطونيو استغل املسعى،
الفرع نفس يف النشاط من ماٍض يجمعهم الجديدة البيئية مجموعته تهم ضمَّ الذين األساسيون
َجدواها السنني عرب تكوَّنت التي اتصاله وجهات معارفه مجموعة أثبتت كما كونتينوا، للوتا املحيل
شتَّى إىل املنتمية املحلية التنظيمات من طائفة مع أنطونيو تعاون فقد محدَّدة؛ إلجراءات الرتويج يف
واالتحادات، لألحزاب، املحلية الفروع ذلك يف بما وقديمه، جديده الرحب، اليساري الطيف ألون

والتعاونية. الثقافية والجمعيات
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هذه أحداث أن رغم أنه مقدمتها يف يأتي شتَّى، ألسباٍب االهتمام أنطونيو قضية تُثري
بزمٍن للعوملة املناهضة الحركات نشأة قبل املايض القرن ثمانينيات خالل جرت القصة
التسعينيات، نهاية منذ يجري يزال وال جرى وما أحداثها بني تشابهاٍت ثمة فإن طويل،
نُطلق ملا األوىل النماذج من الواقع يف أنطونيو كان لقد عابرة. تشابهاٍت مجرَّد ليست وهي
اهتمامه مزج يف نَجح إذ ٢٠٠٣)؛ (تشابك البيئية» العدالة مجال يف «ناشط اآلن عليه
عن فضًال الحرضية. املناطق يف البيئية باألوضاع باهتمامه االجتماعية املساواة بانعدام
الطبيعة وهي أال الفصل، هذا يتناولها التي املوضوعات ألهم رائًعا تمثيًال قصته تعدُّ ذلك،
الفردية األنشطة بني الصلة وازدواجية واملشاركة، الشبكات بني للعالقة الديناميكية
تُشكِّل بينما الجمعي، الفعل يف املشاركة يف االجتماعية الشبكات تُؤثِّر أوًال: والتنظيمية.
قد جديدة. شبكاٍت تُوِجد أو بالفعل القائمة الشبكات فتُعزِّز الشبكات، بدورها املشاركة
مساعي تُقوِّي كما الفعل، يف االنخراط يف األفراد ُفرص من االجتماعية الشبكات تزيد
تأسيس عىل العزم أنطونيو عقد فحني أكرب؛ نحٍو عىل قضاياهم إىل الدعوة لنرش الناشطني
لوتا يف السابقني رفقاءه يُقنع أن حاول البيئية، القضايا عن مدافعة محليٍة عمل مجموعة
الرفقاء هؤالء يَكتِف لم بالفعل. إقناعهم يف ونجح الجديد مرشوعه إىل باالنضمام كونتينوا
لألجندة الدعم تقديم أيًضا قبلوا بل البيئية، القضايا يف واالنخراط الرسيعة باالستجابة
به يُستهان ال بقدٍر استَنَدت التي االستجابة وهي أنطونيو، يَطرحها كان التي الخاصة
املشرتكة الكونية والرُّؤى والتفاهمات والتضامن الصحبة وإحساس املتبادلة، الثقة عىل
املنظور، هذا ومن لذا كونتينوا؛ لوتا يف الطويلة عالقتهم مدار عىل ونَمت تكوَّنت التي
مراحَل يف الجمعي الفعل من جديدة أنماٍط ن تكوُّ السابقة االجتماعية الشبكات لت سهَّ

الحقٍة.
بل الجمعي، للفعل ُميرسِّ عنٍرص مجرد ذاته، الوقت يف االجتماعية، الشبكات تُعدُّ ال
حملٍة أو حركة يف غالبًا األفراد ينخرط حني ففي أيًضا؛ عليه املرتتِّبة النتائج إحدى هي
أيًضا جديدًة عالقاٍت تخلق ذاتها مشاركتهم فإن السابقة، عالقاتهم خالل من محدَّدة
ستَشهدها والتي (بل النضالية مسريتهم تشهدها التي الالحقة التطورات يف بدورها تؤثِّر
هذه من كونتينوا لوتا مجموعة يف أنطونيو انخراط عىل نظرًة نُلِق دعونا عامة). حياتهم
خالل من الجديد اليسار راديكالية إىل املحيل املجموعة فرع أعضاء استُقِطب لقد الزاوية:
السياسية والتنظيمات األقران، ومجموعات املدرسة، يف نشأت التي الروابط من طائفة
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(كتلك األخرى الجمعيات إىل باإلضافة التقليدية)، اليسارية لألحزاب الشبابية (كاألجنحة
كانت كونتينوا لوتا يف األفراد مشاركة أن يتضح سبق، ما عىل بناءً بالكنائس). املرتبطة
لشبكات مصدًرا كانت ما بقدر سابقة) مشاركٍة أنماط ضمنها (من سابقة لشبكاٍت نتاًجا
الحقٍة. مراحَل يف أعضاء استقطاب يف أنطونيو مثل أشخاٌص عليها يعتمد أن استطاع

وهي أال إليها، أنظارنا أنطونيو قصة تلفت ة مهمَّ أخرى ديناميكيًة ثمة أن غري
مجموعاٍت يف عضوياتنا بمجموع يتحدَّد كأفراد تفرُّدنا إنَّ والتنظيمات؛ األفراد ثنائية
هذه بني روابط نفسه، الوقت يف نخلق، مختلفة بمجموعاٍت بالتحاقنا أننا كما شتى،
عن مهمًة معلوماٍت نَستخِلص أن يُمكننا .(١٩٧٤ بريجر ١٩٥٥؛ (سيميل املجموعات
الجمعيات يف عضوياتهم عىل فاحصة نظرًة ألقينا إذا الجمعي الفعل يف األفراد انخراط
الحركات بيئات من القريبة والثقافية االجتماعية األنشطة يف ومشاركتهم والتنظيمات،
«كرجٍل هويته تحدَّدت لقد املسألة. تلك عىل دليل خري أنطونيو نموذج ويُعدُّ االجتماعية.
املحلية الخرضاء القائمة يف ونضاله شعبية بيئيٍة مجموعٍة يف نضاله بمجموع سيايس»
من غريه عن جليٍّا اختالًفا مختلًفا أنطونيو كان األساس، هذا وعىل اليساري؛ ه التوجُّ ذات
ترفيهية جمعياٍت يف بالعضوية البيئية الحركة يف االنخراط مزجوا ن ممَّ البيئيِّني الناشطني
خالل من ذاته، الوقت يف استطاع أنطونيو لكن هاتها. توجُّ يف معتدلة سائدٍة ثقافيٍة أو
ومن الجديد، اليسار إىل منتٍم وحزب السياسية بالبيئة معنية محليٍة مجموعٍة يف نشاطه
عىل املجموعات هذه كل بني يربط أن أخرى، محليٍة مجموعاٍت يف العابرة مشاركته خالل
ت يرسَّ كما مشرتكة، ملبادراٍت الرتويج يف جدواها أثبتت اتصال قناة ر وفَّ فقد ما؛ نحٍو
الحالة تلك يف املجال يتسع ال ربما املجموعات. مختلف بني والتضامن املتبادلة الثقة تنامي
ال فاألفراد تولَّدت؛ قد اجتماعية رابطًة أن املؤكَّد من أنه غري جمعية»، «هويٍة عن للحديث
الجدير من له. ومناوئًا معه متعارًضا اآلخر منها كلٌّ يَعترب تنظيمات إىل عادًة ينضمون
عىل ورفقائه، أنطونيو فانخراط الزمن؛ عرب التنظيمات يربطون األفراد أن أيًضا بالذكر
الذاتية ِسرَيهم خالل من — كذلك ربط قد سابًقا كونتينوا لوتا جماعة يف املثال، سبيل

وثمانينياته. املايض القرن سبعينيات يف الشعبية السياسية الحياة — الفردية
فقط ليس حيوي، كعنٍرص نهم تتضمَّ التي والشبكات األفراد بني العالقة تربز إجماًال،
املحدَّد وللشكل الزمن عرب الفعل الستدامة أيًضا بل الجمعي، الفعل يف األفراد النخراط
التايل القسم يف نطرح والتنظيمات. املجموعات من كبري عدٍد بني التنسيق يتَّخذه قد الذي
قرارات ل يُسهِّ قد الجمعي الفعل يف بالفعل يَشرتكون بمن االرتباط كان إذا عما سؤاًال
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التي واالنتقادات السؤال هذا أصول نسرب سوف الفعل. لهذا وجهد وقت بتكريس األفراد
كثريًا أوسع جدٌل يكمن التساؤالت تلك خلف الشبكات. دور عىل القائم للجواب هت ُوجِّ
إسهاماٍت املايض العقد مدار عىل جذبت مناقشة وهي والفعل، الِبنية بني العالقة بشأن
إمريبري ١٩٩٢؛ (سيويل الجمعي بالفعل خاص اهتماٌم لديهم باحثني جانب من كثريًة
يتسنَّى لن .(٢٠٠٢ ليفساي ١٩٩٨؛ وميشه إمريبري ١٩٩٧؛ إمريبري ١٩٩٤؛ وجودوين
يضمُّ الذي األوسع النظري السياق نعَي أن علينا لكن الجدل، هذا تناول هذا كتابنا يف لنا

الخاصة. البحثية اهتماماتنا
األفراد بني العالقة من اآلخر الجانب إىل الفصل هذا من الحق موضٍع يف نَنتقل
عدٍد رحم من االجتماعية الحركات إنتاج يف األفراد به يُسهم ما وهو أال والشبكات،
إىل ه املوجَّ الجمعي الفعل يف امُلنخرطني املعنيني واألفراد والجمعيات املجموعات من كبري
ال أغلبها فإن حرصية، التزاماٍت تتطلَّب التنظيمات بعض أن ورغم معينة. واسعٍة قضايا
تُتيحها التي املشرتك والتفاُهم الشبكات بناء عمليات نستطلع سوف ولهذا ذلك؛ يوجب
تتَّسم التي والجمعيات الرسمية غري املجموعات أنواع مختلف يف املتعدِّدة األفراد عضويات
يف ضمنيٍّا — نقاشنا ربط هذا مسعانا معرض يف وسنُحاول الرسمي. الطابع من بمزيد
الفردية للفرص كمصدر االجتماعية الشبكات دور حول األوسع بالجدل — أيًضا أغلبه
٢٠٠١؛ ودياني وفويل إدواردز ٢٠٠٠؛ بوتنام ١٩٩٣؛ بوتنام ١٩٩٠؛ (كوملان والَجمعية
أنشطة يف لالنخراط ة امليرسِّ الشبكات إىل نَنظر أن باإلمكان ربما .(٢٠٠٤ وسيل براكاش
«رأس صور من معينة صورًة تحديًدا، الزاوية تلك من باعتبارها، االجتماعية الحركات

.(١٩٩٧ (دياني االجتماعي» املال
بل فحسب، التنظيمية عضوياتهم خالل من الصالت يخلقون ال األفراد أن بيد
(كاملهرجانات والثقافية االجتماعية األنشطة أنواع شتَّى يف مشاركتهم عرب أيًضا يخلقونها
ودور البديلة، واملقاهي املطالعة، ومجموعات املشرتك، الذوق ذات واملجموعات املوسيقية،
أو فرعية لثقافاٍت بيئات إنتاج يُعيدون الطريقة، بتلك وُهم، إلخ) … واملسارح السينما
التوجهات عىل وللُمحافظة احتجاجية أنشطٍة لعقد فرًصا تتيح معينة مضادٍة ثقافاٍت
.(١٩٩٦ (ميلوتيش والزخم الحيوية إىل االحتجاج يفتقد حينما حتى وتغيريها النقدية
تساؤًال السياق هذا يف يستعرض كما املسألة، تلك الكتاب هذا من األخري الجزء ويتناول
يف يُعاد التي الظروف من يُغريِّ قد الكمبيوتر عرب التواصل انتشار كان إذا ما بشأن
األوسع السياق نستقي وسوف البديلة. الثقافية واألوضاع النقدية املجتمعات إنتاج ظلها

164



واملشاركة والشبكات األفراد

يف والحقيقية االفرتاضية واملجتمعات الشبكات بدور املعنية األدبيات من املناقشة لتلك
٢٠٠٢؛ وهايثورنويت ويلمان ١٩٩٨؛ كالهون ١٩٩٦؛ (كاستيلز الشبكي» «املجتمع قيام

.(٢٠٠٤ وروشت ونيكسون ولودر دونك دي فان ٢٠٠٢؛ راينجولد

الشبكات دور الجمعي؟ الفعل يف األفراد ينخرط ملاذا (1)

التعبئة، قنوات من بغريها مقارنًة االجتماعية الشبكات عرب االستقطاب وترية هي ما
أوىل من واحدة يف دعوة؟ دون التلقائية املشاركة قرارات أو اإلعالمية، للرسائل كالتعرُّض
من كلٌّ أوضح االستقطاب، عمليات يف الشخصية الشبكات أهمية تُوثِّق التي الدراسات
عن املسئول العنرص هي االجتماعية الشبكات أن (١٩٨٠) وإكالند-أولسن وزرترش سنو
شتَّى وسياسيٍة دينية تنظيماٍت أعضاء من باملائة) ٩٠ إىل ٦٠ (من كبري قطاٍع التزام
الفرق أن إىل الباحثون هؤالء أشار كريشنا. هاري مجموعة وهو وحيٍد باستثناءٍ ووالئهم،
من كبرية نسبًة تجذب من فقط هي االجتماعية بيئتها تجاه رصيًحا عداءً تبدي التي
العالقات من واسعة ذخريٍة إىل ويَفتقرون شخصية مشكالٍت يعانون الذي األشخاص
الدينية، غري التنظيمات تناولت التي دراستهما يف .(١٩٨٠ وبينربيدج ستارك أيًضا (انظر
باملائة ٧٨ أن عن كاشفنْي الشبكات، تَلعبه ذاتها بالقوة دوًرا (١٩٨٨) ولودي دياني وجد
استقطابهم جرى قد املايض القرن ثمانينيات خالل ميالن يف البيئية الحركة ناشطي من
دوائر أو (األرسة الخاصة الحياة سياق يف إما تكوَّنت شخصية اتصال جهات خالل من

أخرى. تعاونيٍة أنشطٍة سياق يف أو الزمالء)، أو الشخصية الصداقات
شبكاٍت الدنيوي للعالم عميًقا عداءً تحمل دينية فرٍق إىل االنضمام يتطلَّب ال قد بينما
السياسية التنظيمات إىل االنضمام إىل بالنسبة صحيًحا يبدو العكس أن غري قوية،
واشتدت الجمعي الفعل تكلفة ارتفعت كلما أنه إىل املتاحة األدلة تشري حيث الراديكالية؛
بادر الفعل. هذا يف يشاركوا لكي عدًدا وأكثر أقوى صالٍت إىل األفراد احتاج خطورته،
سمر» «فريدم مرشوع يف للمشاركة األفراد استقطاب عملية بدراسة (١٩٨٦) ماكادم
الواليات يف السياسية الحياة يف السود مشاركة زيادة استهدف الذي املدنية، للحقوق
هذا إىل االنضمام أن إىل دراسته يف ماكادم وذهب الستينيات، خالل الجنوبية األمريكية
ينتمي التي التنظيمات عدد عوامل؛ بثالثة بل الفردية، باملواقف يرتبط لم املرشوع
الجمعي، الفعل مع السابقة تجاربهم وكمِّ السياسية، التنظيمات سيما ال األفراد، إليها
دراستها يف (١٩٨٨) بورتا ديال وجدت كما الحملة. يف منخرطني كانوا بآخرين والعالقات
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يف األفراد انخراط أن تماًما، مختلًفا كان وإن سابقه، عن خطورًة يقلُّ ال النشاط من لنمط
منها كثري يف كانت قوية، شخصيٍة روابط وجود له سهَّ إيطاليا يف يسارية إرهابيٍة جماعاٍت
حول أُجريْت حديثة دراسٌة الطرح هذا إىل تضيفه آخر بُعٌد أقارب. أو مقرَّبني بأصدقاءَ
القرن عرشينيات يف األملاني النازي الحزب نشأة يف الفرديون األعضاء لعبه الذي الدور
األعمال رواد كان .(٢٠٠٣ أنهاير محيل: تنظيٍم بأي املرتبطني غري األعضاء (أي املايض
لهم، كان بل العزلة، عن يكونون ما أبعد ما، صعيٍد عىل السيايس، النشاط ذوو النازيون
اليمينية التنظيمات تربط كانت التي األوسع الشبكات يف بقوة راسخ وجوٌد النقيض، عىل
العاملية الحرب يف أملانيا هزيمة أعقبت التي االضطراب سنوات إبان املسلحة شبة والقومية
يعني ما ،(١٩٥٥ (سيميل بشدة «مرتاكزة» ذاته، الوقت يف الشبكات، تلك كانت األوىل.
من األخرى األنماط عن بمعزٍل كانت لكنها داخليٍّا، عالية كثافٍة ذات شبكاٍت كانت أنها

السياسية. أو االجتماعية التنظيمات
يُشكِّل بل فقط، االستقطاب عملية يف االجتماعية الشبكات يف االنخراط أهمية تربز ال
عىل الدالة األمثلة ومن املستمرة. للمشاركة وداعًما الرحيل لنوايا مقاِوًما عامًال أيًضا
أعضاء من بغريهم عالقاتهم تُشكِّل ممن األمريكية التطوُّعية الجمعيات أعضاء أن ذلك
تلك بعضوية التزامهم مواصلة إىل ميًال أشد يكونون االجتماعية؛ روابطهم أغلب التنظيم
ليسوا أفراد مع االجتماعية عالقاتهم أغلب يقيمون ممن بنظرائهم مقارنًة التنظيمات
من املنسحبني عىل دراسته يف .(١٩٩٢ ودروبنيتش وبوبيالرز (ماكفريسون بها أعضاءً
مظاهر أيًضا (١٩٩٩) سانديل اكتشف الكحوليات، لتناول املناهضة السويدية التنظيمات
إىل االنضمام إىل األفراد نزع إذ املحاكاة؛ لتأثري السواء، عىل وسلبية إيجابية ملموسة،
وأعمق أشد صالتهم بأقرب تأثرهم كان كما مجموعات، يف عنها والرحيل التنظيمات

.(٢٠٠٤ تيندال ١٩٩٨؛ وسترين سانديل أيًضا (انظر
أو االجتماعية الحركات إىل االستقطاب مسألة يف النتائج تلك أهمية تَنحرص ال
كاملنظمات التنظيمات، داخل دوًرا تؤدي مشابهة آلياٍت ثمة أن يبدو إذ الدينية؛ التنظيمات
عن تُحجم تنظيمات أو رصيحة، سياسيٌة أهداٌف لها ليست املتطوِّعني، ومجموعات الخريية
،(٢٠٠٠ (ويلسون كليهما أو التكتيكية، خياراتها ضمن املبارش والفعل االحتجاج إدراج
كالنقابات املصالح بتَمثيل املعنية الراسخة املجموعات عىل يَنطبق ذاته األمر أن يبدو كما
دراسة خالل من القضية نتناول أن يُحبَّذ ولذلك، ٢٠٠٣)؛ وروشينيو (ديكسون العمالية
الروابط أشكال من وغريها الراديكالية الشعبية بالتنظيمات املتعلِّقة الشبكية اآلليات
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،٢٠٠١ بايس ٢٠٠١؛ ومارويل أوليفر ٢٠٠٠؛ كيتس ١٩٩٠؛ ووايزيل نوك ١٩٩٠ج؛ (نوك
٢٠٠٤ب). دياني ٢٠٠٣؛

آليات وأي الجمعي؟ الفعل يف املشاركة قرارات يف االجتماعية الشبكات تُؤثر كيف
والربط االجتماعية التنشئة مهام بني (٢٠٠٣) بايس فلورنس ميزت عملها؟ تحكم
التعبئة. عملية يف الشبكات بها تضطلع التي املهام وهي القرارات، وتشكيل الِبنيوي
بالفعل ملتزمني بأشخاص فاالتصال الفعل؛ نحو ميوٍل لخلق أوًال، الشبكات، تنشط
تشكيل لهم ويتيح جمعيٍة»، «ذاٍت من جزء بأنهم الشعور من األفراد يُمكِّن معينة بقضيٍة
الوقت، ذات يف وممكنًا هادًفا مسًعى الجمعي الفعل من تجعل الدالالت من منظوماٍت
الجهود تستحق اجتماعية أهميٍة ذات قضايا باعتبارها معينة قضايا إىل النظر أجل من
إىل امليول لتحويل فرًصا ذاته، الوقت يف االجتماعية، الشبكات تخلق ما كثريًا الجمعية.
سوف معينة ميوًال يَحملون فمن البنيوي)؛ الربط مهمة بايس أسَمتْه ما (وهو فعل
اتصال عىل كانوا إذا املشاركة لفرص ومصادفتهم بتنظيمات اتصالهم احتمالية تزيد
للفعل فرص وتوافر معينٍة رًؤى اعتناق فإن وأخريًا الفعل. يف ا حقٍّ ُمنخِرطني بأشخاٍص
املرء بعالقات أيًضا تتأثَّر سوف الفعل عىل اإلقدام قرارات ألن ذلك التعبئة؛ تحقق يكفل ال
ومن سياقه، يف وإنما اآلخرون، يفعله عما بمعزل قراراتهم يتخذون ال فاألفراد الشبكية.
كيف أيًضا بايس وأوضحت .(٢٣–٢٧ :٢٠٠٣ (بايس الشبكية العالقات أهمية تربز هنا
ومدى االستقطاب، إىل الساعي التنظيم سمات حسب مختلفة أشكاًال تتَّخذ املهام تلك أن
دوًرا االجتماعي الربط مهمة تَلعب املثال، سبيل فعىل العام؛ الفضاء يف وظهوره حضوره
منظمة مثل العام، الفضاء يف طاٍغ حضوٌر لها ليس تنظيمات إىل االنضمام يف أهمية أكثر
الثالث، العالم مع تضامن مجموعة وهي عليها، دراسة بايس أجَرت التي برين» «إعالن
السويرسي كالفرع قوي، عامٍّ حضوٍر ذات تنظيماٍت إىل االنضمام يف بدورها مقارنًة

الربية.1 للحياة العاملي للصندوق
الجمعي الفعل يف املشاركة واستدامة االستقطاب تيسري يف الشبكات دور إلدراك كان
الباحثني مكَّن إذ االحتجاجي؛ للسلوك وأدقَّ أصحَّ تفسرياٍت بروز يف حيويٌّ دوٌر
نزعاٌت هي إنما املضاد الثقايف والسلوك االحتجاج إنَّ القائلة للرُّؤى التصدي من
لم بها املوثوق األكاديمية األوساط كانت السبعينيات، أوائل فحتى ومنحرفة؛ منفلتة
الشخيص االعتالل من «مزيج نتاج االجتماعية الحركات يف الفرد انخراط تَعترب تزل
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الجمعي الفعل كان الجزئي، الصعيد عىل .(٢٨١ :٢٠٠٣ (ماكادم االجتماعي» والتفكُّك
اندماجهم وعدم االحتجاجي النشاط يف املنخرطني األفراد مكانة تهميش ضوء يف يُفرسَّ
والرتتيبات النظم اختالل إىل يُعزى كان الكيل الصعيد وعىل االجتماعي، وسطهم يف
أن املالحظ ومن الراديكالية. والتجديد التغيري عمليات عن الناتجة الروتينية االجتماعية
واملمارسة االحتجاجي السيايس النشاط بني أصيًال تعارًضا افرتضا قد التفسريَين كال

.(٢٠٠٤ بيوتشلر ١٩٦٠؛ ليبسيت ١٩٥٩؛ (كورنهاوزر الديمقراطية السياسية
بمعارضة قوبل الروتينية السياسية والحياة االحتجاج بني الفصل هذا أن بيد
األساس يف هو إنما املشاكس عبي الشَّ الجمعي الفعل أن إىل ذهبوا باحثني جانب من
االجتماعية الحركات تكن لم املنظور، هذا من وانطالًقا مختلف». ثوٍب يف سيايس «نشاٌط
من يَنتهجونه ما نتائج لحصد املعارضون يستغلُّها قد التي الخيارات من واحًدا إال
كان ملا وخالًفا .(١٩٧٨ (تييل الحكم نظام يف االنخراط يف سعيهم ولتحقيق سياسات
الدارسون هؤالء اتجه مختل، كسلوٍك االجتماعية الحركات يف للمشاركة وصم من سائًدا
يف بسعة يتمتَّعون كأفراد معها واملتعاطفني االجتماعية الحركات ناشطي تصوير إىل
وزالد مكارثي ١٩٧٣؛ (أوبرشال والسياسية الريادية املهارات يف وثراء املعرفية املوارد
اندماجهم حسن يَعني ما وهو عالقاتهم، بغزارة ُوِصفوا أنهم إلينا بالنسبة واألهم .(١٩٧٧
التنظيمات من بدءًا التنظيمات، من واسعة طائفٍة يف انخراطهم وقوة مجتمعاتهم، يف
١٩٨٠؛ وآخرون (سنو املجتمعية واملجموعات التطوعية بالجمعيات مروًرا السياسية،
من عدًدا شملت استقصائية دراساٌت أُجريَت وقد .(١٩٨٨ ولودي دياني ١٩٨٦؛ ماكادم
بالسياسة يتعلَّق فيما الحجة هذه كبري حدٍّ إىل ودعَمت الفردية، املشاركة لتحليل القوميات
(بارنز وثيًقا ارتباًطا النشاطني كال يف املشاركة ترتبط إذ االحتجاج؛ وسياسة املؤسسية

.(٢٠٠٢ نوريس ١٩٩٠؛ وآخرون جاننجز ١٩٧٨؛ وآخرون وكاِس
الراديكايل؛ الجمعي الفعل ستُحبط الجمعيات أن الجماهريي املجتمع ُمنظِّرو افرتض
مع التكيُّف من أعضائها وتمكني العاديني واملواطنني النَُّخب دمج عىل لقدرتها نظًرا
إرضاءً أكثر وحياًة أساسية وروابط السياسية بالفاعلية شعوًرا إياهم مانحًة اللعبة، قواعد
االتجاه يف دورها تؤدِّي قد التنظيمية املشاركة أن اآلن لنا املعلوم من الحتياجاتهم.
التكيُّف عىل تُساعدهم أن الجمعيات يف األفراد لعضوية مثًال، فيُمِكن، أيًضا؛ املعاكس
بعينها قضية مع املتعاطفني تصل وقد له، داعمة ال الراهن للوضع ناقدة توجهاٍت مع
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العضوية تلك تدفع قد كما للتعبئة، الالزمة السياسية املهارات يملكون ممن بمواطنيهم
معارفهم يَنشط حني يف املشاركة عن أحجموا هم إن أخالقي بضغٍط الشعور إىل األفراد
.(٢٠٠٣ بايس ٢٠٠٠؛ كيتس ٦٨٣؛ :١٩٦٨ (بينار معيَّنة قضيٍة عن الدفاع يف امُلقرَّبون
الكتل» «استقطاب آليات خالل من االجتماعية الحركات يف التعبئة تجري ما كثريًا
أعضاء من كبرية مجموعاٍت مجرد أو فروع، أو خاليا، استقطاب أي :(١٩٧٣ (أوبرشال
حمالٍت تدشني يف إرشاكهم أو جديدة، حركٍة إىل واحدة جملًة وضمهم قائمة تنظيمات
كونتينوا لوتا ملجموعة املحيل للفرع كان إذ أنطونيو؛ مثال يف الحال هو (كما جديدة
الِبنى تَُحول أن ُمطلًقا بالرضورة ليس املنطقة). يف خرضاء قائمة تأسيس يف فعال دوٌر
تحفز أن ويُمكنها تعبوية آثاًرا لها أن كما االجتماعية، الرصاعات وقوع دون الوسيطة
طرحتها أخرى حجٌة ثمة الرشعية. عليهما وتضفي والجمعية الفردية املشاركة من كالٍّ
مجموعٍة أهم حتًما تصري الرسمية التنظيمات أن مفادها الجماهريي، املجتمع نظرية بقوة
ثبَت قد الطرح هذا مثل أن بيد املعارص، املجتمع يف أعضائها إىل بالنسبة مرجعية
االجتماعية والشبكات األولية املجموعات تؤدِّي ما غالبًا النقيض، فعىل أيًضا؛ خطؤه؛
انظر ٦٨٤؛ :١٩٦٨ (بينار األفراد إىل بالنسبة الدور هذا مثل الصغرية املجتمعات داخل

١٩٩٥أ). ليكرتمان ١٩٨٨؛ فانتيجا ١٩٧٥؛ بيكفانس ١٩٧٢؛ بولتن أيًضا
الفردية املشاركة من كلٍّ عىل االجتماعية الشبكات تأثري إلدراك فإن ذلك، جانب إىل
دعائم إرساء يف دوًرا معينة سكانيٍة مجموعٍة وسط الَجمعي للفعل اإلجمالية واملستويات
املاركسية). من الحتمية الصيغ فيها (بما الجمعي للفعل املتناولة الِبنيوية للنظريات النقد
بني مشرتكة لسماٍت نتيجًة باعتباره الجمعي الفعل تفسري إىل النظريات هذه مثل تَعمد
وعىل أخرى). محددًة مجموعًة أو أمة، أو طبقة، كانت (سواءٌ ما سكانية مجموعٍة أفراد
تغرياتها وكذا معينة، اجتماعيٍة ملجموعٍة العامة التعبوية الُقدرة ربط ينبغي األساس هذا
الديمقراطيات يف العاملة الطبقة لدى التعبئة مستويات فتدنِّي بأبعادها؛ الزمن، عرب
العملية إطار يف عام بوجٍه مركزيتها وتقلُّص انكماشها إىل أسبابه تُعزى مثًال، الغربية،
الفعل ربط نحو حاليٍّا االجتماعية الحركات داريس من كثري يتَّجه املقابل، االقتصادية.2يف
فمن معينة؛ سكانيٍة مجموعٍة يف والشبكات الفئوية للسمات املشرتك بالوجود الجمعي
الجنسية أو االجتماعي، النوع أو الطبقية، املواقع مثل معيَّنة، خصائص تقاسم أن املؤكد
وتَعتِمد اإلقرار إليها يستند قد التي العنارص يُنتج أن شأنه من الدينية، االعتقادات أو
ممكنًا يصبح ال الجمعيِّني الفاعلني وبروز املوارد تعبئة أن غري الهوية. بناء عملية عليها

.(١٩٧٨ (تييل االجتماعية الشبكات تُشكِّلها التي والتبادل االتصال قنوات عرب إال
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دائًما؟ أهمية للشبكات هل (2)

فأطروحة مختلفة. زوايا من تشكُّك محل االستقطاب عمليات يف الشبكات دور حلَّ
إىل ميًال األشدَّ أن حقيقة مع متسقة تكون لن املنطقية، األُسس إىل استناًدا الشبكات،
مرتبطني يَعودوا لم إذ املواتية؛ حياتهم لظروف نظًرا الشباب، هم الفعل عىل اإلقدام
جديدة ومهنيٌة أرسيٌة روابُط بعُد لديهم تتبلور ولم قبُل، من كانوا كما األصلية بأرسهم
الشبكات أطروحة أن واألهم، بل ذلك، عن فضًال .(٣٠٨-٣٠٩ :١٩٩٢ وكالورد (بيفن
املجموعات عرب الروابط انتشار إىل بالنظر املعيب الحشو قبيل من كبري، حدٍّ إىل ستكون،
االحتجاج فرص يجعل ثم ومن االنتشار، واسع هشاشته، عىل األفقي، «فاالندماج واألفراد؛
الضوء بتسليط االكتفاء من بدًال .(٣١١ :١٩٩٢ وكالورد (بيفن كذلك» االنتشار واسعة
يجدر الفعل، يف باالنخراط منبئًة عنارص الروابط فيها تُعدُّ التي الحاالت تلك عىل بالكامل
يُسِفر أن دون لكن للشبكات وجوًدا تشهد التي النماذج تلك إىل أيًضا عناية إيالء باملحللني

األفراد. قبل من مشاركة عن وجودها
الرضورية العملية عن األنظار يرصف الشبكات عىل الرتكيز أن إىل أيًضا البعض ذهب
.(١٩٩٥ وبولسن (جاسرب املعرفية الثقافية الرسائل بثُّ وهي أال التعبئة؛ إلتمام بالفعل
مثل تبثُّها قد أخرى قنواٍت ثمة فإن الشبكات، عرب تَنتِقل قد الرسائل هذه مثل أن ورغم
التأثري ذات األخالقية» «الصدمات إىل الحركات حمالت عىل القائمون يلجأ وقد اإلعالم.
عرب إليهم الوصول يستطيعون ال الذين الغرباء استقطاب سبيل يف القوي العاطفي
قضايا ضمِّ إىل الساعية الحركات عىل خاص بوجٍه هذا يَنطِبق وقد الشخصية. الشبكات
أو معتربة سياسيٍة خلفيٍة إىل قياداتها تَفتِقر التي تلك أو السياسية، األجندة إىل جديدة

كليهما:

أكثر أنها اجتماعية شبكات دون تكثيفية لرموز ما حركٍة استعمال يعني ربما
خصومها صورة تُشوِّه صارمة أخالقيٍة نزعٍة ذات دعواٍت توظيف إىل ميًال
من ِفَرق عىل املهمة أغلب إنجاز يف اعتمادها احتمالية تزيد قد وتُشيْطنهم.
الذين الحيوان حقوق ناشطي مثل الشديد، بالحماس يتَّسمون أفراد أو املهنيني
يستطيعون] [الذين الحركات منظمي فإن النقيض، عىل املختربات. يقتحمون
واالستفادة سياسيٍّا املنخرطني املواطنني لدى فاعلة فرعيٍة ثقافٍة إىل الوصول
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أقل فحاجتهم ثمَّ وِمن … سابق تأطريي نشاٍط عىل االعتماد يمكنهم … منها
الجمهور. إىل أخالقية صدماٍت توجيه إىل

(٥٠٨ :١٩٩٣ وبولسن (جاسرب

فعالياٍت يف املشاركة بفضل أيًضا الجمعي الفعل يف املستدام االنخراط يتيرسَّ ربما
أحيانًا كاملة مجموعاٍت عىل ال فعَّ عاطفي تأثرٍي إحداث عىل قدرتها املطاف نهاية يف يتبني
أو مزمعة املشاركة تلك تكون أن بالرضورة وليس أخرى، أحياٍن يف محدَّدين أفراٍد عىل أو
تحليل عىل وعرَّجنا سبق لقد .(٢٠٠١ وآخرون جودوين ١٩٨٧؛ وكيليان (ترنر ُمرتقبة
صالت وال بالسياسة لها اهتمام ال سيدة خاللها من تحوَّلت التي لآلليات أويريو خافري
أقل خالل صغرية أرجنتينيٍة بلدٍة يف مجتمعيٍة زعيمٍة إىل السياسيني بالناشطني تربطها
احتجاًجا املحليون السكان له ج روَّ حصار يف العابرة مشاركتها عقب وذلك أسبوع، من
فإن السيدة، تلك خلفية إىل بالنظر العيش. وضيق بطالة من منطقتهم تشهده ما عىل
إىل كان حدث ما إن التصديق. صعب يبدو الشبكات أطروحة ضوء يف تجربتها تفسري
يف خذلتها التي القضائية املنظومة حيال عديدة: سخط مشاعر تفاعل جراء بعيد حدٍّ
رجال وحيال أطفالها، تنشئة يف — عنه انفصلت الذي — زوجها مساعدة لتأمني كفاحها
السياسية؛ مآربهم تحقيق يف املحليِّني احتجاجات استغالل حاولوا الذين املحليِّني السياسة
إطار داخل الجياع به اضطلع الذي الجمعي الفعل حرص يف املحافظ مساعي وحيال
الذكور االحتجاج رفقاء أبداه ما حيال السخط مشاعر جانب إىل هذا اإلجرامي، السلوك

.(٢٠٠٤ (أويريو بدورها واستخفاٍف لها تجاهٍل من
حدٍّ إىل التعبئة، فيها قت تحقَّ أمثلة عدة نُعنيِّ أن العملية، التجربة واقع من يُمكننا،
الشبكات وجود رغم التعبئة فيها ق تتحقَّ لم أو االجتماعية، الشبكات نطاق خارج كبري،
شهدتها التي التعبوية الحمالت يف املشاركني جميع بني من املثال، سبيل عىل االجتماعية.
(لوكر الُخمس إال الشبكات طريق عن ينضمَّ لم اإلجهاض، لظاهرة مناهضة كاليفورنيا
عن بمعزل إليها وا انضمُّ قد ربما الدينية الِفَرق أعضاء أن رأينا أن سبق كما ،(١٩٨٤
املقابل، يف ،(١٩٨٧) مولينز أوضح .(١٩٨٠ وآخرون (سنو السابقة وروابطهم ِصالتهم
انطالق عن تُسفر لم املحلية بريزبني مجتمعات أحد يف الشخصية العالقات غزارة أن
يف حتى الحي. يقطع أن امُلقرَّر من رسيع طريٍق شقِّ لخطط مناهضة تعبويٍة حمالٍت
بالغموض األحيان، بعض يف النتائج، تتَّسم االجتماعية، للشبكات تأثريات اكتشاف حال
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أكثر يكونون بجريانهم عالقات لهم َمن أن مثًال (١٩٨٤) أوليفر اكتشفت فقد وااللتباس؛
ُمجملها، يف كانت، تحليلها يف الشبكات تأثريات أن بيد األحياء، رابطات يف االنخراط إىل ميًال
مرشوع بشأن ماكادم دراسة (١٩٩٩) وسميث نيبستاد من كل كرَّر مؤخًرا مختلطة.
منها واملنسحبني التبادلية للبعثات نيكاراجوا منظمة يف املشاركني متناوَلنْي سمر فريدم
الحالة، تلك يف الفعل، يف مبارشًة باملنخرطني األفراد روابط كانت الثمانينيات. عقد خالل
بتنظيماٍت األفراد هؤالء روابط عدد أن غري باملشاركة، التنبؤ يف فاعلية األشد العنرص هي
إىل انضموا الذين األفراد إىل بالنسبة انقلبت العالقة لكن بال، ذا عامًال يكن لم أخرى
الروابط تُعد لم بينما أهمية التنظيمية الصالت عدد اكتسب إذ الثالث؛ عامها بعد املنظمة

جدوى. ذات الفعليني باملشاركني
وُحججهم أفكارهم تحديد عىل االجتماعية الشبكات ُمحلِّيل االنتقادات تلك حملت
الشبكات بني العالقة تناول عند أنه واسع نطاٍق عىل اآلن به املسلَّم فمن ملموسة؛ بصورٍة
وما الشبكات أنواع «ما نوعية من فتساؤالٌت عنارصها. تحديد بالباحث يجدر واملشاركة،
أهميتها؟» محددٌة شبكاٌت ظلها يف تكتسب التي الظروف و«ما منها؟» كلٌّ يفرسه الذي
حاسمة إجاباٍت إىل بعُد ل نتوصَّ لم الراهن، وقتنا يف أننا، غري السياق، هذا يف حيوية تعدُّ
وليس عليه ل املعوَّ هو الشبكة داخل الفرد موقع يكون األحيان، بعض يف التساؤالت. لتلك
،(١٩٨٩) وماكادم فريناندز تناول وقد الشبكات. من معنيَّ طراٍز يف انخراطه مجرد
الشبكة يف الفرد مركزية سمر، فريدم مرشوع يف باملشاركة املعنية دراساتهما إحدى يف
عاصمة ماديسون مدينة يف الحملة يف للمساهمة تقدَّموا الذين الناشطني جميع من املكونة
الصالت االجتماعية املنظمات أنواع شتَّى يف املشرتكة العضويات مثَّلت ويسكونسن. والية
الشبكة تلك يف مركزية أكثر موقًعا يَحتلُّون كانوا الذين واألفراد األفراد. بني الرابطة
موقٍع ذوي بأفراٍد املرتبطني أو املحتَملني املشاركني من أكرب بعدٍد املرتبطني بهم (ونعني
دون التدريب عملية يَجتازون األرجح عىل كانوا كليهما) أو الشبكة، تلك يف أيًضا مركزي
يحظى، الشبكات يف االنخراط يكن لم إذن املطاف؛ نهاية يف الحملة إىل ون وينضمُّ تردد،

داخلها. الفرد موقع بها حظي التي األهمية بذات الحالة، تلك يف
تؤثر إذ أيًضا؛ كبرية أهميًة التعبئة محاوالت إطاره يف تَجري الذي للسياق إنَّ
استقطاب عملية (١٩٨٨ب) كرييس درس االجتماعية. الشبكات أداء عىل املحلية األوضاع
عىل توقيعات جمع استهدفت التي ،١٩٨٥ عام الشعبية» «العريضة حملة إىل املشاركني
التي املناطق يف هولندا. يف SS20 طراز من هة املوجَّ القذائف لنرش مناهضة عريضٍة
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يف بالفعل أعضاءً األفراد يكون أن لزاًما كان املضادة، الثقافة بيئات يف ضعًفا شهدت
بيئات فيها قويت التي املناطق يف أما الحملة، يف يحتشدوا كي محلية سياسيٍة تنظيماٍت
كانت ُمجملها، يف إيجابية أكثر الجمعي الفعل حيال العامة املواقف وكانت املضادة الثقافة
األفراد تحفيز أجل من محدَّدة سياسيٍة تنظيماٍت يف بأعضاء صالت وجود إىل أقل الحاجة
أو الشخصية، الصداقة شبكات عرب األشخاص من مزيد استُقِطب فقد االنضمام؛ عىل
التقدم (كطلبات اإلطالق عىل شبكية صالت إىل مستندة غري أخرى أنماٍط خالل من حتى
بقدرٍة تتمتَّع املضادة الثقافة بيئات أن إذن بدا .(٥٨ ١٩٨٨ب: كرييس مثًال: التلقائية
وقد التنظيمية. الصالت أهمية من بدوره يُضِعف ما وهو األشخاص، تحفيز عىل ذاتية
حملة إىل األفراد استقطاب عملية أن مماثل، نحٍو عىل ،(١٩٩٠) وفريناندز ماكادم اكتشف
ماديسون مدينة مثل النضايل، النشاط تقاليد فيها تضعف التي املعاقل يف سمر فريدم
أقوى اعتماًدا التنظيمية الشبكات يف األفراد عضوية عىل اعتمدت قد ويسكونسن، بوالية
مثًال. بريكيل كمدينة البديلة السياسية املمارسات تقاليد فيها تقوى التي باملعاقل مقارنًة
داعمة شبكاٍت إىل يحتاج ما غالبًا الراديكايل النشاط أن (١ (القسم رأينا أن سبق
تتطلَّب ال التي التنظيمية األنشطة يف املشاركة تَستدعي ال قد النقيض، عىل لكن كثيفة،
لجمعياٍت مثًال، فالوالء، متينة؛ اجتماعيٍة شبكاٍت من دعًما بالرضورة ُمضنية؛ جهوًدا
السوق أنشطة من ما نوًعا قريبة ملمارساٍت ج تُروِّ دينية مجموعاٍت حتى أو ثقافية
بسهولة ينشأ قد إلخ) … اليوجا مثل البديلة الصحية املمارسات أو الفردي، (كالتأمل
محددة اجتماعيٌة شبكاٌت تدعمها ال فيها باالنخراط األفراد قرارات أن من بالرغم حتى
الحركة يف الناشطة كتلك العامة، املصالح مجموعات وحتى .(١٩٨٠ وبينربيدج (ستارك
وسيطرة اعتدالهم مستويات حسب متفاوتة بدرجاٍت الشبكات عىل تعتمد ربما البيئية،
(١٩٨٨) ولودي دياني إليه توصل ما ذلك عىل الدالة األمثلة من عليهم. املؤسسية الصبغة
استقراًرا األكثر البيئة عىل املحافظة قطاع يف الناشطة التنظيمات إىل االستقطاب اعتماد من
اعتمدت والتي النقد إىل ميًال األكثر باملجموعات مقارنًة الخاصة الشبكات عىل ورسوًخا
السابقة. الجمعي الفعل تجارب يف الناشئة الروابط عىل لألفراد استقطابها يف كبري حدٍّ إىل
تلك (أي الحرص سبيل عىل الخاصة الروابط إن بالقول االختالف هذا الباحثان فرسَّ وقد
إىل االنضمام لتيسري تكفي قد الجمعي) الفعل دوائر عن منفصلة سياقات يف الناشئة
ج تُروِّ ما محلية مجموعٍة (كدعم القبول الواسعة السياساتية األهداف ذات التنظيمات
املواقف بعض لها تنظيمات إىل االنضمام أما الحي). يف جديدة خرضاء مناطق لتدشني
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؛ أشقَّ عوائَق عىل التغلُّب األفراد يقتيضمن فربما السياسية، البيئة كتنظيمات الراديكالية،
محددٍة تجارَب خالل بهم التقوا بمعارَف ُمرتِبطون األفراد أن لو هذا يسهل فقد ولذلك
ألنماط الوالء أن غري الفرد. يَقطنه الذي كالحي أعم سياقاٍت يف لقاءات ال الجمعي، للفعل
رئيسيٍّا؛ دوًرا تلعب شبكاٍت وجود دون أيًضا ينشأ ربما للغاية متطلبة الجمعي الفعل من
عن ا تامٍّ انسالًخا أعضائها من تتطلب والتي للعالم، الرافضة الدينية الِفَرق نموذج ففي
بمن مقارنًة املنعزلني األفراد عىل االنخراط يسهل ربما السابقة، وعاداتهم حياتهم أنماط
ستمارس الشبكية الروابط أن واألغلب االجتماعية، شبكاتهم يف جيد باندماٍج يتمتعون
عىل املحتَملني الكفاءات أصحاب عزم من سيثبط مما املتعارضة؛ الضغوط من نوًعا

.(١٩٨٠ وآخرون (سنو االنضمام
قد بعضها أن وإدراكهم متعددٍة روابَط يف األفراد النخراط الباحثني إدراك تزايد
ماكادم من كلٌّ سعى وقد .(٢٠٠٠ (كيتس اآلخر البعض يعوقها قد حني يف املشاركة ييرس
أهمية األعظم األبعاد تحديد إىل اعتبارهما، يف االحتمالية تلك واضَعنْي ،(١٩٩٣) وبولسني
تشكيل يف الروابط أنواع مختلف مساهمة كيفية عىل والتعرُّف االجتماعية الروابط يف
إضفاء يف ملموس دوٌر الباحثان إليها ل توصَّ التي لالستنتاجات وكان املشاركة. قرارات
حول (١٩٨٦ ماكادم الخاصة: مجادالتهما فيها (بما السابقة املجادالت عىل املصداقية
الروابط يف االنخراط فإنَّ وعليه، السابقة. التنظيمية والعضوية املشاركة بني الصلة
الوثيقة الروابط عىل يَصُدق نفسه واألمر النشاط، يف باملشاركة ُمنبئًا يكن لم التنظيمية
تُعزِّزها معينة بهويٍة العميق االلتزام هو األهم كان بل النشاط، يف بالفعل تطوعوا بمن
عضًوا فكونك خاص. أو تنظيمي طابٍع ذات الهوية تلك أكانت سواءٌ باملشاركني، صالت
إذا إال سمر فريدم يف ملشاركتك مؤًرشا يشكل لم سبق فيما مثًال، يسارية، مجموعات يف

الوسط. ذلك مع وذاتي قويٌّ تماٍه ذلك صاحب
الغالب يف التنظيمية الصالت عرب املبارش— االرتباط يشكل ال ربما سبق، ما عىل بناءً
مثل فانعدام لالستقطاب. الالزمة املسبقة الرشوط أحد بالفعل؛ مشاركة بشخصيات —
شبكاٍت يف املحتملني املشاركني اندماج حال عليه التغلب يمكن املبارشة الصالت هذه
١٩٨٨ب؛ (كرييس فيه املشاركة يَدرسون الذين الحملة/التنظيم مع متوافقة تنظيمية
نظرًة نُلقي أن أيًضا يُمكننا لكن .(١٩٩٣ وبولسني ماكادم ١٩٩٠؛ وفريناندز ماكادم
ترتبط ال سياقات يف نشأت عالقات خالل من األفراد يحتشد حيث معكوًسا، املوقف عىل
افرتاضاتهم يف يتشابهون ملن ُفرًصا ذلك، رغم تخلق، لكنها باملشاركة مباًرشا ارتباًطا
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االرتباط بشأن أبحاث أظهرت فقد مشرتًكا. فعًال املطاف نهاية يف ويُنتجوا ليلتقوا املسبقة
ارتفاٍع عىل املحلِّقة النفاثة العسكرية الطائرات ضد حمالت بتنظيم معنيتنَي عمل بلجنتَي
أكرب قدًرا أحرزت االستقطاب محاوالت أن (١٩٩٦ (أوملاخر األملانية القرى يف منخفض
ال قريتهم، يف محايدة تنظيماٍت من جزءًا أعضائها أغلب كان التي اللجنة يف النجاح من
راديكالية، غري تبدو تنظيمات يف األفراد عضوية ألن رصيح؛ سيايسٍّ توجٍه ذات تنظيماٍت
الوصول من اللجنة أعضاء مكنت قد الرياضية، النوادي أو واملعلمني اآلباء روابط مثل
تنظيماٍت يف أعضاءً كانوا لو بما مقارنًة ِثقتَهم ونيل األشخاص من أوسع طائفٍة إىل
عىل التأثري يف أيًضا مشابهة آليات تسهم قد وتحديًدا. وضوًحا أشدَّ سياسية هويٍة ذات
عىل ،(٢٠٠١) ودينجرا بيكر من كلٌّ أوضح فقد االحتجاجية؛ غري األفعال يف االنخراط
روابط من عنها نتج وما الدينية، عات التجمُّ يف األفراد عضوية مكَّنت كيف املثال، سبيل
دون لكن املجتمعية، األنشطة من متنوعة مجموعٍة يف االنخراط من األعضاء، زمالئهم مع
هذه أتاحت لقد عات. التجمُّ أنشطة يف االنخراط مستويات عىل تأثري أدنى لها يكون أن
لرأس أن بدا أنه غري والدعم، الصداقة من وثيقة صالٍت تكوين فرصة لألفراد التجمعات

التجمع. حدود األعم األغلب يف تجاوزت آثاٌر الناتج االجتماعي املال
شوًطا قطعت قد واملشاركة الشبكات بني بالعالقة املعنية الدراسات إن القول مجمل
قد املشاركة؟» من نوع أي تفرس الشبكات «أي مثل فتساؤالت عنارصها. تحديد يف طويًال
وال دائًما، متَّسقة ليست النتائج أن من وبالرغم شتى. زوايا من الدراسات هذه تناولتها
أن يبدو بدء، ذي بادئ املتكررة. األفكار بعض تعيني باإلمكان فإنه بالرضورة، متشابهة
بها يُفرتض الذي بالفعل املرتبطة التكاليف حسب والتفاوت للتغري خاضع الشبكات دور
سياق يف أو الشخصية املجازفات سياق يف عبارة التكاليف تلك جاءت وسواءٌ تيرسه. أن
سنو دائًما: (وليس فغالبًا محدَّد، تنظيٍم أو فعل إىل لالنضمام املطلوبنَي وااللتزام الطاقة
وأكثر أقوى شبكاٍت من مدعومة الفعل من تطلبًا األشد األنماط كانت ما (١٩٨٠ وآخرون
تلك وقوة املشاركني من بغريهم األفراد تربط التي الصالت عدد أن تبنيَّ فقد تحديًدا.
العنيفة الطبيعة ذات الخطرة األفعال إىل األفراد هؤالء استقطاب يف دوًرا يلعبان الصالت
ذلك، عن فضًال سواء. حدٍّ عىل ١٩٨٨أ) ،١٩٨٦ (ماكادم واملساملة (١٩٨٨ بورتا (ديال
املشاركني تربط التي الشبكات يف مركزيٍّا موقًعا األفراد احتالل إىل الدراسات تلك أشارت

.(١٩٨٩ وماكادم (فريناندز الفعلية ملشاركتهم ا مهمٍّ مؤًرشا باعتباره املحتَملني
هها توجُّ واختالف ما حركٌة ترسلها التي التعبوية الرسائل اختالف مدى أن يبدو
أيًضا شأنه من هات، التوجُّ تلك مع وتعارضهما املجتمع، يف السائدة هات التوجُّ عن الثقايف
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املكوَّنة الخاصة، الشبكات أن ُوِجد فقد غريها. من فاعلية أكثر معينة شبكاٍت يجعل أن
ثقافٍة أوساٍط أو محدَّدة تنظيماٍت يف انخراط دون معارف أو بأصدقاء صالت من مثًال
يف واسع بقبوٍل الحركة رسالة فيها حظيَت التي الحاالت يف األهم هي كانت معينة، فرعيٍة
سواءٌ نشاطهم، ويُمارسون امُلحتَملون املشاركون بها يحيا كان التي االجتماعية األوساط
خالل ميالن يف البيئي النشاط حركة لها روَّجت التي البيئة عىل املحافظة أنماط كانت
املدنية بالحقوق املعني الراديكايل الحراك أو ،(١٩٨٨ ولودي (دياني الثمانينيات حقبة
وفريناندز (ماكادم املايض القرن ستينيات يف بريكيل يف الفرعية الثقافات إليه دعت الذي
إبان الهولندية املدن شهدتها والتي السالم، تحقيق إىل الداعية الحمالت أو ،(١٩٩٠
يف أوضح نحٍو عىل الراسخة الشبكات أما ١٩٨٨ب). (كرييس العرشين القرن ثمانينيات
فقد األحيان، بعض يف الفرعية والثقافات الراديكالية والتنظيمات السياسية، التنظيمات
الرسائل ذات التنظيمات إىل األفراد باستقطاب يتعلق فيما نسبيٍّا أكرب أهميًة لها أن اتَّضح
البيئة (كناشطي عدائية رسائَل بالرضورة تكن لم وإن املحدد، سياقها يف انتشاًرا األقل
املدن يف السالم أجل من العمل أو ماديسون، يف املدنية الحقوق أو ميالن، يف السياسية

البديلة). الفرعية للثقافات الضعيف الحضور ذات الهولندية
بل فحسب، املختلفة السياقات يف أهمية تُشكِّل ال املختلفة الشبكات فإنَّ وأخريًا،
لالنخراط ملموسة فرٍص وخلق االجتماعية التنشئة بني ترتاوح مختلفة، مهامَّ أيًضا تؤدي
ماكادم ٢٠٠٠؛ (كيتس حاسمة زمنيٍة مراحَل يف املحتَملني املشاركني قرارات عىل والتأثري
املهام، تلك أهمية عىل تغيري يطرأ ربما .(٢٠٠٤ تيندال ٢٠٠٣؛ ،٢٠٠١ بايس ٢٠٠٣؛
وإطالة االلتزام تقوية ال االستقطاب عملية هو اهتمامنا محل كان إذا ما عىل يتوقف وهذا
تُبديه الذي العام للحضور امُلختلفة املظاهر أن كما طويلة، زمنية فرتاٍت مدى عىل النضال
مقارنة الشبكات من محددة ألنماٍط النسبي الثقل عىل كذلك يؤثِّر قد التنظيمات مختلف

.(٢٠٠٣ (بايس بغريها

والتنظيمات األفراد (3)

تلك دعم مجرد تفوق الحركات يف الجمعي الفعل إلنجاز االجتماعية الشبكات أهمية إنَّ
استهللنا التي أنطونيو قصة إيضاح أيما أوضحتْه ما وهو الفردي، للنشاط الشبكات
حركٍة أنشطة يف بمشاركتهم الناشطون، يخلق ذلك، من النقيض عىل الفصل. هذا بها
نطاق ويوسعون بينهم جديدة اتصال قنواِت املختلفة، تنظيماتها أنشطة سيما وال ما
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تلك تَخلق إذ أيًضا؛ أهمية متعدِّدة والءاٍت عىل القائمة وللروابط مشرتكة. لحمالٍت الرتويج
يف يَحتكر إقصائيًة والءاٍت ثمة أن شك وال وبيئتها. الحركات بني اتصال قنوات الروابط
الشامل النموذج أن بيد الوجداني، واستثمارهم أعضائه فرادى التزام واحد تنظيٌم إطارها

شيوًعا. أكثر

إقصائية انتماءات (1-3)

التنظيمات تتطلب محددة. بتنظيماٍت االرتباط الحركات بعض يف املشاركة تقتيض
عىل بظاللها تُلقي االلتزام من عالية ودرجًة صارًما وانضباًطا طويًال تفرًغا اإلقصائية
عام، بوجٍه .(١٩٧٤ وزرترش كريتس ١٩٦٦؛ وآش (زالد جوانبها كل يف أعضائها حياة
كانت أيديولوجيًة — الرمزية الحوافز عىل تأسيسه يف التنظيم اعتماد درجة عظمت كلما

اإلقصائي. طابعه ازداد — تضامنيًة أو
يأتي التي الذاتية، املرجعية ذات الِفَرق أو املجتمعات النمط هذا عىل األمثلة أدل من
مع التواُفق وانعدام الشمولية، والِبنية الخارجي، العالم رفض امُلميزة سماتها رأس عىل
ُمستودَع باعتبارهم األتباع إىل — بينها فيما — والنظر األخرى، الجمعي االنخراط أنماط
بالرضورة ليست الِفَرق أو املجتمعات هذه مثل أن من وبالرغم .(١٩٧٧ (واليس الحقيقة
تفاعلها يكون ما فعادًة ملحوظة؛ بدرجٍة باالستقاللية يتَّسم حياتها نمط فإن سكنية،
الرتكيز نحو للغاية قوي بنزوع تتميَّز بينما محدود، نطاٍق يف املجموعات من غريها مع
مجال يف الناشطة التنظيمات تندرج ما وغالبًا باملجموعة. الخاصة الداخلية األنشطة عىل
األصولية التنظيمات أما الفئة، هذه تحت الجديدة الجماعاتية أو الجديدة الدينية الحركات
أنهاير ٢٠٠٢؛ (بيل بعض عن بعضها مختلفة فليست الراديكالية والتنظيمات السياسية

.(٢٠٠٣
واملعايري العالقات فيه تتميَّز عامًلا األمثلة، تلك يف الفردي، التابع/الناشط يَسكن
(انظر شخصيته يف جذري ٍل تحوُّ إىل يؤدِّي ما وهو الِبنيوي، التنظيم من عالية بدرجٍة
قطاعات أحد داخل الطائفية التنظيمات شيوع يُسفر الكتاب). هذا من الرابع الفصل
املستوى ويصري التفكُّك، من كامًال، يكن لم إن كبري، قدٍر عىل شبكات إنتاج عن ما حركٍة
تنشأ أن يمكن محدَّد. تنظيٍم أتباع بني يجري التي ذلك هو للتفاعل امللحوظ الوحيد
الِفَرق (كتلك الحاالت بعض يف واسعة جغرافيٍة منطقٍة امتداد عىل وتَتنامى العالقات هذه
السياسية التنظيمات وكذلك يهوه، شهود كَجماعة محلية مجموعاٍت عدة عىل امُلعتمدة

177



االجتماعية الحركات

التنظيم حدود خارج العالقات تلك تمتدُّ ما نادًرا أنه غري القوي)، اإلقليمي الوجود ذات
ما وهو الزَُّمر؛3 من سلسلة من تتألَّف الحركة» «شبكة أن سبق مما نَستخِلص الواحد.
بعضهم يرتبط ممن — ُمعنيَّ تنظيٍم يف األعضاء — الفاعلني من مجموعات به نَعني
عىل ينعدم أو أخرى مجموعاٍت بأتباع ارتباطهم يندر حني يف وثيًقا، ارتباًطا ببعض

اإلطالق.

متعددة انتماءاٌت (2-3)

ألعضائها تسمح التي االستيعابية التنظيمات يف الحاالت أغلب يف تحدث املشاركة أن غري
أن سبق وقد أعضائها. التزام احتكار إىل تتطلَّع وال تنظيمات، عدة إىل باالنضمام
روابط الناشطني ُفرادى السبعينيات، مطلع ،(١٩٧٣) وزرترش كريتس من كلٌّ اعترب
للحركات التنظيمية» «للميادين أساسية بنيوية مالمح ثم ومن التنظيمات، بني مشرتكًة
تحدث ُمشابه، صعيٍد عىل .(١٩٨٦ ماجيو دي ١٩٨٣؛ وباول ماجيو دي أيًضا (انظر
العضويات لِبنية مناقشته معرض يف الجماعية» االنتماءات «سالسل عن (١٩٧٢) بولتن
تفاصيل أضافت عديدة تجريبيٌة دراساٌت ذلك أعقب ثم التطوعية، التنظيمات يف املتداخلة
الحركة يف املتعددة لاللتزامات وجوًدا (١٩٨٨) ولودي دياني وثَّق العامة. الصورة إىل
عدة يف منخرطني كانوا الحركة ناشطي من باملائة ٢٨ أن إىل ال توصَّ إذ اإليطالية؛ البيئية
مجموعاٍت يف منخرطني الناشطني من ذاتها النسبة كانت بينما أخرى، بيئيٍة تنظيماٍت
يف البيئية الحركة إىل بااللتفات سواء. حدٍّ عىل اجتماعية أو سياسية وأخرى بيئية
الرئيسيني الناشطني من باملائة ٤٣ أن وجد قد (١٨٦ :١٩٩٣) كرييس أن نجد هولندا،
إيطاليا يف منهم باملائة ٢٥) أخرى حركاٍت يف بناشطني شخصية بعالقاٍت يَحتفظون
الحركة يف آخرين بمشاركني ُمرتبطون باملائة و٦٧ ولودي)، دياني إحصائيات حسب
ففي التنظيمية؛ باملالمح تتأثَّر املتعدِّدة املشاركات أنماط أن يبدو الجديدة. االجتماعية
أن إىل (١٩٨٣) ماكفريسون توصل األمريكية، التطوعية الجمعيات ألعضاء دراسته سياق
فقط، أطول زمنية ملدٍة أعضائها التزام تأمني عىل قادرًة تكن لم حجًما األكرب التنظيمات
أكثر صالٍت من املتداخلة أعضائها انتماءات أفرزته ما عىل االعتماد يف أيًضا نجحت بل
(١١٣ ١٩٩٥أ: دياني (مثل البيانات من أخرى مجموعًة أن غري األخرى. باملجموعات
يف االنخراط إىل أعضائه ونزوع التنظيم حجم بني والتباًسا غموًضا أكثر عالقة إىل تشري

متعدِّدة. أنشطٍة
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فاالنتماء ما؛ حركٍة أقسام مختلف دمج يف ا مهمٍّ دوًرا املتعدِّدة االنتماءات تلعب
ييرس أعمَّ) بعبارٍة آخر نوٍع من (كتنظيماٍت الحركة نفس تحت منضوية تنظيماٍت إىل
وتعبئة الفردية املشاركة بدورها ز تُحفِّ رسمية غري شبكاٍت ونشأة الشخيص التواُصل
هو فكما التنظيمات؛ بني الربط يف دوًرا الشخصية للعالقات فإن ذلك، إىل إضافًة املوارد.
،(١٩٨٧ ميزروتيشوشوارتز ١٩٨٥؛ وآخرون (ستوكمان االقتصادية التنظيمات يف الحال
ناشطني تتقاَسم كونها من انطالًقا ببعض بعضها السياسية التنظيمات ترتبط ما كثريًا

وقياداتها. أعضاءها تَجمع التي والصداقات الشخصية العالقات إىل نظًرا أو معينني،
يف االجتماعية الحركات إطار يف النشاط بشأن (١٩٩٦) وراتنر كارول دراسة د تُجسِّ
يَزيد ملا املشرتكة االنتماءات إىل فبالنظر بوضوح؛ العمليات تلك الكربى فانكوفر منطقة
ومعنية للفقر وحرضية/مناهضة (عمالية اجتماعية حركاٍت سبع يف ناشط ٢٠٠ عىل
السكان حقوق عن ومدافعة السالم إىل وداعية وبيئية ونسوية املثليِّني/مثلية بحقوق
كذلك تنتهجه وما بل املتداِخلة، العضويات حجم توثيق من الباحثان تَمكَّن األصليني)،
تتجاَوز لم فانكوفر، ناشطي جميع بني من أنه، الدراسة تلك أوضحت أنماط. من
مع الناشطني من باملائة ٢٨ تعاون بينما باملائة، ٢٧ واحد تنظيٍم يف الناشطني نسبة
إىل ُمنتمية متعدِّدة تنظيماٍت مع باملائة و٤٥ ذاتها، الحركة داخل متعدِّدة تنظيماٍت
الداعية الحركة يف الناشطني أن تبني كما ،(٦٠٥ :١٩٩٦ وراتنر (كارول حركات عدة
املتعدِّدة العضويات إىل ميًال األكثر كانوا للفقر الحرضية/املناهضة والحركة السالم إىل
دٍة متعدِّ تنظيماٍت يف ُمنخرطني كانوا الحركتنَي ناشطي من باملائة و٧١ باملائة ٦٧)
املثليني/املثليات بحقوق املعنية الحركة ناشطو بدا بينما متعددة)، حركاٍت إىل منتمية
٣٤) ذلك إىل ميًال األقل األصليني السكان حقوق عن واملدافعة والبيئية النسوية والحركة
فقط). واحٍد تنظيٍم يف فعليٍّا ُمنخرطني كانوا التوايل عىل منهم باملائة و٤٢ و٣٩ و٣٢
السالم إىل والداعية العمالية التنظيمات يف مركزية كتلًة املتداِخلة العضويات شكَّلت لقد
من الكتلة بتلك والبيئية النِّسوية التنظيمات ارتبطت وقد للفقر، والحرضية/املناهضة
وعىل .(٦٠٥-٦٠٦ :١٩٩٦) السالم إىل الداعية والحركة العمالية بالحركة صالتهم خالل
كلٌّ اكتشفه الذي الروابط من الخاص النمط إىل نَنظر أن بالرضورة ليس أنه من الرغم
ملموًسا تفاوتًا يَتفاوت ما غالبًا ألنه نظًرا العامة؛ القاعدة باعتباره وراتنر كارول من
بمنهج االستعانة إمكانية تكشف تزل لم فانكوفر دراسة فإن والزمان، املكان باختالف

الحركات. قطاعات دراسة يف الشبكات
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الخامس يف العراق حرب ضد تظاَهروا من حول حديثًا املتوافرة البيانات تُشري باملثل
فمن امُلتعدِّدة. العضويات حجم إىل غربية4 دوٍل ثماني يف ٢٠٠٣ عام فرباير من عرش
فرباير، من عرش الخامس قبل السالم إىل الداعية التنظيمات يف األعضاء امُلتظاهرين بني
املتجاوزة القضايا أجل من بالتعبئة تقوم أخرى تنظيماٍت يف أيًضا منهم باملائة ٥٣ نشط
تنظيماٍت يف باملائة و٤٥ املهاجرين، حقوق أو الثالث العالم كتنمية والقوميات، للحدود
للَمصالح التقليدي التمثيل تنظيمات يف باملائة و٣٥ دينية، أو ثقافية أو اجتماعية
االنخراط معدالت وشهدت نسائية. أو بيئية تنظيماٍت يف باملائة و٣٢ والنقابات، كاألحزاب
يُستهان أن من أبعد ظلَّت وإن ا، حادٍّ تراجًعا السالم أجل ِمن مرة ألول ني املحتجِّ بني
دياني للتو: ذكرناها التي األربع الفئات يف التوايل عىل باملائة و١٣ و١٥ و٢٩ ١١) بها

٢٠٠٥ب).
بإمكاننا شتى. بطرٍق االجتماعية الحركات نشاط يف املتداخلة العضويات تُسهم
ما يضاهي الحركات لتنظيمات املتداخلة العضويات تُقدِّمه ما إن عدة، بطرٍق القول،
العضويات تلك تُيرسِّ بدء، ذي بادئ الناشطني. لفرادى األشخاص بني الشبكات تُقدِّمه
ألن نظًرا حيوية؛ وظيفة وهي القرار، صنع عملية إتمام رسعة ثم ومن املعلومات تداول
تبسط التي التنظيمية املوارد نقص جزئيٍّا، األقل عىل تعوض، أن شأنها من التعبئة رسعة
من التعبئة ق تتحقَّ التنظيمات، بني الرسمي التنسيق غياب ويف سيطرتها. الحركات عليها
كذلك .(١٩٩٠ ووايزيل نوك ١٩٨٤؛ (كيليان الناشطني بني الرسمية غري الصالت خالل
مشرتكة تمثالت نشأة تسهيل يف دوًرا التنظيمات بني مهامَّ يؤدُّون الذين األشخاص يلعب
أحدها الرصاعات، لتأطري مختلفة أساليُب فانكوفر ناشطي بني بَرَزت فقد للرصاعات.
عىل يقوم وثالث الهوية، منظور عىل يَعتِمد وآخر سيايس-اقتصادي، منظوٍر إىل يستند
املتداخلة؛ بالعضويات الناشطني التزام حسب األُطر تلك توزيع ع تنوَّ وقد ليربايل. منظوٍر
متكافئ غري تقاربًا أبدوا والتنظيمات الحركات مختلف بني الوصل همزات دور أدوا فمن
عىل الرتكيز إىل ميًال أكثر الهوية إطار ُمعتَِنقو كان بينما السيايس-االقتصادي، اإلطار من

.(٦١١ :١٩٩٦ وراتنر (كارول الفردية التنظيمات
تنامي يف إسهامها املتعدِّدة العضويات بها تضطلع التي األخرى الهامة املهام من
توجيه فإن سياسية، تعبئة أو اقتصادية أنشطٍة مسألة كانت فسواءٌ املتبادلة؛ الثقة
عىل ما، حدٍّ إىل ينطوي، ما دائًما أخرى فاعلًة أطراًفا تضم مشرتكة مبادرٍة إلنجاز موارد
من التعبئة تحقيق إىل الطريق يقتيض ما دائًما التعبئة، أمثلة من مثال كل يف مخاطرة.
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حلفاء عن بحثًا لبيئتهم استقصائية» «عمليٍة إجراء أو االستطالعي، الجهد بعض الفاعلني
الناشطني بني مستمرة صالٍت وجود كثريًا العملية تلك ل يُسهِّ وما بالثقة، جديرين لهم
أو ُممكن، غري أخرى تحالفاٍت قيام أن ذلك يعني ال املعنية. التنظيمات شتى يف الرئيسيني
تكون ما عادًة األخرى التحالفات تلك لتشكيل النسبية التكلفة أن غري وجوًدا، األكثر أنها
الصالت عرب «روتينية» الصبغة إىل املجموعات مختلف بني العالقات الفتقار نتيجًة أعىل

الشخصية.
وجود عند حدوثًا أرجح يكون التنظيمات بني التعاون أن عىل تنصُّ فرضية ثمة
كرَّسها دراسات بضع من دعًما الفرضية هذه القت وقد قياداتها، بني شخصية عالقاٍت
كلتا يف اتضح األوسع. بمعناها السياسية والتنظيمات الحركات من لكلٍّ أصحابها
ما عادًة مشرتكة حمالٍت نون يُدشِّ أو يَتعاونون الذين التنظيمات قيادات أن الحالتنَي
:١٩٨٥ (جاالسكويسكي نفسه االئتالف نشأة تسبق مشرتكة وتجارب خربات تجمعهم
القائمة العالقات تلك كثافة ازدادت وكلما و٢٠٠٣ج)، ١٩٩٠ دياني ١٩٧٧؛ تورك ٢٩٣؛
بينهم التعاون تحقيق ُفَرص ازدادت وناشطيها، الحركات تنظيمات مختلف قيادات بني
عىل السابقة الشبكات تأثري بأن االعتقاد إىل يدعونا سبب من ما .(١٩٨٠ ومكارثي (زالد
أيًضا تؤثر الشبكات تلك إن بل الفردية؛ املشاركة قرارات عىل يقترص معينة حركٍة نشأة

التنظيمات. بني التعاون فرص عىل
للمقارنة ناجعة وسيلًة املتعدِّدة الناشطني انتماءات دراسة تُمثِّل أن يمكن وأخريًا،
تلك عىل طرأت التي التعديالت ولتتبُّع مختلفة، زمنيٍة فرتاٍت يف معينة حركاٍت ِبنَى بني
الشخصيات من ٢٠٢ لعدد التنظيمية لالنتماءات الرائدة دراستهم ففي الزمن. عرب الِبنى
أعادت و١٩١٤، ١٨٤٠ عامي بني نيويورك والية يف الناشطة النسائية الحركات يف البارزة
مراحَل ثالث يف التنظيمات بني القائمة الشبكات بنية تشكيل وزمالؤها روزينتال ناعومي
١٩٨٥؛ وآخرون (روزينتال مرحلة كل يف الرئيسية التنظيمات تعيني مع مختلفة تاريخيٍة
التاسع القرن ستينيات ونهاية ١٨٤٠ عام بني الفرتة شهدت .(١٩٩٧ وآخرون روزينتال
النسائية التنظيمات يف املشاركة بني تداخالت بعدة تميزت الفعال النشاط من مرحلة عرش
حتى الالحقة، املرحلة شهدت بينما الكحوليات، أو للرق املناهضة التنظيمات يف واملشاركة
كثري بزوال اتسمت السابقة، املرحلة من النقيض وعىل الرصاع، يف تقلًُّصا ،١٨٨٠ نهاية
الفرتة ويف الوطنية. األهمية ذات التنظيمات بعض إحياء إعادة وصعوبة التنظيمات من
تمثَّلت جديد من املتعددة لالنتماءات وتعزيز للنشاط صحوة حدثت و١٩١٤ ١٨٨٠ بني

العمومي. التصويت حق إىل داعية حمالٍت انطالق يف
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كانت التي البيئة سمات عىل ملحوًظا اعتماًدا اعتمد الشبكات تشكيل أن يبدو
املحلية، الشبكات ففي للتعبئة. الالزمة املوارد تواُفر وعىل إطارها يف تعمل الحركات
رضورة ومع أكرب. وكثافتها العالقات اندماج كان املوارد، محدودية تعاني ما عادًة والتي
واالنحياز، للتحزُّب واسًعا املجال يكن لم ممكنة، فاعليٍة بأقىص املتاحة املوارد استغالل
كل عىل تقريبًا بالتساوي املتعدِّدة عضوياتهم توزيع إىل الرئيسيون الناِشطون وعمد
االعتماد من مكَّنها ما وهو القومية الِبنى ذات التنظيمات أما املحلية. النسائية التنظيمات
إبراز إىل ميًال أكثر — املحلية للشبكات خالًفا — كانت فربما أكرب، تنظيميٍة موارَد عىل
التي الشبكات كانت لذلك ونتيجة أيديولوجية؛ فروٍق من عنهم يُميزها وما خصومها
ال مختلفة ُزَمر) (أو فرعية مجموعاٌت قوامها تفكًُّكا، أشد املتعدِّدة العضويات أفرزتها

رابط. يربطها يكاد
عىل الضوء (١٩٩٧) وآخرون روزينتال ألقت ذاتها، للبيانات آخر فحٍص يف
(ثالثة مختلفة بيئاٍت أربع يف الناشطة النسائية التنظيمات يف املتعددة العضويات
نيويورك) والية مستوى عىل ناشطة واحدٍة نسائيٍة شبكٍة إىل إضافة محلية مجتمعاٍت
التنظيمات لعبته ما الدارسة تلك يف الباحثون أبرز و١٩٢٠. ١٨٤٠ عاَمي بني الفرتة يف
بالتنظيمات املختلفة عالقتها حيث (من مختلفة أدواٍر من واملحلية الوطنية النسائية
وعدٍد القضايا متعددة تنظيمات بضعة بني العمل وتقسيم مثًال)، األخرى الراديكالية
العالقات ومحدودية العزلة؛ يشبه وفيما أضيق نطاٍق عىل العاملة املجموعات من كبري

الخريية. واملنظمات التصويت بحق املنادية التنظيمات بني
الناشطني عموم عىل واملجموعات األفراد لثنائية املتناولة الدراسات أغلب تركِّز حني يف
يفيض بما الحركات، قيادات بني العالقات عىل املنظور هذا تطبيق أيًضا باإلمكان العاديني،
أخرى قطاعاٍت أعضاء تضم التي العالقات ليشمل التحليل نطاق توسيع إىل النهاية يف
واالستقصاء بالدراسة املثال، سبيل عىل ،(١٩٨٩) شميت-بيك تعرض فقد النخب. من
وثقت املايض. القرن ثمانينيات يف األملانية السالم حركة شخصيات أبرز بني للصالت
تنظيمات يف الرئيسيني النشطاء تربط التي املتداخلة العضويات بشأن املتوافرة البيانات
وبني الحركة قيادة بني التكامل ملتانة األخرى السياسية املجموعات بأعضاء السالم حركة
االجتماعية التنظيمات من وغريها واإلعالم، والجامعات، العمالية، والنقابات الكنائس،
ناشطو أيًضا يسهم قد املقابل، يف .(١٩٩٧ سكو أيًضا (انظر الراسخة والسياسية
تنظيماتهم أهمية زيادة يف الخارجيني بالفاعلني متينة صالٌت تربطهم ممن الحركات
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الحركة لتنظيمات دراستها ففي إطارها. يف تعمل التي املحدَّدة الحركات شبكات يف
التنظيمات تلك أهمية أن (٢٠٠١) كانيجليا اكتشفت والقوميات، للحدود املتجاوزة البيئية
غري الصالت حجم عىل به يُستهان ال بقدٍر ف توقَّ قد البيئية الحركة شبكة عىل وتأثريها
املنظمات من غريها أو املتحدة األمم هيئات مسئويل بأبرز أعضاءها تربط التي الرسمية

الدولية. الحكومية

للحركات الفرعية والثقافات الفردية املشاركة (4)
االفرتاضية والشبكات

محددة تنظيماٍت يف العضوية عىل ُمطلًقا ما حركٍة نشاط يف الفردية املشاركة تَقتِرص ال
الرسمية غري التعامالت من كثيفة شبكاٍت خلق عىل قادرون فاألفراد باألساس)؛ (سياسية
أو مجموعات بعدة واالتصال معينٍة، أماكَن ارتياد خالل من وذلك إنتاجها، وإعادة
الشبكات هذه تُشكِّل ثَم ومن محددة؛ مكتباٍت أو مقاٍه أو ملتقيات عىل والرتدد جمعيات،
تلك تساعد الفرعية. بالثقافة مرتبطة معارضًة ديناميكياٍت الرسمية غري االجتماعية
ال قد التي األطوار تلك يف حتى الحياة قيد عىل الجمعية الهويات إبقاء يف الشبكات
بحسب «الكمون» من بأطواٍر الحركات تمر (حني للسلطة رصيحة معارضًة تشهد
بنيَة — املفهوم هذا من انطالًقا — الشبكات تمنح .([١٩٩٦ ،١٩٨٩] ميلوتيش تعبري
التفاعل من مساحاٌت بها واملقصود ،(١٩٩٩ (بوليتا حرَّة» «مساحاٍت االجتماعية الحركة
املشرتك التضامن ُعَرى من معينة كونيٍة رًؤى معتنقو خاللها من يُعزِّز االجتماعي

.(٢٠٠٤ وليتش هونس أيًضا (انظر بديلة حياٍة أنماَط ويختربون
األفراد ينشئ وأنصارها، بناشطيها واتصالهم عدة تنظيماٍت أنشطة يف بانخراطهم
للفعل السيايس البُعد فيها يتقاطع واملميَّزة، الفريدة االجتماعية العالقات من سلسلًة
ينشد الفرعية. الثقافة من معني شكٍل دعائَم مًعا ليُنتجا الخاص البُعد مع ويتداخل
ترتبط بل السياسية، بالغايات فقط تتعلق ال أهداًفا ما حركٍة شبكِة يف املنخرطون األفراد
امُلنْضِوين غري األفراُد وحتى للذات، الشخيص بالتحقيق الغالب، يف األهم وهو أيًضا،
وأنشطٍة مبادراٍت لتنفيذ واآلخر الحني بني عون يتجمَّ قد محدَّد تنظيم أيِّ عضويِة تحت
نَُعدَّ أن يمكننا ذلك، عىل بناءً شابَه. وما خدمية وبنًى ثقافية مؤسساٌت تُنظِّمها محدَّدة
مع التماهي من ضئيًال قدًرا معه يجلب بحتًا شخصيٍّا خياًرا معينة حركٍة إىل االنتماءَ
خلُق شأنه من ليس بديلة رمزية لقوانني الحركة نشطاء تبنِّي أن كما الحركة. تنظيمات
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أي أن شك ال الجامدة. التنظيمية البنى عىل رشعيٍة إضفاءُ وال تلقائيٍّا، متجانسة هويٍة
الحًقا تخضع الهوية هذه أن غري املشرتكة، الهوية من ما بقدٍر مجملها، يف تتسم، حركٍة

١٩٨٤أ). (ميلوتيش الفاعلني مختلِف جانِب من واملرونة ع التنوُّ يف غاية لصياغاٍت
ستينيات منذ نشأت التي الحركات يف النماذج لهذه مختلفة ِصيًَغا نجد أن املمكن من
النموذج زواُل د مهَّ كيف الثمانينيات حقبة خالل ميلوتيشوزمالؤه وثََّق وقد املايض. القرن
جامدة، بنيٍة ذات «ثورية» جماهريية تنظيمات عىل والقائم ميالن، يف السيايس اللينيني
كبري، حدٍّ إىل الفردي الطابع عليه يغلب الحركات يف املشاركة من نمٍط لربوِز الطريَق
بني تراَوَحت والسياسية، الثقافية األنشطة أشكال من عديٍد يف الجمهور انخراط وشهد
النموذج لهذا حضوًرا نجد كما الواحدة. القضية ذات والحمالت التوعوية املجموعات
١٩٩٩؛ (وول املبارش الحراك وقطاع املعارصة العاملية العدالة حركة قطاعات بعض يف
القطاعات تلك عن يصدر .(٢٠٠٢ جوردان تي ٢٠٠٢؛ جوردان جيه ٢٠٠٢؛ ماكدونالد
للفعل كُمروِّجني التنظيمات دور حيال عداءً، يكن لم إن جذرية، مباالٍة ال عن تعبري
إىل بالنسبة األول، املقام يف السيايس النشاط ويُمثِّل كليهما. أو له قني ُمنسِّ أو الجمعي
وسياسيٍة ثقافية هاٍت توجُّ عن وتعبريًا حياة نمط مسألة الشبكات، تلك يف املنخرطني
يُمكن التي التنظيمات إىل وانضمام محدَّد سيايس مرشوٍع ألي اعتناٍق مجرد وليس عميقة

تُؤيِّده. أن
انخراط من األحيان أغلب يف ما حركٍة نشاط يف املشاركة تتألَّف الحاالت، تلك يف
مرسحية، عروٍض أو موسيقية، حفالٍت — كلتَيهما أو اجتماعية أو ثقافية أنشطٍة يف
أو الرمزي التحدي عنارص أحد عىل وتنطوي نقدية، بميزة تتسم ما دائًما فعاليات أو
االنضمام من بدًال — السلطة أشكال من معني شكٍل إىل ه املوجَّ كليهما، أو السيايس
حاشًدا يبدو بعضها لعل بل للتظاهرات، كليٍّا غيابًا ذلك يعني ال عامة. تظاهراٍت إىل
اجتماعات مع تزامنت التي التظاُهرات املثال سبيل عىل ل تأمَّ — هائل عامٍّ تأثرٍي وذا
٢٠٠٥؛ وآخرون بورتا ديال ٢٠٠١؛ (سميث العاملية التجارة منظمة أو الثماني مجموعة
بمدينة عصَفت والتي للرأسمالية، املناهضة الشغب أعمال وأيًضا ،(٢٠٠٢ ٢٠٠١أ، بيانتا
األشد النشاط تَُعدُّ ال التظاُهرات أن بيد — ١٩٩٩ عام يونيو من عرش الثامن يوم لندن
تجميع إىل الحاجة تربز حني الرسمي. التنظيم بفكرة مرتبطة ليست أنها كما أهميًة،
بينيت ٢٠٠٢؛ (ماكدونالد متجانسة» «مجموعات شكل املهمة هذه تتخذ ما عادًة املوارد،
أو شجرة، إنقاذ أو جديد، طريٍق شق (وقف محدَّد هدٍف بلوغ سبيل يف تتشكَّل ٢٠٠٤ب)
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غضون يف تتفكَّك ثم العاملية) التجارية العالمات إلحدى تابع محيلٍّ لفرٍع مقاطعة تنظيم
روَّجت التي الشوارع حفالُت الظاهرة تلك عىل الدالة األمثلة من قصرية. زمنيٍة فرتٍة
أتاحت والتي املتحدة، اململكة يف التسعينيات أواخر يف الشوارع» «استعيدوا شبكة لها
كانت أفكار وهي الحرضي، الحيز عن السائدة لألفكار الراديكالية التحديات أمام املجال
الثقافة شبكات عىل تقوم كانت وإنما تنظيمية، ِبنيٍة أيِّ إىل مستندة تكن لم لكنها شائعة
ِمن سيكون أنه من الرغم وعىل .(٢٠٠٢ جوردان (جيه املشاركني من الكثيفة الفرعية
الجمعي الفعل يف جذريٍّا تحوًال أن إىل األمثلة هذه من نَخلص أن املفرط التبسيط قبيل
مثل وجود ندرك أن شك بال بمكان األهمية فمن ،(٢٠٠٢ (ماكدونالد بالفعل ق تحقَّ قد
التي — العظمى األغلبية تُشكِّل التي — األخرى األنماط مع جنب إىل جنبًا األنماط هذه
دياني ٢٠٠٥أ؛ (دياني رئيسيٍّا دوًرا التنظيمية والهويات التنظيمات فيها تؤدِّي تزل لم

.(٢٠٠٣ روتس ٢٠٠٤؛ وبايسون
بشأن الجدل ازداد الكمبيوتر، بواسطة التواُصل انتشار ومع التسعينيات، مطلع منذ
كما حيوية، املعارصة االجتماعية الحركات داخل واملضادة الفرعية الثقافة أنشطة دور
الشبكات تزال ال وهل الشعبية، التعبئة يف دوٌر للتنظيمات يزال ال هل مثل تساؤالت أن
تزال ال وهل الجمعي، الفعل لدعم املبارشرضورية التواُصل تَكفل التي الكثيفة املجتمعية
أو «الواقعي» التفاعل أو املبارشة املشرتكة التجربة من نمٍط إىل حاجٍة يف الُهوية روابُط
تطورات من البرشية أحرزته ما بفضِل وإلحاًحا ًة حدَّ ازدادت كلها وتتنامى؛ لتنشأ كليهما

تكنولوجية.
قائلني البعض أصوات تعالت فقد والنقاش؛ الجدل من ملزيد التأثري هذا مدى خضع
يف تضاُعًفا — بالفعل أحدثت باألحرى أو — تُحِدث سوف الحديثة التكنولوجيات إن
كاستيلز ١٩٩٥؛ توركل ١٩٩٣؛ (راينجولد لها وتصنيًفا للذات وتمايًزا الشخصية الهويات
تتأثَّر أن شأنها السيايسمن الفعل أنماط أن إىل الرؤية تلك من الكثريون وخلص .(١٩٩٧
٢٠٠١؛ واشبورن أيًضا انظر ١٩٩٧؛ ،١٩٩٦ كاستيلز املثال سبيل (عىل أيًضا عميًقا تأثًُّرا
بَمقدورنا لعل واالجتماعية، السياسية املشاركة عن بالحديث ٢٠٠٤ب). ٢٠٠٤أ، بينيت
خالل من وذلك الفعال امليرسِّ بدور الكمبيوتر عرب االتصاالت اضطالع بثقة ع نتوقَّ أن
االجتماعية-املكانية» «الجيوب وتنمية املتفرقة»، املبارش التواُصل شبكات عىل «املحافظة
،(٣٨٣–٣٨٥ :١٩٩٨ (كالهون املصالح مجموعات لنشاط الفني الدعم وتقديم والثقافية،
املجتمعات أنواع جميع ربط يف حاسًما دوًرا اإلنرتنت يُؤدِّي أْن َع توقُّ املنطقي من أنَّ شكَّ وال
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امُلضطرَّة تلك أو ،(٢٠٠٤ وبريفايت وبراون بيني ١٩٩٣؛ (راينجولد جغرافيٍّا املتباِعدة
مثًال). الكراهية (كمجموعات األنشطة تلك طبيعة بحكم خفيًة أنشطتها ممارسة إىل

الهويات، من جديدة أنماٍط خلق يف الكمبيوتر بواسطة التواُصل إسهام أن غري
التفاعل نماذج أغلب تفتقر أوًال، مطلًقا؛ واضح غري أمٌر َلهو الجمعية، الهويات سيما وال
ما عادًة التي املتطلِّبات بعض إىل الواقع يف اإللكرتونية النقاش مجموعات يف الشخيص
فاملشاركون ١٩٩٨)؛ وروين سريولو ١٩٩٧؛ (سريولو االجتماعية العالقات بمفهوم ترتبط
واآلخر، الحني بني إال يشاركون وال الشخصية هوياتهم يُخفون ما غالبًا القوائم تلك يف
يف األغلب يف ينخرطون كما امللِزمة، ة الجادَّ العالقات أشكال من شكٍل أي يربطهم وال
ح املرجَّ غري من أنه املتشكِّكني، إىل بالنسبة ويبدو، األكثر. عىل ثالثية أو ثنائية تفاعالٍت
الفعل يف املشاركني من املطلوبة املتباَدل وااللتزام الثقة من مستوياٍت هذا كل يفرز أن
تُشري حسبما وذلك بالنظام، وإخالل اضطرابات عن ض يتمخَّ ربما الذي املكلَّف، الجمعي
الخامس). الفصل ٢٠٠٤أ: تييل ٢٠٠٠ب؛ دياني ٣٨٠؛ :١٩٩٨ (كالهون السابقة األبحاث
واجهة مجرَّد وليس التفاعالت من محددة طائفًة اإلنرتنت يخلق آخرين، إىل بالنسبة لكن
… األسماء ذكر وعدم الخفية الهويات إىل اللجوء يُمثِّل وربما «واقعية»، اجتماعيٍة لحياٍة
٨٤؛ :٢٠٠٤ (رايت وزعزعتها السلطة لتحدِّي السياق، ذلك يف محددة، وسيلًة ذاته يف إلخ،

٢٠٠٤أ). بينيت
الكمبيوتر بواسطة التواصل يُنشئها التي الروابط نوع بشأن التجريبية األدلة تزل لم
تنطوي اجتماعية لصالٍت عدة أمثلًة حاليٍّا نشهد أننا شك بال صحيح اآلن، حتى ُمختلطة
(عىل اإلنرتنت عرب يتواَصلون أفراٍد بني نشأت املتبادلة والثقة التضامن من ما قدٍر عىل
تيش، املجتمعية الشبكات أمثلة لكن ،(٢٠٠٤ نيب ٢٠٠٣؛ ،٢٠٠٠ فريسكي املثال سبيل
روابُط تدعمها حني وجه أفضل عىل دورها تؤدِّي االفرتاضية الشبكات بأن املقابل، يف
قدرتها أما التحديد، وجه عىل املحيل بالطابع املصطبغة املجتمعات يف واقعية اجتماعيٌة
٢٠٠٠؛ بيِكريل ١٩٩٧؛ وماركس (فرينوش أكيدة فليَست تماًما جديدٍة روابَط خلق عىل
للحدود العابرة الشبكات إىل بالنسبة أما .(٢٠٠٤ ترانفيك ٢٠٠١؛ وويلمان هامبتون
الحمالت بني التنسيق يف الكفاءة تحقيق يف إسهامها عىل كذلك قوية أدلٌة فثمة والقوميات،
فيما تربط، ما غالبًا لكنها ،(٢٠٠٤ ووالجريف ألست فان ٢٠٠٤أ؛ (بينيت العاملية
ويَلتقون أيًضا بعًضا بعضهم يعرف الناشطني) من دولية (نخبة أشخاص بني يبدو،
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عاديني افرتاضيني» «مواطنني مجرد وليسوا أخرى، وفعالياٍت اجتماعات يف لوجه وجًها
مفتوًحا يزال ال املجال إن القول خالصة .(٢٠٠٤ الهوزين ١٩٩٨؛ وسيكينك (كيك
الناشطني َحراك أغلبه يف ل سهَّ قد الكمبيوتر بواسطة التواُصل كان إذا ما بشأن للنقاش
تماًما جديدة أنماًطا خلق أنه أم بالفعل، القائمة للصالت تعزيزه خالل من والتنظيمات

البديلة. املجتمعات من

القول خالصة (5)

املكتنفة الشبكات قه تحقِّ الذي التأثري جوانب بعض عىل الفصل هذا يف الضوء سلَّطنا
الكلية الِبنية وعىل واملشاركة، االستقطاب عمليتي عىل االجتماعية الحركات لناشطي
من الجمعي الفعل يف يَنخِرطون ما غالبًا األفراد أن أوًال أوضحنا االجتماعية. للحركات
شأنها من الصالت وتلك بالفعل، فيه ُمنخِرطني بأشخاٍص الشخصية صالتهم خالل
َمن يواجهها ما عادًة التي ة الجمَّ واملعضالت العديدة العقبات اجتياز عىل تساعدهم أن
فكمُّ ذلك؛ عىل األمر يقترص ال عدمه. من معينة قضيٍة يف االنخراط يف التفكريُ يراودهم
يف األفراد استمراِر احتماالِت يف أيًضا يؤثَِّرا أن شأنهما من ونوعها الفردية الشبكات
فرتاٍت بعد بالكلية يُنهياه أو التزامهم من يُضعفا أن أو طويلة، ملدٍة الفعل يف االنخراط
الباحثون عمد الفردية، التعبئة يف الشبكات بدور املتعلقة لالنتقادات فعل ردِّ يف وجيزة.
ترتك أن ح املرجَّ ِمن التي الشبكات أنواع أي باستطالعهم مصداقيًة نقاشاتهم إكساب إىل
الشبكات بني العالقة تغري لكيفية وبدراستهم الجمعي، الفعل أنماط من أيٍّ عىل تأثريها

والسياسية. االجتماعية الظروف مختلف ظل يف الجمعي والفعل
حركٍة يف االنخراط عىل األفراد اقتصار عدم مسألُة اهتماًما أعرناها التي األمور من
انخراِطهم بحكم جديدٍة روابَط خلق عىل أيًضا إقدامهم بل السابقة، روابطهم عرب ما
الناشطني فرادى يلعب املنظور، هذا ومن والجمعيات. النشاط من متعددة أنماٍط يف ذاته
االجتماعية الحركات تنظيماِت مثًال، رابطني، التنظيمية، الدوائر شتى بني كجسوٍر دورهم
قضايا سبيل يف محتشدة تنظيماٍت بني أو راسخة، سياسيٍة مؤسساٍت أو فاعلة بأطراٍف
االجتماعية الحركات «لقطاعات» الكلية البنية يف الناشطون هؤالء يؤثر وبهذا مختلفة؛
الوقت يف لكن .(١٩٩٥ وروشت بورتا (ديال «مجموعاتها» أو ١٩٨٧أ) وزالد (مكارثي
فكثريًا التنظيمات؛ عىل املتداخلة العضويات عن الناتجة الروابط دائًما تقترص ال ذاته،
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ثقافٍة أو ة ُمضادَّ بثقافٍة خاصة ممارساٍت يف الحركات ناشطي فرادى أيًضا ينخرط ما
املشاركة خالل من وذلك الواقعية»، «الحياة من تجارب هيئة يف ذلك د يتجسَّ ربما فرعية.
مجتمعاٍت يف االنخراط طريق عن أيًضا ينشأ قد لكنه محدَّدة، أنشطٍة يف الشخصية

الكمبيوتر. بواسطة التواُصل انتشار بفضل ممكنة صارت التي كتلَك افرتاضية،
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السادس الفصل

والتنظيامت احلركاتاالجتامعية

الجديدة الليربالية للعوملة ُكثًرا — األقل عىل اًدا نُقَّ أو — أعداءً معها جالبًة الجديدة األلفية أقبلت
غري املعتدلة السياسية بثقافتها معروفة بريستول مثل مدينٍة يف حتى إنجلرتا. غرب جنوب يف
الجديدة، الليربالية للسياسات املعارضة التنظيمات طائفة يف حقيقيٍّا اتساًعا نشهد التصاُدمية،
خياراٍت إىل وداعيًة املحلية، املجتمعات اندماج عىل وكذا املواطنني، رفاه عىل السلبي تأثريَها ُمِربزًة
والحكومات العاملية الرشكات ِقبَل من اإلنسان لحقوق االحرتام من أكرب وقدٍر بديلة اقتصاديٍة
من لدينا، التنظيمات. تلك بعض عىل كثب عن نظرًة لنُلِق ٢٠٠٥أ). (دياني السواء عىل الوطنية
البالد أنحاء جميع يف واسع نشاٌط لها كبرية خرييٌة منظمٌة وهي أوكسفام، مثل منظماٌت ناحية،
وتتمتَّع الخدمات، وتقديم املحرومني لصالح الدعوة بنرش أوكسفام تُعنى الخارج. يف كثرية وفروٌع
الخطط من بطائفة ُمقرتنة الرسوم ذات العضويات من هائل وعدٍد رسمية ببنيٍة املنظمة تلك
إلنجاز املوارد تعبئة عىل مدهشة قدرٍة عن النهاية يف لتُسِفَر ُمتطوِّعني؛ من الضخم والدعم التسويقية
ملنظمة املحيل الفرُع أيًضا العاَلمية العدالة قضايا يف النَِّشطة التنظيمات من محدَّدة. مرشوعاٍت
تُمثِّل أن بالتحديد، التنظيم ذلك السرتاتيجية وفًقا املحلية، باألنشطة يُقَصد ما وغالبًا األخرض، السالم
منظمة إدارة تَعتِمد ال عاَلمي. نطاٍق عىل التنظيم هذا لها ج يُروِّ التي البارزة الحمالت يف إسهاًما
األغلب يف أنشطتَها تؤدِّي الواقع يف فهي الحدود؛ أضيق يف إال التطوُّعي العمل عىل األخرض السالم
نشاًطا أبَدْت الجديد العمال لحزب ناقدة صغريٌة يساريٌة أحزاٌب ثمة احرتافية. احتجاٍج كَمجموعِة
ما، نوًعا محدَّدة بِبنْيٍة التنظيمات تلك جميع تتَّسُم أخرى، ومرًة القضية. تلك بشأن أيًضا كبريًا
املعالم واضحِة تنظيميٍة وهويٍة األعضاء، وغري األعضاء بني تُفرِّق أن شأنها من للعضوية ومعايريَ

. ككلٍّ العاملية العدالة حركة هوية مع جنب إىل جنبًا تربز

الراديكاليني الناشطني من قطاعات من ُمعاَرضًة نفسه، الوقت يف بريستول، يف العوَلمة ظاهرة تَْلقى
السنوات مدى عىل اشتهرت قد املدينة أن من وبالرغم للغاية. مفكَّكة تنظيمية أنماًطا يتبنَّْون ن ممَّ
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البيئة مثل قضايا يف البديلة املشاركة أنماط تجاه وانفتاحها املضادة للثقافة املعتنقة ببيئتها
ى يُسمَّ بما املرتبطة التقليدية القضايا (أي الجنسني بني واملساواة اإلنسان وحقوق الحيوان وحقوق
أنماٍط هيئة يف شعبي نشاط قيام إمكانية يف الحاصل التحول فإن الجديدة»)، االجتماعية «الحركات
لقد .(٢٠٠٤ ولينديس ودياني (بورديو إشكال محلُّ أنه أثبََت منها، الراديكالية حتى تنظيمية،
األخرى القضايا من عدٍد وبشأن بل — العوملة بشأن امُلحتِشدون الراديكاليون الغالب يف أحجَم
العمال بحقوق وانتهاءً اللجوء طالبي ومسألة الحية الحيوانات بتصدير مروًرا الطرق شقِّ من بْدءًا
وأبعد تفكًُّكا أكثر للتنسيق أساليَب املقابل، يف تبنَّْوا، وإنما محددة. تنظيماٍت يف االنخراط عن —
النواَة يُمثِّلون الذين الناشطني ومحدودية الشخصية الروابط عىل ُمعتمدين الرسمي، الطابع عن
ناشطني اعتبارهم يُمكن َمن بهم (ونعني عرشات بضع عىل يَزيدون ال والذين للحمالت، األساسية
من غريها أو بديلة مقاٍه إىل ويَلجئون تماًما)، ِمَهني غري أساٍس عىل األمر كان لو متفرِّغني شبه
اإلخبارية، الرسائل خالل من أنشطتَهم قون يُنسِّ كما لهم، التقاءٍ كنقاِط والرتفيهية الثقافية املراكز
تداخًال التنظيمي النموذج األمثلة، تلك يف يتداخل، اإللكرتوني. الربيد قوائم أو الهواة، مجالت أو
والذي الفردي، بالطابع واملصطبغ مضادة، ثقافٍة أو فرعية لثقافٍة امُلعتنق املشاركة نمط مع شديًدا

السابق. الفصل نهاية يف وصفناه

تعقيدها درجات يف تتفاوت تنظيماٌت تقع نقيٍض طرَيفْ يُمثِّالن اللذَين النمطني هذين بني فيما
البيضاء البرشة أصحاب بني االندماج بتحسني املعِنيَّة األحياء كرابطات الرسمية؛ وصبغتها الداخيل
الجمعيات من الكثري بينها ومن — الِعْرقية األقليات وجمعيات املحليني؛ السكان من وغريهم
والجمعيات وعامة؛ خاصة فرٍص من مجموعاتهم به تَحظى ما تحسني إىل الرامية — النسائية
التجارة ممارسات خالل من وذلك الصحة؛ أو كالطعام مناٍح يف بديلة حياة ألنماط املروِّجة الثقافية
إىل خدماتهم تقديم يف الراغبني — مثًال كاملحامني — املهنيني ومجموعات املثال، سبيل عىل العادلة

كاملهاجرين. األساسية لحقوقهم املفتقدين أو املحرومة الفئات

أنشطٍة إىل بالنسبة وظيفيٍّا دوًرا للتوِّ وَصفناها التي املختلفة التنظيمية األنماط جميع تؤدِّي حني يف
الرسمية غري الناشطني شبكات يف امُلنخِرطني اهتمام محل أو — التنظيم أعضاء اهتمام محل محدَّدة
التحرُّكات تلك أمثلة من معيَّنة. بقضايا معِنيَّة أوسَع وائتالفاٍت حمالت يف تتقاَرب ما كثريًا فإنها —
النامية، الدول ديون وإسقاط اللجوء، طاِلِبي حقوق عن املداِفعة الحمالت املاضية القليلة السنوات يف
التنظيمات بني الروابط كثافة فإن ذلك، عىل عالوًة والعراق. أفغانستان لحربَْي املعارضة وبالطبع
والهجرة الثالث العالم وديون كالعوملة والقوميات، للحدود العابرة بالقضايا الشديد االهتمام ذات
تتَّخذ التي التنظيمات بني الروابط بكثافة مقاَرنًة بريستول يف الواقع يف أشدُّ َلِهي والحرب، والسالم
بني واسعة صالٌت تمتدُّ ذلك، عن فضًال .(٢٠٠٤ وبايسون (دياني لها أولوياٍت أخرى قضايا من
املتعدِّدة، وعضوياتهم أعضائها، أنشطة خالل ِمن وذلك بريستول، يف املدني املجتمع قطاعات شتى
ِمَراءَ ال ومما السابق). الفصل يف إليها أرشنا التي الصالت (وهي الشخيص املستوى عىل ومعارفهم
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فيه؛ تعمل الذي املحيل النطاق عىل مطلًقا مقترصة ليست املجموعات هذه بني الصالت أن فيه
صالٍت خالل من إما بكثري، نطاًقا أوسَع تعبويٍة شبكاٍت من جزءًا بريستول تنظيمات تمثِّل إذ
والقوميات، للحدود عابرة صالٍت عرب حتى أو أوكسفام، يف الحال هو كما الوطنية، باملقار رسمية
ائتالف يف نلحظ كما والقوميات، للحدود عابرة شبكاٍت يف باالنخراط أو األخرض، السالم كُمنظَّمة
مع رسمية غري تفاعالت عرب أو املناخي، العمل شبكة أو الديون»، «أسقطوا حملة أو ،٢٠٠٠ يوبيل

أخرى. بلداٍن يف قائمة تنظيماٍت

الحركات ارتبطت فلطاملا الجديد؛ باألمر ليس بريستول مثال يف الحظناه ما أن شك ال
— والتنظيمات املجموعات من «مئات يضم ُمفكَّكة، ِبنيٍة ذي جمعي برصاٍع االجتماعية
التنظيم ووحدة املباِرش التواُصل إىل ويَفتِقر متفرِّقٍة أماكَن يف ويقع املدى قصري منها كثري
الجمعي الفعل أشكاِل ُمختِلِف من كثرٍي يف مؤقتة عرضيٍة بصفٍة تُشارك التي — والقيادة
لكنها نوعها، من فريدة حالًة بريستول تُمثِّل ال .(٤٥-٤٦ :١٩٨٠ (أوبرشال املحيل»
واستدامته، الجمعي للفعل الرتويج يف التنظيمات تَلعبه الذي للدور ممتاًزا مثاًال تُقدِّم
التنظيمية املنطقية األُسس شتى من االجتماعية الحركات داخَل املرء يَرُصده قد وملا
.(٢٠٠٥ وزالد وسكوت وماكادم ديفيز ٢٠٠٥؛ وإدواردز أندروز ٢٠٠٣؛ وفويل (إدواردز
الفصَلني (انظر إطارها يف الناشطة بالتنظيمات االجتماعية الحركات مساواة يُمِكن ال
يف غاية أدواًرا تؤدِّي ما غالبًا التنظيمات هذه لكن الكتاب)، هذا من والخامس األول
الناشطة التنظيمات تؤدي التنظيمات، من آخر نوٍع فكأي الحركات. تلك داخل األهمية
— متباينة وتوليفاٍت ُمتفاوتة بدرجاٍت ذلك كان ولو — االجتماعية الحركات نطاق يف
وإدارة التنظيمية، األهداف وتحديد خدماتهم، تقديم عىل املشاركني حث امَلهام؛ من عدًدا
وإحاللهم وتدريبهم األعضاء واختيار بيئاتها، من املوارد وجمع وتنسيقها، اإلسهامات
البيئة من املوارد تعبئة االجتماعية الحركات تنظيمات عىل يتعنيَّ .(٩ :١٩٨١ (سكوت
الذي التطوُّعي العمل خالل من أو أموال، هيئة يف مباِرشًة تعبئًة أكانت سواءٌ املحيطة،
عموم من الوارد الدعم وُمضاَعفة خصومها تحييد عليها يَنبغي كما أتباعها، به يقوم
.(١٩ :[١٩٧٧] ١٩٨٧ب وزالد مكارثي املثال سبيل عىل (انظر النخبة ومن الجماهري

أنصاِر إىل بالنسبة للهوية الًة فعَّ مصادَر تُمثِّل لكونها نظًرا أخرى؛ أهميٌة للتنظيمات
بتعقيد الجمهور وعي مقداُر يكن ومهما املتابعني. وجمهوِر وخصوِمها أنفسهم الحركة
شخصياتها. بأبرز لها العام ر التصوُّ يرتبط ما فغالبًا تجانسها، وعدم ما حركٍة أي
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لعبتها التي األدوار به يُذكِّرنا ما وهو تنظيمات، يف ذلك ق يتحقَّ أن بالرضورة ليس
خالل األمريكية املدنية الحقوق عن الدفاع حركة يف كينج لوثر مارتن مثل شخصياٌت
لكن العاملية. العدالة حركة يف بوفيه جوزيه أو شيفا، فاندانا أو الستينيات، حقبة
السالم منظمة كارتباط األحوال، كل يف بالحركات يرتبط ما غالبًا هي املنظمة املجموعات
بحركة الدولية العفو ومنظمة البيئية، بالحركة الربية للحياة العاَلمي الصندوق األخرضأو
العاملية. العدالة بحركة بلوك» «بالك عليه يُطَلق ما أو أتاك أو اإلنسان، حقوق عن الدفاع
فقط ليس معينة، قضيًة يَعتنقون ملن لالستمرارية حيويٍّا مصدًرا التنظيمات تُشكِّل
تعلو حني الجمعي، االنفعايل الزخم فرتات ففي كذلك؛ الفعل جهة ِمن بل الهوية، جهة من
بصورٍة حتى ولو املوارد وتعبئة الجماهري حشد يسهل املشاركة، يف الرغبة وتقوى الهمم
الجماهري اجتذاب ويصعب للحراك السانحة الفرص تَضُعف حني أما كأفراد؛ رسمية غري
ويُعزى استمراريته، الجمعي للفعل تكفل أن للتنظيمات يمكن تلقائيٍّا، الشوارع» «إىل
بالطبع تَنجح ال الذاتية. االستدامة تحقيق إىل التنظيمات نزوع إىل التحديد وجه عىل ذلك
،(١٩٩٥ (مينكوف معينة حدٍة ذات احتجاجية موجاٍت عقب البقاء يف التنظيمات كل
الشدة، بالغة التقلُّب من ملستوياٍت عرضًة الجمعي الفعل يَصري التنظيمات غياب يف لكن
تلعبه ما إنَّ الواقع. يف هو مما كثريًا أقلَّ سيايس وزٍن من املعارضون به يتمتع ما ويصبح
الَجمعي للفعل االستمرارية تكفل فاعلة وأطراٍف للهوية كمصادر دوٍر من التنظيمات
عن نيابًة ما، حدٍّ إىل قيادية، بأدواٍر واالضطالع تمثيلية أدواٍر أداء إىل أيًضا بها يؤدِّي
يف ٍة مشقَّ من السياسيون الفاعلون مه يتجشَّ ما تُفرسِّ التي األسباب بني ومن الحركة.
تلك لتمثيل جهيد جهٍد من اإلعالميون الفاعلون يَبذله وما االجتماعية الحركات مع التعامل
الحال يَنتهي ما غالبًا ولذلك بهم؛ املعرتَف الحركة ممثِّيل ندرة هو تقاريرهم يف الحركات
للحركات، الشعبية القاعدة لدى القبول من ُمتفاوتة مستوياٍت من لها بما بالتنظيمات،
وصولها وسهولة العامة الساحة عىل األبرز حضورها بحكم وذلك الدور، هذا مثل أداء إىل

٢٠٠٣ب). (دياني القرار صنع دوائر إىل
التنوع. يف غاية أنماٍط يف دًة متجسِّ نفسه، الوقت يف مهامها، التنظيمات تُؤدِّي
إىل بالنظر الثاني)، الفصل :١٩٨١) املسألة لهذه التقليدي سكوت بتناول االحتذاء بإمكاننا
التنظيماِت األول املنهج يُعتَرب ومنفتحة. وطبيعية عقالنية منظوماٍت باعتبارها التنظيمات
وتَعتِمد نسبية بصفٍة محدَّدة أهداٍف نحو هها توجُّ ينصبُّ األول املقام يف جمعيًة كياناٍت
التنظيمات أن عىل الثاني املنهج ينصُّ بينما نسبيٍّا. رسمية صبغٍة ذات اجتماعيٍة بنيٍة عىل
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إال فيها أعضائها/املشاركني عىل الرسمية األهداف أو الِبنى تؤثر ال جمعية كياناٌت هي
غري تنسيًقا قة منسَّ أنشطٍة يف فتَنخِرط املنظومة ببقاء اهتماًما تتقاَسم لكنها ضئيل، بقدٍر
ائتالفاٍت األساس يف التنظيمات فيَعتِرب الثالث املنهج أما البقاء. هذا ضمان بُغية رسمي
وتتأثَّر تفاوضية: عمليٍة خالل من أهدافها تُحدِّد التي املصالح ملجموعاِت مستقرة غري

املحيطة. بالبيئة صلة ذات بعوامَل قويٍّا تأثًرا ومخرجاته وأنشطته االئتالف بنية
وليَست تحليلية نماذج هي إنما النماذج هذه مثل أن تامٍّ بجالءٍ ح نُوضِّ أن بنا يَجدر
أن يُمكن أخرى، بعبارٍة أننا، أي التنظيمات؛ من محددة ألنماٍط تجريبية توصيفاٍت
األوجه تعيني أجل من نفسه التنظيم عىل املختلفة الثالثة املنطقية األسس أيًضا نطبِّق
عىل للغاية، منطقيٍّا يبدو ربما املشكالت. مختلف وتناول دوره أداء يف ألسلوبه املختلفة
رصاحًة املعلننَي وِبنيتها أهدافها عىل بالرتكيز األخرض السالم منظمة دراسة املثال، سبيل
يلجأ التي الرسمية غري املمارسات إىل بالنظر أو العقالنية)؛ املنظومة منظور بتبني (أي
املنظومة منظور باعتناق (أي إنتاجها إعادة لَضمان املنظمة داخل العاملون األفراد إليها
ملا نتاًجا األخرض السالم منظمة تكون أن إمكانية مدى يف الفكر بإعمال أو الطبيعية)؛
هذه مثل تتأثَّر قد وكيف ورصاعات، توتُّرات من داخلها الفاعلني مختلف بني يَجري
إطارها يف دورها املنظمة تؤدِّي التي والسياسية واالقتصادية االجتماعية بالبيئة الرصاعات

املنفتحة). املنظومة نموذج اتِّباع ثم (ومن
يُناسب نموذج كل بأن نقرَّ أن نظرنا، وجهة من أيًضا، وامُلجدي العقالني من لكن
الرتكيز، بإمكاننا أنه كما ، للتوِّ عيَّنَّاها التي التنظيمية األنماط من واحًدا وجه أفضل عىل
سمات عىل إما أخرى، حركٍة وأي بريستول يف العاملية العدالة حركة يف أخص، بوجٍه
أي ، ككلٍّ الحركة تنظيم أسلوب عىل أو الحركة، داخل املحتشدة والتنظيمات املجموعات
ممن الناشطني ُفرادى وحتى والتنظيمات املجموعات مختلف بها تَرتِبط التي الكيفية
إيجاد إىل األول املقام يف بالسعي بحثنا نستهلَّ أن بنا يجدر العوملة. بقضايا اهتمام لهم
يَبدو العموم، يف الطبيعية. واملنظومة العقالنية املنظومة منهَجي من ُمتفاوتة توليفاٍت
أهداًفا تتبنَّى والتي البريوقراطية يف امُلوغلة للتنظيمات أنسب العقالنية املنظومة منهج
اٍت تغريُّ عن املدافعة التنظيمات بتلك مقارنًة امُلستشفيات، أو كالرشكات نسبيٍّا محدَّدة
يف امُلنخرطة التنظيمات تلك من ككثري الغالب، يف ُمبَهم تعريٍف ذات أوسَع اجتماعيٍة
التنظيمات بشأن عميقًة رًؤى كذلك يُقدِّم قد املنهج هذا أن غري االجتماعية. الحركات
التنظيمات تلك نماذج (من الحركات ميدان يف والناشطة الرسمي بالطابع اصطباًغا األكثر

واألخرض). والسالم بأوكسفام الشبيهة التنظيمات تلك مثالنا يف
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تَعكسها التي األنماط كتلك تواتًُرا، املفكَّكة التنظيمية األنماط إىل إشاراتنا ازدادت كلما
أجدى الطبيعية املنظومات منظور بدا الراديكاليِّني، الناشطني من الرسمية غري الشبكات
وعليه الجذري؛ التغيري نحو الناشطني هؤالء تطلعات ق تتحقَّ أن ح املرجَّ غري فمن نفًعا.
التنظيم يف امُلنخرطني بني الرسمية غري الصالت ثَمَّ ومن — والهوية الداخيل للتضامن يكون
ماكدونالد ١٩٩٩؛ (وول الزمن مرِّ عىل النشاط إنتاج إعادة أجل من فائقة أهميٌة —
ُمنصبٍّا اهتمامنا كان إن وأخريًا، .(٢٠٠٣ وول وبالوز دوهرتي ٢٠٠٣؛ روتليدج ٢٠٠٢؛
رًؤى عن املنفتحة املنظومة ضمنهج يتمخَّ فربما جملتها، يف ما لحركٍة التنظيمية البنية عىل
وعدم األهداف، بشأن املفاوضات أن ًدا، مجدَّ القول، عن الغني من النفع. يف غاية عميقٍة
أي تصوغ قد املحيطة البيئة تَفرضها التي لآلثار التعرض قوة ومدى االئتالفات، استقرار
بالحديث نتناول حني وضوًحا أكثر تصري ما غالبًا الديناميكيات هذه أن بيد بعينه؛ تنظيم
االجتماعية. الحركات مجتمعة تُشكِّل التي كتلك املختلفة، التنظيمات من واسعة طائفًة

بني االجتماعية الحركات يف التنظيمية للديناميكيات مناقشتنا معرض يف نُميِّز سوف
من مؤلفة معقدٍة كمنظومٍة الحركة تنظيم وأسلوب محدَّدين فاعلني كأفراٍد التنظيمات
مناقشتنا مسار سيكون تحديًدا، أكثر بعبارة بعض. عىل بعضها يعتمد متصلة تنظيماٍت
تُواِجُهها التي التنظيمية املعضالت أو البدائل من لعدد نُقدِّم سوف بدء، ذي بادئ ييل: كما
أنماط عىل نظرًة نلقي سوف وبعدها أساسية، تنظيميٍة نماذَج بضعة نُعنيِّ ثم التنظيمات،
املؤسسية والِبنية التنظيمات بني العالقة عىل أوًال، الضوء، ُمسلِّطني التنظيمية، التغريات
اإلنرتنت) (ثورة التكنولوجية التغريات تأثري عىل ثم إطارها، يف التنظيمات تلك تعمل التي
للعوامل بالتحليل نتعرض سوف وأخريًا، االجتماعية. للحركات التنظيمية األنماط عىل

التنظيمات. مختلف بني الرابطة الشبكات تقسيم خلف الكامنة

االجتماعية الحركات يف التنظيمية املعضالت (1)

يف شيوًعا املصطلحات أشد من واحد االجتماعية» الحركات «تنظيم مصطلح أن تبني لقد
الغموض؛ بالغ أنه أيًضا اتضح لكن ،(١٩٧٧ وزالد (مكارثي االجتماعية الحركات تحليل
له املؤيدين أوائل عرَّفه فقد الكتَّاب؛ مختلف بني تماًما مختلفة معاٍن من حمله ملا نظًرا
اجتماعية حركٍة تفضيالت مع تتماىش بحيث أهدافه يُحدِّد رسمي أو د معقَّ «تنظيم بأنه
:[١٩٧٧] ١٩٨٧ وزالد (مكارثي األهداف» تلك لتنفيذ ويسعى ما مضادة حركٍة أو ما
التنظيم من عالية بدرجٍة املتصفة الرسمية التنظيمات إال يُناِسب ال مفهوم وهو ،(٢٠
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باعتبارها االجتماعية الحركات تنظيمات إىل ينظر آخر تعريٌف ثمة املقابل، يف البنيوي.
الحياة تنظيم كيفية بشأن أخالقية نزعٍة ذات مثاليًة دعاوى يُطِلقون أشخاص من «روابط
الدعاوى» لتلك إطالقها «وقت الروابط، تلك تحتلُّ بحيث الجماعية أو الخاصة البرشية
أن غري ،(٢-٣ :١٩٩٦ (لوفالند منه» تُستبعد أو العام املجتمع نسيج من هامشيٍّا موقًعا
األخرض السالم مثل قوية منظماٍت عىل للتطبيق قابًال يبدو يكاد ال التعريف هذا مثل
تمييز إىل (١٩٩٤ روشت (مثل آخرون يَعمد بينما شابه. ما أو الدولية العفو منظمة أو
ومجموعات األحزاب عن االجتماعية) الحركات تنظيمات ثم (ومن االجتماعية الحركات
االحتجاجي الحشد عىل (القدرة ورشعيتها نفوذها مصادر أهم الختالف نظًرا املصالح؛
يف اختالف عىل بالرضورة يَنطوي ال هذا أن بيد التوايل)، عىل والتأثري التصويت مقابل يف

التنظيمية. األنماط
فكرة يَطرحوا أن األمر بهم يبلغ لن امليدان هذا يف الباحثني أغلب أن من بالرغم
١٩٩٩؛ برستاين (انظر بالكلية االجتماعية الحركات تنظيم ُمصطلح من التخلص
فمن ٢٠٠٤أ)، دياني ٢٠٠٢؛ ولينتون برستاين ١٩٩٥؛ وهوالندر وأينفونر برستاين
االجتماعية الحركات ناشطو يَتبنَّاها التي التنظيمية األنماط تباين ندرك أن بمكان األهمية
كرييس هانسبيرت استعان األنماط، لتلك منهجيٍّ تحليٍل ففي .(٢٠٠٠ وزالد وموريل (راو
الثمانينيات عقد خالل أوروبا غرب يف الجديدة االجتماعية الحركات بتجربة (١٩٩٦)
وذلك الرسمي، الطابع إضفاء (١) من: مستمدة بكونها لها الداخلية الهيكلة واصًفا
رسمية وقيادٍة ثابتة، وإجراءاٍت مدونٍة، وقواعَد للعضوية، رسميٍة معايريَ باستحداث
يتقاضون موظفني وجود بها ويُقصد املهني، الطابع إضفاء (٢) محددة. إداريٍة وبنيٍة
التقسيم ويشمل الداخيل، التمايُز (٣) التنظيم. داخل املهنية مسريتهم لشقِّ ويَسعون أجًرا
أو األفقي التنسيق آليات خالل من التكاُمل (٤) إقليمية. وحدات وخلق للعمل الوظيفي
املعايري لتلك محددة اجتماعيٍة حركاٍت تنظيمات استيفاء مدى إنَّ كليهما.1 أو الرأيس
االجتماعية بالحركات حًرصا ترتبط ال التي األساسية التنظيمية املعضالت بعض يعكس
كربى أهميًة تمثل شك بال لكنها السياسية)، األحزاب بشأن (١٩٧٠) جاندا مثًال (انظر
دون املعضالت، تلك من ثالث عىل فاحصة نظرًة لنلِق الحركات. لديناميكيات الستيعابنا
هذا مثل عىل لالطالع ١٩٩٦ لوفالند (انظر لها شامل جامٍع استعراٍض بتقديم ادعاء

االستعراض).
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املوارد؟ أم الجمهور تعبئة (1-1)

— حالتنا يف االجتماعية الحركات تنظيمات تحديًدا — السياسية التنظيمات تَسعى ربما
للمحافظة الالزمة املوارد تعبئة ثم وِمن الجمهور، عامة دعم من ُممكن قدٍر أكرب لحشد
متاحة خطٍط خالل من وذلك ِمهنية، شبه أو جزئية بصفٍة مهنيٍة مجموعٍة بقاء عىل
منتقاٍة حوافَز وتقديم واسع بتأييٍد تَحظى التي القيَم من بمجموعاٍت االستعانة بني ترتاوح
مخفضة باقاٍت أو ترفيهية، أنشطٍة أو خدمات، هيئة عىل املحتملني لألعضاء/للداعمني
أيًضا االجتماعية الحركات تنظيمات تُحاول فقد الوحيدة؛ الخيارات ليست لكنها إلخ، …
ووجود بعناية، منتقاة مجموعاٌت لكنها امللتزمني الناشطني من أصغر مجموعات حشد
الدءوب التنظيمي االلتزام ومنها تطلبًا، األكثر املشاركة ملهام حيوي املجموعات هذه مثل

الجمعي. الفعل من مكلفة ألنماٍط والرتويج
«أموال» تعبئة أساسيَّني، بديلني بني االختيار التنظيمات عىل ينبغي أخرى، بعبارٍة
هذَين بني التوفيق السهل من ليس .(١٩٩٢ ومارويل (أوليفر «وقته» أو الجمهور
ما حركة لهوية ًدا ومحدَّ واضًحا تعريًفا تطرح التي العاطفية فالرسائل الخياَرين؛
وضوح أن بيد ١٩٩٢أ). (جامسون الرئيسيني الناشطني لحشد رضورية وخصومها
املحتملني واملؤيدين املتعاطفني من قطاعات تنفري يف يتسبَّب قد تها وحدَّ الرسائل تلك
كما ،(١٩٩٢ وماكادم (فريدمان وتحديًدا وضوًحا األقل والدوافع التوجهات خالل من
الهيئات عىل ُمقتِرصين غري وهم الراِسخني، الفاعلني بني املحتَملني املؤيدين تُثني قد
اجتذاب يسهل والذين «املعنية»، الخاصة الراعية الجهات أيًضا يَشملون بل العامة
تعبئة بني لالختيار إنَّ معينة.2 لحركٍة الجماهريي التأييد حجم عُظم كلما إسهاماتهم
يتطلَّبان فالخياران االجتماعية؛ الحركات تنظيمات إىل بالنسبة مهمًة تبعاٍت املال أو الوقت
(أوليفر مختلفة تنظيميًة نماذًج بالتبعية يَقتيض ما وهو مختلفة تعبويًة» «تكنولوجياٍت

.(١٩٩٢ ومارويل
أعضائها ملشاركة تُتيحها التي الُفَرص يف االجتماعية الحركات تنظيمات تختلف
املبارشة والديمقراطية املشاركة عىل التنظيمات أغلب د فتُشدِّ الشعبية. القاعدة إىل امُلنتمني
ما كل وينطبق تواُفقي. أساس عىل القرار صنع وتؤثِّر السلطة تفويض وتعارض
٢٠٠٢أ؛ ،٢٠٠١ بايوكي ٢٠٠٣؛ (أنيوليتو املعارصة االجتماعية املنتديات عىل سبق
منذ تتابََعت التي تقريبًا االجتماعية الحركات جميع جانب إىل ٢٠٠٥ب)، بورتا ديال
تدعم كذلك .(٢٠٠٢ بوليتا ٤٦؛ :١٩٨٩ وشوارتز روزينتال ١٩٨٩؛ (براينز الستينيات
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الحركات تنظيمات أمام الفرص ملحدودية فنظًرا الداخيل؛ التضامن التشاركية الِبنية
باملوارد باالستعانة ذلك عن تستعيض فقد املادية، املوارد من لالستفادة االجتماعية
فتعمد الداخلية، للعالقات خاصة أهميًة التنظيمات تلك من كثري تويل ولذلك الرمزية؛
النابعة املكافآت خالل من وذلك ميزات، إىل نفسها الَجمعي الفعل تكاليف تحويل إىل
الصغرية، املجموعات تستطيع الرسمية، التنظيمات جانب إىل ذاتها. يف املشاركة من
مهمة أسًسا يُريس مما الُكمون؛ فرتات خالل البقاء الشخصية، العالقات تجمعها التي
من الصغرية فاملجموعات .(١٩٩٦ ميلوتيش ١٩٨٩؛ (تايلور الحركة أنشطة إحياء إلعادة
متنوعة طائفًة وتُلبِّي طبيعيٍّا الناشئة االجتماعية بالعالقات «تستعني تحديًدا، الناِشطني،
التضحيات، ومشاركة واالندماج العاطفي الدعم إىل والفردية التنظيمية الحاجات من
املجموعات داخل تتشكَّل .(١٧٥ :١٩٩٠ (جامسون املشرتكة» الهويات عن والتعبري
الجماعية الروابط و«تصري القيم من بديلة منظوماٍت لنشأة املواتية الظروف املتماسكة
:١٩٨٦ وبويت (إيفانز ديمقراطي» تغرٍي لحدوث خصبة تربًة تُمثِّل حرة مساحاٍت بمنزلة
مع جنب إىل جنبًا العام» بالصالح «شعور ينشأ الحرة» «املساحات تلك يف .(١٨٧
:١٩٩٠ (جامسون لوجه» وجًها والتواُصل املساواة عىل قائمة مبارشة «عالقاٍت تأسيس
مناحي من منًحى كل يف التغلغل إىل الشاملة املشاركة تميل ما عادًة ثم ومن .(١٩٠-١٩١
والني من كلٌّ الحظ األمريكية، الطالبية الحركة إىل باإلشارة للناشطني. اليومية الحياة
تمسُّ تبعاٌت له كانت الستينيات أواخر أجواء ظل يف الثورة إىل «االنتماء أن وفالكس
تَرتدي أن يعني كان ثوريٍّا فكونك تقريبًا؛ اليومية حياته تفاصيل لكل الفرد ممارسة
معينٍة بأساليَب اآلخرين مع وتتحدث عاطفيًة، عالقاٍت وتقيم طعامك، وتتناول مالبسك،
كل مالمح «يُشكِّل الذي العنرص السياسة تَصري حيثما .(٢٤٩ :١٩٨٩) غريها» دون
أحيانًا ينطبق ما وهو واحدة، «أرسة» النضال رفقاء يُصبح اليوم»، لحظات من لحظٍة
يظلُّ ا حدٍّ األمر يَبلُغ وقد ،(١٤٩-١٥٠ :١٩٩٠ بورتا (ديال إيطاليا يف امُلتطرِّف اليسار عىل
منظومتهم يف ُمستِمر» نحٍو عىل الثورة بهذه ُمتأثِّرين الشبابية الثورة يف شاركوا «من معه

.(٢٤٧ :١٩٨٩ وفالكس (والني حياِتهم ونمط القيمية

أفقية؟ أم هرميٌة بنًى (2-1)

تكون قد فالسلطة التنظيمات؛ داخل السلطة توزيع كيفية يف النظر أيًضا بنا يجدر
بوجٍه السياسية باألحزاب املعنية األدبيات كشفت حسبما ُمتفاوتة، بدرجاٍت مركزية
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القرارات يف املشاركة تنقص أو تزيد وقد ُمتفاوتًا، وزنًا الَقومية للِبنى يكون وقد خاص.
التأديبية، اإلجراءات أو الرتشيحات، أو األهداف، تعريف أو املوارد، بتخصيص الخاصة
تَختِلف .(١٠٤–١١٢ :١٩٧٠ (جاندا ونقصانًا زيادًة القيادة مركزية تتفاَوت قد كما
بدءًا التنظيمات، من الكثري أبدت فقد القيادة. أساليب يف االجتماعية الحركات تنظيمات
البالشفة مثل الثورية باألحزاب ومروًرا الطالبية بالحركات وانتهاءً الدينية الِفَرق من
القادة قدرة من األساس يف رشعيتها تستمد القيادة من كاريزمية أشكاًال النازيني، أو
هويتها خلق يف ُمساهمني ككل، الحركة وتجسيد األيديولوجية املوارد عىل السيطرة عىل
بوجٍه أشارت قد الصلة ذات األدبيات أنَّ غري .(١٩٨٤ ألبريوني مثًال (انظر الجمعية
السيايس أو اإلداري، أو امللهم، أو املحرِّض، منها: للقيادة مختلفة أساليب عدة إىل عام
أو الكاريزمي، ١٩٦٤)؛ (كيليان املفكر أو اإلداري، أو الكاريزمي، ١٩٦١)؛ والنج (النج
.(١٩٧٣ (داونتن الوجداني أو األداتي ١٩٧٣)؛ (ويلسون الرباجماتي أو األيديولوجي،

طاملا — األحيان من كثري يف — الديمقراطي هها وتوجُّ التشاركية طبيعتها إىل بالنظر
القيادية األدوار بني التوفيق كيفية بشأن معضلة االجتماعية الحركات تنظيمات واجهت
مبادئها، مع اتساًقا التنظيمات، تلك ترفض ما غالبًا الشعبية. الديمقراطية ومتطلبات
ليكرتمان ١٩٨٩؛ براون ١٩٨٤؛ ودوناتي دياني ١٩٨٠؛ (بريس الهرمي ج والتدرُّ السلطة
كالتنسيق القيادية، املهام إىل الحاجة بالرضورة يَنفي ال هذا أن بيد ،(١٩٦ ١٩٩٥أ:
االجتماعية الحركات قيادة لنا تأمَّ إذا .(٣٤٤–٣٤٧ :١٩٩٦ (ميلوتيش العام والتمثيل
فسنجد ،(١٩٧٣ داونتن أيًضا انظر ٣٣٥–٣٣٨؛ :١٩٩٦ (ميلوتيش العالقات إطار يف
رصيًحا إقراًرا أو د موحَّ تنظيٍم عىل سيطرًة بالرضورة تستتبع ال القيادية «األدوار أن
موقع عن كثريًا، فجاجًة أقلَّ وبصورٍة أيًضا، األدوار هذه تَنتُج فقد األتباع. من بالكاريزما
لن الحركة. تنظيمات بني والرمزية العملية املوارد تبادل عمليات قلب يف معينني فاعلني
عىل عقوبات فرض عىل الفاعلني قدرة بالهيمنة قصدنا لو هيمنة، إنتاج عن هذا يسفر
(دياني التأثري» من متفاوتًة درجاٍت سينتج بل سلوكهم، يف التحكُّم أجل من اآلخرين

.(١٠٦ ٢٠٠٣ب:
املنظور، هذا من «القيادة»، ترتبط ربما السلطة، أو بالكاريزما ربطها من بدًال
باإلعالم صالت إنشاء أو الحركة، تنظيمات بني ائتاليف لعمٍل الرتويج عىل الفاعلني بقدرة
«ُممثِّيل» دور أداء إىل الواقع، األمر بحكم بدوره، بها يُؤدِّي ما وهو السياسية، واملؤسسات
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ستاجنبورج ١٩٩٧؛ ،١٩٨٥ وآخرين روزينتال ١٩٨٤؛ ودوناتي دياني مثًال (انظر الحركة
.(١٩٩٧ سكو ٢٠٠٣ب؛ ١٩٩٥أ، دياني ١٩٨٩؛ شميت-بيك ١٩٨٩؛ موشيبن ١٩٨٨؛
تعني االجتماعية الحركات تعبئة إىل بالنسبة الحيوية املهام دية تعدُّ فإن ذلك، إىل إضافًة
كثريًا املثال، سبيل عىل . التغريُّ دائمة موارد حيازة عىل يَعتمد مؤثِّرة «قيادية» أدواٍر أداء أن
.(١٩٩٥ (مور االجتماعية للحركات كقادة امُلنظِّرين محل األخرية اآلونة يف الخرباء حلَّ ما
األهمية يف غاية دوًرا التكنولوجية، القضايا يف انخراطها بحكم املعارصة، الحركات تسند
من كبرية درجة وعىل دة معقَّ تكنولوجية صوًرا «باعتبارها واملهندسني: الطبيعة علماء إىل
ونيل القضايا لتفسري مرموقني خرباء عىل املنظَّمة االحتجاجات تلك تَعتمد … الصعوبة
امُلتعدِّدة، واملتطلبات األدوار لتلك ونظًرا .(١٨٢ :١٩٨٨ (والش الجماهريية» املصداقية
بأهداٍف يرتبط طويًال، يدوم ال مرتجًال منصبًا االجتماعية الحركات يف القيادة تعدُّ ما غالبًا
باركر ١٩٨٤؛ ودوناتي (دياني نفسها الحركات من محدودة مساحٍة يف ويرتكز محددة

.(٢٠٠٤ وستاجنبورج موريس ٢٠٠١؛ والفاليت وجونسون

خدمات»؟ «مقدمو أم معارضون (3-1)

هة املوجَّ الخارجية يات بالتحدِّ ُمباًرشا اهتماًما االجتماعية الحركات تنظيمات جميع تُبدي ال
نحو أساسية بصفٍة كذلك نشاطها التنظيمات ه تُوجِّ وقد السياسية. السلطة أصحاب نحو
كال أو والرمزية الثقافية التحديات مساندة أو االجتماعية الحركات أنصار احتياجات
التنظيمات تلك عىل (١٩٩٦) كرييس أطلق وقد جديدة. حياٍة أنماط ممارسة أو الغرَضني،
التأهيل إعادة مراكز (مثل أيًضا رواًجا القت أخرى ُمصطلحات ة ثمَّ لكن الحركة، روابط
تشكَّلت املثال، سبيل عىل .((١٩٨٩ (تايلور املظلية املجموعات أو ،(١٩٨٤ (موريس
خالل من االغتصاب بمواجهة املعنية األزمات ومراكز العالجية، واملجموعات الكوميونات،
دانيلز ١٩٩٥؛ كابالن ١٩٩٥؛ مينكوف ١٣٥–١٤٤؛ :١٩٩٢ (رايان النسوية الحركة
املستعملة الكتب أكشاك أن فسنجد الطالبية، الحركات إىل التفتنا ولو .(١٩٩٧ وبروكس
أتاح مما للمتعاطفني؛ لوجستيٍّا دعًما قدمت قد أنواعها بشتى املشورة تقديم ومراكز
محدد ماديٍّ نشاٍط مع لالندماج التعلم يف للحق الداعم االحتجاجي الفعل أمام املجال
الدعم نطاق توسيع يف نفسه الوقت يف أسَهَمت كما التنفيذ»، قيد األهداف «وضع إىل يرمي
وتوزيع التنظيم، مستويات ناحية من بالتنوع أيًضا الحركات روابط تتَّسم والتأييد.
تتَّسم ما عادًة مثًال، الذاتية، املساعدة فمجموعات املشاركة؛ ودرجة الداخلية، السلطة
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تقدم التي الروابط أما الشمولية، إىل تميل ما وكثريًا الرسمية غري الالمركزية بِبنيتها
الرسمي، بالطابع اتساًما أكثر بنيًة تتبنَّى فربما أوسع، جماهريي قطاٍع إىل الخدمات
(انظر واحدة بوتقٍة يف واألداتية الرمزية الحوافز وتصهر للسلطة، هرميٍّا توزيًعا وتَعتمد

.(١٩٩٦ ويليجي وفان تايلور ١٩٩٦؛ تايلور مثًال
تعد الحركات، وروابط السياسية التعبئة يف امُلنخرطة املجموعات عىل عالوًة
من جزءًا (١٩٩٦ (كرييس األوىل بالدرجة الداخل إىل واملتطلِّعة الداعمة التنظيمات
خدمية تنظيماٍت من التنظيمات تلك تتألَّف أيًضا. االجتماعية للحركات التنظيمية الِبنية
تنظيماٌت وهي النرش، دور أو التعليمية، املؤسسات أو الرتفيهية، املراكز أو كالصحف،
كذلك املفتوحة. السوق إطار يف نفسه الوقت يف تعمل لكنها الحركة مآرب إنجاز يف تُسهم
الحركات من العديد داخل تأسست التي النرش ودور واملسارح، السينما، نوادي صارت
السوق نحو متزايد نحٍو عىل موجهة تجاريًة مؤسساٍت الجمعية للتعبئة الرتويج أجل من
التنافسية، السوق روح وتعتنق رواتب، عاملوها ويتقاىض للُمراجعة، حساباتها وتخضع
امُلتعاِطفون أصًال أسسها التي والصحة، الطبيعية األغذية متاجر عىل نفسه األمر وانسحب

ناشطوها. يكن لم إن البيئية، الحركات مع
للحركات، التابعة املضادة الثقافات خلق يف البنى من النوع هذا مثل انتشار يُساهم
االجتماعية املراكز تطورت فقد الحياة.3 نسيج كامل يف السيايس االنخراط يتغلَغل حيث
السبعينيات ألواخر املعارصة واألناركية االستقاللية الحركة قطاعات عن املنبثقة اإليطالية
نموذٍج إىل املضادة للثقافة وُمعتنقة داخلية تطلعاٍت ذات مجتمعات من الزمان عرب
هذا أن (رغم الداعمة التنظيمات تَعتنقه الذي النموذج ذلك إىل يكون ما أقرب تنظيمي
١٩٩٩؛ داينز القطاع: داخل املختلفة هات التوجُّ بني وخالفات رصاعات دون يتأَت لم
القائمة التجارية األعمال نفسه التصنيف تحت ويندرج .(٢٠٠٤ مودو ٢٠٠٠؛ روجريو
العدالة حركات مع بالتوازي نشأت التي األخالقية والبنوك العادلة التجارة مبدأ عىل
أجيتون ٢٠٠٥أ؛ دياني ٢٠٠٣؛ وستويل وفوليسدال ميكيليتي ٢٠٠٣؛ (ميكيليتي العاملية
املواقع من متنوِّعة طائفة تجمعها التي البديل اإلعالم مؤسسات من شبكة وكذلك ،(٢٠٠١
العقود شهدت .(٤ القسم السابع، الفصل أيًضا (انظر إنديميديا موقع مثل اإللكرتونية
عنارص تجمع تنظيميٍة لنماذَج الجديدة الدينية التنظيمات من العديد تبني أيًضا األخرية
،(١٩٨٠) جونستون هانك وصف فقد الداعمة؛ التنظيمات وأنماط الحركات روابط من
من كان ربما ُمسوَّقة». اجتماعية «حركة بأنها املتسامي التأمل مجموعة املثال، سبيل عىل
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لكن امُلسوَّقة»، االجتماعية الحركات «تنظيمات أحد بأنها إليها جونستون يُشري أن األدق
خدماٍت تُقدِّم تنظيمات تلعبه الذي الدور من مهمٍة جوانَب إبراز يف ذلك رغم نجح تحليله

واجتماعي. شخيص تغيرٍي إحراز إىل التوَّاقني «العمالء» إىل محددة

االجتماعية الحركات تنظيمات أنواع (2)

مختلفة. تنظيميٍة نماذَج إفراز يف سلًفا إليها املشار للُمعضالت املختلفة االستجابات تُسهم
أنماٍط تقديم إىل منا تطلُّع أدنى دون النماذج، تلك من ببعض بيانًا ييل فيما ونُقدِّم
راو ١٩٩٩؛ ودوناتي دياني ١٩٩٦؛ كرييس انظر أمثلة، عىل (لالطالع منهجية نموذجيٍة

.(٢٠٠٠ وآخرون

للحركات املهنية التنظيمات (1-2)

تكرس قيادة (١)» التالية: بالخصائص االجتماعية للحركات املهنية التنظيمات تتَّسم
التي املترضرة الفئة خارج من املوارد من كبري قسٍط استمداد مع للحركة، وقتها كامل
صورية عضوية أو األعضاء من ُمنعدمة أو للغاية ضئيلة قاعدٌة (٢) تمثيلها. الحركة تزعم
مساٍع (٣) األعضاء). قوائم عىل اسمه ذكر من صاحبها بتمكني إال تَقيض ال عضوية (أي
لصالح السياسات عىل للتأثري مساٍع (٤) األنصار». من دائرة باسم «التحدث صورة لنقل
يَملك ال 4.(٣٧٥ :[١٩٧٣] ١٩٨٧أ وزالد (مكارثي األنصار» من نفسها الدائرة هذه
وضع عملية يف جادٍّا دوًرا يلعبون و«ال النفوذ من ضئيًال قدًرا إال العاديون األعضاء
يُحدِّد ما غالبًا حني يف العضوية، رسوم أداء عن االمتناع إال اللهمَّ التنظيمية السياسات
:[١٩٧٣] ١٩٨٧أ وزالد (مكارثي القضايا» بشأن التنظيم مواقف املهنيون املوظفون

.(٣٧٨
املهني الطابع ذاُت االجتماعية الحركات تنظيماُت تتبََع أن بالرضورة ليس لكن
أي «الطبيعيني»، أنصارها إىل اهتمامها جل إيالء يف املعتادة الضغط مجموعات أسلوَب
كما ما حدٍّ إىل الحال ميسورة أو املرشدين، أو كالعاطلني رة ُمترضِّ كانت (سواءٌ الفئات تلك
التنظيمات تلك تدعم التي الجديدة) الوسطى الطبقة تعبئة عمليات من كثري يف الحال هو
تلك تدعمها التي بالقضية يؤمنون ممن تتألَّف وجدانية» تأييد «قاعدة فلديها مصالحها؛
إدارة يف مهاراتهم عن تأثريهم «ينتج ممن األعمال روَّاد من قادٌة مها ويتزعَّ التنظيمات،
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.(٣٧٤ :[١٩٧٣] ١٩٨٧أ وزالد (مكارثي اإلعالم» وسائل عرب برباعة والدعم االرتباط صور
اعتمادهم من أكثر محددة أموٍر يف فنية خربٍة من به اشتهروا ما عىل القادة هؤالء يعتمد
:[١٩٧٧] ١٩٨٧ب ٣٧٩؛ :[١٩٧٣] ١٩٨٧أ وزالد (مكارثي الجماهريية التعبئة عىل

5.(٢٩
للحركات املقارن تحليله يف املهنية. بالتنظيمات مرتبطة ملحوظٌة ميزاٌت ثمة
جامسون اكتشف املايض، القرن سبعينيات إىل يرجع والذي األمريكية، االجتماعية
ُمتماسك تنظيٌم لهم يكون حني يَنترصون ما غالبًا املعارضني أن ([١٩٧٥]١٩٩٠)
املشاركة ل تُسهِّ ألنها «نظًرا التعبئة عىل األقدر تبدو الرسمية التنظيمات وأن البنية،
.(٢٨٥ :١٩٨٤ (موريس رسيًعا» القرارات وصنع التكتيكية واالبتكارات الجماهريية
مما ُمعينة؛ احتجاجات موجة عقب الغالب يف البقاء التنظيمات هذه ملثل يُكتَب كذلك
ما فغالبًا .([١٩٧٧] ١٩٨٧ب وزالد (مكارثي الالحقة امَلوجات يف التعبئة إنجاز ح يُرجِّ
الطابع «إضفاء أن كما إخماده، من بدًال الجماهريي العصيان امِلهنيُّون امُلنظِّمون ينرش
بالرضورة يُخالف ال الرسمية بالصبغة الحركات تنظيمات وإصباغ القيادة عىل املهني
إىل إضافًة ،(١٩٨٥ جينكينز أيًضا ١٥٤-١٥٥؛ :١٩٩١ (ستاجنبورج الشعبي» االحتجاج
لتنفيده وأساليب الفعل إىل دوافع وجود يُعزِّزه التنظيمات لتلك املدى الطويل البقاء أن

.(٢٠٠٤ ومينكوف كليمينز ١٩٩٥؛ ،١٩٩٣ (مينكوف بالرشعية بالفعل تحظى
املهنية للتنظيمات يمكن حني ففي مشكالت؛ تكتنفه ال األمر أن يعني ال هذا أنَّ غري
املمولني؛ الرعاة برغبات ملزًما ارتباًطا مرتبطة فإنها التمويل، من منتظًما تدفًقا تولِّد أن
معينة سكانيٍة مجموعٍة إىل العون يد مدِّ إىل الرسمية أهدافها ترمي التي التنظيمات «إن إذ
نهاية يف وبقاؤها نموها يتوقف إنما لتمويلها أخرى سكانية مجموعٍة عىل تَعتِمد لكنها
.(٣٧١ :[١٩٧٣] ١٩٨٧ب وزالد (مكارثي األوىل» من أكثر الثانية املجموعة عىل املطاف
ذات للمجموعات إال تتوافر ال عادة لكنها حيوية، موارد يقدمون املموِّلني الرعاة أن شكَّ ال
.(١٩٩١ (ووكر العاطلني من بدًال مثًال كاملعاقني التوافقية، والرشعية امُلتواضعة املطالب
عالقة إنشاء «إن السلطات: مع املتنامي للتعاون نتيجة تنشأ قد مشابهة تبعاٌت ة ثمَّ
تنظيمات نمو يخصُّ فيما متباينة آثاًرا يُفرز أن أيًضا شأنه من السلطات مع عمل
إجراءات يف واملشاركة العام االعرتاف مثل آثاًرا، تُوفر قد ناحية، فمن االجتماعية؛ الحركات
لكن للتنظيم، مهمة نجاحاٍت ُممثلًة األهمية، بالغة موارُد العامة، واإلعانات القرارات صنع
عىل قيوًدا أخرى، ناحيٍة من يفرض، قد املصالح لوساطة الراسخة املنظومة مع االندماج
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يُسفر مما أنصاره؛ قاعدة من أساسية قطاعاٍت رصف يف ويُسِهم التعبوية التنظيم قدرة
الهوزين أيًضا انظر ١٥٥-١٥٦؛ :١٩٩٦ (كرييس البعيد» املدى عىل قوَّته إضعاف عن

.(٢٠٠٤
عىل البريوقراطي الطابع إضفاء بشأن تحليله يف ميشيلس روبرت درب عىل سريًا
يف والرصاحة الوضوح من قدر أكرب (١٩٧٧) وكالورد بيفن أبدى االشرتاكية، األحزاب
الحركات أهداف تحقيق أمام عثرة حجر باعتباره الرسمية التنظيمات نمو إىل نظرتهما
دائم جماهرييٍّ تنظيٍم لبناء االستثمارات ضخَّ أن الباحثان رأى فقد للفقراء. االحتجاجية
للفقراء، املتاح الوحيد املورد تقليص إىل نزعت التنظيمات تلك إن بل نادرٍة، ملوارَد مضيعٌة
البريوقراطية امِلهنية التنظيمات حتى أن بالطبع صحيح الجماهريي. العصيان وهو أال
النشاط من شتَّى أشكاٍل يف واالنخراط الراديكايل، والعصيان للتحدِّي للرتويج تسعى قد
السالم منظمة مثًال (انظر العضوية لرسوم دافعني سلبيِّني أعضاء لصالح بالوكالة
جمع عىل تركيزها كامل يَنصبُّ تنظيماٍت أن غري ،(١٩٩٩ ودوناتي دياني األخرض،
عىل قدرتها يف مشكالت آجًال، أو عاجًال ستُواجه، ما غالبًا املالية املوارد وجذب التربعات
غلبة أن النقاد يرى عموًما، .(١٩٩٩ ودوناتي دياني ١٩٩٦؛ (دوناتي الجماهري تعبئة
يرتتَّب بما وذلك نهايتها، تخطَّ أن شأنها من يكون ربما التنظيمات عىل املهني الطابع
التاسع، الفصل أيًضا انظر ١٩٧٧؛ وكالورد (بيفن االحتجاج موجات ترويض من عليها

.(٢٠٠٣ سكوكبول انظر أوسع نقاٍش عىل ولالطِّالع ،١ القسم
وهو أال نفَسها، املعضالِت ويواجه متزايًدا اهتماًما مؤخًرا حاز تنظيمي نمٌط ثمة
التنظيمات تلك سميث جاكي تُعرِّف الجنسيات». املتعددة االجتماعية الحركات «تنظيمات
بعض «تغيري» أجل من رصيحة مساٍع يف ُمنخرطة حكومية غري دولية «منظماٌت بأنها
كما ،(٥٩١ :١٩٩٩) كليهما» أو املجتمع يف املكاسب توزيع أو االجتماعية البنية عنارص
إىل ١٩٥٣ عام يف تنظيمات ١١٠ من لريتفع التنظيمات تلك عدد تزايََد كيف ح تُوضِّ
غريها نمو فاق نموٌّ وهو الكتاب)، هذا من التاسع الفصل أيًضا (انظر ١٩٩٣ عام ٦٣١
تنظيماُت تضم .(٢٠٠٢ وتيمودو (أنهاير مجملها يف الحكومية غري الدولية املنظمات من
«العرشة باسم أحيانًا إليه (يشار ضئيًال عدًدا الجنسيات املتعدِّدة االجتماعية الحركات
قوية ومستويات األعضاء وماليني املتعدِّدة الوطنية الفروع ذات التنظيمات من الكبار»)
من أكثر تضمُّ (التي الدولية العفو منظمة التنظيمات تلك أمثلة من البريوقراطية. من
من يقرب فيما عمل مجموعة و٧٥٠٠ بلًدا، ٥٦ يف رسمية فروٌع ولها عضو، مليون
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أعضاؤها (ويرتاوح األخرض السالم منظَّمة أو ،(١٩٣ :٢٠٠٢ وتيمودو أنهاير دولة: ١٠٠
٦١ يضم فيدرايل اتحاٌد (وهو األرض أصدقاء أو عضو)، ماليني والثالثة املليونني بني
عضو ومليون محلية مجموعة ٥٠٠٠ حوايل بني تنسيقيٍّا دوًرا تمارس وطنية جمعية
عضو)، ماليني ٥) الربية للحياة العاملي الصندوق أو ،([٢٠٣ :٢٠٠٢ وتيمودو [أنهاير
من كثريًا التنظيمات تلك تبدي منظمة). ١٢ من ُمكوَّن كونفيدرايل (اتحاد أوكسفام أو
هيئة عىل أغلبها يف كانت وإن — مستحبَّة املشاركة أن رغم املهنية التنظيمات سمات
ودون القرار، صنع عمليات يف وليست محدَّدة، مرشوعاٍت يف ومساهمات تطوعية أعماٍل
الحركات تنظيمات أن غري الداخيل. التضامن بناء يف االستثمار من عالية مستوياٍت بذل
أصغر لكنها مميَّز حضوٍر ذات تنظيماٍت أيًضا تشمل الجنسيات املتعددة االجتماعية
بني من املهني. النموذج مع كبري حدٍّ إىل تتناسب وال املوارد، حيث من بكثري حجًما
عن الضوابط رفع تُناهض منظمٌة وهي أتاك، منظمة التنظيمات لتلك الشهرية النماذج
بلداٍن يف ملموسة نجاحاٍت أحرزت وإن فرنسا، يف ١٩٩٧ عام تأسست املالية، األسواق
إلطالق اإليدز (ائتالف أب أكت أو ،(٢٠٠٤ كولب ٢٠٠٢؛ (أنسولوفييس أخرى غربيٍة
أو ،(٢٠٠٢ (جولد اإليدز فريوس تبعات مجابهة يف الثمانينيات منذ الناشط الطاقات)
صندوق أو البيئة عىل للمحافظة الدولية املنظمة مثل البيئة عىل باملحافظة املعنية املنظمات

.(٢٠٠٠ (لويس البيئي الدفاع

التشاركية الحركة تنظيمات (2-2)

إدراجها يمكن مختلفة تنظيميٍة أنماٍط وجود إىل لإلشارة عمًدا الجمع صيغَة استعملنا لقد
االحتجاج تنظيمات خاصبني بوجٍه التفريق بصدد ونحن األعم. النموذج هذا تحت جميًعا

الشعبية. واملجموعات الجماهريي

الجماهريي االحتجاج تنظيمات (أ)

إضفاء من معينٍة ومستوياٍت التشاركية بالديمقراطية العناية بني النموذج هذا يَجمع
تها ضمَّ التي السياسية التنظيمات من كثريًا إن التنظيمية. الِبنية عىل الرسمي الطابع
أحزاب أو أملانيا، يف الشيوعية ِفَرق-ك مثل السبعينيات، حقبة خالل االجتماعية الحركاُت
هرميًة تنظيميًة ِبنًى تبنَّت قد فرنسا، يف الرتوتسكيني أو إيطاليا، يف الجديد اليسار
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الرابع؛ الفصل :١٩٩٥ بورتا (ديال اللينيني الحزب نموذج من قريبة ما، حدٍّ إىل ثابتة
الدور عىل املفِرط لرتكيزه نظًرا تدريجيٍّا شعبيته خرس النموذج هذا أن غري .(١٩٩٠ الميل
االحتجاجية الحركات أزمة مع وتزامنًا الشعبية. بالديمقراطية اكرتاثه وعدم املهني الثوري
بروز يف يتَّضح كما بديلة، تنظيميٌة أنماط نشأت السبعينيات، يف نشبت التي املعارصة
الثمانينيات حقبة شهدتها التي الحمالت إبَّان أغلبها يف تشكَّلت التي الخرض، أحزاب
تكن لم األحزاب هذه مثل أنَّ ِمن بالرغم النووية، الطاقة سيما وال البيئية، القضايا بشأن
البيئة، عن للدفاع سعيها يف .(١٩٩٤ (روتس البيئية للحركة الرسمي السيايس املمثَِّل قطُّ
تنظيماتها. يف التطبيق» ومحلية التفكري «عاملية مبدأ تطبيق إىل أيًضا األحزاب تلك سعت
تماًما البنية، منظَّمِة تنظيميٍة سلطٍة أيَّ األقل، عىل األمر بداية يف األحزاب، تلك عارضت
املقابل، يف واستَحدثوا، السلطة، مركزية تحقيق إىل الرامية التكنولوجيات رفضوا كما
عىل والتناوب التوافقية القرار ُصنع عمليِة بإدخال وذلك املبارشة، الديمقراطية طقوَس

وغريهما. الرئاسة كريس
طويًال؛ يصمد لم دائًما لإللغاء القابل والتفويض املفتوحة املجالس نموذج أن بَيَد
مؤديًة القرارات، صنع يف املجالس كفاءة من تحدُّ قد ما كثريًا التشاركية فالديمقراطية
دخولها عقب الخرض، أحزاب بدأت لذلك والريبة؛ االرتباك من للغاية طويلة فرتاٍت إىل
تعتمد مستقرة تنظيميٍة هياكَل اعتماد يف الحًقا، الوطنية ثم أوًال اإلقليمية الربملانات
جانب إىل الحزب، داخل املبارشة ال التمثيلية الديمقراطية عىل وتقوم العضوية، بطاقات
ثابتة ماليًة تدفقاٍت أخرى، ناحيٍة من لألحزاب، العام التمويل وكفل ثابتة. مستقرة قيادٍة
الداعمة. والجمعيات الصحف وإنشاء مهنية، سياسيٍة طبقٍة لبلورة استُخِدمت ووفرية
إقصاء اتجاه يف املشاركة وانتقلت ومركزية، رسمية بنيٌة الخرض ألحزاب صار وهكذا
بالرغم املشهد. عىل الهيمنة يف األيديولوجية الحوافز وَرشعت األخرى، التنظيمات عضوية
الشعبية؛ الديمقراطية للممارسات إحياءٍ إعادَة األخرية اآلونة يف شهدنا سبق، ما كل من
إىل امتدت بحيث لنطاقها وتوسيًعا العاملية، العدالة حركة احتشادات نمو سياق يف وذلك
أو إيطاليا، يف (كوباس) األساسية للجان الكونفيدرايل كاالتحاد التقليدية غري النقابات
الثاني الفصلني (انظر فرنسا يف (سود) ديمقراطيون» متحدون، «متضامنون، مجموعة

الكتاب). هذا من والتاسع
تلك تتعلَّق فال املتكررة؛ التحوالت تلك خلف الكامنة العمليات تحديد العسري من ليس
التنظيمات، من نوع أي يف نجدها ميوٌل وهي األقلية، سيطرة نحو بميوٍل فقط التحوالت
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من التشاركية. التنظيمية الديمقراطية بنموذج املرتبطة باملشكالت كذلك تتعلق بل
لم الشعبية للديمقراطية التنظيمية للمبادئ امللموس الفعيل التطبيق إن القول اإلنصاف
لسيطرة بالفعل القائمة املظاهر من الناشطني من كثريٌ شكا فقد هيِّنة؛ مسألًة قطُّ يكن
القرار صنع يصعب حني إرادتها فرض إىل وتنزع معاِلُمها تَتشكَّل ما عادًة والتي األقلية،
األغلبية بإنهاك وذلك ما، مجلٍس يف بالغلبة منظَّمة أقليٌة تَحظى أن امُلمكن ِمن الجمعي.
الحاالت بعض يف بل املضني. النقاش من ساعاٍت بعد والرحيل االستسالم عىل وإجبارها
يف ضالعة ٍة مهمَّ مناِصَب العتالءِ الجسدي العنف إىل الجماعات بعض لجأت املتطرِّفة،
املتطرِّفة، الحدود تلك إىل األمر يَِصِل لم إن حتى االجتماعات. كرئاسة القرارات، صنع
اإلجراءات بغياب التزاًما األشدُّ الناشطون يَنتِفع حيث العواطف»، «استبداد مخاطر فإن
الباحثون إليها أشار قد القرار، صنع عمليات عىل سيطرتهم إحكاَم ويَضمنون الرسمية
(براينز والبعيد القريب املايض شهدها التي الحركات من العديد عن حديثهم معرض يف
العاملية العدالة حركة عن الحديث عند ِذْكُرها تكرََّر كما ،(٢٠٠٢ بوليتا ٤٩؛ :١٩٨٩

الكتاب). هذا من ٤ القسم التاسع، الفصل أيًضا انظر ٢٠٠١؛ (إبستاين

الشعبية التنظيمات (ب)

هاٍت توجُّ بني الجماهريي، االحِتجاج نموذج من النقيض عىل الشعبي، النموذج يَمِزج
التنظيمات هذه مثل وجود يَتوقَّف الرسمية. الهيكلة من ضئيلة وُمستوياٍت قوية تَشاركيٍة
مختلفة توليفاٌت تستحثُّها قد مشاركة وهي أنشطِتها، يف املشاركة يف أعضائها رغبة عىل
املثال، سبيل عىل باملوقع؛ ذلك يرتبط ما وكثريًا والتضاُمنية. األيديولوجية الحوافز من
بريطانيا أرجاء من كثرٍي يف الطرق لشقِّ امُلعاِرضة املحلية املجموعات بإمكان يكن لم
االعتماُد (٢٠٠٣ وآخرون دروري ١٩٩٩؛ وول ١٩٩٩؛ (دوهرتي التسعينيات عقد أثناء
اتجهت ولذلك فيها؛ املشاركني تجانُس عدم إىل بالنظر قوي أيديولوجيٍّ توصيٍف عىل
نفسه ه التوجُّ وهو محدَّدة، قضايا يف مشرتكة اهتماماٍت عىل الرتكيز إىل املجموعات تلك
يف السيايس النشاَط تُميِّز لجان وهي واحدة، بقضيٍة املعنيَّة املواطنني لجان تنحوه الذي
للَحراك املؤيدة السكان روابط أو ٢٠٠٤ج)، بورتا (ديال املعاِرصة الديمقراطيات يف أغلبه
ليكرتمان ١٩٩٥؛ (تايلور امَلحرومة الحرضية املناطق يف البيئية بالعدالة املعِنيِّ الَجمعي
يف جالءً وأكثَر أقوى دوًرا أخرى، أحياٍن يف املشرتكة، النقدية املواقف تَلعب ١٩٩٥أ).
يف نشأت التي الرسمية شبه املباِرش الفعل مجموعات يف الحال هو كما املشاركة، تحفيز
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يف أو ،(٢٠٠٣ وول وبالوز (دوهرتي الجديدة الليربالية للعوَلمة امُلعاَرضة تنامي سياِق
عقَدي خالل النسوية الحركات انتشاَر ميَّزت التي املستقلَّة املحلية النسائية املجموعات

.(١٩٩٥ ويتري ١٩٨٧؛ وتايلور (روب والثمانينيات السبعينيات
نجاًحا أحرزت التي الشعبية للتنظيمات تُحَىص ال أمثلة لدينا مواردها، قلَّة من بالرغم
برودبينت ١٩٩٦؛ (ديساي نَِشط مدنيٍّ مجتمٍع إىل امُلفتقرة البلدان يف أهدافها، بلوغ يف
عمليات ذلك عىل الدالة األمثلة من السواء. عىل الغربية والبلدان (١٩٩٩ راي ١٩٩٨؛
الغربية، للديمقراطيات الثابتة السمات من واحدًة أثبتَْت التي الشعبية البيئية التعبئة
(روتس بيئيٍّا تهديًدا تَحمل التي للمرشوعات لها حْرصَ ال مناسباٍت يف تَصدِّيها وهي أَال
عىل نفسه، الوقت يف الشديد، العتمادها نظًرا لكن .(٢٠٠٢ وروشت بورتا ديال ٢٠٠٣؛
بصفٍة نشاطها ممارسة عىل الشعبية التنظيمات ُقدرة فإنَّ التطوُّعية، أعضائها مشاركة
منها الكثري تَشهده ما يُفرسِّ ما وهو واضحة، بصورٍة محدودٌة الزمان عرب مستمرة
ميلوتيش عيَّنها التي األطوار تلك تشبه والُكمون، النشاط أطوار يف تعاُقٍب ِمن بالفعل
هذه تُمارس مجملها. يف االجتماعية الحركات إىل بالنسبة ١٩٨٤أ) (ميلوتيش ورفاقه
نَُرشها يَجري تنظيمية وحداٍت أو كتنظيمات أي متقطعة»؛ «كِبنًى نشاَطها التنظيمات
يف مقتبس ،٤٤٤ :١٩٧٥ (إتزيوني مجدًدا» النشاط فرتة حلول حني إىل «تعطيلها» ثم
،(١٩٨٧ (ليندجرين املتقطعة» االجتماعية الحركات «تنظيمات تُذكِّرنا .(١٩٨٧ ليندجرين
مرًة بارزة سياسيًة موضوعاٍت قضاياها أضَحْت كلما السطح إىل الظهوَر تعاِوُد التي

التنظيمات. لنجاح رضوريٍّا رشًطا ليست املستقرة الدائمة الِبنى بأن أخرى،
االعتماد يف إفراِطها حاَل مشكالٍت الشعبية التنظيمات تُواِجه أن أيًضا امُلحتمل من
تَُعدُّ األيديولوجية الحوافز أن شك ال والتزامهم. أعضائها ترابُط لضمان األيديولوجية عىل
التنظيمي؛ النموذج جمود من يزيد استعمالها أن بيَْد املادية، املوارد لنقص ا مهمٍّ بديًال
التنظيمات أنَّ كما ،(١٩٧٠ (زالد املعياري املجموعة نظام يف التحوالت إدماج لوجوب نظًرا
الداخيل الرصاع يف يتمثَّل أكرب خطًرا تُواِجَه أن شأنها من الرمزية بالحوافز املستعينة
يف الخارجي العاَلم مع التقاُرُب يُسهم وأخريًا، .(٣٣ [١٩٧٩] ١٩٨٧ب وزالد (مكارثي
النقد يف ُموِغلٍة لرًؤى امُلعتِنقة الشعبية املجموعات إىل بالنسبة سيما ال الهوية، تشكيل
التعامل عىل قدرتها من أيًضا يَحدَّ أن شأنه من التقاُرب هذا أن غري التقليدي، للمجتمع

اإلخفاق.6 أسباب وتحديد الواقع مع
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االجتماعية؟ الحركات تنظيمات تتغريَّ كيف (3)

التغيري أنماط (1-3)

أن يمكن واحٌد نموذٌج يوجد ال االجتماعية، للحركات التنظيمية الخصائص تتنوع مثلما
إضفاء مسألة عىل تركيزه يَنصبُّ والذي فيرب، ملنهج كان التنظيمية. ات التغريُّ وحده يُفرسِّ
ويف االجتماعية الحركات اجتماع علم مجال يف األمر بادئ يف الغلبة البريوقراطي، الطابع
عىل أيًضا منطبًقا األقلية لسيطرة الحديدي ميشيلس قانون ُعدَّ كما املجاالت، من غريه
الحزب يعري كتنظيم، الصمود سبيل يف أنه عىل ينصُّ قانون وهو االجتماعية، الحركات
امُلرتبطة األصلية أهدافه عىل الرتكيز من بدًال بيئته مع التأقلم إىل متزايًدا اهتماًما السيايس
لتنظيمات طبيعيٍّا تطوًرا املؤسساتية اعتبار عىل العادة جرت االجتماعي.7 بالتغيري
الحركات. من عدد تاريخ يف متكررًة حياٍة دورات الباحثون عنيَّ فقد االجتماعية؛ الحركات
االجتماعية الحركة حياة دورة يف أطوار أربعة مثًال، ،(٢٠٣ :١٩٥١) بلومر هربرت فميز
غري املشتت بالهياج يتَّسم وهو االجتماعي»، «االحتقان بطور أوًال الحركة تمرُّ التقليدية.
ييل دعائية. حملٍة من «املهيِّجون» به يقوم ما إىل عظيم اهتماٍم إيالء يشهد والذي املنظم،
األسباب أوضح بصورٍة تتحدَّد حيث الجماهريي»، «الثوران طور وهو الثاني، الطور ذلك
يتوصل «التشكُّل»، طور الثالث، الطور يف الفعل. وأهداف السخط مشاعر وراء الكامنة
الحركة؛ أغراض لتنفيذ الخطط وتنسيق املنضبطة املشاركة إىل الحركة عىل القائمون
تصري حيث «املؤسساتية»، بطور الحركة تمر وأخريًا، رسمي. تنظيٍم خلق خالل من وذلك

مهنية. بنيٍة هيئة يف متبلورًة املجتمع، من عضويٍّا جزءًا
االجتماع علماء حتى التطور، هذا مثل «رضورة» يف شكَّكوا قد آخرين أن غري
من كثري بني واحدة، تطوريًة احتماليًة إال ليس التكيُّف أن إىل يشريون التنظيمي
إىل التنظيمات تحتاج ال املحيطة، البيئة مع الرصاع ينشأ فحني األخرى؛ االحتماالت
راديكالية، أكثر تصري أن أيًضا يمكنها بل اعتداًال، أكثر لتصري أغراضها بتكييف التفاعل
(جاكسون الطريقة بتلك املعارضة من قوية، لكن صغرية، نواٌة ن تتكوَّ أن أمل عىل
من بدًال الخارجي، بالعالم عالقاتها تقليص إىل ببساطة تتَّجه ربما بل ،(١٩٧٨ ومورجان
ميشيلس فرضية إىل إشارته رغم .(١٩٨٣ وروين (ماير الخارجية املطالب مع التكيف
آخَر هدٍف كل عىل التنظيم عىل املحافظة تقدم تنظيمية سماٍت «وجود عىل (وتأكيده
باستبدال عالقة وثيق لها ليس «الظاهرة أن إىل (٣١ :١٩٧١) لوي تيد نوَّه ممكن»)،
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كل عىل كفتها رجحت قد التنظيم عىل املحافظة إىل الحاجة أن بها يُقَصد بل األهداف،
األخرى.» األهداف

املؤسسية، بالصبغة االجتماعية الحركات تنظيمات تصطبغ ما نادًرا الواقع، يف
معتربة زمنيٍة لفرتٍة الحقيقة يف يصمد منها قليًال أن إىل األول املقام يف ذلك ويرجع
أهدافها. إحراز من النتهائها تَُحل؛ التنظيمات فبعض الثالث). الفصل :١٩٩٥ (مينكوف
انتهاء بمجرد تختفي ما عادًة محدَّدة حمالٍت لتنسيق مثًال، تشكَّلت، التي فالتنظيمات
تراجع فرتات خالل القيادة انقسامات تؤدي بينما 8،(١٩٧٣ وكرتس (زرترش الحملة
بعض اختفاء إىل االصطفاف، وإعادة التفكُّك عمليات من عنها ينتج وما التعبئة،
االفرتايض العمر ذات االجتماعية الحركات تنظيمات حالة يف أما األخرى. التنظيمات
أصًال؛ التنظيم أهداف أحد البقاء استمرارية تكون ال فربما املحدودة، واألغراض القصري
التنظيم يُعتَرب بينما الحركة، إىل موجًها التنظيم ألعضاء األول الوالء يظل أخرى، بعبارٍة

تة. مؤقَّ ل تدخُّ أداة مجرد
الوحيد التطور ليس ما تنظيٍم أهداف عىل االعتدال طابع إضفاء محاولة أن شك ال
تنظيماٍت ألن ذلك البعيد؛ املدى عىل بالفعل تَبقى التي التنظيمات إىل بالنسبة حتى املمكن
الفعل وأنماط طموًحا، أبعد وأغراضهم راديكالية، أشد تصري االجتماعية للحركات أخرى
التي النتائج من كان الخارجي. العالم عن انعزالها ويَتزايد تقليدية، أقل تتبنَّاها التي
أهمية، النتائج أشد وال بالطبع الوحيدة النتيجة تكن لم وإن ،١٩٦٨ عام عنها ض تمخَّ
تبنَّت والتي وأملانيا، إيطاليا يف الطالبية الحركة عن امُلنبثقة الرسية التنظيمات تشكيل
الخصوم قتل الحاالت بعض يف شملت متزايدة، بصورٍة الفعل من راديكالية أنماًطا
التفاعل أن عىل داالٍّ ومتطرًفا مأساويٍّا مثاًال الرسية التنظيمات هذه د تُجسِّ السياسيِّني.
(ديال الخارجي العالم مع التواُصل قنوات يف متزايًدا انغالًقا يُفرز ربما عدائية بيئٍة مع
كمجموعة التشكل، تلقائية املجموعات أن نجد تطرًفا، أقلَّ حاالٍت يف .(١٩٩٥ بورتا
الحرضيون»)، «الهنود حرفيٍّا (وتعني اإليطالية ميرتوبوليتاني وإندياني األملانية سبونتي
قد الذبول، يف اآلخذة الطالبية للحركة رشعيِّني غري أبناءً اعتبارها يمكن مجموعاٌت وهي
تعزيز إىل األساس يف راميًة تقليصها، من بدًال الرمزية، للحوافز استعمالها من ضاعفت

١٩٩٦أ). بورتا ديال ١٩٩٠؛ (الميل الداخيل التضامن
مسار أيًضا تسلك قد لكنها االعتدال، مسار إذن االجتماعية الحركات تَسلك قد
زيادة نحو تتَّجه قد املتنامي، التفكيك نحو أو التشكيل من مزيد نحو تتَّجه قد التطرف،
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التغريات أن يَفوتنا أال ويجب الطائفي. «التقوقع» نحو أو املحيطة البيئة مع التواُصل
فمؤسساتية نفسه؛ االتجاه بالرضورة جميعها تَسلك ال معينة تنظيماٍت عىل الطارئة
النسبي االستقرار إىل النهاية يف يُؤدِّي ما وهو آخر، تنظيٍم تطرف يُصاحبها قد ما تنظيٍم
من كل كشفه ما ذلك مثال الزمان. امتداد عىل ما اجتماعيٍة لحركٍة اإلجمايل التوصيف يف
عقد خالل البيئية التنظيمات اعرتَت التي للتغريات تحليلهما يف (١٩٩٩) ودوناتي دياني
مع جنب إىل جنبًا سارت قد واملهنية املؤسساتية اتجاهات أن أوضحا إذ التسعينيات؛
لعبت قد الراسخة التنظيمات وأن راديكايل، توجٍه ذات جديدة شعبيٍة فاعلٍة أطراٍف بروز
املايض. القرن ثمانينيات أواخر البيئية التعبئة ظهور منذ البيئية الحركات يف حيويٍّا دوًرا
األنماط يف الحاصلة ات التغريُّ وراء املمكنة العوامل جميع وتحديد تتبع محاولة إنَّ
لذلك ١٩٨١)؛ سكوت مثًال (انظر الكتاب هذا نطاق يفوق االجتماعية للحركات التنظيمية
الباحثني اهتمام من كبريًا قدًرا اسرتعت للتغيري محددٍة عوامَل ثالثة عىل بالرتكيز سنكتفي

.(٢٠٠٤ ومكارثي (إدواردز املؤسسية العوامل دور عىل أوًال نظرًة لنُلِق مؤخًرا.

التنظيمي والتغيري املؤسسية العوامل (2-3)

نفوذ ذات ضغط مجموعات خلق أمام الطريق العامة شبه أو العامة املوارد وفرة د تُمهِّ قد
املدنية الحقوق بحركة املعنية األبحاث أظهرت فقد االجتماعية؛ بالحركات صالت عىل
مثل ومحلية، فيدراليٍة وبرامَج حكومية هيئاٍت من املقدَّمة األموال أن مثًال، األمريكية،
تنظيمات خلق عىل عت شجَّ قد أمريكا، خدمة يف متطوعني أو املجتمعي العمل برامج
مدفوعة مناصب البديلة العسكرية والخدمة السالم فرق برنامج منح مع تزامنًا الحركة
أو والخاص، العام التمويل عىل الحصول لفرص املنظمة للرشوط إن للناشطني. األجر
التنظيمية البنية عىل تأثريًا املميزة؛ الربيدي التخليص تعريفات أو الرضيبية، اإلعفاءات
مثل مصطلحاٌت صارت ولذلك اإلمكانيات؛ تلك من االستفادة يف الراغبة للمجموعات
االجتماعية الحركات «تنظيمات أو يليها)، وما ٣٥٨ ١٩٨٧أ: وزالد (مكارثي «مموَّلة»

استخدام. محلَّ (٦٨ :١٩٩١ وولفسون وبريت (مكارثي صة» املرخَّ
املوارد من سلسلة عىل الحصول يف الراغبة التنظيمات عىل يتعنيَّ البلدان، من كثري يف
املقام يف التنظيمية بنيتها تخصُّ التي واللوائح القوانني من طويلة قائمٍة احرتام املادية
والسياسات «القوانني األمريكية املتحدة الواليات يف واللوائح القوانني تلك تضمُّ األول.
االئتالفات وإجراءات الداخلية، اإليرادات دائرة بواسطة وإنفاذها الفيدرالية الرضيبية

210



والتنظيمات االجتماعية الحركات

وتبعاتها األمريكية الربيدية الخدمات دائرة ولوائح التربُّعات، جمع ملجموعات الرسمية
التنظيمات برصد املعنيَّة املجموعات وإجراءات وقواعد الرسائل، عىل االطالع إمكانية عىل
لجمع املنظمة واللوائح بالصدقات، للتربع املشرتكة املناشدات وديناميكيات الخاصة،
٤٦؛ :١٩٩١ وآخرون (مكارثي وإنفاذها» املحيل واملستوى الواليات مستوى عىل التربعات
نحٍو عىل ذكرها، السابق املوارد عىل الحصول يتطلَّب ما عادًة .(٢٠٠٤ وإدواردز أندروز
ن يتضمَّ وضع وهو ُمتحيِّز»، «غري أو للربح» هادف «غري بوضٍع التنظيمات التزام خاص،
ومراجعٍة إدارية، هيئٍة كوجود التنظيمات، تلك إىل بالنسبة رشعية تعترب بنماذج االلتزام
توافر زيادة أن فيه شكَّ ال مما .(٦١ :١٩٩١ وآخرون (مكارثي املالية لتعامالتها سنوية
يُثبته ما وهو مركزية، رسميٍة تنظيماٍت وجود املنظور، هذا من يؤكد، املؤسسية املوارد
آالف تحتها يَنضوي والتي كوز»)، «كومن (كمنظمة األمريكية العامة املصلحة مجموعات
٢٠٠٤؛ وإدواردز أندروز ٦١–٩٢؛ :١٩٨٤ (ماكفارالند املحلية الفروع ومئات املساهمني

.(١٩٩٧ وأنهاير ساالمون انظر مقارن، منظور عىل لالطِّالع
التنظيمات نشأة يؤيد قد انفتاح من األخرى املؤسسية البنى به تتَّسم ما فإن كذلك
أحرزت ما كثريًا األمريكية، املتحدة للواليات خالًفا أوروبا، ففي ١٩٩٤)؛ (روشت الرسمية
القواعد إىل جزئيٍّا يُعزى ما وهو ُمبهرة، نتائج االجتماعية الحركات من املنبثقة األحزاب
املثال، سبيل عىل النسبي، فالتمثيل القرار؛ صنع إجراءات يف املعارضني ملشاركة املنظِّمة
تنظيمات من العديد دفعت حني حدث كما للحركات، أحزاب تشكيل يدعم أن يُمكن
يف عقدت التي والسياسية اإلدارية االنتخابات يف حني بُمرشَّ إيطاليا يف الجديد اليسار
أو أملانيا أو كبلجيكا بلدان يف بالنجاح الخرض أحزاب حظيت عندما أو السبعينيات،9

.(١٩٩٤ وروتس (ريتشاردسون الثمانينيات عقد خالل إيطاليا
هي الواضحة الِبنية ذات الرسمية التنظيمات أن نفسه الوقت يف يَعني ال هذا أن غري
الهرمية الرسمية البنى تأسست لقد واستيعابية. منفتحٍة سياسية لبيئٍة نتاج بالرضورة
تفرز وقد أفضل. بصورة العدائية الدولة أجهزة مكافحة أجل من األحيان من كثري يف
تحالفاٍت إىل باإلضافة (١٩٩٧ (روتس التنظيم ُمحكمة حركاٍت املركزية القمعية الدول
الفعل من وذخائر ١٩٨٧ب)، وزالد (مكارثي والحركات التنظيمات مختلف بني متينة
الحركة ذلك عىل الدالة األمثلة من .(١٩٩٥ بورتا (ديال األحيان بعض يف الراديكايل
سيايس رصاٍع يف طرًفا نفسها وَجَدت التي السبعينيات، عقد خالل اإليطالية الطالبية
بني البََدنية الصدامات وتكرار السياسية املنظومة انغالق خلق وقد االستقطاب. شديد
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والبريوقراطية املركزية التنظيمات لنشأة مواتية ظروًفا الرشطة ورجال الجدد الفاشيِّني
بثالثني ذلك بعد وقعت التي ٢٠٠١ عام جنوة أحداث أن غري الجديد. لليسار التابعة
حتى املتظاهرين، تجاه الرشطة رجال عن صدرت عنيفة سلوكياٍت من صاحبها وما عاًما
تنظيمية أنماٍط وتبنِّي العاملية العدالة حركة عسكرة تزايد عن تُسِفر لم منهم، السلميِّني

.(٢٠٠٥ وآخرون بورتا (ديال الرشطة مع عنيفة صداماٍت لوقوع مالئمة
تمهيد يف مركزية وال منفتحة سياسيٍة منظومٍة وجود يُسهم ربما النقيض، عىل
الحركات. تنظيمات بني والالرسمية الالمركزية نحو مشابهة اتجاهاٍت أمام الطريق
من النقيض عىل سنَجد، املرة، هذه أملانيا إىل لكن السبعينيات، عقد إىل ًدا مجدَّ بالعودة
فييل الديمقراطي االشرتاكي الحزب عضو توىل حني سيما يس(وال املؤسَّ االنفتاح أن إيطاليا،
الالمركزية التنظيمات النتشار يبدو فيما مواتيًا كان األملاني) املستشار منصب براندت
ثمة الرابع). الفصل :١٩٩٥ بورتا (ديال املواطنني مبادرات مجموعة مثل للحركات،
(روشت األمريكية االجتماعية الحركات بقطاع يتعلَّق فيما وردت أيًضا مشابهة اعتباراٌت
أال ينبغي األمريكية املؤسسية املنظومة إن القائلة الفرضية النقيضمن عىل وذلك ،(١٩٩٦
نُدرك أن الحكمة من أنه يبدو سبق، ملا إجماًال بريوقراطية. رسميٍة تنظيماٍت إىل إال تؤدِّي
افرتاض من بدًال نفسها، املنظومة داخل استيعابها يجري قد متعدِّدة تنظيميًة أنماًطا أن
عىل االجتماعية الحركات ناشطو يُضفيه الذي التنظيمي النمط بني جامدة عالقٍة وجود

إطارها. يف يعملون التي املؤسسية املنظومة وسمات تنظيماتهم

التنظيمي والتغيري التنظيمية الثقافات (3-3)

للتكيُّف سعيهم عند لالختيار بهوامش يَحظون االجتماعية الحركات فاعيل أن من بالرغم
الحديث يسعنا قد ومثلما معينة. لقيوٍد تخضع الهوامش هذه مثل فإن بيئتهم، مع الخالق
األنماط عن الحديث أيًضا يسعنا قد السابع)، (الفصل االحتجاجية األنماط ذخائر عن
محدودة، وقت، وأي بلد أي يف التنظيمية، األنماط ذخرية إنَّ .(١٩٩٦ (كليمينز التنظيمية
هذه مثل أن غري أخرى، نشاط ميادين أو بلدان من باالقرتاض توسعتها يُمكن كان وإن
االعتقاد حد «إىل معني تنظيميٍّ نموذٍج عىل االختيار يقع ما غالبًا بالبطء. تتَّسم التحوُّالت
ويعدُّ للتنظيم، بالفعل مألوفة تنظيميًة وعالقاٍت ممارسات ويضم وظيفته، يؤدِّي أنه
.(٢١١ :١٩٩٦ (كليمينز األفراد» ألولئك االجتماعية النطاقات بقية تنظيم مع منسجًما
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عادًة االجتماعية الحركات قطاع داخل بالفعل املتوافرة التنظيمية فاملوارد إذن،
تميل أعم. بوجٍه امُلتَّبعة االحتجاجية واألنماط املنفردة التنظيمات تطور عىل تؤثِّر ما
التعبئة عمليات يف التنظيمية بمواردها املساهمة إىل مرحلة أي يف املهيمنة التنظيمات
باملصطلحات االستعانة يُمكننا خططها. تحديد يف أيًضا إسهامها يَعني ما وهو الالحقة،
التي االجتماعية الحركات تنظيمات أن إىل لإلشارة املوارد تعبئة منهج يف املستخدمة
الالحقة، املراحل أجل من املوارد «تُصنِّع» التعبئة مراحل من محدَّد طوٍر خالل تولد
هذا من التاسع الفصل أيًضا (انظر امُلميز طابعها عىل للتأثري، األقل عىل ساعية أو مؤثِّرًة،

الكتاب).
والتي بالفعل القائمة بالِبنى تتأثَّر التنظيمية الخيارات فإن سبق، ما عىل بناءً
حلفاء وكذلك وتيسريات، وعقباٍت أفكاًرا أسالفها من وارثًة الحركات، إطارها يف تتشكَّل
«كياناتها إنتاج يف تسهم «السابقون»، أو تاريخيٍّا، األسبق الحركات فإن ثمَّ ومن وخصوًما؛
من الواردة املعطيات باستيعاب الجدد الثائرون يُبادر التعبئة، فرتات فأثناء املنبثقة».
لتشكيل الالزمة التنظيمية املوارد قدَّمت مثًال، الطالبية، فالحركة بالفعل؛ القائمة الحركات
وحقوق ،(١٩٨٦ (ديلجادو الفقراء حقوق عن الدفاع بني أهدافها يف ع تتنوَّ مجموعات
رحم من ولِدت التي النسائية، الحركة فإن باملثل، .(١٩٩٢ ونيلكني (جاسرب الحيوانات
أطرها السالم إىل الداعية الحركة إىل الحًقا تبث سوف عليها، السابقة الطالبية الحركة
.(١٩٩٤ وويتري (ماير وقيادتها التنظيمية، وبناها التكتيكية، وابتكاراتها األيديولوجية،
األحيان، من كثري يف ناقد بحسٍّ كان وإن العاملية، العدالة حركة تنظيمات ل تُعوِّ واليوم
عابرة تعبئٍة عمليات والبعيد القريب املايض يف أجرت التي التنظيمات تجارب عىل
الثالث العالم تنمية أو اإلنسان، حقوق أو كالبيئة، قضايا لتناول والقوميات للحدود
لإلمكانيات الجمعية الذاكرة يُشبه ما ن يتكوَّ الوقت وبمرور ،(٢٠٠٢ وتيمودو (أنهاير
تؤثر أن ما حركة «بإمكان جيل: بعد جيًال الحركات أو املناضلون يتواَرثُها التنظيمية
تُواِجهها التي والثقافية السياسية األوضاع بتغيري وخارجيٍّا داخليٍّا الالحقة الحركات يف
(ماير نفسها» الحركات داخل واملعايري والجماعات األفراد وتغيري الخارجية، البيئات يف
العسري من يكون ربما السبب ولهذا .(٢٠٠٢ وكريستيانسن إسحق ٢٨٢؛ :١٩٩٤ وويتري
يشبه ما املطاف نهاية يف تُشكِّل ألنها نظًرا معينة؛ أوليٍة تنظيميٍة سماٍت تغيري للغاية
بانبيانكو أخرى، مصادر بني من (انظر، الحركة تنظيمات تتناَقلُه الذي الجيني اإلرث

.(١٩٨٨
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التنظيمي والتغيري التكنولوجي واالبتكار التجديد (4-3)

للتقدم يكون ربما التنظيمي. والتغيري التجديد بني العالقة يف النظر أيًضا بنا يجدر
«كلما إذ االجتماعية؛ للحركات التنظيمية القدرة عىل إيجابي أثٌر عام، بوجٍه االقتصادي،
والنسبية املطلقة املوارد ازدادت والنخبة، الجماهري لعامة املتاحة التقديرية املوارد ازدادت
تَقتِرص ال .(٢٥ :[١٩٧٧] ١٩٨٧ب وزالد (مكارثي االجتماعية» الحركات لقطاع املتاحة
التواُصل ووسائل السياسية، الحرية لتَشمل تمتدُّ بل فحسب، واملال الوقت عىل املوارد تلك
للتنظيمات املتاحة املوارد أيًضا تزداد ما غالبًا املوارد، تلك تنامي ومع إلخ. … والنقل
وموارد وقت من تَخلُقه وما االقتصادية، التنمية أن املفرتض من الجديدة. والحركات
املهني: الطابع ذات الرسمية املجموعات يف نمو إىل تؤدي أن شأنها من اقتصادية،
تتَّسم أن احتمالية ازدادت االجتماعية، الحركات تنظيمات ألحد الدخل ق تدفُّ ازداد «كلما
١٩٨٧ب وزالد (مكارثي املجموعات» تلك حجم وتعاَظَم باملهنية العاملني وأطقم الكوادر

.(٣٥ :[١٩٧٧]
بما وذلك مؤخًرا، االهتمام معظم اجتذاب يف نجحت التكنولوجية التغيريات أن غري
التكتيكية أساليبها وعىل االجتماعية للحركات التنظيمية الِبنية عىل تأثريات من خلَّفته
السواء عىل واإللكرتونية املطبوعة التواصل وسائل يف ع توسُّ من شهدناه ما إن أيًضا.
من كان .(١٤٣–١٤٥ :١٩٩٤ (تارو خارجية جهاٍت إىل معينٍة تكاليَف بنقل سمح قد
اليوم أما رسالتها، لنرش محكم ِبنيوي بتنظيم التنظيمات تتميَّز أن السابق يف الالزم
اجتذاب يف تَنجح أن رشيطة مالئمة، تكون ربما القيود تلك من املتحرِّرة التنظيمات فإن
فإننا االجتماعية، الحركات تنظيم عىل اإلنرتنت تأثري يخصُّ فيما أما اإلعالمي. االهتمام
هذا أوضح قد الكندية، األمنية االستخبارات دائرة مثل أكاديمي، غري رسميٍّا مصدًرا نجد
يف هائل دوٍر أداء يف اإلنرتنت يَستمر «سوف قائًال: ح رصَّ حني وجه خري عىل التأثري
املجموعات تستعني سوف إخفاقها. أو للعوملة املناهضة والتظاُهرات االحتجاجات نجاح
املعلومات وتنظيم وتشجيعه، الدعم واْلتماس لها، والرتويج أهدافها لتعيني كأداة باإلنرتنت
استخدامه إىل باإلضافة التربعات، وجمع الناشطني، واستقطاب وتداولها، والتوجيهات
ووالجريف ألست فان يف (مقتبس املتنوِّعة» والجمعية الفردية ألغراضها للرتويج كوسيلة

.(١٢١ :٢٠٠٤
التوجه ذات املهام أو التعبئة عمليات أو املعلومات مع اإللكرتونية املواقع تتعاَمل
تقدِّم فإنها للعوملة، املناهضة املواقع حالة يف .(٧٢-٧٣ :٢٠٠٤ (روزينكراندس املجتمعي
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الروابط عرب بل اإللكرتوني، الربيد قوائم عرب فقط ليس املعلومات، لتداول سهلة وسيلًة
أرشنا إن منطقيٍّا وسيبدو .(٢٠٠٤ ووالجريف ألست (فان أيًضا اإللكرتونية املواقع بني
األلفية وأوائل التسعينيات أواخر شهدتها والتي للعوملة املناهضة الكربى املبادرات أن إىل
ينفي ال هذا كان وإن ،(١٣٣ ٢٠٠٤أ: (بينيت اإلنرتنت بفضل ممكنًا واقًعا صارت الثالثة
اإلنرتنت شبكة عىل املعلومات ونرش املحيل الشعبي التنظيم من مزيًجا تطلب قد األمر أن
١٤٥؛ ٢٠٠٤أ: (بينيت سياتل تظاهرات أثبتتها حقيقة وهي املطلوب، الغرض لتحقيق
األحداث بشأن سياتل ناِشطي روايات أيًضا انظر ١٠١؛ :٢٠٠٤ ووالجريف ألست فان

.(www.wtohistory.org موقع عىل
زيادة إىل وسيلة كونه الكمبيوتر عرب التواُصل دور يعدو ال الحاالت، بعض يف
بينما التحرك، عىل أوكسفام، أو األخرض السالم مثل بالفعل، القوية التنظيمات قدرة
غري تنظيميٍة ببنًى تتسم الناشطني من شبكات بني الجمع يف أخرى، حاالٍت يف تسهم،
أو كوكسبوتاليت موقعا وهما النموذج ذلك عىل مثاالن ثمة وِجدت. إن للغاية، رسمية
يفضح بينما كوكاكوال، لرشكة البيئية التجاوزات سجل األول يكشف إذ ماكسبوتاليت؛
وهو آخر مثاٌل ة ثمَّ الطعام. وجودة العمال بحقوق ماكدونالد رشكة اكرتاث عدم الثاني
عام سياتل حملة خالل األول موقعها س تأسَّ والتي إنديميديا، املستقلَّة املعلومات شبكة
تربط التي املعارضة األوروبية الشبكة بينها من أخرى، شبكاٍت ليُشكِّل امتد ثم ،١٩٩٩
س تُؤسَّ أخرى، حاالٍت يف لكن .(٢٠٠٤ (رايت االجتماعية واملراكز واالستقالليني األناركيني
االنقالبية «املبادرات مثل اإلنرتنت، شبكة دون وجودها سيتعذر كان محددة تنظيماٌت
لهم ن ممَّ فكريٍّا املتقاربني األفراد يربط إلكرتونيٍّا موقًعا كونها تعدو ال والتي الدولية»
من هرمية بنيٍة أيِّ عىل االعتماد دون للرأسمالية، املضادة للحركة الدعم بتعبئة اهتمام

.(٢١٠ :٢٠٠٢ وتيمودو (أنهاير نوع أي
سوف السيايس النشاط ومفاهيم التكنولوجيا يف الحاصلة التغريات أن البعض د ردَّ
كمصدٍر اإلعالم دور البعضعىل د شدَّ بينما التقليدية، التنظيمية األنماط إثرها عىل تتالىش
اللذان (٢٠٠٠) وماسينز والجريف الباحثان هؤالء بني ومن التنظيمية، للموارد مستقل
التي البيضاء املسرية نجاح يف اإلعالم به اضطلع الذي الرئييس املستقلَّ الدور أوضحا
مع السلطات تعامل حيال الشعبي الغضِب عن للتعبري ١٩٩٦ عام بروكسل شهدتها
أسهمت ذلك، إىل إضافة دوترو. بطلها كان والتي األطفال عىل الجنيس االعتداء قضية
مجموعاٍت لتشكيل القائمة الُفرص تعزيز يف كبريًا إسهاًما الجديدة االتصال تكنولوجيات
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السيايس االنخراط بشأن واسعة رؤيًة يتقاسمون أفراد قوامها مجموعاٌت وهي متجانسة،
قصرية حمالٍت وتنفيذ باهتمامهم تحظى محدَّدة لقضايا للتصدِّي ويَجتمعون واالجتماعي،
العاديني املواطنني بني املحمول الهاتف اتصاالت إىل الكثريون نَسَب املثال، سبيل عىل املدى.
عىل إسرتادا جوزيف الفلبِّيني الرئيس أجربت التي ٢٠٠١ يناير تظاهرات نجاح يف الفضل
لدور الراديكاليني النقاد بعض إىل بالنسبة الخامس). الفصل ٢٠٠٤أ: (تييل االستقالة
تتَّسم مجموعاٍت بها (ونعني املتجانسة» «املجموعات تمثل التقليدية، السياسية التنظيمات
أعضاؤها) يتقاسمها التي واملصالح القيم وحدة إىل وتستند الذاتيَّني والحكم بالتنظيم
التنظيمية للهوية حيز أي يتيح ال العاملية العدالة حركة خلف يكمن ا مهمٍّ تنظيميٍّا ً مبدأ
،(٢٠٠٣ فينجن أيًضا انظر ٢٠٠٢؛ (ماكدونالد دورها لتلعب نفسها التنظيمات أو
لحل املتجانسة املجموعات محاوالت إن بقولهم الحًقا امُلتشكِّكون سيُفنِّدها دعوى لكنها
صنع عملية تعوق أن شأنها من بريوقراطية غري بطريقٍة األعضاء والء عىل اإلبقاء مشكلة
من رواية عىل لالطالع ١٩٩٠؛ (جامسون فعال غري أداءٍ إىل النهاية يف مؤديًة القرارات،

.(٢٠٠٢ كالين أيًضا انظر الحدث قلب

االجتماعية الحركات شبكات إىل الحركات تنظيمات من (4)

االجتماعية؛ الحركات بها تتميَّز التي الشبكية الطبيعة عىل الضوء الباحثون سلَّط لطاملا
االجتماعية: الحركات أن إىل رائدة، إسهاماٍت بضعة يف جريالتش، لوثر أشار فقد
وهبوٍط صعوٍد يف مختلفة خاليا أو مجموعات عدة تضم حيث قطاعات، إىل تنقسم (١)
محدوًدا عدًدا يقود منهم كلٌّ كثٌر، قادٌة يتزعمها إذ القيادات؛ متعدِّدة (٢) متواصلني.
شبكًة مشكِّلًة املستقلَّة، الخاليا بني متعدِّدة صالٌت تمتدُّ إذ شبكية؛ (٣) األتباع. من
ًرا مؤخَّ جريالتش أقدم .(١٩٧٠ وهاين جريالتش ١٩٧١؛ (جريالتش الحدود واضحة غري
إىل وافتقارها الشبكات لتلك هة املوجَّ غري الطبيعة عىل بالرتكيز وذلك رؤيته، تعديل عىل

.(٢٠٠١ (جريالتش قياداتها تعدد من سابًقا إليه ذهب مما بدًال وذلك القيادة،
عن غالبًا السياسية التنظيمات لعجز نظًرا شبكية؛ أشكاًال الحركات تتخذ ما كثريًا
يرسم فإنه ذلك، يحدث وحني والقيم، املصالح من معينة متشابكٍة مجموعٍة تمثيل احتكار
تنربي ما عادًة التنظيمية. بالعمليات وإحاللها االجتماعية الحركة عملية نهاية عادًة
سياسية مرشوعاٍت لصالح وللعمل نفسها القضايا ملعالجة التنظيمات من كبرية طائفٌة
القائمة العالقات طبيعة استكشاف ومحاولة ُمتطابقة، تكن لم إن ُمتشابهة، وأخالقيٍة

االجتماعية. للحركات فهِمنا طريق يف حيوية خطوة تعدُّ التنظيمات تلك بني
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العالقات فإن العموم، يف ومندوبًا معقوًال خياًرا يبدو التحالفات بناء أن من بالرغم
بني من والقوة. املحتوى حيث من ملحوظة بصورٍة عمليٍّا، تتنوع، قد التنظيمات بني
تتنافس التنظيمات كانت إذا عما التساؤل االختالفات تلك استيعاب عىل املساعدة األساليب
تسعى كانت إذا ما أي ودعمها؛ عينها االجتماعية القاعدة اعرتاف نَيل عىل بينها فيما
نفسها (املحدودة) اإلمكانيات استغالل طريق عن للفعل الرضورية املوارد عىل للحصول
يُمكننا غيابه، أو التنافس وجود مع غيابه أو التعاون وجود دمج خالل ومن للتعبئة.

.(1-6 (شكل التنظيمات بني العالقات ألنماط نموذجي تصنيٍف صياغة

انعدام التعاونالتعاون

انعدام التنافس

التحزُّبالتعاون التنافيس

الحيادالتعاون غ) التنافيس

التنافس عىل قاعدٍة
ٍجماه)ية مشابهة

الحركات. تنظيمات بني املشرتكة العالقات أنماط :1-6 شكل

بوجٍه متشابهة ملشكالٍت تناولها من بالرغم أنه نُدرك أن األول، املقام يف بنا، يَجدر
(أو حياد عالقة يف بينها فيما أساًسا ُمنخرطة املواطنني تنظيمات من كثريًا فإن عام،
حني ذلك ويقع التنافس، انعدام مع جنب إىل جنبًا التعاون انعدام يَسري حيث مباالة)، ال
نفسه الوقت يف تضطر ال لكنها التعاون، صعوبة يف للقضايا التنظيمات تعريفاُت تتسبَّب
الرأي من مختلفًة قطاعاٍت جذب إىل تسعى لكونها نظًرا والدعم؛ األعضاء عىل التنافس إىل
السبعينيات، إبان إيطاليا يف البيئية الحركة النموذج هذا من القريبة األمثلة من العام.
السياسية، والبيئة البيئة عىل الحفاظ هما أساسيَّني، مكوننَي عىل قائمة الحركة كانت
بينهما، التعاون تعذَّر بحيث والتباُعد االختالف من كبرية درجٍة عىل القطاعني كال وكان
فيما ما نوًعا املألوف عن خارًجا كان كليهما ألن بينهما؛ الرصاع إىل يؤدِّ لم هذا أن غري
تَصُدق وقد ١٩٩٥أ). (دياني الحقبة تلك خالل الطبقية األساسية بالرصاعات يتعلَّق
اليمني بني االنقسام فيه يحظى كربيطانيا، بلد يف البيئية الحركة عىل نفسها املالحظات
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السياسية البيئة قطاع أن املالحظ من إيطاليا. يف نظريه من كثريًا أقلَّ بأهميٍة واليسار
مجموعات تركيز النحصار نظًرا السبعينيات؛ خالل تقدم أي يحرز يكد لم بريطانيا يف
املشكالت إىل اهتمام عظيم تُعري أن دون التقليدية، الطبقية القضايا عىل الجديد اليسار

.(١٩٨٣ وجويدر (لو البيئية
التعاون مستويات وانخفاض التنافس مستويات ارتفاع ض يتمخَّ قد املقابل، يف
أجل من الكفاح يؤدِّي الحاالت هذه مثل ويف فئوية، عالقاٍت عن الحركات تنظيمات بني
يعوق ما وهو الطائفية، واالنقسامات الترشذُم إىل نفسها الجماهريية القاعدة تمثيل
من حراكها وأنماط الثقافية نماذجها بني ما رغم الحركات، تنظيمات بني التعاون بدوره
أفرزت كيف (١٩٨٩أ) تارو وسيدني (١٩٩٠) بورتا ديال دوناتيال من كلٌّ بنيَّ تقاُرب.
يف القبيل هذا من نتائج املطاف نهاية يف اإليطالية الحركات داخل التناُفسية الديناميكيات
عليها يغلب نماذج من باالنتقال آنذاك اإليطايل الوضع اتَّسم فقد السبعينيات. عقد أواخر
كان بالكلية. التعاون إىل تَفتِقر نماذج إىل أيًضا، تنافسية كونها رغم التعاوني، الطابع
مختلف بني مفتوحة منافسًة خَلَقت إذ السياق؛ هذا يف حيوي دوٌر التعبئة إمكانية لرتاجع
إمكانية يف تناٍم عليه ترتَّب ما وهو األيديولوجية، اختالفاتها عىل التشديد مع التنظيمات،
للديناميكيات أخرى أمثلٍة عىل (لالطالع الواحدة الحركة قطاعات داخل رصاع نشوب

.(١٩٩٧ بالرس ١٩٩٥ب؛ ليكرتمان مثًال انظر الفئوية،
قطاعاٍت مخاطبة اعتادت التي التنظيمات بني املكثَّفة والحوارات التفاعالت إنَّ
تلك يف الحركة فتنظيمات تنافيس؛ غري تعاونًا تُنِتج أن شأنها من املؤيدين من مختلفة
من يكفي ما نفِسه الوقت يف لديها لكن نفسها السياسية السوق تستهدف ال الحالة
إىل إضافًة مشرتكة. تعبئٍة عمليات تدشني بُغية بينها التقارب لتحقيق والدوافع املصالح
أو متجانس منظوٍر تكوين يُتطلَّب وال يُفرتض ال بحيث محدوًدا، التعاون يكون ذلك،
املركزية التنظيمات بني العالقات كانت الجمعية. للهوية حرصي و(شبه) «قوي» مفهوٍم
قريبًة الثمانينيات خالل اإليطالية البيئية الحركة ميدان داخل املختلفة االهتمامات ذات
مجموعات مع ليجامبينِت، مثل السياسية، البيئة مجموعات تعاونت فقد النموذج؛ هذا من
نظًرا وذلك بينهما؛ منافسة يف االنخراط دون نوسرتا، إيطاليا مثل البيئة، عىل الحفاظ
١٩٩٥أ: (دياني القطاعان عليها اعتمد التي املحتملة الدعم مصادر بني الشاسع لالختالف

الخامس). الفصل
سوف ما يقع نفسها، الدعم قاعدة عىل امُلتناِفسة التنظيمات بني تعاون ينشأ حيثما
تنظيمات من أكثر) (أو اثنان يَحرص الحاالت، هذه مثل يف تنافسيٍّا. تعاونًا عليه نُطِلق

218



والتنظيمات االجتماعية الحركات

ُمتوافقة تعريفاٍت إىل استناًدا مشرتكة، مبادرات إطالق عىل نفسها بالقضايا املعنية الحركة
عىل محتدم تنافٍس يف نفسها تجد نفسه الوقت يف لكنها الُهوية، من ما وقدٍر للقضايا
يف التنظيمات تلك تأمل التي العام الرأي من ُمتشابهة قطاعاٍت وعىل عينها، الدعم قاعدة
بني الجدل من ما بقدٍر الوضع هذا عن الناتج التفاعل نموذج يتَّسم ربما مصالحها. تمثيل
أدلِّ من بينها. فيما املوارد وتباُدل االتصاالت ف توقُّ عن يُسِفر ال هذا أن بيد التنظيمات،
للسيطرة السبعينيات إبان تناَفَست التي الجديد اليسار مجموعات النموذج هذا عىل األمثلة
بني العالقات وكذلك ،(١٩٩٥ بورتا ديال ١٩٨٩أ؛ (تارو الراديكالية الشبابية الحركات عىل
(ستاجنبورج األمريكية املتحدة الواليات يف اإلجهاض لحقوق املؤيدة النسائية التنظيمات
األعم، األغلب يف أداتية الروابط تكون قد بينها، فيما التنظيمات تتعاَون حني .(١٩٩١
متبادل التزاٍم عىل تشتمل قد أو عملية، أغراٍض أجل من املوارد تباُدل عىل تقترص بحيث
الحركات وعمليات االئتالفية العمليات بني التمييز دعائم يُريس وضع وهو مشرتكة، وهويٍة
وكال ،(٢٠٠٤ وبايسون دياني أيًضا (انظر األول الفصل يف لها قدَّمنا التي االجتماعية
الفاعلة االجتماعية األطراف بني التفاعل من موسعة شبكاٍت ينتج العمليات من النوَعني

املتمايزة.
شبكية، أشكاًال يتَّخذ واسع نطاٍق عىل االجتماعية الحركات حراك كان ما دائًما
تنظيمات من بدءًا الحديث، الخالف تاريخ امتداد عىل ذلك عىل أمثلة رصد ويمكننا
(روزنيتال النسائية والتنظيمات (٢٠٠١ ،١٩٩٧ أنسيل ١٩٦٣؛ (تومبسون العاملة الطبقة
للحروب املناهضة باالئتالفات مروًرا عرش، التاسع القرن خالل (١٩٩٧ ،١٩٨٥ وآخرون
١٩٩٥؛ وويتبيكر وكون باركان ١٩٩٣-١٩٩٤؛ وماير هاثاواي ١٩٩١؛ (باجويل الفقر أو
النسائية أو البيئية بالحركات وانتهاءً ،(٢٠٠٠ وموني الفاليت ١٩٩٧؛ وماير روتشن
الكثري. وغريها ،(٢٠٠٣ أنسيل ١٩٩٥أ؛ دياني ١٩٩٤؛ وجروفز سوير ١٩٩١؛ (فيليبس
الشبكات دور أبرز قد العاملية العدالة احتشادات يف انتشار من حديثًا نَشهده ما أن غري
فاعلة أطراًفا تضم الئتالفات أمثلة متزايدة، بصفٍة نرى، نحن فها للغاية؛ واضح نحٍو عىل
ائتالفات وهي فاعلة، محليًة أطراًفا تضمُّ وكذلك والقوميات، للحدود عابرًة وشبكاٍت
بدوره ع يوسِّ ما وهو اإلنسان، حقوق أو الحرمان، أو البيئة، حماية مثل بقضايا معنية
٢٠٠٤ب؛ (بينيت والقوميات للحدود العابر الخالف يتَّخذها التي األشكال نطاق من
رورشنايدر ٢٠٠٣؛ ومايرت وجوبِت سوبرامانيام ٢٠٠١؛ رايمان ١٩٩٩؛ وأوليفر روثمان

.(٢٠٠٢ ودالتون
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لكن املحض، الرسمي غري بطابعها الشبكات ديناميكيات تَحتِفظ الحاالت، من كثري يف
الصبغة عنارص بني يجمع الشبكي»، «التنظيم من مختلط نموذٌج املقابل يف ينشأ ما كثريًا
التقليدية الرسمية للتنظيمات وخالًفا مفكَّكة. شبكيٍة لِبنيٍة املالئمة والعنارص الرسمية
يف الوارد الشبكي» «التنظيم نموذج يُشري وحدات، لعدة الرأيس التكامل عىل القائمة
املكوِّنات، فرادى استقالل عىل يعتمد األنشطة، لتنسيق آخر أسلوٍب إىل التنظيمات نظرية
وجود إمكانية مع التفاعل مستويات وتعدُّد والخطط، األهداف ومرونة األفقي، والتكامل
ويف .(١٩٩٩ وجارجيولو جوالتي ١٩٩٨؛ وبيج بودولني ١٩٩٠؛ (باول جماعاتيٍة عناَرص
أدخلتها التي اإلنتاج من الجديدة باألنماط الشبكي» «التنظيم نموذج يرتبط األحيان أغلب
هذا يُطبَّق وحني الثالث)، الفصل :١٩٩٦ (كاستيلز إم بي آي أو بينيتون مثل رشكات
من أعىل بدرجة أيًضا يسمح أن شأنه من فإن ككل، معيَّنة اجتماعية حركٍة عىل النموذج
٢٠٠٣أ). (دياني الشبكة بمصطلح مقارنًة لألهداف تحديًدا أكثر وتعريف ص التخصُّ

أو محدَّدة حمالٍت يف املبذولة الجهود تنسيق يف الشبكية التنظيمات نماذج تفيد
الناشطني مختلف من كبري عدٌد فيها يُشارك التي بالسياسات، متعلِّقة معينٍة مسائل
البداية يف نتها دشَّ التي التنظيمات عىل اعتماد دون الدور هذا تؤدِّي وهي والتنظيمات،
التنظيمات من كثري املحدَّد. نطاقها حدود يتجاَوز قيادي دوٍر ممارسة عىل قدرة ودون
التي املحدَّدة الحملة أو التعبئة إنجاز عقب تبقى فال طبيعتها، بحكم تة مؤقَّ الشبكية
إىل ل يتحوَّ قد الشبكية التنظيمات تلك من بعًضا أن غري تنسيقها؛ بالتنظيم يُفرتض
هويًة وتحمل األصليِّني سيها مؤسِّ عن استقاللها يتزايد بحيث املالمح، ُمكتملة تنظيماٍت
سوف التسعينيات، عقد عارصت التي البيئية العدالة حركة إىل مثًال، بااللتفات، متمايزة.
غري شبكية خطٍة عرب أنشطتها تنسيق آثَرت قد الشعبية املجموعات من الكثري أن نجد
كانت والتي الجامدة، البريوقراطية البيئية األنظمة وساطة عىل االعتماد من بدًال رسمية
:٢٠٠٢ شلوسربج ١٩٩٥؛ (تايلور القضايا تلك عىل سيطرتها تَبسط الحني ذلك حتى
للحدود عابرة تعبئٍة عمليات ذ تُنفِّ التي التنظيمات من كثريًا أن كما الخامس). الفصل
ن تدشِّ التي امَلطرية، الغابات عمل شبكة حديثًا ومنها شبكيٍّا، نمًطا تتَّخذ والقوميات
املدمرة للمرشوعات الداعمني املاليني الفاعلني وتستهدف املطرية الغابات لحماية حمالت
الشعبية التنظيمات مئات تربط والتي للشعوب، العاملي العمل شبكة أو الغابات، لتلك
ا عامٍّ دوًرا لعب والذي والبيئة، املستدامة الوظائف أجل من التحالف أو العالم، حول
الجمع يف أسهَم إذ العاملية؛ التجارة ملنظمة املناهضة ١٩٩٩ عام سياتل تظاهرات يف جليٍّا
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املحلية املجتمعية األنشطة ومنظمي العاملة الطبقة وناشطي البيئية الحركة أعضاء بني
االئتالفات يخص فيما ٢٠٠٠ روز أيًضا انظر ٢٧١–٢٨٩؛ :٢٠٠١ وتشارلتون (بريتشام
املنتدى نموذج هو الشبكية التنظيمات أمثلة أبرز يكون ربما لكن الطبقات). املتعدِّدة
توسع إذ أليجري؛ بورتو يف العاملي االجتماعي املنتدى تجربة من امُلستوحى االجتماعي،
حمالت يف املنخرطني الفاعلني من الكبري العدد ذلك بني التنسيق يف ليُسِهم النموذج هذا
مرنًا أسلوبًا ذلك يف متبًعا واملحلية، والقومية القارية كافة، األصعدة عىل العاملية العدالة
مستفيضة مناقشة عىل لالطالع الكتاب هذا من التاسع الفصل (انظر التفاوض عىل قائًما

الشأن). هذا يف
إطار يف الشبكية» «التنظيمات عن الحديث بصدد نحن الفارق: توضيح بنا يجدر
املناخي العمل شبكة أو املعارضة األوروبية كالشبكة نسبيٍّا، محدودة تنظيميٍة أنماٍط
ثقايف منظور أو محدَّدة بقضايا االهتماُم مالمَحها يَرسم شبكاٌت وهي ،(٢٠٠٣ (وادل
العاملية العدالة كحركة كاملة، حركاٍت إطار يف الشبكات عن أيًضا نتحدث لكنَّنا مستقل،
والالمركزية املرنة الشبكية األنماط كانت لطاملا الحالتنَي، كلتا ويف البيئية. الحركة أو
ني. امُلحتجِّ أهداف تحقيق يف خاصة فاعليٍة ذات وسيلًة كثريين، إىل بالنسبة للتنظيم،
لنرش الطريق د تمهِّ أن شأنها من مشرتكة لحمالٍت والرتويج العمل تنسيق عىل فالقدرة
وتضاعف السياسية، األجندة عىل معيَّنة موضوعاٍت أهمية من تزيد وأن االحتجاج ُروح
وجود أن كما واالجتماعي، السيايس للرصاع جديدة تفسرياٍت لنرش السانحة الفرص من
(الومان لالحتجاج املروِّجة املجموعات نجاح فرص من يزيد الحلفاء من معترب عدٍد
تنظيمات تجعل الشبكية الصالت أن عن فضًال .(٢٠٨ ١٩٩٠أ: نوك ٣٨٧؛ :١٩٨٧ ونوك
الِبنى، هذه فمثل بيئاتها. من الواردة واملخاطر الطوارئ مع التعامل عىل أقدر الحركات
يسهل خطر (وهو الخصوم يد عىل القمع خطر تاليف بها يفرتض التحديد، وجه عىل
والسماح التكيُّف، عىل القدرة وتعظيم األفراد)، من رشذمة يد يف القيادة ترتكَّز حني كثريًا
جميع عىل واحدة مجموعٍة أنشطة عن الناتجة التأثريات بتوزيع وذلك الفعل، بتصعيد
إىل ،(١٩٧١ (جريالتش لإلخفاق السلبي األثر وتقليص االبتكار، وتشجيع املجموعات،
التشاركية الروح بني الوساطة من ما بنوٍع أيًضا تسمح الشبكية التنظيمات أن جانب

تنسيق. من الرسمية الِبنى تَكُفله ما وبني الشعبي التنظيم وراء الكامنة
من االئتالف، أشكال شتى من غريه وكذا النموذج، هذا يخلو ال املقابل، يف لكن
التي املفكَّكة، الشبكات املشكالت تلك أمثلة من عليها. الضوء الباحثون سلَّط مشكالت
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خطر من أيًضا تَزيد أنها إال االجتماعية، الحركات لتنظيمات املتاحة املوارد من تزيد
عىل امُلتباينة األيديولوجية والفصائل املختلفة التنظيمية الوحدات بني الداخيل الرصاع
أكثر أنماًطا تتبنَّى التي بالتنظيمات وباملقارنة .(٣٩-٤٠ :١٩٩٣ (كاليدمان سواء حدٍّ
وأقلَّ أقرص عام بوجٍه تكون الشبكية التنظيمات من الكثري حياة فإن بريوقراطية،
عىل الدالة األمثلة من القصري. املدى عىل الفاعلية بالغة الغالب يف كانت وإن استقراًرا،
انترشت ثم ١٩٩٦ عام املتحدة اململكة يف نشأت شبكة وهي ،٢٠٠٠ اليوبيل الظاهرة تلك
نجحت الديون. إسقاط إىل الداعية الحمالت بإطالق معنية وهي العالم، أنحاء مختلف يف
يف أخَفَقت لكنها واحدة، عريضٍة عىل توقيع مليون ٢٤ من يقرب ما جمع يف الشبكة تلك
وحلول الثالثة، األلفية أوائل انهيارها إىل أدَّى مما الشبكة؛ مكوِّنات مختلف تماُسك ضمان
لكنها محلها، مشابهٍة قضايا يف الناشطة التنظيمات من وغريها الديون» «أسقطوا حملة

.(١٩٢-١٩٣ :٢٠٠٢ وتيمودو (أنهاير نطاًقا أضيق أثًرا إال مجملها يف تَرتك لم

القول خالصة (5)

ال ُمفكَّكة بنًى بكونها االجتماعية الحركات يف املنخرطة التنظيمات ُوصفت ما كثريًا
ثقافيٍة ممارساٍت أو خالفية سياسيٍة مواَجهاٍت يف االنخراط نحو ميٍل ذات مركزية
التنظيمية النماذج من كبري عدٌد الواقع، يف يوجد، أنه أظهرت األبحاث أن غري مضادة.
للغاية كبريًا اختالًفا التنظيمات، تختلف اجتماعية. حركٍة أي إطار داخل تتعايش التي
عىل الرتكيز بني مثًال، االختيار، فعليها املعضالت؛ حيال استجاباتها يف األحيان، بعض يف
الرسمية الهرمية الِبنية من ما نوٍع تَبنِّي األخرى، املوارد من غريهم تعبئة أو األفراد تعبئة
وفرص الخدمات تقديم أو خصومها نحو جهودها توجيه تماًما، رسمية غري بنيٍة أو
األساسية، النماذج من األدنى الحد الفصل هذا يف عرضنا أنصارها. لجمهور الحياة
للحركات املهنية التنظيمات تعيينها: يُمكن التي األخرى النماذج من الكثري بني من
صورتنَي باألخص، (استعرضنا، االجتماعية للحركات التشاركية والتنظيمات االجتماعية،
تختلفان صورتان وهما الشعبية، والتنظيمات الجماهريية التنظيمات التنظيمات: تلك من

البريوقراطية). مستويات يف
االجتماعية الحركات تنظيمات ر تطوُّ حتى أنه الفصل هذا يف الحًقا أوضحنا ثم
أحزاٍب إىل فتتحول مؤسسيٍّا طابًعا تكتسب التنظيمات فبعض واحد؛ اتجاٍه يف يسري ال
إىل فتنتقل راديكالية أشد أخرى تنظيماٌت تصري بينما مصالح، مجموعات أو سياسية
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السوق، يف ومنخرًطا تجاري طابٍع ذا بعضها يُصِبح حني يف الفعل، من عنيفة أنماٍط
ًدا، ومجدَّ الدينية. الِفَرق إىل أقرب تصري حتى نفسها عىل تنطوي أخرى تنظيماٍت أن غري
من التي العوامل من بعًضا عيَّنَّا بل شاملة، توصيفاٍت أو عامٍة قواننَي إليجاد نسَع لم
املنظومة تشكيالت من املقدَّمة الفرص تأثري باألخص تنظيميٍّا، تغيريًا تُحِدث أن ح املرجَّ
انتشار سيما ال التكنولوجية، التغريات ودور التنظيمية، الثقافات وتأثري السياسية،

واالتصاالت. املعلومات تكنولوجيا
التنظيمات تتَّخذها التي الشبكية األنماط طبيعة عىل الفصل هذا ختام يف عرَّجنا
السواء. عىل واملفكَّكة الرسمية التنظيمية النماذج ملثالب ناجًعا تصحيحيٍّا عامًال باعتبارها
تنسيق يف خاصة كفاءًة أثبَتَت فقد املعارص، التاريخ يف الدائم األنماط تلك وجود ورغم
العابرة الحركات من وغريها العاملية العدالة حركة إطار يف الجارية التعبئة عمليات ودعم

والقوميات. للحدود
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السابع الفصل

وذخائره الفعل أنامط
ودوراتاالحتجاج

رشكة بفضل أضحت، التي املدينة تلك سياتل، املكان: .١٩٩٩ عام نوفمرب من الثالثون الزمان:
احتجاًجا متظاهر ٥٠٠٠٠ من يقرب ما احتشاد الحدث: الجديد. لالقتصاد رمًزا مايكروسوفت،
من جديدة سلسلٌة وهي األلفية، جولة إلطالق املنعقد الثالث العاملية التجارة منظمة مؤتمر عىل
العامة. والخدمات االستثمار سوقي سيما ال األسواق، تحرير يف ع التوسُّ إىل الرامية املفاوضات
امُلنتمية التنظيمات من لجنة ِقبَل من جنيف يف أشهر بضعة منذ االحتجاج إىل ُدعَي قد كان
بشأن األطراف املتعدِّد االتفاق توقيع دون للحيلولة التعبئة يف بالفعل ونجحت شتى خلفياٍت إىل
التجارة منظمة مفاوضات تعرَّضت آنًفا، املذكور االتفاق إىل بالنسبة الحال هو وكما االستثمار.
والبيئية؛ االجتماعية املسائل يف ل التدخُّ عىل الدول فرادى لقدرة تقييدها ضوء يف النتقادات العاملية
منظماٌت بينها (من مجموعة ١٣٨٧ عن يقل ال ما دَفع ما وهو الحرة، التجارة بدعوى وذلك
املختلفة الدينية املنظمات من وعدٌد البيئية، الحركات يف وأعضاء عمالية، ونقاباٌت حكومية، غري
بلداٍن يف اللقاءات آالف تنظيم جانب إىل األلفية، جولة ضد للتظاهر دعوة عىل للتوقيع االنتماءات)
من شعاراٍت مردِّدين امُلتظاِهرون سار لالحِتجاجات. اإلعداد بهدف عاملية إعالميٍة وحملٍة كثرية،
ضمري»، بال رأسمالية = العاملية التجارة و«منظمة فقط»، مستهلكون ال مواطنون، «نحن قبيل

وعادلة». وخرضاء نظيفة و«التجارة:

أغلب منع إىل أدَّت االعتصامات من سلسلًة املبارش العمل شبكة قت نسَّ األول، اليوم شمس بزوغ منذ
واحتشد االفتتاح. مراسم إىل الوصول من دولة ١٣٥ من القادمني ،٣٠٠٠ عددهم البالغ امُلوَفدين،
وثيًقا، ارتباًطا بينها فيما ترتبط ال متجانسة» «مجموعاٍت إىل مني مقسَّ متظاهر، ١٠٠٠٠ حواَيل
و«الحامل «اإلغالق» أساليب عليه يُطلق ما مستخدمني سالسل، يف متالصقني األرض افرتشوا وقد
وصل حني .(٢٠٠٠ (سميث صعوبة أشدَّ العراقيل إزالة يف الرشطة مهمة جعل ما وهو الثالثي»،
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بل مقاومة، أي املتظاهرون يُبِد لم القمة، انعقاد مقر إىل املؤدية الشوارع إلخالء الرشطة رجال
السالم ناشطو ظهر بالالعنف. الخاصة التدريبية الدورات أثناء تعلَّموها التي التكتيكات طبقوا
عمالقة ذكرية واقيات رفعوا وقد واملرسحية املوسيقية بالفرق املكتظَّة سياتل شوارع يف األخرض
مقابل دون للبيع فرنسيون ُمزارعون عرض بينما اآلمنة»، التجارة «مارسوا التايل الشعار عليها ُكِتب
كردِّ الجمركية للرسوم األمريكية املتحدة الواليات أخَضعتْه الذي الروكفور جبن من كيلو ٢٥٠ نحو
أما هرمونات». عىل املحتوي األبقار «لحم ضد التقييدي األوروبي االتحاد ترشيع ضد انتقاميٍّ فعٍل
الديون إسقاط إىل تسعى دينية) منها (كثري مجموعات من مكوَّن ائتالف وهو ،٢٠٠٠ يوبيل ناشطو
للعمال الصناعية املنظمات اتحاد شارك برشية. سلسلٍة يف وا تَراصُّ فقد الثالث، للعالم الخارجية
عمال وبخاصة عامل، ٢٠٠٠٠ من أكثر ت ضمَّ حاشدة مسريٍة إىل بالدعوة الحدث يف والكونجرس
جميع يف العاملني حقوق بتطبيق طالبوا ن ممَّ العامة، الخدمات قطاع يف والعاملني والتفريغ الشحن
وأنصار املستهلك حقوق مجال يف الناشطني مع املزارعني تنظيمات تكاتََفت حني يف العالم، أنحاء
االحرتاز. بدعوى السوق تحرير اتفاقيات من الغذائية املنتجات باستبعاد للمطالبة البيئية الحركة

باالنقراض مهدَّدة فصيلة وهي — بحرية سالحف هيئة عىل متظاهر ٢٠٠ عىل يزيد ما تنكَّر
وايت، بني يُفرسِّ وعالجها. عنف واقعة أي اكتشاف بهدف الحشود بني يَجوبون وراحوا —
ذلك اختيار البحرية، السالحف إنقاذ مرشوع يف والناشط األلوان الزاهية املالبس تلك م ُمصمِّ
أبًدا تتعارك ال فالسالحف للحكمة؛ رمًزا دائًما السالحف كانت التاريخ، فجر «منذ قائًال: الزي
ف الترصُّ عىل يُقِدم فرٍد أيُّ … صوتها نكون أن وينبغي السالحف نمثل نحن العنف. تستخدم وال
نرفض بل فقط، العنف نَنبذ ال نحن … الزي ذلك يخلع أن عليه فقط، بالقول لو حتى بعدوانية،
(ورد السالم» لصنع تسعى فإنها عنًفا، السالحف تُصادف أينما له. اآلخرين استخدام أيًضا
هامش عىل العنف إىل صغرية مجموعاٌت انزلقت ذلك، من الرغم عىل .(٧٣ :٢٠٠٢ رايمون يف
نايك مثل الجنسيات، املتعدِّدة املنتجات يف املتاِجرة املحالِّ نوافذ تحطيم عىل فأقدمت التظاهرات؛
يَرشع أن وقبل الصحية. غري املنتجات أو األطفال عمالة باستغالل واملتهمة وماكدونالدز، وليفايز
السلميِّني، املتظاهرين ملواجهة غفرية بأعداٍد الرشطة رجال ل تدخَّ املمتلكات، تخريب يف األناركيون
وعقب .(٢٠٠١ مورس أيًضا ١٣؛ :٢٠٠٠ (سميث الفلفل ورذاذ للدموع املسيل بالغاز مستعينني
أن إىل بلياليها أيام ثالثة الرشطة وهجمات الحصار استمرَّ التجول، لحظر السلطات إعالن
الرشطة، اعتقلتهم من بني من كان اتفاق. أي إبرام دون حكومات عدة بني املنعقدة ة القمَّ ت انفضَّ
من حوزتهم يف ما استغلُّوا والذين العاملي، التبادل منظمة من نشطاء متظاهر، ٦٠٠ وعددهم
نَجَحت التي القليلة الوفود إىل للتحدُّث املنصة واعتالء االفتتاح حفل إىل للوصول الدخول تصاريح
تداول االفرتايض، الفضاء صعيد وعىل العاملية. التجارة منظمة ُمنتقِدين القمة، مقر إىل الدخول يف
جمعت التي العريضة وهي للشفافية، املحاَدثات افتقار عىل احتجاًجا عريضًة اإلنرتنت ناشطو
كثري يَنتمي االتجاهات، شتى من مجموعاٍت ١٧٠٠ توقيعات ساعة وعرشين أربًعا يتجاَوز ال فيما

.(١١٢ :٢٠٠٠ (كالدور الجنوبي العالم شطر إىل منها
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مجموعات ت ضمَّ تجميعيًة عمليًة ذروًة بل تحول، نقطة باعتبارها سياتل أحداث وِصَفت
املستهلكني وامُلزارعني، العمال العالم: أنحاء جميع يف مختلفة بلداٍن يف ناشطة وتنظيماٍت
وجمعيات السالم دعاة النسوية، الحركة وناشطي الكنائس البيئية، الحركة وناشطي
وثيق غري اتصاًال واملتصلة املتباينة املجموعات بأن يشهد الواقع إن بل اإلنسان. حقوق
الدولية املنظمات مواجهة يف سياتل، أحداث قبل حتى مًعا، احتشدت قد األمر بادئ يف
املسريات، إىل الضغوط ممارسة ِمن شتَّى: أساليَب ذلك يف مستخدمًة األول املقام يف
وحتى الواقعية اإلرضابات من العرائض، عىل التوقيعات جمع إىل املقاطعة حمالت من
من املتظاِهرون احتَشَد تالها، وما سياتل يف اإلنرتنت. شبكة عىل اإللكرتونية اإلرضابات
قرارات، من الدولية الحكومية املنظمات بعض تتَّخذه ما رشعية ُمتحدِّين عدة بلداٍن
العادية الدبلوماسية القنوات عرب ذلك املتظاِهرون ق يُحقِّ لم خططها. عرقلة إىل وساعني

شتَّى. بأساليَب العام الرأي عىل التأثري بمحاولة بل االنتخابات، أو
االحتجاجية الحركات سمات إحدى من كان ،١ القسم يف لنا سيتَّضح وكما الواقع، يف
ممارسة ثمَّ وِمن الفعل؛ من تقليدية غري أنماٍط خالل من العام الرأي تعبئة عىل قدرتها
استهَللنا والذي سياتل، الحتجاجات املوجز العرض يَصف القرارات. صناع عىل الضغوط
عليه نُطلق سوف ما مجتمعًة، تُشكِّل، والتي املختلفة األفعال من سلسلة الفصل، هذا به
العاملية العدالة حركة إىل إشارة ترد سوف ،٣ القسم يف الجمعي. الفعل ذخرية ٢ القسم يف
حيث من االختالف، يف غايٍة أساليَب بني التعايش إمكانية عىل استداللنا معرض يف وذلك
إىل بالنسبة املعارصة. االحتجاجية الذخرية إطار يف هها، يوجِّ الذي و«املنطق» راديكاليتها
لكنه ا مهمٍّ قراًرا سيتبنَّونها التي الفعل ألنماط اختياراتهم تعد االجتماعية، الحركات فاعيل
وثقافية قيمية اعتباراٍت يضمُّ بل اسرتاتيجية، حساباٍت عىل فقط ينطوي ال إذ عسري؛
الجماهري من مختلفة أنماط مخاطبة حتمية إن ،٤ القسم يف سنرى وكما الواقع، يف أيًضا.
تتأثَّر الخيارات هذه مثل أن إىل إضافًة التكتيكية، املعضالت من عدًدا تَخلق واحد آٍن يف
الحدود داخل ،(٥ (القسم اآلخرين الفاعلني مع والتفاعالت الداخلية ات املتغريِّ من بكلٍّ
إىل القرارات لتلك ة امُلتغريِّ الطبيعة وتُؤدِّي .(٦ (القسم سواء حدٍّ عىل وخارجها القومية
تغيريات من القرارات تلك عىل يطرأ ما وطبيعة الدورية االحتجاج لديناميكيات تحليٍل

.٧ القسم يف الفصل هذا به يُطالعنا ما وهو الزمن، عرب
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تعريف االحتجاج: (1)

برشية، ومتاريَس مسرياٍت الناشطني تنظيَم بعدها وما سياتل احتجاجات خالل شهدنا
أقنعَة مرتدين املتظاهرين بعض وتجوُّل مسائيًة، عاٍت وتجمُّ موسيقيًة حفالٍت وإقامتهم
ملواقَع واحتاللهم سوداء، أقنعًة اآلخر البعض وارتداء االنقراض، عىل امُلوشكة السالحف
تلك جميع بدء، ذي بادئ األفعال؟ تلك كل بني إذن، يجمع، الذي ما وافرتاضية. حقيقيٍة
العمليات يف للتأثري اعتياديٍة غريُ أساليُب جميُعها أْي االحتجاج؛ أنماط من هي األفعال
لإلقناع أساليَب االجتماعية الحركات «تُوظِّف الحقيقة، يف والثقافية. واالجتماعية السياسية
عالماُت برشعيتها وتحيط تقليدية، وغري ومثرية جديدًة كثرية، أحياٍن يف وتكون، واإلكراه
كياناٌت فيها تُوظَّف للنزاع، «بَُؤٌر هي فاالحتجاجات .(٢٢٧ :١٩٧٣ (ويلسون استفهام»
املؤسسية القوى عالقات يف تغيريات إحراز أجل من وأحاديُث وممارساٌت وهوياٌت ورموٌز

.(٢٦٨ :٢٠٠٤ دايك وفان (تايلور منعها» أو الراسخة
من فوًرا الحكومة قرارات معارضة يُمكن التمثيلية، الديمقراطية مبادئ إىل استناًدا
اختياراتهم خالل من املواطنني جانب من الحًقا معاقبتها أو الربملانية، املعارضة خالل
للضغط قنوات عدة إىل اللجوء يُمكن العسكري، التدخل بخالف االنتخابات. يف التصويتية
من واحدة يف املفاوضات أو الثنائية الدبلوماسيُة بينها من األجنبية، الحكومات عىل
منذ سيما ال املواطنني، من متزايدة أعداًدا أن غري العديدة. الدولية الحكومية املنظمات
يواجه فحني الحكومات. عىل الضغوط من أخرى أنماٍط برشعيِة أقرُّوا قد السبعينيات، عقد
الفعل من أنماًطا يَتبنَّْون فإنهم عادلة، غريَ يَُعدُّونها قراراٍت أو قوانني املواطنون هؤالء
«أُِضيفت الخصوص، وجه عىل فصاعًدا، الستينيات عقد فمنذ املستقرة. املعايريَ تعاِرض
وآخرون (بارنز السياسية» األنشطة من جديدة طائفٌة السياسية املواطنني ذخرية إىل
للمشاركة التقليدية األنماط إىل الباحثون أضاف لقد الحقيقة، يف 1.(١٤٩ :١٩٧٩
األوضاع مناقشة أو الصحف، يف السياسية الشئوِن متابعَة تَشمل التي — السياسية
حضور أو حيها، مرشَّ أو السياسية األحزاب لحساب العمل أو اآلخرين، مع السياسية
واملعارف األصدقاء إقناع أو الحكوميني، املسئولني مع التواُصل أو السياسية، اللقاءات
بينها من التقليدية، غري الجديدة األنماط من طويلة قائمًة — معينٍة بأساليَب بالتصويت
أو اإليجارات سداد عن واالمتناع املقاطعة وحمالت القانوني، والتظاهر العرائض، توقيع
العمال وإرضابات املرور، حركة وعرقلة واالعتصامات، الحيوية، املواقع واحتالل الرضائب،
بصورٍة رشعية صفًة الجديدة األنماط تلك اكتسبَت وقد العمالية. نقاباتهم إقرار دون

228



االحتجاج ودورات وذخائره الفعل أنماط

الصناعية املجتمعات يف املبارش السيايس الفعل أساليُب تُوَصم ال الواقع، «يف ُمتزايدة:
للمنظومة» معاديًا ًها توجُّ باعتبارها إليها يُنَظر وال املألوف، عن باالنحراف املتقدِّمة

.(١٥٧ :١٩٧٩)
الديمقراطية للجماهري دائمة «سمٌة السياسية املشاركة ذخرية يف ع التوسُّ هذا أن بدا
يزيد ما بعَد ،(٢٢١ :٢٠٠٢) نوريس بيبا الحظت وبالفعل .(٥٢٤ :١٩٧٩) الحاشدة»
فاليوز وورلد رابطُة جمعتها التي الرأي استطالعات إىل واستناًدا الزمان، من عقدين عىل
مجموعات من التحول بأن لالعتقاد تدعونا كثرية أسبابًا «ثمة أن االستقصائية، للدراسات
املشاركة هيئات عىل تأثريًا خلََّف قد الجديدة االجتماعية الحركات إىل التقليدية املصالح
األنشطة أنماط من كثريًا أن االحتجاج سياسة تحليُل يُظِهر وأهدافها. وذخائرها السياسية
ما، حدٍّ إىل االنتشار واسَع صار املستهلكني، ومقاطعة والتظاُهرات العرائض مثل تلك،
كقناٍة االحتجاج سياسة صعوَد نشهد إننا األخرية. العقود خالل متزايدة شعبيًة واكتسب
(١٩٧ :٢٠٠٢) بيانات من نوريس إليه َلْت توصَّ ما يَكشف والتعبئة.» السيايس للتعبري
وحرض عرائض، عىل السكان من باملائة ٦٠٫٧ ع وقَّ عهًدا» األقدم «الديمقراطيات يف أنه
من ثمانيًة وبدراستها مقاطعة. حمالت يف باملائة ١٧٫١ وشارك تظاهرة، باملائة ١٩٫١
املتحدة والواليات والنمسا وهولندا الغربية وأملانيا (بريطانيا الصناعية بعد ما املجتمعات
من قفزت قد عرائض عىل عني املوقِّ نسبَة أن َ تبنيَّ وفنلندا)، وسويرسا وإيطاليا األمريكية
َمن نسبَة وأن التسعينيات، منتصف يف باملائة ٦٠ إىل السبعينيات منتصف يف باملائة ٣٢
يف شاركوا َمن نسبة ارتفعت بينما باملائة، ١٧ إىل ٩ من ارتفعت قد تظاهرات يف شاركوا
باملائة، ٢ إىل ١ من مباٍن احتالل عىل أقدموا وَمن باملائة، ١٥ إىل ٦ من مقاطعة حمالت
(املصدر باملائة ٤ إىل ٢ من رسمية غرِي إرضاباٍت يف املشاركني نسبُة تضاَعَفْت بينما

.(١٩٨ السابق:
القرارات. ُصنَّاع عىل للتأثري مباِرشة غري قنواٍت استعماُل املهمة االحتجاج سمات من
فالوقائع النفوذ؛ لعديمي سياسية أداٌة هو ،(١٩٦٥) ليبسكي مايكل ذكر كما فاالحتجاج،
سمر» «فريدم حملة من بدءًا — الستينيات خالل األمريكية املتحدة الواليات هزَّت التي
املدنية الحقوق ناشطو أطلقها التي الجنوبية، الواليات يف السود الناخبني لتسجيل
— الِعْرقية لألقليات املدنية للحقوق دعًما واشنطن» إىل «مسرية إىل وصوًال ،١٩٦٤ عام
تَعتمد ولم نسبيٍّا؛ النفوذ معدومة مجموعاٌت فيها شاركت «لقد مشرتك: يشءٌ كلَّها جَمَعها
أخرى مجموعاٍت تنشيط عىل بل للنفوذ، املبارش االستغالل عىل نجاحها يف املجموعاُت تلك
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تنشيط مدى عىل يتوقَّف االحتجاجات نجاح إن السيايس. املضمار اقتحام عىل وتشجيعها
واحدًة يَُعدُّ االحتجاج فإن ولذلك السيايس؛ االنخراط عىل وتشجيعها األخرى األطراف
التطلع من السيايس النفوذ العديمة املجموعات حتى تُمكِّن معدودة اسرتاتيجيات من
سياتل تظاهرات يف شاركوا َمن أنَّ ذلك يؤكِّد ومما .(١ :١٩٦٥ (ليبسكي املشاركة» إىل
لم إن حتى الجديدة. الليربالية االقتصادية السياسات «ضحايا» أنفَسهم يَُعدُّون كانوا
الشعبية والزُّمر الحكومية، غري واملنظمات االتحادات، فإن حرفيٍّا، النفوذ» «عديمَة تَُكن
تعبري بحسب معارضة أطراًفا (أو السلطة دائرة خارَج كانت االحتجاجات؛ أطلقت التي
ذات واألمم الدولية الحكومية املنظمات ُممثِّلو يكون حيث عاَلمية، سياسية ساحٍة يف تييل)

السلطة. دائرٍة داخَل الكربى واملؤسسات النفوذ
واألطراف اإلعالم وسائُل فيها تلعب مبارش غري إقناٍع عمليَة يُطِلق إذن، فاالحتجاج،
العديمي الفاعلني عىل يتعنيَّ ،1-7 شكل يُشري كما الوساطة. دوَر النفوذ ذات الفاعلة
تعبئَة األمر، واقع يف االحتجاج، ن يتضمَّ نفوذًا. أكثر مجموعاٍت من الدعم تعبئُة النفوذ
اهتماًما السياسية بالقرارات املهتمون الفاعلون فيُشكِّل الفاعلني، من متنوعة طائفٍة
الَحراك قيادُة بها منوط قيادٌة تربز القاعدة هذه ومن االحِتجاج، مؤيدي بقاعدة مباًرشا
املقام يف هة املوجَّ رسالتها نرش اإلعالم وسائل وتتوىل الخارجية. العالقات عىل والحفاظ
االحتجاج أهداَف بدورهم يشكِّلون والذين القرارات، ُصنَّاع من املرجعي الجمهور إىل األول
إيجابيًة محفزاٍت تخلق أن االحتجاجية للعملية ينبغي النجاح، إحراز سبيل ويف الحقيقية.
ميادين يف استثمارها املمكن املوارد من مزيًدا يَملكون َمن تعاُطِف كسَب لها يكفل بما
نحو الجمعي فْعَلها ه توجِّ أن النفوذ الصاحبة للمجموعات يمكن حني يف القرارات. اتخاذ
لديهم َمن إلرشاِك السْعُي النفوذ هذا يملكون ال َمن عىل يجب مباَرشًة، القرارات صنَّاع
االجتماعية الحركات تمارسه ما فإن ذلك، إىل إضافًة القرارات. صنَّاع عىل التأثري إمكانية
سبيل (عىل فيهدِّد سلبيٍّا، أو قضيتهم، مع تعاطًفا فيَخلق إيجابيٍّا، ا إمَّ يكون قد تأثرٍي من
وخصائص اإلعالم، وسائل خصائُص تُعتَرب السبب ولهذا فوىضواضطرابات؛ بخلق املثال)
فقدرتُها االجتماعية؛ الحركات إىل بالنسبة خاصة أهميٍة ذاَت العموم، يف التواُصل قنوات

الحيوية. َحراكها مكونات أحُد بالفعل هي العام الرأي ُمخاَطبة عىل
إذ تحتكره؛ وال فقط االحتجاج استخدام تقترصعىل ال االجتماعية الحركات أن شكَّ ال
ويتحالفون الضغط، مجموعات أو السياسية كاألحزاب آَخرون، فاِعلون أيًضا منه يستفيد
االحتجاج أن بيَْد معينة. حمالٍت إطالق أجل من االجتماعية الحركات مع واآلخر الحني بني
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مكاسب رمزية

قاعدة مؤيدي
االحتجاج

الجمهور
ا3رجعي

مكاسب مادية
أهداف االحتجاج

اإلعالمالقيادات

ليبسكي من ف بترصُّ منقول املصدر: االحتجاجية، الحركات يف التواُصل عملية :1-7 شكل
.١٦٣–١٨٢ :١٩٦٥

املميِّزة الفعل أنماِط أحَد يُعتَرب كان راديكاليًة) واألشد ابتكاًرا األكثر أشكاله يف سيما (ال
تمتلك الضغط، ومجموعات السياسية لألحزاب خالًفا ألنها، نظًرا االجتماعية؛ للحركات
خاصة أهميًة الفعل ألنماط إن القرارات. صنَّاع دوائِر إىل الوصول من تُمكِّنها أقلَّ قنواٍت
أكثر اإلقناع أساليب من تتبنَّاه بما األذهان يف تُخلَّد ما «غالبًا ألنها االجتماعية؛ للحركات

.(٢٢٦ :١٩٧٣ (ويلسون بأهدافها» تُخلَّد مما

الفعل ذخائر (2)

من وغريها املباني واحتالل املقاطعة، وحمالت املسريات، بني آخُر مشرتٌك عامٌل ثمة
من جزءًا تُشكِّل فجميعها العاَلمية؛ العدالة إىل الداعية الحمالت تبنَّتْها التي الفعل أنماط
تَمتلكها التي الوسائل من كاملة «طائفة بأنها تُعَرف والتي الجمعي، للفعل حديثة ذخريٍة
(تييل األفراد» من مختلفة مجموعاٍت إىل املطالب أنواع مختلف لتقديم ما) (مجموعٌة
بتعيينه وذلك الجمعي؛ الفعل دراسة يف ُمهم إسهاٌم تييل لتشارلز كان وقد .(٢ :١٩٨٦
إن القول عن الَغني من محدَّدة. تاريخيٍة حقٍب يف الخاليف2 الفعل أنماط بني للفوارق
أحرق أن سبق فقد عليها؛ سابًقا كان بل القومية، الدول بتأسيس رهنًا يكن لم االحتجاج
مالبس الرعية من أفراد وارتدى الخبز، أسعار ارتفاع عىل احتجاًجا الطواحني الفالحون
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مناسباٍت إىل الجنازات ل تتحوَّ أن املمكن من وكان بُوالتهم، االستهزاء بغرض تنكُّرية
استعمال بني ما ون املحتجُّ انتَهجها التي األساليب تنوَّعت وقد الظلم.3 لشجب مواتية
الحقول اقتحام إىل الصاخبة) االحتفاالت يف الحال هو (كما صلة ذات غري وموسيقى رموز
«يُمكن مشرتكتان: ِسَمتان جَمَعتها األساليب هذه كل أن غري الحبوب. عىل واالستيالء
عرش السابع القرن منتصف منذ ون املحتجُّ امتلكها التي الذخرية إن عام بوجٍه القول
إىل هًة موجَّ كانت فقد ضيق؛ محيلٍّ نطاٍق ذات كانت عرش التاسع القرن منتصف وحتى
تلك اعتمدت ذلك، عن فضًال الوطنيني. للفاعلني املحليني امُلمثلني أو املحليني الفاعلني
النفوذ أويل من الحال يف لهم يُتاح ملن اللجوء أي الرعاية، مفهوم عىل بشدة الذخرية
غري السلطة أصحاب محلَّ مؤقتًا يحلُّون ذلك يف وهم النزاعات، تسوية أو املظالم لنقل
:١٩٨٦ (تييل الفعل» ينتهي أن بُمجرَّد السلطة يعتزلون ثم املرتاخني، أو بالثقة الجديرين

.(٣٩١-٣٩٢
استُبدلت حني وذلك عرش، التاسع القرن يف تتغريَّ الجمعي الفعل أنماط بدأت
عىل قدرتها «رغم قوميٍة بأخرى الرعاية عىل امُلعتمدة القديمة املحلية الفعل ذخرية
بني التنسيق ة مهمَّ تُالئم ما غالبًا فإنها املحليِّني، واألعداء املحلية القضايا مع التعامل
القائمني السلطة أصحاب ظل يف البقاء من «بدًال ومستقلَّة املحلية»، املجتمعات من كثري
إىل الجديدة الذخرية مستخدمو يَميل أقرُّوها، التي الروتينية اإلجراءات تكييف ومحاولة
،(٣٩١-٣٩٢ :١٩٨٦ (تييل وَمطالبهم» مظاملهم عن الخاصة تعبرياتهم صياغة يف الرشوع
والعرائض، الجماهريية، واللقاءات االنتخابية، عات والتجمُّ اإلرضابات، مثل أفعاًال وتضم
ه تتوجَّ السابق يف الحشود كانت الترشيعية. الهيئات مقارِّ واقتحام والتمرد، واملسريات
الوطنية السلطة مقارَّ تستهدف فإنها اليوم أما بأعدائها، الخاصة اإلقامة محالِّ صوب
استخدام إىل تَميل القديمة الذخرية كانت .(٣٩٢-٣٩٣ :١٩٨٦ (تييل ورموزها العامة
كاريكاتوريٍة رسوٍم هيئة يف أكان سواءٌ السلطات، قبل من املستخدم نفسه الفعل نمط
الفعل. من مستقلَّة أنماًطا ابتكرت فقد الجديدة الذخرية أما مؤقتة؛ بدائل أو ساخرة
مجتمعاٍت يف أعضاءً باعتبارهم التقليدية الجمعي الفعل ذخرية يف املشاركة األفراد اعتاد
ملصالَح ُممثلني باعتبارهم الحديثة الذخرية يف يُشاركون فإنهم اآلن أما بالفعل؛ قائمة
بينما الرسمية، املناسبات أو االحتفاالت القديمة الذخرية تستغل أن العادة جرت محدَّدة.
كان وقد للفعل. املواتية واملناسبات عات للتجمُّ د املتعمَّ التنظيم الجديدة الذخرية ن تتضمَّ
القومية، الدول إنشاء عنها أسفر التي النتائج بني من االحتجاج نمط يف التحول هذا
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(٣٩٥-٣٩٦ :١٩٨٦) تييل عرب وكما الحديثة. االتصال وسائل وظهور الرأسمالية، وتنامي
قائًال:

الشئون أهمية وتراَجَعت القومية الدول قوة تضاعَفت الرأسمالية، نجم بزوغ مع
يف وذلك العاديني، األفراد مصري إىل بالنسبة املحليني والرعاة املركزية املحلية
التي للقرارات الوطنية والسلطة الضخمة األموال رءوس أصحاب اتخاذ ظل
الحبوب عىل االستيالء أضحى ثم ومن ُمتزايدة؛ بصورة حياتهم عىل تُؤثر باتت
وأهميتها. فاعليتها فقدت باليًة ممارساٍت شابه وما للحقول الجماعي واالقتحام
أنماًطا العامة ابتكر املال، ورأس السلطة يف جَرت التي للتحوالت واستجابة
واللقاءات االنتخابية، الحمالت ظهور إىل أدَّى ما وانتهجوها؛ الفعل من جديدة

األحدث. الذخرية عنارص من وغريها االجتماعية، والحركات الجماهريية،

للحياة القومي الطابع فيه تزايد جديد لوضٍع إذن، الجديدة، الذخرية استجابت
الطبقات بني سيما ال املنظمة، الجمعيات وانترشت املجتمعات، دور وتقلَّص السياسية،
الذخرية تتميَّز املستقل، وطابعها القومي نطاقها جانب إىل .(٣٠٩ ١٩٨٤ب: (تييل العاملة
من استخدامها إمكانية به نَعني ما وهو امَلِرنة، طبيعتها وهي: أال أخرى بسمٍة الحديثة
يف الذخرية كانت األهداف. من متنوعة مجموعٍة إلحراز الفاعلني من متنوِّعة طائفة ِقبَل
يعزله وطبقات، رتب إىل مقسم مجتمٍع «يف وجامدة: ومبارشة محدَّدة التقليدية املجتمعات
أن النادر من كان متحدة، مشرتكٍة مجموعاٍت يف أفراده وينتظم واألمية، التواصل سوء
:١٩٩٤ (تارو نشأتها» إىل أفضت التي الرصاعات عن متمايزة الجمعي الفعل أنماط تجد
(سواءٌ االتصال وسائل يف ع والتوسُّ القومية، الدول دعائم لتوطيد كان املقابل، يف .(٣٥
ذخريٍة لنشأة املجال تهيئة يف دور الخاصة الجمعيات ونمو صحًفا)، أم طرًقا أكانت
ظاهرة النتشار بدوره الطريق د مهَّ ما وهو باملرونة، تتَّسم مبارشة، غري عامة جديدٍة

السكاني. املجتمع داخل ومتنوعة جديدة مجموعات وتعبئة االحتجاج
الحديثة الذخرية عىل جمة تغيرياٌت تَطرأ لم وتارو، تييل إليه ذهب ما بحسب
املتاريس، وإقامة املقاطعة، لحمالت يََزل فلم الفرنسية. الثورة مع تزامنًا نشأت التي
املشهد ضمن الواقع) يف طاغيًا يكون (ربما وجود التظاُهرات وتنظيم العرائض وتوقيع
تعيني يُمكننا الفصل، هذا صدر يف الوارد املثال إىل ًدا مجدَّ التَفتْنا لو لكننا االحتجاجي،
السمات يف جرت تحوُّالٍت ضوء يف تفسريها يُمكن عنارص الجديدة، العنارص من عدد
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الرأسمالية تطوَّرت بدء، ذي بادئ الحديثة. الذخرية لنشأة رضورية تُعتَرب التي نفسها
الجنسيات. ُمتعدِّدة رشكاٍت إىل القومية الدول مفهوم عىل قائمًة صناعاٍت كونها من
فرعية قوميٍة بكياناٍت اآلن َمحوطة أنها غري القومية، الدول تختِف لم بالتأكيد ثانيًا:
هذا من والتاسع الثاني الفصلني (انظر متنامية سلطاٍت ذات وطنية فوق وكيانات
يف والقوميات للحدود ُمتجاوزة سياتل شهدتها التي التعبئة عمليات وتُعترب الكتاب).
الفاكس أجهزة سيما وال التلفزيون، مثل الجديد اإلعالم وسائل أسهمت ثالثًا: طبيعتها.
وقدرتها االجتماعية الحركات طموحات تغيري يف عهًدا، األحدث واإلنرتنت الة النقَّ والهواتف
من يستغلونه الناشطني أن سنجد اإلنرتنت، عن خاصة بصفٍة بالحديث التواصل. عىل
إىل اإللكرتونية» «الدعوة مصطلح فيُشري املعارضة؛ وتحركات اإللكرتونية التعبئة أجل
التكنولوجيا استعمال أو القرارات، صنع عملية يف للتأثري املتقدمة التكنولوجيا «استعمال
صارت ذلك، عىل عالوًة .(٨ :٢٠٠٢ وماكنت (هيك السياسات» تغيري جهود دعم إىل سعيًا
بدئها يف وأشقَّ قيادتها يف مركزيًة وأقل مًدى أطول والقوميات للحدود امُلتجاِوزة الحمالت
جزئية بصورٍة يُعزى ما وهو واألهداف، الشبكات حيث من دائًما للتغيري وقابلة وإنهائها

.(٢٠٠٣ (بينيت اإلنرتنت إىل

وأنماطه لالحتجاج املنطقية األسس (3)

عن ون يُعربِّ لها املناهضة والتنظيمات الجديدة الليربالية للعوملة املعارضني املواطنني إن
كانت للفعل أنماط من الفصل هذا به افتَتحنا ما إن أوًال: شتى. بطرٍق لها رفضهم
إىل التقليدي العرائض توقيع من تراَوَحت إذ بأخرى؛ أو بصورة طبيعتها يف راديكالية
تتعدَّد وذاك هذا بني وفيما التصادمية، طبيعته حيث من ًة حدَّ األشدِّ الحصار فرض
ترتيب يف نجح الرأي استطالعات عىل قائًما بحثًا الدارسون أجرى وقد العنف. وقائع
فارقًة عالماٍت ُمربًزا تطرًفا، األشدِّ إىل تطرًفا األقلِّ من واحد مقياٍس عىل املشاركة أنماط
املمارسات إىل التقليدية السياسية املمارسات من االنتقال عىل األوىل العالمة «تدل شتى:
سياسيٌة أنشطٌة هي القانونية التظاهرات يف واملشاركة العرائض فتوقيع التقليدية؛ غري
الفارقة العالمة تُمثِّل املقبولة. الديمقراطية األعراف حدود يف تزال ال لكنها تقليدية غري
من الثالث املستوى يتضمن املقاطعة. كحمالت املبارش، الفعل أساليب إىل التحول الثانية
الفارقة العالمة تشمل وأخريًا عنيفة. غري لكنها قانونية غري أفعاًال السياسية األنشطة

.(٦٥ :١٩٨٨ (دالتون املادي» اإلرضار أو الشخيص كاإليذاء عنيفة أنشطًة الرابعة
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كبري، حدٍّ إىل السياسية املنظومة عىل امُلنتََهَجة الفعل أنماط تركيز من بالرغم ثانيًا:
االسرتاتيجيات متفاوتة) (بدرجاٍت أيًضا استَغلَّت قد الحركات أن إىل اإلشارة ينبغي
يف السياسية، االسرتاتيجيات تسعى فبينما القيم. منظومات تغيري إىل الهادفة الثقافية
ٍل تحوُّ إجراء إىل الثقافية االسرتاتيجيات تسعى الخارجي، الواقع تغيري إىل األول، املقام
املنظومات إىل األساس يف هة موجَّ االجتماعية الحركات بعض فإن سلًفا، أرشنا وكما داخيل.
روشت املثال، سبيل (عىل السياسية املنظومة عىل اآلخر البعض يُركِّز حني يف القيمية،
النشاط إىل والرتاُجع املتزايد «التسييس» أطوار بني ترتدَّد نفسها الحركات إنَّ بل ،(١٩٩٤
١٩٩٦أ). بورتا ديال إيطاليا، يخصُّ فيما ١٩٨٤أ؛ (ميلوتيش املضادة بالثقافات امُلرتبط
التطرُّف، من متفاوتة بدرجاٍت والسياسية الثقافية االسرتاتيجيات تتَّسم ذلك، جانب إىل
املتعلِّقة الراديكالية املعارضة إىل ُمعتدلة فرعيٍة ثقافٍة تطور من األوىل الحالة يف ترتاوح

١٩٩٠أ). (روشت املواجهة إىل التفاوض من الثانية ويف املضادة، بالثقافات
تمييزها يُمكن أشمل، بصورٍة للتدليل ييل فيما سنَسعى وكما الفعل، أنماط أن غري
يُسندها والتي األمور، لسري امُلعتادة الطريقة أو املنطقية» «األسس إىل استناًدا أيًضا

الفعل. أنماط إىل الناشطون

األعداد منطق (1-3)

،(١٩٨٥) األعداد» «قوة كتابه يف ديناردو جيمس إليه أشار الذي األعداد، منطق يُشكِّل
:١٩٨٥) األعداد» يف قوة من دائًما «يبدو ملا فنظًرا االحِتجاجية؛ األنماط من للعديد أساًسا
فإن ديناردو، ذكر وكما مؤيِّديها. عدد عىل كبري حدٍّ إىل الحركات مصري يتوقَّف ،(٣٥
فال مبارشة. وغري مبارشة بطريقة الحكم نظام عىل يؤثِّر امُلعارضني تظاهرات «حجم
عىل الحكم نظام قدرة وأن األعداد، ازدياد مع يَشتدُّ اليومي الروتني اختالل أن شكَّ
عىل وعالوًة أعدادهم. تنامي مع محالة ال تَرتاجع أن شأنها من الحشود عىل السيطرة
بحجم النظام إىل مؤًرشا بحجمها تُرسل فإنها التظاُهرات، تُسبِّبه الذي الفوري االضطراب
زيادة السياسية األحزاب تحاول ومثلما .(٣٦ :١٩٨٥) املعارضون» به يتمتَّع الذي الدعم
إىل أتباعها أعداد مضاعفة إىل الضغط مجموعات وتسعى لها، الداعمني الناخبني أعداد
من ُممكن عدٍد أكرب تعبئة إىل السعي االجتماعية بالحركات يجدر ممكن، حدٍّ أقىص

امُلتظاهرين.
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وراء الكامن واملنطق االنتخابات، محل االحتجاجات تحلُّ الرؤية، تلك من انطالًقا
تُفيد األغلبية. قرارات تطبيق التمثيلية: الديمقراطية وراء الكامن نفسه هو املفهوم هذا
ليست الشارع يف األغلبية أن حقيقة إىل امُلنتَخبني امُلمثلني انتباه جذب يف االحتجاجات
الخوف فإن ثم ومن األقل؛ عىل معينًة قضايا يخصُّ فيما الربملان، يف األغلبية نفسها هي
وإعادة مواقفهم، تغيري إىل الشعب ممثيل يَدفع أن يفرتض االنتخابي الدعم فقدان من

مجمله». «يف الشارع جانب إىل االصطفاف
الكامنة العددية القوة إظهار منها املقصود األساليب أهم من واحدًة املسريات تُعدُّ
وذلك الشارع»، «سياسة من جديدة موجًة سياتل تظاُهرات أطلقت فقد االحتجاج. خلف
خالل الضخمة التظاهرات تُنظَّم املايض. من ذكرى مجرد بدت ضخمًة مسرياٍت بإطالقها
تُعَقد الدويل املستوى عىل «ملبادرات ساحات بأنها تُعرف والتي املضادة، الِقَمم اجتماعات
مستوى رفع قاصدًة نَقدي، منظور من لكن نفسها القضايا وتتناول الرسمية القمم أثناء
الرسمية بالنسخة عالقات خالل من ذلك أكان سواءٌ واملعلومات، االحتجاج عرب الوعي
شهدها التي األولية التجارب بعض عقب .(٣٥ :٢٠٠٢ (بيانتا ال» أم القمم هذه من
مؤتمراٍت مع تزامنًا التايل، العقد مدار عىل املضادَّة الِقَمم عدد تضاعف الثمانينيات، عقد
غري ُمنظَّماٍت جانب من محموٍم نشاٍط من بدعم وذلك املتحدة، لألمم النطاق واسعة
أعمَّ، بصورٍة تمثل، بل اآلالف، بمئات املقدَّرين أعضاءها فقط تُمثِّل ال أنها زعمت حكومية
األشخاص ماليني وشارك آرائهم. عن للتعبري ا عامٍّ منربًا يملكون ال ممن املواطنني مليارات
عام فرباير من عرش الخامس وافق الذي العراق حرب عىل لالحتجاج العاملي اليوم يف

الطبع). تحت وروشت والجريف ٢٠٠٥؛ ودياني بورتا (ديال ٢٠٠٣
العرائض الحركات؛ لداعمي العددية القوة إلظهار املستخدمة األخرى األساليب من
بإجراء ومطالبات عرائض ُقدِّمت الثمانينيات، عقد ففي االستفتاءات). إىل (باإلضافة
جمع حيث بريشينج؛ وقذائف هة املوجَّ القذائف بنرش املتأثِّرة البلدان جميع يف استفتاءات
ويف األمريكية. املتحدة والواليات وأملانيا وهولندا إيطاليا يف التوقيعات ماليني املحتجون
األوروبية البلدان من عدد يف السالم إىل داعية مجموعاٌت اقرتحت و١٩٨٥، ١٩٨٤ عامي
بشأن ضمانات بتقديم األحزاب جميع إىل املنتمني االنتخابات مرشحي الناخبون يطالب أن
حقبة خالل حملة قيادة يف ٢٠٠٠ يوبيل ائتالف نجح كما بالسالم، املتعلِّقة القضايا
البلدان ديون بإسقاط تطالب عريضة عىل توقيع مليون ٢٤ جمع عن أسفرت التسعينيات
قد اإلنرتنت شبكة استخدام يف التوسع أن شك ال .(٢٠٠٢ وتيمودو (أنهاير فقًرا األشد
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املتعدِّدة الرشكات ضد والقوميات للحدود العابرة فالحمالت العرائض؛ استخدام ل سهَّ
بصورٍة تنطلق إلخ، … ونايك ومونسانتو، ومايكروسوفت، بريز، دي مثل الجنسيات،
الربيدية القوائم خالل من التوقيعات تُجَمع حيث اإللكرتونية، العرائض عرب أساسية

اإللكرتونية.4 واملواقع
أشكال من آخر شكٌل وهي األعداد»، «منطق أيًضا اإللكرتونية اإلرضابات تتبع
باعتبارها الراديكالية التنظيمات بني األخرية السنوات خالل انترش اإللكرتوني االحتجاج
انظر سرتانونيتورك: جمعية تعبري (بحسب الواقعية» للرصاعات افرتاضية «ممارسة
«شبيهة اإللكرتونية اإلرضابات إنَّ .(٢٠٠٥ وموسكا بورتا ديال ١٠٤؛ :٢٠٠٠ فريسكي
.(www.netstrike.it) إليه» الوصول ملنع ما طريٍق احتالل إىل تعمد حقيقية بمسريٍة
وقٍت يف نفسه بالنطاق املتَّصلني األفراد من كبري عدٍد من اإللكرتونية اإلرضابات تتكون
رمزيٍّا، هدًفا يعترب ما موقٍع يف «تكدُّس» إلحداث مسًعى يف وذلك سلًفا محدَّد واحٍد
املوقع صاحب إعالم يجري ما عادًة املوقع. إىل الوصول من املستخدمني من غريهم وملنع
ل يُفعِّ االفرتايض، اإلرضاب وقائع تجري وبينما ودوافعها، بالتعبئة ني املحتجِّ من امُلستهَدف
بريدية) قوائم أو للمحادثة خطوًطا تكون ما (عادًة اتصال قناة اإللكرتونيُّون ون امُلحتجُّ
باحتجاجاٍت مصحوبًة اإللكرتونية اإلرضابات تأتي قد االحتجاجي. تحركهم لتنسيق
املثال سبيل فعىل األمثل؛ الوجه عىل والواقعية اإللكرتونية البيئتنَي تربط افرتاضية غري
إبان العاملية التجارة منظمة موقع ضد إلكرتوني إلرضاٍب اإللكرتونيون الناشطون ج روَّ
اإللكرتونية، باإلرضابات الشبيهة األساليب من .(٢٠٠٢ جوردان (تي سياتل احتجاجات
إلكرتوني موقٍع إمطار عن عبارة وهي اإللكرتوني، الربيد قنابل هي استعماًال، أقل لكنها
االستيعابية طاقته عددها يفوق أن إىل الرسائل من بوابل الكمبيوتر ألجهزة خادٍم أو

ويُعطَّل.
عىل للتأثري محاولة بمنزلة فهو التمثيلية؛ الديمقراطية مبادئ مع األعداد منطق يتَّسق
املتظاهرين أن إىل بالنظر السياسية. للقوة األخري امُلستودع بمنزلة هو الذي العام، الرأي
املخاطرة من بدًال مواقفهم ون يُغريِّ سوف ُممثليهم أن امُلفرتض فمن ناخبون، أيًضا هم
بقيادة الدويل العسكري التحالف يد عىل العراق قصف أن بيد أخرى. مرًة انتخابهم بعدم
دائًما. يَنجح ال األعداد منطق أن أثبت الحاشدة، لالحتجاجات تحدٍّ يف األمريكية، اإلدارة
معارضة أظهرت قد الحرب يف امُلنخرطة البلدان أغلب يف الرأي استطالعات أن من فبالرغم
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قواتها وإسبانيا) إيطاليا (مثل األوروبية البلدان حكومات أرسلت لها، الشعوب أغلبية
األمريكي. لالحتالل دعًما

ببساطٍة تتبع امُلنتَخبني امُلمثلني آراء أن افرتاض السذاجة من سيكون أنه شك ال
ذي بادئ التصويت، إنَّ .(٢٠٠٢ وسو (ماكادم املواقف جميع يف الجماهري عموم آراءَ
دوافَع بني توازن تحقيق عىل ويَعتمد التساؤالت، من كاملة سلسلٌة معامَله تُحدِّد بدء،
التقليدي االنتخابي اختياره عن سيَنرصف ما فرًدا أن إطالًقا املؤكَّد غري من مختلفٍة.
بشأن الحركة مع الفرد هذا اتَّفق وإن حتى معينة، قضيٍة بشأن ما تفضيٍل إىل استناًدا
فقط، به يَحَظون الذي الدعم زيادة الحركات ناشطي عىل يتعنيَّ ال ولذلك القضية؛ تلك
االحتجاجية الحمالت تستمرُّ ال ثانيًا: مطالبهم. لصالح قوية» «تفضيالٍت إنتاج أيًضا بل
وبالفعل، ووضوًحا. مبارشة أقل السيايس تأثريها فإن ثم ومن محدودة؛ لفرتاٍت إال
مع تَعقدها التي تلك سيما ال الحركات، تحالفات جميع منها تُعاني التي املشكلة «إن
الهادرة» املسريات هتاف خَفَت متى وثباته االلتزام متانة عىل اإلبقاء كيفية هي األحزاب،
اإللكرتونية، كالعرائض — الجماهريية الفعاليات حتى ثالثًا: .(١٧٤ :١٩٨٨ (روتشن
(روشت تَستهدفهم ممن تجاهًال تلقى ما غالبًا — اإللكرتونية واإلرضابات والحمالت،
(جوراك اإلعالم وسائل النتباه اجتذابها مدى عىل الجمهور يف تأثريها ف ويتوقَّ ٢٠٠٣أ)،
النفوذ فإن سياتل، أحداث مجدًدا أشارت وكما ذلك، عىل عالوًة .(٢٦ :٢٠٠٣ ولوجي
الناخبني وامُلواطنني العام الرأي ملساءلة خضوًعا األقل القرارات صناع نحو وجهته يُحوِّل
ُمنيَت التي العديدة اإلخفاقات تُظِهر فحسبما الكتاب). هذا من الثامن الفصل (انظر
أشد ولعله آخر، عامًال َة ثَمَّ فإن االجتماعية، الحركات بها أوعزت التي االستفتاءات بها
أحيانًا إليهم يُشار (الذين ون فاملحتجُّ األعداد؛ منطق موقف يُضِعف أن شأنه من حسًما،
وكرييس (ويسلر الجمهور غالبية آراء دائًما يعكسون ال نشطة») «أقليات باعتبارهم
محفوف أمٌر لهو املنطق ذلك عىل حًرصا االجتماعية الحركات اعتماد فإن ولذلك ١٩٩٨)؛
عن الخاص مفهومها حال، أي عىل كاملة، بصورٍة يعكس ال منطق فهو جمٍة؛ بمخاطَر
من التاسع الفصل (انظر األغلبية تصويت ال املشاركة عىل يُؤكِّد والذي الديمقراطية،
االسرتاتيجية االعتبارات بخالف أنه نُضيف أن بوسعنا ذلك، من بالرغم الكتاب). هذا
ناِشطي إىل بالنسبة ا مهمٍّ رمزيٍّا دوًرا أيًضا األعداد منطق يَلعب الخارجي، ه التوجُّ ذات
االنتماء مشاعر ببثِّها املشاركني تمكني يف تُسِهم الضخمة فالتظاُهرات أنفسهم؛ الحركات

والتكافؤ. باملساواة أعضاؤها يتمتع كبرية مجموعٍة إىل
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اإلرضار منطق (2-3)

قياًسا املادية، األرضار إلحاق منطق الحسبان يف نضع أن بد ال األعداد، منطق جانب إىل
تطرًفا، أشكاله أشد يف ينعكس، منطق وهو الحرب، يف األمور لسري املعتادة الطريقة عىل
وغريها؛ سياتل يف بلوك البالك مجموعة املنطق هذا اتَّبعوا َمن بني ِمن السيايس. العنف يف
بأمٍد سياتل قبل فيما الظاهرة تلك وتمتد ضيق. نطاٍق عىل ه موجَّ بعنٍف استعانت إذ
معارضًة وأفريقيا الالتينية أمريكا يف الحرضية الجياع ثورات شكَّلت حني وذلك بعيد،
صندوق بها طالب تقشفيٍة تدابريَ من بها ارتبط وما الحرة، التجارة لسياسات شديدة
أيًضا انظر ١٩٩٤؛ وسيدون (والتون وحرية» وعدالة وخبز «عمل ب مطالبة الدويل، النقد
الدول بشأن ٢٠٠٣ وفيليول وبيناني-شايربي الالتينية أمريكا بشأن ٢٠٠١ إكشتاين
يخصُّ فيما أما أغلبها، يف اقتصادية املمتلكات ضد العنف تكاليف تََزل لم اإلسالمية).
غري ُمتزايد. نحٍو عىل «عسكريٍّا» صار خلفه الكامن املنطق فإن األشخاص، ضد العنف
ما كثريًا سواء. حدٍّ عىل وأداتية رمزية أغراٌض له األحداث، تلك جميع يف العنف، أن
يف الحال هو كما أيًضا، يُستخَدم لكنه قمعي، لنظاٍم رمزيٍّا رفًضا باعتباره العنف يُربَّر
من اإلعالمي. االهتمام لجذب أو محددٍة معارك لكسب ف، للتقشُّ املناهضة الشغب أعمال
املنفعة «إن يقول: إذ بلوك، البالك أعضاء أحد كلمات نقتبس أن السياق هذا يف الجدير
ُمراِسيل يدفع فهو مؤثرة؛ لكنها محدودة احتجاجي، كأسلوٍب امُلمتلكات تدمري من العائدة
ليست معينًة رشكاٍت ثمة أن مفادها رسالة وبثِّ الحدث موقع نحو الهرع إىل الصحف
املنازل يف املاكثني وللُمشاهدين االحتجاجات يف للمشاركني ويُمكن تبدو. كما ا حقٍّ َمنيعة
شديد شخٍص يد يف صغري لحجٍر يمكن كيف بأنفسهم يُعاينوا أن التلفزيون شاشة أمام
حياة يُعرِّض ال نايك رشكة نوافذ إحدى تهشيم إن رمزية. قيمٍة ذا جداًرا يُسقط أن العزم
العرقية األقليات شنَّته ما إن .(٨١ :٢٠٠١ نوتاربارتولو يف (مقتبس للخطر» شخص أي
هة املوجَّ اإلقصائية الشغب أعمال وكذلك الحرضية املناطق يف شغٍب أعماِل من شة املهمَّ
عادًة الشغب ُمثريي أن كما محدَّدة، تنازالٍت عىل الحصول تستهدف كانت ما عادًة ضدهم
١٩٥٢؛ (هوبزبوم به يُقرُّون ما كثريًا يفوق النفس ضبط من قدًرا يمارسون كانوا ما

.(٢٠٠٢ برجمان
العنف يُسِفر قد بدء، ذي بادئ وعوائق. قيود من أيًضا يَخلو ال العنف استعمال لكن
صفة الرصاع عىل يُضفي أن شأنه من العنف أن كما امُلتعاطفني، وتنفري القمع تصاُعد عن
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األوجه متعددة مرتبكة لعبٍة من والسلطات املعارضني بني «العالقات محوًِّال االستقطاب،
الحلفاء ويَتخىلَّ ما، طرٍف إىل االنحياز عىل فيها املشاركون يُجَرب القطب ثنائية لعبٍة إىل
بالتحرك» القمعية الدولة أجهزة وتُساِرع للموقف، املراقبون ويَرتاجع تحالُفاتهم، عن
أشدَّ أساليَب استعمال عىل ع تُشجِّ ربما املوارد قلة أن صحيح .(١٠٤ :١٩٩٤ (تارو
األخالقية األفعال وردود القمع بسبب الدعم بتناُقص مقيَّد الدافع «هذا أن غري تطرًفا،
الحكومات تُبديها التي اإلضافية االستجابة كانت إذا ما هو إذن، الفرس، مربط الرافضة.
الضئيل» الحركات حجم عن كافيًا تعويًضا تُقدِّم أن شأنها من العنيفة االحتجاجات حيال
واآلخر الحني بني ارتبط قد املبارش الفعل أن من بالرغم .(٢١٩ :١٩٨٥ (ديناردو
الرصاع.5 تصعيد إىل يُؤدِّي ما غالبًا العنف أن أيًضا لوحظ فقد جوهرية، بنجاحاٍت
لتحدي املحاوالت وأغلب للقوة، املرشوع االستعمال الديمقراطية األنظمة يف الدولة تحتكر
للدولة يكون عسكرية مواجهٍة إىل السيايس الرصاع ل يُحوِّ مما بالفشل؛ تبوء االحتكار ذلك
العاَلمية العدالة حركة يف نالحظه ما يُفرسِّ ما وهو ،(١٩٩٥ بورتا (ديال الطوىل اليد فيها
وكثريًا اسرتاتيجيٍّا. وخياًرا قيًِّما حالٍّ باعتباره الالعنف هيمنة من الشمايل الكرة نصف يف
األساليب بتطوير تحديًدا املعنية املجموعات من كينج لوثر ومارتن غاندي إىل يشار ما

ًدا. محدَّ تدريبًا تتطلب ما غالبًا التي السلمية
من كثري يف املادي االختالل من معني قدٌر يُوجد جانبًا، العنف تنحية مع أنه غري
مخلَّة تكون ما غالبًا أفعاٍل من االجتماعية الحركات تتخذه فما االحتجاجية. األشكال
تشكِّله ما خالل من لألمور الطبيعي للسري عرقلتها ناحية من وذلك بطبيعتها، بالنظام
وهي يَِقني، الالَّ تربز للنُّخب ومعارضتها ،(١٠٣ :١٩٩٤ (تارو فوىض بإحداث تهديد من
االحتجاجية الخطط بعض تُركِّز األحيان. بعض يف ومادية ملموسة خسائَر تُحِدث بذلك
النوع؛ لهذا التقليدي الشكل العمالية اإلرضابات وتُمثِّل اقتصادية، أرضاٍر تحقيق عىل
مكاسب؛ من املصانع أصحاب يَجنيه ما تقليص ثم وِمن اإلنتاج تعليق إىل تَنزع إذ
التكلفة هذه ومثل أعمالهم؛ بأرباب رضًرا ويُلِحقون اإلنتاج يُعطِّلون بإرضابهم، فالعمال،
القوى مع اتفاق إىل ل التوصُّ إىل العقالنيِّني األعمال أرباب تدفع أن يُفرتض االقتصادية
دون العمال كإرضابات تطرًفا، أشدَّ الفعل من بأنماٍط أحيانًا العمال يستعني العاملة.
يف وذلك الصناعية، املنشآت وتخريب امُلتدرِّجة، اإلرضابات أو العمالية، نقاباتهم إقرار

االقتصادية. تكاليفهم بُمضاَعفة األعمال أرباب عىل املبذولة الضغوط زيادة سبيل
بحيث الصناعية اإلرضابات فكرة عليه تقوم الذي املنطق ترجمة اليسري من ليس
املعارض الطرف تعيني يَصري الحاالت هذه ففي الصناعية؛ غري الخالفات سياق يف يُفَهم
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تُسبِّبها التي املشكالت خالل من عادًة بدورها االضطرابات وتضطلع سهولة أقلَّ أمًرا
جرَّاء من تنقلب، قد والتي العامة القرارات عن مبارشة مسئوليٍة ذات غري ثالثة ألطراٍف
نظًرا بحق؛ حساسة فهي العامة الخدمات نطاق يف اإلرضابات أما املحتجني. ضد ذلك،
ُمعِضالت أهم فإن وهكذا الخدمات. تلك من املنتفعون املواطنون هم ضحاياها أول ألن
من فوىض بإحداث التهديد يف املتمثلة غالبًا، املتناقضة املتطلبات يف تكمن االحتجاج
ومثل أخرى. ناحيٍة من العام الرأي جانب من والوصم التشهري التقاء والسعي ناحية،
مزيٍد ي تَوخِّ إىل الخدمية الصناعات مجال يف نفسها النقابات بالفعل دفعت املعضالت هذه
بدًال العام التأييد بفقدان تُجازف أنها إلدراكها اإلرضابات؛ سالح استعمال إزاء الحذر من

الحكومية. القرارات رشعية تقويض من
العاملية) العدالة حركة يف كثريًا َرواُجه تزايََد أسلوب (وهو املقاطعة حمالت تهدف
الكثري تقوم حيث أرباحها؛ خفض ثم وِمن امُلستهَدفة الرشكات مبيعات خفض إىل أيًضا
يماَرس حني سيما ال يَهدف، الذي والتشهري» «الفضح منطق عىل الحركات حمالت من
لتجاهل للغاية صارخٍة بنماذَج العام الرأي توعية إىل الجنسيات، املتعددة الرشكات ضد
من كثري يف الجمهور ومطالبة عنها، لة مفصَّ معلوماٍت بنَِرش وذلك اإلنسان، حقوق
سبيل عىل منتجاتها. بمقاطعة االنتهاكات تلك يف الضالعة الرشكات بُمعاقبة األحيان
اتحاداٍت من ائتالف أطلقها نظيفة»، «مالبس تُسمى حملة إطالق ١٩٩٣ عام شهد املثال،
الحملة تلك قاَطَعت حيث عمالية، ونقاباٍت حقوقية، ومنظَّماٍت دينية، وجماعاٍت طالبية،
وذلك مود، إس آند وإم كلوبينربج، آند وبيك إيه، آند يس مثل التجارية املحالِّ كربى
متمثًِّال للعمال ُمفِرط استغالل ظل يف تصنيعها جرى ُمنتجاٍت ببَيعها َمزاعم ضوء يف
الجنوبية كوريا مثل بلدان يف وذلك آِمنة، غري عمل وظروف ضعيفٍة رواتَب تقديم يف
نماذج ومن .(٢٠٠٢ (ميس وهندوراس وجواتيماال واملكسيك كونج وهونج وبنجالديش
الحمالت تلك الجنسيات املتعدِّدة الرشكات واستهَدَفت الحًقا أُطلقت التي املقاطعة حمالت
غري (ومسئوليتها النيجر ونهر الشمال بحر بتلويث التِّهامها ِشل، رشكة ضد هة املوجَّ
التِّهامها نايك؛ رشكة وضد أوجوني)، شعب الحِتجاجات الوحيش القمع عن املبارشة
منتجاتها لتصنيع وفيتنام إندونيسيا يف صغرية تجاريٍة مؤسساٍت مع الباطن من بالتعاُقد
باإلسهام املتَّهمة نستلة رشكة وضد التلوث، شديدة ومنتجات األطفال عمالة باستخدام
بَرتويجها وذلك املناعية؛ استجابتهم بإضعاف النامية البلدان يف األطفال أمراض نرش يف
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يونيليفر رشكة وضد عقيمة، بذوًرا إلنتاِجها مونسانتو رشكة وضد هناك، فة املجفَّ لأللبان
مونتي، دل رشكة وضد األسواق، يف الصويا فول من وراثيٍّا لة معدَّ ُحبوب بطرح التهامها
ماكدونالدز، رشكة وضد التونا، أسماك صيد أثناء دالفني قتَل يُظِهر فيديو مقطع بث عقب
املضادات من مكثَّفة جرعاٍت ي تلقِّ اعتادت َحيوانات للحوم باستخدامها ادِّعاءات إطار يف
بريدجستون/فايرستون، رشكة وضد امُلستهِلكني)، لدى إدمانًا يُسبِّب ما (وهو حيوية
للُمستحرضات فايزر رشكة وضد طردهم، سبق عامِلني تعيني إعادة إىل اضطرَّت التي
لإليدز؛ مضادَّة عقاقري اخرتاع براءات يف ُحقوقها عن التناُزل عىل أُجِربت التي الدوائية
تُلِحق التي املقاَطعة حمالت إن الربازيل. ويف أفريقيا يف فقرية بلداٍن يف اآلالف حياة إلنقاذ
ظلها يف تحظى ظروف مع تَتكيَّف امُلستهَدفة االقتصادية باملؤسسات مبارشة أرضاًرا
كثري نفوذ يفوق أنه الناشطون يرى نفوذ (وهو ُمتناٍم بنفوٍذ الجنسيات املتعدِّدة الرشكات
متعدِّدة محددٍة رشكاٍت ملقاطعة حمالت ِقبَل ِمن املنطق هذا ويُتبع القومية). الدول من
معتمدة الرباقة، صورتها عىل الحفاظ إىل الرشكات تلك حاجة أيًضا مستغلًة الجنسيات،
اإلنرتنت ناشطو يَستعِمل ُمنتجاتها. جودة عىل اعتمادها ِمن أكثر شعاراتها عىل ذلك يف
إلكرتونية مواقع إنشاء خالل من الدولية باملنظمات باسِتهزائهم وذلك مشابًها تكتيًكا
مواقع بإنشائهم أو الرسمية مواقعها عن الباحثني امُلستخدمني لجذب باسمها؛ مزيَّفة

مشابهة. أسماءً تَحمل إلكرتونية
العنيفة؛ كاألنماط موصومة ليست أنها رغم مثالبها، االحتجاجية األنماط هذه ملثل إن
األطراف إفقاد يف الة فعَّ لتصري اإلعالمية التغطية عىل كبريًا اعتماًدا تعتمد مثًال، فاملقاطعة،
ي توخِّ رضورة عن فضًال ،(٢٥٨ :٢٠٠٤ جامسون ٢٠٠٣؛ (فيج وجهها» «ماء امُلستهدفة
أو الرشكات عمال عىل السلبية آثارها خطورة من للحدِّ املقاطعة حمالت إدارة يف الحذر
مقصودين غري ضحايا يَصريون قد امُلحتملني الحلفاء حتى إنه بل امُلستهدفة. البلدان
ضد االحِتجاجات ِمن موجة خالل الفرنيس الروكفور جبن فمقاطعة املقاطعة؛ لحمالت
الذين الفرنسيني بالفالحني باإلرضار هدَّد قد التسعينيات إبان النووية فرنسا تجارب
إىل إضافًة العاملية. التجارة منظمة ضد سياتل احتجاجات يف يُشاركوا أن املزمع من كان
تتحوَّل قد بينهم، فيما اتصال دون املواطنني، فرادى املقاطعة نشاط يُمارس حني ذلك،
بالضيم إحساس الستدامة معيبة و«طريقة الذات حول ُمتمحوٍر األنانية فائق نشاٍط إىل

.(٢٦٥ :١٩٩٧ (جاسرب واملهانة»
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االستشهاد منطق (3-3)

أنماٌط تبلورت األرضار، إلحاق أو األعداد منطق عىل القائمة االحتجاجية األنماط جانب إىل
هذا يهدف ال املايض. القرن سبعينيات منذ سيما ال االسِتشهاد، منطق عىل قائمٌة أخرى
أغلبيًة يُشكِّلون امُلحتجني بأن القرار صنَّاع أو الجماهري إقناع إىل االحِتجاجي الشكل
ُمستقبل ألجل حيوية أهميٍة ذا يَُعدُّ بهدف َمتني التزاٍم إظهاِر إىل يسعى بل تهديًدا، أو
بني الرائج التشاركية الديمقراطية مفهوم مع اتساًقا األشد هو املنطق هذا لعل اإلنسانية.
التأثري يف فالحق الكتاب). هذا من التاسع الفصل (انظر االجتماعية الحركات ناشطي
يُستَمدُّ وإنما لة، متأصِّ سلطة من وال رسمي تنصيٍب من يَنبع ال القرار صنع عمليات عىل
تعريض عىل األنشطة من النوع هذا مثل يف طواعيًة الناشطون يُقِدم االلتزام. قوة من
التي األخالقية الرسالة وتعزيز قناعاِتهم إظهار سبيل يف وذلك شخصيٍة، ملخاطَر أنفسهم

احتجاجهم. خالل من يبثُّونها
مخاطَر عىل تَنطوي أفعاٍل يف املشاركة خالل من ابتداءً، االستشهاد، منطق د يَتجسَّ
يهدف الذي املدني العصياُن إليه يَستند الذي املنطق وهو جسيمة، شخصيٍة تكاليَف أو
من النوع لهذا املميِّزة النمطية األفعال ِمن وكان ُمجِحفة. قوانني يَُعدُّ ما ُمخاَلفِة إىل
ناشطي وهجماُت وراثيٍّا، لة امُلعدَّ الذرة لحقول الفالحني كونفيدرالية تدمريُ الذخرية
من سلسلٌة وأيًضا النووية، املواقع وإغالُق الحيتان، صيِد قوارب عىل األخَرض السالم
امَلحظورة» «املناطق الخرتاق مساعيهم إطار ويف الرشطة. ل لتدخُّ السلبية امُلقاَومة وقائع
يف ى يُسمَّ ما وجنوة وجوتنربج براج يف املتظاِهُرون أتَقَن ة، املضادَّ الِقَمم جلسات خالل
وامُلِرضبون الرشطة رجال يُمارسه أسلوب وهو والتداُفع»، «الضغط العظمى بريطانيا
له الرمزي االستفزاز أن كما باألكتاف، والدفع بالرتاصِّ وذلك اإلرضابات، مواقع يف
تعبري فبحسب للعوملة، املناِهضة التظاهرات خالل املدني العصيان إحياء يف حيوي أثٌر
تلك عىل تقترص ال لكنَّها الحواجز، عند املواَجهات «تندلع كالين، نايومي البارزة الناشطة
بِعيصِّ تَُصدُّ للدموع امُلِسيل الغاز عبواُت كانت فقد والطوب؛ للِهَراوات نة املتضمَّ املواجهات
عىل ويَتهكَّمون املاء، بُمسدسات فيعرتضونها املياه بَمدافع املتظاهرون ويستِخفُّ الهوكي،
يَستِعدُّ .(٢٥ :٢٠٠٢ (كالين الورقية» الطائرات من أرساٍب بإلقاءِ املحلِّقة املروحيات أزيز
أجسادهم بتغطية للمواجهات العاملية، العدالة حركة من جزءًا باعتبارهم «الُعصاة»،
لكنهم الرشطة، ِهَراوات من أنفسهم لحماية بالستيكية دروٍع واستعماِل واقيٍة بموادَّ
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خطُر يُربِهن األفعال، تلك من كثري يف ِسْلميَّتهم. عىل داللًة أعىل إىل أيديهم رافعني يَمضون
بيِّنًا، ظلًما يَُعدُّ قراٍر بشأِن اتخاذُه ينبغي كان ما إجراءً بأن الناشطني قناعة عىل االعتقال

ا. حقٍّ الفداحة شديدِة لتكاليَف النفس تعريض عىل ذلك اشتمل وإن حتى
الِقيَم إزاءَ حساسيتُه االسِتشهاد منطق عىل القائم للَحراك املميِّزة األخرى السمات من
والوثائقيات املوسيقية، والحفالت واملجالت، والصحف، املؤتمرات، إن البديلة. والثقافات
أن من الرغم وعىل العالم. لهذا مختلًفا فهًما لتعتنق الجماهري تثقيف ة بمهمَّ تضطلع
فإنها سياسية، تحوُّالٍت إحراز إىل الحاالت أغلب يف تسعى املعارصة االجتماعية الحركات
تأتي أن بد فال أعىل؛ من يُفَرض أن يمكن ال اإلصالح أن مفاُدها قناعًة جميًعا تتقاَسم
ينبغي ولذلك الفردي؛ الوعي يف موازية بتغيرياٍت مصحوبًة السياسية الِبنى يف التحوُّالُت
املنطق هذا ويتجىلَّ السياسية. االسرتاتيجيات مع جنب إىل جنبًا ثقافية اسرتاتيجياٍت تبنِّي
واألخالق املال بأن شعوَرنا «يَتحدَّى بأنه بحقٍّ يُوَصف الذي املستهلكني نشاط يف بوضوح
األخالقية، االستهالكية تُشدِّد .(٣ :٢٠٠٣ (ميكيليتي يَمتزجان» ال ُمنَفصالن كيانان
يف لألفراد املحوري الدور عىل محتمل، سيايس كفعٍل االستهالك تطرح نظريًة باعتبارها
فمقاَطعُة اليومية؛ حياتهم يف املشرتكة العادية السلع اختيار عن بمسئوليتهم االضطالع
والتضامنية)، للبيئة (الصديقة العادلة املنتجات رشاء عىل واإلقبال بل السيئة، املنتجات
فقط تُفيد ال أساليُب هي االجتماعية، املسئولية ذات االستثمارات تشجيع إىل إضافة
ممارسِة يف أيًضا تُسِهم بل التجارية، األنشطة طبيعة وتغيري املخطئني تأهيل إعادة يف
:٢٠٠٣) ميكيليتي تُؤكد كما السياسية، االستهالكية إنَّ .(٢٠٠٤ (فولسدال معيَّنة ِقيٍَم
السوق معامالت يف الفضائل غرس «ينبغي معياري موقٍف عن ُمداِفعًة تقف ،(١٥٠
نشاٌط هي الديمقراطية السياسية االستهالكية إن منها. يتجزَّأ ال جزءًا تصري بحيث
مع امُلنسِجم الفعل أنماط أحد فهي ذلك، عن فضًال الفضائل». إحدى ممارسة عىل ينطوي
الكوزموبوليتانيون املواطنون «يعالج إذ ٢٧٣)؛ :٢٠٠٤ وهوج (ستول الفردية الثقافة
تلك تأثرِي كيفيِة ناحيِة من متزايدة بصورٍة السياسية خياراتهم العاملية املجتمعات يف

.(١٠٢ ٢٠٠٤أ: (بينيت الخاصة» حياتهم أنماط عىل الخيارات
األشد الفعل أنماَط تميُِّز أخرى خاصيًة للرسائل املباِرش البثِّ عىل القدرُة وتَُعدُّ
سَعِت الوسيلة، تربِّر الغاية لفكرة ملعارضتها فنظًرا االستشهاد. منطق عىل اعتماًدا
الهدَف ممكن قدٍر بأكرب تعكس الفعل من أنماٍط العتناق املعارصة االجتماعية الحركاُت
رسائل نرش تيسري إىل يسعى املباِرش الرموز تأثرِي إىل ُه امُلوجَّ فاالهتماُم إليه؛ ترمي الذي
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سطحيًة تغطيًة إال الحقائَق اإلعالم وسائُل فيه تُغطِّي ال وضٍع ظلِّ يف االجتماعية الحركات
تَدفع أن شأنها من النشاط تغطية فإن النشاط، يف نًة ُمتضمَّ الرسالة كانت «إذا فقط:
العصابات» «مَرسح إن .(١٢٠ :١٩٨٨ (روتشن كذلك» القضية يف التفكري إىل الجمهوَر
إنه املستخَدم؛ الرمزية أسلوب يف مفضلة أُُطًرا د «يجسِّ الدراما توظيِف أشكاِل من وغريه
الصور من وغريها املتحرِّكة َمى والدُّ واإلكسسوار، األزياء، عرب لإلطار تجسيٌد األمر واقع يف

.(٢٥٣ :٢٠٠٤ (جامسون البرصية»
ما كثريًا للُمشاَركة. العاطفية ة الِحدَّ إبراُز االستشهاد منطق عىل امُلرتتِّبة اآلثار من
العام بالتظاهر الخاصة القديمة الذخرية من عناَرص السالم إىل الداعية الحركُة استعاَرِت
دعاُة نظََّم الحج)، نموذج سيما (وال الدينية التقاليد وحي فمن الصدد؛ هذا يف وكيََّفتْها
ذات املسائية عات والتجمُّ االحتشادات إىل إضافًة الطويلة، امَلِسريات من العديَد السالِم
يوَم الصليب َدْرب وطقوس الجماعة، وصلوات املشاعل، َحملة ومواكب الديني، الطابع
ذات مواقع بني بها ربطوا برشيًة سالسَل بأجسادهم املتظاهرون شكَّل اآلالم. جمعة
الشوارع تظاهراُت وتحوَّلت رمزية، بصورٍة العاَلم زعماءِ لقاءاِت وحارصوا رمزية داللة
ثم النووية. للحروب املتخيَّلَة التبعاِت املتظاهرون خالَلها مثََّل مرسحية «فعاليات» إىل
الذَّخائر يف التقليدية األدوات بعض «استعمال إىل بعُد فيما العاَلمية العدالة حركُة تَعِمد
ويكون ُمبتَكرٍة، بأساليَب تُكيِّفها لكنها — … ساخرة وأقنعًة ِعمالقة ُدًمى — القديمة
:٢٠٠٤ (ويتري االحتجاجات» يف واسعة ائتالفاٍت ملشاركة نتيجًة األحوال من كثري يف ذلك
مع لكن امُلباِرش، الفعل ممارسَة النسائية الحركة تواُرُث ذلك عىل الدالة األمثلة من .(٥٣٩
يف الجماعة أعضاء جميع بني املساواة لضمان دٍة معقَّ وسائَل «استحداث الحركة محاولِة
بني والعاطفية اللوجستية الصالت عىل والتأكيد التوافقي، القرار صنع عملية يف املشاركة

السابق). (املصدر املشاركني»

واالحتجاج االسرتاتيجية الخيارات (4)

أنواًعا تتبع أنها ذلك من واألهم مختلفة، بدرجاٍت بالتطرف االحتجاج أنماُط تتَّسم إذن
وملاذا؟ غريه دون االحتجاج من معينًا شكًال املحتجون يختار كيف املنطق. من مختلفة
املراد االحتجاج أهداف تعقيد إىل بالنظر السؤال لهذا أوىل إجابة عىل العثور يُمكننا
من ليبسكي الَحَظه ما فسنَلحظ ،1-7 شكل عىل أخرى نظرًة ألقينا لو وتعدُّدها. تحقيقها
ِقيًَما يُشاِركونهم قد أفراٌد قواُمه تنظيًما يُنِشئوا أن عليهم يَتعنيَّ االحتجاجات «زعماء أن
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وا ويتخريَّ أهداًفا يصيغوا أن بد ال والدعم. بالرعاية التنظيم هذا دوا ويتعهَّ ال، أو مشرتكة
ينبغي كما حد. أقىص إىل التواُصل وسائل عرب العام حضورهم تعظيم أجل من خطًطا
وأخريًا، السيايس. الرصاع يف تأثري من الثالثة األطراُف تُحِدثه ما تقويُة الزعماء هؤالء عىل
(ليبسكي األهداف تحقيق بوسعهم َمن بني النجاح ُفَرِص تعظيِم نحو عي السَّ عليهم يجب
،١٠٩ :١٩٨٨) روتشن الَحَظه ملا وفًقا األصيل). املصدر يف وارد التأكيد ،١٦٣ :١٩٦٥
هي خطط من الحركاُت تتبنَّاه ما خري «إنَّ السالم، حركة بشأن املؤلِّفان) أضافه التأكيد
ومجزية املحتملني، املؤيدين نظر يف وقانونية السياسية، للسلطات ُمقِنعًة تكون التي تلك
ُمتطلباٌت إنها اإلعالم. وسائل تقدير يف وُمبتكرة الحركة، صفوف يف بالفعل للناشطني

بينها.» فيما التام التواُفق إىل تَفتقر
جدوى ذا يكون قد لكنه به مرتبطة تكلفٌة فعل لكل أن إىل بالنظر بدء، ذي بادئ
تجد أن االجتماعية الحركات إىل بالنسبة الرضوري من ،(١٩٨٢ (هريشمان أيًضا ذاته يف
آثاٌر «له االحتجاج أنماط من فالكثري الداخلية؛ أغراضها إلدراك أيًضا مالِئمًة أساليَب
وسيلة من ما املطاف نهاية «يف ألنه ذلك فيها»؛ املشاركني لدى الجماعة ُروح عىل بالغة
اليومية» الحياة أنشطة يف املجموعة أهداف دمج تجربة مثل التضاُمن شعور توليُد يُمكنها
خلق وهي: أََال ة؛ مهمَّ داخلية بوظيفة االحتجاجي الفعل يَضطلع .(١١٥ :١٩٩٨ (روتشن
(بيتسورنو ُمشرتك هدٍف نحو للتحرك رشًطا يَُعدُّ الذي الجمعية، بالهوية الشعور ذلك
بعض بأن تامة درايٍة عىل الحركات لدى االسرتاتيجيني الخرباء «إن الحقيقة، يف .(١٩٩٣
من بدًال التضامن»، «عالقات ي وتُنمِّ الناشطني دائرَة َع تُوسِّ أن يَنبغي األقل عىل أساليبهم
الحركة إىل بالنسبة اإلرضابات إن .(١٥٩ :١٩٩٨ (روتشن السياسيني» عىل التأثري «مجرد»
ما وهو ،(١٩٨٨ (فانتيجا أداتية وظيفٌة له احتجاجيٍّ نمٍط مجرد من أكثر هي العمالية
١٩٨٨)؛ (أورتوليفا الطالبية الحركة إىل بالنسبة املواقع احتالِل حمالِت عىل أيًضا يصدق
املشرتكة املخاطر َرِحم من يُوَلد بالتضامن فالشعور بالهوية. الشعور يُعزِّز النمطني فكال
الوطني، الحرس أفراد أو املعاِدية القواِت ُمتََحدِّين يقفون «فبينما واملتاريس: الحواجز عند
وبنَّائني ُمقاتلني إىل أنفَسهم ويقسمون رفقاء، باعتبارهم املرتاس عن املدافعون يتعارف
مواجهاٍت يف منهم الناجني تجمع أن شأنها من اجتماعيًة شبكاٍت ويُشكِّلون ومورِّدين،
أرجاء يف انترشت التي السالم، معسكرات لعبت باملثل .(٤٤ :١٩٩٤ (تارو ُمستقبلية»
عام بروكسل يف السالح ونزع للسالم األوىل األوروبية االتفاقية توقيع أعقاب يف أوروبا
فيها، املشاركون عنه أعَرَب ملا وفًقا السالم. إىل داعية هويٍة تشكيل يف حيويٍّا دوًرا ١٩٨١؛
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الجنسيات املتعدِّدة املضادة القمم مؤتمرات من الكبرية الطائفة تلك ثمرات أهم من كان
الدولية الحكومية القمم مؤتمرات وكانت ٢٠٠١أ). (بيانتا امُلتبادَلنْي والفهم املعرفة تنميُة
بمنزلة خاص، بوجٍه والفقر، والبيئة املرأة قضايا بشأن املتَّحدة األمم رعاية تحت امُلنعِقدة
لتلك استعراض عىل (لالطالع االحتجاج عىل والتدريب األُُطر وتجسري للتواُصل ساحاٍت
باالنتماء؛ الشعوَر د يُعضِّ املباِرش السلمي الفعل إنَّ .(٣٢٢ ٢٠٠٤ب: سميث انظر الفكرة،
وبوسعها القيمة، عظيُم كياٌن َلِهي الرصاع أوار تحت مالمُحها تَشكَّلت التي «فالجماعة
(إبستاين اليومية» الحياة سياق يف إشباعها يُمكن ال التي االحتياجات من كثريًا تُشِبع أن

.(٨ :١٩٩١
الالزم الدعم إيجاد يف دائًما تسهم ال الداخيل التضامن تُقوِّي التي األفعال أن بَيْد
قادة عىل كان لو أنه مالحظة يُمكن ،1-7 شكل إىل بالنظر الحركة. نطاق خارج
عموِم دعِم عىل اإلبقاء سبيل يف راديكاليًة أكثر َحراٍك إىل امليُل األحيان أغلب يف االحتجاجات
من املحتَملني. الحلفاء بتنفرِي تُهدِّد التي ذاتها هي الَحراك من األنماط تلك فإن ني، املحتجِّ
يَتطلَّعون كانوا لو التطرُّف يف املفرطة األفعال تجنُُّب القادة هؤالء عىل يتعني آَخر جانٍب
صفوف ثقة بفقدان بذلك يخاطرون لكنهم الجماهري، بني املستهدفة فئاتهم استمالة إىل
غري السيايس الَحراك ِسْلمية تعاَظمت كلما أنه الرأي استطالعات أظهرت فقد املحتَِّجني؛6
حني يف العام، القبول مستوى تَنامى النظامي، وطابعه مثًال) العرائض (كتوقيع التقليدي
مستوياته أدنى إىل ويتقلَّص ِسْلمي، لكنه ا مباِرشً الَحراُك كان حاِل يف القبول يرتاجع
بشأن االحتجاج حركة سْعِي حاِل ففي 7.(١٩٧٩ وآخرون (بارنز بالعنف يتَِّسم حني
غالبًا االحتجاجية أنماطها كانت الناشطني، بأهداف العام الرأي توعية إىل العاملية العدالة
،(٢٠٠٥ ورايرت وموسكا وأندريتا بورتا (ديال املفرطة لراديكاليتها النتقادات تتعرَّض ما
عن تُسِفَر ألن ُعْرضٌة امُلتعاِطفة، الحكومات إىل بالنسبة سيما ال الراديكالية، واألساليُب

.(١٠٩٧-١٠٩٨ :٢٠٠٠ وسنو (كريس عكسية نتائَج
وسائُل تلعب إذ باإلعالم؛ الناشطني عالقاِت يخصُّ فيما ُمشاِبهة مشكالٌت تنشأ
من قه يُحقِّ ما ثَمَّ ومن أصداء؛ من االحتجاُج يَْلقاه ما تحديِد يف حيويٍّا دوًرا اإلعالم
«تظاُهراٍت االحتجاجية الفعاليات اعتبار مدى بشأن جدٍل وجود من وبالرغم فاعلية.
اإلعالمية التغطية جذَْب األساس يف تستهدف تظاهراٍت أْي — األول املقام يف صحفيًة»
للوعي املشكِّلة األطراف أبرَز بحقٍّ اإلعالم وسائل تَُعدُّ — يَليها) وما ٢٨ :١٩٩٩ (نوفو
االهتمام بمقدار مرتبٌط االحتجاجي الفعل نجاح أن شك ال .(٢٨٦ :١٩٩٧ (جاسرب العام
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(جيتلني االجتماعية الحركات تنظيمات طبيعة عىل أيًضا يُؤثر ما وهو يَْلقاه، الذي اإلعالمي
.(١٩٨٠

وماكفيل (مكارثي لالحِتجاجات اإلعالمية التغطية حول دقيقة أبحاٌث أظهرت حسبما
من هائًال عدًدا يضمَّ أن يجب اإلعالمية، بالتغطية الفعُل يحظى لكي ،(١٩٩٦ وسميث
أالَّ بنا يجدر االبتكار. من كبري قدٍر عىل يكون أو راديكالية، أساليب يوظِّف أو األفراد،
اة املتلقَّ الدعاية حجم عن فضًال اإلعالمية األداُة تبثُّها التي الرسالة محتوى أن عن نَغفَل
يتعلق فيما التطلب شديدي الصحفيون يبدو قد االجتماعية. الحركات يهمُّ ما أبرُز هما
لكنهم جديًدا، شيئًا يطلبون ثَمَّ ومن «أخباًرا»، يَطلبون ناحية من فهم باالحتجاجات؛
الفصل أيًضا (انظر املقبولة «الذوق» معايري إىل االنصياع إىل أخرى ناحيٍة من يميلون
قد األوسع املجتمع تجاه الصحفيِّني التزام أن من الرغم وعىل الكتاب). هذا من الثامن
أنماِط استهجاِن عن يَتوانَْوا لن فإنهم معينٍة، َمطاِلَب مع التعاطف إىل منهم كثريًا يدفع
بالنرش»، «جديًرا باعتباره اعتداًال األكثر الفعل إىل يُنَظر ما نادًرا املقابل يف امُلتطرِّفة. الفعل
يلتزم سيايس أسلوٍب «اتباع فإن إذن الدعم.8 من بمزيٍد يَحظى قد أنه من الرغم عىل
تُساعد التي السياسية املهارات امتالك إىل باإلضافة للنرش، األخبار استحقاق بمعايري
يمثالن املسبقة؛ وأحكامهم اإلعالمية التغطية يحدِّدون الذين األفراد رغبات إدراك عىل
غالبًا هي الناجحة والحركات .(١٧٠ :١٩٦٥ (ليبسكي القيادة» لفاعلية محوريًة محدِّداٍت
باالستعانة وذلك بالنرش، أحقَّ أخباَرها يجعل بأسلوٍب الجدل إثارة بوسعها التي تلك
يف انخراطها هو اإلعالم إىل الحركات وصول وراء الرس «إن االنتباه؛ تجذب وصور برموز

.(١٨٠ :١٩٩٨ (روتشن لألنظار» الفتٍة احِتجاجات
بواسطة رسائلها نِرش مشكلَة االجتماعية الحركاُت تُواِجه الحضور، مسألة عن بعيًدا

باملعلومات: اهتمامها من أكثر بالفضائح تَهتمُّ ما غالبًا إعالمية آلٍة

اإلعالم وسائل عرُض هي السياسية الحركاُت تُواجهها التي املصاعب إحدى
القضايا بشأن تفاصيَل أو إسهاٍب أدنى دون احِتجاجاتها من صوًرا عموًما
أو بالضخامة التظاُهرات تُنَعت االحتجاجات. تلك تتناولها التي الجوهرية
اقتصارها أو املجتمع فئات من كبري لقطاٍع ها بضمِّ العنف، أو ْلمية بالسِّ الضآلة،
فال مًعا املحتجني أولئك جمَعْت التي القضايا أما بة؛ ُمتعصِّ شٍة ُمهمَّ عناَرص عىل
تتعلَّق ال املشكلة إن أصًال. ُطِرحت إن ذلك مختزل، ُمقتضٍب نحٍو عىل إال تُطَرح
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يف اإلعالُم إليها يستند التي القاسية باملعايري تعلُّقها بقدِر السيايس بالتحيُّز
ونزعتُها االبتكارية، وُروُحها االحتجاجات، فحجُم بالنرش؛ جديٌر هو ما تحديِد

فال. املحورية السياساتية الرُّؤى ا أمَّ النرش، تَستِحق مسائل هي القتالية

(١٠٢ :١٩٨٨ (روتشن

وصفها يُمكن الفعل من أنماًطا أغلبها يف االجتماعية الحركاُت تستخدم للقول، إجماًال
وإرصاِر األعداد قوة استعراِض طريِق عن النَُّخب عىل التأثري إىل ساعيًة بالنظام، ُمِخلَّة بأنها
تُعنَى االحتجاجات أن نفسه الوقت يف ننىس أالَّ يَنبغي لكن النجاح. إحراز عىل الناشطني
يَكفي بما بالنرش جديرًة تكون أن أو باالبتكار تتَِّسم أن فعليها ولذا لها؛ دعٍم قاعدِة ببناءِ
تسعى أوسَع جماهرييٍّا قطاًعا تبلغ ثَمَّ ومن اإلعالم؛ وسائل جميع يف صداها يَرتدَّد بحيث
ورضورتها قضيتها بعدالة إقناعه إىل نَِشطة») «أقلياٍت (باعتبارها االجتماعية الحركات
تتطلَّبه ما مع الحاجة، اقتَضِت متى التكيُّف، االحتجاجية األنماط عىل يَتعنيَّ لذلك ة. امُلِلحَّ
ل تدخُّ خالل (من الجماهري واستمالة النُّخب كتهديد متعاِرضة، تكون ربما التي األهداُف

الخاصة). أجندته يَمتلك الذي اإلعالم، وهو أََال ثالث، فاعٍل طرٍف
صْقَل بالفعل االجتماعية الحركات تنظيماُت تُحاول القيود، تلك لتجاوز مسعاها يف
الصحفية، واملؤتمرات اإلعالمية، الحمالت إىل اهتمامها بالغ وإيالء التواُصل يف مهاراتها
انظر مثًال، البيئية التعايُشات بشأن تُكتَب التي (كتلك خاصة بصفٍة بعنايٍة امُلَعدَّة وامللفات
اإلعالمية آلتَها االجتماعية الحركاُت تُنِشئ ذلك، عىل عالوًة .(٢٠٠٤ ودياني بورتا ديال
الحركاُت نَِت دشَّ بل وناِرشوها، اليومية ُصحُفها لها كان العمالية فالحركات بها؛ الخاصة
هذا من الثامن الفصل (انظر اإللكرتونية ومواقعها اإلذاعيَة محطاتها أيًضا عهًدا األحدث

الكتاب).

الذخرية اختيار يف املؤثرة العوامل (5)

املعضالت من سلسلة مواجهة يف أنفسهم االجتماعية الحركات تنظيمات قادة يجد
ألي الرضوري فمن االحتجاج؛ يتَّخذه أن ينبغي الذي النمط اختيار عند االسرتاتيجية
كما أحيانًا، تتناَقض قد التي األهداف من واسعة طائفًة يُغطي أن الفعل أشكال من شكل
أيًضا. وخارجه نفسه االحتجاج داخل العوامل من سلسلة تحدُّها االسرتاتيجية الخيارات أن
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االحتجاجية الذخائر لكن االسرتاتيجية، الخيارات تقيِّد أن شأنها من املادية املوارد إن
بقيم ترتبط ثم ومن وتمثلها، الحركة ثقافة إىل تنتمي فهي أدوات؛ مجرد ليست
الدائر الجدل وأغلب تماًما، الوسائل تُربر ال املعنى، بهذا الغايات، فإن ولذلك الناشطني.
داللتها بل فحسب، فاعليتها تتناول ال الذخائر مسائل بشأن االجتماعية الحركات داخل
عليه تَنطوي ما عىل (٢٣٧ :١٩٩٧) جاسرب جيمس شدَّد وبالفعل أيًضا. الرمزية وقيمتها
ممارساٍت تُمثِّل االحتجاج «أساليب أن الحظ حني وذلك ورسور انتشاء من االحتجاجات

األفراد.» هؤالء حياة يف بارز وأخالقيٍّ عاطفي وقٍع ذات مهمة روتينية
إذ السواء؛ عىل والزمان املكان يف محدودة بل نهائية، ال ليست الفعل ذخرية إن
جيٍل إىل جيل من املتوارثة التقاليد قيود تحت رازحًة ببطء، االحتجاج «تكنولوجيا» ر تتطوَّ
الجماهريية، املسريات ذلك عىل مثال وخري سات. املؤسَّ إطار يف وتتبلَور الناشطني من آخر
أهم من واحدة تزل لم فإنها الحظنا، كما ُطقوسها، يف تغريات طروء من الرغم فعىل
فبعدما الجديدة. الليربالية للعوملة املناهضة الحمالت تتبنَّاها التي االحِتجاجية األنماط
خالل من مهل عىل خ والرتسُّ التبلور يف أخذ االنتخابية، املآدب عادة من األسلوب هذا انبثق

.(١٩٩٠ (فافر ورعايتها املسريات وإدارة الختامي كالحشد وِبنًى مراسم وضع
ُمستَمدَّة مثًال، فاملتاريس، اليومية؛ للتجارب الثانوية النواتج أحد الفعل ذخائر تعدُّ
لحظات يف أو ليًال األحياء إىل الطريق إلغالق والجنازير السالسل استخدام عادة من
اليوم ذلك املتاريس»، «يوم عن متحدثًا (٤٧ :١٩٩٥) تراوجوت كتَب وكما االضطراب.
عرش الثاني ابتكارات أعظم «كان الثالث: هنري الفرنيس امللك عىل الشعب فيه ثار الذي
العوائق واستعمال السالسل، يف املمثل الفاصل الخط تحصني هو ١٥٨٨ عام مايو من
املتاريس تلك نجاح أسهم وقد الثالث.» هنري للملك التابع امللكي الحرس تحركات لعرقلة

قرون. أربعة عىل يزيد ملا حيٍّا األفعال من النمط هذا إبقاء يف األوىل
يُجيد ما ألنها ذلك الزمان؛ امتداد عىل إنتاجها وتُعيد األجيال تتواَرثُها إذن، فالذخائر،
احتجاجيٍة حملٍة يف ون املحتجُّ به استعان وما االحتجاج. يف يرغبون حني فعله األفراد
املناهضة الحركة تبنَّت فقد الالحقة؛ الحمالت يف تدويرها يعاد ما عادًة أفعال من واحدة
الدفاع حمالت يف استخدامها سبق أساليب األمريكية املتحدة الواليات يف فيتنام لحرب
عقد منتصف يف إيطاليا شهدتها التي الشبابية الحركة ورثت باملثل، املدنية. الحقوق عن
(بعد الستينيات أواخر الطالبية الحركة اعتنَقتْها التي االحتجاجية األنماط السبعينيات
مزجت فقد العاملية، العدالة حركة أما ،(١٩٩٥ بورتا (ديال راديكاليٍّا) ثوبًا ألبستها ما
اسرتاتيجيات باستخدام للسالم الداعية الحركات نتها دشَّ املبارش السلمي الفعل من أشكاًال
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«يف االحتجاجية: عرش التاسع القرن ذخرية من املستمدة والعرائض، الضخمة املسريات
امُلؤيدين، ِمن وَجمهرة سلمية، وغري سلميًة فصائَل تضم التي التظاهرات إن الواقع،
يف تُشكِّل إنما للعوملة ُمشرتكة معارضٌة كلهم تجمعهم الثقافية األنماط من وطائفة
(ويتري مىض» فيما ُمنفصلة كانت حركات من مستقاٍة أساليَب من ُمبتكًرا مزيًجا الحقيقة

.(٥٣٩ :٢٠٠٤
تَعبريًا سابقة حركات مع التقارب عن يعرب األساليب اختيار فإن ذلك، عن فضًال
من مستمدة رشعية االحتجاج عىل يُصبغ الفعل من قديمة أنماط وتعديل فتكييف رمزيٍّا؛
شأنه من تقليدية احتجاجيٍة بأنماٍط االستعانة «إن إذ وأبطاله؛ املايض أساطري إىل اإلشارة
ثبتَت مذ طويل أمٌد مىض التي السابقة السياسية الحركات األذهان إىل يعيد أن أيًضا
امُلحتجني ارتداء ذلك عىل يُدلِّل ومما .(١١٠ :١٩٨٨ (روتشن ونضالها» كفاحها عدالة
أجل من الغازات، من الواقية لألقنعة ٢٠٠١ عام واشنطن يف الدويل البنك اجتماع ضد

.(٥٤٠ :٢٠٠٤ (ويتري للُمحتجني الرشطة قمع من ممتد تاريٍخ إىل اإلشارة
تشكل ما بقدر االجتماعية الحركات عىل قيًدا املايض إىل اإلشارات تلك مثل تشكل
أي يف السلطة ألصحاب ما قراٍر عىل لالحتجاج فعله» يَنبغي «ما فمعرفة لها. مورًدا
القائمة الذخرية «إنَّ الجمعي: الفعل من بدوره يُحدُّ ما وهو محدودة؛ تصري معينة مرحلٍة
أحيانًا نحملها التي الصورة تلك من النقيض فعىل الجمعي؛ الفعل عىل قيًدا تُشكِّل بالفعل
واالبتكار معلومة، حدوٍد ضمن التحرُّك إىل األفراد ينزع الطائشة، الحمقاء الحشود لتلك
(تييل األساس» يف لهم السانحة الفرص من الكثري وتفويت املوجودة، األنماط هامش عىل
تستبعد بينما عملية، تعدُّها التي الخيارات جعبتها يف الذخائر تضم .(٣٩٠ :١٩٨٦
تلك «تُشكِّل املشرتكة: الفرعية الثقافات نشاط من جذورها ُمستِمدًة األخرى، الخيارات
الذخرية أن بيد للكلمة؛ املوسيقي أو املرسحي باملعنى ذخرية الفعل من املتنوعة التوليفات
الِفَرق ذخرية إىل منها الجاز موسيقى أو امُلرتجلة الكوميديا بذخرية أشبه هي املقصودة
أداءهم ويُعدِّلون ما، حدٍّ إىل جيًدا إدراًكا لألداء العامة القواعد يدركون فاألفراد التقليدية؛

.(٣٩٠ :١٩٨٦ (تييل املطلوب» الغرض يلبي بما
من جزءًا إال االحتجاجية األنماط مجموعة عىل املفروضة القيود هذه مثل تُمثِّل ال
موقف، من أكثر لتالئم الفعل أنماط بعض تكييف يُمكن حني ففي فحسب؛ القصة
املجموعات مستوى عىل تنقسم إذ األخرى؛ األنماط من الكثري عىل ذاته األمر يرسي ال
والجنود السجون، أسطح يَعتلون فالسجناء أخرى؛ مستويات بني من االجتماعيات،
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والعاطلون «بديلة»، دراسيًة مقرراٍت يُنظِّمون والطالب التموينية، حصصهم يرفضون
حاليٍّا، شيوًعا الجمعي الفعل أنماط أكثر من واحًدا إن بل العمل. ويبدءون املصانع يَحتلون
العاملة الطبقة لتالئم ُعدِّلت التي األساليب من قريب وقٍت حتى تعدُّ كانت اإلرضابات، وهو
الثقافية املوارد عىل كبري حدٍّ إىل الفعل ذخائر تعتمد الواقع، يف َحرصية. شبه بصورٍة
انتشاًرا أكثر ستكون وعنًفا نضاًال الفعل أشكال فأشد معينة؛ ملجموعاٍت املتاحة واملادية
ترى والتي ماديٍة مكاسَب عىل الحصول يف خاصة صعوبٍة تواجه التي املجموعات تلك بني
التي الفرعية الثقافات أن إىل إضافة املادية، املكاسب تلك عن عوًضا الرمزي اإلشباع يف
مثًال، الدينية، فالتنظيمات مميزة. فعل ذخائر خلق يف تسهم إنما الحركات إليها ترجع
مسلًكا تَسلُك السالم إىل الداعية والحركات وتكيُّفها، بعقائدها خاصة طقوًسا تُوظِّف
يف يأُملُون التي القتالية بالنزعة للجماهري تذكري إىل أقرب العنف استعمال ألن سلميٍّا؛
تُعربِّ اإللكرتوني االحتجاج من أنماط عن باحثني يسعون اإللكرتونيون والقراصنة إدانتها،
الحرة) الربمجيات سيما (ال املعلومات إىل الوصول حرية بشأن الخاصة مخاوفهم عن
جوردان تي ٢٠٠٣؛ فريسكي الثاني؛ الفصل :٢٠٠١ (كاستيلز الخصوصية وحقوق
املتاريس إنشاء يعدُّ املثال، سبيل عىل أخرى. إىل دولة من الذخائر تتغري وأخريًا، .(٢٠٠٢
الديمقراطية إىل يُلجأ ما كثريًا امُلقابل ويف سويرسا، يف منه فرنسا يف شيوًعا أكثر أمًرا

.(١٩٩٥ وآخرون (كرييس بفرنسا مقارنًة سويرسا يف املبارشة
من االحتجاجي النشاط يخلو ال التقاليد، أهمية عن نغفل أن يَنبغي ال حني يف
الخصوم يخترب ما «دائًما األخرى: الفعل أشكال بقية شأن ذلك يف شأنه أيًضا، االبتكار
وعىل محدودٍة بأساليَب يَختربونها لكنهم تكتيكية، ميزة إيجاد وراء سعيًا جديدة أنماًطا
سلسلٍة بعد فيما تصمد التي االبتكارات هي وقليلة وراسخة. معروفة أخرى أفعاٍل هامش
ملموسة جديدٍة بميزٍة ترتبط حني أساسية بصورٍة تصمد وهي الوقائع، من معينة
الفعل أنماط استعمال م ويُعمَّ .(٧ :١٩٨٦ (تييل أكثر» أو الفاعلة األطراف من لواحد
فاعلٍة أطراٍف من (ومدانة معينة فاعلٍة أطراٍف عىل األمر بادئ يف مقترصة كانت التي
الشوارع. التجارية املحالِّ أصحاب ويغلق اإلرضاب، إىل اإلداريون املوظفون فيلجأ أخرى)،
«األهمية معايري من اإلعالم وسائل تتطلَّبه بما للوفاء جديدٌة أساليُب تُبتكر ما ودائًما
إىل اجتماعية مجموعٍة من الفعل من معينة أنماٌط تنترش ذلك، عىل عالوة اإلخبارية».
فيها يزدهر التي املراحل تلك يف سيما ال آخر، إىل بلد من األحيان من كثري ويف أخرى،
الهند من انتقل الذي املبارش السلمي الفعل ذلك ومثال وتريته، وتتصاعد الجمعي الفعل
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،(٢٠٠٢ (شابو كينج لوثر مارتن أيام األمريكية املتحدة الواليات إىل غاندي املهاتما زمن
القارة حيث املحيط من اآلخر الجانب إىل االعتصامات جلبت التي الطالبية الحركة وكذلك
أواخر العمالية التعبئة من الكاسحة املوجة أعقاب يف إيطاليا شهدت كما األوروبية،
السكانية. القطاعات مختلف ِمن الكثري بني اإلرضابات لظاهرة رسيًعا انتشاًرا الستينيات
حول امُلعسكرات عرشات بروز من السالم إىل الداعية الحركة شهدته ما جانب إىل هذا
تلك باكورة يعدُّ الذي كومن جرينهام نموذج غرار عىل النَّووية القذاف إطالق قواعد
تَرِجع التي االحتجاجية األنماط من سلسلة العاملية العدالة حركة تبنَّت كذلك النماذج.
الدينية، الجماعات من املستقاة املسائية الدينية كالتجمعات أخرى تقاليَد إىل جذورها

ذلك. غري إىل وما النسائية، الحركة من امُلستلهم املدني والعصيان
األساليب إطار يف االجتماعية التنشئة أن السياق هذا يف نضيف أن بنا يَجدر
نقدية؛ تعلٍُّم عملية تُمثِّل وإنما أعمى، انعكايس فعٍل مسألة مجرد ليست االحتجاجية
مجموعٍة من وال أخرى، إىل حقبة من لالنتقال قابلة الفعل أنماط جميع فليست ثم ومن
أخرى حركٍة إىل حركة من انتقاًال أسهلها ولعل آخر. إىل بلد من وال أخرى، إىل اجتماعية
مع خاصٍّ بوجٍه التكيُّف جيدة أو األول، املقام يف ناجحة، تعدُّ التي األنماط تلك هي
تفسري ويمكن .(٣٠٢ :٢٠٠٤ سول ٢٦؛ :٢٠٠٤ (كوبمانس ثقافتها أو الحركات سياق
للعوملة املناهضة الحملة خالل (٨٣ :٢٠٠٣ (ميكيليتي املقاطعة ألساليب الرسيع االنتشار
يف نايك. أو ِشل مثل الدولية الرشكات ضد سابًقا استعمالها ضوء يف الجديدة الليربالية
مثًال، إيطاليا، ففي فشلها؛ أثبتَت التي االحتجاجية األنماط بقاء فرصة تتضاءل املقابل،
حركات تَتبعها التي األساليب يف كبريًا تحوًال املوجهة للقذائف املناهضة الحركة مثَّلت
شدَّدت العنف، موجة بتصاُعد السبعينيات أواخر اتسمت حني ويف اليساري. التحرُّر
عن انفصالها إبراز وهو أال د، محدَّ هدٍف تحقيق إىل ساعيًة الالعنف، عىل السالم حركة
الدموية السابق العقد وذكريات الثمانينيات احتجاجات بني ما قطع يف واملساهمة املايض

١٩٩٦أ). بورتا (ديال الجمعي الخيال يف صالت من
محددة أنماٍط إىل مختلفة ميوًال املختلفة األجيال تنمي قد النجاح، معيار عىل عالوًة
عليه طرأت قد املسريات طقس أن لالهتمام املثري فمن .(٢٥٠ :١٩٩٧ (جاسرب الفعل من
املسريات تلك من تحول إذ الحديث»)؛ بعد «ما (أو الحديث العرص يُالئم بحيث تغريات
عىل يركز أقوى مرسحي طابٍع ذات أشكاٍل إىل والتنظيم الوحدة إظهار إىل تهدف التي
لالطالع (٢٠٠٣ب) روشت مثًال (انظر والذاتية التنوع عن بالحياة النابض الالفت التعبري
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العاملية، العدالة لحركات األخرية التظاُهرات ويف أملانيا). يف العمال عيد ملسريات تحليل عىل
وعفوية. مرًحا األكثر بمنظورهم املسريات صورة تغيري الناشطني شباب استطاع

تلك وتجري والرمزية، املادية التفاعالت سياق يف وتتغريَّ الذخائر تَظهر كذلك
فالعنف املتبادلة. التعديالت من سلسلة إطار ويف السلطات، مع املواَجهات أثناء التغريات
االشتباكات تُسفر بل وعي، عن أو وضحاها عشية بني يُنتَهج ما نادًرا مثًال، السيايس،
تصاعد عن تُالَحظ، تكاد ال وبصورة تدريجيٍّا، السياسيِّني والخصوم الرشطة مع املتكرِّرة
برزت مثًال، إيطاليا، ففي عنًفا. أشدَّ الفعل من أنماط لظهور تربير إىل يؤدِّي مما التطرف؛
املسريات خالل القوة استعمال تصاعد إبان السبعينيات حقبة خالل املتطرفة األساليب
اإليطالية الوطني الدرك وقوات الرشطة الت تدخُّ وصارت ،(١٩٩٥ بورتا (ديال والتظاهرات
املتطرفة واليمينية اليسارية الجماعات انخرطت حني يف ُمتزايدة، بصورٍة وحازمة دءوبة
الحادة، واآلالت املولوتوف، وقنابل الحجارة، فتًكا؛ أشدَّ بأسلحٍة مزودًة االشتباكات يف
عة، املتوقَّ وغري السلبية األفعال ردود من دوامة يف تنمو فالراديكالية البنادق. وأخريًا
يتسبب ما يَتفاعلون؛ الدوامة تلك يف وامُلتظاهرون) الرشطة قوات سيما (ال وامُلنخِرطون
الظروف هذه يف املشاركون يَصُدر املفرغة.9 الدوائر من سلسلة خالل من التصعيد يف
تُخاِلف لن النتيجة أن عىل مراهنني للعالم، الخاصة رؤيتهم حسب تتشكَّل أفعال ردود
من الدائرة فهذه مغلوطة؛ حساباٍت إىل تستند ما غالبًا اختياراتهم أن غري عاتهم. توقُّ
بأخرى أو عارضبصورة حدٌث يقع أن إىل معتادة روتينية عمليًة تصري الفعل وردِّ الفعل
الوترية)، ضعيف اشتباكاٍت خالل الرشطة رجال أحد أو امُلتظاهرين ألحد الخطأ (كالقتل
يف تُشكِّل العالقات إن .(١٩٨١ (نايدهارت العنف مستوى يف نوعية نقلٍة عن ض فيتمخَّ
األفراد؛ بني التبادالت من مستَمٌد مكوٌن وهو العنف، مكونات من ا مهمٍّ مكوِّنًا الواقع
هه توجِّ أو تعوقه، أو الجمعي، العنف ع «تُشجِّ أن شأنها من الشخيص التواُصل فعمليات

.(٢٠ :٢٠٠٣ (تييل العنيفة» غري السياسية باملمارسات وتربطه
قد النزاع فموجات العنف؛ نحو ينزلق ما دائًما االحتجاج أن يعني ال هذا أن غري
الحركات ناِشطي من كلٌّ انخرط لقد .(٢٩ :٢٠٠٤ (كوبمانس مختلفة مساراٍت تسلك
عقد ميَّزت التي الرصاع أشكال فتيل نزع يف أسهمت تعلُّم عملية يف الرشطة وقوات
من الحقبة تلك شهدته ما فرغم الثمانينيات؛ عقد يف آثاره نرى ما وهو السبعينيات،
كإغالق املبارش الفعل مواقف أثناء سيما ال األحيان)، بعض يف (شديد احتقاٍن لحظات
كان الخربة من قدًرا الرشطة ورجال السالم ناشطو أبدى العسكرية، القواعد بوابات
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وباملثل، مسبًقا. بعناية التظاهرات «تُنظَّم العنف: حد إىل املوقف تصعيد لتجنُّب كافيٍّا
عادًة مثًال، الحصار كفرض املدني، العصيان أنشطة يف اشرتاكهم املقرَّر الناشطني فإن
الرشطة أفراد تدرََّب كما والالعنف، السلبية املقاومة يف لتدريبات بالخضوع يُطاَلبون ما
الصورة تلك إن السلمية. االحتجاجات مع والتعامل الشغب مكافحة عىل يُواجهونهم الذين
حقيقي، أمٌر وهو للرصاع، صورة تبدو املعتقل إىل بمتظاهر يزج لرشطي تُبثُّ طاَلما التي
:١٩٨٨ (روتشن وإتقان» بدقة مهامهم يُؤدُّون املحرتفني من لفريقني أيًضا نموذج لكنها

.(١٨٦-١٨٧
ال هذا لكن وجنوة، وجوتنربج براج يف ثم سياتل، يف تصاَعَد قد العنف أن صحيح
العنف جماح لكبح السلميني الناشطني من الواسعة األغلبية بذلتها محاوالت وجود ينفي
إىل العنف» من الخالية «املناطق تحديد من انتقلوا فقد التكتيكي: االبتكار خالل من
ذاتها، األسس عىل بناءً والفصل، املتبعة، للتكتيكات تبًعا مجموعات إىل املسريات تقسيم
تعلم عملية تطورت باملثل األحياء. مختلف يف الواحدة الحركة قطاعات مختلف بني
وجنوة، جوتنربج يف العنف تصاعد أعقاب يف وذلك العاملية العدالة حركة داخل مشابهة
فقط) الفيديو بكامريات («مسلحة» املقاتلة الكيانات من جديدة أشكاٍل ابتكار عنها نتج

و٢٠٠٤ب). ٢٠٠٤أ ورايرت بورتا (ديال الالعنف ألساليب رصامة أشدَّ وتطبيٍق
عىل يؤثر التايل) الفصل يف اإلسهاب من بمزيد تناوله املقرَّر (من آخر ُمتغريٌ ثمة
أن إىل ليبسكي أشار فقد االجتماعية؛ الحركات تتَّخذها التي االسرتاتيجية الخيارات
النخب. عىل والتأثري املحتملني الحلفاء بتعبئة له يسمح وضٍع يف يكون أن يجب االحتجاج
الحركات بها تحظى التي التحالفات دائرة توسيع احتمالية عظمت كلما أنه الطبيعي من
املحتَملني. املؤيدين تفضيالت إىل اهتمام من الحركات تلك تعريه ما ازداد االجتماعية،
املعروفة الحكومية غري املنظمات من الكثري لدعم كان العاملية، العدالة حركة حالة ففي
وعرقلة اإلعالمي االهتمام جذب يف دور املرموقني األفراد من كبري عدٍد جانب إىل واملحرتمة

و٢٠٠٣). ورايرت٢٠٠٢ وموسكا بورتا وديال (أندريتا القرسي الرشطة ل تدخُّ

والقوميات الحدود عرب االحتجاجية األنماط انتشار (6)

التكيف بعملية وثيقة صلٍة ذات مسألًة والقوميات الحدود عرب االنتشار عمليات تُعدُّ
الفعل بأنماط الخاصة لألفكار ُمتزايد انتقاٍل من نشهده ما ظل يف وذلك االسرتاتيجي،
االبتكارات ومثل والقوميات. الحدود عرب التنظيمية) والذخائر األيديولوجيات عىل (عالوًة
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يُضطرُّ «ال االنتشار،10 عمليات االجتماعية الحركات أفكار تُطلق التكنولوجية، أو العلمية
فغالبًا … رصاع كل وعند موضع كل يف العجلة اخرتاع إعادة إىل االحتجاجات صناع
من مارسوه وما أفكار من اآلخرون الناشطون اعتَنَقه فيما إلهامهم مصدر يجدون ما
خطط أو التنظيمية، بالبنية املتعلِّقة األفكار إنَّ .(٥٨ :١٩٩٣ وروشت (ماكادم أساليب»
ومن آخر، إىل قطاع ومن أخرى، إىل حركة من «تنتقل» العالم ذلك تعريفات أو الفعل،
يكون قد املركز. إىل األطراف من وأحيانًا األطراف إىل املركز ومن أخرى، إىل مدينة
بني مبارشة اتصاالٍت عرب ق يتحقَّ كان إذا ما عىل اعتماًدا مبارش، غري أو مباًرشا االنتشار
:١٩٩٥ وآخرون (كرييس اإلعالم وسائل عرب مبارشة غري بطريقٍة أم الحركات أعضاء
املقصود؛ غري أو املقصود التقليد خالل من يَحدث قد االنتشار أن إىل إضافًة ،(١٨٥
ما وهو الدائرية»، «االستجابات خالل من ينترش الجمعي السلوك أن املايض يف ُزعم فقد
،(١٧٠ :١٩٥١ (بلومر رفيقه من الواردة املثريات إنتاج تُعيد فرد كل استجابات أن يعني
له واالستجابة املوقف تقييم سبيل يف املحاوالت من الكثري املشاركني فرادى بذل دون
التفسريية»، «التفاعالت أن الباحثون أدرك املايض، القرن سبعينيات منذ أنه غري بعقالنية.
من بمزيٍد تتَّسم السياسية املشاركة من أنماط خلف يكمن للمواقف واٍع تقييٍم عىل القائمة
العمليات من مزيًدا وأن االحتجاجي، النشاط يف أيًضا موجودة املنظمة، املؤسسية الصبغة
االستهواء كقابلية آليات مع جنب إىل جنبًا توجد والتقليد، كالتماهي «التفسريية»،
الوعي من بمزيد املنخرطني الفاعلني تحيلِّ إن .(١٩٨٧ وكيليان (ترنر الدائرية واالستجابة

تلقائيٍّا. قه تحقُّ يَضمن لم وإن التعبئة، نجاح يدعم أن املفرتض من
فالحركة حديثة؛ ظاهرًة والقوميات الحدود عرب االحتجاجي النشاط انتشار يعدُّ ال
البيئية والحركة السالم وحركة السبعينيات، يف النسوية والحركة الستينيات، يف الطالبية
يف بالتزامن نشأت والتي «العاَلمية» الحركات عليه أُطِلق ملا أمثلة جميعها الثمانينيات، يف
بذاكرتنا رجعنا ولو البلدان. مختلف يف مهمة تشابٍه أوجه وأظهرت العالم أنحاء جميع
املناهضة والحركة ١٨٤٨ عام ثورات أن فسنجد العرشين، القرن من عهًدا أبعد هو ما إىل
أن أيًضا الصحيح من أنه غري قارة. من أكثر لتشمل تنامت جمعيًة ظواهَر كانت للرق
عىل متناسًقا يكون ال التبادل وأن بالتساوي، الحركات جميع تضمُّ ال االنتشار عملية

الدوام.
إنه بل جغرافيٍّا؛ املتقاربة البلدان بني سيتم االنتشار أن ح املرجَّ من بدء، ذي بادئ
بني القائمة الصالت فحجم املتجاورة؛ البلدان بني صوره أقوى يف التفاعل يكون ما عادًة
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التقارب أن بيد مثًال. وإيطاليا الدنمارك تربط التي تلك من أكثر اإلسكندنافية البلدان
البلدان تلك مايض وضع ينبغي إذ الحاالت؛ جميع يف ا مهمٍّ عامًال يشكِّل ال الجغرايف
تاريخ لها بلداٍن إىل املنتمية الحركات بني الغالب يف ق سيتحقَّ فاالنتشار الحسبان. يف
مقارنًة مثًال، وإيطاليا، فرنسا يف القائمة الحركات بني كاالنتشار السابق، التفاعل من
«الفهم فإن نفسه، املبارش التفاُعل عىل عالوًة وأيرلندا. إيطاليا يف الحركات بني باالنتشار
(أيًضا) شأنه من مشرتكة اجتماعيٍة فئٍة إىل تنتمي االجتماعية الكيانات أن لحقيقة الثقايف
نصب نضع أن أيًضا علينا يتعنيَّ .(٤٩٠ :١٩٩٣ وماير (سرتاند بينهم» رباًطا يَبني أن
الحركات؛ إليها تَنتمي التي البلدان بني والسياسية االجتماعية الِبنية يف التشابُهات أعيننا
املتحدة والواليات العظمى بريطانيا بني االحِتجاجي النشاط انتشار احتمالية فإن ولذلك
حتى املثال، سبيل عىل والهند، العظمى بريطانيا بني انتشاره احتمالية تَُفوق األمريكية
«الناقل» البلد لوضع فإن وأخريًا الربيطانية. الكومنولث مجموعة من جزءًا الهند كانت وإن
املركز من االنتقال فإن القاعدة، لتلك استثناءات وجود ورغم الحقيقة، يف معينة. أهميٌة
يُضعف أن شأنه من النامي، العالم بلدان إىل «األول» العالم بلدان ِمن أو األطراف، إىل

القطاعات. من وغريه االجتماعية الحركات قطاع عىل يصدق ما وهو التأثري
التفاعل خالل من املبارش االنتشار عىل يؤثر سمات من للتوِّ ذُكر ما جميع إن
عرب املبارش غري االنتشار عىل يؤثر كما التقليدية، األدبيات أكدته طاملا الذي الشخيص
إىل بالنسبة .(١٩٩٣ وماير (سرتاند عهًدا األحدث الدراسات أبرزته الذي اإلعالم وسائل
جميعها البنيوية والتشابهات التاريخي، والتفاعل الجغرايف، التقارب فإن املبارش، التفاعل
املتناظرة، الحركات ناِشطي بني املبارشة االتصاالت تسهل وأعراف لغة إنتاج إىل ينزع
برامج أو الجنسيات، متعدِّدة رابطاٍت وجود ظل يف املبارشة التبادالت احتمالية وتزداد

مشرتكة. لغٍة حتى أو اللغوية، املعرفة أو الثقايف، التبادل
تطور يدعم أن أيًضا شأنه من امُلتنوِّعة التقارب مستويات من سلًفا ذكرناه ما إن
أكثر ، أخصَّ بوجٍه العالقات، فتصري تنظيًما؛ أكثر تواُصل وقنوات رسمية أكثر عالقاٍت
التنظيم تزايد ومع مبدئية، تبادالت بإجراء الشخصية الصالت تَسمح بعدما رسمية
الحركات، وثائق ترجمة خالل من األفكار تَنتِرش أن يُمكن وحينها للحركات، الِبنيوي
وهكذا ذلك. غري إىل وما الكمبيوتر، بواسطة شبكات وإنشاء دولية، مؤتمرات وتنظيم
عملية أن الباحثون الحظ ُمتزايدة. أهميًة االنتشار من املبارشة غري األنماط تَكتِسب
االتصاالت أطلقتها قد الستينيات حقبة شهَدتْها والتي الطالبية الحركات بني االنتشار
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خالل من االنتشار تحقيق عىل ساعد التماهي، هذا استقرار «بُمجرِّد لكن ابتداءً، الشخصية
والصحف، التلفزيون، ت ضمَّ والتي بالعالقات، امُلرتِبطة غري القنوات من متنوعة طائفٍة
.(٧١ :١٩٩٣ وروشت (ماكادم السواء» عىل والراديكالية العلمية الطبيعة ذات والكتابات
فوق االجتماعية واملنتديات املضادة الِقَمم اجتماعات بالفعل حظيَت ذلك، غرار وعىل
(بيانتا والتواصل األفكار لتباُدل مواتية كمناسباٍت سيما ال الناِشطني، بإشادة الوطنية

.(٢٠٠٢
يكون إذ وظيفي؛ تكافٍؤ إحداث يف أيًضا أهميًة والثقايف الجغرايف للتقارب أن شك ال
عملية تسهيل يف مساعًدا عامًال إليها» و«املنقول «الناقلة» الحركات موقف يف التشابه
بحيث التشابه، لذلك االجتماعي البناء ل تُسهِّ ذاتها العنارص فإن ذلك، عن فضًال االنتشار.
وبرصف .(١٩٩٣ وماير (سرتاند الناِقلني وموقف موقفهم بني تشابًها إليهم املنقول يرى
فكرٍة اعتبار إىل املشرتكة للظروف الذاتي التصور يُؤدِّي الفعلية، التشابُهات عن النظر
الطالبية الحركة من األفكار انتقال َ تيرسَّ فقد إليهم. املنقول ويعتنقها صلة ذات ما
تعريف يف تشابُهات وجود بسبب إليه) (املنقول األملانية نظريتها إىل (الناقل) األمريكية
الهويات إىل اللجوء يسهم باملثل .(١٩٩٣ وروشت (ماكادم للحركتني الجمعية الهويات
الجديدة الليربالية للعوَلمة املناهضة والقوميات للحدود العابرة الحمالت تسهيل يف العاملية

.(٢٠٠٥ ورايرت وموسكا وأندريتا بورتا (ديال
املعلومات تباُدل نحو املتفاوت النزوع تفسري يف املعينة الحركات تقاليد تُسِهم كذلك
سبيل عىل املحلية، العمالية الحركات لجوء من فبالرغم الدويل؛ املستوى عىل و«التناُسخ»
أوثق كانت الحركات تلك مصائر بأن االعتقاد أن يبدو األممية، أو الدولية مبدأ إىل املثال،
هيَمَن قد األخرى البلدان يف بالعمال ارتباطها من بلدانهم يف الرأسماليني بمصائر ارتباًطا
فلطاملا اآلخر، الجانب عىل البيئية، املجموعات أما طويًال. زمنًا املحلية الحركات تلك عىل
بلد من انتقلت التي البيئية للمشكالت محلية حلوٍل تقديم دون الحائلة املصاعب أدركت
ثراء فإن العاملية، العدالة حركة صعيد وعىل امللوثنَي. والهواء املاء طريق عن آخر إىل
املتجاوزة للقاءات املواتية الظروف تهيئة نتاج هو إنما وتنوعها بها الخاصة الفعل ذخرية

والقوميات. للحدود

االحتجاجية والحمالت واملوجات االحتجاج دورات (7)

نتاًجا وتَُعدُّ الزمن، عرب ر للتطوُّ االجتماعية للحركات االسرتاتيجية الخيارات تخضع
الجمعي، الفعل ألنماط التحليل هذا اختتام وقبل املختلفني. الفاعلني من عدٍد بني للتفاعل
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عرب التطور ذلك تحليل يف خاصة أهميٍة ذي أخري مفهوٍم طْرُح الواقع يف علينا يَتعنيَّ
واملدى األبعاد يف االحتجاجية الدورات تفاوت من بالرغم االحتجاج. دورة وهو: أََال الزمن،
الدورات تتالزم املشرتكة: السمات من بعدٍد الحديث التاريخ يف تميََّزْت فإنها الزمني،
وهي االجتماعية، املنظومة عرب املتصاعَدين والخالف الرصاع من «مرحلة يف االحتجاجية
القطاعات إىل تعبئًة األشد القطاعات من الجمعي للفعل رسيًعا انتشاًرا تضم: مرحلة
متحوِّلة أو جديدة أُُطٍر وبروَز النزاع، أنماط يف االبتكار وترية يف وتساُرًعا تعبئة، األقل
من متعاِقبًة وسالسَل املنظَّمة، وغري املنظَّمة امُلشاَركة من ومزيًجا الجمعي، الفعل من
والثورة القمع أو اإلصالح إىل تُفيض قد والتي والسلطات املعارضني بني املكثَّفة التفاعالت
ملا نظًرا الدورة؛ مفهوم استعماَل الباحثني بعض يَنتِقد .(١٥٣ :١٩٩٤ (تارو أحيانًا»
بصورٍة املتكرِّرة الظواهر من متوالية «سلسلًة وكونها االنتظام، عىل داللٍة من فيه يبدو
املتساوي غري التوزيع عىل املقابل يف يُؤكِّدون لكنَّهم ،(٢١ :٢٠٠٤ (كوبمانس دورية»
تشمل املكثَّفة التعبئة من موجاٍت مع تتناوب النسبي الهدوء من «فرتات الزمن: عرب للنزاع
كثرية» مجتمعاٍت عىل متزاِمنًة تأثرياٍت تُخلِّف ما وغالبًا املجتمعات، من كبريًة قطاعاٍت
ومتداخلة؛ مرتابطة حمالٍت من االحتجاج موجاُت تتألَّف ما غالبًا .(٢١ السابق: (املصدر
هة وموجَّ املوضوعي، املنظور حيث من ببعض بعضها يرتبط التفاعالت من سلسلة أْي
الحمالت تلك أمثلة من و٢٠٠٢ب). ٢٠٠٢أ وروشت بورتا (ديال مشرتك غرٍض نحو
الداعية الحركة احتجاجاُت أو اإلجهاض، حقوق بشأن النسائية الحركات احتجاجاُت
العدالة حركة احتجاجات أو ،٢ بريشنج وقذائف هة املوجَّ القذائف نرش ضد السالم إىل
حركُة تبنَّْت وقد نموٍّا. األقلِّ الدوِل كاهَل تُثِقل التي الديون» «إسقاط إىل الداعية العاملية
االجتماعية الحركات ربط يف خاصة فاعليٍة ذات كمعادلٍة بالفعل الحمالِت العاَلمية العدالة

املتغايرة. الحركات وتنظيمات
االحتجاج فرتات وصف إىل جميعها الحمالت أو املوجات، أو الدورات، مفاهيُم تسعى
الجمعية التعبئُة تشهد واالقتصادات،11 الثقافات يف الحال هو وكما وتفسريها. املكثَّف
الحركات أوىل وتُسِهم وجزر. مدٍّ بني تتأرجح الجمعية للتعبئة متكررة ديناميكيًة بالفعل
بإثباتها وذلك اآلخرين، الفاِعلني إىل بالنسبة الجمعي الفعل تكلفة تقليص يف ظهوًرا
انتصاراٍت من الحركاُت تلك تُحِرزه ما أن جانب إىل هذا وضعفها، السلطات لهشاشة
املنبثقة الحركات أسهمت ولطاملا مضادة. تعبئٍة عمليات يُثري مما السابقة، يُقوِّضاألوضاع
مطالب سقف ورفع الفعل، من جديدة أنماٍط خلق إىل أدَّى مما أخرى، جماعاٍت تعبئة يف

259



االجتماعية الحركات

والحركات النَُّخب دفع يف املقابل يف أسهمت لكنها التنازالت، بعض وانتزاع االحتجاجات،
تَميض ١٩٩٨ب). بورتا (ديال العام والنظام القانون لحفظ ائتالفاٍت تشكيِل إىل املضادة

موجات: صورة يف ُقُدًما التعبئة

نهائي. انهياٍر إىل وصوًال بالحماس، مفعمة بذروٍة مروًرا مؤسيس، برصاٍع بدءًا
التي الرصاع ذَُرى الحركات بلغت الدولة، واستجابَة املحيل االهتماَم نَيِْلها وعِقَب
التمرد وحركات الثورات نرش حاولوا ْن ممَّ للحركات منظِِّمني بوجوِد اتَّسمت
اعتنَقِت التنظيمات، إىل املشاركة توجيه ومع الجماهري. من أوسَع نطاٍق عىل
يف االنخراط يف متمثًال أقوى؛ سيايسٍّ أساٍس ذا منطًقا منها، جزء أو الحركات،
املبادرة تنتقل نهايتها، من الدورة دنو ومع السلطات، مع ضمنية مساوماٍت

واألحزاب. النخب إىل حالة كل يف
(١٦٨ :١٩٩٤ (تارو،

األوىل، االحتجاج مراحل ففي الجمعي؛ الفعل ذخائر عىل تبعاِته النسق هذا ملثل إنَّ
الجدد الفاعلون ويبتكر املشهد، صدارَة بالنظام إخالًال األشدُّ األساليُب تحتلُّ ما غالبًا
ومع .(١٩٧٨ (بيتسورنو راديكاليٍّا َحراًكا تتطلَّب جمعية هوياٍت بروز مع جديدًة أساليَب
الراديكالية من متزامنًة عملياٍت السلطات أفعال ردوُد تُفِرز االحتجاج، دورة استمرار

الخارجية: البيئة يف ات تغريُّ االحتجاج أساليب ر تطوُّ يُصاحب ثَمَّ ومن واملؤسساتية؛

نفوس يف الخوَف تبثُّ فإنها مرة، ألول بالنظام املخلَّة الفعل أنماُط تُوظَّف حني
مخاوَف وتثري بالصدمة، املشهد متابعي وتُِصيب املحتملة، بتكاليفها الخصوم
من تدريجيٍّا تُقلَِّص أن الصحُف تلبث ما لكن العام. بالنظام امَلعِنيَّة النَُّخب
الرئيسيَة العناويَن َر تَتصدَّ أن بها يجدر كان التي لالحتجاجات تغطيتها مساحِة
من ذاِته بالشكل اإلتيان إن الشوارع. يف جذواتها أُوىل اشتعاِل عند الصحف لتلك
ويَْلقى يَِقني، الالَّ حالة من يَحدَّ أن شأنه من وتكراًرا مراًرا الجمعي الفعل أشكال
تزول فبعدما املشاركني، إىل بالنسبة وامللل. القبول بني ترتاوح أفعال ردوَد
يُِصيبهم السلطات، تحدِّي عىل وقدرتهم لتضامنهم ونشوتُه الحماس َسْكرُة
القوات استدعاء من فبدًال السلطات، إىل بالنسبة أما األمل. خيبة أو اإلنهاك
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املجموعات اخرتاق إىل تعمد فإنها الحشود، بفضِّ الرشطة لرجال السماح أو
عىل الروتيني الطابع يغلب ما ورسعان األتباع، عن القيادات وتفريق املعارضة

االضطرابات. عقب األوضاع

(١١٢ :١٩٩٤ (تارو

السيايس، العنف نمو عملية فهم يف خاصة جدوى ذو االحتجاج دورات تحليَل إن
عنها ض تتمخَّ ما كثريًا التي النتائج من األهم) وال األوحد ليس (لكنه واحًدا باعتباره
تمرُّ التي املرحلة بحسب ع التنوُّ إىل العنف أشكاُل تنزع ما عادًة الواقع، يف االحتجاجات.
محدوًدا حضوًرا العنُف ُل يُسجِّ ما عادًة االحتجاج، بداية ففي االحتجاجية؛ الدورة بها
عة متوقَّ غري نتيجًة األطوار تلك يف العنف ويكون له، مخطٍَّط غري وإطاٍر ضيٍق نطاٍق يف
االحتجاجي، النشاط تنامي مع املهمة. املواقع احتالل أو كاالعتصامات املباِرشة لألفعال
وكثريًا ْلمية، السِّ األنماط انتشار من أبطأ بوتريٍة االنتشار يف العنيفة الفعل أنماُط تبدأ
التظاهرات يف املشاركني أو الرشطة ورجال املتظاهرين بني اشتباكاٍت شكَل تَتَّخذُ ما
فإنها األمر، بادئ يف َعَرضية كظاهرٍة الوقائع هذه مثِل انطالِق من الرغم وعىل املضادة.
العملية تلك خالل الصغرية املجموعات تبدأ طقسيٍّا. طابًعا وتكتسب التَّكرار إىل تَنزع
الفعل، بذلك خاصة ترسانٍة بناء إىل وتعمد التطرف، متناميِة أساليَب يف ص التخصُّ يف
من املجموعات هذه مثل وجود مجرد إن واآلخر. الحني بني خفيًة أنشطتها وممارسة
بصفٍة (ولو تخشاه ما ِق تحقُّ يف يسهم مما الحركة؛ عن املعتدلني برحيل َل يُعجِّ أن شأنه
املراحُل تَشهد ثَمَّ ومن التعبئة؛ إنهاء وهو أََال فقط، عنًفا املجموعات أشدُّ األقل) عىل مؤقتة
عدِد وتزايُد الروتيني، املؤسساتي الطابع طغيان ظاهرتني؛ االحتجاجية الدورة من األخرية

العنف. أعمال
تلك من بعًضا تؤكد بأن كفيلة العاملية العدالة حركة تطوُّر عىل عابرة نظرًة إن
نشاط وجود التعبئة حضانة مراحل خصائص من كان لقد األقل. عىل الديناميكيات
فقط محدود بعدٍد مصحوبًة الضغط، وممارسة اإلعالمية الحمالت عىل أغلبه يف تَركَّز
املرحلة هذه وخالل الناشطني. من صغرية شبكاٌت بها تقوم الرمزية التظاهرات من
منخرطة مجموعاٌت حشدت بحيث األصلية قاعدتها ليتعدَّى يتَّسع الحركة نطاق كان
أو أيًضا)، العمالية والحركة بل البيئية والحركة النسائية (الحركة سابقة حركاٍت يف
أنماًطا الفاعلة األطراف تلك من طرف كل أضاف دينية. وجمعياٍت سياسية أحزاٍب يف

261



االجتماعية الحركات

ممارسات معها النسوية املجموعات فجلبت املشرتكة؛ الذخرية إىل الفعل من معيَّنة
الدينية الجمعيات وحملت اإلجهاض، لترشيع حمالتها يف صَقلتها التي املدني العصيان
للمواقع، السلمي االحتالل ممارسة البيئية الحركة نشطاء وأضاف األناجيل؛ جعبتها يف
فقد اليسارية األحزاب أما النووية، الطاقة محطات مواقع ضد سابًقا بها استعانوا والتي
هذا أن شك ال العامة. املؤسسات مع اتصال قنوات وقدَّمت األتباع من جموًعا حشدت
بشأن اختالفات إىل أدَّى قد الحركة يف امُلنخرطني امُلؤيِّدين أطياف مختلف بني التباين
يف التعبئة عىل الحركة قدرة يَُعْق لم التنوع هذا أن بيد تبنِّيها، الواجب الفعل أنماط
الحكومات، واستَجابت وضاعفها. القدرة تلك أثرى النقيض عىل بل التوسعي، طورها
لقمع سيما ال بالتدخل، للرشطة أوامر بإصدار البداية، يف والحرية الرتدُّد من حالة بعد
السلمي، املدني العصيان إىل بالنسبة أما الدولية. القمم اجتماعات مواقع إغالق محاوالت
عند خاصة الحاالت، بعض يف التصعيد إىل لجأ فقد عام، بوجٍه سلميٍّا بقائه من فبالرغم
األناركية املجموعات هجمات عىل ردٍّا العضالت واستعراض العنف ألسلوب الرشطة لجوء

املتطرِّفة.
االحتجاجية الدورات تطور تحليل إىل نضيفهما أن ينبغي األقل عىل اتجاهان ة ثمَّ
حقيقة وهي الجمعي، الفعل ذخرية توسيع يف دورة كل تسهم أوًال: اآلن. حتى املذكور
موجات عىل انسَحبَت أن سبق كما تماًما ١٩٨٩ عام حوايل وارسو حلف دول عىل انسحبت
الثالثينيات عقَدي خالل األمريكية املتحدة والواليات أوروبا اكتَسَحت التي االحِتجاج
الجمعي الفعل من جديدة أنماٍط تشكيل إىل يَعمدون امُلواِطنني أن والحق والستينيات.
مميزة سمًة كان الذي املصانع احتالل «إنَّ ذروتها: إىل التعبئة موجات تصل حني خاصة
فلينت مدينتَي يف العمل محل يف باإلرضابات شبيًها كان ١٩٣٦ عام فرنسا إلرضابات
١٩٦٨ عام وباريس وتورينو برلني يف الجامعات احتالل عمليات ساعدت بينما وآكرون،
أن ثبت فقد البولندية، «تضامن» حركة إىل بالنسبة األمريكيِّني. بنظرائهم الطالب ربط يف
الحركة قيادات بني جَرت التي املستديرة املائدة مناقشات هو لالنتباه لفتًا سماتها أشد
عام الرشقية أوروبا اكتسَحت التي التفاوض ألشكال إرهاًصا كانت والتي والحكومة،

.(١٦٧-١٦٨ :١٩٩٤ (تارو «١٩٨٩
عىل تراجع، من راديكالية الفعل أنماط أشد شهدته فيما فيتمثَّل االتجاهني ثاني أما
عىل املحافظة إىل نزوًعا السبعينيات حقبة شهدت فقد اليساريِّني؛ الناشطني بني األقل
أشكال عىل الرتكيز خالل من وذلك محتَمل» «تهديد كَمصدر والبقاء اإلعالمي االهتمام
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إىل متنوعة احتجاجيٌة أنماٌط انترشت الثمانينيات، عقد من بدءًا ولكن املتطرِّفة. الفعل
الجديدة االجتماعية الحركات أنواع أغلب أن كما مؤسسية، وغري مؤسسية فاعلٍة أطراف
١٩٩٦أ بورتا (ديال الجمعي الفعل ذخائر يف متنامية اعتداليٍة نزعٍة ظهور عىل دليًال تَُعدُّ
املسألة تلك يف املنطق إن .(٣٢٢–٣٣٢ :١٩٨٨ راشِك أيًضا انظر و١٩٩٦ج؛ و١٩٩٦ب
تكاليَف أو مخاطر عىل املنطوية األفعال يف تناٍم وجود مع بالفعل، ديناميكية أكثر
معروف احتجاجيٌّ شكٌل وهو املدني، العصيان إليه يستند منطق وهو فادحة، شخصيٍة

مجحفة. تُعدُّ لقوانني مخالفته عنه
أوجز فكما تراَجع؛ قد سياسية كوسيلٍة العنف استعمال أن يَعني ال هذا أن غري
حاسمًة خطواٍت بأجمِعه العالم «اتخذ ١٩٤٥ عام فمنذ آسًفا، (٥٨ :٢٠٠٣) تييل تشارلز
الحرب بني واملدنيِّني، الجيوش بني فصل من األنفس بشقِّ سابًقا أحرزه عما بعيًدا ومريعة
غري واستعمالها للقوة القاتل االستعمال بني األهلية، والحرب الدولية الحرب بني والسالم،
فئاٍت قتل وصوب القائمة الدول داخل املسلحة الرصاعات صوب العالم اتجه لقد القاتل.

الدول.» من برعاية طردها أو حرمانها أو كاملة سكانيٍة

القول خالصة (8)

االجتماعية، الحركات تبنَّتْها التي الفعل أشكال أهم لتحليل الفصل هذا كرسنا لقد
ُمعتاد غري فعٌل بأنه االحتجاج يُعرف االحتجاجية. األنماط لدراسة كرسناه أخرى، بعبارٍة
الجمعيني. الفاعلني من سلسلة نشاط خالل من املبارشة غري التأثري قنوات فيه تنفتح
بأنها وصفها يصعب بحيث االنتشار من بَلَغت قد االحتجاجية األنماط أن من وبالرغم
يف الروتينية املشاركة أنماط يَتجاوز االحتجاج أن به املسلَّم من يزل لم تقليدية، غري
تُشكِّل االجتماعية الحركات تستخدمها التي األساليب إن قيل لقد التمثيلية. الديمقراطية
شهد قد العالم أن خاصة بصفٍة بالذكر الجدير ومن محددٍة. خصائَص ذاَت ذخائَر
باالستقالل املتَّسمة القومية االحتجاج أنماط من ذخرية تبلور عرش التاسع القرن منذ
والدويل الوطني الصعيَدين عىل السلطة توزيع من كلٍّ يف أحدُث تحوالٌت طرأت ثم واملرونة،
احتجاجيٍة أنماٍط نشأة يف انعَكَست التي التحوالت وهي الجماهريية، االتصاالت ِبنية ويف
أنشطة وكذا الجنسيات، املتعدِّدة املقاطعة وحمالت املضادة القمم اجتماعات مثل جديدة،
االحتجاج، أنماط مختلف بني الفصل هذا يف تمييزنا معرض يف اإللكرتونية. االحتجاج
موجودة كانت االحتجاجي للفعل الداعمة املختلفة املنطقية األسس أن حقيقة عىل شدَّدنا
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تتمتع ما قوة إظهار إىل الرامي األعداد منطق ذاته: الوقت يف املذكورة الذخائر من كلٍّ يف
روتني عرقلة عىل الحركات قدرة عىل القائم املادية األرضار ومنطق دعم؛ من الحركة به
التزاٍم من ون املحتجُّ يحمله ما إظهار إىل الساعي االستشهاد ومنطق اليومي؛ املجتمع

قضيتهم. حيال عاطفي
اختيار عند االسرتاتيجية املعضالت من سلسلة االجتماعية الحركات قيادات تُواِجه
َمطالب ذات مختلفة جماهريية دوائر إىل برسائل يبعث نمٍط كل إن إذ الفعل؛ أنماط أحد
عن الباحث واإلعالم الداخيل؛ تضامنهم تعزيز يف الراغبون الحركات ناشطو مختلفة:
صناع وأخريًا اعتداًال؛ أكثر الفعل من أنماًطا يُؤثرون الذين املحتَملون والحلفاء «األخبار»؛
أدواٍت مجرد ليست الفعل ذخائر أن غري ثقة. محلَّ رشكاء إليجاد الساعون القرارات
عززتها التي التاريخية التقاليد أن شك ال الناشطني. قيم أيًضا تعكس بل احتجاجية،
للدراسة، القابلة الخيارات دائرة من تحدَّ أن شأنها من االجتماعية والتنشئة املؤسسات
ابتكار بعمليات مصحوبًة آخر إىل بلد ومن أخرى إىل حركة من تَنتِقل االحتجاج أنماط لكن
التفاعالت أثناء العالقات آليات خالل من الذخائر تتولَّد ذلك، عىل عالوًة دائمة. وتعلُّم
من سلسلة تخلق كما الفاعلني، من وغريهم الحركات فاعيل من متنوعة طائفٍة بني
يف وتتسبَّب االحتجاجي النشاط يف والجزر املد من متعاقبة موجاٍت الدورية الديناميكيات
التقلُّبات تلك من وبالرغم املتبعة. الفعل أنماط عىل واملؤسساتي الراديكايل الطابع إضفاء
األقل عىل يبدو، فيما يَنطبقان استقراًرا أكثر اتجاهان معها جنب إىل جنبًا يربز الدورية،
يف يصاحبه االحتجاجي الفعل ذخرية توسيع إىل ميٌل الغربية: بالديمقراطيات يتعلق فيما

السيايس. للعنف متناٍم رفٌض نفسه الوقت
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الثامن الفصل

لالحتجاجاتوالفرص األمني التنظيم
للحركاتاالجتامعية السانحة السياسية

شهدت بعام ذلك قبل .٢٠٠١ عام يوليو ٢٢ إىل ١٩ من الفرتة يف جنوة يف الثمانية قمة ُعِقدت
األطراف قرَّرت حيث العاملية، العدالة حركة عليه أُطِلق ملا دويل اجتماٍع انعقاد أليجري بورتو مدينة
ما واندمج العوملة، من الجديدة الليربالية النسخة ملحاربة دويل صعيٍد عىل تعبئة إطالق املشاركة
مجموعاٍت مع بالتعاون االحتجاجات نظم الذي االجتماعي جنوة منتدى يف منظمة ٨٠٠ من يقرب

أخرى.1

عنيفة؛ باحتجاجاٍت أحيانًا تُقابَل كانت املاضيني العامني مدار عىل الدولية الِقَمم اجتماعات ألن نظًرا
بل االجتماعات، محيط عن املتظاهرين إبعاد عىل الثمانية لقمة الحكومية االستعدادات ركزت فقد
املحظورة» «املنطقة يُسمى ما لحماية الحواجز إقامة جانب فإىل ذاتها. املدينة عن كليٍّا وإبعادهم
الطرق ومخارج الحديدية، السكك ومحطات املطار، الدولة أغلقت القمة، باجتماعات املحيطة
معرض يف املدينة. حدود إىل فيه اشتبهت ومن ناشًطا كونه من قْت تحقَّ من وأعادت الرسيعة،
جينارو، دي اإليطالية، الرشطة إدارة رئيس تحدث املشرتكة، الربملانية اللجان إحدى أمام شهادته
استعانت ذلك، عن فضًال أدراجهم. شخص ٢٠٠٠ من أكثر وإعادة تحرٍّ ١٤٠٠٠٠ إجراء عن
املدينة وسط إغالق ظل ويف جنوة. دخول من املناضلني بعض ملنع اإلبعاد بقرارات الحكومة
الكهرباء استهالك إن حتى البرش؛ من خالية جنوة بدت إليها، الداخلني عىل صارمة رقابة وفرض

القمة. انطالق من يومني قبل باملائة ٤٠ بنسبة تراجعا قد امللقاة النفايات ومعدل

انطالق قبيل الهجمات بعض عن الناتج والتوتر للقوة املهيب االستعراض هذا من الرغم عىل
انعقاد (أثناء االستخبارات جهاز من الواردة ما نوًعا التهويلية املعلومات بعض عىل عالوًة القمة،
باربريا، ال تحدَّث ،(٦٦ :٢٠٠١ أغسطس، ٢٨ جلسة وقائع (محرض املشرتكة الربملانية اللجنة
والعمليات العامة للتحقيقات املركزي املكتب عليه يُطلق الذي السيايس، للبوليس السابق الرئيس



االجتماعية الحركات

املسرية يف واشرتك نتيجة»)، أي إعطاء يف أغلبها أخفَق التي املعلومات من «طوفان عن الخاصة،
يف عقب عىل رأًسا انقلب الوضع هذا لكن شخص. ٥٠٠٠٠ يوليو ١٩ يوم انطلقت التي السلمية
الراديكالية بلوك البالك مجموعة عن الصادرة باالستفزازات الصحف وصفته ملا نظًرا التايل؛ اليوم
الصحفية، التقديرات حسب التظاهرات، تلك ضمت عشوائية. أمنيٍة أفعاٍل ردود من تبعها وما
٥٠٠ وجود إىل الرشطة أشارت حني يف بلوك، البالك جماعة أعضاء من و١٠٠٠ ٤٠٠ بني ما
واملحال البنوك يهاجمون يوليو ٢٠ يوم صباح الجماعة هذه أعضاء انطلق أجنبي. و٢٠٠٠ إيطايل
عقب كامًال، يوًما ذاته املنوال عىل الوقائع ومضت رادع، دون العامة واملنشآت والسجون التجارية
يف أو السلمية االحتجاجات من جزءًا كان َمن كل بمهاجمة الرشطة ردَّت بلوك، البالك هجمات

والصحفيون. واملصوِّرون اإلسعاف ورجال واملمرضات األطباء فيهم بمن محيطها،

الرشطة قوات طوَّقتهم الذين املدني» العصيان «محتجو عليه أُطلَق ما ضد الحرب بدأت وبذلك
الحجارة، بإلقاء املتظاهرين مجموعات بعض تفاعلت الرشطة، هجوم عقب مهاجمتهم. عىل ودأبت
أن الهجمات تلك إحدى خالل حدث املصفحة. السيارات الستخدام ودفعها الرشطة استفزَّ ما وهو
قوات من واحد فقام ركابها؛ وهاجموا الوطني الدرك لقوات تابعة جيب بسيارة املتظاِهرون أحاط
يدعى عاًما ٢٣ العمر من يبلغ جنوة من ناشط مقتَل عن أسفر مما النار بإطالق داخلها الدرك
ًال محمَّ مائيٍّا مدفًعا الرشطة قوات استخدمت فقد املحظورة، املنطقة داخل أما جولياني. كارلو
العمالية والنقابات الجنسيات املتعدِّدة أتاك منظمة إىل ُمنتمني متظاهرين ضد كيميائيٍة بموادَّ
كل إىل إضافًة الثوم. من فصوص وإلقاء السياج عىل القرع عن ون يكفُّ ال كانوا ن ممَّ اإليطالية،
مع التفاوض حاول والذي اليسار، ديمقراطيي حزب إىل امُلنتمي برييكو، جنوة عمدة شكا ذلك،
املتحدِّثون حرص املساء، وبحلول الرشطة. مقر من مفاوضني غياب من شكا االحتجاجات، منظِّمي
أفعال نفسه الوقت يف انتقدوا لكنهم بلوك، البالك مجموعة عن بأنفسهم النأي عىل الحركة باسم
ديمقراطيي حزب وسحب االضطرابات، مسئولية االجتماعي جنوة ُمنتدى الحكومة لت حمَّ الرشطة.
بعدم أعضائه إىل أوامره ُمصِدًرا التايل، اليوم لتظاهرات تأييده الوسط، يسار أحزاب أكرب اليسار،

جنوة. إىل التوجه

منظِّمو (زعم ُمتظاهر. و٣٠٠٠٠٠ ٢٠٠٠٠٠ بني يرتاوح ما احتشاد يوليو ٢١ يوم تظاهرة شهدت
عدد أن اإليطالية الرشطة إدارة رئيس ادَّعى بينما شخص، ١٠٠٠٠٠ اشرتاك عوا توقَّ أنهم التظاُهرة
منعها، املتظاهرون وحاول أخرى مرة بلوك البالك هجمات تجدَّدت ألًفا.) ٤٠ يتعدَّ لم امُلتظاهرين
للدموع، مسيًال غاًزا تُطلق ومروحيات حًة ُمصفَّ سياراٍت املرة هذه الرشطة قوات واستخدمت
كانت حني ظهًرا ٢:٢٥ الساعة األول الهجوم وقع املتظاهرين. عن بعيًدا البقاء عىل وحرَصت
أشارت عًرصا. و٥:٣٥ ظهًرا ٢:٥٠ الساعة ُمماثلة هجماٌت ووقعت االنطالق، وشك عىل املسرية
شكَّلت (التي الحركة بذلته ما إىل — للتظاهرات املؤيِّدة تلك فقط وليست — اليومية الصحف
واملحامني املتظاهرين وإنقاذ السلميني غري ني املحتجِّ لصدِّ عدة محاوالٍت من البدائية) األمنية قواتها
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من ٧٨ (منهم مصابًا ٢٢٨ اليوم ذلك حصيلة وبلغت الرشطة. يد عىل للرضب تعرَّضوا الذين
معتقًال. و٦٠ الرشطة) رجال

منتدى مقر يوجد حيث دياز، مدرسة اقتحام عىل الرشطة أقدمت اليوم، ذلك مساء حلول مع
مبيت ووحدات الصحفية، إنديميديا ومجموعة القانونية، لالستشارات وفريقها االجتماعي جنوة
يف غاية بأنه إياه واصفًة الرشطة سلوك الصحف وتناولت أسلحة. عن بحثًا وذلك ني، للمحتجِّ
يف ورد حسبما آنذاك. الحاِرضين الربملان أعضاء من بعٍض بتأييد حظي وصف وهو الوحشية،
املبنى، داخل واعتُِقلوا احتُِجزوا شخًصا ٩٣ بني «من ميكاليزيو: بيبو الداخلية وزارة مفتش تقرير
امتثالهم فرص تفاوت مع العالج ي لتلقِّ وأحيلوا أصيبوا باملائة) ٦٦ (حوايل شخًصا وستون اثنان
إىل احتاجوا باملائة و٣٦ للتعايف، أيام ٥ إىل تصل فرتة إىل منهم باملائة ٢٤ احتاج فقد للشفاء؛
واحتاج يوًما، و٢٠ ١١ بني تراوحت فرتة إىل باملائة ١١ واحتاج أيام؛ و١٠ ٦ بني تراَوَحت فرتة
لكن الخطر. مرحلة منهم باملائة ٦ اجتاز حني يف يوًما، و٤٠ ٢١ بني تراوحت فرتة إىل باملائة ١٨
الرتكاب مؤامرة الهجوم كان أكيدة.» تكن لم باملائة) ٥) امُلعتقلني من املتبقية النسبة شفاء فرص
وصادرت محتجًزا. ٩٣ بني من ٩٢ رساح القضاة أطلق ما رسعان لكن والنهب؛ السلب أعمال
الخاصة الكمبيوتر أجهزة وتعرَّضت املحامني، بكمبيوتر الخاص الصلب القرص الرشطة قوات

للتدمري. بإنديميديا

بولزانيتو؛ ثكنات يف معاملة سوء من املدنيون له تعرَّض عما عدة شهاداٌت التالية األيام يف ت نُِرشَ
لوحدة التابعني السجون ضباط من مجموعة تديره املحتَجزين هوية لتحديد مركز أنشئ حيث
والنفسية البدنية االعتداءات أقوالهم يف األجانب، من منهم وكثري الشهود، وصف لة. امُلتنقِّ العمليات
عىل املحتَجزين وإجبار والهراوات، للدموع املسيل الغاز كاستعمال امُلحتَجزون، لها تعرَّض التي
يف الرشطة أسلوب أثار وعنرصية. فاشية شعاراٍت ترديد عىل وإرغامهم لساعات، واقفني البقاء
٢٨ َمثُل ،٢٠٠٤ عام من ديسمرب ويف وخارجها. إيطاليا يف احتجاجات املظاَهرات مع التعامل
خلفية عىل للمحاكمة واإلرهاب، الشغب مكافحة قوات من كبار ضباٌط منهم إيطاليٍّا، رشطيٍّا
لدورهم جسيمة أرضاٍر إحداث يف والتورط والتشهري، والقذف السلطة، استغالل بإساءة اتهامات
التي التمهيدية االستماع جلسات ختام يف املحاكمة عن اإلعالن جاء دياز. مدرسة عىل الهجوم يف
داخل عليهما العثور زعمت قد كانت مولوتوف قنبلتَي زرعت الرشطة قوات بأن ادعاءً شهدت
وأُطِلق طعنه، يف ناشط رشوع بشأن كبري رشطة ضابط به تقدَّم آخر زعٌم ُدحض كما املدرسة،
إليهم. تُهم أي توجيه دون املدرسة عىل الهجوم خالل اعتقالهم جرى الذين الناشطني جميع رساح

الزمت التي النمطية الصورة عىل متوقًعا) كان (وإن كبريًا خروًجا جنوة تظاهرات مثلت
باعتبارها رتها صوَّ والتي والتسعينيات، الثمانينيات حقبتي خالل االجتماعية الحركات
بنشاطها التفاوضمقارنًة مائدة عىل أكرب بأريحية وتتعامل ة»، و«متحرضِّ دة موحَّ حركاٍت
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الرتكيز ل تحوَّ السلمي، الطابع عليها يغلب أنشطة من عقود فبعد الشارع. يف امليداني
شهدت وقد الراديكالية. لعباءة واالجتماعي السيايس الرصاع ارتداء مخاطر إىل اآلن
بينها من واملتظاهرين، الرشطة بني متكررًة اشتباكاٍت األخرية املضادة القمم اجتماعات
سياتل يف العاملية التجارة ملنظمة املناِهضة التظاهرات خالل جرت التي الصدامات تلك
خالل وواشنطن براج ويف العاَلمي؛ االقتصادي املنتدى خالل دافوس ويف ،١٩٩٩ عام
كيبيك مدينة ويف ،٢٠٠٠ عام الدويل النقد وصندوق الدويل للبنك الدولية اللجنة اجتماع
االتحاد قمة خالل جوتنربج ويف الشمالية؛ ألمريكا الحرة التجارة اتفاقية اجتماعات خالل

.٢٠٠١ عام يونيو يف امُلنعِقدة األوروبي
أن شك ال حياله؟ األفعال وردود التعبئة سمات يف التطور هذا يُفرسِّ الذي ما
حجم عىل تأثري لها يكون أن يُمكن االجتماعية الحركات تتبناها التي االسرتاتيجيات
والذخائر األيديولوجيات تُشكِّل السابقة، الفصول يف إليه مشار هو فكما وشكلها؛ التعبئة
الِبنية أن عن فضًال البلدان، باختالف تختلف للفعل، وثقافية ماديًة موارَد والبنى
تفسري يف ساعَدت عوامل كلها االقتصادية والتنمية املدنية، الثقافة ومقدار االجتماعية،
الكتاب). هذا من الثاني الفصل أيًضا انظر ١٩٧٩؛ سكوكبول ١٩٦٦؛ (مور االحتجاج
من به بأس ال عدد ركَّز تأثريًا، العديدة الجمعي الفعل محدَّدات أشد النتقاء وسعيًا
أنشطة أن ذكرنا أن سبق السياسية. املتغريات عىل االجتماعية للحركات املقارنة التحليالت
إىل أعضائها إىل هة وموجَّ آخر، جزءٍ يف وأداتية منها، جزء يف تعبريية االجتماعية الحركات
الحركات عىل السيايس الطابع يغلب الخارجية. البيئة تغيري إىل ما نوًعا وتهدف ما، حدٍّ
املقام يف فيها وتؤثِّر السياسية باملنظومة تتأثَّر ثم ومن السياسية؛ أنشطتها يف االجتماعية
السياسية الفرص بنيَّة مفهوم اكتسب التمهيدي، الفصل يف ح موضَّ هو وحسبما األول.

سية. املؤسَّ وغري سية املؤسَّ الفاعلة األطراف بني التفاعل لتفسريات محورية أهميًة
القمم اجتماعات من أساسية بصورٍة منتزعًة نماذَج ييل فيما نَستعرض سوف
السياسية، املنظومة يف املتغريات أهم تعيني إىل ساِعني الجديدة، الليربالية للعوملة املناهضة
محدَّدة سماٍت عىل املتغريات تلك تأثري بكيفية املتعلِّقة الفرضيات بعض وطارحني
بالفرص املعنيُّ البحثي النشاط يُواجهها التي املشكالت بني من االجتماعية. للحركات
ماير يف مؤخًرا مناقشته جرت ما (وهو الرشح محلِّ القضية وضوح عدم السياسية
ات املتغريِّ من متناٍم عدٍد تفسري سبيل يف السيايس البُعد الباحثون درس .(٢٠٠٤
االجتماعية الحركات تعبئة لرشح السياسية الفرص مصطلح واستخدموا التابعة،
مواقف بني والعالقة ،(١٩٨٣ (تارو االحتجاجية الدورات ونشأة ،(١٩٧٣ (آيسنجر
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الخطط من نمَطني أحد وغلبة ،(١٩٩٥ وروشت بورتا (ديال الحركات وسلوك الحلفاء
يف بالفعل ويتبنيَّ .(٦٧-٦٨ :١٩٨٦ (كيتشيلت االستيعابية أو التصاُدمية االحتجاجية:
وِبنَى املتنوعة القمع ورضوب الشائعة، والخطط سات، املؤسَّ طابع أن أسلفنا ما ضوء
االجتماعية. الحركات سمات من أخرى أو سمة تفسري يف مفيدة عوامل كلها التحالُفات
من أيٌّ التايل: السؤال عن لإلجابة املساعي من القليل إال اآلن حتى يُبذَل لم أنه غري
من أيٍّا يفرسِّ أن يمكن السياسية الفرص من املركَّبة املجموعة يف القائمة املتغريات
املحدَّدة التأثريات إلبراز منا محاولة ييل فيما االجتماعية؟ للحركات (الكثرية) الخصائص
واحتماالت االحتجاج، وذخائر التعبئة، ومستويات الحركات، نشأة عىل معينة لفرٍص
لالحتجاجات األمني التنظيم ملسألة بتحليٍل املوضوع لهذا معالجتنا نستهل سوف النجاح.
الشائعة الخطط وكذا ،(٢ (القسم الفرصاملؤسسية بعضخصائص نُعنيِّ ثم ،(١ (القسم
مناقشًة ُمحتملني كحلفاء السياسية األحزاب يُناَقشدور سوف ذلك، عىل عالوًة .(٣ (القسم
ما أبعد بعُد، فيما نؤكِّد سوف كما السياسية، الفرص أن بيد .(٤ (القسم مستفيضة
فآثارها سلًفا»: و«معلومة التغيري تقبل ال ثابتة كونها بمعنى الِبنيوي، الطابع عن تكون
.(٥ (القسم الخطابية» «الفرص مع أيًضا تتفاَعل بل فقط، الناشطني رات تصوُّ حها تُنقِّ ال

لالحتجاجات األمني التنظيم (1)

التنظيم لالحتجاجات الدولة الستجابة املهمة الجوانب من فإن جنوة، مثال يُدلِّل كما
أكثر ُمصطلحاٌت وهي االحتجاجية، الفعاليات مع األمني التعامل أو لالحِتجاجات، األمني
(ديال العام» «النظام الدولة عليه وتطلق «القمع» عادًة ون امُلحتجُّ عليه يُطَلق ملا حيادية
ذات قضيًة األمني التنظيم ويعدُّ .(٢٠٠٣ ومكارثي وسول إيرل ١٩٩٦ج؛ ،١٩٩٥ بورتا
(١ :١٩٧٠) ليبسكي يرى والدولة. االجتماعية الحركات بني العالقة لفهم خاصة أهميٍة

أن:

أهميٍة ذو أمٌر املواطنني من غريهم مع الرشطة قوات تفاعل أساليب دراسة
الحل إىل ل والتوصُّ العامة بالسياسة املهتمني من أيٍّ إىل بالنسبة جوهرية
باعتبارهم الرشطة أفراد إىل يُنَظر ربما املعارص. الحرضي للرصاع العادل
ذات ويف الشعب. إىل بالنسبة الحكومة «يُمثِّلون» الذين الشارع» «بريوقراطيي
بأفعالها تسهم فإنها الحكومية، السياسات الرشطة قوات فيه تنفذ الذي الوقت
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املواقف عىل الرشطة جهاز يُؤثِّر الحرضي. الرصاع عنارص تعريف يف أيًضا
بتنفيذ املكلَّفة الهيئات تلعبه ملا نظًرا جوهريٍّا؛ تأثريًا السياسية ات واملستجدَّ

وتعزيزها. املنظومة قواعد تطبيق يف فريد دوٍر من القانون

املؤسسات عىل حيوية تأثرياٌت لها كان بدورها، االحتجاجية، املوجات أن نضيف أن ويسعنا
.(١٩٩٨ راينر ١٩٨٧؛ مورجان مثًال (انظر األمنية

علم أدبيات يف العناية ببعض األمني التدخل أنماط شتى حظيْت لقد الواقع، يف
ظاهراتي، منظوٍر من املسألة تلك (١٩٧٩) ماركس تي جاري تناول فقد االجتماع؛
املعلومات، جمع للخصوم، سلبية صورة تكوين غرضها: حسب القمع أعمال مصنًِّفا
الداخلية الرصاعات تأجيج الناشطني، همم تثبيط الحركات، إىل املوارد ق تدفُّ من الحد
:١٩٧٨) تييل تشارلز صنَّف كذلك محدَّدة. أفعال إجهاض الجماعات، وبني القيادات بني
حيال «التيسري» أو القمع درجات من تُبديه حسبما السياسية األنظمة (١٠٦–١١٥

الجمعية. واألفعال الفاعلة األطراف ُمختلف
أجهزُة تبنَّتْها االحتجاجات لضبط اسرتاتيجية مجاالت ثالثة البحثي النشاط ميََّز
١٩٩٨أ): ورايرت بورتا (ديال متعدِّدة تاريخيٍة حقٍب يف مختلفة بصوٍر الرشطة
عىل للسيطرة الجسدي والعنف األسلحة استعماَل بها ونعني القرسية، االسرتاتيجيات
الساعية املحاوالت جميَع وتعني اإلقناعية، واالسرتاتيجيات تفريقها؛ أو التظاُهرات
االحتجاج؛ وُمنظِِّمي بالناشطني امُلسبقة االتصاالت عرب االحتجاجات عىل السيطرة إىل
وقائيٍة كِسَمٍة املعلومات لجمع املوسعة العمليات يف متمثِّلة االستقصائية، واالسرتاتيجيات
تكنولوجياٍت استعماَل ن يتضمَّ الذي املوجه، املعلومات وجمع االحتجاجات؛ ضبط يف
املباِرش. ل التدخُّ إىل الحاجة دون القانون عن الخارجني لتحديد حديثة وبرصية سمعية

ناعمة)، أم (عنيفة امُلستخَدمة القوة ناحية من األمنية التدابريُ تتفاوت أن يُمكن
واالسرتاتيجيات والتسامح)، القمع بني (ترتاوح مرشوعة غري تَُعدُّ التي فات الترصُّ ومدى
للقانون الرشطة واحرتام انتقائية)، أم (عامة الفاِعلني ُمختِلف عىل للسيطرة امُلستخَدمة
التواُصل ودرجة تفاعيل)، أم (استباقي الرشطة ل تدخُّ ووقت قانوني)، غري أم (قانوني
أم (جامد الطارئة املواقف مع التكيُّف عىل والقدرة تواُفق)، أم (مواجهة املتظاِهرين مع
ومستوى رسمية)، غري أم (رسمية الرسمي بالطابع اللعبة قواعد اصطباغ ودرجة مرن)،

.(٤ ١٩٩٨ب: ورايرت بورتا (ديال مرتجل) أم (مهني التدريب
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وُمتَِّسقني مختلَفني نموذَجني يُحدِّد ما عادًة األبعاد تلك تَضاُفَر أن لُوِحظ وقد
يُوِيل الذي القوة، استخدام تصعيِد نموذُج هو األول النموذج العام. النظام لضبط داخليٍّا
ويتقلَّص امُلبتَكرة، االحتجاج أنماط مع التساُمح إىل ويفتقر التظاهر، لحقِّ ُدنْيا أولويًة
كثرة مع القصوى، الرضورة حاالت عىل ليقترص وامُلتظاهرين الرشطة بني التواُصل فيه
عىل املحرِّضة ة املندسَّ (كالعنارص القانونية غري األساليب حتى أو اإلكراه وسائل استعمال
حقِّ إىل املقابل، يف فينظر، عليه، امُلتفاَوض الضبط نموذُج الثاني، النموذُج أما العنف).
امُلِخلَّة االحتجاجية األنماط مع حتى أيًضا يتسامح بل أولويًة، باعتباره ْلمي السِّ التظاُهر
مع لالحِتجاجات، ْلمي السِّ رْي للسَّ أساًسا والرشطة املتظاهرين بني التواُصَل ويرى بالنظام،
وشوينجروبر (ماكفيل العمليات انتقائية عىل والتأكيد اإلمكان، قدر اإلكراه وسائِل تجنُِّب
األبعاد إىل نُضيف أن يَسعنا .(٢٠٠٤ وفيليول بورتا ديال ٥١–٥٤؛ ،١٩٩٨ ومكارثي
الرشطة قواُت تُوظِّفها التي اإلعالمية االسرتاتيجية نوع وهو أََال آَخر، بُْعًدا ِذْكرها السابق
املتظاِهرين، جميع عىل الشاملة العامة الرقابة بني التفرقة مع االحتجاجات، عىل للسيطرة

قانونية. ُمخاَلفٍة بارتكاِب اتهاُمه يحتمل َمن عىل الرقابة وتركيز
امُلتَّبَعة االسرتاتيجيات يف جذريٍّا تحوًُّال يلحظ أن الغربية للديمقراطيات املراِقب بوسع
من باالنتقال وذلك تنفيذية، وأساليَب ممارساٍت من بها يتعلَّق وما العام النظام لضبط
أعقاب يف سيما ال عليه، امُلتفاَوض الضبط نموذِج إىل العنف استخداِم تصعيِد نموذِج
صار الذي الوقت ففي الستينيات. أواخر ذروتَها بلغت التي الكربى االحتجاجات موجة
اسرتاتيجياُت بدأت شموًال، أكثَر معارضته إظهار يف الفرد لحق النطاق الواسُع اإلدراُك فيه
نالحظ لعلنا الحني. ذلك حتى سائًدا كان الذي القرسي النموذج عن ُمبتِعدًة تتغريَّ ل التدخُّ
مؤقتة، وانتكاساٍت انقطاٍع فرتاِت مع شهدتا، قد والثمانينيات السبعينيات ِحْقبتَي أن
ات التغريُّ بني من القانونية. االنتهاكات من ضئيًال وقدًرا التسامح من مزيٍد نحَو ًها توجُّ
عىل التأكيد من ومزيٌد القوة، استعماِل تراُجُع العام النظام اسرتاتيجياتضبط يف الواضحة
١٩٩٨أ). ورايرت بورتا (ديال املعلومات جمع يف املوارد من كبري قدٍر واستثماُر «الحوار»،
هو كما أيًضا، الوقاية (أو التهدئة رسميٍّا عليها يُطَلق التي االسرتاتيجيات، هذه تستند
ُممثِّيل عىل فيَتعنيَّ املحدَّدة. واالفرتاضات املسارات من عدٍد عىل اإليطايل)، النموذج يف الحال
بشأن ل املفصَّ للتفاُوض االحتجاجية، الفعاليات قبل يجتمعوا، أن والرشطة املتظاهرين
املسموح ما نوًعا الرمزية امُلخاَلفاُت ذلك يف (بما أحداثها َسرْي وطريقة التظاُهرات مسارات
نْقِض أو ْلمية، السِّ املجموعات ُمهاَجمِة عن التام االمتناع عىل واالتفاق للُمتظاهرين)، بها
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بني مفتوحًة االتصال خطوط إبقاء وجوب إىل إضافًة التظاُهرات، قادة مع امُلربَمة االتفاقات
الرشطة رجال عىل األول املقام يف يجب التظاُهرات. َسرْي طوال الرشطة وقوات القيادات
املسرية بقية عن العنف تَنتِهج التي املجموعات وفصل ْلمي، السِّ التظاهر حقَّ يَكُفلوا أن
وجوبار فيليول ١٩٩٣أ؛ (فيليول ْلميِّني السِّ املتظاهرين بأمن امَلساِس دون وإيقافهم
١٩٩٨أ). بورتا ديال ١٩٩٨؛ وينرت ١٩٩٤؛ وادينجتون ١٩٩٨؛ وآخرون ماكفيل ١٩٩٨؛
أثبََت قد للجدل القابلة غري الراسخة «١٩٦٨ بعد «ما قاِعدة الكثريون اعتَربَه ما إنَّ
للحدود املتجاوزة االحتجاجية الحركة يف امُلتمثِّل الجديد التحدِّي ُمواَجهِة يف هشاشتَه
بشأن النسيان يطويه كاد جدًال جديٍد من جنوة يف الثمانية قمُة أشعَلْت لقد والقوميات.
سيادِة حمايِة سبيِل يف للدولة املمنوحة السلطة وحجم للُمواطنني األساسية الحقوق
تسبََّب الذي ما الرابع). الفصل ،٢٠٠٣ ورايرت وموسكا بورتا وديال (أندريتا القانون
وبراج كيبيك ومدينة وواشنطن سياتل َقبلها وِمن جنوة، شهدته الذي التصعيد ذلك يف
العديُد ثمة املتظاِهرين؟ ضد بالوحشية للرشطة العديدة االتهامات عن فضًال وجوتنربج،
(١٩٩٨ (وادينجتون بالرتايض» األمني «التنظيم إن بدايًة، طرحها. يمكن التفسريات من
احرتاِم ظلِّ يف ذلك َق تحقَّ إْن حتى االحِتجاجات، لضبط أمنية خطًة كونه عن ينفكُّ ال
وأفراد امُلتظاهرين بني ِصداماٌت تقع ما كثريًا امُلستطاع. قدر وحرياتهم املتظاهرين حقوق
رمزية قيمٌة االحتجاجات يف للمكان يكون حني الشديد بالتوتُّر املواقف تتَِّسم قد الرشطة؛
أمام املغلقة امَلحظورة» «املناطق إىل بالنسبة مثًال، الحال، هو كما خاصة، واسرتاتيجية
القرسي، الضبط استعمال فإن كذلك الدولية. القمم اجتماعاِت َمقارِّ حول املتظاهرين
النفسية الديناميكيات نتيجة التصعيد إىل يُؤدي أن السهل من نادًرا، كان إْن حتى
أسفَرِت لقد السابق). (املصدر نسبيٍّا الهوية إخفاء ظل يف الجسدية باالشتباكات املرتبطة
صة امُلتخصِّ الرشطة وحدات بعِض عسكرِة عن التسعينيات ِحْقبُة شهَدتْها التي األحداُث
والتدريبات املعدات نوعية حيث (من املنظمة العنف جرائم مكافحة أو اإلرهاب مكافحة يف
اليومي. األمني التنظيم يف بكثرٍة تُستعَمل صارت أْن األدوات تلك لبثَْت ما ثم واالنتشار)؛
يف فحتى انتقائيٍّا؛ كان طاملا للتفاوض اسرتاتيجيٍة وْضَع أن نضيف أن بنا يَجدر
السيطرة يف سيما ال الهامش، عىل القوة استخدام تصعيُد بقَي العريقة، الديمقراطيات
إدراك أن إىل الواقع يف األبحاث أشارت لقد الشغب. مثريي أو الشباب من اليد واِضعي عىل
ْلميني (السِّ «األخيار» املتظاهرين بني تفريٍق من يتخلَّص لم لالحِتجاجات الرشطة أفراد
واملتظاهرين إلخ) … الرصاع يف الواضحة واألغراض املباِرشة املصلحة ذوي والرباجماتيني
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ميوٌل لهم ْن ممَّ الشغب، إثارة يف املحرتفني امُلضلَّلني، الشباب من الغالب يف (وهم «األرشار»
ورايرت بورتا ديال ١٩٩٨أ؛ بورتا (ديال إلخ) … الرصاع يف لهم مباِرشة مصلحة وال امة هدَّ
التي العاَلمية العدالة كحركة الناشئة، الحركات يف املشاِركون يُوَصم ما وعادًة ١٩٩٨ب).
كثري يف أيًضا «َخِطرون» بل «أرشار»، ُمتظاهرون بأنهم وجنوة، سياتل يف بوضوٍح بَرزت

األحيان. من
الطارئة ات التغريُّ أن شك ال لالحتجاجات؟ األمني التنظيم عىل املرتتبة النتائج ما لكْن
فقد االجتماعية؛ الحركات نشأِة تفسرِي يف مهم عامٌل هي لألنظمة القمعية القدرات يف
السياسية األزماُت أضعَفِت حني والصني وروسيا فرنسا يف االجتماعية الثورات اندلَعِت
إحكام عن الدولة عجز فإن باملثل، .(١٩٧٩ (سكوكبول القمعية وسلطتها الدولة قبضَة
املتحدة الواليات يف املدنية الحقوق حركة لصعود الطريَق َد مهَّ االجتماعية السيطرة
أواخُر شهدتها التي اإليطالية االحتجاجية الدورة أن كما 2.(١٩٨٢ (ماكادم األمريكية
تساُهًال أكثَر األمني التنظيم من نمٍط تبلُوِر مع تزاُمنًا أمرها أوَل برزْت قد الستينيات عقد

.(١٩٩٥ بورتا (ديال
لالحتجاجات األمني التنظيم أنماط أشد عىل يَنبغي التعبئة، ُمستويات صعيد عىل
أن يَنبغي لكن املشاركة، إىل الفاعَلني ميل من ويَُحدَّ الجمعي الفعل َمخاِطر من يزيد أن
شعوًرا تخلق أن يمكن مرشوعة، غريَ تَُعدُّ حني سيما ال القمع، أشكال من كثريًا أن نُضيف
.(١٩٩٤ خواجة املثال سبيل (عىل فعل ِلالَّ امُلدَركة املخاطر من يَزيد أن شأنه من بالظلم
كما متضاِربة، نتائُج لهما امُلتباِيننَي الضاغَطني االتجاَهنْي هذَين مثل أن عجب ال ولذلك
الراديكالية إىل الرشطة لعنف تعرًُّضا األشدِّ املجموعاِت ل تحوُّ إىل التجريبية األبحاث تُشري
(ويلسون اآلَخر البعض يف التقليدية غري الفعل أنماط عن وتَخلِّيها الحاالت، بعض يف
القرسي السلطات ل وتدخُّ االحِتجاجات عنف درجة بني العالقُة تبدو الواقع، يف .(١٩٧٦

.(١٩٨٩ (نايدهارت انحنائيًَّة
فهي االحتجاجية؛ االسرتاتيجيات عىل ا خاصٍّ تأثريًا يس املؤسَّ الضبط السرتاتيجيات إنَّ
ل التحوُّ عند حدث ما وهذا الحركات، داخل امُلتبَعة التنظيمية النماذج عىل أوًال تُؤثِّر
من املكثَّف القمُع «عزََّز إذ عرش؛ التاسع القرن خالل فرنسا يف الجمهوري النظام إىل
والحانات كاملقاهي الرسمية غري االجتماعي التواُصل ومراكز الرسية الجمعيات دور
االقرتاع حق رقعِة «اتساَع فإن اآلَخر، الجانب عىل .(٤٢ :١٩٩٥ (أمينزيد الليلية» واملالهي
االنتخابي؛ للتمثيل الجديد الجغرايف التنظيم إىل إضافًة املدنية، والحريات للذكور، العام
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اآلونة ويف .(٥٩ :١٩٩٥) رسميًة» أكثَر طابٍع ذي تنظيٍم نشأة عىل عت شجَّ عوامل هي
بعض يف بَلغ حتى االجتماعية، الحركات تنظيمات «تقوُقع» إىل القمع أدَّى أيًضا األخرية
يف .(١٩٨١ نايدهارت و١٩٩٥؛ ١٩٩٠ بورتا (ديال ا رسٍّ النشاط ممارسِة حدَّ الحاالت
العنيفة، االسرتاتيجيات انتهاَج قرَّرت التي املجموعات تتَّجه العاَلمية، العدالة حركة نموذج
التحريات عىل يَستعيص ي رسِّ وشبِه التغريُّ شديِد تنظيميٍّ نمٍط تَبنِّي إىل بلوك، بالك مثل
ومن بعُد؛ االحتجاجية الدورة تبدأ لم حاِل يف الشديد القمع نجاِح احِتماالُت تزداد األمنية.
ح املرجَّ «من الكفاية؛ فيه بما الحركة بهويات املحيطة التضاُمن عالقاُت بعُد تَْقَو لم ثَمَّ
صعود مرحلة خالل فقط الشعبية التعبئة من مزيًدا العشوائي القمع عملياُت تُثري أن

.(١٣١-١٣٢ :١٩٩٥ (بروكيت االحتجاجية» الدورة
أوضَحت، فقد الفعل؛ ذخائر عىل ا خاصٍّ تأثريًا القمعية االسرتاتيجيات تُؤثِّر كذلك
األمني التنظيم أساليَب أن (١٩٩٥ بورتا (ديال وإيطاليا ألملانيا مقارنة دراسة مثًال،
الوقت يف ز تُحفِّ بينما ْلمي، السِّ الطابع ذات الحاشدَة االحتجاجاِت تُثبِّط ما عادًة العنيفة
الحركات بعض ُل تحوُّ تزاَمَن فقد االحتجاجات. يف راديكاليًة األكثَر امُلتطرِّفَة العناَرص ذاته
الشديد القمع من فرتٍة مع السبعينيات، عقد خالل الراديكايل النهج إىل اإليطالية االجتماعية
عن فضًال العامة. امَلسريات يف امُلتظاِهرين من عدٍد مقتل يف الرشطُة خاللها تسبَّبت الوطأة
السياسيِّني بني العالقاِت َم سمَّ قد َقِذرة» «حربًا تُدير كانت الدولة بأن االعتقاد فإنَّ ذلك،
التي اإلصالحية فاملواقُف العكس؛ حدث فقد أملانيا، يف أما الحركات. وناِشطي امُلنتَخِبني
نمٍط اتباِع جانِب إىل الليربالية، والحكومُة االجتماعي الديمقراطي الحزب حكومُة أبَدتْها
يف آثاُره انعكَسْت ذلك كل لالحتجاجات، األمني التنظيم يف وُمتساِمح «ناعم» انتقائي
املالحظ من االجتماعية. الحركات قطاع يف الراديكالية ُمستوى يف ِنسبي انخفاٍض صورِة
االجتماعية الحركات يف امُلعتدل الجناح تقلُّص مع تزاَمنَت قد القمع ذروَة أن البلَدين كال يف
إيطاليا يف سيما ال تطرًُّفا، األشد العنارص هيمنة عىل مباِرشة غري بصورة ساَعَد تقلًُّصا
مع الثمانينيات شهَدتْه الذي العنف ُمستويات انخفاُض تصاَدَف بينما السبعينيات، إبَّان
العاَلمية العدالة حركة يف مجدًدا النمو إىل التصعيد وعاد االحتجاجات. حياَل متناٍم تساُهٍل
من امُلتظاِهرين ملنع امُلنترشة الرشطة وقوات أعضائها بني الجسدية االحتكاكات خضمِّ يف

الدولية. الحكومية املنظمات اجتماعاُت فيها ُعِقدت التي املدن من املناطق دخول
تركيزهم ل يَتحوَّ أن يُمكن الذين ذاتها، ني امُلحتَجِّ أهداف عىل األمني ل التدخُّ يُؤثِّر
إدوارد ذهب ذاتها. االحِتجاج قضايا» وراء «ما إىل سياساتيٍة ومطاِلَب ُمنفردٍة قضايا من
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نجحت جدلية، «عالقة يف أنَّه إىل أنجلوس، لوس يف تشيكانو لحركة دراسته يف إسكوبار
تشيكانو، حركِة تقويِض يف أنجلوس لوس رشطة دائرُة انتهَجتْها التي األساليُب جزئيٍّا
املجتمَع حوَلها تشيكانو ناِشطو نَظَم ذاتها حدِّ يف قضيًة وأساليبُه الرشطة جهاُز صار بينما
.(١٤٨٥ :١٩٩٣ (إسكوبار الحركة» أنشطة يف الشعبية املشاركة من وضاَعُفوا املحيل
قد وانتقائيًة تساُهًال األكثَر األمني التنظيم أساليَب أن إىل سبََق مما نَخلُص أن يُمكننا
ما وهو السياسية، املساَومات من دٍة معقَّ بنيٍة داخل االجتماعية الحركات إدماَج لت سهَّ
نظرٍة مع الُعنْف، وْصِم إىل وأدَّى معينة، احِتجاجيٍة أشكاٍل عىل الرشعية طابَع أضفى

١٩٩٨ب). ورايرت بورتا (ديال االنحراف صور من صورًة باعتباره إليه ُمتناميٍة
عالقٍة وجوِد إىل (١٩٧٨) تييل أملح االجتماعية، الحركات بنجاح يتعلَّق وفيما ختاًما،
عىل ق تتحقَّ ال العالقة هذه أن يبدو لكن والقمع. املنظومة يف املشاَركة ُفَرِص بني عكسية
بالرضورة يُصاِحبها ال املنظومة يف الجماهريية القاعدة ملشاركة النسبية فاإلتاحُة الدوام؛
املبارشة للديمقراطية الالزمة األدواِت وفرُة تؤدِّي ربما النقيض، عىل بل القمع، يف تراُجٌع
حفظ إىل دعواٍت يُفِرز مما العام، والرأي الحكومة نظر يف االحتجاج عن الرشعية َخلِع إىل
ويسلر انظر سويرسا؛ من باألملانية الناطق الجزء يف مثًال وقع ما (وهو العام النظام

.(١٩٩٨ وكرييس

االجتماعية والحركات السياسية املؤسسات (2)

مختلفة، وأشكال متفاوتة بدرجات يَعتمد، فهو ؛ ُمستقالٍّ كيانًا بالطبع الرشطة جهاز ليس
أفراد بنرش فقط ليس االحتجاجات إىل تَستجيب ما) (وغالبًا ربما سياسية مؤسسات عىل
بحفظ املعِنيَّة األفعال فردوُد السياسياتية؛ اإلصالحات بعض إجراء أيًضا بل الرشطة،
ها النظر. محل الحركُة اها تتلقَّ التي السياسية باالستجابات إذن، ُمرتبطة، العام النظام

السياسية. املؤسسات يتناول التحليل، من آَخَر مستًوى إىل ننتقل نحن
«الضعيفة» األمريكية الحكومة بني توكفيل أليكيسدو أبرزه الذي التناقضالشهري إن
للتحليالت ضمنيًة أو رصيحًة انطالٍق نقطَة يكون ما عادًة «القوية»، الفرنسية والحكومة
فانطالًقا .(٧١ :٢٠٠٤ (كرييس االجتماعية الحركات بنشأة املؤسسية العوامَل تربط التي
التي املنظومة أن توكفيل اعترب املدني، واملجتمع الدولة بني معاَرضة وجود افرتاض من
املتحدة الواليات يف الحال هو (كما املدني املجتمُع ويَقوى الدولُة إطارها يف تَضُعف
طابع ذات لكنها الجماهريية، القاعدة احتجاجات من ُمنتظًما فيًضا ستُواِجه األمريكية)
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فرنسا)، يف الحال هو (كما املدني املجتمع وضعف الدولة قويَت حال يف أما ِسْلمي.
:١٩٩٤) تارو سيدني طرح واآلخر. الحني بني عنيفٍة ثوراٍت من ستُعاني املنظومة فإن
يتعلَّق فيما حتى قاًرصا كان توكفيل تحليل أن زاعًما الفرضية، لتلك مقنًعا نقًدا (٦٢–٦٥
الشكوَك أثاَرت قد األمريكية األهلية فالحرب األخري؛ إليه أشار الذي التاريخي بالظرف
حديثة دراساٌت أثبتَْت كما امُلتضاربة، املصالح إدماج عىل «الضعيفة» الدولة قدرة بشأن
يذكر كما البلَدين، كال يف البلد. ذلك يف ال وفعَّ قوي مدني مجتمٍع وجوَد الفرنسية للثورة
مواطنني اإلجباري التجنيد عبَّأ تدريجيٍّا: مواطنيها وحقوق الدولة تبلَوَرِت ُمعلًِّقا، تارو
دَفع لالحِتجاجات؛ واحًدا هدًفا د املوحَّ املايل النظام خَلق جديدة؛ َمطاِلَب ًزا محفِّ كجنود
حقَّ َع وسَّ مما العام، الرأي إىل اللجوء إىل املعِنيَّة األحزاب شتى النُّخب بني الداخيل الرصاع
جديدة أنماٌط ظهرت الدولة؛ أنشأتْها التي االتصال وسائل امُلعاِرضون استخدم التصويت؛
أدَّت جديدة إدارية وحدات تكونت االنتخابات؛ من رشعيتها اكتسبت والتعبري ع التجمُّ من

جديدة. جمعية هويات خلق إىل
سبيل يف األمريكية املتحدة والواليات فرنسا سمات يف «ُمباِلًغا» توكفيل يبدو قد
أو الدَول قوة تأثري فكرة أن غري الصالحة»، «غري والدولة «الصالحة» الدولة بني التَّفرقة
الفعل أدبيات يف محورية أهميًة تَكتسب تزال ال االجتماعية الحركات خطط عىل َضعفها
تعدُّدي ر بتصوُّ توكفيل منهج ارتبط ما كثريًا خاصة. الثورات وأدبيات عامًة الجمعي

«انفتاحها». عىل دليل هي إنما السياسية املنظومة يف املشاركة نقاط كثرة أن يرى
إنما الدولة» «نفوذ إىل تشري تصنيفات تستخدم التي الحالة دراسات من كثريًا إنَّ
عام، بوجه املنظومة، كانت فقد املركزية؛ التنفيذية السلطة نفوذ إىل الواقع يف تشري
القرارات اتخاذ يف املشاركني الفاعلني عدد ازداد كلما قمًعا) (وأقل انفتاًحا أكثر تُعترب
السياسية السلطة يَتقاَسمون الذين الفاعلني عدد ازداد كلما أنه السائد فاالعتقاد السياسية.
االجتماعية الحركات أمام السانحة الفرص َعُظمت واملوازين)، الضوابط ازدادت (وكلما
الفاعلة األطراف مشاركة الضعيفة التنفيذية السلطة ل تُسهِّ قد املنظومة. يف للمشاركة
تلبية إىل تَهدف سياساٍت تطبيق يف كثريًا تأمل لن لكنها القرارات، اتخاذ عملية يف
عىل املؤسسية ات امُلتغريِّ بتأثريات املعنية الفرضيات إنَّ االجتماعية.3 الحركات مطالب
لطة، للسُّ اإلقليمية الالمركزية رئيسية؛ محاور ثالثة تُغطِّي االجتماعية الحركات تطور
روشت ٦١–٦٤؛ :١٩٨٦ (كيتشيلت منها الدولة تَحوزه ما ومقدار الوظيفي، وتوزيعها

.(١٩٩٥ كرييس ٣٠٣–٣١٢؛ :١٩٩٤
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األسايس الطرح يَنصُّ اإلقليمية. الالمركزية الفرضيات ِمن األوىل املجموعة تتناَول
إقليمية، أو محلية (حكومة الهامشية األطراف عىل املوزَّعة السلطة ازدادت كلما أنه عىل
عملية يف املشاركة يف الحركات فرادى فرص َعُظمت فيدرالية)، ِبنية ضمن واليات أو
(وذلك العاديِّني املواطنني إىل «أقرب» اإلدارية الوحدات كانت وكلَّما القرارات. صنع
الدوائر نطاق داخل االجتماعية العلوم يف واسًعا شيوًعا يَلقى للديمقراطية مفهوم يف
عملية يف املشاركة صارت نفسها)، االجتماعية الحركات وداخل بل األمريكية، العلمية
العوامل بقية تَساوي حال يف أنه سبََق مما نَخلُص أن يُمكن وأيَرس. أسهل القرارات صنع
األقاليم ومن األقاليم إىل الوطنية الحكومة من امُلنتِقلة السلطة مقدار ازدياد يرتبط األخرى،
عىل السياسية امَلنظومة قبل من االنفتاح من بَمزيد املحلية األحياء إىل املدن وِمن املدن إىل
الفيدرالية الواليات تعدُّ ذاته، املنطق وباتِّباع الجماهريية. القاعدة تُمارسها التي الضغوط
جوني ١٩٩٥؛ كرييس ١٩٨٦؛ كيتشيلت مثًال (انظر املركزية الواليات من انفتاًحا أكثر
اإلقليمية الكيانات إىل وانتقالها لطة السُّ مركزية ال تُسِهم ما غالبًا الواقع، يف .(١٩٩٦
عىل التعبئة يف ترشع التي االجتماعية الحركات لنَجاح السانحة الُفَرص زيادة يف واملحلية
وفرنسا إيطاليا نموذجي عىل مثًال، أجريَت، التي األبحاث تُشري فحسبما . املحيلِّ املستوى
املواطنني لجان فإنَّ ٢٠٠٤ج)، بورتا ديال ٢٠٠٢؛ وأندريتا بورتا ديال التوايل عىل (انظر
الَخِطرة النفايات عىل ة املحتجَّ أو الرسعة، فائقة لقطارات تحتية ِبنية إنشاء عىل ة املحتجَّ
يف نَجَحت حال يف ملحوظة بصورة َمساعيها يف نجاحها فرص من تَزيد أن شأنها من

املحلية. اإلدارة يف نفوذ ذوي مسئولني مع التحالُف
بوجه انفتاًحا أكثر املنظومة تُعدُّ فقد السلطات، بني الوظيفي الفصل يخصُّ فيما
والقضائية. والتنفيذية الترشيعية الثالث؛ السلطات بني املهامِّ يف الفصل ازداد كلما عام
ما ازدياد مع أنه يُالَحظ حَدة، عىل السلطات هذه من كلٍّ إىل بالنظر ذلك، عىل عالوًة
استهَلْلنا لو املنظومة. يف املشاركة قنوات تتعدَّد استقاللية، من الفاِعلني فرادى به يتمتَّع
انفتاًحا أكثر يُعتَرب كان الربملاني النظام أن سنُالحظ الربملاني، الصعيد إىل بالنظر تحليلنا
من بدوره يَزيد ما وهو النِّسبي، التمثيل طريق عن صة املخصَّ املقاعد عدد ازداد كلما
أمينتا مثًال (انظر القرار صنع عملية يف الفاعلني من متنوِّعة طائفة مشاركة احتماالت
امُلستقلِّني الفاِعلني من أكرب «عدًدا إنَّ القائلة العامة الفرضية من وانطالًقا ،(١٩٩٩ ويانج
املنظومة بسمات تتعلَّق أخرى فرضية ذلك يتبع املنظومة»، انفتاح من أكرب قدًرا يعني
النظام يف منها الرئايس النظام يف أقل ستكون املشاركة احتماالت أن مفادها التنفيذية،
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ع امُلتوقَّ من يكون قد الحكومة، صعيد عىل أما القرار. ُصناع عدد ضآلة إىل نظًرا الربملاني؛
الحكومة كانت إذا ما عىل بناءً امُلعاِرضني من النخبة مواقف تتحدَّد أن عامة بصورة
االختالفات َعظمت أو الحكومة داخل االنقسامات ازدادت فكلما ائتالفية؛ أم ُمتجاِنسة
التنفيذ فرص تقلُّص رغم حلفاء، إيجاد ُسهولة ازدادت منها، تتألَّف التي األحزاب بني
القيادة، إىل الوالء كتقاليد الثقافية، ات امُلتغريِّ فإن سبق، ما إىل إضافًة للسياسات. الِفعيل
للتواُفق، الجمعية أو الفردية الوساطة وهيَمنة األحزاب داخل الشخصية االنقسامات أو
يَزيد أن أيًضا امُلفرتَض من وتماُسكها. الحكومة استقرار عىل كذلك تُؤثِّر أن شأنها من
مقدار مع بالتناُسب الجماهريية القاعدة من املبذولة الضغوط الستيعاب املنظومة انفتاح

امُلنتَخبة.4 الكيانات بها تتمتَّع التي لطة السُّ
فيُشري االجتماعية. الحركات عىل كذلك تأثريًا العامة البريوقراطية اإلدارة لسمات إنَّ
ف ترصُّ تحت امُلتاحة املواِرد كم ازداد «كلما أنه إىل (٣١ :١٩٩٥) وآخرون كرييس
امِلهني، وطابعها الداخيل وتنسيقها تماُسكها ُمستوى وارتفع البريوقراطية، اإلدارة تلك
الداخيل التنسيق وانعدام الِبنيوي، والتفكُّك املوارد، قلَّة تُؤدِّي بينما ونفوذًا، قوًة ازدادت
الخاص فريقها عىل االعتماد إىل اإلدارة ودفع املشاركة نقاط مضاَعفة إىل امِلهنية وغياب
يف أهمية ذو آخر عنرص ة ثمَّ املصالح.» لتحقيق الوساطة منظومة يف الوسطاء ِمن
الَقضائية فالسلطة وسلطاته؛ القضاء استقاللية وهو أال للسلطة، الوظيفي التوزيع
حني يَحدث مثلما والتنفيذية، الترشيعية لطتنَي السُّ مهامِّ يف ل تتدخَّ أن يُمكن القوية
االجتماعية الحركات بني قانونية مناَزعات يف الُقضاة هيئة أو الدستورية املحكمة تَنخِرط
يكفل القضاء استقاللية تزايد فإن وهكذا الدولة. سات مؤسَّ أو ة املضادَّ والحركات

املنظومة. يف للُمشاركة أكرب فرصة االجتماعية للحركات
بغريها مقارنًة للدولة املتاحة للسلطة الُكيلِّ املقدار هو املسألة تلك يف نتناوله ما آخر
العاديِّني. وامُلواطنني واإلعالم، السياسية، واألحزاب الضغط، كَمجموعات الفاِعلني، من
كبريًا تفاوتًا تتفاَوت الخارجي ل التدخُّ إمكانية أن مثًال، سنُالحظ، العامة، اإلدارة إىل عودًة
القانون من أصولها العامة اإلدارة فيها تستمدُّ التي الدول ففي أخرى. إىل دولة من
حيال أشدَّ مقاومًة اإلدارة هذه تُبدي ما عادًة الخارجية، العالقات يَرفض الذي الروماني،
الحركات عىل تَقترص ال (والتي املؤسسية غري الفاعلة األطراف تُمارسها التي الضغوط
العامة اإلدارات أن نجد املقابل يف أيًضا). السياسية األحزاب تشمل بل فقط، االجتماعية
الفاعلة األطراف ملشاركة عدة قنوات ر يُوفِّ الذي األنجلوساكسوني، النموذج تَعتِنق التي
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للُفَرص املؤسسية الِبنية تتَّسم الصعيد، هذا وعىل االنفتاح. من بمزيد تتمتَّع سية، املؤسَّ غري
يَحتفظ حيث الضعف)، من بمزيد حينها الدولة (وتتَّسم االنفتاح من بمزيد السياسية
وساطة عىل اعتماد دون والتنفيذية الترشيعية السلطتنَي لدى التدخل بإمكانية املواطنون
تتَّسم فاملنظومة بريوقراطيِّني. مسئولني أو مصالح، مجموعات أو سياسية، أحزاب عرب
املتعلِّقة االستفتاءات عرب املنظومة يف املواطنني مشاركة تنامت كلما االنفتاح من بمزيد
العامة. اإلدارة قرارات يف الطعن إىل الرامية واإلجراءات إلغائها، أو معيَّنة تدابري بطرح

إنها يقال أن يُمِكن حيث السياسية؛ املؤسسات ر لتطوُّ العامة االتجاهات كانت
الفرص سنوح/ندرة ناحية من ما نوًعا ُمتناِقضة التسعينيات حقبة خالل وجدت، قد
السلطة واستقالل الفرعية القومية املستويات عىل السلطة تفويض أن شك ال السياسية.
انتقال أن غري العامة. القرار صنع عملية يف املشاركة نقاط من زاد قد امُلتنامي الَقضائية
القرار، صنع عمليات شفافية من قلَّل قد اإلدارات إىل الترشيعية الجمعيات من السلطة
الليربايل ل التحوُّ أن كما الناخبني، جمهور أمام للمساءلة القرار صناع خضوع من قلَّل كما
بدرجة السيايس التدخل مساحة من قلَّص قد التسعينيات حقبة شهدته الذي الجديد
العامة الخدمات خصخصة أسهمت فقد الكتاب). هذا من التاسع الفصل (انظر كبرية
أمام امُلتاحة الفرص من الحد يف الواقع، يف التنظيمية، القيود من العمالة سوق وتحرير

السياسية. القنوات عرب ضغوط أي ملمارسة ال والعمَّ املواطنني
إىل القومي املستوى من السلطة مركز يف تحوًُّال تُواِجه الحركات أن ذلك من األهم
التي السلطة حجم تنامي مع الكتاب) هذا من الثاني الفصل (انظر الوطني فوق املستوى
وصندوق الدويل (كالبنك منها االقتصادية سيما ال الدولية، املنظَّمات من عدد يُمارسها
الُكربى اإلقليمية املنظمات من عدد جانب إىل العاملية)، التجارة ومنظمة الدويل النقد
الحكومية املنظَّمات كانت لقد .(١٩٩٧ شاربف ١٩٦٤؛ (هاس األوروبي) االتحاد (أبرزها
للتجارة امُلحرِّرة السياسات طريق عن وذلك االقتصادية، العوَلمة لتحقيق أدوات الدولية
من يَُعد لم عمليات إدارة ملحاولة نتاًجا ذاته الوقت يف كانت كما املال، رأس وحركة
السياسة سلطة من تُضِعف لم املعنى، بهذا فالعوملة، القومي؛ الصعيد عىل إدارتها املمكن
سياسات بشأن والقوميات للحدود عابرة رصاعات أيًضا أفرزت بل فقط، االقتصاد عىل
محل التدخل وميدان املنظمة باختالف مختلفة نتائج عن أسفر مما الدولية، املؤسسات
ما تتبنَّاها التي الجديدة الليربالية للسياسات معارضة األخص، عىل برزت، فقد النظر.
التلويح خالل من شديدة قرسية تمارسسلطة والتي الدولية املالية املؤسسات عليها يُطَلق
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تلك استحواذ مع وتزامنًا الدويل. اإلقراض عىل االشرتاطات وفرض االقتصادية بالعقوبات
بوجه االنتقادات تركزت السلطة، عىل والشفافية، التمثيل إىل أغلبها يف املفتقرة الكيانات،

للديمقراطية». «افتقار من بجالء تُظهره ما عىل أعمَّ
االجتماعية؟ الحركات سمات عىل املؤسسية الخصائص تلك كل تأثريات ما لكن
ر تتطوَّ بينما البعيد املدى عىل االستقرار إىل املؤسسية األصول لنزوع نظًرا بدء، ذي بادئ
إذا الحركات نشأة تفسري يف مؤثًرا إسهاًما تُسهم أن املستبعد فمن دوريٍّا، االحتجاجات
ذي ثقل املؤسسية للرتتيبات يبدو ال باملثل، الديمقراطي. النمو من معينًا ا حدٍّ تجاوزنا
من الطارئة بالظروف تأثًرا أشد ذلك يبدو إذ أيًضا؛ التعبئة بُمستويات يتعلَّق فيما بال
بني معينة لحركات املقارنة الدراسات وكذلك الرأي استطالعات تُشري الِبنيوية. امُلتغريات
االحتجاجات وجود أن إىل مثًال) ٢٠٠٣ عام للحرب املناهضة (كالحركة ُمختلفة بلدان
اإلقليمي أو الوظيفي التوزيع كُمستوى مؤسسية، بمتغريات باالستعانة تفسريه يسهل ال

و٢٠٠٥أ). ٢٠٠٤د بورتا ديال الطبع؛ تحت وروشت (والجريف للسلطة
نجاح احتماالت عىل املؤسسية املنظومة النفتاح امُلتباينة التأثريات ف تتوقَّ ثانيًا:
السلطة داخل بحلفاء تَحظى الحركة كانت إذا ما عىل يبدو، فيما االجتماعية، الحركات
املعارضني ُقدرة مالحظتها َكثُرت التي األمور من كان بدايًة ال. أم املركزية التنفيذية
املنظومة. إىل للنفاذ الفاعلني من شتى طائفة عىل االعتماد من الالمركزية البلدان يف
:١٩٨١) وبوالك نيلكني ِمن كلٌّ ذَكَر النووية، للطاقة املضادة الحركة عن مثًال بالحديث
فرًصا البيئية الحركة ناشطي منَح قد أملانيا يف الالمركزي القرار صنع «سياق أن (١٧٩
أخرى، بلدان يف لنُظرائهم وخالًفا أخرى.» عىل إدارة تأليب بإمكانهم إذ أكر؛ سياسية
انحازت حني ففي القضائية؛ املنظومة من االستفادة يف أملانيا يف البيئة عن املدافعون نجح
عىل السلطة توزيع فإن السياسية، الحكومة سيطرة إىل مثًال، فرنسا، يف املركزية املنظومة
يف واالستقاللية النفوذ يف غاية بدور االضطالع املحاكم لبعض «أتاح أملانيا يف واسع نطاق

.(١٥٩ :١٩٨١ وبوالك (نيلكني النووية» بالطاقة املتعلِّقة املناَزعات
د تعدُّ «إن االجتماعية: الحركات مصلحة يف دائًما تصبُّ ال السلطة مركزية ال أن بيد
تعدُّد كذلك يعني املشاركة نقاط فتعدُّد … حدَّين ذو سالح املنظومة يف املشاركة نقاط
املشاركة فرص من يزيد السلطة فتوزيع .(٤٧٢ :٢٠٠٤ وكارين (أمينتا النقض» نقاط
الحركات فيهم بما كذلك، السياسيني الفاعلني لجميع بل االجتماعية، للحركات فقط ليس
املستوى عىل الحكومة يف رشكاء أنفسهم ما حركة حلفاء يجد أن يحدث قد املضادة.5
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القرارات بتلك يُفاجئوا أن يَلبثون ما ثم الحركة، لتلك مواتية قرارات فيتَّخذون الوطني،
الدولة أذرع أو األخرى السياسية القوى تُديرها التي الالمركزية الكيانات عرقلتها وقد
يتعلَّق فيما السبعينيات عقد خالل أملانيا يف األمَرين كال وَقع لقد كاملحاكم. األخرى
خصوم صالح يف تُستَخدم قد االستفتاءات وحتى النووية. والطاقة اإلجهاض بقضايا
نفسه، املنوال عىل ذاتها.6 الحركات مصلحة يف تصبُّ قد مثلما تماًما االجتماعية الحركات
كما تماًما الضغط ومجموعات السياسية باألحزاب العامة البريوقراطية تتأثَّر أن يُمكن
البريوقراطية فيه تزيد الذي الوضع هو ذلك مصداق االجتماعية؛ بالحركات تتأثَّر قد
الحركات إىل بالنسبة القرار صنع عملية يف املستقلة املشاركة نقاط من واملستقلة القوية
لم ثمَّ وِمن .(١٩٩٩ ويانج (أمينتا السواء عىل الجمعيِّني الفاعلني من ولغريها االجتماعية
املضادَّة الحركة حيال مؤسسيٍّا املنفتحة الدول مبكًرا أبدتها التي املواتية لالستجابات يَكن
ذات يف األوضاع إن بل الرصاع. يف الالحقة التطورات عىل دائًما كبري أثٌر النووية للطاقة
واملؤيدة النفوذ ذات املصالح مجموعات أمام الفرصة أتاحت قد انفتاًحا األكثر الدول
١٩٩٤ب: (فالم مكاسب من خرسته ما واستعادة صفوفها تجميع إلعادة النووية للطاقة

١٩٩٤أ). فالم أيًضا انظر ٣٢١؛ ،٣١٧
األقوى االسرتاتيجيات يُحدد تأثريًا املؤسيس السياق يؤثر تفاعًال، أكثر منظور يف
د تعقُّ «مع النجاح: هذا توقيت ع يتوقَّ وال عدمه من الحركة بنجاح يَتنبَّأ ال لكنه فاعلية،
إنتاج سبيل يف جرأة أو حزًما أشد َجمعي فعل إىل الحاجة تزداد السياسية، الظروف

.(٤٧٣ :٢٠٠٤ وكارين (أمينتا جمعية» مكاسب
الحركات تتبنَّاه ما عىل أقوى تأثري املؤسسية للُمتغريات يكون ربما املقابل، يف
قنوات استعمال إىل الواقع، يف االجتماعية، الحركات تنزع اسرتاتيجيات. من االجتماعية
كتقليٍد االستفتاءات تَربُز حيث سويرسا ففي «الضعيفة»؛ الدول لها تُتيحها التي املشاركة
للمشاركة شخص ١٠٠٠ كل بني من ١٩٥ تعبئة يف االجتماعية الحركات نَجَحت راسخ،
يَتجاوز ال بما مقارنًة املبارشة، الديمقراطية استخدام عىل تَنطوي الفعل من أنماط يف
وهولندا فرنسا يف صفر إىل العدد هذا ويتقلَّص أملانيا، يف شخص ١٠٠٠ كل بني من أربعة

.(٤٥ :١٩٩٥ وآخرون (كرييس
االنفتاح امتزاج من بدَّ ال الجمعي، الفعل ذخائر يف النسبي االعتدال عن بالحديث
جزئيٍّا ولو الحال، بطبيعة للتقنني تخضع ذاتها (وهي تقليدية سياسية بثقافة يس املؤسَّ

ييل. فيما سيتَّضح ما وهو الترشيعات)، ضمن األقل، عىل
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االجتماعية والحركات السائدة االسرتاتيجيات (3)

التي لألنظمة السياسية الثقافة نسيجها يف تتغلَغل االجتماعية الحركات أن املالَحظ من
املرنة العرص بروح الجمعيون الفاعلون يتبناها التي االسرتاتيجيات تتأثَّر كنَِفها. يف تَنشأ
،(١٩٨٥ (براند االقتصادية الدورة داخل الحاصلة التطورات تعكس والتي للتغريُّ القابلة
(كيتشيلت القومية السياسية الثقافات تميز نسبيٍّا ُمستقرة معينة بسمات أيًضا تتأثَّر كما
والليربالية املساواة ملبادئ السياسية الثقافة اعتناق قوَي وكلما .(٣٠٢-٣٠٣ :١٩٨٥
العدائية عن أبعد املعارضة تَصري أن وجب واالستيعابية، الفردية النزعة عليها وغلبَت
بني بالتفاعل املتصلة السياسية الثقافة جوانب تحليل كرييس هانزبيرت واصل واملواَجهة.
عىل وسائًرا السائدة االسرتاتيجيات أهمية عىل مؤكًدا واملؤسسات، االجتماعية الحركات
سلطة يُمارسون من بني عام «تفاهم بأنها تعريفها يف (٢٦٠ :١٩٨٤) شاربف درب
يف ووسائل وأهداًفا كونية ُرًؤى تجمع التي املحكمة الفرضيات من مجموعة بشأن فعلية
للتعامل معينة منظومة أعضاء يتخذها التي اإلجراءات إىل خاصة إشارة يف متكامل.» كل
الرسمية القواعد د تُحدِّ الوطنية «االسرتاتيجيات أن إىل كرييس ذهب «املعارضني»، مع
(١٩٨٩أ: وخصومها» الجديدة االجتماعية الحركات بني الرصاع للعبة الرسمية وغري
اإلقصاء السرتاتيجية املتَّبعة البلدان أن إىل نخلص الفرضية، تلك إىل واستناًدا .(٢٩٥
الطابع فرض وإىل أيديولوجيٍّا ُمتجانس حاكم ائتالف بناء إىل ستميل الرصاع) قمع (أي
(استيعاب اإلدماج اسرتاتيجية تسود حني أما الخصوم. مع رصاعها عىل االستقطابي
الفاِعلني نحو واالنفتاح األيديولوجي بالتنوع الحكومة تتَّسم فسوف الناشئة)، املطالب

الخارجيِّني.
يَنبعث ما فكثريًا أيًضا؛ السائدة اسرتاتيجياتها عىل أثًرا الديمقراطي البلدان لتاريخ إنَّ
ما عادًة الفتية والديمقراطيات االضطرابات. أوقات يف البائد السلطوي النهج جديد من
بالقيم ُمتشبِّعة تَبقى التي الرشطة قوات لديها أنَّ كما السياسية، االحتجاجات تخىش
انظر إيطاليا يخص فيما ٣٤٨؛ ١٩٩٤ج: (فالم السابقة األنظمة ختها رسَّ التي السلطوية
يف االجتماعية الحركات إن قيل إنه بل و٢٠٠٤ب). ٢٠٠٤أ ورايرت بورتا ديال ١٩٩٨؛ رايرت
الُعمالية. للحركة أصًال صة امُلخصَّ األفعال ردود عن الناتجة التبعات «توارثت» قد بلد كل
فرنسا ويف املتوسط البحر عىل املطلَّة األوروبية البلدان يف امُلطَلق الحكم أن نجد لذلك
ُمنقسمة عمالية حركة أفرز قد البلدان تلك يف العام االقرتاع حق تطبيق وتأخر وأملانيا،
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كما املفتوحة، السوق لنظام وامُلعتنقة حجًما األصغر البلدان يف أما راديكايل، طابع وذات
لحكم الخضوع لها يَسبق لم حيث اإلسكندنافية؛ والدول العظمى بريطانيا يف الحال هو
االسرتاتيجيات أثمرت فقد مبكِّرة، مرحلة يف العام االقرتاع حق تطبيق وشهدت ُمطَلق
للنقابات املقارنة الدراسات إحدى تظهر وُمعتدلة. موحدة الية عمَّ حركة االستيعابية

ييل: ما واألملانية والربيطانية األمريكية

قد العمل سوق داخل واالتحاد ع التجمُّ يف العمال لحقوق الدولة قمع أن يبدو
وأوضحها التبعات هذه أوىل النقابات. إىل بالنسبة مرتابطة تبعات ثالث أفرز
تغيري إىل السعي عىل إياها إلرغامه نظًرا النقابات؛ تلك سيَّس قد القمع أن هي
فقد حدته، اشتدَّت إذا أنه، القمع عىل املرتتبة التبعات ثاني … اللعبة قواعد
نقابات تشكيل عىل املتباينة قدراتهم من النابعة العمال بني الفوارق يقلص
من خفية، أخرى بطريقة النقابات تسييس إىل القمع أدَّى وأخريًا، … فعالة

العمالية. الحركة داخل الطُّوىل اليد السياسية األحزاب منح خالل

متفرقة) مواضع يف ،١٤-١٥ :١٩٨٩ (ماركس

الرصاع مجريات عىل تأثريٌ نفسها) إنتاج تُعيد (التي السائدة االسرتاتيجيات لتلك كان
حاالت يف واإلدماج معينة حاالت يف اإلقصاء إىل مؤديًة املال، ورأس العمالة بني القائم
للمنظومة استجابًة أصًال االسرتاتيجيات تلك صياغة جاءت ١٩٨٩أ). (كرييس أخرى
التنشئة طريق عن وذلك بذاته املستدام املنطقي أساسها بلورت أن لبثت ما ثم النقابية،
الحزبية السياسية واألجنحة النقابات بني العالقة تشكلت إن «ما والتفاعل: السياسية
.(١٧٥ :١٩٨٩ (ماركس العالقة» تلك كرس العسري من صار حتى العمالية للحركة
ضوء يف الجديدة االجتماعية الحركات حيال السياسية األنظمة أفعال ردة تفسري يُمكن
فاألنظمة نشأتها. إىل أدَّت التي األوضاع زوال بعد البقاء إىل الوطنية االسرتاتيجيات نزوع
كما تماًما الجدد، امُلعارضني حيال انفتاًحا أكثر واالستيعاب باإلدماج املتَّصفة السياسية
اإلقصائية، االسرتاتيجيات ذات األنظمة أما القدامى؛ امُلعارضني حيال تكون أن اعتاَدت
مواقف أن الحقيقة، يف يبدو، حديثًا. الناشئة للمطالب عداءها فتُواِصل النقيض، عىل
املصالح، مجموعات مع العالقات عن السائدة باملفاهيم ترتبط املعارضني من النخبة
الرسيعة االستجابات صدرت «لقد النووية: للطاقة املناهضة الحركة عىل صدَّق ما وهو
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بعيد أمد منذ والبريوقراطية السياسية نخبها تعلَّمت التي القومية الدول يف وامللموسة
(كالنمسا قبلها يكن لم إن مبارشًة، الثانية العاملية الحرب عقب أو والنرويج)، (كالسويد
العمالية النقابات وتأثري املصالح مجموعات تمثيل إىل تنظر أن الغربية) وأملانيا وهولندا
طابع وذات بل مرشوعة، ظواهر باعتبارها الحكومي القرار صناعة عىل األعمال وأرباب
برشعية االعرتاف إىل تنزع البلدان تلك يف فالنخب .(٣٠٩ ١٩٩٤ب: (فالم أيًضا» رسمي
تكون قد اليوم حركات أن ُمدركًة الحزبية، املنظومة نطاق خارج القائمة املصالح
الهيمنة كانت املثال، سبيل عىل كفرنسا أخرى، بلداٍن يف أما غًدا، املصالح مجموعات

اإلقصائي. ه للتوجُّ
يجدر بدء، ذي بادئ امُلتغريات؟ من الطائفة هذه إذن، تفرسه، أن يُمكن الذي ما
الظهور تفسري يُمكنها ال ثابتة تظلُّ ما عادًة التي العوامل أن عىل مجدًدا نؤكد أن بنا
االنفتاح بشأن ذكرناه فما االحتجاجات، بنجاح يتعلق فيما أما لالحتجاجات. (الدوري)
اسرتاتيجيات تهيئ ربما األقل. عىل جزئية بصورة أيًضا، املسألة تلك عىل يَصُدق املؤسيس
ذاتها املزية تقدم لكنها املنظومة، يف االجتماعية الحركات ملشاركة املجال واإلدماج التوفيق
يف االجتماعية الحركات ملطالب املعادية الحكومات تضطر فقد الحركات. تلك خصوم إىل
الودي املوقف ذات الحكومات أيًضا تُرَغم قد بينما تنازالت؛ تقديم إىل االستيعابية األنظمة

بالفعل. ستختاِرها كانت مما اعتداًال أكثر سياسة اتِّباع عىل الحركات من
تأثريات تُخلِّف قد اإلقصاء اسرتاتيجية أو االستيعاب السرتاتيجية النسبية الهيمنة إنَّ
عة املتوقَّ التعبئة تكاليف ستكون ناحية، فمن التعبئة. مستويات عىل كذلك ُمتعارضة
من عة املتوقَّ املزايا لكن استيعابية، اسرتاتيجيات اتباع عىل درجت التي البلدان يف أقل
االستيعابية األنظمة ذات البلدان ألن نظًرا أخرى؛ ناحية من أقل ستكون االحتجاجات
فخالل قويٍّا. دعًما ذلك يدعم ما البلدان بني املقارنات يف يُوجد وال التوافق. تقدير إىل تَميل
من كلٍّ يف للتعبئة العامة املستويات بني تشابًها نالحظ والثمانينيات السبعينيات حقبتَي
فرنسا يف ونظريتها االستيعابي،7 النهج يف عريق تاريخ لها وكلتاهما وهولندا، سويرسا
ذلك إىل أضف .(١٩٩٥ وآخرون (كرييس القمع يف طويل باع لهما بلدان وهما وأملانيا،
املواطنني عدد يف ملموس ارتفاع من الرأي استطالعات من املستمدة الشواهد أظهرته ما
بريطانيا يف املبارش الفعل يف املشاركني عدد يفوق فرنسا يف املبارش الفعل يف املشاركني
الحركات عليها يُطلق ما أبَدت ذلك، عىل عالوًة التليدة.8 االستيعابية التقاليد ذات العظمى،
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بنظرياتها مقارنًة وأملانيا فرنسا يف أقوى نشاًطا باألخص، العمالية والحركة «القديمة»،
االستيعاب فرص وال اإلقصاء درجة ال أنه عىل تأكيًدا ذلك يبدو ربما وسويرسا. هولندا يف
اإلقصائية فاالسرتاتيجيات التعبئة؛ مستويات عىل واضًحا تأثريًا يخلف أن يُمكن والتوفيق
يف رضورة. أشد معينة، بطريقة تجعله، أيًضا لكنها الجمعي، الفعل تكاليف من تزيد
تكاليف من تحدٍّ أيًضا لكنها الفعل تكاليف من التوفيقية االسرتاتيجيات تحدُّ املقابل

الوقت. ذات يف الالفعل
تتميَّز إذ وأَقوى؛ أوثََق الفعل وذخائر السائدة االسرتاتيجيات بني العالقة تبدو
أوضح. تقليدي بطابع الراسخة االستيعابية التقاليد ذات البلدان يف االحتجاجية الذخائر
التاسع القرن أثناء أوروبا يف السيايس القمع أشكال بني املقارنة عند املثال، سبيل عىل
يف وتعنتًا ووحشية قمًعا األشدَّ تكون أن عىل دأبت التي البلدان «تلك أن تبني عرش،
إال ذلك وراء من تجِن لم املتنامية العاملة الطبقة ومعارضة التجديد تبعات مع التعامل
من .(٣٤٠ :١٩٨٣ (جولدستني وتعنتًا» ووحشية ًدا تشدُّ منها أقل تكن لم معارضة خلق
البلدان يف نشأت قد راديكالية واالسرتاتيجيات األيديولوجيات أشدَّ أن عام بوجه املالَحظ
(بارتوليني العمالية الحركة عىل سياسية عزلة وتفرض ضعيفة برملانية بحياة تتَّسم التي
املساومات عىل سية املؤسَّ الصبغة إضفاء أسهم أخرى، ناحية من .(٥٦٥-٥٦٦ :٢٠٠٠
االجتماعية، املساواة انعدام بشأن الدائرة الرصاعات عن السيايس الطابع إزالة يف الجمعية
أثار «لقد الواقع، يف .(١٩٨٩ (جايل الصناعية العالقات داخل الرصاعات تلك بَحرص وذلك
من ِبنْية وتشكيل السياسية الدولة قبضة تخفيف بينما العاملة؛ الطبقة راديكالية القمع
.(١٧٩ :١٩٨١ (جريي اإلصالحية» النزعة تشجيع شأنهما من الحرة الجمعية املساَومات
أشدها فيها بما االحِتجاجية، األنشطة يف الفردية املشاركة أن اتَّضح ذلك، من بالرغم
استيعابية، سياسات تبنِّي اعتاَدت التي البلدان يف نسبيٍّا أعىل تكون ما أحيانًا تطرًفا،
األمثلة من إقصائية. سياسات اتباع عىل دأبت التي البلدان تَنخِفضيف إذ والعكسصحيح؛
الهولنديني املواطنني أن تبنيَّ إذ ديمقراطيات؛ ثماني بني مقارنة أثبَتَته ما ذلك عىل الدالة
كثري يف نظرائهم من أكرب نزوًعا أبدوا كما املبارش، الفعل يف املشاركة إىل ميًال األكثر كانوا
الراديكالية؛ االحتجاجات يف املشاركة إىل كأملانيا، اإلقصائية، السياسات ذات البلدان من
سداد عن واالمتناع الجدران، عىل والكتابة العمالية، نقاباتهم إقرار دون العمال إرضابات

األشخاص. ضد العنف وممارسة بامُلمتلكات، واإلرضار الرضائب، أو اإليجارات
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الحركات اسرتاتيجيات عىل السابقة للتجارب معنيَّ تأثري بوجود اإلقرار وبرغم
الفرنسية فالنخب املسلمات؛ من ليست البالد «تقاليد» أن ننىس أال ينبغي االجتماعية،
األملانية النخب كانت بينما التغيري لتقبل ُمنفتحة تعدُّ كانت مثًال، عرش، التاسع القرن أثناء

العداء: إصالحية محاولة أيَّ تناصب

كان كما قائمة، سلطوية بدولة تقيَّدت أو الوطنية الربجوازية َضُعفت أينما
فيها يَتزايد التي البلدان يف أو األوىل، العاملية الحرب قبل روسيا يف الحال
سيايس نظام دعم إىل وتحوُّلها الليربالية القيم عن الوسطى الطبقة تخيل
ما وإسبانيا اإلمربيالية أملانيا يف ما حدٍّ إىل الحال كان كما استبدادي، شبه
تتواَرى الليربالية للقيم العاملة الطبقة اعتناق فرص أن يبدو الحرب، قبل
نَلحظ سبق، مما النقيض عىل السياسية. الراديكالية إىل تحولها يربز بينما
عىل الفرنسية الربجوازية قطاعات بعض اعتنَقتْها التي الجمهورية التقاليد أن
مكَّن قد الربيطانية الوسطى الطبقة تبنَّتْها التي الليربالية القيم وازدهار األقل

الليربايل. املعسكر يف البقاء من الُعمال من معقولة نسبًة

(٢-٣ :١٩٨٩ (جريي

النازية فانهيار العرشين؛ القرن من الثاني النصف يف تبدَّلت قد الصورة أنَّ غري
القمعية التقاليد يف التفكري إعادة إىل الحقيقة يف أدَّى ألملانيا التحالف قوات واحتالل
فرنسا، يف أما العمالية. الحركة حيال استيعابية اسرتاتيجياٍت واعتناق أملانيا يف السابقة
حلول حتى الصمود اإلقصائية لالسرتاتيجيات التاريخي الفصام هذا مثل غياب أتاح فقد
املايض يف النخب سلوك أن أيًضا لوحظ ُمماثل، نسق وعىل تقدير. أقل عىل الستينيات عقد
املناهضة بالحركة يتعلَّق فيما القمعية االسرتاتيجيات إىل لجوئها لتفسري كافيًا ليس

.(٣٤٥ ١٩٩٤ج: (فالم النووية للطاقة
عىل بالفعل معنيَّ تأثري لها القومية االسرتاتيجيات أن لنا يتَّضح سبق، ملا إجماًال
الخيارات لتفسري تَكفي ال أنها بيد االجتماعية، الحركات تتبنَّاها التي الفعل ذخائر
تُخلِّف ال وثانيًا البلدان، كل يف ُمتساٍو بَقدٍر تدوم ال أوًال فهي تتَّخذها؛ التي االسرتاتيجية
اسرتاتيجيات بعض عىل تأثريها ترتك أنها يبدو وثالثًا الحركات، جميع عىل ذاتها التأثريات

غريها. دون الحركات
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االجتماعية والحركات والخصوم الحلفاء (4)

السياسية والثقافات املؤسسات من كلٌّ نسبيٍّا؛ ثابتة سياسية فرًصا اآلن حتى تناَوْلنا لقد
امُلعطيات جملة من االجتماعية الحركات ناشطي إىل بالنسبة تَُعدُّ وهي مهل، عىل تتغريَّ
ُعْرضة وهي — ديناميكية األكثر ات امُلتغريِّ من أخرى طائفة ة ثمَّ لكن األول. املقام يف
جزءًا أيًضا تُعتَرب — االجتماعية الحركات تبذله لضغٍط ومحلٌّ القصري املدى عىل للتغيري
تعريفات أوىل بني من كان سلًفا، أرشنا وكما الواقع، يف السياسية. الفرص بنية من
تصدُّعاٍت تُسبِّب قد التي ات التغريُّ تتناول التي التعريفات تلك السياسية الفرص ِبنية
عدم قبيل من مسائَل عىل اهتمامهم تركيز إىل بالباحثني حدا ما وهو املنظومة، يف مفاجئًة
:١٩٧٧ وكالورد بيفن املثال سبيل عىل (انظر النَُّخب انقسامات أو االنتخابي االستقرار

١٩٨٩أ). ،١٩٨٣ تارو ١٩٨٥؛ جينكينز

التنظيمات د ُمتعدِّ سياق يف االجتماعية الحركات (1-4)

شتى من طائفة مع متفاِعلًة التنظيمات، د ُمتعدَّ سياٍق يف االجتماعية الحركات تتحرَّك
واملنظومة العامة اإلدارة داخل من لها وخصوًما حلفاءَ ومتخذًة األخرى، الفاعلة األطراف
الحركات تنظيماُت تدخل ما كثريًا املدني. واملجتمع املصالح ومجموعات الحزبية
الدورات إبَّان التطوُّعية والجمعيات املصالح، ومجموعات السياسية، واألحزاب االجتماعية،
األعم القضية بشأن وكذلك محدَّدة، قضايا بشأن تعاُون أو رصاٍع عالقاِت يف االحتجاجية،
يف سيون، املؤسَّ الفاعلون بينهم ومن الفاعلني، من كثريٌ يَنخِرط االحتجاج. بحق املتعلِّقة
تشكَُّل يَنفي ال هذا لكن اإلجهاض، أو كالسالم معيَّنٍة مطاِلَب عن دفاًعا احتجاجية حمالت
«الحقوق ومسألة ناحية، من العام» «النظام مسألة هو الشاغل شغلها أيًضا ائتالفاٍت

١٩٩٨ب). بورتا (ديال أخرى ناحية من املدنية»
املؤسسية: العوامل زان تُحفِّ امُلتغريات ِمن وسيطتان مجموعتان ة ثمَّ األمر، واقع يف
الحركاُت إطاره يف تتحرَّك الذي الفعل سياق إىل بالنظر امُلعاَرضة. وِبنْية التحالف، ِبنْية
السياسيون الفاعلون يشكَّلها التي البنيُة بأنها التحالف ِبنْية تعريُف يُمكن االجتماعية،
الفاعلون يُكوِّنها التي الِبنية تلك بأنها املعارضة ِبنْية وتعريُف الحركات؛ لتلك املؤيدون
و١٩٩٠؛ ١٩٨٩ب كالندرمانس و١٩٩١؛ ١٩٨٩أ (كرييس لها امُلعارضون السياسيُّون
الالزمة السياسية والفرص املوارد توفري يف التحالُفات تُسهم .(١٩٩٥ وروشت بورتا ديال
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سيُّون املؤسَّ الفاعلون يحتلَّ أن يُمكن تقويضها. يف املعارضة تسهم بينما ني، للُمحتجِّ
ِكال عىل مواقَع األخرى االجتماعية والحركات املصالح) ومجموعات السياسية (كاألحزاب
مختِلف بني السلطة توزيَع به نعني ما وهو — للسلطة العام الشكل إنَّ الجانبنَي.
يكون سوف — املصالح مجموعات منظومة أو الحزبية املنظومة داخل الناشطني الفاعلني
هي االنتخابات تُعتَرب حني ويف ١٩٨٩أ). (كرييس الرصاعات نتيجة عىل التأثري شأنه من
سيتقلَّدون َمن هم االجتماعية للحركات الحزبيون الحلفاء كان إذا ما تُحدِّد التي الوسيلة
املشار الفاعلني مختِلِف مواقُف تتأثَّر الحزبيِّني، خصومها قبضة يف ستقع أم السلطة ِزماَم

أخرى. بعوامل سلًفا إليهم
قد أنهم مالحظِة يف نبدأ أن يُمكن االجتماعية، الحركات خصوم إىل النظر عند
املضادَّة الحركات ُمصطَلح أن والحق سيِّني. مؤسَّ غري أو سيِّني مؤسَّ فاعلني إما يكونون
ما حياَل فعٍل كردِّ املضادَّة الحركات تنشأ الفاعلني. من األخري النوع إىل نسبًة ِصيَغ قد
والحركات االجتماعية الحركات تلبث ما ثم نجاحات، من االجتماعية الحركاُت قته حقَّ
الحركات بني العالقة ُعرِّفت ولقد التعبئة. َسرْي أثناء تكاُفيلٍّ اعتماٍد يف ر تتطوَّ أن املضادة
يَجتمع ما نادًرا االرتباط، ضعيفة رصاعاٍت عالقُة بأنها عام، بوجه املضادة، والحركات
لو أيًضا انظر ١٩٨٧؛ ويوسيم (زالد لوجه وجًها مباِرشة ُمواَجهٍة يف خاللها الطرفان
تشبيه يَسعنا ،(١٩٦٠) النموذجي رابوبورت بتصنيف باالستعانة للمقارنة). ١٩٨٢
عىل قيامها ناحية من باملناظرة، املضادة والحركات االجتماعية الحركات بني الرصاعات
من باللعبة نفسه الوقت يف تشبيُهها يُمكن كما والسلطات، الخصوم إقناِع محاَولِة أساِس
يكون األحيان، بعض يف لكن واملكاسب. للتكاليف عقالنية حسابات إىل استنادها حيث
الحال كان كما األعداء، عىل القضاءُ األسايس هدُفها بمعركة، كثريًا أشبَه الطرَفني تفاُعل
إىل املضادة والحركات الحركات بني التفاُعالت تؤدِّي السبعينيات. حقبة إبَّان إيطاليا يف
بورتا ديال ١٩٨٩ب؛ (كالندرمانس للسياسة املانوية النظرة وسيادة قوي تصاُرعي طابع
أساليَب تكييَف فيتبادالن اآلَخر، محاكاة إىل الطرفني من ِكلٍّ ميَل ذلك إىل أِضْف .(١٩٩٥
١٩٩٦؛ وستاجنبورج ماير ١٩٩١ج؛ روشت مثًال (انظر نشاطهما ميادين واختيار معينٍة
نجاِح ُفَرِص عىل رئيسيٍّا تأثريًا عنيفة غري مضادَّة حركات لوجود إن .(١٩٩٧ برينشتاين
طابٍع إضفاءِ عن عنيفة مضادة حركات وجوُد يُسِفر املقابل ويف االجتماعية، الحركات

بها. الخاصة الفعل ذخائر عىل راديكايل
اعتباُرها يُمكن ال الدولة أن بدايًة نُقرِّر أن بد ال املؤسسيِّني، الخصوم إىل بالنسبة
وخصٌم وراعيٌة االجتماعية للحركات «هدٌف هي وإنما االجتماعية، للحركات عدوٍّ مجرَد
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بني والَحَكِم السياسية للمنظومة املنظِِّم دوَر تُؤدِّي أنها عن فضًال واحد، آٍن يف لها
الحلفاء موقَف الدولة أجهزُة تتَّخذ ربما .(٣ :١٩٩٥ وكالندرمانس (جينكينز أطرافها»
تؤمن ربما إذ تُعاِرضها؛ أو الحركات َمطاِلَب الحكومية األجهزُة تدعم فقد الخصوم؛ أو
(جيل مضادة ُمعتَقداٍت األخرى األجهزُة تَعتمد بينما الحركات بأهداف األجهزة تلك بعض
يَعني ال هذا لكن حلفائهما. إىل حيويًة موارَد يُقدِّم أن يُمكن الجانبنَْي وكال ،(٢٠٥ :١٩٨٦
التايل، الفصل ح يوضِّ كما منها، كثريًا إنَّ إذ ما؛ طرٍف إىل تَنحاز العامة األجهزة جميع أن
الحركات بينهم ومن الجمعيِّني، الفاعلني ُمختِلف بني وصفقات لتعامالت ميادين يَصري

االجتماعية.
لها حلفاءَ وجوِد أهميُة عُظَمْت الحركات، أمام املتاحة املؤسسية الفرُص نَدَرِت كلما
أرشنا كما بدايًة، التحالُف؛ ذلك أشكاُل تتنوع القرار. صنْع عمليِة يف املشاركة أجل من
اإلصالحيني» «املهنيني دور عىل أكََّد قد املوارد تعبئة منهج فإن السادس، الفصل يف
الخريية، واملنظمات العامة، األجهزة من معيَّنة طائفٍة إىل ينتمون بريوقراطيون (وهم
األمثلة من االجتماعية. الحركات بعض إىل العون يِد تقديِم يف وغريها) الدينية والتنظيمات
امُلنخِرطة والهيئات املؤسسات من معينة ومجموعٌة الكنائس أبَدتْه ما ذلك عىل الدالة
يف املدنية الحقوق عن امُلداِفعة للحركة دعٍم من الفقر ملكافحة الفيدرالية الربامج يف
دينية جمعيات واشرتاك ،(١٩٨٢ ماكادم ١٩٨٤؛ (موريس األمريكية املتحدة الواليات
الكثري واجتماع االجتماعي، جنوة منتدى تنظيم يف التطوعي القطاع إىل منتمية ومجموعات
بهدف الثماني مجموعة اجتماع ُقبَيْل الكاثوليكية للكنيسة التابعة العريقة املؤسسات من

عدالًة.» «أكثر عوَلمة أجل من الصالة
الناشئني، للفاعلني ا مهمٍّ حليًفا الُعمالية النقابات كانت ما كثريًا سبق، ما جانب إىل
النقابات به تتمتَّع ما فبفضل أوروبا. يف سيما ال النسائية، الحركة أو الطالبية كالحركة
قنوات من األحيان من كثري يف به تختصُّ وما عريضة اجتماعية قاعدة من العمالية
غري وبطريقة العامة اإلدارة عرب مبارشة (بطريقة سيني املؤسِّ القرار لُصنَّاع للوصول
التعبوية االجتماعية الحركات قدرات زيادة يُمكنها السياسية)، األحزاب خالل من مبارشة
العمال بُممثِّيل املؤسيس االعرتاف ضعف كلما أنه ح املرجَّ من نجاحها. فرِص ومضاعفة
من سيايس بدور االضطالع إىل ميلهم ازداد القرار، صنع عملية وأثناء العمل مقار يف
قوَي وكلما العامة. االحتجاجات يف واملشاركة االجتماعية الحركات مع التحالُف خالل
نسبيٍّا؛ املنظمة غري الحركات لنشاط املتاحة املساحة تقلَّصت املصالح، مجموعات نفوذ
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ُمتماسكة املوارد، غزيرة املصالح مجموعات من «منظومة وجود أن إىل يعزو ما وهو
مؤسسات إىل النفاد من كذلك الخارجيِّني املعارضني يمنع قد ِمَهني طابع وذات الِبنية،
املفاوضات لعقد القوي املؤسيس الطابع ذات الشاملة التدابري فإن ذلك، عن فضًال الدولة.
يُستطيع ولن الة فعَّ تكون سوف الخاصة املصالح وجمعيات العامة اإلدارة بني السياساتية
الرؤية، تلك عىل وبناءً .(٣١ :١٩٩٥ وآخرون (كرييس نهائيٍّا» فيها املشاركة امُلعارضون
املصالح تمثيل من نموذًجا به نعني ما وهو — املصالح ملجموعات الجديدة الهيمنة فإن
يف وتشارك ،(١٩٧٤ (شميرت معينة مصالح عن للدفاع احتكارية مركزية تنظيمات يضم
االحتجاجات. وقوع من تحدَّ أن شأنها من — (١٩٧٧ (ليمربوك العامة القرار صنع عملية
التواُفق لتحقيق الطريق د تُمهِّ العامة القرار صنع لعملية املؤسسية املنظومة يف فاملشاركة
سية مؤسَّ غري أنماط إىل اللجوء إىل الحاجة دون والدولة االجتماعية املجموعات مختلف بني
(١٩٨١ (شميرت االجتماعي املطلب تُشكِّل عملية عىل السيطرة أن كما الجمعي. الفعل من
تَثني أن شأنها من (١٩٩٥ (نولريت سواء حد عىل املطلب ذلك تلبية عىل والقدرة
بال تحدُّ املصالح ملجموعات الجديدة الهيمنة بنية أن صحيح االحتجاج. عن املعارضني
القطاعات يف االحتجاجات عىل تأثريها أن بيد الصناعة،9 ميدان يف اإلرضابات من شك
قد النفوذ ذات للمصالح معيَّنة امتيازات ضمان إن اإلطالق. عىل واضًحا ليس األخرى
حركات نشأة عن بدوره يُسفر ما وهو نفوذًا األضعف خصومها ثورة إىل الواقع، يف يؤدي،
ملجموعات الجديدة الهيمنة تلك تخلق أن يُمكن املقابل، يف 10.(١٩٨٥ (براند قوية جديدة
السياسات وضع بنية داخل الناشئة املجموعات دمج إىل ميًال ذاتها بالسهولة املصالح
مقارنة عىل النظر بإلقاء املفارقة تلك تتَّضح األطراف. جميع بني التضافر عىل القائمة
فاملنظومة وأملانيا؛ األمريكية املتحدة الواليات يف النووية للطاقة املناهضة الحركات بني
ملا وذلك الرباجماتية؛ والحركات القانونية لالسرتاتيجيات مواتيًا مناًخا شكَّلت األمريكية
أما تقليدي. ضعف من التنفيذية سلطتها به تتَّصف وما ُمتعدِّدة مشاركة نقاط من ره تُوفِّ
بسيادتها ك التمسُّ عىل دأبت (التي األملانية الدولة أبَدتْه ما أن نالحظ األملاني، الجانب عىل
امُلتماهي هها توجُّ مع امُلتعارضة املصالح حيال انغالق من البداية يف املدني) املجتمع عىل
.(١٩٩٣ (يوبكي املبارش الفعل اسرتاتيجيات تبنِّي أيَّدت قد املصالح أصحاب هيمنة مع
حتى العاجية والربملانية الحزبية العراقيل الجديدة واملصالح القضايا تجتاز إن «ما ولكن
:١٩٩٣ (يوبكي بقوة» عليها يس املؤسَّ الطابع بإضفاء األملانية السياسية األوساط تُبادر

.(٢٠١
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العمل معايري بحماية ُمطالبًة وجنوة، سياتل تظاُهرات يف شتى نقابات شاركت
واملتعلِّقة والشمال، الجنوب يف الحديثة، التعبئة عمليات خلقت وقد االجتماعية. والسياسات
(انظر االجتماعية» الحركات «نقابات ب معنيٍّا بحثيٍّا اتجاًها بالفعل العمالية بالقضايا
شدَّدت برباعة، (٢٠٠٣) سيلفر بيفريل أجملت فحسبما الكتاب). هذا من الثاني الفصل
فرط إىل إما ذلك عازيًة املتنامي، ضعفها عىل األخرية العقود يف بالنقابات امَلعنية األبحاث
(١٩٩٧ كاستيلز مثًال (انظر الوطنية السيادة يف تراجع من عنه نجم وما املال رأس ل تنقُّ
جينكينز مثًال (انظر الفوردية بعد ما الحقبة مع املتزامن وانقسامهم العمال تشتُّت أو
تُؤكِّد، والتي تفاؤًال، األكثر هات التوجُّ بعض ثمة أن غري .(٣٧٨-٣٧٩ :١٩٩٧ واليكت
العوَلمة من االستفادة عىل وقدرتها مستمر دور من النقابات تلعبه ما عىل املقابل، يف
ُمميًزا نشاًطا النقابات تُبدي املال. رأس استثمار محل البلدان يف العمال حقوق وتعزيز
«إنَّ قائلًة: (١٦٤ :٢٠٠٣) سيلفر رصدته ما وهو خاص، نحٍو عىل النامية البلدان يف
لم الثمانينيات عقد خالل الرئيسية الُعمالية الحركات فيها وَقَعت التي العميقة األزمة
وحقبة الثمانينيات أواخر َشهدت فقد العكس، عىل أخرى. مناطق يف الفور عىل تُستَنسخ
بلدان يف الرسيع التصنيع «نماذج» رضبت الُعمايل النِّضال من كربى موجات التسعينيات
سابقتها مع الحال كان كما الفوردية، بعد ما املنظومة إن والثالث.» الثاني العامَلني
قد العاملة، الطبقة بها ُمنيَت حتمية لهزيمة مصدًرا البداية يف اعتُِربت التي الفوردية
ملنظمة املناهضة سياتل احتجاجات إنَّ بل العمايل. للتنظيم وفرًصا تحديات أيًضا طرحت

العمال. تعبئة إعادة عىل داللة اعتُربَت العاملية التجارة

واألحزاب االجتماعية الحركات (2-4)

األحزاب إىل باألساس األنظار انرصفت االجتماعية، الحركات حلفاء عن الحديث عند لكن
بُمرور للتطور باألحزاب االجتماعية الحركات عالقة خَضَعت أوروبا. يف سيما ال السياسية،
ومن عليها؛ التأثري محاَولة بُغية األحزاب اخرتاق إىل الحزبية املواقف صياغة من الزمن؛
مع خاصة روابط الحركات أقامت ما كثريًا ١٩٩٨أ). (هانَجن االستقالل إىل االستيعاب
أو االشرتاكية األحزاب من تَنبثِق العمالية فالحركات حزبية؛ أْرس أو سياسية أحزاب
للدعم؛ طلبًا اإلقليمية األحزاب إىل تلجأ ما غالبًا الِعرقية والحركات لنشأتها؛ مصدًرا تكون
األمريكية والحركة الخرض؛ أحزاب لصالح يُصوِّتون ما عادًة البيئية الحركة وناشطو
إىل له املناهضة الحركة تَميل بينما الديمقراطيني، تأييد إىل تنزع لإلجهاض املؤيدة
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حتى والقوة اإلحكام يف غاية تبادلية عالقات عىل الطرفان حافظ وقد الجمهوريني.
وأوروبا األمريكية املتحدة الواليات يف االجتماعية والحركات السياسية األحزاب «أضحت
السيايس» املشهد تشكيل يف اآلخر عىل منها كل يعتمد ُمتداِخلة فاعلة أطراًفا بالفعل
االجتماعية بالحركات خاصة عناية السابقة األبحاث أولت لقد .(٤ :٢٠٠٣ (جولدستون
ففي توتُّرات. من العالقة تخُل لم وإن لها، حليًفا اليسار أحزاب اتَّخذت التي الجديدة
الدراسة شمَلتْهم ن ممَّ فقط باملائة ١١ أن تبني مثًال، البيئية للجماعات استقصائية دراسة
الخرض أحزاب ذكر وورد السياسية، باألحزاب ُمنتظمة باتصاالت احتفاظهم زعموا
شملتهم ن ممَّ التوايل عىل باملائة و٢٩ و٣٨ ٢١ لسان (عىل والجديد القديم واليسار
هذا يف املحافظة األحزاب إىل يُِرش (لم الحركة مصالح تمثيل إىل تنزع باعتبارها الدراسة)
لدى السلطة تشكيل إنَّ الواقع، يف .(٣٠٨ :١٩٩٥ (دالتون منهم) فقط باملائة ٢ إال السياق
.(٢٩٦ ١٩٨٩أ: (كرييس االجتماعية الحركات إىل بالنسبة بالغة أهمية له اليسار ُمعسكر
االجتماعية الحركات بني املحتَملة التعامالت من كاملة سلسلة تنشأ ، أخصَّ فبصورة
يف والدويل، املدني املجتمع بني وسطاء باعتبارها اليسار، فأحزاب اليسارية؛ واألحزاب
ضغط التغايضعن مطلًقا يمكنها ال ثم ومن الناخبني؛ ودعم العام الرأي تعبئة إىل حاجة
تحوُّالت عليهما طرأت قد وعضويته املؤسيس اليسار برامج أن الحق االجتماعية. الحركات
العمال حزب صورة اليسار هذا اتخذ سواءٌ االجتماعية، الحركات مع اليسار تفاعل إثر
أم الفرنيس، االشرتاكي الحزب أم األملاني، االجتماعي الديمقراطي الحزب أم الربيطاني،
١٩٩٥؛ كوبمانس ١٩٩٥؛ دايفينداك ١٩٩٥؛ ماجواير (انظر اإليطايل الشيوعي الحزب

.(١٩٩١ كولبل
تبَق لم االجتماعية الحركات حيال اليسار أحزاب اتبَعتْها التي االسرتاتيجية أنَّ غري
تارًة، والتفاُوض تارًة، العداء عليها سيطر فقد املكان؛ وباختالف الزمان عرب ُمستقرة
حزب (وأبرزها اليسارية األحزاب بعض دعم األَخرية اآلونُة شهَدت فقد تارة. واالستيعاب
أخرى أحزاب بشدة عارَضتْها حني يف العراق، عىل للحرب بريطانيا) يف الجديد العمال
حتى يس، املؤسَّ اليسار أطياف أغلب وكانت أملانيا)، يف االجتماعي الديمقراطي (كالحزب
مُلكافحة واألسايس الوحيد الطريق الحرة السوق عوَلمة يف ترى جنوة، َمسريات انطالق
بني ثاَرت التي كتلك جنوة، فعاليات عقب بَرَزت قد الشكوِك بعَض أنَّ غري البطالة،
بورتا وديال (أندريتا فرنسا يف االشرتاكي والحزب إيطاليا يف اليساري الديمقراطي الحزب
التي االسرتاتيجية الخيارات يُفرسِّ الذي ما الخامس). الفصل :٢٠٠٢ ورايرت وموسكا
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الحركات بنشأة يتعلَّق فيما مواقفهم َعواقب ما ثانيًا: اليساري؟ امُلعسكر أحزاب تتَّخذها
نجاحها؟ واحتماالت وذخائرها، التعبوية، وقدرتها االجتماعية،

السياسية. االنقسامات صوب األنظار هت توجَّ األول، التساؤل عن لإلجابة مسعى يف
الحركات نشأة إعاقة شأنه ِمن واليسار اليمني بني الصارم الفصل أن إىل البعض ذهب
الشيوعية األحزاب ره تُوفِّ ما آَخرون أبرز بينما ،(٣١٩ :١٩٨٥ (براند الجديدة االجتماعية
اليسار، أحزاب أنَّ إىل ذهب الذي تارو كان األخري الفريق بني ومن حافز، من القوية
يف الكامن والخالق الخفي ز «امُلحفِّ دور لعبَت قد اإليطايل، الشيوعي الحزب وبخاصة
:١٩٩٠) املؤسيس» الطابع إىل النهائي وتحوُّلها وديناميكياتها الجديدة الحركات أصول
املناطق يف االجتماعية الحركات لدعم نزوًعا أكثر العموم يف القديم اليسار يبدو .(٢٥٤
واليمني، اليسار بني الفجوة تضييق مساعي اإلقصائية االسرتاتيجيات فيها عرَقَلت التي
ُمتعدِّدة امتيازات اليسارية الحكومات قدَّمت حيث مثًال، الرشقية، أوروبا يف الحال كان كما

.(٢٠٠٣ فالينِت ٢٠٠٣أ؛ بورتا (ديال اليسارية امليول ذات النسوية الحركات إلحدى
الحركات حيال امَلواقف عىل التقليدي اليسار داخل حزبية انقسامات وجود يُؤثِّر ثانيًا:
اشرتاكي) (أو اجتماعي-ديمقراطي حزب بني اليسار معسكر انقسم فحيثما االجتماعية؛
تناول عن الهمم صارًفا العاملة، الطبقة أصوات أهمية ازدادت شيوعي، حزب وبني
العاَلمية العدالة حركة أن يبدو املقابل، يف .(١٨ :١٩٩١ (كرييس املادية بعد ما القضايا
قدرًة ازدادت قد والعدالة االجتماعية بالحقوق امُلتعلِّقة التقليدية املطالب عىل تُشدِّد التي
اليسار خَيش حيث إسبانيا؛ أو فرنسا أو كإيطاليا بلدان يف يس املؤسَّ اليسار يف التأثري عىل

راديكالية. أشد تروتسكية أو شيوعية أحزاب من منافسة يَلقى أن امُلعتِدل
الحلفاء فعل رد تفسري يف أهمية ذا ًا ُمتغريِّ االنتخابي التناُفس يُعدُّ الواقع، يف
بانعدام االحتجاجات دعم إىل امليل ارتبََط لقد االجتماعية. الحركات تجاه املحتملني
إنه بل خاصة. أهمية ذا أمًرا جديدة بأصوات الفوز يجعل ما وهو االنتخابي، االستقرار
شديدة السياسية األوضاع ظل يف وامُلعارضني األعضاء بني االئتالفات تتشكَّل ما غالبًا
ظروًفا ر يوفِّ السيايس االستقرار فانعدام .(٢١٣-٢١٤ :١٩٧٨ (تييل والتناُفسية االنقسام
األوضاع عىل املؤسسية لالضطرابات السيايس األثر ف «يتوقَّ االحتجاجية: للحركات مواتيًة
ني للُمحتجِّ تَنتزع لن الصناعية، كاإلرضابات الخطرية، االضطرابات فحتى االنتخابية.
(بيفن ني» امُلحتجِّ صالح يف االنتخابي االضطراب حسابات صبَّت إذا إال اللهمَّ امتيازات،
األمريكية، املتحدة الواليات يف املتَّحدين» املزارع «عمال فنجاح ٣١-٣٢)؛ :١٩٧٧ وكالورد
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للحزب الليربايل الجناح السلطة إىل جلبَت التي االنتخابي االصطفاف إعادة ه فرسَّ قد مثًال،
بداية شهدت .(١٩٨٥ (جينكينز االجتماعية الحركات نحو القوي امليل ذي الديمقراطي
وكذا البيض، الربوتستانت من العليا الوسطى الطبقات لدى ًها توجُّ فصاعًدا الخمسينيات
الجمهوري الحزب تأييد عن التخيلِّ نحو الكربى املدن يف السود من الناخبني جمهور
التقليديني املؤيدين نزوع مع أيًضا ذلك وتزامن السياسية، مواِقِفهم تقلُّب يف تناٍم مع
اليهودية والجالية البيضاء البرشة ذات والعرقيات (العمال الجديدة الصفقة لسياسات
فأكثر أكثر فاعليتها الرعاية سياسات فقدان مع وذلك الوسط، نحو ل للتحوُّ والجنوبيِّني)
تعاون وراء الرئييس الدافع االنتخابي اليقني انعدام كان لقد .(٢٢٤ :١٩٨٥ (جينكينز
إيطاليا يف يس املؤسَّ اليسار لبث ما ثم االجتماعية، الحركات مع الديمقراطي الحزب
خصَخَصة مثل قضايا حيال أقوى نقدي طابع ذا موقًفا الحًقا تبنَّى أن وفرنسا وإسبانيا
إرسال أو العمالة، سوق عىل املفروضة والضوابط القيود تخفيف أو العامة، الخدمات
الناِخبني جمهور من كبرية رشيحة بأصوات الفوز من ذلك يُمكنَه أن آمًال العراق، إىل قوات
شاركوا الذين الُكثُر الناشطني من البعض أصوات عن فضًال السالم لحركات الداعمني

العاملية. العدالة عن املداِفعة التظاُهرات يف قبل من
يف ُممثِّلني لليسار كان إذا بما االجتماعية الحركات من اليسار موقف يتأثَّر قد رابًعا:
(٢٩٦-٢٩٧ ١٩٨٩ب: كرييس أيًضا انظر ١٩؛ :١٩٩١) كرييس ذَهَب فقد ال؛ أم الحكومة
االجتماعية الحركات تُقدِّمها التي الدَّفعة من يَستفيد االجتماعي الديمقراطي الحزب أن إىل
ظلِّ يف يُضطرُّ فإنه السلطة، مقاليد يتوىل حني بينما املعارضة، صفوف يف يكون حني
فيتعنيَّ الجديدة. املطالب عىل انفتاحه من الحد إىل وغريها امليزانية عىل املفروضة القيود
بالوالء؛ له يَدينون الذين الناخبني مجموع تهمُّ التي االقتصادية القضايا إىل االنحياز عليه
يَتنامى امُلعاِرضني، مقاعد إىل انتقاله عند أما انتخابه. إعادة ُفَرص تعظيم سبيل يف وذلك
حول وحشده الجمهور تعبئة إىل احتياجه مع االجتماعية الحركات لدعم اليسار استعداد
وإبداء الحكومة يف املشاركة بني دائًما تامٌّ تطابُق يُوَجد ال أنه غري اليسارية. املطالب
مثًال، وأملانيا، إيطاليا يف اليسارية األحزاب أظهَرت فقد االجتماعية؛ الحركات تجاه الَعداء
وروشت بورتا (ديال الحكومة مع «تقاُربها» من بالرغم االحتجاجات حيال نسبيٍّا تعاطًفا
يُقدِّم لم فإنه وزمالؤه، كرييس أجراه الذي التجريبي البحث أهمية من وبالرغم .(١٩٩٥
أثناء سواءٌ لالحِتجاجات، اليسار أبداه الذي الدعم بمقدار يتعلَُّق فيما شافية إجابات
أملانيا يف اليساري الجناح أن من بالرغم الواقع، يف خارجها. أم الحكومة داخل وجوده
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مقارنًة املعارضني صفوف بني وجوده أثناء االحِتجاجي النشاط ل سهَّ ما كثريًا وهولندا
الثانية)، يف أضعف وبصورة األوىل الحالة يف ووضوح (بقوة الحكومة داخل بوجوده
الغموض وهذا .(٧٩ :١٩٩٥ وآخرون (كرييس فرنسا يف صحيًحا كان تماًما العكس فإن
يتعلق فيما تماًما يَنطِبق واالحتجاجات السلطة يف الحلفاء وجود بني العالقة يشوب الذي
املناهضة الحركات أو للسالم، الداعية الحركات أو التقليدي، اليسار من املقربة بالحركات
تَرتاَجع الطالبية االحتجاجات وترية كانت األمريكية، املتحدة الواليات ففي للعنرصية.11
الوترية تلك تزايََدت حني يف الديمقراطي، للحزب الواليات حكام أو الرئيس انتماء حال يف

.(٢٠٠٣ دايك (فان الترشيعية الهيئات عىل نفوذهم الديمقراطيون بسط عندما
االجتماعية الحركات من اليسار َمواقف تَرتِبط ال، أم الحكم يف َكونهم عن بعيًدا
مقارن تحليل أظهر فقد اإلصالح. سياسات عىل انفتاحه وهو: أال خامس؛ بُمتغريِّ
الديمقراطي والحزب اإليطايل الشيوعي الحزب أن وأملانيا إيطاليا يف االجتماعية للحركات
داخل الجديدة االجتماعية الحركات مطالب لدمج استعداًدا أقلَّ صارا األملاني االجتماعي
والتسعينيات السبعينيات عقدي بني الوسط نحو َميلِهم مع تزامنًا القرار صنع عملية
االجتماعي الديمقراطي الحزب ائتالف أبداه مما وبالرغم .(١٩٩٥ وروشت بورتا (ديال
براندت فييل قيادة تحت املوسع، اإلصالحي الربنامج ذو الحر، الديمقراطي األملاني-الحزب
الحًقا ذاته االئتالف اضطرَّ االجتماعية، الحركات مع للحوار انفتاح من السبعينيات أوائل
االقتصادي الركود ضوء يف اإلصالحية برامجه سقف خفِض إىل شميت هيلموت قيادة تحت
سيني. املؤسَّ غري الفاعلني من «بارًدا» موقًفا ذاته الوقت يف متخذًا أملانيا، شهَدتْه الذي
جزءًا أكانت سواءٌ الوسط، يَسار إىل امُلنتمية األوروبية األحزاب لدى كان أعم، وبوجه
بقوى املدفوعة االقتصادية بالسياسات الوثوق إىل نزعة الحكومة، من أم املعارضة من
حني ولذلك التسعينيات؛ أوائل منذ وذلك التقليدية، الكينزية الت التدخُّ عن والتخيلِّ السوق
إال تلَق لم العامة، االستثمارات من مزيد يف امُلتمثِّلة بمطالبها العاملية العدالة حركة بَرَزت

حلفاؤها. أنهم يُفرتَض ن ممَّ الرصيح والنقد التشكيك
مشاركتها عند اليسارية األحزاب تحرُّكات أن الصدد هذا يف نُضيف أن بنا يَجدر
عن الغنيِّ فِمن الحاكم؛ االئتالف داخل ثقل من به تحظى ما عىل تتوقَّف الحكومة يف
مع ائتالًفا تُشكِّل عندما حني يف بالحكم، تَنفِرد عندما أكرب بحرية تَنعم إنها القول
االجتماعية للحركات دعًما أقل سياسات اعتناق عىل تُجَرب سوف اعتداًال، أكثر أحزاب
أقرب مواقف تبني إىل تَميل فسوف أخرى، يسارية أحزاب مع ائتلَفت لو أما اليسارية.
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األوىل الحكومات موقف ذلك عىل الدالَّة األمثلة من الُجُدد. الجمعيِّني الفاِعلني بعض إىل
وتتمتَّع الشيوعي الحزب مع ائتالفات قوامها حكومات (وهي ميرتان فرانسوا عهد يف
الحكومات من لإلصالح تقبًُّال أكثر الحكومات تلك كانت فقد الربملان)؛ يف املقاعد بأغلبية
كثرية أمثلة رصد يُمكن كما يَمينية. برملانية أغلبية مع «تعايش» يف امُلنخِرطة الالحقة
وأحزاب االجتماعي الديمقراطي الحزب بني االئتالفات أبدت حيث األملانية؛ الواليات من
بني االئتالفات أبدته بما مقارنًة االجتماعية الحركات مطالب لتقبُّل أكرب استعداًدا الخرض
الصدد، هذا يف األسوأ وهي أو، الحر، الديمقراطي والحزب االجتماعي الديمقراطي الحزب

املسيحي. الديمقراطي االتحاد وحزب االجتماعي الديمقراطي الحزب بني االئتالفات
من كان الكربى الجديدة ات التغريُّ بعض أوروبا، يف خاصة السياسية، األحزاب شهدت
املشاركة كانت ما غالبًا بالًغا. تأثريًا االجتماعية الحركات مع تفاعالتها عىل التأثري شأنها
املجال املشرتكة القيَم أتاَحت حيث الجماهريية، السياسية األحزاب داخل املايض يف تَتنامى
ارتباٍط ظلِّ يف االجتماعية الحركات نشأة إىل أدَّى ما وهو جمعية، ُهويات تشكُّل أمام
وهي االشرتاكية، األحزاب مع تكافلية عالقات الُعمالية الحركة أقامت فقد باألحزاب؛ وثيٍق
الوضع أنَّ غري العرقية. األقليات وأحزاب العرقية الحركات جَمعت التي العالقات نفس
قد اليسارية السياسية األحزاب فحتى املايض؛ القرن ثمانينيات منذ سيما ال ، تغريَّ قد
ن ممَّ للناِشطني، حيوي ودور األعضاء من كبري عدد عىل قائم تنظيمي نموذج ِمن تحوَّلت
تُخاِطب «انتخابية» أحزاب إىل الحزبية، امَلراِتب ُمختلف يف النطاق واسع وجود لهم كان
مع االنتخابية الفرتات أثناء إال امُلتعاطفني دعم تُوقظ وال اإلعالم، وسائل عرب الناِخبني
ديال ١٩٩٣؛ مانني ١٩٨١؛ ،١٩٧٨ (بيتسورنو الوسط تيار باتجاِه أيديولوجيتها تعديل
من بَدوِره قوَّى الُهوية بناء مَلهامِّ السياسية األحزاب أداء يف الرتاُجع وهذا .(٢٠٠١ بورتا
القضايا بشأن العام للنقاش كساحات االجتماعية الحركات لعبَتْه الذي املستقل الدور

الكتاب). هذا من التاسع الفصل أيًضا (انظر الجمعية الهويات وبناء السياسية
امُلحتَملني الحلفاء مواقف تَحملها التي التبعات ما الثاني: التساؤل إىل اآلن لنَلتَِفت
دوًرا تلعب اليسارية األحزاب بأن واسع نطاٍق عىل سائد اعتقاد ة ثمَّ االجتماعية؟ للحركات
عىل االجتماعية الحركات قدرة وزيادة الَقرار، صنِع عملية يف املشاركة تيسري يف محوريٍّا
عندما السيايس للتهميش االجتماعية الحركات تتعرَّض بينما النجاح، يف وُفرِصها التعبئة

تجاهها. عداءً التقليدي اليسار يُبدي
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عىل االجتماعية الحركات ُقدرة تعزيز رئييسيف دور التقليدي اليسار مع للتحالُف كان
استعداد بوجود العموم يف إيجابيٍّا يَرتبط اليسار اتجاه إىل االنحياز أن لُوحظ فقد التعبئة؛
.(١٢٦ :١٩٩٥ وجينكينز (واليس املدني العصيان سيما ال االحِتجاج، سالح الستخدام
(املصدر اليسارية» األحزاب بدعم يَرتبط ما دائًما اليسارية األيديولوجية «اعتناق ألنَّ فنظًرا
مستويات عىل التأثري إىل تميل مواقف من اليسارية األحزاب تتَّخذه ما فإن السابق)،
باالحتجاجات لالستعانة أكرب استعداًدا العموم يف يُبدون والذين ناخبيها، جمهور تعبئة
الناشطني انخراط كثرة يف بالفعل ذلك مصداق ونرى ه، التوجُّ يَمينيِّي بالناخبني مقارنًة
وفان كرييس مثًال (انظر السياسية أحزابهم جانب إىل االجتماعية الحركات يف اليساريني
االجتماعية، بالحركات للتأثُّر تقبُّلهم مسألة جانبًا ينا نحَّ لو املقابل، يف .(١٩٨٧ براج
نظًرا الَجمعية؛ التعبئة عىل سلبي تأثري ذات الحكومة يف اليسارية األحزاب مشاركة لبَدت
الِفعلية املشاركة عن االحِتجاج إىل أكرب ميًال يَحملون قد َمن يبدو، فيما تَثني، ألنها
وفرنسا أملانيا عن ُمستقاة لبيانات وروشت كوبمانس تحليل واقع من االحتجاجات. يف
من الفرتة يف أملانيا وعن ،١٩٨٩ إىل ١٩٧٥ من الفرتة يف وهولندا العظمى وبريطانيا
إدارة ظل يف تتزايَد قد اليَميني التيار احِتجاجات أن الباحثان الَحَظ ،١٩٩١ إىل ١٩٥٠
يف ميًال أقل اليمني كون إىل تُعزى ظاِهرة وهي صحيح، والعكس اليسارية الحكومات
اليمينية الحكومات إدارة تحت التعبئة تَزداد ولذا االحتجاجات؛ إىل اللجوء إىل العموم
حكومة ظل يف التعبئة حجم ازداد (فقد اليسارية الحكومات إدارة تحت بحالها مقارنًة
مرتنَي املسيحي، الديمقراطي االتحاد حزب إىل امُلنتمي كول، هلموت األملاني املستشار
الديمقراطي الحزب إىل امُلنتمي شميت، هلموت املستشار إدارة تحت بَحجمها مقارنًة
عدَّت قد االجتماعية الحركات أدبيات كانت وإذا .(١٩٩٥ وروشت (كوبمانس االجتماعي)
فإن ١٩٨٩أ)، تارو مثًال (انظر امُلتنامية التغيري آلمال األوىل بالدرجة استجابة التعبئة
مواجهِتها فعند ُمحتَملة. مخاطر من الالفعل عليه يَنطوي ما أهمية إىل تُشري النتائج هذه
اإلكثار إىل «عاجزة») تَُعد لم (التي االجتماعية الحركات تَنزع مقاِرب، توجه ذات بحكومة
خطر تُواجه حني أما االحِتجاج، إىل اللجوء من واإلقالل املبارش الضغط استعمال من
التفكري إىل تُدَفع االجتماعية الحركات فإن سياسيٍّا، لها معارضة حكومة مع التعامل
مسريات كربى أن املصاَدفات َقبيل ِمن فليس ولذلك منها. َمناص ال كوسيلة التعبئة يف
املتحدة (كاململكة البلدان تلك يف حدثَت قد ٢٠٠٣ فرباير ١٥ يوم انطَلَقت التي السالم
الحكومتنَي مواِقف أدَّت بينما العراق، عىل الحرب حكوماتها أيَّدت التي وإسبانيا) وإيطاليا
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هذين يف خرجوا الذين ني امُلحتجِّ عدد من الحد إىل للحرب املناهضة واألملانية الفرنسية
البلدين.

اسرتاتيجيات عىل تُؤثِّر أن شأنها من امُلحتَملني الحلفاء مواقف فإن ذلك، عن فضًال
والذي نفوذ، ذوي حلفاء وجود يف أوًال، التأثري، هذا يتجىل ذاتها. االجتماعية الحركات
ُمعتدلة؛ مسارات إىل ويدفعها االجتماعية الحركات أساليب حدة من ف يُخفِّ ما عادًة
إيطاليا يف األشد السيايس العنف فرتات بني تزامنًا نجد أن املصادفة ِمن فليس ولذلك
االجتماعي الديمقراطي الحزب أبداه وما السبعينيات عقد من الثاني النصف يف وأملانيا
١٩٩٥؛ بورتا (ديال االجتماعية الحركات حيال عداء من اإليطايل الشيوعي والحزب األملاني
املسار إىل التحول من العزلة تُعزِّز ما عادًة الحقيقة، يف .(١٩٩٥ وروشت بورتا ديال
الشكوك تعاَظَمت عزلًة، االجتماعية الحركات ازدادت فكلَّما صحيح؛ والعكس الراديكايل
بدائل إىل الحاجة من بدوره يُقوِّي ما وهو القصري، املدى يف التغيري بلوغ إمكانية بشأن
االجتماعية الحركات اسرتاتيجيات تَسلُك ثمَّ وِمن املفقودة. املادية للحوافز أيديولوجية
أحزاب ميل سيَزداد الحركات، لهذه الراديكايل الطابع تنامي ومع تطرًُّفا، أكثر مسلًكا
الناخبني أصوات فقدان خطر من بخوفها مدفوعًة عدائي، موقف اتخاذ إىل التقليدي اليسار
دوًرا الدعم هذا فقدان خطر لعب الدعم، قاعدة اتسعت كلما اآلخر، الجانب عىل امُلعتدلني.
املساعي أن السياق هذا يف نُضيف أن بنا يجدر العنف.12 استعمال عىل كَقيٍد أكرب
التنظيمية الِبنية كامل ِل تحوُّ إىل تؤدِّي ما عادًة االجتماعية الحركات استيعاب إىل الرامية
الفرتة يف إيطاليا شهدته ما ذلك عىل واملثال االجتماعية، الحركات ملجموعات واأليديولوجية
استيعاب إىل القوي الشيوعي الحزب نُزوع ِمن الثمانينيات وأوائل الستينيات أواخر بني
التأثُّر شديدتي تنظيمية وِبنية أيديولوجية هيمنة عن أسَفَر ما وهو االجتماعية، الحركات

١٩٩٦أ). بورتا (ديال االجتماعية الحركات قطاع داخل التقليدي باليسار
التعبئة مستويات عىل يبدو فيما يُؤثِّر اليسار أحزاب تُقدِّمه الذي الدعم كان إذا إذن،
من وبالرغم للنقاش. مفتوحة تزال ال النجاح ُفَرص مسألة فإن املتَّبعة، واالسرتاتيجيات
الفصل يف سنَتناوله ما (وهو االجتماعية الحركات تُحِرزها التي النتائج تقييم صعوبة
ستكون اليسارية الحكومات أن اآلن، حتى طَرْحناه ما واقع من ح، املرجَّ ِمن فإنه التايل)،
الحكومات من اليسارية االجتماعية الحركات مطالب من كثري مع للتجاوب ميًال أكثر
تجعله ما عادًة املايض يف مرارتَه اليسار ُمعسَكر ذاَق الذي الَقمع فذكريات اليمينية.
لكنه، ١٩٩٨ب). بورتا (ديال العام النظام قضايا يخصُّ فيما ليربالية أكثر ًها توجُّ يتبنَّى
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بقضايا وامُلتعلِّقة امُلعتدلة املطالب دعم إىل السلطة يف وجوده أثناء يَميل ذاته، الوقت يف
.(٥٩ :١٩٩٥ وآخرون (كرييس التقليديِّني ناخبيه تهمُّ التي القضايا مع متَّسقة

عامًال عامة بصورة يعدُّ نفوذ ذوي حلفاء وجود أن إىل املناقشة تلك من نَخلص
الحاالت من كثري يف تُؤدِّي اليسار مع التحالفات وأن االجتماعية، الحركات لنجاح ا ً ميرسِّ
نوع مقابل يف ق يتحقَّ قد هذا أن غري ملحوظة. بصورة التعبوية االحتجاج قوة تعزيز إىل
عند سيما ال االحِتجاجي، املد انحسار إىل تُؤدِّي قد والتي اليسار، يفرضها الوصاية من

السلطة. اعتالئه

اإلعالمية واملنظومة الفرصالخطابية (5)

قدرة من السياسية الفرص مفهوم به يتمتَّع ما سلًفا إليها املشار الدراسات أظهرت
هذا من األول الفصل أيًضا (انظر امُلشكالت بعض املقابل يف أثارت لكنها تفسريية،
إدراك يف الثقافية ات امُلتغريِّ يه تؤدِّ الذي به) امُلعرتَف (غري الدور بينها من الكتاب)،
بادئ الفعل. وذخائر التنظيمية النماذج اختيار يف وكذا السياسية، والعَقبات الفرص
الثقافية «العمليات أن إدراك يف إلخفاقها السياسية الفرص مناهج تُنتََقد بدء، ذي
(جودوين وتُوجدها» «ِبنيوية» باعتبارها تُطَرح ما عادًة التي العوامل تُعنيِّ واالسرتاتيجية
والتنقية؛ للتنقيح الخارجي الواقع تُخِضع الثقافية العوامل إن .(٢٧ ٢٠٠٤أ: وجاسرب
الناِشطون فريى العكس، يحدث قد أو َرصِدها؛ دون َعَرًضا الفرص تمرُّ فقد ولذلك
ملفهوم السابقني املؤيِّدين إنَّ بل .(٢٠٠٤ (كرتزمان ساِنحة فيُخالونها امُلتعذِّرة الفرص
تصنيفات ليست واملخاطر «الفرص إن قائلني ًرا مؤخَّ كتبوا قد السياسية الُفَرص ِبنى
تأطري عىل التقليدية األجندة تْه قَرصَ الذي الجمعي اإلسناد نوع عىل تَعتِمد بل موضوعية،

.(٤٥ :٢٠٠١ وتييل وتارو (ماكادم الحركات» أهداف

الفرصالخطابية (1-5)

الرتكيز خلَّفه الذي التقييدي التأثري ليتناول رات التصوُّ َدور يَتخطَّى النِّقاش أن بَيد
وجاسرب (جودوين االجتماعية بالحركات امَلعنية الدراسات عىل السياسية الُفَرص عىل
َقدَره، الخطابية الُفَرص َدور بَخس قد تحديًدا السيايس الجانب عىل فالتشديد ٢٠٠٤ب)؛
الِقيَم مع االنسجام عىل الحركات تطرحها التي الرئيسية واألفكار املوضوعات كُقدرة
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فيه يقع الذي «امِلضمار بأنها الواقع يف ُعرِّفت قد السياسية الُفَرص ِبنية إنَّ الثقافية.
.(٢٤٩ :٢٠٠٤ (جامسون السياق» تأطري

فإن للحركات)، املبارش التأثري حيِّز تجاوزها حيث (من أيًضا ِبنيوية كونها رغَم
.(٢٠٠٤ بوليتا ٢٠٠٤؛ (كوبمانس السياسية املؤسسات عن ُمختلفة الخطابية الفرص
،(١٩٩٩ وكوبال (ويليامز الحركات مطالب تَْلقاها التي األصداء الثقافية البيئات تحدد
املفهوم إنَّ .(١٩٨٩ (شادسون االنتقالية الفرتات يف إال التغيريات حدوث إمكانية عدم مع
اإلقليمية: املعايري عىل قائمة ُمواَطنة أنها (أي استيعابية باعتبارها املواَطنة عن املتأصل
كثريًا يُفرسِّ «الدم») أو «الِعْرق» مفهوم عىل قائمة مواَطنة (أي إقصائية أو «األرض»)،
امُلناِهضة الحركات وكذا العنرصية، للحركات التعبوية باألنشطة املرتبطة املسائل من
حني نَجَحت الرقِّ إلغاء إىل الداعية فالحركة ١٩٩٩)؛ وستاثام (كوبمانس للُعنرصية
والكيفية ،(١٩٩٨ ميل وفان (دانجو السائدة بالقيم األخالقية دعاويها ربط ِمن تمكَّنت
ُمتواِفقة كانت األمريكية املتحدة والواليات أملانيا يف اإلجهاض قضية بها نُوِقَشت التي
وجامسون (فريي الوطنية السياسية البلَدين ثقافات يف السائدة العامة املوضوعات مع
الحياة مليدان العام الدعم باتجاه العام الرأي عودة أنَّ كما ،(٢٠٠٢ وروشت وجريهاردز
(ديال العاَلمية العدالة حركة نشأة يف أسَهَمت قد الخاصة) الحياة ميدان مقابل (يف العامة

.(٢٠٠٥ ورايرت وموسكا وأندريتا بورتا

والحركات اإلعالم (2-5)

ميادين أهمَّ باعِتبارها اإلعالم وسائل تلعبه الذي بالدَّور الخطابية الُفَرص قضية تَرتِبط
عىل االجتماعية الحركات اعتماد إىل أَرشنا أن سبََق وتشكيلها. اآلراء عن العام التعبري
جامسون أبدى وقد الكتاب)، هذا من السابع الفصل (انظر رسائلها نَِرش يف اإلعالم
د تُجسِّ التي املواقع أهمَّ اإلعالم ساحُة «تَُعدُّ قائًال: الشأن هذا يف مالحظًة (٢٤٣ :٢٠٠٤)
تأثريَها يَفرتُضون السياسة عملية يف الالعبني جميع ألنَّ نظًرا الداللة؛ عىل السياق أولويَة
ما وهو ال.» أم يُسوِّغه ما االفرتاض لهذا كان إذا عما النظر برصف االنتشار، الواسع
محاوالت من أليٍّ رضورية منطقية مقدمًة الرمزي واإلنتاج اإلعالم عىل السيطرَة يجعل
خطر يتزايد ذلك، عن فضًال ذاته. الوقت يف للرصاع مستقالٍّ ومصدًرا السياسية، التعبئة
الجمعي، الفعل نجاح يف عنها غنى ال رضورة وهي الفكرية، املواِرد عىل السيطرة ل تحوُّ
الَجماهريي التواُصل وسائل إىل النفاذ عىل الُقدرُة تُعزِّْزها لم إْن املنال بعيدِة غايٍة إىل
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١٩٩٣؛ وولفسفيلد جامسون ١٩٩٢؛ وموسكو واسكو ١٩٨٩؛ وموديلياني (جامسون
نفاذ إمكانيُة تعاَظَمْت ديًة، وتعدُّ استقالليًة اإلعالمية الِبنية ازداَدت وكلما .(١٩٩٤ آيرمان

إليها. امُلعارضني
اإلعالم ميدان يف «ُضعفاء» الِعبون بأنها ُوِصَفت االجتماعية الحركات أنَّ غري
.(١٩٩٩ (نوفو تناُفيس طابٍع ذاَت والصحفيِّني الناِشطني بني العالقات وُعدَّت الجماهريي،
(جيتلن الحركات ديمقراطيِة إفساِد إىل المعة قياداٍت بتقديِم اإلعالمية امَلطاِلُب تُفِيض قد
لألخبار الصحفي التفضيل (مثل اإلعالمية للَمنظومة العامة هات التوجُّ أنَّ كما ،(١٩٨٠
وِسماتها املعلومات) عىل الحصول يف الرسمية املصادر عىل االعتماد أو وامُلثرية، الباِرزة
الوسائل ُمختلف بني التناُفس ومقدار حيادهم، مستوى يف الصحفيِّني (تَفاُوت الخاصة
،(١٩٨٦ وشريير كيلباويكس مثًال (انظر االجتماعية الحركات عىل تأثريٌ لها اإلعالمية)
الطابع من الصحافة تجريد نحو اتجاهاٍت من ًرا مؤخَّ الصحفية الساحُة تَشهُده عما فضًال
أكثَر يُقلِّص ما وهو ،(١٩٩٩ (نوفو للربح هادف تجاري نشاط إىل وتحويلها السيايس

إليها. النفاذ عىل الناشطني قدرِة من
استغلَّته ما وهو الحركات، أفكار لنَِرش مساحًة ذاته الوقت يف يُقدِّم اإلعالم أنَّ غريَ
كياسًة وأكثر اإلعالم، وسائل عىل التأثري يف مهارًة أكثَر فأضَحْت الحركات تنظيماُت
فيها موثوق كمصادر سمعًة اكتسابها عن فضًال املواقف، ُمختِلف مع التعامل يف خاصًة
ُمستهدفًة سوًقا أيًضا الناشطون يُمثِّل ذلك، عىل عالوًة .(١٩٩٢ (شلزينجر للمعلومات
اتَّسعت الحركات، تلقاه الذي الدعم نطاق اتَّسع فكلما ٥٩)؛ :١٩٩٩ (نوفو اإلعالم لوسائل
ع يُوسِّ ما وهو خطابها، لعرض التسويقية االسرتاتيجيات تُوِجدها التي اإلعالمية املساحُة
أملانيا يف امُلفرغة الحلقة تلك عىل حيٍّا مثاًال ونجد للحركات. املتوافرة الدعم قاعدة من بدوره
دوًرا تلعب أن كذلك اإلعالم لوسائل يُمكن العراق. عىل للحرب املناِهضة الحركة سياق يف
والرموز بالعواطف امُلفَعمة «القضايا مع التعامل عند سيما ال لالحتجاجات، كحاِشدة
وهو ،(٢٣٥ :٢٠٠٠ وماسينز (والجريف والتآُزر» واالنفعال التواُفق من مناًخا تخلق التي
٣٠٠٠٠٠ احتَشَد إذ بروكسل؛ يف ١٩٩٦ عام البيضاء املسرية خالل لعبته الذي الدور
قتََل اٍح سفَّ قضية يف للتحقيقات سية املؤسَّ اإلدارة سوء عىل احتجاًجا بلجيكي مواطن
بشأن الدائر النقاش أن من بالرغم أنه السياق هذا يف نُضيف أن يُمكننا أطفال. عدَة
١٩٨٤؛ نويل-نيومان ١٩٥٥؛ والزرسفيلد (كاتس بعُد يَنتِه لم اإلعالمي التالُعب فاعلية
مجرَّد ليس الجمهور أن مراًرا األبحاث أشاَرِت فقد ،(١٩٩٣ لينرت ١٩٩٢ب؛ جامسون
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نَِشطة عمليٌة هو اإلعالم وسائل يف امُلقدَّمة الصور استيعاب «إنَّ لألخبار: سلبي ُمتلقٍّ
ُمختلفة تفسريات إىل السابقة والخربات االجتماعي، وامَلوقع السياق، فيها يُؤدِّي أن يُمكن
الناِشطون يَعِمد .(٣٧٥ :١٩٩٢ وساسون وهوينز وكروتو (جامسون االختالف» تمام
«عاَلم بني الحدوَد ُمتجاِوِزين اإلعالمية، اآللة بها تتمتَّع التي الرمزية القوة تحدِّي إىل
تطوَّرت بينما والثامن)، السابع الفصالن ١٩٩٩؛ (كولدري العادي» و«العاَلم اإلعالم»
.(٢٠٠١ (داوننج (مضادة) بديلة عامًة مياديَن أضحت حتى الراديكالية اإلعالم وسائُل
إىل بالنسبة دائم قلٍق مصدر هو املضاد» «اإلعالم ى يُسمَّ ما إىل االلتفاُت كان إذا
عرب ُمستِقل إعالٍم لنشأِة الطريَق َدِت مهَّ قد الحديثة التكنولوجية التطورات فإن الحركات،
وقد البديل، اإلعالم نماذج أشهَر (www.indymedia.org) إنديميديا شبكة وتَُعدُّ اإلنرتنت.
املستقلة اإلعالمية املنظَّمات من ًعا «تجمُّ باعتبارها الرئيسية صفحتها عىل نفَسها َمْت قدَّ
َمنَفذٌ هي إنديميديا إنَّ تجارية. وغري شعبية تغطيًة يُقدِّمون ن ممَّ الصحفيِّني ومئات
هذه أُنِشئت الحقيقة.» عن والِجذري الدقيق الكشف إىل بدأٍب يسعى ديمقراطي إعالمي
«دمقرطة ملفهوَمْي والرتويِج ٢٠٠٣ب) (روشت التقليدي اإلعالم نْقِد أجل من الشبكة
العنارص أحَد املفتوح النرش يَُعدُّ .(٢٠٠٣ وجرانجو (كاردون املواطنني» و«إعالم اإلعالم»
املعلومات، تنقيح عن مسئول تحرير مجلس لغياب نظًرا إنديميديا؛ مرشوع يف الرضورية
النْرشُ امَلجهولني، بالناشطني وانتهاءً امُلستقلِّني الصحفيِّني من بدءًا الجميع، فبإمكان
أنحاء جميع من إليه الوصوُل يَسُهل إلكرتوني موقٍع عىل أخباٍر من يَجمعونه ملا الفوري
لبضعة يَمتِثل شخص أي فإن ثَمَّ ومن ٢٠٠٣)؛ فريسكي ٢٠٠٣؛ (كريستانِت العالم
أثَُره برز ما وهو إنديميديا، بشبكة محلية اتصاٍل نقطَة يُنِشئ أن بوسعه أساسية مبادئ
١٫٥ ى تلقَّ اإللكرتوني موقعه أن املستقل اإلعالم مركز ح رصَّ إذ سياتل؛ احتجاجات أثناءَ
الناشطني، بني املعلومات تَنُرش التي الوسيطة، اإلعالم وسائل عاتق عىل يقع زيارة. مليون
الجماهري نطاق خارج رسالتها إيصاَل تودُّ كانت إن اإلعالم وسائل إىل الوصوِل عْبءُ
.(٢٠٠٤ برييتي ٢٠٠٤ب؛ (بينيت باليسرية ليست ٌة َمهمَّ وهي الحركة، مع املتعاِطفني

القول خالصة (6)

املكان، واختالف الزمان بمرور أنماطه ت تغريَّ الذي لالحِتجاجات، األَمني التنظيم إنَّ
الَقرسية االسرتاتيجيات أدَّت فطاَلما وِسماتها. االجتماعية الحركات مسارات عىل يُؤثِّر
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الَقِت التفاوضية، الضبط أنماط نحو الديمقراطية البلدان تتَّجه وبينما التصعيد. إىل مثًال
هذه أن من الرغم عىل األمني، التنظيم من عنيفة أنماًطا األخرية العاَلمية االحِتجاجاُت
من جزئيٍّا مالمَحها األمني التنظيم أنماُط تستمدُّ ِسْلمية. أغلبها يف كانت االحتجاجات
من وانطالًقا القائمة. السياسية بالُفَرص أيًضا تَتأثَّر أنها غريَ األمنية، والثقافات سات املؤسَّ
التي السماِت باملناقشة تناَوَلت بلدان، عدة بني مقاِرنة تاريخية أبحاٌث أُجِريَْت املبدأ، هذا
السياسية. املؤسسات (١) باآلتي: تتعلَّق وهي وتأثرياتها، ات املتغريِّ من فئات أربَع تُميِّز
حلفائها. سلوك (٤) االجتماعية. الحركات خصوم سلوك (٣) السياسية. الثقافات (٢)

القرار، صنع لعملية الرسمي باالنفتاح تناوًال األكثر املؤسسية ات امُلتغريِّ ارتبَطت
من انطالًقا وذلك امُلباِرشة؛ الديمقراطية وإتاحة السلطة توزيع أهميِة ُمناَقشُة وجرت
جانبوضع إىل هذا انفتاًحا. املنظومُة ازداَدِت عدًدا، املشاركة نقاُط ازدادت كلما أنه فرضيِة
قيَد خاصة، بصورة امُلعاِرضني، مع للتفاُعل التقليدية واالسرتاتيجيات الرسمية غري السمات
القومية املستويات عىل السلطة تفويُض لعب الِبنيوية. السمات مع جنب إىل جنبًا االعتبار
البريوقراطية سيما (وال صالحياتها يف العامة البريوقراطيات استقاللية وتنامي الفرعية
املتنامي النفوذُ زاد حني يف األخرية، العقود خالل املشاركة نقاط زيادة يف دوًرا القضائية)
صنَّاع إىل الوصول صعوبِة من الدولية الحكومية واملنظَّمات الجنسيات املتعدِّدة للرشكات
الوقائع لتفسري تماًما ُمالئًما ليس عادًة) (الثابتنَي البُْعَدين هذَين من أيٍّا أن غري القرار.
للحركات التعبوية القدرة أو وتراُجعها، االحتجاجات كتصاُعد ل؛ التحوُّ نقاَط تُشكِّل التي
القرار صنْع منظومُة به تتمتَّع ما فإن الَجمعي، الفعل نتائج إىل بالنسبة أما االجتماعية.
ألن وذلك تلقائيٍّا؛ امتياًزا الناشئة امَلطاِلَب يَمنح ال رسمي غري أو رسميٍّ انفتاٍح من
أن من الرغم وعىل االجتماعية. الحركات خصوم اتجاه يف أيًضا تنفتح أن يُمكن املؤسسات
غامضة، تبدو االجتماعية الحركات نجاح عىل السياسية للُفَرص املستقرَّة الِبنية تأثريات
غموًضا؛ أقلَّ تبدو االجتماعية الحركات تتبنَّاها التي االسرتاتيجيات عىل تأثرياتها فإن
ميًال االجتماعية الحركاُت ازداَدِت القرار، صنع منظومة إىل النفاذ فرص تعاَظَمت فكلما

مؤسسية. وقنوات معتدلة اسرتاتيجيات انتهاج إىل
االحتجاجات ظهور عىل بالًغا تأثريًا والتحالفات للرصاعات امِلحَورية للسمات أن يبدو
تفاعل مع جنب إىل جنبًا سيِّني املؤسَّ الخصوم قوُة تُؤثِّر إذ التعبئة؛ إمكانية وعىل
كذلك الحركات. اسرتاتيجيات وعىل االحتجاج ظهور عىل املضادة الحركات/الحركات
ًة مهمَّ موارَد االجتماعية للحركات العمالية والنقابات اليسار أحزاب مع التحالفاُت قدَّمت
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صاَحبَه وما الجماهريية، األحزاب تراُجَع أن بَيَْد املايض، يف نجاحها ُفَرص من وضاعَفْت
األحزاب بني امُلحتَملة التحالفات أمام َعِثرٍة حجَر يَُعدُّ الحزبي، النشاط يف تراُجع من

االجتماعية. والحركات
بالحركات املعنية األبحاث يف محوري بدور السياسية الُفَرص مفهوُم حظَي حني يف
يف َرشعت األبحاث لكن ضئيًال. للحقيقة الذاتية رات بالتصوُّ االهتماُم كان االجتماعية،
الُفَرص وتأثري السياسية للُفَرص الثقافية ات امُلتغريِّ تَنقيِح كيفيَة تَتناول األخرية اآلونة
وسائِل تعدُّديُة تربز وأخريًا نجاحها. واحتماالت الحركات اسرتاتيجيات عىل الخطابية

الحركات. رسائل انتشار لَضمان حيوية كرشوٍط الوسيط اإلعالِم وثراءُ اإلعالم
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التاسع الفصل

والديمقراطية احلركاتاالجتامعية

تقطنها إذ الربازيلية؛ الحوارض كربى إحدى — أليجري بورتو مدينة حكومة أطلَقت ،١٩٨٨ عام يف
املشاركة تعزيز بهدف املدينة، موازنة إلعداد التشاُركي القرار لُصنع مرشوًعا — نسمة ١٣٦٠٠٠٠
ُوِصف .(٢٦ :٢٠٠٢ وسينتوميه (جريت املواطنني مطالب عن للتعبري عامة مساحة خلق خالل من
املواطنني مشاَركة زيادة إىل الرامية الالتينية أمريكا ابتكارات أهمُّ بأنه التشاُركية املوازنات إعداد
كل يف للُمواِطنني جمعيات إنشاء التجربة تلك نت تضمَّ وقد للُمساءلة؛ املحلية الحكومة وإخضاع
،(٢٠٠٠ (سوزا املدينة إيرادات من جزءٍ بإنفاق املتعلِّقة األولويات لتحديد املدينة أحياء من حي
بشأن ملزمة قرارات إطارها يف العاديون» «املواطنون يتَّخذ الَحوكَمة من ملنظومة نموذج وهي
الجديدة الرأسمالية االستثمارات عىل املؤثِّرة املجاالُت تلك أبرُزها الحكومي، العمل من مجاالت عدة
بني واسعًة تفاعالٍت يونيو، إىل مارس من الفرتة يف عام، كلُّ يَشهد ٢٠٠٢أ). (بايوكي املدينة يف
الالمركزية، األحياء جمعياُت وكذلك الكبرية، املدينة جمعياُت تُناِقش حيث والحكومة؛ املواطنني
التشاُركية املوازنات إعداد مجلس لدى باسمها مندوبني وتنتخب بشأنها، وتُصوِّت اإلنفاق أولوياِت
املواَزنات إعداد مجلس لدى ُممثِّلني مواضيعية لجنة كلُّ تنتخب ثم املواضيعية، اللجان جانب إىل
يوليو شهَرْي وخالل والحكومة. األحياء، وروابط النقابات، ممثلو أيًضا يشارك حيث التشاُركية؛
ويف مرشوعات. إىل امَلطالب ترجمة يف الجمعيات مندوبي مع بالتعاون املدينة خرباءُ يرشع وأغسطس
االستثمار، خطِة ومسوَّدِة للموازنة عامٍّ ُمقرتٍَح إلعداد املندوبون يجتمع وديسمرب سبتمرب بني الفرتة
.(١١٦-١١٧ :٢٠٠٣ (أليجريتي عليهما التصديق ثم املدينة مجلس مناقشَة ستَنتِظران اللتني
حدٍّ عىل التفويضية والديمقراطية املباِرشة الديمقراطية ممارسَة القرار اتخاذ إجراءات تتضمن
املندوبني انتخاب أن للنظر الالفت من األحياء. منتديات يف اإللزامي التفويض تطبيق مع سواء،
مشاركني). عرشة كل عن (مندوب الجمعيات يف املشاركني عدد مع ُمتناسبًا لكونه املشاَركة، ز يُحفِّ
املدينة مجلس من كلٍّ يف ُمتمثَِّلًة التمثيلية، املؤسسات إىل للسلطة تفويض عىل أيًضا العملية تنطوي
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والضمان والصحة، بالنقل، (الخاصة التشاركية املواَزنة إعداد عن املسئولة املواضيعية واللجان
الحرضية). والتنمية االقتصادية، والتنمية والرتفيه، والتعليم والثقافة، االجتماعي،

دة معقَّ بنيًة التشاركية املوازنة إعداد عمليُة اكتسبَْت والخطأ، التجربة عىل قائمٍة عمليٍة إطاِر يف
مع لكن االجتماعية، العدالة من أكرب قدر متكامالن؛ لكنَّهما ُمختلَفنْي غرَضنْي تحقيق أجل من
املساواة انعدام مظاهر من الحد عىل املبادرة تُركِّز عينه. الوقت يف املشاركة من أعىل معدَّل تشجيع
الحرمان ومعدَّالت املواطنون وضعها التي لألولويات التخصيص عملية مراعاة مع االجتماعية،
لنظام املعروفة املثالب تقليص إىل للعملية املحكم التوقيت يهدف املختلفة. األحياء يف النسبية
الديمقراطية ميزات عن نفسه الوقت يف التنازل دون القرارات، بعرقلة يتَّصل ما سيما ال الجمعيات،

املواطنني. تمكني ناحية من خاصًة املبارشة،

يكون ما أبعد كانت أنها من بالرغم امُلشاركة، تحفيز حيث من النَّجاح بعض التجارب هذه أحَرَزت
من الواقع يف التشاُركية املوازنة إعداد عملية يف املشاركة ارتفَعت فقد بأكمله؛ املجتمع إرشاك عن
:٢٠٠٤ (أليجريتي ٢٠٠٢ عام شخص ٣٠٠٠٠ عىل يَزيد ما إىل ١٩٩٠ عام شخص ١٠٠٠ من أقل
لتقرير املايض يف شًة ُمهمَّ كانت التي املجموعات أمام املجاَل العمليُة أتاحت ذلك، عن فضًال .(٢٠٤
أهمية من وبالرغم .(٢٠٠٠ (سوزا الحكومة استجابات ومراَقبة مجتمعاتهم يف االستثمار أولويات
بتمثيٍل فقًرا األشدُّ الفئاُت تحظى كَمندوبني، القيادية املناصب تقلُّد يف والطبَقي التعليمي املستوى
االنخراُط للُمشاركة خاصة بصورة الطريَق د تُمهِّ التي العوامل من لكْن الشعبية. الجمعيات يف زائد
مع الواقع يف تتناَسُب األحياء يف فاملشاركة االجتماعية؛ الحركات وتنظيمات الروابط يف السابق
يف بُعضويتهم األفراد مشاركة زيادُة تقرتن كما ،(٢٠٠١ (بايوكي والجمعيات الروابط حياة ثراء
روابط، أو جمعياٍت إىل ينتمون ال ن ممَّ املشاركني عدد ارتفاع من الرغم (عىل والروابط الجمعيات
سبيل ويف .(٢٠٦ :٢٠٠٣ (أليجريتي (٢٠٠٢ عام ثلثهم من أقل إىل ١٩٩٥ عام املشاركني ربع من
الخطابي السياق ع يُشجِّ ال التخاُطب، قدرات يف الفروق عن الناتجة املساواة عدم مظاهر من الحد
تُميِّز التي امَلَلَكة وهي الرسمية، الخطب إلقاء عىل مثًال) الِقَرص يف غاية بُمداخالت (كالسماح
سلطتَهم االجتماعات يف املشاركون يستمدُّ ال .(٢٠٠١ (بايوكي التعليم من وافر قسط عىل الحاصلني
كاالحرتام االجتماعية؛ للَمكانة أخرى أشكال من يَستمدُّونها بل الطبقي، أو التعليمي مستواهم من
القيادي) دورهم حتى (أو بُعضويتهم غالبًا يَرتبط ما وهو مجتمعاتهم، داخل به يَحظون الذي
ملموسة، آثاٍر من التجارب أفرَزتْه ما إىل بااللتفات .(٢٠٠٢ (بايوكي شتى محلية مجموعات يف
العدالة معايري يخص فيما مكاِسَب يبدو، فيما جنَْت، قد أليجري بورتو أن إىل اإلشارة تجدر قد
متدرِّج مقياس عىل برازيلية بلدات ٥٥٠٧ بني من السادسة املرتبَة حاليٍّا تحتلُّ إذ االجتماعية؛
جودة ناحية من والسابعة إقصاءً)، البلدات أقل إىل تُشري األوىل املرتبة (حيث االجتماعي لإلقصاء
ضمن التشاركية املواَزنات إعداَد املتَّحدة األمم أدرجت كذلك .(٧٤-٧٥ :٢٠٠٣ (أليجريتي الحياة
.(١٧٣ :٢٠٠٣ (أليجريتي ممارسة ٤٠ عددها البالغ العالم، مستوى عىل املمارسات» «أفضل قائمة
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الربازييل الدستوُر مقدَّمتها يف أليجري، بورتو تجربِة إنجاَز لت سهَّ الظروف من ُمتنوِّعة طائفة ة ثمَّ
مستوى عىل الرضائب تحصيل مركزية ال تطبيق عىل نصَّ والذي ،١٩٨٨ عام الصادر الجديد
الجديد الدستوَر أعقب ما جانب إىل هذا التشاركية. املوازنة لتمويل موارَد َر وفَّ ما وهو املدن،
.(١١٠ :٢٠٠٣ (أليجريتي املحيلِّ املستوى عىل للمشاركة فرصًة أتاَحت للمدينة، جديدة لوائح من
اشرتاكي حزٌب وهو العمال، حزب إدارة تحت طويًال زمنًا أليجري بورتو ظلت ذلك، عىل عالوة
وما الربازيل يف الديمقراطي التحول عملية مع التعامل من تمكِّنُه له دعٍم قاعدِة إيجاِد إىل يسعى
نشاط من طويل تاريٍخ من أليجري بورتو ملدينة ما ذلك من واألهم ُمدِقع. فقر من البالد تشهده
صمدت التي األحياء، روابط وتُمثِّل املحلية. املجتمعات مستوى عىل سيما ال والروابط، الجمعيات
النماذَج يَفوق الذي العالم، جنوب يف التشاركية للديمقراطية نموذًجا السلطوية، الحقب وجه يف
تلك من بعًضا أن من وبالرغم .(٢٠٠٣ (ِسن ورسوًخا عراقًة للديمقراطية الغربية التمثيلية
النفوذ أصحاب الرعاة مع والتفاوض املحسوبية عىل تقوم نفوٍذ شبكاِت من جزءًا كانت الروابط
املحسوبية. تقليد مع جنب إىل جنبًا حيٍّا ظلَّ االحتجاجي التقليد فإنَّ االنتخابية، األصوات بشأن
عن العامة للمنشآت االحتالالت من موجٌة ضت تمخَّ االنتهاء، عىل الثمانينيات عقد إرشاف ومع
اإلصالحات أن إىل امُلراِقبني من العديد ذهب .(١٠٧ :٢٠٠٣ (أليجريتي الروابط شبكات تقوية
املحلية، التنظيمات بني الرتابط من ومزيًدا املدني املجتمع يف جديدة سات مؤسَّ عزَّزت قد التشاركية
عكس عىل وذلك بأكملها، املدينة قضايا إىل األحياء قضايا ليتجاَوَز النشاط مستوى من رفعت كما
للحكومة االنصياع بني ما األحياء روابط فيها تأرَجَحت «الوصاية»، أسلوب ساَدها سابقة حقبة

.(٢٠٠٢ (بايوكي معها والرصاع املحلية

الحركات لنمو أيًضا ميدانًا بل الفردية، للمشاركة تمكينًا إذن، التشاركية، املوازنات إعداد يُمثِّل
يف أيًضا محوريٍّا دوًرا أليجري بورتو لعبَْت أن املصاَدفة قبيل من يكن لم ولذلك االجتماعية؛
املدينة كانت ذلك، عن فضًال الجنسيات. املتعدِّدة جمعياتها أوىل ُمستضيفًة العاَلمية، العدالة حركة
أخرى»؛ «ديمقراطية ل تجربًة تُمثِّل التي (٢٠٠٣ (شوناليتنر العاملية االجتماعية للمنتديات مقرٍّا
أيًضا املشاركة زادت وقد الحركات. يف الفاعلة األطراف بني فيما داخليٍّا، املرة هذه تُماَرس ولكنها
إىل لتصَل ،٢٠٠١ يناير يف انعقد الذي األول االجتماع خالل مشارك ١٦٤٠٠ من التجربة تلك يف
من آالف مدار وعىل .٢٠٠٣ عاَم مشارٍك ١٠٠٠٠٠ من يقرب وما ،٢٠٠٢ عاَم مشارٍك ٥٢٠٠٠
من تنطلق عوَلمٍة خلِق بُغيَة وإبداعها واقعيَّتها يف تتفاوت ُمقرتَحاٌت ِصيغت واالجتماعات، الندوات
للتَّجربة بعضها وخَضع بديلة وسياساٌت سياسيٌة ُرًؤى للنقاش ُطِرحت كما القمة؛ إىل القاعدة
الذي الجديدة» البلديات «مخطَّط من فعالة رعاية تحت جَرت التي التشاركية» «املوازنة بينها (من
تجربة نطاق اتَّسع خاصة، بصفة ٢٠٠٢ عام ومنذ الثاني). الدويل االجتماعي امُلنتدى خالل تشكََّل
فقد الكلية. واإلقليمية املحلية امُلستويات ليَشمَل والنقاش لالجتماع كُملتًقى االجتماعية املنتديات
مدار عىل امتد أوروبي اجتماعي منتًدى أوَل فلورنسا استضافَة تحديًدا، نفِسه، العاِم خريُف شهد
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بشأن ذاتها الفرتة يف نقاشات وأُجريَت مشارك. ٦٠٠٠٠ ها حَرضَ ندواٍت خالله ُعِقَدت أيام، ثالثة
استضافت التي باماكو مدينة يف — ُمستدامة» «ُمجتمعات ببناء امَلعنية — البديلة التنمية نماذج
وبليم الرشق-أوسطي، االجتماعي امُلنتدى استضافت التي وبريوت األفريقي، االجتماعي املنتدى
امُلنتدى استضاَفت التي الهندية آباد وحيدر األمازون، دلتا لبلدان االجتماعي امُلنتدى استضاَفِت التي
الثاني األوروبي االجتماعي امُلنتدى لَعقد باريس مدينة عىل االختيار وقع وقد اآلسيوي. االجتماعي

.٢٠٠٤ أكتوبر يف الثالث األوروبي االجتماعي املنتدى لعقد ولندن ،٢٠٠٣ عام نوفمرب يف

إلبراز أليجري بورتو يف جَرت التي الديمقراطية بالتجارب يَيل فيما نَستعني سوف
تلك يف القصور أوجه وكذلك االجتماعية، الحركات بنتائج امُلتعلِّقة األبحاث إمكانيات
يتجزَّأ ال جزءًا يَُعدُّ االجتماعية الحركات أحرزتها التي النتائج تحليل أن شك ال األبحاث.
اختلَفت لقد االجتماعي. للتغيري ُمساعدة عوامَل باعتبارها االجتماعية الحركات دراسة من
الجدل قلَب نتائجها ُمحدِّدات مناقشُة واحتلَّت الحركات، باختالف امُلحَرز النجاح درجات
االجتماعية الحركات سمات من عدٍد إىل أُِشريَ ما وكثريًا االجتماعية. الحركات بشأن الدائر
قبيل: من تساؤالت عىل عام بوجه األبحاث وركزت الصدد. هذا يف للغاية ُمؤثِّرًة باعتبارها
تغيرياٍت تطرح التي نظرياتها من نجاًحا أكثُر راديكاليًة تغيرياٍت تطرح التي الحركات هل
أداًة والبريوقراطي املركزي التنظيم أيَُعدُّ للعنف؟ جدوى من هل العكس؟ أم ُمعتدلة،

طريقها؟ يف عثرٍة حجَر أم االجتماعية للحركات ُمساِعدة
تعيني عند (واملحلِّلون) الحركات تُواِجُهها التي املصاعب يف بالنظر تحليلنا نستهلُّ
،(٢ (القسم السياسات يف ات التغريُّ عىل نُعرِّج ثم ،(١ (القسم الناجحة االسرتاتيجيات
التي املحاوالت عىل الضوءَ ٤ القسُم يُلقي سوف ذلك بعد .(٣ (القسم السياسية والرُّؤى
التفاُعالت متناوًال الديمقراطية، مفهوم تغيري سبيل يف االجتماعية الحركات (بعض) بذلتْها
حيث ٥؛ بالقسم الفصَل هذا نَختَِتم ثم واالحِتجاج، للديمقراطية املعيارية النظرية بني

االجتماعية. والحركات الواِسعة الدمقرطة عمليات بني الفعلية التفاُعالت سنُناقش

وتأثرياتها االجتماعية الحركات اسرتاتيجيات (1)

الحركات تتبنَّاها التي االسرتاتيجيات بتأثريات امَلعنيَّة الدراسات أوىل من واحدة يف
إحراز يف املساهمة العوامل (١٩٩٠) جامسون ويليام حدَّد تأثريًا، وأقواها االجتماعية
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املركزي والتنظيم املبارش، الفعل وتبنِّي (التبسيط)، التقليلية االسرتاتيجية وهي النجاح،
قبول عىل يجمعوا لم الجمعي الفعل مجال يف آخرين باحثني أن غري والبريوقراطي.
تاريخية مراحل يف العنف بدا الفعل، بأنماط يتعلَّق فيما سلًفا أرشنا فكما أطروحته.
األوسع األهداف بأن (١٩٩٠) أقرَّ قد نفسه جامسون إنَّ بل واعًدا، اسرتاتيجيٍّا خياًرا معيَّنة
أنه إىل الباحثني بعض أشار وأخريًا، التحالُفات. خلق وتدعم الداخيل التضامن تُعزِّز نطاًقا
البريوقراطية، بالصبغة االجتماعية، الحركات تنظيمات فيها بما التنظيمات، تَصطِبغ حني
من كلٌّ ذهب فقد امُلعلنة. الجمعية األهداف عىل تَطغى التنظيم بقاء يف الرغبة تبدأ
بناء يف املبذول الجهد أن إىل (٢١-٢٢ :١٩٧٧) كالورد وريتشارد بيفن فوكس فرانسيس
ال ما تحقيق يف املنظِّمني اجتهاد «إن أيًضا: ٌر مدمِّ بل فقط، عقيًما جهًدا ليس التنظيمات
تلك ففي تحقيقه؛ يَسعهم ما تحقيق يف اإلخفاق إىل النهاية يف بهم يُفيض تحقيقه يسعهم
التي السلطات لتحدِّي استعدادهم ويُبدون الناس سخط فيها يَثُور التي الوجيزة الفرتات
تصعيد إىل عادًة زعماء أنفسهم ون يُسمُّ الذين أولئك يَعمد ال … لُحكمها الخضوع اعتادوا
البقاء لضمان مادِّية موارد عن االجتماعية الحركات بحث إنَّ االحتجاجي.» الزخم ذلك
أن إلدراكها املوارد؛ هذه مثِل تقديُم ها يَرسُّ التي النَُّخب إىل محالة ال بها يُؤدِّي التنظيمي
أعضائه يِد عىل االجتماعي النظاَم د يُهدِّ الذي الكامن الخطر ِمن يحدَّ أن شأنه من ذلك
بقية عن بمعزل معنيَّ اسرتاتيجي عنٍرص تقييُم يُمكننا ال أنَّنا لُوِحَظ ولكن األضعف.
يف العمُل االجتماعية الحركات عىل يَتعنيَّ التي الظروَف االعتبار يف األخذ ودون العنارص،
(كريس السلطة موقع يف الخصوم أو الحلفاء ووجود ،(١٩٩٥ وآخرون (برستاين إطارها

.(٢٠٠٠ وسنو
الناشطني إىل بالنسبة ُمضنية مهمة للنجاح» «اسرتاتيجية تحديد يُمثِّل الواقع، يف
نماذج أليجري بورتو يف العاَلمي االجتماعي امُلنتدى م يُقدِّ سواء. حدٍّ عىل والباحثني
يف ُممكن» آخر «عالم إىل الداعية العامة املطالب صياغة بشأن الدائرة للنقاشات عديدة
التنازالت. من امَلقبول بالقدر املرتبطة النقاشات وكذلك محدَّدة، إصالحية ُمقرتَحات هيئة
التنظيم ذات الجمعيات من عنها) (واملداَفع املختارة التنظيمية النماذج طائفة ترتاوح
نماذج ضمنها ومن الرسمية، غري امُلتجانسة املجموعات إىل أتاك) (مثل امُلحَكم الِبنيَوي
شبكية احِتجاج مجموعات وهي كامبسينا، فيا (مثل الجنسيات امُلتعدِّدة للتحالُفات عديدة
غري باسرتاتيجياتها تتَّسم الحركة أن من الرغم وعىل بلًدا). ٥٠ إىل ينتمون الفالحني من
املبارش؛ الفعل من محدَّدة أنماط إىل اللجوء بشأن الجدل من كثري ثار فقد العنيفة،
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احتالل لعملية تريا سيم حركة وإدارة ماكدونالدز، مطاعم محتويات عىل كاالستيالء
إن بل الكاندونا، سيريا يف زاباتيستا حركة تمارسها التي املحلية والديمقراطية األرايض،
للنُّقاد هدًفا كانت قراراته اتخاذ يف العاملي االجتماعي املنتدى اتَّبعها التي ذاتها اإلجراءات

والشفافية. املساواة عىل الفاعلية بإيثار املنتدى اتهموا الذين
إىل امللموسة النجاحات إحراز يف الفضل إرجاع أيًضا تعوق العقبات من سلسلة ة ثمَّ
وويلش ماكفي ١٩٩٧؛ دياني ٢٠٠٤؛ جوني ١٩٩٢؛ روشت ١٩٩٤؛ (تارو دة محدَّ عوامل
االجتماع علماء يَعرفها والتي الرئيسية املشكالت إحدى تكمن .(٢٠٠٣ وبجارناسون
ِمن يَصري بحيث ات امُلتغريِّ من مجموعة بني للغاية وثيقة عالقات وجود يف املعرفة حق
التنظيمات؛ إنشاء ال سهَّ مثًال، والتصنيع، فالتحرضُّ واملسبب؛ السبب تحديد امُلستحيل
االجتماعية للتنشئة معينة مصادر أضعفا لكنَّهما املادية، العالقات تقوية خالل من وذلك
١٩٩٣؛ شتومبكا انظر عامة، نظرة عىل (لالطالع أخرى مصادر نشأة وعزَّزا والتضامن،
رَفَع أفضل تعليمية خدمات تقديم أن كما الكتاب)، هذا من الثاني الفصل وكذلك
جانب إىل هذا مرشوًعا. أمًرا يبدو الشخصية املصالح عن الدفاع وجَعَل باملظالم، الوعي
التعبئة بعمليات املتعلِّقة املعلومات بث يف يسهم االتصاالت منظومة فاعلية ازدياد أن
فالنماذج فيها؛ وتُسِهم الحركات تُوَلد التحوُّالت هذه خضمِّ ويف العالم. حول الجماهريية
للحركات نتاج هي العوَلمة أفرزتها التي والسياسية والثقافية االجتماعية-االقتصادية
وهو الحركات، ضغوط مع تكيًفا تُمثِّل أنها كما الوقت، ذات يف لها فعل وردود السابقة

االحتجاجي. النشاط أمام جديدة وقيوًدا موارد يَخلق ما
النجاح إرجاع يف الصعوبة من مزيد يف الفاعلني من كبري عدد وجود يتسبَّب ثالثًا:
ذاتها هي االجتماعية فالحركات ١٩٩٧)؛ (دياني معيَّنة واحدة اسرتاتيجية إىل اإلخفاق أو
االختالف. بالغة اسرتاتيجيات تسلك كثرية تنظيمات من تتكون دة معقَّ فاعلة أطراف
تنظيمات فيها تُساهم حمالت خالل من قدًما تَميض خاصة، بصورة الحديثة، والحركات
الحكومية غري البيئية املنظمات فتُمارس استخدامها؛ يف ق تتفوَّ التي بالذَّخائر شتى
امُلناوئة اإلرضابات إىل تدعو العمالية والنقابات الدولية؛ الحكومية املنطَّمات عىل الضغوط
يحتلون تريا سيم حركة يف األعضاء الربازيليون والفالحون الحرة؛ التجارة التفاقيات
املواقع يف تكدُّس إحداث إىل اإللكرتونيون القراصنة يَعمد بينما املستخدمة، غري األرايض
مجموعة بكل الخاص اإلسهام تمييز الصعب فمن ولذلك الكربى. للمؤسسات اإللكرتونية

النهائي. الناتج يف
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الفاعلة األطراف باعتبارها الحركات إىل النظر إطالًقا يُمكن ال أنه هو ذلك من األهم
أحزاب مع متحالفًة الدور ذلك تؤدي إنها بل القضايا، يف بمداخالت تُسهم التي الوحيدة
الخيارات تعدُّ املثال، سبيل عىل األحيان. من كثري يف عامة هيئات جانب إىل سياسية
ا مهمٍّ عنًرصا والسياسية، االجتماعية األخرى، الفاِعلة األطراف تتَّخذها التي السياساتية
االشرتاكي الحزب أسهم حيث أليجري، بورتو يف التشاركية التجربة نشأة تفسري يف
«ما أن يتبنيَّ وهكذا املرشوع. هذا يف ومادية رمزية موارد باستثمار الحكومة يف املنخرط
مواردهما نتاج وإنما الطرَفني، ِمن أي لسمات نتاًجا ليس التفاوض عملية عنه ض تتمخَّ
يف القائمة العوامل من وغريها ثالثة، بأطراف وعالقاتهما بعض، إىل بالنسبة بعضها
الفصل (انظر ذكرنا وكما .(٢٨٠ :١٩٩٥ وهوالندر وأينفونر (برستاين املحيطة» البيئة
يف إخفاقها (أو االجتماعية الحركات تُحِرزها التي النتائج الباحثون فرسَّ ما كثريًا الثامن)،
لكن الحلفاء، ر وتوفُّ السياسية الُفَرص ُمواتاة سيما ال البيئية، األوضاع إطار يف إحرازها)
يف امُلنخِرِطني الكثر الفاعلني من أيٍّ إىل آخر أو فعل رد عن املسئولية نَعزو أن العسري من
التفاُعالت، من كبري بعدد ما احتجاجية دورة اتَّسمت حال ففي . معنيَّ سياساتي ميدان
ومن التفاُعالت؛ من الكبري العدد ذلك نتاج سلًفا، أوردنا كما ستكون، الُمحَرزة النتائج فإن
سيِّني مؤسَّ فاعلني عرب لتَُسنَّ كانت معيَّنة سياسة أن لو نثبت أن دائًما الصعب فِمن ثم

حال. أيِّ عىل آخرين
قرارات عليها تقوم التي السببية الديناميكيات بناء إعادة صعوبة تسهم رابًعا:
من فالوقائع، الفاعلة. األطراف عدد كثرة عن الناتجة املصاعب ُمضاعفة يف معيَّنة عامة
ذروة يف سيما ال اآلَخر، قبل حدث أيها تحديد يصعب بحيث وتتشابَك تتداخل ناحية،
أنَّ بيد املدى، طويلة ات تغريُّ أخرى، ناحية من االجتماعية، الحركات تتطلَّب بينما التعبئة،
الحركات تَنَجح حينما فورية. «إضافية» إصالحات ز تُحفِّ أن شأنها من االحتجاجية الدورة
حتى أو مبارشًة ق يتحقَّ «ال ذلك فإن العامة؛ األجندة عىل معينة قضايا إدراج يف االجتماعية
من يَختفون ما غالبًا االحتجاجية الدورات يف األوائل الثائرين أن فالواقع تتابعي. مسار يف
األطر يف يتبلور رسالتهم من قسًطا أن بيد وإيالفها. أفكارهم شيوع مع تزامنًا املشهد
تتَّسم .(١٨٥ :١٩٩٤ (تارو بقيتها» تُغَفل حني يف الخاصة، أو العامة للثقافة املشرتكة
السياسة فيها تَقِرتب وفرتات الخلف، إىل وأخرى األمام إىل بخطوات تلك ر التطوُّ عملية

األوضاع. يف تدهوًرا تشَهد وأخرى االجتماعية الحركات مطالب تلبية من العامة
املدى عىل االحتجاجات نتائج تقييم يَنبغي كان إذا فيما تتمثَّل أخرى مشكلة ة ثمَّ
من املبكِّرة املراحل يف نجاحات االجتماعية الحركات تحقق ما كثريًا الطويل. أم القصري
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ردَّ األحيان من كثري يف يُثري وأن متضاربة مصالح ز يُحفِّ أن شأنه من هذا أن بيد التعبئة،
كثري بشأن واسع تواُفق وجود صحيًحا كان وإن فإنه وعليه، العام. الرأي يف معاديًا فعل
يف تحسينات الطبيعة، عن الدفاع (السالم، االجتماعية الحركات تُثريها التي القضايا من
يَخلق ما وهو العام، الرأي استقطاب إىل التعبئة تُفيض فقد املساواة)، التعليمية، املنظومة
املعارضة يف نموٍّا األحيان أغلب يف يُولِّد لكنه دعم، من الحركات به تحظى فيما نموٍّا عادًة
نجاح يؤدِّي ما كثريًا السابق، الفصل يف إليه مشار هو وكما ذلك، عىل عالوًة أيًضا.
نشأة الباحثون فرسَّ فقد مضادَّة؛ حركات خلق إىل محدَّدة مطالب تحقيق يف الحركات
النتصارات استجابة باعتبارها الرأسمالية الطبقة اعتنقتها كأيديولوجية الجديدة الليربالية

.(١٩٩٥ (سكلري االجتماعية الحقوق صعيد عىل العمالية الحركة
تتبنَّاه ملا النسبية الفاعلية تقييم أمام عثرة كحجٍر أعاله الورادة املشكالت تقُف
حركات بني مقارنة عقد إىل املرء يعمد حني سيما ال معيَّنة، اسرتاتيجيات من الحركات
معيَّنة نتائج بَعْزو يتعلَّق فيما الحال بطبيعة تتجىلَّ أخرى مشكلة ة ثمَّ مختلفة. بلدان أو
الضغط.1 ومجموعات السياسية كاألحزاب أقوى، يس مؤسَّ طابع ذات فاعلة أطراف إىل
قربها مدى مثل االجتماعية، الحركات بها تنفرد أخرى عوامل بفعل تعقيًدا األمور وتزداد
االستقرار وعدم ألهدافها، امُلتجانس غري والتعريف عنها، بُعدها أو السلطة مقاليد من
سنُحاول وإنما الناجحة، االسرتاتيجيات تحديد إىل يَيل فيما نسعى لن ولذلك التنظيمي؛

وبيئتها. االجتماعية الحركات بني التفاعل عىل املرتتِّبة التبعات من بعض يف النظر

العامة السياسة يف ات التغريُّ (2)

الحركات تأثريات تقييم عند دراستها الالزم امليادين أول من الفعلية السياسة ميدان يعدُّ
االجتماعية الحركات تتشكَّل الفصل. هذا به صدَّرنا الذي املثال أوَضَحه ما وهو االجتماعية،
البيئية فاملجموعات ؛ معنيَّ قطاع يف قائمة سياسة عن الرضا عدم عن للتعبري العموم يف
والطالب الحرب، لثقافة مناوئني وَقُفوا السالم ودعاة البيئة، لحماية ل بالتدخُّ طالبَت قد
التمييز كافَحت النسوية والحركة التعليم، يف والسلطوية االنتقاء مَلظاِهر االنتقادات كالوا
العادة جرت الجديدة. الليربالية العوملة انتقدت العاملية االجتماعية وامُلنتديات النساء، ضد
حني يف أداتية أكثر منطًقا األوىل تتبَع إذ والثقافية؛ السياسية الحركات بني التفريق عىل
فرض إىل تَميل الحركات جميع أن غري الرمزية، السمة عليه تغلب منطًقا الثانية تتبع

السياسية. املنظومة عىل مطالب
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لهوية األساس باعتباره للتفاوض، قابل غري معني مطلب يَصري األحيان من كثري يف
غري النساء حق إىل استناًدا البلدان، من كثري يف مثًال، النسوية، الحركة قامت فقد الحركة.
القذائف تركيب وقف مطلب أدى بينما باإلنجاب، يتعلق فيما «االختيار» يف للنقاش القابل
كانت السالم. إىل الداعية الحركة إىل بالنسبة مشابًها دوًرا الناتو لحلف التابعة النووية
الحق وهو أال جديد؛ مكسب اقتناص إىل تَرمي كانت إذ استباقية؛ األوىل الحالة يف التعبئة
(برتكيب قرار عرقلة إىل راٍم فعل رد الثانية الحالة يف كانت بينما اإلجهاض، حرية يف
للُمنتدى سة املؤسِّ املنظمات إحدى وهي أتاك، منظَّمة تُعدُّ بالفعل. اتُِّخذَ موجهة) قذائف
رحم من ولدت إذ املسألة؛ تلك عىل آخر مثاًال أليجري، بورتو يف العاَلمي االجتماعي
ومثلها الجنسيات، امُلتعدِّدة والصفقات املعامالت عىل رضيبة فرض إىل الداعية املطالب
للبلدان الخارجي الدَّين بإسقاط املطالبة الدَّين عبء تخفيف حملة أليجري بورتو يف
يف معتَربة بتغيريات تُطالب الحاالت، جميع يف االجتماعية، الحركات كانت لقد الفقرية.
تعريف يف دورها للتفاوض القابلة غري األهداف تلك يُميِّز ما أهم ومن العامة. السياسة
التي املطالب إن بل ،(١٩٧٨ (بيتسورنو الخارجي وللعالم لذاتها االجتماعية الحركات
النسوية الحركة حالة يف الحقوق يف املساواة تعديل مثل للغاية، الرمزية قيمتها ترتفع
فاعليتها تصري حني حتى حركة أيِّ إىل بالنسبة الحيوية بأهميتها تحتفظ األمريكية،
الناشطني أن األهداف هذه مثل أهمية يُؤكِّد ومما .(١٩٨٦ (مانزبريدج شك محل امُلحتَملة
النتصارات إحرازهم مجرد أن بيد أخرى، مطالب بشأن للتفاوض استعداًدا يُبدون ربما
قبيل من يَعدُّونه طوًعا، الحمل إنهاء يف املرأة حقِّ مثْل القضايا، تلك صعيد عىل جزئية
حيال الرضا بعدم ٢٠٠٠ يوبيل حملة ناشطي من كثري شعور يُفرسِّ ما وهو الهزائم،
بأنها وِصَفت قد حملتهم أن من بالرغم مطالبهم، الَقتْها التي املؤسسية االستجابات
أحرزت لكنَّها السياسية، الزاوية من دة ومعقَّ االسرتاتيجية، الناحية من تحديًا «كانت
يف ة مهمَّ تحرُّكات التخاذ الدائنة الحكومات عىل فعالة ضغوًطا «مارست إذ نسبيٍّا»؛ نجاًحا
غري عامة رقابة «تركيز جانب إىل للسداد»، القابلة غري الثالث العالم ديون إسقاط طريق
.(١٣٥ :٢٠٠١ وبوردن وجاريو (كولينز الرسمية» الكيل االقتصاد سياسات عىل مسبوقة
الجمعية، الُهويات بناء يف خاصة بأهمية للتفاوض القابلة غري املطالب تتَّسم وبينما
العدالة حركة مثال ففي املطالب. تلك عىل تقترص ما نادًرا االجتماعية الحركات أن غري
محدَّدة، َمطالب يف ُممِكن»، آخر عالم «بناء وهو أال العام، هدفها الحركة صاغت العاَلمية،
إىل الداعية الحملة (مثل العامة واملنافع الخدمات لخصَخَصة معارضِتها بني تراوحت
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اإلنتاج تنظيم يف الوطنية الحكومات حقوق عن ودفاعها املاء)، عىل الحصول حرية
لبناء محدَّدة ملرشوعات معارضتها وبني الطوارئ؛ حاالت يف لألدوية التَّكلفة امُلنخِفض
يف تعاونها إطار ويف املتَّحدة. األمم داخل ديمقراطي إصالح إجراء إىل الدعوة إىل السدود
للرأسمالية البيئية االستدامة عدم عىل البيئية الجمعيات شدَّدت العاملي، االحِتجاج حمالت
حقوق عىل الحرة للتجارة السلبية التَّبعات عىل العمالية النقابات وأكَّدت الجديدة الليربالية
تآكل ظل يف النساء معاناة النسوية الجماعات أبرزت فيما التوظيف، ومعدالت الُعمال

الرفاه. دولة
العامة، السياسة منظور من االجتماعية الحركات أحدثتها التي ات التغريُّ تناولنا لو
القرار: صنع عملية بها تمرُّ التي األطوار مختلف عىل نظرة بإلقاء نُقيِّمها أن يُمكن ربما
يف العامة السياسات آثار وتحليل وتطبيقها، جديدة ترشيعات ووْضع جديدة، قضايا بروز
يُمكن الَجمعي. الفعل راية تحت احتَشُدوا َمن يعيشها التي الظروف وطأة من التخفيف
السياسية: املنظومة داخل الجمعية للمطالب االستجابة من ُمستويات خمسة بني التمييز

إىل لإلنصات السلطات استعداد مدى إىل الوصول» «استجابة مفهوم يُشري
عىل أُدِرَجت قضية إىل … املطلب ل تحوُّ حال يف … كهذه مجموعة شواغل
والتي االستجابة، من ثاٍن نوع بصدد إذن فنحن السياسية، املنظومة أجندة
قانونًا، … املرشوع صار وإذا … األجندة» «استجابة عليها نطلق أن يُمكن
إىل السياسة» «استجابة مفهوم يُشري ق؛ تَحقَّ قد االستجابة من ثالثًا نوًعا فإن
ُمتواِفقة سياسات أو لترشيعات السياسية املنظومة عىل القائمني اعتناق مدى
التنفيذ تكفل تدابري اتخاذ مع … ة املحتجَّ للمجموعات الواضحة املطالب مع
ق يتحقَّ وال … الناتج» «استجابة االستجابة: من رابع نوع يربز للترشيع، الكامل
األصلية املظالم أُزيلت إذا إال األثر»، «استجابة وهو واألخري، الخامس النوع

االحتجاج. فتيل أشعلت التي

(٤٩٤-٤٩٥ :١٩٧٥ (شوميكر

حسبما الترشيعات. إنتاج لعملية تركيزها االجتماعية بالحركات املعنية األبحاث أولت
استجابة عىل تُركِّز «الدراسات أغلب فإن السابقة، للدراسات حديث استعراض أشار
من قليلة قلة تُتناول حني يف الوصول، استجابة عىل أقل عدد يركز بينما السياسة،
الِبنيوي» التغريُّ أو السياسات، أثر أو النَّواتج، أو السياسية، األجندة عىل الدراسات
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الحركات، تدخل مجاالت من لسلسلة تعيينها واقع من .(٢٨٥ :١٩٩٥ وآخرون (برستاين
مثال إىل عودة والحكومات. الربملانات استجابة قياس إىل والنوعية ية الكمِّ التحليالت تسعى
السكان حماية أجل من والقوميات للحدود ُمتجاِوزة معايري انبثقت فقد الحقوقية، الحركة
وقد ،(١٩٩٩ وسيكينك (ريس الديمقراطية حرياتهم عن والدفاع التعذيب من األصليِّني
الوطنية فوق امُلنتديات يف زخم إضفاء خالل من الدمقرطة عملية يف املعايري تلك أسهمت

.(١٩٩٨ وسيكينك (كيك السلطوية البلدان إىل املنتمية القومية الحركات عىل
إنتاج عملية من االجتماعية للحركات امللموسة لآلثار تحليل ينطلق أن إذن يمكن
الحركات عن نقاشنا معرض يف أوَرْدنا فكما بكاٍف. ليس هذا أن بيد الترشيعات،
الدول باختالف تختلف الترشيعات تنفيذ عىل فالقدرة السياسية، والُفَرص االجتماعية
عليه تنصُّ ما أن واألهم امللموسة. امَلكاسب تُجنى ذاتها املرحلة هذه ومن املختلفة،
املستوى عىل قوانني سن يتطلَّب والقوميات للحدود ُمتجاِوزة معايري من الدولية االتفاقات
اتفاقية أو األرضية، واأللغام األسلحة بانتشار املعنية االتفاقات يف الحال هو فكما الوطني.
الواليات رأسها (وعىل العظمى القوى تَمتنع ما كثريًا املناخية، ات التغريُّ ملكافحة كيوتو
أحرزته ما نقيِّم فلكي ولذلك، تنفيذها. أو الدولية االتفاقات توقيع عن األمريكية) املتحدة
أو للقوانني الفعيل التطبيق كيفية نحلل أن أيًضا يلزمنا نتائج، من االجتماعية الحركات

النتائج. تلك أفرزتها التي االتفاقات
عنها تسفر التي التأثريات يف ُمتمثًِّال الحقيقي، التغيري تقييم هو صعوبة األشد إن
مطالب من بعض تلبية إىل الرامية فالقوانني تطبيقها. طريقة كانت كيفما الترشيعات،
برصف عكسية، نتائج إىل تُفيض حتى أو التأثري محدودة تكون ربما االجتماعية الحركات
بورتو تجربة عنه أسفرت ما ذلك عىل الدالة األمثلة ومن تطبيقها. فاعلية مدى عن النظر
يف اختالالت بإحداث هدَّد ما وهو مشاركًة، األكثر لألحياء ِمنَح من صته خصَّ بما أليجري،
إنشاء يف أولية استثمارات من التشاركية املوازنات إعداد شهده ما أن عن فضًال اإلنفاق،
يتعلَّق فيما جانبية آثاًرا أفرز قد وهامشية، فقًرا املناطق أشد وضع تحسني بقصد الطرق،
يقوم الحرضية للتنمية برنامج يَتبلَور ولم .(٢٢٦ :٢٠٠٣ (أليجريتي البيئية باالستدامة
.(٢٨١ السابق: (املصدر الِحًقا إال االجتماعي باالندماج تَسمح مفتوحة مساحات خلق عىل
إىل الثقايف، ل التحوُّ أن مفادها فكرة عىل بالفعل يَنطوي املعايري عن الحديث إنَّ
يَحُشُدها التي االجتماعية املجموعات أو الفئات تلك وضع يف الِبنيوية ات التغريُّ جانب
صحيح وتعزيزها. جديدة مكاسب إحراز يف أهميته له آَخر عنرص هو الَجمعي، الفعل
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هدفها ليس هذا أن غري ترشيعية، تغيريات تحقيق يف ترغب ما عادًة الحركات جميع أن
يحملون الذين كالرسل الواقع يف فالحركات الرئييس. هدفها حتى يكون ال وقد الوحيد،
مقاعد يف الجالسني عىل للتأثري تهدف فهي :(٢٤٧ :٢٠٠٤ (جامسون رمزية رسائل
بالُهويات االعرتاف النتزاع تكافح كما العالم، عن الخاص رها تصوُّ ببثِّ وذلك امُلتفرِّجني؛
الثقافية بالتغريات االجتماعية الحركات تأثريات تربط التي الصلة عن فضًال الجديدة،
فاألفكار ١٩٨٤أ). ،١٩٨٢ (ميلوتيش جديدة» «قواعد صياغة يف ُمتمثِّلًة االنتشار، واسعة
الحركات عرب تَنتِرش أن تلبث ما ثم النقدية، املجتمعات داخل تُولد ما عادًة الجديدة
املشكلة ترجمة «إن قائًال: املالحظة هذه (١٧٩ :١٩٩٨) روتشن ن دوَّ كما االجتماعية،
اإلعالمي االهتمام تجتذب أن شأنها من حادَّة مشكلة إىل النقدي املجتمع يراها كما املزمنة

والسياسية.» االجتماعية الحركات اختصاص ضمن تقع ة مهمَّ لهَي
اعتُربت قد العامة أهدافها بلوغ عىل االجتماعية الحركات قدرة أن من الرغم وعىل
أو العام، النقاش طاولة إىل جديدة قضايا جلب يف فاعلية أكثر تعدُّ فإنها محدودة،
العدالة حركة أن يبدو املثال، سبيل عىل سياتل، أحداث فعقب باملوضوعاتية. ى يُسمَّ ما
عملية وافتقار االجتماعية املساواة انعدام موضوَعي إدراج يف نجاًحا أحرزت قد العاملية
استطالع ففي العامة. األجندة عىل الشفافية إىل والقوميات للحدود العابرة القرار صنع
قمة اجتماع قبيل ،٢٠٠١ عام يونيو يف السوق) ألبحاث الدويل املركز (أجراه وطني رأي
الحجج مع ُمتعاِطفون اإليطاليِّني من باملائة ٤٥ نحو أن تبنيَّ جنوة، يف الثماني مجموعة
باملائة ٢٧ أحجم بينما معها، تعاطفهم عدم باملائة ٢٨ أبدى فيما الحركة، تسوقها التي
لكن .(١٧ / ٦ / ٢٠٠١ بتاريخ الصادر عددها يف ريبوبليكا»، «ال (صحيفة رأيهم إبداء عن
من كبرية غالبيًة أن أظهرت املحاكاة ذكاء أبحاث مركز الِحًقا أجراها استقصائية دراسة
باملائة)، ٨١) الثالث العالم ديون كإسقاط الحركة؛ ألهداف مؤيدون اإليطاليني املواطنني
العالم» مستوى عىل العمال بني العمل وظروف االقتصادية األوضاع يف «املساواة وترسيخ
الرضيبية املالذات عىل والقضاء باملائة)، ٧٤) للحروب املطَلقة واملعارضة باملائة)، ٨٠)
٦٤) توبني رضيبة وتطبيق باملائة)، ٧٠) وراثيٍّا لة املعدَّ األغذية وحظر باملائة)، ٧٠)
باملائة ١٩ أجاب عام، بوجه باملائة). ٥٥) التحرُّك حرية يف الحق املهاجرين ومنْح باملائة)،
حني يف للغاية»، «إيجابية كانت للعوَلمة» «املناهضة الحركة بأن الدراسة شملتْهم ممن
أنها منهم باملائة ١٦٫١ إال يَر ولم كبري»، حدٍّ إىل «إيجابية كانت أنها باملائة ٥٠٫٩ رأى
وأندريتا بورتا ديال انظر التفاصيل، من (ملزيد للغاية سلبية أو كبري حدٍّ إىل سلبية كانت

السابع). الفصل ،٢٠٠٥ ورايرت وموسكا
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«احتمالية به نقصد ما وهو التوعوية، الحركات تأثري إىل النظر امُلفيد فِمن لذلك
يسري العامة، الساحة أو السياسية الساحة عىل معنيَّ اجتماعي فاعل لوعي ما حركة إثارة
فإن ذلك، إىل إضافًة .(٢١١ :١٩٩٥ وآخرون (كرييس الحركة» أهداف خدمة اتجاه يف
إىل بحاجتها املوارد الوفرية الفاعلة األطراف بعض من وعيًا أشد االجتماعية الحركات
االجتماعية للحركات يُمكن فال ثم ومن األجل، قصرية االحتجاجية فالتعبئة العام؛ الدعم
يجب ولذلك الحًقا. عنها الرتاجع يُمكن ما دائًما التي الترشيعية باإلصالحات تكتفي أن
أيِّ إحباط يكفل بما االتِّساع شديد نطاق عىل دعم من به تحظى ما انتشار تضمن أن

اإلصالحات. لنقض محاولة
إىل فحسب تهدف ال االجتماعية الحركات أن السياق هذا يف نضيف أن بنا يَجدر
السياسة تطبيق عن املسئولني بني الدعم اغتنام إىل أيًضا تسعى بل العام، الرأي تغيري
التعبئة أن فرغم الجماهري. عامة ِقيَم وكذا السياسية، النَُّخب ِقيَم تغيري جانب إىل العامة،
تطبيق من بد فال ما، قانون بتمرير السياسية األحزاب إقناع يف مؤقتًا تنجح قد الجماهريية
الوسائل دائًما تَملك ال أيًضا، الحالة تلك يف االجتماعية، والحركات أيًضا. القانون هذا
فرص يجعل ما وهو السياسات، تنفيذ عملية من الخفية الجوانب إىل للوصول الكافية
القوانني بتطبيق امُلضطلعة العامة األجهزة عىل تأثري من تبذله ما عىل ُمعتِمدًة نجاحها
اخرتاِق من إليها ُمقربون أو الحركات داخل ُخرباء تمكََّن املثال، سبيل فعىل اهتمامها. محل
الجديدة الليربالية لالسرتاتيجيات معاَرَضة تيار نَرش يف واإلسهام الدولية الدعوة مجتمع
عربَ أو املباِرشة اتصاالتهم بفضل وذلك السياسية؛ وغري السياسية النُّخبة صفوف بني
من الكثري زعماء عمد إذ التسعينيات؛ أواسط التوجه ذلك نتائج طالعتنا وقد الُوَسطاء.
وبإلقاء وريجان. تاترش حقبة ميَّزت التي املحضة الليربالية عن التخيلِّ إىل الغربية الدول
من األحيان بعض يف صادرة مسموعة، آراء ة ثمَّ أنَّ سنَجد الدولية، الساحة عىل نظرة
السوق تنظيم وإعادة االجتماعية الخدمات قضايا إىل األنظار تلفت عة، متوقَّ غري أطراف

.(٩ :٢٠٠٠ وويليامز وشولِت وجوتس (أوبراين

اإلجرائية والتغيريات االجتماعية الحركات (3)

تُمارس ما كثريًا وإنما امُلنفردة، السياسات عىل التها تدخُّ االجتماعية الحركات تَقرص ال
املؤسسية إجراءاتها ناحية ِمن لدورها؛ السياسية املنظومة أداء طريقة عىل تأثريها
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١٩٨٦؛ (كيتشيلت للسلطة الرسمي غري العام والشكل النَُّخب، واستقطاب والرسمية،
املواطنني مع التشاُور أو السياسية، السلطة مركزية بال الحركات تُطالب .(١٩٩٢ روشت
وغالبًا العامة، اإلدارة قرارات عىل للطعن إجراءات وضع أو معينة، قرارات بشأن املعنيني
تهدف سات كمؤسَّ نفسها مقدِّمًة العامة، اإلدارة مع تفاعلها ويَتزايد ذلك. لها ق يتحقَّ ما
أمامها الفرصة بإتاحة فتُطالب ١٩٩٤)؛ (روث القاعدة» من «الديمقراطية تحقيق إىل
خبريًا باعتبارها إليها واإلنصات والقضاء، التمثيلية املؤسسات أمام بشهادتها لإلدالء

املادية. والحوافز القانوني االعرتاف عىل والحصول ا، مضادٍّ
االجتماعية الحركات نشاط من ضئيًال جزءًا إال يُمثِّل ال والذي االحتجاج، أن شكَّ ال
تقليدية. األكثر الضغط أنشطة تُصاحبه لم ما أيًضا جدواه يَفِقد لكنه أهمية، ذو إجماًال،
ذاتها يف العامة البريوقراطية ومنظومة الحكومية بالوزارات عالقات إقامة تبدو ال ربما
املعلومات جمع يف جدوى ذات تعدُّ أنها بيد السياسات، عىل التأثري يف للدرجة فعالًة وسيلة
مواجهة من البيئية الحركة تمكَّنت املثال، سبيل عىل الضغط: مجموعات لتأثري والتصدِّي
إن .(٢٠٠٤ (روتسا األوروبية املفوضية بريوقرطية داخل تحالُفات بتشكيل مناهضيها
السياسية، املنظومة إىل النفاذ احتماالت من تزيد يَيل، فيما سنرى كما االجتماعية، الحركات
عىل امُلنفتحة سات املؤسَّ عرب وكذلك معيَّنة، لقضايا صة املخصَّ القنوات خالل من وذلك

سيني. املؤسِّ غري الفاعلني جميع
تغيريات طرح يف العرشين القرن أواخر يف بالفعل االجتماعية الحركات نَجَحت لقد
البلدان من الكثري شهدت فقد العامة. سات املؤسَّ عىل الشعبية الرقابة زيادة باتجاه
إنشاء مع تزامنًا املايض، القرن سبعينيات منذ اإلدارية لالمركزية تحقيًقا األوروبية
يف املشاركة من شتى أنماط تَجربة وجرت القرار. صنَّاع إىل للوصول جديدة قنوات
األحزاب صعود كان فإذا وعليه، االجتماعية. الحركات تنظيمات داخل القرار صنع
اإلعالم ديمقراطية وصعود اليسار» من «تأثري بأنه ُوصف قد الجماهريية السياسية
باعتبارها بها أشيد قد الجديدة االجتماعية الحركات فإنَّ اليمني»، من «تأثري الجماهريي
أساليب من االجتماعية الحركات ضاعَفِت لقد ١٩٩٣أ). (رورشنايدر القاعدة» من «تأثري
التمثيلية الديمقراطية حيال امُلتكرِّرة السخط بَمشاعر مدفوعة السياسية، القرارات اتخاذ
االجتماعية، الحركات أن سبق مما لنا يتبنيَّ أدناه). (انظر البريوقراطية املركزية بصورتها
واملخطَّطات املعايري مجموع يف ُمتمثِّلًة السياسية، الثَّقافة يف تغيريًا أحدثت قد املفهوم، بهذا
هذا نلمس أن ويُمِكن ووسائل. قضايا من سياسيٍّا مرشوع هو ما تُعنيِّ التي املرجعية
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ويُنَظر ما يوًما ُمستهَجنًة كانت التي الجمعي الفعل لذخائر املتأني القبول يف التغيري
١٩٩٨ب). بورتا (ديال العام النظام تُواجه مشكالت مجرد باعتبارها إليها

القنوات لتلك لة ُمكمِّ وصول قناة البلدان من كثري يف املبارشة الديمقراطية تُشكل
اإلجهاض أو الطالق مثل بقضايا يتعلَّق ففيما التمثيلية. الديمقراطيات داخل املتاحة
الحاالت من كثري يف النسائية الحركة استطاعت املثال، سبيل عىل الجنساني، التمييز أو
شعبيٍّا، ُمستحَدثة ترشيعات باستخدام إما مباِرشة بصورة الجماهري دعم تَجتِذب أن
وقد الجنسيات. متعدِّدة ُمعاَهدات تنفيذ أو قائمة، قوانني إللغاء استفتاءات بعقد أو
عن املبارش للتعبري العاديِّني املواطنني يد يف كأداء ُمتزايدة أهمية االستفتاءات اكتسبت
االجتماعية باالنقسامات املبارشة الصلة ذات غري القضايا يخصُّ فيما سيما ال آرائهم،
للحركات االستفتائية الحمالت تُقدِّم إذ أساسها؛ عىل السياسية األحزاب تشكَّلت التي
تخطِّي عىل ُقدرتها يف أمًال تمنُحها كما قضايا، من يُهمها ملا للرتويج فرصة االجتماعية

ملطالبها. املعادية الحكومات تُمثِّلها التي العقبة
السياسة لتبلور جديدة مجاالت خلق يف االجتماعية الحركات تُسهم سبق، ما عىل عالوًة
وحجم تها، ومدَّ انفتاحها، حيث من القرار لصنع الجديدة املجاالت هذه وتتفاوت العامة،
الديمقراطية مبادئ من رشعيتَها تستمدُّ ال أنَّها أمَرين؛ يف تَشرتك أنها غري السلطة.
امُلمكن من القرار. لُصنع سية املؤسَّ بالجوانب مقارنًة أقوى حضوًرا لها وأن التمثيلية،

القرارات. لصناعة جديدة مجاالت عدَّة تحديد
يُتاح وقد االحِتجاجات، أثارتها قضايا لتناول خرباء لجان تتشكَّل ما كثريًا
املعنية الرئيس «لجنة وتعدُّ كُمراقبني. ربما فيها، املشاركة االجتماعية الحركات مُلمثِّيل
األمريكية املتَّحدة الواليات يف سكرانتون ويليام َّسها ترأ التي الجامعي»، الحرم باضطرابات
لورد قاَدها التي كتلك اللجان، لتلك أخرى نماذج ثمة اللِّجان. لتلك مثاًال ،(١٩٧٠ (عام
ولجنة املايض، القرن ثمانينيات خالل املتَّحدة اململكة يف الشَغب أعمال بشأن سكارمان
أملانيا يف الديمقراطية» الدولة يف الشبابية «االحتجاجات بشأن انعَقَدت التي التحقيق
خرباء من مكوَّنة لجان سياتل أحداث عقب ُعِقَدت كذلك .(١٩٩٣ وآخرون (فيليمس
عن فضًال أملانيا)، يف الربملانية (كاللجنة للعوَلمة االجتماعية اآلثار دراسة بُغية ُمستقلِّني
لجنة (انظر الجنسيات املتعدِّدة االحِتجاجية الفعاليات أثناء الرشطة أفراد سلوك دراسة
جميع بني ُمشرتًكا عامًال ة ثمَّ أن املالَحظ من سياتل). أحداث بشأن سياتل مدينة مجلس
ويَستلِزم ما نحو عىل اسِتثنائي مشكالت من تَتناوله ما بأن إقرارها وهو أال اللجان، هذه
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ُسلطة وذات الوالية محدودة تكون ما عادًة اللجان هذه مثل أن ورغم استثنائية. حلوًال
ونْرش الصحفية االتصاالت عرب العام الرأي مع حواًرا تخوض فإنها فقط، استشارية

التقارير.
سات مؤسَّ إنشاء خالل من أخرى وصول قنوات تُتاح التحقيق، لجان جانب إىل
وزارات ة فثمَّ االجتماعية. الحركات بمطالب املتعلِّقة القضايا بتناول تُعنى اسِتشارية
النسائية بالقضايا املعنية املشابهة األجهزة من وغريها محلية حكومية وإدارات رسمية
مثل تتميز أيًضا. الدولية الحكومية املنظمات ويف بل حاليٍّا، البلدان من كثري يف البيئية أو
والصالحية الخاصة مليزانياتها بامتالكها دائمة، بصفة غالبًا تقام التي املؤسسات، هذه
عمليات َضغِط تحت التنظيمية اإلدارية األجهزة بعض تأسست وقد السياسات. لتطبيق
١٩٩٨)؛ (أمينتا ُمحتَملني حلفاء الحركات ناشطي وتَعتِرب الحركات، قاَدتْها التي التعبئة
ضمن ليكونوا الحركات ناشطي بعض عىل اختيارها وقع قد محدَّدة ًة عامَّ أجهزًة إن بل
يدعمها أهداف لتنفيذ امُلقامة التنظيمية الهيئات داخل تنشأ العكس). (أو موظفيها طاقم
وبايس١٩٩٨: (جوني التصادمي» «التعاون مُلمارسة فرصجديدة أيًضا الحركات ناشطو
محدَّدة مطالب لتنفيذ العامة املؤسسات تلك يف العاملون اإلداريون ط يتوسَّ كما .(٨٥
يتحاَلُفون ما وكثريًا الرسمية، وغري الرسمية القنوات خالل من وذلك االجتماعية؛ للحركات
يُِرشفون التي املجاالت يف امُلتاحة العامة املوارد حجم زيادة سبيل يف الحركات ُممثِّيل مع
االجتماعية الحركات بُممثيل كثرية بعالقات االحتفاظ إىل اإلداريون هؤالء يَميل عليها.
من كثري يف استشاري بدور الحركات تنظيمات اضطالع مع مجاالتهم، يف املنخرطة
شتى: أشكاًال التعاون هذا يتَّخذ أن يُمكن مشرتكة. مصالح أحيانًا تَجمعهم وقد الحاالت،
(املصدر الصالحيات بتفويض وانتهاءً اللجان، يف باإلرشاك مروًرا التشاور، من بدءًا

.(٨٦ السابق:
من الرسمي، غري التفاوض بفضل الدولية، الحكومية املنظَّمات بعض تمكَّنت
ثم ومن ية، رسِّ قنوات عرب العمل تقبل التي االجتماعية الحركات من روابط استيعاب
أحيانًا، ني املهمِّ الفاعلني، وضع العاَلمية الحوكمة يف الحكومية غري املنظَّمات ُمِنَحت
ويف اإلنسان) بحقوق املعنية (كتلك الدولية املعايري وضع يف كُمشاركني بهم املعرتف
لضغوط استجابًة العامة الدولية املؤسسات «تتغري .(١٤ :١٩٩٦ (باجنوكو تنفيذها
األعمال ميدان يف الفاعلة واألطراف الحكومية، غري واملنظَّمات االجتماعية، الحركات من
املؤسسة، ثقافة عىل اعتماًدا املؤسسات، بني فيما يتفاوت التغريُّ هذا أنَّ غري التجارية،
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املدني» املجتمع بضغط تأثُّرها ومدى التنفيذيون الرؤساء يلعبه الذي والدور وِبنيتها،
عام منذ املتحدة األمم منظَّمة شهَدت وقد .(٦ :٢٠٠٠ وويليامز وشولِت وجوتس (أوبراين
االستشاري، الوضع ذات الحكومية غري للُمنظَّمات الحكومي غري املؤتمر تدشني ١٩٤٨
ويف .(٣٣ :١٩٩٦ (روشت عضو ١٥٠٠ عضويته بَلَغت حتى التسعينيات عقد يَحلَّ ولم
غري عمليات أخرى، أجهزة جانب إىل خاصة، بصورة الربملان، عَقد األوروبي، االتحاد
وماكادم ماركس مثًال (انظر الجمعيات من شتى أنماط مع املعلومات لتباُدل رسمية
الهوزين ٢٠٠٤؛ روتسا ٢٠٠٤ب؛ بورتا ديال ١٩٩٣؛ وريتشاردسون ميزي ١٩٩٩؛
البنك يف اإلجرائية إسهاماتها يخصُّ فيما االجتماعية بالحركات اعُرتِف كما ،(٢٠٠٤
النزعة ذات الكوادر بعض واستقطاب املشاركة إىل الرتكيز من مزيد توجيه مع الدويل،
املؤسيس، االعرتاف من معينًا قدًرا نَيلها عىل وعالوًة .(٨١ :٢٠٠١ (شرييبوجا التقدمية
برامج من قدمته ملا تمويًال اإلنمائية املساعدة يف املتخصصة الحكومية غري املنظمات ت تلقَّ
(أوبراين دولية أو وطنية حكومات بالفعل طرحتها مرشوعات يف ملشاركتها أو إنمائية،
املوارد إدارة يف مشارك منها كثريًا أن كما ،(١٢٠ :٢٠٠٠ وويليامز وشولِت وجوتس
نصف من أكثر حاليٍّا وتُشكِّل اإلنسانية، واملساعدات الطارئة للحاالت صة املخصَّ املالية
هذه كل عن فضًال .(١١٤ :٢٠٠٠ وسميث وكوستيلو (بريكر الدويل البنك مرشوعات
سيما (ال الدويل الصعيد عىل املؤسسات بناء يف االجتماعية الحركات شاركت اإلسهامات،
يف املتمثِّلة الناعمة» «قوتها ُمستغلًة البيئة)، وحماية اإلنسان بحقوق املعنية املؤسسات

.(٣١٧ ٢٠٠٤ب: سميث ٢٠٠٠؛ (بوردو واملعلومات املعرفة
القرار، بصنَّاع مبارشة بصالت خاص بوجه االجتماعية الحركات ناشطو يحتفظ
مصالح ومجموعات وأحزاب حكومات ُممثيل من املؤلَّفة املعرفية املجتمعات يف ويشاركون
الليربالية للعوَلمة الناقدة الحكومية غري املنظَّمات لجأت فقد والقناعات. األنماط مختلفة
تنمية مع والدويل، الوطني املستوينَي، كال عىل الضغط إىل الخصوص، وجه عىل الجديدة،
حظيَت البيئة، عن باملدافعني وانتهاءً اإلنسان حقوق بجماعات وبدءًا محدَّدة. خربات
دولية، منظمات إىل ُمنتمني وبريوقراطيِّني ناشطني من املؤلَّفة — املعرفية املجتمعات
مثل امَليادين؛ من عدد يف معتربة بمكاسب — كثرية بلدان من سياسيني إىل باإلضافة
وحظر اإلنسان، حقوق انتهاكات يف للنظر دولية محكمة وإنشاء ة، املشعَّ النفايات إزالة
ريسوسيكينك كلوتس١٩٩٥؛ ٢٠٠٢؛ وسيكينك ورايكر (كاجرام لألفراد املضادة األلغام
بل حجمها، بمضاَعفة الحكومية غري املنظمات بعض تَكتِف لم .(٢٠٠١ توماس ١٩٩٩؛
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(سيكينك دوليٍّا السياسات وضع عملية مراحل مختلف عىل تأثريها تعزيز يف أيًضا مضت
الرأي لدى املتنامية مصداقيتها تشمل بأصول مستعينًة ،(١٩٩٩ بويل ٢٠٠٢؛ وسميث
املحيل. املستوى عىل خها ترسُّ جانب إىل الخاص،2 التمويل توافر من عليها يرتتب وما العام
تتمتَّع ملا نظًرا خاصة؛ موثوقية ذات كَمصادر الحكومية غري املنظمات من الكثري تبدو
عىل قادرة أنها كما الصحفي، الوسط داخل مفيدة وعالقات صة متخصِّ معرفة من به
االحتجاجية، التعبئة عمليات تراُجع ظلِّ يف حتى النشاط من معقول مستوى عىل املحافظة
الحكومية غري املنظمات بعُض تحظى مهنية. كوادر من لديها ر يتوفَّ ما إىل يرجع ما وهو
العمل عىل القائمة وُسمعتها الحكومية الجهات عن استقاللها وهي أال أخرى، بميزة
العرقيات بني الرصاع يف الوساطة يف حيوي دور أداء من يُمكِّنها مما محليٍّا، الدءوب
داخل التعدُّدية الحكومية غري املنظمات تُعزِّز آخًرا، وليس أخريًا .(١٩٩٨ وهيتن (فريربي
وتهميش إقصاء محل لوالها ستظلُّ كانت ملجموعات بتمثيلها وذلك الدولية؛ املؤسسات
ما وهو الجنسيات، متعدِّدة املبادرات عىل الضوء وبتسليطها ،(١٩٩٥ (ريدل-ديكسون

.(١٩٩٧ وتيك (شميت شفافية أكثر الحوكمة يجعل
املجاالت باسم يُدعى ما نشأة من األخريان العقدان شهده ما ذلك كل من واألهم
«املواطنني مشاركة مبدأ إىل املجاالت تلك تَستند املحيل. املستوى عىل سيما ال التداولية،
التواُصل من تمكنهم التي والَقواعد باملعلومات مزوَّدين للنقاش، عامة مجاالت يف العاديِّني»
املواطنني هيئات أوروبا؛ أنحاء جميع يف الظاهرة لتلك عدة نماذج ة ثمَّ املستوى. رفيع
التواُفقي واملؤتمر أملانيا، يف التخطيط وخاليا وإسبانيا، الُعظمى بريطانيا يف املحلَّفني
مختلف من وغريها ٢١ أجندة جانب إىل فرنسا، يف املواطنني ومؤتَمرات الدنمارك، يف
املستوى إىل التَفتْنا لو االسرتاتيجي. الحرضي التخطيط إطار يف أُجريَت التي التجارب
غري رشيًكا بكونها اعرتاًفا ت تلقَّ قد الحكومية غري املنظمات أنَّ سنَلحظ الوطني، فوق
تلك تنفيذ يف املشاركة ويف بالسياسات، الخاصة القرارات بشأن التشاور يف رسمي
من واحدًة (٢٠٠١) األوروبية» الَحوَكَمة حول البيضاء «الورقة مبادرة وتُعدُّ السياسات.
وجمعياتهم املواطنني مع املفتوح التشاور خالل من املشاركة بمبدأ تُنادي مبادرات عدة
ِصَلة عىل فاعلون ة وثمَّ األوروبي. االتحاد داخل للَحوَكَمة األساسية الركائز أحد باعتباره
محوريِّني كُمشاركني التجارب، تلك من بعٍض نشأة يف دوًرا لعبوا االجتماعية بالحركات

أخرى. تارًة خارجيِّني وكُمعارضني تارًة
نموذج من كجزء ُمتنوعة تجارب ُطِرَحت التشاُركية، املواَزنات إعداد عن فضًال
امُلواِطنني وتمكني الخطاب، ونوعية املشاركة، عىل القائم التمكيني التشاركية الديمقراطية
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شيكاجو مدينة وسط الفقرية األحياء حوكمة مجالس بينها من ،(٢٠٠١ ورايت (فانج
التي امُلشرتكة والجهود املدينة، يف العامة املدراس وقضايا األمن حفظ مسائل تَتناول التي
يف املعنية األطراف ووضع الصناعية، العمالة أسواق إدارة أجل من واإلدارة العمال يبذلها
املهدَّدة األنواع قانون إطار يف البيئي النظام حوكمة لرتتيبات األمريكية املتحدة الواليات
التجارب تلك تركيز ينصبُّ الهندية. الغربية البنغال والية يف القرى وحوكمة باالنقراض،
إنشاء ن وتتضمَّ رين، املترضِّ العاديِّني املواطنني إرشاك خالل من محدَّدة مشكالت حل عىل
مع التنسيق أيًضا ن تتضمَّ لكنها القرارات، اتخاذ سلطة وتفويض جديدة مؤسسات
حلول وإيجاد للمشكالت الفعال الحل سات املؤسَّ هذه أهداف بني من التمثيلية. سات املؤسَّ
إىل نُسب وقد والعمق. باالتساع تتَّسم التي املستدامة املشاركة تحقيق جانب إىل منصفة،
قدر وتعزيز للتعاون إيجابي سياق خلق يف الفضل خاص، بوجه التشاركية، املوازنات
(بايوكي املدن مستوى عىل شامل منظور من والعمل الجمعيات، وربط النشاط، من أكرب

٢٠٠٢أ).
االجتماعية؟ للحركات الجديدة املجاالت تلك التحديد وجه عىل تُقدمه الذي ما لكن
فالحركات، مزاياه؛ تفوق مخاطر يُشكِّل كتلك وصول قنوات وجود أن الباحثني بعض يرى
حيث مالءمًة، أقل ميادين إىل الشوارع من الرصاع انتقال قبول عىل تُحَمل بدء، ذي بادئ
ذلك، عىل عالوة خاصة. أهمية الِعلمية، أو الفنية كالخربة تَنقُصها، التي املوارد تكتسب
الناخبني جمهور إىل بالنسبة نُخبوية رمزية لفتة كونه يعدو ال قد ما لجنة تنظيم فإن
إجراءات وضع إن بل .(١٩٦٥ (ليبسكي استقراًرا أكثر مرحلة إىل ما قرار إلرجاء ووسيلة
أداًة باعتباره الواقع يف إليه يُنظر أن يُمكن جديدة مؤسسية مجاالت وإيجاد جديدة
بحيث السذاجة من كانوا (إن الشعبية قواعدها وترسيح الحركات نخب عىل لالستحواذ
يف التشكُّك ويتَّضح .(٥٣ :١٩٧٧ وكالورد (بيفن الخدعة) تلك مالَحظة عن يعجزون
غري املنظَّمات مثل تسميات انتشار خالل من الحكومية غري امُلنظَّمات استقالل حقيقة
املؤسسات تُنظمها التي الحكومية غري واملنظَّمات الحكومات، تُنظمها التي الحكومية
املنظمات أغلب تقع الحكومات. تُديرها/تنشئها التي الحكومية غري واملنظَّمات التجارية،
املنظَّمات لثُلثَي الرئيسية املقرَّات تقع (حيث العالم من الشمايل الشطر يف الحكومية غري
٢٠٠٢)؛ (سيكينك الشمالية) وأمريكا أوروبا يف املتحدة األمم لدى املسجلة الحكومية غري
أساليب يف محدودة وشفافية هرميٍّا تنظيًما خاص، بوجه الكربى، الجمعيات وتتبنَّى
قد الدولية الحكومية املنظَّمات إنَّ بل .(٢٠٠٢ سيكينك ١٩٩٧؛ وتيك (شميت عملها
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من عريضة قاعدة تَحوي والتي حجًما األكرب الحكومية غري املنظَّمات مع التعامل آثرت
يف .(٢٠٠٢ جريودون ٢٠٠٢؛ (تشاندهوك مؤيديها قاعدة لرقابة خضوًعا وأقل القيادات
املالية املؤسسات ضد بالتعبئة بادر من أول هي الحكومية غري املنظَّمات بعض كانت حني
نشأت فقد العاَلمية)، التجارة ومنظمة الدويل النقد وصندوق الدويل البنك سيما (ال الدولية
اقرتن والذي الضغط، يف جهودها بفاعلية أحاط الذي للتشكُّك نتيجًة وتناَمت االحِتجاجات
أثبت قد الُكربى الحكومية غري املنظَّمات تبنَّتْه الذي اإلصالحي املنهج أن مفاُده ر بتصوُّ
أوقات يف الحكومية، غري املنظمات تُواجه ذلك، عىل عالوًة .(٢٠٠٢ وفيسن (براند فشله
قصورها تزايُد ظل يف عامة خدمات محلَّ لتحلَّ استغاللها خطر العام، اإلنفاق خفض
الخرباء بعض عىل برباعة سيطرتها الحكومات تبسط وقد بل ،(٤٣ :٢٠٠٢ (تشاندهوك
الحكومات لتلك املالئمة الحلول عىل الرشعية إضفاء يف بعد فيما بهم االستعانة بهدف
لقضايا تناولها فيعيبها الرأي، استطالعات إىل بالنسبة علميٍّا». «الئقة باعتبارها وتمريرها
خطر عىل تَنطوي أنها كما للغاية، قصرية زمنية لفرتات العام للرأي وتعبئتها محدودة
واملشكالت بالقضايا ة) امللمَّ (وغري ة املهتمَّ غري الصامتة» «األغلبية قبل من القرارات اتخاذ
أغلب يَمتلكون من تأثري تحت وقوعها يسهل ثم ومن االجتماعية، الحركات تُثريها التي
يف املواطنني مشاركة أن إىل الدراسات بعض خلصت بالتواُفق. للتالُعب الالزمة املوارد
شكوكهم عن أعربوا قد آَخرين أن غري الكفاءة، تزيد أن شأنها من السياسات وضع
القرارات أفضل وإصدار مقابل بال امُلستفيدين ُمشكالت حلِّ عىل اآللية تلك ُقدرة حيال
وكيسلرينج هاير ١٩٩٧؛ بيتس ١٩٩٦؛ وآخرون (رين العام الصالح تحقيق تيسري أو

.(١٩٩٩ ونوبفيل وبريل جرانت ١٩٩٩؛
الصعوبات؛ من للديمقراطية البديلة التشاركية النماذج تنفيذ يخلو ال ذلك، إىل إضافة
والفاعلية والتعدُّدية الفعالة املشاركة مستويات يف ُمتفاوتة الجديدة القرار صنع فمجاالت
الجديدة، التشاركية املجاالت تعدُّدية يخصُّ فيما املرجو. املستوى عن تكون ما وأبعد
السياسات صنع سات مؤسَّ جانب من لإلقصاء عرضة األفقر واملجموعات املناطق أن نلحظ
املجموعات بني الجمعية للتعبئة الالزمة للموارد امُلتكافئ غري للتوزيع نظًرا الجديدة
ما غالبًا القرار صنع عىل الجديدة املؤسسات لتلك الفعلية الُقدرة أن كما االجتماعية،
شتى، ألسباب قارصة، كانت ما عادًة الجديدة املشاركة فقنوات أقىصحد؛ إىل ُمتدنية تكون
الشفافية من مزيًدا املتنامية املشاركة تُتيح حني ففي وهكذا املواطنني. «استشارة» عىل
فاعلية) (واألكثر املوازية القرار صنع عملية أن يبدو السياسات، وضع يف — واملساءلة —

وتتجاهلها. العامة املجاالت تتخطى
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عن (جزئيٍّا االستفادة يف االجتماعية الحركات نجحت ما كثريًا اآلخر، الجانب عىل
إىل القرار صنع عملية انتقال من السياسات) وصناع الخرباء مع التحالفات طريق
امُلعتادة باملجاالت مقارنًة العامة الرقابة عىل شك بال انفتاًحا األكثر صة، املتخصِّ اللجان
األجندة عىل جديدة قضايا إدراج يف اللجان هذه نشاط أسهم كذلك السياسات. لتنفيذ
وُوِضَعت املشكالت إطارها يف ُحدَِّدت التي العملية من جزءًا نفسها اللجان «كانت العامة:
يف املعتاد السياسية املنظومة أداء أن عىل دليل ذاته يف اللجان هذه إيجاد إن … األجندة
إىل امُلنتمني الخرباء إىل اللجوء الرضوري من كان ثم وِمن املستوى، دون القرارات اتخاذ
من فبالرغم االستفتاءات، يخصُّ وفيما .(١٩٩٣ وآخرون (فيليمس العلمية» املؤسسات
أسهمت قد االستفتاءات هذه فإن فيها، رابًحا طرًفا دائًما تكن لم االجتماعية الحركات أن
الفاعلة األطراف مع بالتعاُطف عام شعور وخلق العامة األجندة إىل جديدة قضايا ضمِّ يف
تعد السياسية اللعبة قواعد تغيري عىل القدرة أن النقاش هذا من إذن يتَّضح الناشئة.
سابقة تأتي اإلجرائية االنتصارات أخرى، بعبارة العامة؛ السياسة عىل للتأثري مسبًقا رشًطا
عنه ِغنى ال رشًطا وتُعدُّ محورية أكثر مستوى عىل النجاح عىل األقل) عىل جزئيٍّا (ولو
السياسات صنع نطاق توسيع فإن ذلك، عن فضًال .(١٩٩٣ ومازمينني (روتشن إلحرازه
املحلَّفني املواطنني هيئات أو وتدقيق مراجعة هيئة عىل — املواطنني مشاركة ِليَستوِعب
لالستخدامات املحلية املعارضة عن الناتجة املشكالت حل يف ساعد ما كثريًا — إلخ …
نحو عىل .(٢٠٠٥ سينتوميه ١٩٩٩؛ وزيبتيال (بوبيو لألرايض محليٍّا فيها املرغوب غري
العام التعليم يف والثَِّقة الرشيدة الحوَكَمة عىل التشاركي الرتكيز أن يبدو آنًفا، ذكرنا ما
تحسني وأيًضا املواطنني تمكني حيث من إيجابية نتائج عن أسفرا قد (٢٠٠١ (بايوكي

حياتهم. جودة

الديمقراطية والنظرية االجتماعية الحركات (4)

انتشار أن نضيف أن السياق هذا يف ينبغي محدَّدة، مطالب بشأن الُمحَرزة النتائج بخالف
إن الرئيسية، األهداف من واحًدا اعتُِرب ما تحقيق يف أسهم قد للسياسات الجديدة املجاالت
وهو: أال ييل)؛ ما انظر كلها: يكن لم (إن االجتماعية الحركات من لكثري أهمها، يكن لم
ال االجتماعية الحركات أن الواقع، يف زعم، َمن هناك للديمقراطية. جديد مفهوم بلَورة
ما، حدٍّ إىل رصيح نحو عىل ه، تُوجِّ بل لنفسها، خاصة وصوٍل قنواِت إنشاء عىل تَقتِرص
إىل ذاتها السياسة من جهودها بذلك محوِّلًة التقليدية، السياسة ملمارسات جوهريٍّا نقًدا

325



االجتماعية الحركات

عىل االجتماعية الحركات تُشدِّد الرؤية، هذه من وانطالًقا .(١٩٨٥ (أوِف السياسة بعد ما
من كالٍّ منتقدًة الربملانية، للديمقراطية املطروحة أفضليتها) يكن لم (إن البدائل مرشوعية
«تستدعي السياسية: باألحزاب املرتبطتني املنظمة» و«الديمقراطية الليربالية الديمقراطية
العنارص أحد إذن، وكفاحها، والتحرُّرية اليسارية االجتماعية الحركات نشاط محاور
الذي الجمعي، القرار صنِع عمليِة تنظيم إىل الداعية الديمقراطية النظرية يف القديمة
أو الجماعاتية، أو الشعبوية، أو الكالسيكية، الديمقراطية باسم شتَّى بطرٍق إليه يُشار
الديمقراطيات يف ُمنترشة ديمقراطية ممارسة مقابل يف املبارشة أو الشعبية، أو القومية،
أو جمهورية، أو نخبوية، أو ليربالية، أو واقعية، ديمقراطية بأنها تُوَصف املعارصة

.(١٥ :١٩٩٣ (كيتشيلت تمثيلية»
الديمقراطية منظومة أن عىل التفسري، هذا إىل استناًدا االجتماعية، الحركات تؤكد
عىل القائمة الليربالية الديمقراطية منظومة من الجماهري مصالح إىل أقرب هي املبارشة
بسلطة ويتمتَّعون االنتخاب، لحظة إال عليهم السيطرة يمكن ال نواب أو ممثِّلني تفويض
باعتبارها االجتماعية، الحركات فإن ذلك، عن فضًال وآخر. اختياٍر بني للبتِّ كاملة
القائم «املنظمة» الديمقراطية نموذَج تَنتقد للديمقراطية، جديٍد َجماعاتيٍّ ملفهوٍم رعاة
إىل ساعيًة «القوية»، املصالح ِبنْية وتَنظيم الجماهريية السياسية األحزاب وساطة عىل
الحركات مفهوم ففي للرقابة؛ وقابليًة شفافيًة أكثَر مواقَع إىل القرار صنع عملية نقل
الحال بطبيعة (املعِنيِّني أنفسهم الشعب أفراد عىل يتعنيَّ الديمقراطية، عن االجتماعية
السيايس. القرار صنع عملية يف ل التدخُّ عن املبارشة باملسئولية يَضَطِلعوا أن بالسياسة)
الستينيات عقد منذ االجتماعي الحركات بلوَرتْها التي الديمقراطية فكرة أن شكَّ ال
لنموذج فوفًقا التمثيلية. الديمقراطية عن األقل، عىل جزئيٍّا تَختِلف، ركائَز عىل ست تأسَّ
عرب الرقابة وممارسة ممثِّليهم انتخاب عىل املواطنون يُقِدم التمثيلية، الديمقراطية
املبارشة الديمقراطية بينما الالحقة، االنتخابات يف أخرى مرًة انتخابهم بعدم تهديدهم
لسلطة س تؤسِّ أداًة تراه إذ التفويض؛ مبدأ ترفض االجتماعية الحركاُت تُؤيِّدها التي
ذلك، جانب إىل الوقت. طوال العزل ملبدأ الشعب ُممثِّيل إخضاع رضورة عىل مؤكدًة األقلية،
كاملة طائفة يف امُلمثلون يبتُّ حيث بالشمول؛ التمثيلية الديمقراطيات يف التفويض يتَّسم
تَُفوَّض املقابل، يف املباِرشة، الديمقراطية منظومة يف أما امُلواطنني؛ عن نيابًة القضايا من
ص متخصِّ كيان خلق التمثيلية الديمقراطية تعتزم حني ويف ِحَدة. عىل قضية كل يف السلطة
الديمقراطية تقوم لألشخاص. امُلستِمر التبديَل املباِرشُة الديمقراطيُة تُؤثِر امُلمثِّلني، من
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املبارشة الديمقراطية لكن واحد)، صوت واحد، (شخص الرسمية املساواة عىل التمثيلية
العامة. القضية حيال التزاًما يُظِهرون مَلن إال القرار اتخاذ يف بالحق يُعرتَف وال تشاُركية،
يف القرار صنع تركز مع بالبريوقراطية، التمثيلية الديمقراطية تتَّصف ما غالبًا وأخريًا،
اتخاذ رضورة عىل وتُشدِّد الالمركزية فتعتنق املبارشة الديمقراطية أما املنظومة؛ قمة

العاديِّني. املواطنني حياة من اإلمكان قدر َمْقربٍة عىل القرارات
متناِولًة املتقدِّمة، الديمقراطيات أداء من ناقًدا موقًفا العاَلمية العدالة حركُة تتَّخذ
والتبعات األقلية، حكم أسلوَب يَنتهج الذي السياسية األحزاب أداءَ الخصوص وجه عىل
والقضايا املجموعات وإقصاء العامة، التواُصل دوائر واحتكار األغلبية، لُحْكم اإلقصائية
القرار صنع عملياُت به تتَّسم ما تنتقد كذلك للديمقراطية. ُممارستهم من الهامشية
اإلعالم أشكال جانب من السياسية للرسائل امُلفرط واالختزال الشفافية ضعف من العام
إلغاءَ عادًة الحركات تنظيماُت تستهدف ال االنتقادات، هذه كل من بالرغم الجماهريي.
بدمقرطة تُطالب إنما جديدة، أحزاب إنشاء إىل تسعى وال القائمة، السياسية األحزاب
إنشاءَ وتَقِرتح عمالية، ونقاباٍت وأحزاٍب ومؤسساٍت سياسٍة من بالفعل قائٌم هو ما
عىل ومقارنتها وتحليلها مختلفة مواقف تشكيل يُمكن حيث وُمنفتحة؛ بديلة عامة مجاالت
بورتو يف التشاركية املواَزنة حالة يف االجتماعية العدالُة ذلك (ومثاُل ُمعَلن أخالقي أساس
هذا لبلَورة املتطلبات أدنى من واحًدا وتعدُّدي ال فعَّ إعالمي سباق خلُق ويَُعدُّ أليجري).
استجابًة أيًضا اإلطار، هذا يف االجتماعية، الحركات تَُعدُّ وهكذا العامة. املجاالت من النوع
إىل السياسية األحزاب ميل عن «تعويًضا» املصالح، تمثيِل منظومِة يف برَزْت ملشكالٍت
تأييد إىل املصالح مجموعات وميل االنتخابات، ناحية من نفًعا تُجِدي التي املصالح تأييد
(انظر الطبقات باقي تهميش مع املوارد ناحية من حظٍّا األوفر االجتماعية الطبقات

الكتاب). هذا من الثامن الفصل
التقليدي املفهوم يربط سلًفا، إليه املشار التمكينية، التشاركية الديمقراطية مبدأ إن
بالديمقراطية السياسيني امُلنظِّرين لدى ناشئ باهتماٍم واملبارشة التشاركية للديمقراطية
أداء بشأن مخاوَف من التداولية النظريات انبثقت التواصل.3 جودة سيما ال التداولية،
التداولية الديمقراطية يف صني امُلتخصِّ الباحثني بني خالًفا ة ثمَّ أن غري التمثيلية؛ املؤسسات
ُعِني بينما الليربالية، املؤسسات بنشأة البعضاهتماًما أوىل إذ التداويل؛ النقاش محور بشأن
٢٠٠٥ب). بورتا (ديال الدولة ل تدخُّ من امُلتحرِّرة البديلة العامة باملجاالت اآلخر البعض
هابرماس يورجني أبحاث محوَر الديمقراطية منظومة داخل التواُصل جودة تحليُل يُمثِّل
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«غري التداول فعاليات تجري حيث املسار؛ مزدَوجِة عمليٍة وجوَد يفرتض الذي ،(١٩٩٦)
تلك ل تحوُّ مع املؤسيس التداول عىل تُؤثِّر أن تلبث ما ثم املؤسسات، إطار خارَج الرسمي»
مجموعات داخل تجري املداوالت أن يَرون آَخرين باحثني ة ثمَّ لكنَّ عام. رأي إىل املداوالت
،(٢٠٠٠) درايزيك جون بقوٍة األخري الرأَي ويُؤيد .(١٩٨٩ (كوين خاص بوجه تطوُّعية
بناء عىل األقدر هي االجتماعية الحركات أنَّ إىل ذهب الذي الحركات، سياسة يف الخبريُ
مانزبريدج جني رأت كما ناقدة، بعنٍي العامة املؤسسات مراقبة عىل قادرة تداولية مساحات
املؤسسية، السلطة من امُلتحرِّرة امُلنعزلة امَلواقع من عدٍد يف التداول إجراءِ رضورَة (١٩٩٦)
تُغذِّي االجتماعية الحركات كانت إذا ذاتها. االجتماعية للحركات املؤسسية السلطة فيها بما
قدرَة تَقتيض التداولية الديمقراطية فإن العامة، املؤسسات حياَل ناقدة ملتزمًة مواقَف
بني ديمقراطية مهارات بناء عىل قادرين الروابط شبكات داخل «املدمجني» املواطنني
اجتذاب يف بالفعل التداولية املمارسات نجحت وقد .(١٠٢-١٠٣ :١٩٩٧ (أوِف أنصارهم
ما وهو القاعدة، من انطالًقا بالعوملة املنادية الحركات داخل الرصيح االهتمام من ما قدٍر

أليجري. بورتو تجربة أثبتَتْه
الديمقراطية أن نرى أحيانًا، ُمرتابطة غري متنوعة، تعريفات إلجمال محاولة يف
الحجة قوة (وهو املنطق عىل القائمة التواُصل عملياُت تصري حني تَُمكَّن التشاركية
التفضيالت تغيري عىل والشفافية، واإلدماج املساواة ِق تحقُّ ظلِّ يف قادرًة، الوجيهة)
من ٢٠٠٥د). بورتا (ديال العام الصالح نحو هة موجَّ قراراٍت إىل والوصول الفردية
إنما والشفافية) واملساواة، (كاالستيعاب، التعريف هذا أبعاد بعض أن باملالحظة الجدير
للحركات ُمميزة أنها إىل أرشنا التي التشاركية النماذج نها تتضمَّ التي األبعاد تلك تُحاكي
التواُصل) بجودة االهتمام رأسها (عىل أخرى أبعاد تربز حني يف الجديدة، االجتماعية

جديدة. كشواغَل
التمكينية التشاركية الديمقراطية تتميَّز الحركات، تقاليد جرت وكما بدء، ذي بادئ
اتخاذها امُلزَمع بالقرارات املعنيِّني املواطنني جميع تقتيضدمَج فهي االستيعابي؛ بطابعها
تجري التداولية العملية أن يعني ما وهو آرائهم، عن التعبري من وتمكينهم العملية، يف
املشرتكة. مشكالتهم بشأن األفراد ُرؤى تختلف حيث القيم؛ تعدُّدية من مناٍخ ظل يف
لجميع وتُتاح األحياء جميع يف اجتماعاٌت تُعَقد حيث نموذًجا، التشاركية املوازنة لنتَّخذ
جميع عىل املشاركة تيسرِي إىل االجتماعات انعقاد ومكان زمن اختياُر ويهدف املواطنني،

املشاركة). من األمور أولياءَ يُمكِّن بما تُنظَّم الحضانة ُدوَر إنَّ (حتى املعنيِّني
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أحرار مواطنني بني يَجري فالتداول سواسية؛ املشاركني جميع يُعتَرب ذلك، عىل عالوة
الواقع يف .(٢٠ :١٩٨٩ كوين يف ورد كما ُمتكافئني» نظراء بني حرٍّ «تداول (أو وُمتساوين
يف فعالة مشاركًة تَمنحهم التي القدرات تلك تنمية من املواطنني جميع يَتمكَّن أن «يجب
بحيث املأل، عىل وجودهم بمجرد الكافينَي، والتقديَر االحرتاَم «يُمنَحوا وأن العام»، املجال
.(٥٢٣-٥٢٤ :١٩٩٧ (بومان هم» تمسُّ التي القرارات يف إيجابيٍّا التأثري من يتمكَّنون
املكانة يف املشاركني تفاوت ومن القهر، من امُلستمدَّة السلطة استبعاد من للتداول بد ال
اإلطار، هذا ويف التأثري. أو الحجم متفاوتة منظمات عن ُممثلني باعتبارهم واألهمية
لعامة املباِرشة املشاركة عىل وتُشدِّد الهرميَة التدرُّجاِت التداولية الديمقراطيُة تُعاِرض
ُمداَخلة لكل ص املخصَّ الوقت كتحديد — قواعد تُوَضع التشاركية، املوازنة ففي املواطنني.

للمشاركة. متساوية ُفرًصا املواطنني جميع منح إىل تهدف — ين ميرسِّ وجود أو
التشاركية الديمقراطية مفهوم مع الشفافية مفهوم يَنسِجم سبق، ما جانب إىل
«رابطة التداولية الديمقراطية تُعترب كوين، جوشوا صاَغه الذي التعريف ففي املبارشة؛
أضافه التأكيد ،١٧ :١٩٨٩) أعضائها» بني «العام» التداول خالل من شئونها تُدار
«استبدال إىل التداولية، الديمقراطية نظرية إطار يف جاهًدا، العام النقاش يسعى املؤلفان).
أمام ما موقف تربير أراد إذا فاملرء ١١١)؛ :١٩٩٨ (إلسرت املصلحة» بلغة املنطق لغة

املشرتكة. واملبادئ بالقيم ِصَلة لها ُمربِّرات عن البحث إىل يضطر فإنه حشد،
املعارصة، الحركات بعض ممارسات ويف التداولية، الديمقراطية مفهوم يف الجديد
يف العام. الصالح تعريف نحو توجه مع التفضيالت، ل) (وتحوُّ ن تكوُّ عىل التأكيد هو
التفاعل» عليها ينطوي التي التفضيالت ل تحوُّ التداولية الديمقراطية «تتطلب األمر، واقع
وجهات أخذ بُغية املبدئية التفضيالت خاللها تتغريَّ «عملية وهي ،(٧٩ :٢٠٠٠ (درايزيك
بهذا التداولية، الديمقراطية تَختِلف إذن .(٧٥ :١٩٩٣ (ميلر االعتبار» يف اآلخرين نظر
ثمة النشأة). (خارجية لتفضيالت تجميًعا باعتبارها الديمقراطية مفاهيم عن املعنى،
أن يجب تواُفقية: ممارسات شملت التشاركية الديمقراطية بشأن أيًضا أخرى الت تأمُّ
عىل القائمة للديمقراطية خالًفا (اإلجماع)، جميًعا املشاركني إلقرار قابلة القرارات تكون
(أو التداول فكرة تقوم األصوات. عدد من رشعيتها القرارات تستمدُّ حيث األغلبية، حكم
حاجة دون غريي، إىل أنصتُّ ما إذا أتعلَّم قد بأنني اإليمان عىل الواقع، يف التواُصل)، حتى

.(١٩٩٦ (يانج نظري وجهة عن التخيلِّ إىل
بَخلِق مشرتك والتزام مشرتكة قيم وجود يف إال تحقيقه يتسنَّى ال التواُفق أن غري
التشاركي). املخطَّط يف مشرتكة قيمة تُعدُّ التي االجتماعية العدالة (مثل عامة منفَعة
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مفاهيم حول يدور السيايس «النقاش أن سنجد للديمقراطية، تداويل نموذج إىل بالنظر
بطرق املواطنني ومصالح الُهويات إىل «يستند كله، ذلك وفوق العامة»، للَمنفعة بديلة
يسهل التداويل فالسياق .(١٨-١٩ :١٩٨٩ (كوين العامة» للمنفعة العام البناء يف تسهم

.(١٩٩٨ (إلسرت مشرتكة منفعة أو غاية عن البحث
يَقتنعون فالناس امَلنطق؛ مفهوم عىل األول، املقام يف التداولية، الديمقراطية تُؤكِّد
التواصل، من أفقية قات تدفُّ عىل خاص، بوجه التداول، يقوم وجاهة. األكثر الحجة بقوة
العقالني، الجدل أساسمن عىل ومواجهات واسعة، وُفَرصتفاعل للمحتوى، ُمنتجني وعدة
الديمقراطية يجعل ما وهو ،(١٩٩٦ ،١٩٨١ (هابرماس املتباَدل اإلنصات نحو ه وتوجُّ
االحتجاج: يستبعد ال الخطاب أن ترى يانج أن غري خطابية. اإلطار، هذا يف التداولية،
شوارع تظاهرات تتضمن ومسئوليًَّة التزاًما امُلفَعمة الديمقراطية املشاركة عمليات «إن
إىل ورسائل برملانية خطبًا تشمل ما بقدر وكاريكاتورية موسيقية وأعمال واعتصامات

.(١١٩ :٢٠٠٣) املحرِّرين»
بديًال باعتبارها للنقاش الحقيقة، يف التمكينية، التشاركية الديمقراطية ُطِرَحت
إليها النظر يَتزايد التي الظاِهرة وهي القاعدة، عىل القمة من العامة القرارات لفرض
وتزايد للمشكالت املتنامي د التعقُّ ضوء يف إدارتها السهل من يَُعد لم للرشعية فاقدة كآلية
إن بل املسئولني. إىل وإيصالها آرائهم عن التعبري عىل املؤسسيني غري الفاعلني قدرة
وإفراز املعلومات من أفضل نوعية عىل بالحصول تسمح أن يَنبغي التداولية العمليات
يتزايد والتي املؤسسات، يف والثِّقة املشاركة تعزيز جانب إىل هذا كفاءة، أكثر قرارات
إصالحيٍّا أخالقيٍّا «تأثريًا بالفعل الباِحثون أبرز وقد توفريهما. عن التمثيلية النماذج عجز
عن التعبري عىل فقط ليس األفراد ع «يُشجِّ إذ ٨٣)؛ :١٩٩٣ (ميلر العام» النقاش يحدثه
تلك تكوين أيًضا بل االستفتاءات)، أو االستقصائية الدراسات (عرب السياسية آرائهم
نمًطا باعتباره التداول إن .(٨٩ السابق: (املصدر عامة» مناقشات خالل من أيًضا اآلراء
السياسية املؤسسات يف املواطنني ثقة بزيادة يعد التواُصل من ومنطقيٍّا» وعقالنيٍّا «محايًدا

.(٦٤ :٢٠٠٠ (درايزيك
املوازنات وإعداد العاَلمية االجتماعية املنتديات يف أليجري بورتو نماذج ح تُوضِّ حسبما
يف الديمقراطية من والخطابية التشاركية النماذج تجربة إىل الحركات تعمد التشاركية،
عىل السياسية املؤسسات مع تفاُعالتها ويف القرارات لصنع الداخلية عملياتها من كلٍّ
بنية وْضع متفاوتة، نجاح وبدرجات داخليٍّا، االجتماعية، الحركات حاولت لقد السواء.
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تصويت عن (بديًال اآلراء تواُفق وبناء التفويض)، عن (بديًال املشاركة عىل قائمة تنظيمية
نموذج عن البحث إن املركزية). الهرمية التدرُّجات عن (بديًال األفقية والشبكات األغلبية)،
«الحركة يه تؤدِّ محورية أكثر دوًرا يفرتض إنما الداخلية الديمقراطية مُلمارسة تشاركي
تحرير عملية بحوكمة يتعلق فيما والقوميات، الحدود بتعبئتها عربت التي العاَلمية»،

القاعدة». من انطالًقا «عوَلمٍة إىل الداعية املطالب تبنِّي مع األسواق،
تطرح إذ االجتماعية؛ الحركات إىل بالنسبة تحديًا أيًضا الداخلية الديمقراطية تُمثل
بما والتمثيل، املشاركة بني التوازن تحقيق وهي أال بقوة، حارضة تنفكُّ ال التي املعضلة
الفاعلية. وتحقيق الهوية بناء ويشمل جدًدا، أعضاءً ويضم الناشطني التزامات من يعزز
عىل االعتماد إىل املادية، املوارد إىل عادًة امُلفتِقرة االجتماعية، الحركات تنظيمات تضطر
العضوية». «منطق إيجاد إىل يُؤدِّي أن شأنه من ما وهو التطوعي، أعضائها جهد
حوافز توزيع عملية تحسني أجل من التشاركية النماذج تبنِّي إىل التنظيمات تلك تتجه
لخلق املثالية الفرصة تُمثِّل أنها فسنجد الجمعيات إىل خاصة، بصفة التَفتْنا، فلو الهوية؛
املجموعات أن حني يف املساواة، عىل املبدأ) حيث (من وقائمة للجميع متاحة مساحة
العميل األداء أن بيد املتكافئني. النظراء بني التضاُمن نمو ز تُحفِّ الصغرية «املتجانسة»
عن يكون ما أبعد «التطبيقية»، الديمقراطية أشكال من كغريها التنظيمية، الِبنى لتلك
الصغرية األقليات لهيمنة تخضع ما عادًة الِبنيوي التنظيم ذات غري فالجمعيات املثالية.
عن اسرتاتيجيٍّا استغالًال املبارشة الديمقراطية يف الضعف َمواطن تستغل ما غالبًا التي
عن البُعد كل بعيد بأسلوب «الحديث» وفرص إمكانيات ع وتُوزِّ الرصيح، التالُعب طريق
التضامن روابط وتميل تنظيًما، األفضل أو التزاًما األشد املشهد عىل يسيطر حيث املساواة،
للتصدِّي وِضَعت التي التواُفقية النماذج تخلو ال املقابل، يف الُجُدد. األعضاء إقصاء إىل
اتخاذ بعمليات األول املقام يف تتعلَّق والتي املشكالت، من املنظمة األقليات «لطغيان»

أحيانًا). (و«امُلعْرَقلة» ُمفرطة بصورة املطوَّلة القرار
تصمد ما عادًة للنِّضال)، املتاحة املوارد معها (وترتاجع االحِتجاج حدَّة تَخفُت حني
املال، عن باحثًة فترشع ِبنيتها، عىل املؤسيس الطابع إضفاء طريق عن الحركات تنظيمات
عن بالبحث أو متعاطف، لجمهور منتجات بَيع أو جريدة، يف جماهريية عضوية بإنشاء إما
تنظيمات تُصبح ما عادًة ثم ومن التطوعي؛ القطاع اقتصاد يف سيما ال العام، للمال مصدر
فتستعني الضغط، بمجموعات أشبه — حديثًا أُجري بحٌث أشار حسبما — الحركات
تحقيق إىل تركيزها توجيه مع تجاريٍّا نشاًطا وتُمارس رواتب يتقاضون مهنيِّني بموظفني
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تتعاقد ما غالبًا للخدمات مقدمة تطوعية جمعيات إنشاء جانب إىل السوق، يف الفاعلية
بأنها تُفرس التغريات هذه كانت ما عادًة ٢٠٠٣ب). بورتا (ديال العامة املؤسسات معها
وُهويات أيديولوجي اعتدال يُصاحبه الحركات، تنظيمات عىل املؤسيس للطابع إضفاء
تأثريات عن التطور هذا ض ويتمخَّ بالنظام. املخلَّة االحتجاجات وتاليش صة، ُمتخصِّ
تَثني إنها إال الكفاءة، زيادة إىل البريوقراطي السمت غلبة تؤدِّي حني ففي محورية؛
العامة سات واملؤسَّ الدولة مع التنظيمات تلك تفاعالت أن عىل عالوًة املشاركة؛ عن القاعدة
الشاكلة. هذه من الجديدة الضغط ملجموعات التمثيلية» «القدرة مسألة تُثري أن شأنها من
تناولها يف االجتماعية الحركات تتبنَّاها التي الناِقدة الرؤية إىل بالنسبة أما
لها؛ بديل عن البحث ِمن فرغت قد الحركات إن القول يُمكننا فال القائمة، للديمقراطية
مخاطر تخطِّي يف نجاحها عىل االجتماعية الحركات تنظيمات داريس جميع يُجِمع لم إذ
محور تُمثِّل التي ذاتها املشكالت وهي الكاريزمية، والزعامات األقلية لحكم نماذج خلق
التجاوب، من ُممكن قدر أقىص تحقيقها فرغم التقليدية. السياسية للُممارسات نقدهم
.(١٩٩٣ (كيتشيلت والكفاءة بالتمثيل امُلتعلِّقة مثالبه املبارشة الديمقراطية لنموذج فإن
ذاتها، الحركات تنظيمات نجاح عىل تُؤثِّر أن شأنها فِمن الكفاءة، ُمشكالت إىل بالنسبة أما
للديمقراطية. الجديدة األنماط مرشوعية عىل تُؤثِّر فهي التمثيل، يخصمشكالت فيما وأما
قبول عن االجتماعية الحركات امتناع فإن مثالب، من التمثيلية للديمقراطية ما كل ورغم
يف الحركات تبدأ حني سيما ال ديمقراطية، فاعلة كأطراف صورتها يُقوِّض قد مبادئها
أحزاب هيئة ُمتخذَة التمثيلية، املؤسسات داخل رسمية وشبه رسمية بوظائف االضطالع
التي االجتماعية، املنتديات دور إىل نُشري أن بنا يجدر العامة. للَمصلحة مجموعات أو
ذلك كان وإن الداخيل، التواُصل بجودة كربى عناية إيالء يف متجانَسني، غري فاعَلني تجمع

ُمتفاوتة. نتائج يؤتي
فتح يف االجتماعية الحركات بإسهام نعرتف أن يَنبغي امَلثالب، تلك من الرغم عىل
من عدد حل، يكن لم إن تْعيني، ويف السياسية، املنظومة يف للُمشاركة جديدة قنوات
يُمِكن الذي الدور أعم، بصورة حديثة، أبحاث أكَّدت كما التمثيلية. الديمقراطية مشكالت
يعرتضان باآلخر منهما كلٌّ ُمرتبط تحدينَي مع التعامل يف االجتماعية الحركات تَلعبه أن
املعارصة الديمقراطية تواجه املدخالت، جانب إىل بالنظر الديمقراطية. الحوكمة مسار
املشكلة تلك يزيد وما األقل، عىل التقليدية صورها يف السياسية، املشاركة تَراُجع مشكلَة
أدى حني يف والدولة، املجتمع بني الهوة جرس عىل السياسية األحزاب قدرة تدنِّي سوءًا
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كساحة دورها أداء عىل قدرتها من الحدِّ إىل اإلعالم وسائل عىل التجاري الطابع إضفاء
عادلة نتائج تقديم يف الديمقراطيات فاعلية فإن املقابل، يف العامة. القرارات ملناَقشة
دة املعقَّ املجتمعات يف املخاطر تنامي إىل جزئيٍّا يُعزى ما وهو للخطر، معرضة الة وفعَّ
قدرة ضعف ألن نظًرا سلًفا؛ أرشنا كما مرتبطتنَي، املشكلتان هاتان تُعدُّ (والعاملية).
قدرتهم من يحدَّ أن شأنه من الجمعية الهويات تكوين يف ل التدخُّ عىل سيني املؤسِّ الفاعلني
ورايت فانج من كلٌّ أكَّد وكما ولذلك، فأكثر). أكثر ترشذًُما تزداد (التي املطالب تلبية عىل
املتزايد القصور ملواَجهة تحويلية» ديمقراطية «اسرتاتيجيات إىل حاجة يف فإننا ،(٢٠٠١)
وتحقيق سياسيٍّا، الجمهور إرشاك من إليه تَرمي ما بلوغ عن الليربالية للديمقراطية
جميع يستفيد مجتمع خلق تَستهدف عامة سياسات ووضع الحوار، طريق عن التواُفق

أمتهم. ثروات من مواطنيه

والدمقرطة االجتماعية الحركات (5)

يُشدد الديمقراطية؟ تطور يف أسهمت قد االجتماعية الحركات إن إذن، القول، أيُمكن
وجود: عىل (١٢٥ (٢٠٠٤أ: تييل تشارلز

الحركات ُولَِدت فقد االجتماعية؛ والحركات الدمقرطة بني واسع تناُظر
الربيطانيِّني الرعايا وضعت التي الجزئية الدمقرطة رحم من االجتماعية
الثامن القرن خالل حكامهم ضد مواجهة يف الشمالية أمريكا وُمستعمري
عمومها يف االجتماعية الحركات كانت عرش، التاسع القرن مدار وعىل عرش.
األنظمة ألجمت أينما وتَنحِرس وتذوي الدمقرطة، تَتنامى حيثما وتَنتِرش تَزدهر
والحادي العرشين القرننَي خالل النمط هذا استمر الديمقراطي. املد السلطوية
والحركات األركان املتكاملة املؤسسات خريطتي بني هائل تداُخل والعرشين:

االجتماعية.

واملحاسبة املواطنني حقوق نطاق توسيع عرب الديمقراطية تعزز الدمقرطة كانت إذا
تدعم جميعها، ليس ولكن االجتماعية، الحركات أغلب فإن الحاكمة، للنَُّخب العامة
االقرتاع حق توسيع اتجاه يف بدفعها الواقع، يف االجتماعية، الحركات إن الديمقراطية.
الدمقرطة: عملية يف تُسهم إنما إليها، واالنضمام الروابط إنشاء بحقوق االعرتاف أو
أن يُمكن التي امليادين أهم هو الدولة عمليات دمقرطة من ق تتحقَّ التي املكاسب «لعل
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:٢٠٠٤ وكارين (أمينتا الشاملة» اآلثار أعظم ق وتحقِّ االجتماعية الحركات فيها تؤثر
الفاشية كالحركات — الحركات فبعض املنوال، هذا عىل دائًما األمر يكن لم لكن .(٢٦٥
— أخرى حركات تسبَّبت بينما وتفصيًال، جملًة الديمقراطية أنكرت — الجديدة والفاشية
يف تَمثَّل فيه، مرغوب غري تأثري يف — الالتينية أمريكا يف الجديد اليسار حركات كبعض
بسياسة الحال انتهى ما غالبًا ٢٠٠٤ب). (تييل الديمقراطية الحقوق يف عكيس أثر إنتاج
وإشعال الدينية الحروب إرضام إىل العرقية، للرصاعات جة املؤجِّ السياسات كتلَك الهوية،

.(٢٠٠٣ (إيدر العنرصي العنف فتيل
االجتماعية الحركات تلعبه الذي للدور ُمختلَفني مفهوَمني عىل الضوء الباحثون سلَّط
تناول يف شعبوي «منهج فبحسب .(١ :١٩٩٣-١٩٩٤ (تييل الدمقرطة عملية يف
خلق يف االجتماعية الحركات «تُسهم القاعدة، من املشاركة عىل يُؤكِّد الديمقراطية»
وعن الحاكمة املؤسسات عن مستقلة اجتماعية سياقات يف متمثلًة — عامة مساحة
الشئون يتناول حيوي تداول يَجري حيث اإلنتاج؛ إعادة أو لإلنتاج املكرَّسة التنظيمات
أن يفرتض الدول.» عرب السلطة انتقال عمليات يف أحيانًا إسهامها جانب إىل — العامة
يف الديمقراطية، تعزيز عىل ذلك بعد السلطة انتقال وعمليات العامة املساحة هذه تعمل
يرى «نخبوي» منهٌج «الشعبوي» املنهج هذا يقابل األقل. عىل الظروف بعض تواُفر ظلِّ
جهود يف اإلفراط يؤدِّي بينما القاعدة، إىل هبوًطا القمة من الدمقرطة عملية إجراء وجوب
يف تفوق التي ات التغريُّ النَُّخب تخىش إذ السلطوية؛ من جديدة أشكال خلق إىل التعبئة

الالزم. الحد ورسعتها كثرتها
يف إال الدمقرطة عملية يف تُسهم ال االجتماعية الحركات أن عىل االتفاق بوسعنا
وحماية املساواة من بمزيد مطالبًة تجأر التي الحركات فوحدها معينة؛ ظروف ظل
الدمقرطة عملية إىل للناظر يمكن الواقع، يف الديمقراطي. النمو تدعم التي هي األقليات
األنظمة استقرار لزعزعة املواتية الظروف أوجدت ما كثريًا الجمعية التعبئة أن يلحظ أن
الديمقراطية األنظمة تهاوي أو القمع حدة اشتداد إىل أيًضا تؤدِّي قد لكنها السلطوية،
حني ففي الديمقراطية. باملفاهيم االجتماعية الحركات تلتزم ال حني سيما ال الهشة،
إسبانيا يف الحاكم فرانكو لنظام أزمة يف والعرقية والطالبية الُعمالية الحركات تسبَّبت
إىل الفالحني وحركة العمال حركة من كلٌّ أسهمت والسبعينيات، الستينيات عقَدي خالل
عرشينيات خالل إيطاليا يف الدمقرطة عملية إجهاض يف املضادة الفاشية الحركات جانب

.(١٩٩٥ (تارو املايض القرن وثالثينيات
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الديمقراطية، أجل من علنية تعبئة حمالت االجتماعية الحركات أجرت ما كثريًا أن بيد
أمريكا ففي السلطوية؛ األنظمة إسقاط إىل تهدف الجنسيات دة متعدِّ تحالُفات مكونًة
ُمختلفة، بأشكال ذلك كان وإن االجتماعية، الحركات طالبت الرشقية، وأوروبا الالتينية
الحكومات سقوط عن فضًال الجديدة للفاشية نهائي انهيار عن أسفر ما وهو بالدمقرطة،
الخطوات بني من أن عىل شدَّدت شتى مناطق يف أجريت أبحاث َة ثمَّ السلطوية. االشرتاكية
أكثر طابع ذات فاعلة أطراف وإيجاد املدني املجتمع تعبئة إنهاء الدمقرطة نحو األوىل
فقد الحديثة، الدمقرطة عمليات يف أما املؤسسية. الفرص تهيُّؤ عقب وذلك سية، مؤسَّ
املبكِّر املؤسيس التحول يف التطوعي القطاع يف والخاصة العامة املالية املوارد توافر أسهم
الحركات لجميع حتميٍّا مصريًا هذا لنا يبدو ال لكن .(٢٠٠١ (فالم الحركات لتنظيمات
كتقليد التعبئة تجربة فحضور .(١٩٩٨ (هيبرش الديمقراطية دعائم توطيد مراحل خالل
ييرس أن امُلمكن من السياسية، األحزاب عن مستقلة حركات وجود عىل عالوًة راسخ،
مدن قاطني حركة أوضَحتْه ما وهو االحتجاجي، النشاط من مرتفع مستوى عىل الحفاظ
،(١٩٩٨ (ساندوفال الربازيل يف الحرضية الحركة أو ،(١٩٩٨ (هيبرش تشييل يف الصفيح

.(٢٠٠١ (فالم الرشقية أوروبا يف البيئية الحركات أو
يف انتظام، وعدم انقطاعات من تخلََّلها مما بالرغم الديمقراطية، مساعي نَجَحت لقد
(تييل فية التعسُّ الحكومية الت التدخُّ من الحماية توفري ويف املساواة انعدام َمظاهر من الحد
أجل من كفاحها خضمِّ يف االجتماعية، الحركات بأن الزعم أيسعنا لكن .(١٢٧ ٢٠٠٤أ:
ثمة املجتمعات؟ داخل السلطة توزيع يف جذري تغيري إحداث يف نجحت قد الديمقراطية،
فاالحتجاجات امُلفِرط؛ التفاؤل يف التمادي عن تثنينا أن شأنها من التي ات املؤرشِّ من الكثري
لفقدانه تتعرَّض قد التعبئة أوج يف مكاسب من الحركات به تظفر وما دورات، يف تميض
الحقوق من الكثري خلق يف العمالية الحركة أسهمت فقد الُكمون؛ فرتات أثناء أخرى مرة
جديد ليربايل ل تحوُّ من نهايته يف العرشين القرن شهده ما أن غري والسياسية، االجتماعية
السبعينيات. حقبة إىل يعود مؤسسيٍّا إنجاًزا بَدت التي الرفاه دولة حول الشكوك أثار قد
الرأي تقبُّل يَتزايد وبينما جديد، من املساواة انعدام مظاهر يف تصاُعًدا نلحظ وهكذا
أنماط لبعض وصمه املقابل يف يَتزايد عاديٍّا»، سياسيٍّا «نشاًطا باعتباره لالحتجاج العام

األمني. للقمع تعرُّضها جانب إىل التحرضُّ بعدم النزاع سياسة
عائًقا يُعدُّ الذي الظرف أن عىل تفاؤًال، أكثر بلهجة التأكيد، من يَمنعنا ال ذلك لكن
التغيري؛ قيد األقل، عىل األداتي بالفعل يتعلَّق فيما االجتماعية، الحركات إمكانيات من يحدُّ
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باالستخدام. يتجدَّد َمورًدا األمر، واقع يف التعبئة، تبدو التنظيمية. الِبنى ضعف وهو: أال
الحركات ُمختلف تطور إىل اليساري التحرُّر حركات بتطور املعنية التحليالت خلَصت فقد
السياسية املنظومة يف باستخدامها وانتهاءً جمعية هوية تشكيل من بدءًا مشابه، اتجاه يف
جديدة تنظيمات العملية تلك غضون يف نشأت وقد ١٩٩٦أ). بورتا ديال مثًال، (انظر،
الذي الوقت ويف التعبئة. جهود تراجع وقت والصمود البقاء من أحيانًا تمكَّنت للحركات
جديدة، وصول قنوات تشكُّل هيَّأها التي الفرصة العامة املصلحة مجموعات فيه استغلت
وإعادة الحياة قيد عىل الحركات قيم إبقاء من املضادَّة للثقافة صغرية مراكز استطاعت
الحركات عىل حيوية تأثريات لها عملية وهي الشبكات، ِبنية من إطار يف وذلك تشكيلها؛

االجتماعية.
الحضور بني متأرجحًة التعبئة، جهود تراجع أمام االجتماعية الحركات أغلب تصمد
بحيث الحركات، من أكرب عائلة داخل وباقيًة (٧٠–٧٣ :١٩٨٩ (ميلوتيش والكمون
األكرب، الحركات لتلك التنظيمية التحتية الِبنى تنمية يف االجتماعية الحركات تلك تسهم
أشد فبعضها الجمعية؛ الُهويات «قوة» تتفاوت قد التعبوية. إمكانياتها تقوية وكذلك
حضور له وبعضها الشبابية)، (كالحركة ضعًفا أشد وبعضها النسائية)، (كالحركة قوًة
السالم)؛ إىل الداعية (كالحركة حضوًرا أقل بعضها بينما البيئية)، (كالحركة ِنسبي
النووية)، للطاقة املناهضة (كالحركة القومي الصعيد عىل أقوى حضوًرا بعضها ل ويسجِّ
يغلب وأخريًا الحرضية)؛ (كالحركات املحيل املستوى عىل بعضها حضور يقوى حني يف
األساس يف فثَقايف اآلخر البعض أما الفيدرالية)، (كالحركات السيايس الطابع بعضها عىل
أثر أي تُخلِّف أن دون ما حركة تَختفي ما نادًرا الرءوس). وحليقي البانكس (كحركتي
حلقات يُشبه فيما ذاتها إنتاج إعادة إىل الحركات تَعمد بل كان. أيما تنظيمي أو ثقايف
االحتجاجية الدورات خالل االحتجاج إىل السباقة الحركات تصري أرشنا، فحسبما مفرغة؛
بعض تنفصل وقد معارضتها، أو تقليدها، أو لدعمها، إما األخرى الحركات تُحفز قدوًة
تأثريًا مخلفة صلة، ذات أهداف أو تحديًدا أكثر أهداف وراء سعيًا غريها عن الحركات
الداخلية االنقسامات جرَّاء ُمنبثَِقة كيانات هيئة عىل أخرى حركات تنشأ قد حني يف عكسيٍّا،

.(٥٣٤ :٢٠٠٤ (ويتري
طابًعا الحركات تلك وتكتسب الزمن، بمرور االجتماعية الحركات موارد إذن، تتنامى،
ن وتُكوِّ السياسات، واضعي إىل للوصول وقنوات الفرعية للثقافة شبكات فتُنشئ مؤسسيٍّا،
تُشكِّل «السباقة» الحركات تجارب أن تعني إنما التنظيمية االستمرارية وهذه تحالفات،
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فتجري .(١٩٩٥ ماكادم ١٩٩٤؛ (تارو واحد آٍن يف عليها وقيوًدا الالحقة للحركات موارد
يَجري ذلك كل منها، مفر ال التي والتعلم التكرار عمليات وكذا والتمايز، التقليد عمليات
يف يتعلَّمون، لكنهم ونماذج، ِبنًى سابقيهم من يَِرثون الحركات فناشطو الوقت؛ ذات يف
أبعد والذهاب عليها التفوق إىل ساِعني عهًدا األقدم الحركات أخطاء من نفسه، الوقت
يف السابقني الناشطني مشاركة وازدادت السباقة الحركات نجاح َعُظم وكلما ذهبَت. مما

املايض. مع االستمرارية تعاَظَمت الالحقة، التعبئة عمليات
كشكل وانتشارها االجتماعية الحركات عىل املؤسيس الطابع إضفاء إىل امليل ذلك إنَّ
القدرات انتشار ضوء يف تفسريه يمكن لتحقيقها والتوسط املصالح تنظيم أشكال من
مما أنه فالواقع التعبئة. موجات ِمن موجة كل مع تزاُمنًا الجمعي الفعل إلطالق املطلوبة
جديدة قضايا حول لاللتفاف امُلستعدِّين الناشطني من شبكات وجود هو التعبئة يُيرس
هوياتهم مع الحال بطبيعة «متسقة» القضايا تلك كانت طاَلما أجلها، من واالحتشاد
يعود أن يُمكن معتربة مكاسب من ما حركة قه تُحقِّ ما فإن ذلك، عن فضًال األصلية.
من نجاحات من الحركات تُحِرزه ما أن كما الحركات، من غريها مطالب عىل بالنفع
إىل النقاش هذا من نَخلُص أن يُمكن لذلك التعبئة. جهود من املزيد يشجع أن شأنه
املوارد من مطَّرد نحو عىل ُمتزايد قدٌر تواَفَر طاملا أهميًة تزداد االجتماعية الحركات أن
انتشار يف بالتأكيد أسهم الذي األمر وهو الجمعي، للفعل سواء) حد عىل والِبنيوية (الفنية

للديمقراطية. التشاركية املفاهيم

القول خالصة (6)

فعىل شتَّى؛ مناٍح يف تغريُّ تَبَعُه تعبئة عمليات من االجتماعية الحركات أنجَزتْه ما إن
الحمالت إبان أثريت بقضايا املتعلِّقة الترشيعات من جملة صدرت العامة، السياسة صعيد
أن فعلينا القوانني، هذه أحدثتها التي ات التغريُّ تلك أهمية نُقيِّم أن أردنا إذا االحتجاجية.
القيمية املنظومة شهدتها التي التحوالت تحليل جانب إىل تنفيذها عملية تحليل يف نرشع
ات التغريُّ أن لالهتمام الالفت من والنَُّخب. العاديني املواطنني من كلٍّ سلوك اعرتَت والتي
مع تزامنًا إجرائية، بتغريات مصحوبًة جاءت العام والرأي العامة السياسة عىل طرأت التي
الديمقراطية نموذج نظر يف بالرشعية تحظى تَُعد لم القرار لصنع جديدة مجاالت إيجاد
املحلية، الحكومية واللجان الجديدة، الحكومية والوزارات الخاصة، اللجان تُمثِّل التمثيلية.
الحركات تنظيمات ِقبَل من استخدامها يَكثر القرار صنع عملية يف مشاركة قنوات جميعها
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التي التشاركية األجندة من التمكينية التشاركية التجارب من عدد انبثق وقد االجتماعية.
وصالحية التواصل، وحسن باملشاركة، بالعناية تميَّزت والتي أليجري، بورتو يف ُطِرَحت
يُثري أن شأنه من التمثيل عىل املشاركة تقديم عىل التأكيد فإن وهكذا القرارات. اتخاذ
متفاوتة وبدرجات األخرية، اآلونة يف االجتماعية الحركات أولت وقد الديمقراطية. مفهوم
التواُفق ببناء االهتمام جانب إىل املتساوية، االستيعابية باملشاركة اهتماًما النجاح، من

الجيد. والتواُصل
يجعل العملية هذه يف املنخرطة الفاعلة واألطراف واالسرتاتيجيات األهداف تنوع إن
ذلك يَمنعنا لن لكن الُجُدد، الجمعيِّني للفاعلني الناجحة االسرتاتيجيات تحديد الصعب من
العقود خالل الليربالية الديمقراطيات يف السلطة ِبنية شهَدتْه الذي التحول إىل اإلشارة من
تساعد لم االجتماعية الحركات إن الُجدد. بالفاعلني االعرتاف من املزيد اتجاه يف األخرية
تشاركية أكثر مناهج خلق يف كذلك أسهمت بل السلطوية، األنظمة دمقرطة يف فحسب

التمثيلية. الديمقراطيات داخل
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وإجاباٌت متكررة أسئلٌة االجتماعية: الحركات دراسة األول: الفصل
ما) حدٍّ (إىل ة متغريِّ

عىل إليها نُشري لن التي — والحرمان اإلحباط نظريات أهمية تراجعت لقد (1)
وصارت بعدها، وما العرشين القرن سبعينيات منذ — عابرة إشارة إال الكتاب هذا مدار
ورغم الديمقراطية. املجتمعات يف االجتماعية الحركات تحليل يف كبري حدٍّ إىل شة ُمهمَّ
النطاق، الواسعة املقارنة التحليالت يف األهمية ِمن قدٍر عىل النظريات تلك حافظت ذلك،
الحركات إىل االنضمام تحليل ويف ،(١٩٩٤ وهارف (جور االجتماعي بالرصاع الخاصة
(٢٠٠٢) كروسيل انظر املراجع، أحدث عىل لالطالع .(٢٠٠٣ (أنهاير الديمقراطية غري

.(٢٠٠٤) وبويتشلر
التي اآلراء ألهمِّ ممتاز لتجميع الثالث) الفصل خاصًة :١٩٩٠) سكوت انظر (2)

إبداًعا. مراحله أكثر أثناء املنهج هذا قدمها
بالحركات املعنية التجريبية األبحاث يف املنظور لهذا تطبيقات عدة عىل لالطالع (3)
(١٩٨٣ ،١٩٨١) وفيفيوركا وهيجدوش ودوبيه تورين املثال، سبيل عىل انظر، املعارصة،

.(١٩٨٣) وسرتالتسكي وفيفيوركا وهيجيدوس وتورين
اإلسهامات بعض (١٩٨٧) وكيليان ترنر دمج الكتاب، هذا من طبعة أحدث يف (4)

نموذجهما. يف املوارد تعبئة بمدرسة الخاصة
عىل الدالة ات املؤرشِّ وشتى الجمعي السلوك بني الرابطة بالصلة االهتمام إنَّ (5)
واالبتكار السكاني، والحراك النطاق، واسعة تنظيمات نحو االتجاه (مثل االجتماعي التغري
التقليدية) الثقافية األشكال تراجع إىل باإلضافة اإلعالم، وسائل أهمية وتزايد التكنولوجي،
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املطروح التفسري أن إال الوظائفية، النظرية أنصار نظر بوجهات الرؤية هذه يَربط
تعبئة عىل األفراد ع تُشجِّ مستجدة ظروًفا النظر محل التغيري عمليات تُعترب مختلف.
أساليب تطوير أجل من وإنما تزعزع، الذي التوازن تحقيق إعادة أجل من ليس الجهود،

االجتماعية. للعالقات جديدة وأنماط للحياة جديدة
االجتماعي النظام بدراسة عام، بوجه االجتماع، علم «يهتمُّ قائًال: بلومر يُعلِّق (6)
الجمعي السلوك أما حالها. عىل هي كما إلخ) … واألعراف والقواعد (العادات وعنارصه
جديدة أشكال بروز إطار يف االجتماعي النظام بها يَنشأ التي الطريقة بدراسة فيُعنى

.(١٦٩ :١٩٥١ (بلومر وتوطيدها» الجمعي للسلوك
حظر أنصار حركة عن (١٩٦٣) جاسفيلد بحث املثال سبيل عىل انظر (7)
عىل والجماعات والثقافات االجتماعية املنظومات بني للنزاع مجاًال باعتبارها الكحوليات

مكانتها. اختالف
النقديِّني املفكرين من نسبيٍّا صغرية «جماعة بأنها هنا «جماعة» كلمة تُعرَّف (8)
فعله ينبغي ملا ووصًفا املشكلة، ملصدر تحليًال ووضعوا معيَّنة، ملشكلة إدراًكا أبدوا الذين

.(٢٢ :١٩٩٨ (روتشن إزاءها»
باعتبارها الحركات عن السياق، هذا يف ،(٥٣ :١٩٧٨) تييل تشارلز تحدَّث (9)
معني. سيايس كيان يف الراسخني األعضاء وبني بينها املقابلة ُمظهًرا للتحدِّي»، «أشكاًال

بحسب العامة املنافع من كالٍّ مفهومنا، يف الجمعية»، «املنافع فكرة تَشمل (10)
املنافع خصائص أهم ،(١٩٥٤) صامويلسون إىل بالنسبة النادي. ومنافع أولسن تصور
الندرة ملبدأ تخضع ال أنها أي تنافيس؛ غري استهالكها (٢) عمومية. أنها (١) هي: العامة
عمومية غري لكنها النادي ألعضاء عمومية (١) فهي: النادي منافع أما أُنِتجت. متى
تنافيس غري بالرضورة) ليس (لكن يكون قد استهالكها (٢) األعضاء. غري إىل بالنسبة

.(١٩٦٥ (بيوكانان واستخدامها إليها الوصول صالحية لهم من إىل بالنسبة
التي الجمعي الفعل أشكال من باعتبارها التواُفقية الحركات إىل نَنظر نحن (11)
للَمصالح القائمة باملعارضات منها كلٍّ إقرار مدى حيث من الرصاع حركات عن «تتمايَز
تغيري إىل لة ومفصَّ مبارشة بطريقة والسعي عليها، بناءً ف والترصُّ املوضوعية االجتماعية
غريه، عىل التحلييل التعريف هذا ونفضل .(١٦٣ :١٩٨٩ (لوفالند االجتماعية» السياسة
(مكارثي معينة لقضية األشخاصالداعمني نسبة هو ببساطة العنرصالحاسم أن معتربين

.(٢٧٤ :١٩٩٢ وولفسون
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،(١٩٨٨) وباكولسكي ،(١٩٩٨ ،١٩٩٧) وليميو ،(٤–٦ :١٩٨١) هينكيل انظر (12)
يمنع ما يُوَجد ال أنه شك ال .(٢٠٠١) وجيتس دايك، وفان وهاتشينسون، وجونز،
أيًضا امُلهم ِمن أنه غري اجتماعية، لحركة ديناميكية لتصري التطور من ائتالفية ديناميكية

.(٢٠٠١ وارين املثال سبيل عىل (انظر العمليتنَي بني التحلييل الفارق إدراك
االستطالعات تلك نتائج مع ببعضالحذر التعامل الرضوري من يجعل ما وهو (13)

.(١٩٩٢ (كرييس الحركات عضوية لحجم قياسها تزعم التي
كبري حدٍّ إىل سيَعتِمد الفرديِّني للُمشاركني الحقيقي التأثري إنَّ القول نافلة من (14)

إلخ). … االجتماعية والوجاهة (الجدارة الشخصية مواردهم عىل
من كثري تشكيل عىل البحثي املنطق هذا تطبيق أيًضا املالئم من يكون قد (15)
كانت تنظيمات ع تجمُّ من انبثََقت التي األحزاب تلك عىل وبالتأكيد املعارصة، األحزاب

.(٢٠٠٠ وسترين وسانديل هيدسرتوم ١٩٨٨؛ (بانبيانكو السابق يف ُمستقلَّة
السلوك من شتى ألنماط مخصصة تحليالت بدء، ذي بادئ األدبيات، هذه تضمُّ (16)
(ينجر املضادَّة والثقافة (١٩٨٨ روبنز ١٩٨٢؛ (ويلسون الدينية الحركات من الجمعي:
السيايس العنف ومن ٢٠٠٠)؛ ويلسون ١٩٩٣؛ (بريس التطوعي العمل إىل ،(١٩٨٢
ناهيك ،(١٩٩٤ إنيازي ١٩٩٠؛ (لو اليمينية الحركات إىل (١٩٩٠ بورتا (ديال واإلرهاب
١٩٧٨؛ وآخرون بيتسورنو (مثًال، نفسه العاملة الطبقة بحراك املتعلِّقة التحليالت عن
ستيبان-نوريس ١٩٩٥؛ فرانزويس ١٩٩٢؛ وستيبان-نوريس كايملدورف ١٩٨٥؛ تورين
األعمال سبق ما كل إىل نُضيف أن ويَنبغي .(٢٠٠٤ وفوس فانتيجا ٢٠٠٣؛ وزيتلن
(سميث القومية من ترتاوح ظواهر بشأن تاريخي منظور من أُجريت التي البحثية
،١٩٩٣ تييل ١٩٧٩؛ (سكوكبول الثورات إىل (١٩٩١ هوبزبوم ١٩٩٣؛ بروييل ١٩٨١؛
سومرز ١٩٩١؛ (جولدستون الحداثة قبل ما عرص يف االجتماعي الرصاع من ٢٠٠٤ب)؛
أمينتا ١٩٩٠؛ وآخرون (دانريي الحديث العرص يف الطبقية» «غري الحركات إىل (١٩٩٣
األعمال من امُلتزايد الكم أيًضا طالع .(١٩٩٦ دانجو ١٩٩٣؛ كالهون ١٩٩١؛ وزايالن
(إكشتاين الغربية الديمقراطيات خارج القائمة امُلعاِرصة الحركات لدراسة املكرسة
فوريكر ١٩٩٤؛ يوبكي ١٩٩٣؛ أومفيت ١٩٩٠؛ شاه ١٩٩٢؛ وألفاريز إسكوبار ٢٠٠١؛
ريفر ٢٠٠٤؛ مولر وماكلرج فريي ٢٠٠٣أ؛ أوسا ١٩٩٩؛ راي ١٩٩٧؛ زيراكزاديه ١٩٩٥؛

.(٢٠٠٤

341



االجتماعية الحركات

االجتماعية والحركات االجتماعية التغريات الثاني: الفصل

الحركات لنشأة عام تاريخي رسد عىل لالطالع (١٩٩٦) ماركوف انظر (1)
املعاِرصة. املجتمعات يف االجتماعية

صغرية مساحات وهي — الصناعية» «األحياء باسم يعرف ما تجربة أن يبدو (2)
(بايور االجتماعية العالقات من كثيفة شبكات عىل قائمة محددة صناعية بأنشطة تتميز
االقتصاد بتحرير املرتبط الزعم تُنايف — (١٩٨٤ تريليا ١٩٩٢؛ سرتيك ١٩٨٤؛ وسابيل
الطبقة حراك إلطالق الالزمة الظروف تبدو ال ذلك، من بالرغم املحلية. االعتبارات من
االجتماعية املجموعات مختلف بني الروابط كثافة ضوء يف السياقات، تلك يف ُمواتية العاملة

.(١٩٧٣ (أوبرشال االجتماعي الضبط فرص تَنامي من عليها يرتتَّب وما
عليها يُطِلق كما الخدمية الطبقة أو — الجديدة الوسطى الطبقة يخصُّ فيما (3)
(١٩٨٢)؛ جولدثورب (١٩٧٩)؛ جولدنر (١٩٧٣)؛ بيل كثر آخرين ضمن انظر البعض—

.(١٩٩٤) برينت (١٩٩٣)؛ أندرسن – إيسبينج (١٩٨٧)؛ وأوري الش
النقطة. لهذه موجزة معالجة عىل لالطِّالع (١٩٩٠) جيدنز انظر (4)

التي النفسية األمراض مستشفيات إىل ه املوجَّ النقد املثال، سبيل عىل انظر، (5)
.(١٩٩٩ ،١٩٩٨) كروسيل انظر الستينيات؛ عقد يف نَشأت

(املدنية الحقوق مفهوم من االنتقال إىل الرفاه بدولة اإلقرار يشري تاريخيٍّا، (6)
تفرتض التي الحقوق مفهوم إىل الدولة «ضد» األمر، بادئ يف باعتبارها، والسياسية)
أعمَّ وبوجٍه الثقافية، التعدُّدية ظهور مع أنه غري .(١٩٨٨ (بارباليت الدولة «مع» تعاونًا
الرفاه مع العالقة تُصبح الخاصة، الحياة ميدان استعمار إىل املوجهة االنتقادات ظل يف
املرء يسع ما (بقدر التعاون بني تجمع مزدوجة، عالقة العموم يف الدولة تدخل ومع
الحد إىل الحاجة يف دة (املتجسِّ والخصومة الرفاه) فعل ع توسُّ يف اإليجابية العنارص تعيني

واحد. آٍن يف والضبط) التوحيد سياسات آثار من
والتحوالت االجتماعية الحركات بني للعالقة ميلوتيش ألربتو معالجة تزل لم (7)
عليها لالطالع القراء نحيل فنحن ولذلك منهجية، األكثر هي الخاصة الحياة نطاق يف

.(١٩٩٦ ،١٩٨٩)
(١٩٩٤)؛ جوردان (١٩٩٣)؛ ريدهيد (١٩٩٢)؛ جاروفالو آخرين، ضمن انظر، (8)
الفرعية، الثقافة أو ة املضادَّ للثقافة الحديثة الظواهر إىل اإلشارة إنَّ .(١٩٩٦) ماكاي
امُلمكن األوسع العالقة عىل تَطغى أال ينبغي الصاخبة الرقص حفالت أو الراب كموسيقى
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وجاميسون (آيرمان السيايس االحتجاج أشكال ومختلف املوسيقية األنواع بني إيجادها
.(١٩٩٧ ،١٩٩٤

حتى االجتماعية، الحركات داريس بني الطبقة مفهوم استعمال يف اختالف ثمة (9)
يَزْل لم (١٩٩٥ إيدر (مثل فبَعُضهم الِبنيوية؛ للعمليات ة امللحَّ باألهمية يُقرُّون الذين أولئك
إىل بإشارات املفهوم هذا شحن عن املرء يمتنع أن رشيطة مفيدة، إرشادية أداًة يَعتربُه
ميلوتيش (مثل آخرون يرفضه حني يف الصناعي، باملجتمع الخاصة التاريخية التجربة
بدالالت املفهوم هذا أشبعت قد التاريخية التجربة أن إىل بالتحديد يعود والسبب ،(١٩٩٥

مختلفة. سياقات عىل املجدي تطبيقه دون تحول
املختلفة الصيغ من عدًدا الطويلة، الفكرية مسريته مدار عىل تورين، طرح (10)
إىل السياق هذا يف باألساس ونُشري .(١٩٩٢ ،١٩٨٥ ،١٩٨٤ ،١٩٨١ ،١٩٧٧) ملنهجه
ى امُلسمَّ البحثي الربنامج ألهَمت والتي السبعينيات، عقد خالل طرحها التي الصيغة
عىل لالطالع ١٩٨٣ب). وآخرون تورين ١٩٨٣أ؛ وآخرون (تورين االجتماعي» «التدخل
ورد (١٩٩١ب) روشت انظر تورين، إلسهام املنهجية، إىل يَفتِقر ال لكنَّه توليفي، عرض

.(١٩٩١) أيًضا تورين
(١٩٨٩)؛ ميلوتيش (١٩٧٦)؛ هابرماس أعمال يف مشابهة موضوعات توجد (11)

.(١٩٩٠) سكوت انظر نَقدية توليفة عىل لالطالع وآخرون. (١٩٩٠)؛ جيدنز
مناقشة عىل ولالطالع .(١٩٩٦ ،١٩٩٤ ،١٩٨٩) ميلوتيش ، باألَخصِّ انظر، (12)
الجدير من .(١٩٩٢) وماير بارتولوميو انظر ذاته، الوقت يف ُمتعاطفة لكنها نقدية،
العمليات عىل أكرب تركيز ذات تبدو ميلوتيش دراسات يف الالحقة التطورات أن بالذكر
الفعل إنتاج إعادة دون تَحول التي — الفردية الصبغة إضفاء عملية سيما ال — الِبنيوية
أنماط لتطوير الالزمة امُلسبقة الِبنيوية الرشوط عىل الرتكيز من بدًال التقليدي، الجمعي
تباُدلية شبكات وجود ضوء يف املسبقة الرشوط تلك وتُفرسِّ الجمعي. الفعل من جديدة
تنضج لم البنيوية بالديناميكيات الشبكات تلك عالقة أن غري ة، ُميرسِّ كعنارص تعمل

ما. حدٍّ إىل بالكامل
تركيز عىل الجديدة الوسطى الطبقة صعود فيه استحوذ الذي الوقت يف (13)
السياسة علماء أبدى ِمحوريٍّا، مبحثًا باعتباره السبعينيات عقد منذ االجتماع علماء
التجريبية بالدراسة ،(١٩٨٥ وإليوت بيكهوفر (مثل حرصيٍّا يكن لم وإن كبريًا، اهتماًما
(١٩٩٤ ،١٩٨٨) دالتون كثر، آخرين ضمن انظر، السيايس. بالفعل الصعود هذا لعالقة
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،(١٩٩٠) وآخرون وجانينجز ،(١٩٩٠) وهيلمانس وكيتشيلت (١٩٨٩) وكيتشيلت
وإنجلهارت ١٩٩٣ب)، ،١٩٨٨) ورورشنايدر ،(١٩٩٣) وناس ،(١٩٩٣) وبوجونتَك

.(١٩٩٥) وجينكينز وواالس (١٩٩٠أ)،
وليس إرشافية، وظيفًة يُؤدُّون الذين األفراد الجديدة الوسطى الطبقة تَشمل (14)
(كرييس عاليًا تأهيًال لني املؤهَّ والحرفيِّني امِلهنيِّني ِشبَه تشمل كما الضيق، باملفهوم املديرين

.(١٩٩٣ ١٩٨٩ب،
من وغريهم اإلنسانية الخدمات مجال يف العاِملني املهنيِّني التعريف هذا يشمل (15)
مختلفة بطريقة قبل من يُعاَملون كانوا الذين الثقايف االجتماعي املجال يف صني املتخصِّ

.(١٩٨٠) وداف كوتجروف أيًضا انظر .(١٩٨٤ (برينت
التحليل يف التقليدية املعضلة لتلك موجز عىل لالطالع (١٩٩٣) كرومبتون انظر (16)
جمعيِّني. كفاعلني الطبقات ومفهوم عات كتجمُّ الطبقات مفهوم بني موازنًة عاقًدا الطبقي،
الطبقة ملفهوم اإلجرائية التعريفات شتى عىل أيًضا التشكُّك هذا ف يتوقَّ قد (17)
امُلتغريِّ عن ناهيك الكتاب، هذا يف إليها املشار الدراسات تتبنَّاها والتي الجديدة، الوسطى
االجتماعية الحركات أنماط شتى يف التعبئة إمكانية كرييس حلَّل بينما املختار. التابع
الفعل، أشكال من شكل عىل وجينكينز، واالس كدراسة أخرى، دراسات تركز الجديدة،
أنه غري االجتماعية، الحركات بني واسع انتشار له فعل وهو السيايس، االحتجاج وهو
عند والحرص الحذر درجات أقىص ي توخِّ ينبغي ولذلك عليها. يقترص ال أنه املؤكَّد من
عىل لالطالع (١٩٩٢) كرييس انظر الدراسات. مختلف من املستخَلصة النتائج مقارنة
لدى التعبئة إمكانية لتعريف امُلختلفة باملعايري التحليل نتائج تتأثُّر كيفية تتناَول مناقشة

إجرائيٍّا. تعريًفا االجتماعية الحركات شتى
من القضية عىل لالطالع .(١٩٩٤) وتارو (١٩٨١) بيتسورنو مثًال، انظر، (18)

.(١٩٩٠) وآخرون ودانريي ،(١٩٩٣) كالهون أيًضا انظر مختلف، منظور

الجمعي للفعل الرمزي البعد الثالث: الفصل

كارل األصل يف طرحه الذي باملعنى السياق هذا يف «الجيل» مصطلح نستخدم (1)
تاريخية وقائع شهدت سكانية كفئة بل محدَّدة عمرية كفئة ليس ،(١٩٤٦) مانهايم
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وبراونجارت براونجارت املوضوع هذا بشأن أيًضا انظر بها. متأثِّرة وبقيت معينة
وجونستون ،(١٩٩٧ ،١٩٩٥) وويتري ،(١٩٩٥) وباكولسكي ،(١٩٩٤) وترينر ،(١٩٩٢)

.(٢٠٠٠) وآراليد-تارت
املاثلة التشابُهات لتجاُهله أيًضا؛ للنقد إنجلهارت تحليل من الجانب هذا تعرض (2)
الفرتات من وغريها الثانية العاملية الحرب أعقبت التي الفرتة يف الثقايف التغريُّ نشأة بني
١٩٩٠؛ (براند املاضيني القرنني مدار عىل التغيري إىل التعبريية التوجهات خاللها أدَّت التي

١٩٩٠ب). إنجلهارت
ستة يف فصاعًدا ١٩٧٠ عام من بدايًة القيمي التغريُّ بشأن بيانات تتوافر (3)
وهولندا؛ وبلجيكا، الغربية، وأملانيا وإيطاليا، العظمى، وبريطانيا (فرنسا، أوروبية بلدان
من عدًدا لتَشمل تدريجيٍّا االستقصائية الدراسات نطاق اتَّسع وقد ١٩٩٠ب). إنجلهارت
إنجلهارت ١٩٩٧؛ (إنجلهارت وخارجه الغربي العالم داخل باستمرار، يزداد البلدان

.(٢٠٠٥ ،٢٠٠٣ ونوريس
إمكانية عدم يَفرتض بإنجلهارت] [الخاص املؤرش «إن اد: النقَّ لبعض وفًقا (4)
الجوهري التساؤل فإن ثمَّ ومن واحد، وقت يف املادية بعد وما املادية للقيم الفرد اعتناق
… البعض بعضها بالرضورة تُقيص املادية بعد وما املادية القيم كانت إذا ما بشأن

.(٥٤٦ :١٩٩٤ ومانزا (بروكس ببساطة» ُمفرتض
استعَمَله الذي «اليوتوبيا» مصطلح إىل السياق هذا يف اإلشارة من مفر ال (5)
املطروحة الرمزية التحديات من املركَّبة التوليفة إىل لإلشارة (١٩٤٦) مانهايم كارل
ترينر رالف تطرََّق حينها. يف تشكََّلت كما األيديولوجية أمام شتى تاريخية حقب يف
«األيديولوجية إىل الرصيحة إشارته معرض يف ُمشابهة موضوعات إىل (١٩٩٤ ،١٩٦٩)
الفعل يف الثوران دورات ربط الذي (١٩٩٠) براند كارل-فرينر تَناولها كما واليوتوبيا»،

للعرص. العام للمناخ امُلميِّز العرص» «روح بمفهوم الجمعي
الرصاع يُمثله ما نَنىس ال كي هذا .(١٩٩٣) بالمب (١٩٨٢)؛ وبوتر ديرلوشن (6)
حركات يف قائم قوي عنرص من املوارد توزيع إعادة عىل امُلنطوي والطبقي االقتصادي
وحركات (١٩٨٤ (موريس األفارقة األمريكيِّني حركات يف سيما ال الشمالية، أمريكا

.(١٩٧٧ وكالورد (بيفن عام بوجه الفقراء
املواقع عرب — االفرتاضيِّني الفاِعلني استقبال كون باملناسبة، ، يُفرسِّ هذا (7)
هوية الرسائل تلك ملصادر تكن لم ما إشكالية التعبئة لرسائل — مثًال اإللكرتونية

.(٢٠٠٤ وروشت ونيكسون ولودر دونك دي فان ٢٠٠٠ب؛ (دياني أيًضا «مادية»
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التفسريي املخطط إنتاج لعمليات واسع تحليل عىل لالطِّالع (١٩٩٨) تارو انظر (8)
والعرشين. عرش التاسع القرنني خالل شتى حركات يد عىل

والهوية الجمعي الفعل الرابع: الفصل

ما وهو األصلية، النصوص يف نُِرشت كما االقتباسات ُمختلِف مصادَر نقلنا لقد (1)
املراجع. توثيق أساليب بني القائم التعاُرض يُفرسِّ

بشأن السابع) الفصل (١٩٩١ب: جونستون أيًضا انظر (١٩٩٥)؛ روزنيل (2)
كاتالونيا. يف العاملة الطبقة وهوية القوميني هوية بني العالقة

وتييل املدني، املجتمع نشأة يف الثقة دور بشأن (١٩٩٢) سليجمان انظر (3)
الدمقرطة. عمليات يف الثَِّقة شبكات بشأن ٢٠٠٤ب) عرش؛ الرابع الفصل :٢٠٠٢)

الزمنية؛ باألبعاد ربطها بالرضورة يلزم ال الهوية أن إىل تُشري تفسريات ة ثمَّ لكن (4)
الحديثة. إنجلرتا يف املواطنة بناء لعملية (١٩٩٣) سومرز كتحليل

ميالن يف ميلوتيش ألربتو قاده الذي البحثي فاملرشوع دائًما؛ يصحُّ هذا أن غري (5)
كثري يف الجديدة الرشقية املحلية املجموعات أتباع تعرََّض كيف أظَهَر الثمانينيات مطلع

.(١٩٨٦ ،١٩٨٤ (دياني حدًة أخفَّ بصوٍر للتحوُّل األحيان من
باسم يُعَرف ما إىل املسألة، بتلك يتعلَّق فيما ،(٢٦ (١٩٩٤أ: كالهون أشار (6)

الجماعة». داخل «الجوهرية
ميلوتيش (١٩٨١)؛ تورين الرؤية: لهذه كالسيكيٍّا، اآلن صار نقد، عىل لالطالع (7)

.(١٩٩٦ ،١٩٨٩ ،١٩٨٢)
مختلف بني العالقة حول ُمشوِّق طرح عىل لالطِّالع (١٩٩٥) ستوكر انظر (8)
واملستوى الحركة، ومستوى املجتمعي، واملستوى الفردي، املستوى الهوية؛ مستويات

التنظيمي.
عقالنية بشأن مناقشات عىل لالطِّالع (١٩٩١) وتشونج (١٩٨٥) ديناردو انظر (9)
إىل مقدمة عىل لالطالع (١٩٩٢) وآخرين هيب هارجريفز أيًضا انظر الجمعي. الفعل

العقالني. االختيار نظريات
يليها) وما ١٩٢ :١٩٩٥) لوفالند جون تحليل من جزئيٍّا ُمستوًحى القسم هذا (10)

للحركات. الثقافية لألنماط
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واملشاركة والشبكات األفراد الخامس: الفصل

و«الهوية» «املعلومات» آليات بني (٢٠٠٠) كيتس فرََّق مشابه، نسق عىل (1)
تعني بينما للمشاركة، فرٍص خلِق عىل الشبكات قدرِة إىل «املعلومات» تُشري و«التبادل».
أما إنتاجه، وتعيد بالتضامن شعوًرا تَخلق املقرَّبني مع االجتماعية الروابط أن «الهوية»
االجتماعي والعقاب والثواب االستحسان ألشكال الرسمي غري التداول عىل فيدلُّ «التبادل»
محاوالت حيوية؛ آليات أربع (٢٠٠٣) ماكادم عنيَّ مماثل، نحو عىل الشبكات. عرب
(انظر والسلبي اإليجابي التأثري ومحاوالت والحركة، الُهوية بني والروابط االستقطاب،
بورتا ديال ٢٠٠١؛ بايس ١٩٩٣؛ وجرين أوب ١٩٨٩؛ أوب ١٩٨٤؛ كالندرمانس أيًضا

.(١٩٨٨
السياسة، عالم يف دائم دور من الطبقات تلعبه ما بشأن ُمتباينة ُرًؤى عىل لالطِّالع (2)
ديفاين (١٩٩٦)؛ ووترز باكولسكي (١٩٩٣)؛ إيسبينج-أندرسن آَخرين ضمن من انظر

.(١٩٩٩) إيفانز (١٩٩٧)؛
تتَّسم الفاعلني من مجموعات هي الشبكات، ُمحلِّيل تعريف حسب الزَُّمر، (3)
بوجود تطرًُّفا، الحاالت أشد يف املجموعات، هذه تتميَّز القوة؛ باِلغة داخلية بعالقات
:١٩٨٢ وكوكلينسكي (نوك الدراسة محل املجموعة مكوِّنات جميع بني مبارش تواُصل

.(٥٦
غطى وقد أنتويرب، بجامعة ووالجريف ستيفان بني بالتنسيق املرشوع هذا ذ نُفِّ (4)
املتحدة والواليات وسويرسا وإسبانيا واسكتلندا وإيطاليا وهولندا وأملانيا وإنجلرتا بلجيكا

.(٢٠٠٥ ودياني بورتا ديال الطبع؛ تحت وروشت (ووالجريف األمريكية

والتنظيمات االجتماعية الحركات السادس: الفصل

السياق. هذا يف أيًضا الصلة ذات العوامل من العضوية وحجم التمويل مصادر (1)
املوارد تعبئة فإن الراسخة، املصالح مجموعات إىل بالنسبة مألوفًة كونها رغم (2)
نادرة كانت ما عادًة — مؤسسات أو أفراًدا — األثرياء الرعاة من صغرية مجموعات من
كان وإن تدريجيٍّا، تزايًُدا األخرية السنوات يف شهدنا أننا غري االجتماعية. الحركات حالة يف
يف وذلك املثال، سبيل عىل األعمال، وعالم الحركات تنظيمات بني التعاون أوُجه يف بطيئًا،

.(١٩٩٦ (دوناتي امُلستهِلك حماية أو البيئة حماية مثل مجاالٍت
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الحركات يف املضادة الثقافات هذه مثِل لَدوِر تحليًال (١٩٩٤) روث أجرت (3)
الحركاُت بها تَنفِرد ال الظاهرة هذه أن باإلشارة الجدير من لكن البديلة. األملانية
الحزب «قدَّم املثال، سبيل عىل الُعمالية الحركة حالة ففي وحدها؛ الجديدة االجتماعية
مجتمع لنشأة املالئم واالجتماعي املادي الحيَِّز والخدمية الثقافية والجمعيات والنقابات

.(٣٠١ :١٩٨١ (نوالن بديل»
َمن وهم امُلحتَملني، امُلستفيدين بني ([١٩٧٧] (١٩٨٧ب وزالد مكارثي ميَّز (4)
ن ممَّ الوجدانيِّني، واألتباع أهدافها، تحقق التي الحركات من مباِرشًة مكاسَب يستمدون
مباِرشة. استفادًة نجاحها من يَستفيدون ال لكنهم االجتماعية الحركة من جزءًا يُشكِّلون
يَنصبُّ التي االجتماعية»، للحركات التقليدية «التنظيمات بني الباحثان ميََّز ذلك عىل بناءً
االجتماعية»، للحركات املهنية و«التنظيمات مواردها، ي لتلقِّ الوجدانيِّني األتباع عىل تركيزها
العمل يف تُِرشك وال رئيسية بصورة الوجدانية التأييد قاعدَة بدعوتها تستهدف التي

أعضائها. من للغاية ضئيًال عدًدا إال التنظيمي
التي األولية، التنظيمات بني (١٩٧٣) ويلسون كيو جيمس ميَّز ذاته، النهج عىل (5)
كبرية، قاعدٌة فيها تتوىل التي التكتلية، والتنظيمات األعضاء؛ مشاركة من كبري بقدر تتسم

النَِّشطني. القادة من محدودة طائفٍة تمويَل نَِشطة، غري لكنها
من أيًضا وغريها ،(١٩٩٥ بورتا (ديال املتشدِّدة التنظيمات تطور يف ذلك لُوِحظ (6)
نموذج عىل لالطِّالع الهوية. نحو ًها توجُّ أكثرها سيما ال االجتماعية، الحركات تنظيمات
(١٩١ :١٩٨٦) مانسربيدج انظر مثًال، األمريكية، املتحدة الواليات يف النسائية الحركة

.(١٩٩٢) وكراسنيفيتش
منظومة من انتقالها عىل املؤسيس للطابع السياسية األحزاب اكتساب يدلُّ (7)
وتُخِضع الجمعية الحوافَز وتُغلِّب التنظيمية األهداَف األيديولوجية تُمِيل حيث العقالنية،
وتُضِحي رئييس، كهدٍف البقاء يَربز حيث املصالح، منظومة إىل للسيطرة؛ املحيطة البيئة

.(١٩٨٨ (بانيبيانكو البيئة مع التكيُّف ويَجري انتقائيًة، الحوافُز
انظر االحتجاجية، الحمالت خالل التنظيمية الديناميكيات عىل لالطِّالع (8)

.(١٩٩٢) وروشت جريهاردز ،(١٩٩٣ ،١٩٩١) جريهاردز
ُمالِئمة بيئًة تَُعدُّ النسبي التمثيل عىل القائمة االنتخابية األنظمة بأنَّ القول إنَّ (9)
أكَّدته قد (٣٢٤ :١٩٨٥ براند (مثل االجتماعية بالحركات امُلرتبطة السياسية األحزاب لنموِّ
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قائًال: روتس كريس ذكر فكما األوروبية، الخرض أحزاَب تناولت التي املقارنة األبحاث
النسبي، التمثيل عىل القائمة االنتخابية واألنظمة الفيدرالية الدساتري ذات البلدان «يف
ُمقاَرنًة … ونجاحها الخرض أحزاب لنشأة عام، بوجه ُمالءَمة، أكثَر املؤسسية البيئُة تَُعدُّ
صوت عىل القائمة االنتخابية األنظمة ذات الوحدوية املركزية الدول يف سية املؤسَّ بالبيئة

.(٦ :١٩٩٤ (روتس األغلبية»

االحتجاج ودورات وذخائره الفعل أنماط السابع: الفصل

عن أجابوا َمن نسبة يف زيادٍة وجوَد بالفعل (١٩٧٩) وآخرون بارنز الَحَظ (1)
ضارَّة؟» تبعات ذات أو ُمجِحفًة تَُعدُّ محلية الئحة حيال فعلُه املواطن يسع «ماذا السؤال:
العظمى بريطانيا يف وذلك مثًال.» كالتظاُهر تقليدي، غري سيايس «فعل التايل: بالجواب
أدَلْوا َمن نسبة ارتفعت العظمى، بريطانيا يف الغربية. وأملانيا األمريكية املتحدة والواليات
ويف (٦٫٩)؛ ١٩٧٤ عاَم باملائة ٧٫١ إىل ١٩٥٩-١٩٦٠ خالل باملائة ٠٫٢ من اإلجابة بتلك
أملانيا ويف (٦٫٤)؛ باملائة ٦٫٩ إىل باملائة ٠٫٥ من النسبة ارتفعت األمريكية املتَّحدة الواليات
:١٩٧٩ وآخرون (بارنز (٧٫١) باملائة ٧٫٨ إىل باملائة ٠٫٧ من النسبة ازدادت الغربية
امُلجحفة، القومية بالترشيعات املتعلِّقة اإلجابات يف ُمشابه اتجاه وجود لُوِحظ كما .(١٤٣
إىل صفر من اعتبارهم يف التقليدي غري الفعل خيار وضع عىل امُلواِفِقني نسبة يف ارتفاٍع مع
األمريكية، املتحدة الواليات يف باملائة ٣٫٦ إىل ٠٫٣ ومن العظمى، بريطانيا يف باملائة ٤٫٣

.(١٤٤ :١٩٧٩) الغربية أملانيا يف باملائة ٩٫٥ إىل ١٫٩ ومن
مجموعة مصالح عىل مباًرشا تأثريًا يُؤثِّر مشرتك كفعل الخالَف تييل يُعرِّف (2)

.(٣٨٢ :١٩٨٦ (تييل أخرى فاعلة
واالقتحام الجياع، ثورات الرعاية: عىل القائمة املحلية الذخرية نماذج بني من (3)
اآلالت، وتحطيم الحواجز، من وغريها الرسوم تحصيل بوابات وتدمري للمنشآت، الجماعي
العمال أو الرضائب موظفي وطرد املوسيقية، املقطوعات وعزف الصاخبة، عات والتجمُّ
القرى، بني واملعارك معني، لرأي امُلروِّجة األعياد واحتفاالت األغراب، من غريهم أو األجانب
:١٩٨٦ (تييل واإلرضابات الشعبية أو الوهمية وامُلحاكمات نهبها، أو الخاصة املنازل وهدم

.(٣٩٢-٣٩٣
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بالحركة يتعلَّق فيما ٢٠٠٢ كارتي إليها: الرجوع يُمكن التي املصادر بني من (4)
فيما ٢٠٠٤ وروزينكراندس نايك؛ رشكة ومقاطعة للعمال املستغلَّة للمصانع املناهضة

الكربى. التجارية املؤسسات ملمارسات املناِهضة اإللكرتونية األنشطة يخص
«التأثريات ِذْكر ورد الِعْرقية، لألقليات السيايس باالندماج الخاصة األبحاث يف (5)
من أعىل مستًوى الراديكالية املجموعات ق تُحقِّ «ربما اإليجابية»: الراديكالية الجانبية
أزمة بخلق أو «العقالء» بمظهر بإظهارهم إما وذلك امُلعتِدلني؛ مطالب حيال التجاوب
انظر ١٦٧؛ :١٩٨٨ (هينز املعتدلون» بها يُطالب التي األقل التنازالت بتقديم حلها يمكن
الشغب بُممارسة ال املبارش بالفعل اإليجابية التأثريات تلك وترتبط .(١٩٧٨ باتون أيًضا
(١٩٩٠) جامسون الحظ مشابه، صعيٍد عىل .(١٧١ :١٩٨٨ (هينز االضطرابات وإثارة
دت مهَّ التي هي العنيفة األساليب دون املؤسسية غري األساليب استخدام يف الرغبة أن

انتصارات. من االجتماعية الحركاُت َقتْه حقَّ ملا الطريَق
ليبسكي الحظ املعارصة، املدنية الحقوق حركة بشأن الواسع للجدل دراسته يف (6)
باملخاطر: محفوٌف كالهما خياَرين مواَجهة يف يكونون ما غالبًا االحتجاجات قادة أن
صفوف بني التضامن يُقوِّض الذي واالعتدال الخارجي، الدعم ر تُنفِّ التي الراديكالية
خالل من مكانة اقتناص إىل الرامي الراديكالية القيادة أسلوب إىل بالنسبة املؤيدين.
إىل الساعي امُلعتدلة القيادة أسلوب أما الداخيل، الرتابط تعزيز يف ال فعَّ فإنه القوة»، «إظهار
الخارجية. لألهداف مراعاًة أكثر فإنه السلمي، الفعل خالل من الرفاه دولة نطاق توسيع
عىل ينطبق ال ذاته األمر فإن اعتداًال، األكثر األفعال رشعية تزايََدت حني يف (7)
دعم يف تزايًدا ١٩٨١ إىل ١٩٧٤ عام من الفرتة شهدت فقد راديكالية؛ األشد الفعل أشكال
وللتظاهرات الُعظمى، بريطانيا يف باملائة ٦٣ إىل باملائة ٢٢ العرائضمن لتوقيع الجماهري
باملائة ٣٠ من أملانيا يف املقابلة الزيادة نسب وكانت باملائة. ١٠ إىل باملائة ٦ من القانونية
املباِرش، الفعل ألنماط الجماهريي الدعم أما باملائة. ١٤ إىل باملائة ٩ ومن باملائة، ٤٦ إىل
أيًضا انظر .(٦٥ :١٩٨٨ (دالتون تقريبًا باملائة ٢ إىل ١ عند ثابتًا فظلَّ املواقع، كاحتالل

أعاله. املقتبَس ،٢٠٠٢ نوريس
أُجِريت التي املناقشات جميع يف املالحظ ِمن إضافتها. يُمكن أخرى مالحظة ثمة (8)
تعاملوا الباِحثني أنَّ االجتماعية للحركات املتاحة االسرتاتيجية الخيارات حول اآلن حتى
الواقع يف االجتماعية الحركات أن غري موحدة. مجموعة باعتبارهم عموًما قياداتها مع
يف وتختار وشبكاتها تنظيماتها تتفاعل إذ مختلفة؛ عنارص من مركبة فاعلة أطراف هي
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األخرض السالم منظمة أن فنجد األقل. عىل جزئية بصورة ولو مختلفة اتجاهاٍت النهاية
الربملان يف الناشطة الخرض زمرة بينما املبارش، الفعل يف سلًفا، أرشنا كما صة، ُمتخصِّ
مقاطعة إىل التنظيمات بعض دعت كذلك الربملانية؛ الديمقراطية منطق تتبع األوروبي
يكون قد عكيس. مردود له الفعل ذلك أن اآلَخر البعض رأى حني يف الفرنسية، املنتجات
مخاطبِة من ستَتمكَّن امُلختلفة التنظيمات ألن نظًرا إيجابيٍّا؛ االسرتاتيجية يف التنوع هذا
الحركة داخل امُلنفِردة التنظيمات أن نتذكَّر أن بنا يَجُدر لكن العام. الرأي قطاعات مختلِف
ما السرتاتيجيٍة معني تنظيم اختيار فإن ولذلك تَتعاَون؛ مثلما بينها فيما تَتنافس الواحدة
وزالد (مكارثي األوسع الحركات «سوق» يف له الئقة مكانة انتزاع إىل الحاجة أيًضا تدفعه
اآلثاُر لألسف أثبتَتْه ما وهو دائًما، ككل الحركة الخيارات تلك تُفيد ال .([١٩٧٧] ١٩٨٧ب
منها انبثَقت التي راديكالية األقل الجماعات عىل اإلرهابية التنظيمات خلََّفتْها التي رة املدمِّ

.(١٩٩٥ بورتا (ديال التنظيمات تلك
(١٩٧١) هرييك ماكس طرحه ما انظر التصعيد، هذا ملثل نموذٍج عىل لالطالع (9)

.١٩٦٤ عام بريكيل يف الطالبية لالحِتجاجات التفصيل يف غاية وصٍف من
من وتحديًدا الفيزياء، من االجتماعية العلوم إىل «االنتشار» مفهوم انتقل (10)
العلوم يف أما آَخر؛ إىل نظاٍم من املوجات من معينة أنواع بانتشار املعِنيَّة الدراسات
ثقافية أفكار أو معلومات أو سمات انتقال لتفسري املفهوم هذا استُخِدم فقد االجتماعية

واملكان. الزمان عرب معيَّنة
خَضَعت كما املثال، سبيل عىل اإلرضابي، النشاط يف الدورية األنماط ُرِصدت (11)
بني الباحثون ربط بامِلثل، للدراسة. االقتصادية كوندراتيف بدورات األنماط تلك عالقُة

.(١٩٩٤ وفوينتيس (فرانك وتناُقصهم السكان وزيادة الثورة دورات

والفرصالسياسية لالحتجاجات األمني التنظيم الثامن: الفصل
االجتماعية للحركات السانحة

ورايرت وموسكا بورتا وديال أندريتا رؤية إىل األحداث ر تصوُّ إعادُة استندت (1)
األول. الفصل :٢٠٠٢

رها: وتطوُّ الحركات نشأة وراء حيوية عوامل ثالثة (١٩٨٢) ماكادم عنيَّ (2)
تنظيم وُمستوى السياسية)، الُفَرص (بنية األوسع السيايس السياق داخل تحالفاتها

الثائر). (الوعي النجاح الحتماالت وتقييمها التنظيمية)، (اإلمكانية رين امُلترضِّ
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والسويد وأملانيا فرنسا يف النووية للطاقة املناهضة الحركات بني مقارنته إطار يف (3)
املؤثِّرة الظروِف بني (٦١–٦٤ :١٩٨٦) كيتشيلت هربرت ميَّز األمريكية، املتَّحدة والواليات
تلك عن الصادر الناتج عىل املؤثِّرة والظروِف السياسية، املنظومة إىل الواردة املطالب عىل
األحزاب كثرة أن نجد املدخالت، جانب إىل بالنظر العامة. السياسة يف ُمتمثًِّال املنظومة
عن مستقل نحٍو عىل وُمراقبتها السياسات وضع عىل الترشيعية السلطة وقدرة السياسية،
التنفيذي والفرع املصالح مجموعات بني للوساطة التعدُّدية واألنماط التنفيذية، السلطة
ات ُمؤرشِّ كلها املطالب)؛ لتجميع آليات (أي سياساتية ائتالفات بناء وإمكانية املنظومة، من
وسيطرة الدولة، ألجهزة املركزي الطابع أن نالحظ امُلخرجات، جانب عىل أما االنفتاح. عىل
تَُعدُّ الدولة؛ أذُرِع بقية عن القضاء استقاللية مستوى وانخفاض السوق، عىل الحكومة

السياسات. تنفيذ عىل السياسية املنظومة قدرة عىل مؤرشاٍت جميًعا
الحكومية األنظمة يف االنفتاح من أكرب قدًرا (١٩٧٣) آيزنجر الحظ الواقع، يف (4)
املسئولني عىل الرقابة من بمزيد الناخبون حظَي أينما األمريكية، املتحدة الواليات يف املحلية

اإلداريِّني.
الرسمية املشاركة درجة تزداد امُلدَخالت، جانب إىل بالنظر أنه، كرييس الَحَظ (5)
والترشيعية التنفيذية السلطات بني والفصل اإلقليمية، الالمركزية تطبيق مع الدولة يف
ووجود العامة، اإلدارة يف واملهنية الداخيل والتنسيق التماسك مستويات وتَدنِّي والقضائية،
ذاتها العوامل تفرز امُلخَرجات، جانب إىل باالنتقال أنه بيد املبارشة. الديمقراطية إجراءات
مؤسسات بها يوجد التي امُلتماسكة غري املفكَّكة الفيدرالية الواليات «إنَّ عكسية: آثاًرا
املجتمع» عىل وفرضها قراراٍت إىل ل التوصُّ يف بالغًة صعوبًة تجد املبارشة الديمقراطية

.(١٧٢ :١٩٩٥ (كرييس
املراكز أحد احتالل خالل قراًرا املحلية السلطات اتخذت املثال، سبيل عىل (6)
فعاليات يف امُلشاركني الشباب ف ترصُّ تحت امُلنشآت إدارِة بَرتِْك زيورخ يف املجتمعية

.(١٩٨٤ (كرييس شعبي باستفتاء مرتنَي أُبِطل القرار هذا أنَّ غري االحتالل،
الدولية، األسواق أمام ُمنفِتح صغري بلد وكالهما وسويرسا، هولندا من كلٌّ اعتنََق (7)
ما وهو األقليات، لحقوق خاصة حمايًة بتوفريه يتميز الذي التواُفقية الديمقراطية نظاَم
هولندا، يف الديني البُْعد (ذات الِعْرقية االختالفات وطأة تحت الدولة تفكُّك دون حاَل
ليبهارت انظر التواُفقية، الديمقراطية يخص فيما املزيد عىل لالطِّالع سويرسا). يف واللُّغوي

.(١٩٨٥) كاتسنستاين انظر «الصغرية» الديمقراطيات يخص وفيما (١٩٨٤)؛
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وبريطانيا فرنسا بني قارن ١٩٨١ عام أُجرَي للرأي استطالٌع أظَهَر حسبما (8)
يف فقط باملائة ١٠ مقابل يف قانونية تظاُهرات يف فرنسا يف باملائة ٢٦ شارك العظمى،
غري السلمية األنشطة حيال التسامح من أكرب قدًرا فرنسا لت سجَّ كما العظمى. بريطانيا
٧) املنشآت واحتالل باملائة) و٧ باملائة ١٠) مثًال الرسمية غري كاإلرضابات القانونية

.(٦٥ :١٩٨٨ (دالتون باملائة) و٢ باملائة
١٩٦٥ بني الفرتة يف عامل ١٠٠٠ لكل اإلرضابات أثناء امُلهَدرة األيام عدد كان (9)
الواليات يف و١٣٣٠ إيطاليا، يف يوًما ١٦٦٠ (بواقع التعدُّدي النظام ذات البلدان يف و١٩٧٤
البلدان يف عددها من أكرب فنلندا)؛ يف و٨١٠ العظمى، بريطانيا يف و٧٤٠ األمريكية، املتحدة
و٧٠ االتحادية، أملانيا جمهورية يف يوًما ٢٧٠) املصالح ملجموعات الجديدة الهيمنة ذات

.(١٠٦ :١٩٩٥ وجينكينز (واليس النمسا) يف و٢٠ سويرسا، يف و٤٠ هولندا، يف
الجديدة الهيمنة ُمستوى أن إىل ذهب (١٩٩٠) ويلسون إل فرانك لكن (10)
اجتماعيٍة حركٍة تجاه العامة كاملواقف التعبئة، ات مؤرشِّ عىل له تأثريَ ال املصالح ملجموعات
التقليدية. غري االحتجاج أساليب الستخدام االستعداد أو معيَّنة، قضية لدعم امليل أو ما،
االجتماعية الديمقراطية األحزاب مواقف يف ات التغريُّ فإن ذلك، عىل عالوًة (11)
إدراك أتاح أينما عها توقُّ يُمِكن بل مغادرتها، أو الحكومة يف باملشاركة دائًما تقرتن ال
االجتماعية. للحركات سانحة» «فرصًة النَُّخب بني الرصاع أو االنتخابي االستقرار انعدام
حني سيما ال الحكومي، التشكيل مغاَدرِة عِقَب امَلواِقف يف اُت التغريُّ ر تَتأخَّ قد املقابل، يف

االنتخابية. املشكالت عن مسئولًة الجديدة الحركات نحو االنفتاح يف املبالغُة تَُعدُّ
التفضيالت وتوزيع النظام باستجابة تتأثَّر العنف فاعلية أن ديناردو يرى (12)
للحركة املحتمل الدعم من األكرب الجزء دنوِّ مع أنه «غري املعارضني: مطالب يخصُّ فيما
.(٢٢٣ :١٩٨٥ (ديناردو كبرية» بدرجة التصعيد عىل املسلَّطة القيود تخفُّ مطالبها، من

والديمقراطية االجتماعية الحركات التاسع: الفصل

أو حكومة يف ُمشاِرك اشرتاكي حزٌب أحَرَزها «نجاحات» عن الحديث من بالرغم (1)
االجتماعية الحركات بشأن أوَردناها التي ذاتها املشكالت أن ح املرجَّ فمن ما، الية ُعمَّ نقابة

أيًضا. الحاالت تلك يف تقع سوف
ما كثريًا التي — الدولية العفو منظمة استطاعت الحرص، ال املثال سبيل عىل (2)
صوره ومن الدعم، عىل االعتماَد ٢٠٠٠ عام يف — للعوَلمة املناِهضة االحتجاجات أيَّدت
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فروٍع يف ُمنتِظمني عضو مليون من أكثر عددهم البالغ أعضاؤها َمه قدَّ الذي التمويل،
.(١٩٣ :٢٠٠٢ وتيمودو أنهاير ٢٠٠٠؛ (شنايدر بلًدا ٥٦ داخل رسمية وطنية

الديمقراطية أو ،(١٩٩٤ (هريست الروابط ديمقراطية مثل مفاهيم، ة ثمَّ (3)
الديمقراطية تكملة إىل الحاجة عىل ُمماِثٍل نحٍو عىل ُد تُشدِّ ،(١٩٩٦ (موف الراديكالية

الديمقراطية. من بديلة بنماذج التمثيلية
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