
 
 الحركات االجتماعية: .1

هي تنظيمات شمممممممممممممممام ة م ل ة م   -كما يوحي االسمممممممممممممم -الحركات االجتماعية 
جماعات متنوعة المصممممالضم تيمممم  تي تشممممكيةتما تلات عع، م  المجتم م م   ال ة  

العم  والجماعات النسمممممممممممممممالية  ل  جان  العنصممممممممممممممر  والعما  والموظ ي  والعا  ي  ع 
ال كريم والشمميا ال ي يجم  ني  ه ا الجماعات  ات المصممالض المةت  ة هو شممعور عا  

 .(1)ناليي  والظ   والتمميش
 نممهنممما تمماعمم  جممماعي ينشممممممممممممممممه ني  مجموعممة م  « آال  سممممممممممممممكوت»وقممع عرتممما 

 ع  تجمممممان  النممممما  لم  مصمممممممممممممممممممالض عممممماممممممةم ويمممممعركو  هويتم  نوعيم ن   النظر 
 أو ت ممممممان  ه الا النمممممما م وهممممممعتم  التممممممه ير تي المجتم  واكتسمممممممممممممممممممما  الشممممممممممممممرعيممممممةم 
وقنو  أتكاره  ومناعلم  وقيمم  م  ةة  تعنلة الجماهير الكتسممممممما  وتحسمممممممي  مواقعم  

 .(2)االجتماعية
) لمما الجمممع الجممماعي الرامي « Herbert Blumer»ويعرتممما هرنرت ن ومر 

م أما تي الماركسيةم (3)جتماعية المستقر، تي مجتم  معي ( ل  ت يير  ان  العةقات اال
م أما تي الموسممموعة النري انية (4)تمي حركة مسمممتق ة  ات وعيم هعتما المصمممالض الماعية

                                                 

م ترجمة وتقعي  رني  وهنةم المج   األع   ل  قاتةم 2004-1768االجتماعية ( تشارلزت يم الحركات 1)
 .15 : ص2005م 1القاهر،م  

( أكر  عنع القيو  وآةرو م الحركات االجتماعية تي العال  العرنيم تقعي  سمير أمي م مركز النحوث 2)
 .28 م ص2006م 1العرنية واألتريقيةم القاهر،م  

الحركات االحتجاجية تي المن قة العرنية ني  السياسي واالجتماعيم  ( ع. هنة ر وف وآةرو م3)
 .10منتعى النعال م ص

 .27( أكر  عنع القيو  وآةرو م مصعر سان م ص4)
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تمي تعني: سمممممم سمممممم ة الجموع المتعاقنة التي يقو  نما ععع كنير م  األتراع هعتم   حعاث 
 .(1)نع  الت يير االجتماعي
هي: )جموع مسمممممممتمر، لجماعة « غولع وكول »االجتماع لمممممممممممممممممممممموتي قامو  ع   

 .(2)اجتماعيةم تمعف  ل  تحقي  أهعاف مشتركة لجمي  األعياا(
أ  )الحركة االجتماعية هي نم انة تع  « Chazal»وي كع ترانسممممممممممممموا شمممممممممممممازا  

اجتماعي لةحتجاج نمعف  قرار ت ييرات تي النيلة االجتماعية أو السممممممممممياسمممممممممميةم تاألمر 
وع منظمممممة ينمممم لممممما عممممعع م  النمممما  نمممممعف الت يير أو مقمممماومممممة الت ير تي يتع   نجم
 .(3)المجتم (

ويعرتما تشمممممممارلز ت ي نهنما: )سممممممم سممممممم ة مسمممممممتعامة م  الت اعةت ني  أصمممممممحا  
السمم  ة وأشممةاص ييمم  عو  نالتحعث نيانة ع  قاعع، شممعنية ت تقع  ل  تم ي  رسممميم 

ة إلجراا ت يير تي توزي  أو و لا تي مجرى   اعة ه الا األشمممممممممةاص لم ال  وايمممممممممح
 .(4)ممارسة الس  ة وتععي  ه ا الم ال  نمظاهرات عامة م  التهييع(

وهي جمع منظ  نواسمممممممممممممم ة ععع م  النا م هعتما ت يير أو مقاومة ت يير تي 
جان  أو عع، جوان  م  المجتم م وتكو  واسممممممممعة أو محعوع، الت ييرم وقع تكو   ورية 

 .(5)أو  صةحية

                                                 

عو  الناميةم ( جامعة الم ا سعوعم الحركات االجتماعية والسياسية تواجه معوقات ععيع، تي ال1)
 م المتةصصة.982م الععع Archiveاألرشيف 

 .28أكر  عنع القيو  وآةرو م مصعر سان م ص (2)

 .29( أكر  عنع القيو  وآةرو م مصعر سان م ص3)

 .15( تشارزلت يم مصعر سان م ص4)

( محس  أنو رميا م عور المنظمات األه ية والحركات االجتماعية ال  س ينية نتكوي  التيار ال الثم 5)
 .4ص
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الجتماعية هي: )تحرا الجماهير الحاشممممممممع، احتجاجا ع   أويممممممماع تالحركات ا
اجتماعية واقتصاعية وسياسية سيلة ومرتويةم وتتس  نسعيما إلحعاث تحوالت تي حيا، 

 .(1)الشعو م تحق  نعيما أهعاتا وي ش  نعيمام ويت  تحريف نعيما ع  مسارها(
يخ  قاتة قاعر، وتي ال كر ال ينراليم هي ك  جمع واع ومنظ  م  جماعة لترسمممممممممممممم

ع   تحقي  الريمممممما واإلشممممممناع ال ي يتمنوام وقع ينظر  ليما أييمممممما ع   أنما تصممممممورات 
ومشمممممماعر غير منظمة تعنر ع  أشممممممكا  جعيع، م  االعتقاعم وال تجع منات  ل تعنير ع  

 .(2)م النمام تتصير شيلا تشيلا  ل  حركة منظمة
ج  تواترها حت  تستكم  وقع يت   الناح و  ع   ععع م  العناصر األساسية ي

الحركممات االجتممماعيممة م موممممام وهمم ا العنمماصممممممممممممممر هي: )جموع منظمممةم ومجموعممة م  
المشمممماركي م وأهعافم وسممممياسمممماتم وأويمممماعم وت ييرم ومكونات تكرية محركةم ووسممممال  

 .(3)تعنلة(
 وقع ميز نع  الناح ي  ني  نوعي  م  الحركات االجتماعيةم وهما:

   ت يير القواعع واألحكا  المعمو  نما.الحركات التي تسع   ل 

 . والحركات التي تمعف  ل  ت يير القي  وتجعيع األةة 
ع   ه ا التمييزم تالمواجمة « ريمو  نوعو م وترانسمموا نوريكو»ويتح ظ ك  م  

ني  نمو ج ن عي وآةر م ممالي ل حركممات االجتممماعيممة كممما يرو  هي مواجمممة ممماكر،م    
 اجتماعية واحع، رنما يتحركو  نعوات  م الة ون عية تي آ  واحع.المشاركو  تي حركة 

                                                 

 ( مص    مزيا م الحركة االحتجاجية تي الم ر  ني  ال انت والمت يرم 1)

 ( جامعة الم ا سعوعم مصعر سان .2)

 .9( ع. هنة ر وف وآةرو م مصعر سان م ص3)
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أ  الحركات االجتماعية « ريمو  نوعو م وترانسوا نوريكو»ويرى ه ا  الناح ا  
تنشه تي األوقات التي تعاني منما المجتمعات م  أزمات لتسم  تي تجاوز ه ا األزمات 

حعاث الت ييرات المناسنة  .(1)وا 
تحمع م  نشممممممممممممممما  وتعماليمة الحركمات االجتمماعيمةم وم  هم ا وقمع توجمع معوقمات 

 المعوقات: 
  االسممتنعاع السممياسممي والعكتاتورية وما يحي  ن لا م  صممعونات ومعوقات قانونية

 وسياسية تس  ية و قاتية.

  ننيممة الحركممات االجتممماعيممة م  الممعاةمم  التي ت تقر  ل  الممعيمقرا يممةم مممما ي قي
 .(2)اعية وقعرتما ع   العم  والته يرع   أ را م  أعاا الحركات االجتم

 الحركات االحتجاجية .2
تعرف نهنما: )أشمممممكا  متنوعة م  االعترا  تسمممممتةع  أعوات ينتكرها المحتجو  

م (3)ل تعنير ع  الرت  أو لمقمممماومممممة اليمممممممممممممم و  الواقعممممة ع يم  أو االلت مممماف حولممممما(
 .(4)قف ماواالحتجاج مجرع تعنير ع  مواقف ورعوع أتعا   زاا قانو  ما أو مو 

وتعرف نهنما سمممممممممممممم وا مناق  ألتعا  جماعة أةرى حو  قيممممممممممممممية محعع، م  
اليمممروري القيا  نمام ولما أسمممالي  وأنواع متععع،م وهي آلية مممة ل حركات االجتماعية 
والسمممممممياسمممممممية تي مواجمة السممممممم  ةم وقع تهة  نمو جا ناعما أو حازما تي اسمممممممتةعا  القو، 

                                                 

الي م  ( ع.  نراهي  النيومي غان م الحركات االجتماعيةم تحوالت الننية وان تاح المجا م  سة  او 1)
 .2-1م ص2004

http://www.islamonline.net/arabic/mafaheem/2004/05/article01.shtm1  

 مصعر سان . جامعة الم ا سعوعم( 2)
 .3( ع. هنة ر وف وآةرو م مصعر سان م ص3)

سيم المعارية السياسية تي نظا  الحك  اإلسةميم رسالة ( وليع عنع ال تاح ناجض حمعا  القي4)
 .295 م ص2013م ك ية الع و  اإلسةمية/ جامعة األننارم «غير منشور،»ماجستير 

http://www.islamonline.net/arabic/mafaheem/2004/05/article01.shtm1
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ةري  وسممممممممممممممرعمممة التكيف ومممما يميز هممم ا الحركمممات واحترا  القمممانو  والتواصممممممممممممممممم  م  اآ
االحتجمماجيممة هو انتعمماعهمما ع  الرتممانممة والروتي  المعمو  نممه تي الحيمما، العممامممةم كممالقيمما  
نالتظاهرات أو العصمممممميا  أو االعتصمممممما  أو المسمممممميرات أو الوق ات االحتجاجية األةرىم 

الواقعة تحت  وتنتشمممممممممممر الحركات االحتجاجية تي كاتة الشمممممممممممرالض االجتماعيةم والسممممممممممميما
 .(1)الي و  االجتماعية والسياسية التي تتوتر لما ظروف إلترازها كحركات

وهناا م  يرى أ  االحتجاجات السممممممياسممممممية واالجتماعية هي وسممممممي ة اليممممممع اا 
ل ته ير ع   السمممممممم  ة الحاكمة واالحتجاجات ه ا هي وسممممممممي ة غير م سممممممممسمممممممماتية تحاو  

 .(2)ة حرية التعنيرالته ير تي الس  ةم وهي جزا مم  م  ممارس
ول حركات االحتجاجية السياسية واالجتماعية عور م  ر تي المستوى السياسيم 
حت  وا   كانت م النما غير سممممياسمممميةم كه  تكو  اجتماعية أو اقتصمممماعيةم ويتم   ه ا 

 الته ير تي المجا  السياسي تي اتجاهي م هما: 
ات سمممياسمممية واجتماعية تحو  ه ا االحتجاجات السمممياسمممية واالجتماعية  ل  حرك .1

تسمممتنع  ل  قاعع، شمممعنية واسمممعة ترتع المجتم  نوجوا وشمممةصممميات جعيع، ل حيا، 
العامة تتجاوز الشمممممممممةصممممممممميات المتعارف ع يمام وتكو  قاعر، ع   ت يير النة  

 السياسية الحاكمة والمعارية.

تتمك  ه ا االحتجاجات أ  تكو  أقر  لجماعات اليممممممممم  م مما تعت  صمممممممممان   .2
نة  الحاكمة  ل   جراا ت ييرات تي عم م  السمممممممممممياسمممممممممممي واالجتماعي القرار وال

وتعيع توزي  وتوازنات القوى السمممممممممالع،م مما تعتعما  ل  اإلصمممممممممةح السمممممممممياسمممممممممي 
 .(3)واالجتماعي

                                                 

 .3م 62( ع. هنة ر وف وآةرو م مصعر سان م ص1)

( ع. أحمع سععيم تي م مو  االحتجاجم مج ة ععالة اإللكترونيةم الععع الساع م تشري  األو م 2)
 .1 م ص2004

 .4( ع. هنة ر وف وآةرو م مصعر سان م ص3)
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 وتوجع معايير تي تصنيف الحركات االحتجاجيةم منما:
 األو : معيار مويممموع االحتجاج أو قيممميته ال ي يكو  سمممياسممميا أو اقتصممماعيا أو

  قاتيام وقع يكو  تي ك  منما عالميا أو  ق يميا أو و نيا أو مح يا.
ال مماني: معيممار حممعوع االحتجمماج أو ج راتيتممه المم ي قممع يكو  و نيمما أو عممالميمما أو 

 مح يا.
ال الث: معيار شممممممممممممرعية االحتجاجم قع يكو  احتجاجا منيممممممممممممويا يممممممممممممم  األ ر 

 القانونية والعستوريةم وقع يكو  ةارجا عنما.
 : معيار  نيعة االحتجاجم وقع يكو  احتجاجا مهلوتا يمممممممممممممم  نيلتهم كما قع الران

 .(1)يكو  ةارجا ع  المهلوف تي نيلته
 المظاهرات .3

هي اجتماع النا  وةروجم   ل  ال رقات أو الشمممممممممممممموارع نمعف  عة  م ال  
معينةم أو لتهييع قيمميةم أو لةحتجاج ع   شممةص ما أو شمميا مام أو إلظمار القو، أو 

 .(2) لانحو 
وتعرف نهنما التجممر ال ي ينرز م  قاعع، شمممممممممممعنية هعتما  ظمار المعاريمممممممممممة 

عة  الرت  نشك  صريض لسياسة م  سياسات الحكومة والم النة نحقو  شعنية . (3)وا 
تمي تجم   انت غير منظ م يقو  نما األشممممممممممممممةاص تي ظروف وأوقات معينةم وتعنر 

راع، ومشاعر جماعية  .(4)مشتركة المظاهرات ع  عا  ة وا 

                                                 

 .63( ع. هنة ر وف وآةرو م مصعر سان م ص1)

 .13( محمع عنع الرحم  الةمي م المظاهرات واالعتصامات واإليراناتم ص2)

 .306( وليع عنع ال تاح ناجض حمعا  القيسيم مصعر سان م ص3)

 قه اإلسةميم عار المهمو  ل نشر والتوزي م عما م ( مروا  ة ف اليمورم أحكا  المظاهرات تي ال4)
 .19-17 م ص2009م 1األرع م  
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وتعع المظاهرات  حعى الوسممممال  المممة ل تعنير نشممممك  صممممريض وع ني ع  آراا 
ومشاعر وتوجمات الموا ني م نةصوص قيية ما أو مويوع م  الموايي  أو مشك ة 

 م  المشاك م وتحم  المعف ن سه.
 االعتصامات .4

م ارقتهم م أي: التمسمممممممممممما نحن  ا  وعع  ُّ ِّ ّٰ ّٰ ّٰ ّٰ(1)ورع تي القرآ  الكري  
والمقصمممموع ناالعتصمممما  تي مويمممموع نح نا هو االعتكاف أو التجم  والتجممر تي مكا  
معي م كالمعار  والجامعات والمصمممممممممممممممان  وغيرهام والمكوث تيما وعع  م اعرتما نمعف 
االعترا  ع   مويممممموع ما أو أمر ما أو مشمممممك ة معينة أو الم النة نشممممميا معي   ل  

 .(2)أ  تتحق  الم ال 
 ن المدنيالعصيا .5

العصممممممميا  المعني هو نشممممممما  شمممممممعني يقو  نشمممممممك  متعمع وع   سمممممممني  التحعي 
والي   ع   الس  ات والمعف منه المحاتظة ع   ظاهر، معينة أو ت يير ظاهر، معينة 
أو مويممموع ما أو الم النة نشممميا مام كه  تكو  م ال  سمممياسمممية أو اجتماعية نعع أ  

  معما أو معالجتمام ت رح نشمممممممممك  ع ني تراكمت وعجز النظا  السمممممممممياسمممممممممي ع  التعام
 وصريض يعتمع أساسا ع   منعأ الةعنف.

وهو أحع أشممممممممممممممكا  المقاومة السمممممممممممممم نيةم وم  أنرز أسممممممممممممممالينما االمتناع ع  عت  
 .(3)اليرال م واالمتناع ع  العم م واالمتناع ع  العراسةم وغيرها

ول عصممميا  المعني معايير وأسممم  ي تز  نما كي ال تتحو   ل  عنفم وم  أنرز 
 ه ا المعايير: 

                                                 

 . 103( سور، آ  عمرا م اآية 1)

 .16محمع عنع الرحم  ةمي م مصعر سان م ص( 2)

 .24مروا  ة ف اليمورم مصعر سان م ص( 3)
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 .نشر وتنمية  قاتة الةعنف 

 . اإليما  نه  العصيا  المعني ح   نيعي ل شع 

 . تجن  العنف والتصاع  الجسعي والمس ض م  ال رف المعار  ل عصيا 

  التعنير ع  رتيما ألسنا  احترا  ال رف المعار  ل عصيا  م   الس  ة تي
 العصيا .

  االلتزا  نالممارسممممات الحيممممارية واالنتعاع ع  ك  ما يسمممميا ل معال  الحيممممارية
 واأل رية وال قاتية والح اظ ع يما.

 (1)اعتماع التة ي  الس ي  م  أج  النظا  والح اظ ع   النيلة. 
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