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 : المستخلص
حممث عنممد دراسممة التممورة وتممم لنظريممة التممك  منممن أد يتفيممد من مما البايتضمممن امملا البحممث معرفممة أاممم المممداخل ا  

, حيث وضح الباحمث فمك البدا مة أامداب البحمث ثمم تنماول الممداخل التمك تمدر  يناير 25تطبيق البحث علك ثورة 
التممورة واممم خمممس  ظريمما: االولممك : واممك  ظريممة االحبمماخ وتنمماول الباحممث خةل مما أاممم رواد النظريممة وأاممم قضمما ا 

 ظرية.الن

ع مممن فوضممك والتا يممة اممك التفاممح واال حممةل ووضممح الباحممث خةل مما النتمماى  التممك تترتمم  علممك تفاممح الم تممم
 وغي ا.

أما التالتة ف ك  ظرية الضمط  حيمث أ مد الباحمث أد ل ملة النظريمة أاميمة كبيمرة فمك دراسمة أسمباب تيما  التمورا: 
لمك كيييمة الحشمد وتعبئمة المموارد ودور الس مميال ميمد ا والرابعة اك  ظرية تعبئة الموارد ووضح الباحث خةل ما ع

  ظرية الصراع ودور ماركس فك تفسير عوامل الصراع. فك تيا  ثورة يناير, وأخيرًا عرض الباحث

Abstract: 
This research includes the knowledge of the most important theoretical 

approaches that can benefit the researcher when studying the revolution 
and the research was applied to the revolution of January 25, where the 
researcher first explained the objectives of the research and then dealt 
with the approaches that study the revolution and they are the first five 
theories: a theory of frustration and the researcher addressed the most 
important pioneers Theory and the most important issues of theory. 

The second is the disintegration and decay and the researcher explained 
the consequences of the disintegration of society from chaos and other. 

The third is the theory of stress, where the researcher stressed that this 
theory is of great importance in the study of the causes of the revolutions 
and the fourth is the theory of resource mobilization and explained the re-
searcher on how to mobilize and mobilize resources and the role of 
seschial Media in the January revolution, and finally the researcher pre-
sented the theory of conflict and the role of Marx in explaining the factors 
of conflict . 
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 : مقدمة 

تحتاج الحركات الثورية للمعرفة العلمية , اذ تساادهاا فاا اازااو هارااا الثاور     
فا تغيير مزتمعاتها اتسليحها باألهاات االومة لتواجه فعلهاا السياىاو ااالجتماادو 

تقوم بها بحسب طبيعة كل مرحلة دلو حهة  اتحهه لها طبيعة المهام التا يزب أن
هاا لطبيعة العالقاات االقتاااهية االسياىاية باين ط قاات , ايتم ذلك من خالل تحهي

 (1و بذلك تؤىس لعلمو االىتراتيزية االتكتيك الثوريين)المزتمع اا

اتقوم الشعوب بالثورات دلو حكامهاا ادلاو أاةماة الهالاة الةالماة ال اىاهة  ال أن 
ااا أىاا اب ادواماال مةتل اا لكاال رااورة ة أىاا اب ادواماال مةتل ااة أهت  لااو أيامهااا اأيوع

لتعاارع دلااو كاال أهت  لااو ازاحهااا أا فشاالها  فلكااا ا هاام رااورة بلااهع مااا يزااب دلي ااا ا
الزوااب االجتماعياة ااالقتاااهية ااةاام القاااون االتشاريع االعاهل احاال المعار اة 

هاااذل البلاااه  فمهماااا قاااام دلماااا  أياااام الثاااورة ب أهت  لاااولكاااا اباااهأ فاااا األىااا اب التاااا 
ر قااوااين ااةريااات رابتااة مل ساارة للثااورات  ال االجتماااو االمحللااون السياىاايون ب  ااها

رة ت  ااره بااذاتها اال تتشااابه أ  رااورة قاماام فااا بلااهع مااا مااع رااورة أن الحقيقااة أن كاال رااو 
أخر  فا بلهع أخر احتو فا بعض األحيان أيام رورتان فا ا اس البلاه دلاو فتارات 

احا  ل ة ازه أن لكل م هما طابع خاا  اأىا اب اواراع مةتل اة  اىايقوم ال مةت
حاالاة ما هم فا ااذا ال اال بعارل ال ةرياات التاا  اامها دلماا  االجتمااو فاا م

 (.2لت سير الثورات كةاارة  اسااية )

                                                           
 11,ص2011تو ك كليف :عصر التورة الماركسية , ترجمة أمرب عمر, مرك  الدراسا: االمترا ية , القاارة, (1)
د, المع د المصرى للدراسا: المف و  واألبعا -البحوث والدراسا: , قراءا:  ظرية : التورا: السياسية إدارة(2)

  20, ص 2016السياسية واالستراتي ية ,
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اإذا كااان دلاام السياىااة يبااهأ مو ااودة بهراىااة الهالااة, اكيااا تمااار  ت ريراتهااا فااو 
االجتماو السياىو  يبهأ بهراىة المزتمع , اكياا ياؤرر ذلاك فاو  المزتمع, ف ن دلم

دلاام االجتماااو السياىاا  يبااهأ بهراىااة الةااارة السياىااية ماان  الاة ا يع ااا ااذا أناله
الم ةاااور المزتمعاااا  ايباااين مةتلاااا التااا ريرات التاااا يمارىاااها المزتماااع فاااا ال عااال 

ياااااة ااالقتاااااااهية السياىاااااا  رااااام ت ساااااير الةاااااواار السياىاااااية فاااااا ورافهاااااا االجتماع
 (. 3االثقافية االتاريةية االحوارية)

أى اب الثورات العربية   ال أن ا اك أىا ابعا داماة يمكان  ا أن تةتلاامن الطبيع
ادت اراا بمثابة المحركات الرئيسية لمعةم الثورات ااالحتزاجات فا العاالم العرباا  

ذل األىا اب جميعهاا فاا ااا المسبب الرئيسا لقيام الثاورات العربياة  اقاه تزتماع اا
فااا بلااه إلخاار ثحااهاي رااورة فيااه  لكاان  بلااه مااا  اقااه يك ااا أحيااعااا أحااه تلااك األىاا اب

رم فيهااا الثااورات اااا فااا الغالااب اتيزااة جملااة ماان معةاام األقطااار العربيااة التااا حااه
ا   . (1)األى اب اليس ىب عا ااحهع

ن أن ا اااك ابمسا  التاراي العلماو حاول مو اوو الحركاات االجتماعياة , تباي     
ة . افااو اااذا الاااهه دااهة مااهاخل اةريااة تحاااال ت سااير أىاا اب الحركااات االجتماعياا

فو كتابة )الةبرة   James W. Vander Zanden,ازه أن جيمس فااهر وااهن 
يعاااارل لمااااهخلين فااااو ت سااااير الحركااااات  1990(, الااااااهر دااااام 2االجتماعيااااة( )

تعبئاة الماواره اقاه دارل االجتماعية , اماا  ماهخل الواغو أا الحرماان , اماهخل 
لاثالي  -1998مااو( , الاااهر داام فاو كتاباة )دلام االجت Alix Thioأليكس رياو 

                                                           
 /http://www.alukah.net/culture/0/90522جميل حمداوي، علم االجتماع السياسي،  (3)
  http://www.akhbarak.net/articles/10791454أسباب ا دالع ثورا: الربيع العربي، ( 1(

J.W. Vander, OP. Cit ., pp .610-612(2) 

http://www.alukah.net/culture/0/90522/
http://www.akhbarak.net/articles/10791454
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ماااهاخل اةرياااة فاااو ت ساااير الحركاااات االجتماعياااة , اااااو ماااهخل االح اااا , اماااهخل 
 (.3ااثح ا  , امهخل تعبئة المواره)-االاحالل

 أاداب البحث : 

ات التااو ت ساار حااهاي الثااورات يهااهع اااذا ال حاا   لااو التعاارع دلااو أااام ال ةرياا
 ا  التاليه  ايمكن تحهيه أاهاع اذا ال ح  فو ال ق

 تحهيه أام قوايا اةرية االح ا  ات سيراا للثورة. -1

 تحهيه أام قوايا اةرية الت كك االأاحالل. -2

 تحهيه أام قوايا اةرية الوغو اكيفيه ت سيراا ألى اب حهاي لثورات. -3

 اره.تو ي  أام قوايا اةرية تعبئة المو  -4

 تحهيه أامية اةرية الاراو اأام رااهاا. -5

أىاااا ابها الةا ااااة ادواماااال مةتل ااااة ل احاااا  أن لكاااال رااااورة اكمااااا ىاااالا اذكاااار ا   
امتهاخلة , افو اذة الهراىة يمكن  يزااو ااذل األىا اب فاو الماهاخل الةمساة اااو 
  مااااهخل اثح ااااا  , امااااهخل الت كااااك أا االاحااااالل ااثح ااااا  امااااهخل الوااااغو أا 

 امهخل تعبئة المواره, امهخل الاراو كما يلو الحرمان , 
 :Frustration Approach ظرية اإلحباخ  -1

تتب و اذل ال ةرية اجهة اةار أن المااابين باثح اا  مان الةاراع الم يشاية أا 
الةااراع ااألحااوال التااا تماار بهااا بلااهام اأن اثح ااا  اااات  داان دااهم التوافاا  بااين 

ا االسياىاا اباين ماا ااو قاائم فاا الواقاع تاور ال ره االزمادة لوجاوهام االجتمااد
                                                           

Alex Thio, OP.Cit , pp.546- 547(3) 
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مشاركة فا الحركات االجتماعية االتا توفر لهم الشعور مما يزعلهم يلزؤان  لو ال
ات ما الاودا اال هام العميا  بم ااعيم دهياهة كالهوياة اران الوط ياة  امان باالاتما  

 .(Gurr()1 (. امور ) Eric Hofferبين أام رااه اذل ال ةرية  يرك اوفر )

ركون فااا ط قااال لمااا يااذكر  ياارك اااوفر فااا اةريتااه داان اثح ااا  فاا ن الااذين يشااا  
ب ااال اطرابات . فهام الحركات االجتماعية ام الذين يعااون من اثح اا  االمتادا

يلز ان الو الحركات االجتماعية كوىية تمك هم من  خ ا  مشاكلهم الشةاية مثل 
سااااب المشاااااركون فيهااااا المكااااااة الشااااعور بااااال ق  أا دااااهم الك ايااااة  ايمكاااان أن يكت

المشااركين فاا الحركاات االجتماعياة يت عاون االشعور باالاتما , االمار الاذ  يزعال 
 قيقيين.قاهتهم تماما كمؤم ين ح

تهتم اذل ال ةرية بالعوامل السيكولوجية التا تحهي للشة  االتاا تاؤه  باه  لاو 
ا تااؤه  بالشااة  أا أيامااه بااالثورة  ايركااا دلااو الةااراع االجتماعيااة الساايئة االتاا

يشه ايحاال تغييرل ىوا  أكاان مزمودة من األشةا  باثح ا  من الواقع الذ  ي 
تغيير بالعهيه من األشكال ااألاما  مثل الحركات او القائه أا أاه يلساام فا اذا ال

 (.2االحتزاجية ااالدتاامات االثورات )

تااام اقتاااران داااهه مااان حيااا   اتعاااه األفكاااار العهائياااة شاااكال مااان أشاااكال العاااهاان   
عهاان. دلو ىبيل تؤرر دلو ال العوامل التامثل  ال ر يات ذات الالة دن ميراا

ماان الماارج  أن يحااهي  ذا كااان اثح ااا  ي ةاار  ليااه دلااو  المثاال  يعتقااه أن العااهاان

                                                           
 .198-197 ، ص 2011طلعت إبراهيم لطفي، علم االجتماع السياسي،  (1)
 .199المرجع السابق، ص (2)
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م اشاارة مااع قااوة  بااهال ماان مباارر. أخياارا  يعتقااه أن كثافااة العااهاان تةتلااا أاااه تعساا ا
 . (3معاأ ة العهاان )مه   االح ا  ادكس مع

الشاا اب الااذين ال يزااهان دمااالع اال كمااا  ن ال قاار ااثح ااا  هفعااا قطادااات ماان    
ااا  لااو المغااامرة الااو باا رااحهم فااا الهزاارة مياار الشاارعية دباار ال حاار  ىااك عا اال وااجع

 (. 4) المتوىو  باحثين دن لقمة ال يش فا أاربا
 أوجه النقد للنظرية: -

  من ال قه فقه ااتمم بزااب ااحه من ت سيراا لألى اب لم تةلو اةرية اثح ا   
واماال و الثااورة ااااو  ح ااا  ال ااا  أا المشاااركون الاام تهااتم بااال ةر  لااو العالمؤهيااة  لاا

الب ائياااة اهار تعبئاااة الماااواره ات ةيمهاااا فاااا ت ساااير أىااا اب أياااام الثاااورات االحركاااات 
 (.3االجتماعية )

 ,The Breakdown ظريممممة التفاممممح أو اال حممممةل واإلحبمممماخ   -2
Frustration Approach: 

ه قاام مزموداة مان ياة الساابقة اةرياة اثح اا   فقااذل ال ةرية اا تطوير لل ةر   
دلماااا  االجتمااااو بتطويرااااا لتتشاااكل اةرياااة جهياااهة فاااا ت ساااير الثاااورات االحركاااات 
االجتماعياااة االتاااا تلرجاااع أىااا اب أياااام الثاااورات اتشاااكل الحركاااات االجتماعياااة  لاااو 

                                                           
(3) Leonard Berkowitz" ,The Frustration-Aggression Hypothesis 

Revisited ",in Roots of Aggression ,ed .by Leonard Berkowitz(New York :Atherton ,
1969),p3 

، 2011يناير وكسر حاج  الخوب، دار السة  للطباعة والنشر، القاارة، الطبعة األولك،  25محمد عمارة، ثورة  (4)
 .58 ص

 .198 ، ص 2011براهيم لطفي، علم االجتماع السياسي، طلعت إ (3)
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  تماعياة الساايئة التاا تشاههاا اااذل الا اله امان بي هااا التميياا الع ااار الةاراع االج
ل أا ت كاك ااجوه شكل أا دهة أشكال امةاار من الةلم االجتمادا ااجوه ااحال

فا الب ا  االجتمادا للمزتمع مما ي ت  د ه وهاور حالاة داماة مان اثح اا  اداهم 
الجتماعيااااة االقيااااام الر ااااا بااااين ال ااااا  ممااااا يااااهدهم  لااااو المشاااااركة فااااا الحركااااات ا

ن الو اع القاائم   امان أاام رااهااا بالثورات فا محاالة م هم  لاو بالمطال اة بتحساي
 .(3) (John Dollardجون هاالره )

مااااان باااااين أاااااام قواااااايا ااااااذل ال ةرياااااة ااااااو هراىاااااة التغييااااار االجتماااااادا          
ااالقتااااه  االسياىااا الااذ  قااه يطاارأ دلااو المزتمااع ممااا يلحااهي ا ااطراب اتغيياار 

ت   المزتمعاااااا ايكاااااون المسااااابب الرئيساااااا فاااااا تزماااااع اتكاااااون الحركاااااافاااااا ال سااااا
التغييااااار االت كاااااك االجتماعياااااة التاااااا تهاااااهع  لاااااو تغييااااار ااااااذل الةاااااراع  ايلعااااارع 

المزتمعا ب اه  اتزال المزتمع  لو التهاور أا الت كك مع مرار الوقام  اقاه يكاون 
يلعارع المزتماع  ذلك اتيزة تره  أا ااهيار أاةمة الاهدم االجتماادا التقليهياة  كماا

المزتمااع  الاايس ال ةااام السياىااا الااذ  ب اااه ال ةااام االجتمااادا الااذ  يحاااف  دلااو 
 (. 1يوع حهاهل )

وعليممه فممدد مممدخل التفاممح واال حممةل واإلحبمماخ،  قممو  علممك عممدة أسممباب، مممن 
 أام ا: 

 الت مية الهاخلية المعتمهة دلو أطراع خارجية. -

 هالة قم ية  قاائية شةاااية. -

 فات مقاامة ال ةام امعار ته.ت اما رقا -
                                                           

 .199المرجع السايق ص (3)
Joseph A. Tainter, The Collapse of Complex Societies, 1990. (1)  
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 أومة اقتااهية مت امية. -

رة فااا السياىااة الهاليااة  تااؤه   لااو  ااعا مؤقاام فااا الساايطرة الةارجيااة غاار -
 (.2يسم  بااهالو رورة هان قهرة كبيرة من القو  العالمية دلو التهخل الم اشر )

  ::قد اتسم  موذج الدول العربية عامة بأربع سما 

   االسلطة مطلقة فا يه الحاكم. يةأد الدولة مديدة المرك .1

حيااا   اهاااا ال ت تااارل اجاااوه  اطيمممة وغيمممر تمتيليمممة:أد الدولمممة غيمممر د مقر  .2
 اختالع بين ماال  ال ئات المةتل ة المكواة لها.

أ  أاهااا تهااهع  لااو الح ااا  دلااو  أد الدولممة ذا:   عممة قوميممة أو وطنيممة: .3
 ذاتها االعاهات االتقاليه ااألدراع المورارة.

ح اا  دلاو أ  أاها تستةهم القاااون كوىايلة لل استبداد ة قا و ية: أد الدولة .4
 (. 3ا )ىلطتها فا مواجهة مواط يه

اقاااااه تحاااااول ااااااذا ال ماااااوذج  لاااااو ماااااا ع ثاتااااااج السااااالبيات ااألماااااارال          
اا  السياىية  حتو تراكم م ها الكثير كما او حال الهالاة الماارية  ف عاه رالراين دامع

ااا ا أخااار  تحااام الحكااام العساااكر  المتمثااال فاااا مااان حكااام م اااارك  اقبلهاااا رالراااون دامع

                                                           
 .212، ص 2007جود فوراد، مستقبل التورا:، دار الفارابي، بيرو:، الطبعة األولك،  (2)
الدولة: الخبرة اإليرا ية، الشبنة العربية لألبحاث والنشر، بيرو:، الطبعة  ل من التورة إلكأمل حمادة، اال تقا (3)

 .65، ص 2008األولك، 
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ح اطاات االت كاك التااا باه ال ا ار االسااهات  توااةمم قائماة األوماات ااثجماال د
 (.1دااو م ها الب ا  المزتمعا للهالة المارية )

اااااذل الساااالبيات بساااابب م شاااائها المعقااااه  لاااام يحماااال ال ةااااام دلااااو داتقااااه دااااب     
ا فااااا وياهتهااااا  ماااان خااااالل ىياىاااااته   ااااالحها  فوااااالع داااان كواااااه متسااااب عا فيهااااا  أ

م  اماا يقهماه ال ةاام رم بهأت ال زوة بين توقعات الزماااير مان ال ةااال اىهة  امن 
لتلبيااة اااذل التوقعااات فااا االتساااو تااهريزيعا  اااذل ال زااوة تااال د ااه حزاام معااين  لااو 

 (.3هرجة االا زار  دلو ايئة احتزاجات د ي ة  أا رورة  أا مير ذلك )
 لنظرية:أوجه النقد ل -

اعياة أاها ااتمام بالعوامال االةاراع االجتم اقه اجه لهذل ال ةرية اقه كسابقتها  
كسااابب ادامااال رئيساااا ااحياااه للقياااام باااالثورات ااامالهاااا الشاااهيه للزواااااب ااألىااا اب 

 (.4األخر  المل سرة للثورة كالت ةيم اتعبئة المواره )
 :Strain Approach ظرية الضط   -3

 لااااااو أن الحرمااااااان االقتااااااااه  ااالجتمااااااادا أا البااااااؤ تشااااااير اااااااذل ال ةريااااااة    
وهااااااور اامااااااو الحركااااااات االقتااااااااه  ااالجتمااااااادا ملساااااابب رئيسااااااا افعااااااال فااااااا 

االجتماعيااة افااا أيااام الثااورات  اللبااؤ  االحرمااان االجتمااادا ااالقتااااه  أشااكال 
كثيرة م ها اىتغالل العمال ااحتياجهم للعمل لاياهة رراة شاة  ااحاه مقابال القليال 

الشاة  اأىارته مماا ي ات   بعض األحياان أقال مان القليال الاذ  يلك اا لم يشاةافا 

                                                           
: دراسة تحليلية لعملية التحول السياسي في مصر: مراحل ا، مشنةت ا، سيناريواا: 2013أحمد ف مي، مصر  (1)

 .14 -13 ، ص 2012ه/ 1433بعة األولك، المستقبل، مرك  البحوث والدراسا:، جريدة البياد، الط
 .15, مرجع سابق,ص2013أحمد ف مي، مصر  (3)
 .198 ،مرجع سابق, ص 2017طلعت إبراهيم لطفي، علم االجتماع السياسي،  (4)
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بااين الط قااات االجتماعيااة ايبااهأ الاااراو الط قااا اماان راام  د ااه اجااوه فااوارة مزح ااة
يبااهأ الت كيااار فااا تكاااوين حركااات اجتماعياااة م ااوااة ألشاااكال الةلاام االباااؤ  الاااذ  

 Karlرية كارل ماركس )يتعرل له العمال ادامة الشعب  امن أام رااه اذل ال ة
Marx ) رابرت اج بوR.Agnew    ( اجيمس هي اJames Davis( )1 .) 

فقااه أكااه كااارل ماااركس دلااو هار البااؤ  االجتمااادو اتاا رير الحرمااان ال ساابو     
فاااو أياااام الثاااورة . حيااا  ذااااب مااااركس الاااو أن تاااراكم اىاااتغالل البرجواوياااة للط قاااة 

فسااة فااو المزتمااع الرئساامالو , ىااوع يااؤه  الااو العاملااه)البرالتاريا( , ااوهياااه الم ا
مياار م ااتةم بتحطاايم االالت ه اقتااااه  يسااتزيب لااه العمااال البهاياة دلااو احااو كساا

ااال ااطرابات ,راام ي ااتةم العماال اتيزااة الااو اداايهم السياىااو , اااتمااائهم لل قابااات , 
فيطااالبون بتةفاايض ىااادات العماال اليااومو , ايشااكلون الزم يااات التعااايااة . اقااه 

العاملااة الموااطههة التااو تشااعر    اا  ماااركس ب اااه د ااهما ياااهاه الااودو لااه  الط قااةت
ال ةام الرئسمالو اتقيم بهال م ه  -فو رورة د ي ة–ع تتحه اتهمر بالبؤ  ف اها ىو 

اةاماااع اشااتراكياع افاا  اةريااة ماااركس ن المراحاال التاريةيااة لتقااهم المزتمعااات. ايؤكااه 
من التقسيمات الط قياة االاارادات الط قياة  الماركسيون أن بعض األشكال الزهيهة

عياااة .كماااا يةهااار فاااو كتاباااات ل األىااا اب الكام اااة ارا  أياااام الحركاااات االجتماتمثااا
مااااركس تاااارير الحرماااان ال سااابو اويااااهة التطلعاااات ك ىااا اب ت سااار ااوااامام العماااال 

 (.1للحركات االجتماعية)

يمكاان   للوااغودلااا رالرااة أامااا  رئيسااية  ةاقااه ركااات اةريااة الوااغو العاماا   
عااااائ  فااااا الو ااااول  لااااا األاااااهاع القيميااااة تحهيااااهام فااااا ا:تااااا أاال   الوااااغو ك

                                                           
 .192-190المرجع السابق، ص  (1)
 .634جوردود مارمال , المرجع السابق ,ص (1)
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حي  يواجه ال اره   failure to achieve positively valued goalsيزابية اث
العهيااه ماان الاااعوبات فااا طرياا   ازاااو أاهافااه الشاارعية األماار الااذ  يمثاال دااامالع 

غو بال ةريااات الكالىاايكية للوااغو    ااامطاع دليااه   اياارت و اااذا الاا مو ماان الواا
االطمااااون   بااااين  ر اااااذا الاااا مو  لااااو ال زااااوة ااالا اااااال بااااين الواقااااعحياااا  أاااااه يشااااي

التطلعاااات ااىاااائل تحقيقهاااا   القاااه أشاااارت ال ةرياااات الكالىااايكية للواااغو  لاااو أن 
ال زااوة بااين األاااهاع ااىااائل تحقيقهااا , ادزااا األفااراه داان الو ااول  لااو أاااهافهم 

و اللزاو  للوىااائل شارعية يمثال داامالع  اامطاع دلياه اقاه ياهفعهم  لادبار الوىاائل ال
 (.1التا دزااا دن تحقيقها دبر الوىائل الشرعية) مير الشرعية لتحقي  أاهافهم

حيا  يحااال كال فاره فاا   Status and respectراايااع   المكاااة ااالحتارام  
مزتماع , اأن يكاون المزتمع اخا ة الشا اب أن يحقا  لذاتاه مكاااة متميااة هاخال ال

اىاااياع زتمااع الاااذ  ي اايش فياااه , اتمثاال المكاااااة اااهفاع أىفااره يتمتاااع باااالحترام فاااا الم
لألفراه من الط قات الهايا  اذلاك لمحاالاة تعاويض المكاااة الاهايا المرت طاة بط قاتهم 

 (.2االتا يعايشون من خاللها مشادر الهااية االحرمان )

لقيميااااة اثيزابيااااة فيتمثاااال فااااا الر  ااااة فااااا رالثاااااع   الاااا مو الثالاااا  ماااان األاااااهاع ا
حيا    Autonomy ,the power over one selfالل االحكام الاذاتا االىاتق

يمثل االىتقالل اهفاع لكل فره فا المزتماع اخا اة الشا اب , حيا  أن دزاا ال اره 

                                                           

 other look at Durkheim and ts of strain anthe nature and determinan(1)Agnew R ., 
,in Agnew and Passas ( eds ) ,  op . cit .,p. 37 . Merton        

(2)  Agnew , An overview of general strain theory , in Poternaster Raymond(ed) es-
says       in criminological theories , Los Angeles, Roxbury , 2003 , p. 81 . 
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دان تحقيا  اىاتقالليته هاخال المزتماع يمثاال  اغطاع شاهيهاع دلياه ياؤه  باه ل ح ااا  
 (.3الشهيه)

فاره فاا المزتماع  لاا تحقيقهاا ,  ن األاهاع القيمية المرموبة التاا يهاهع كال    
د هما يعزا ال ره دن الو ول  ليها , ف زاه أن ال اره فاا ىا يه  تؤه   لا الوغو

لتحقياا  اااذل األاااهاع قااه يواجااه العهيااه ماان االا ااااالت االت اقوااات فااا حياتااه , 
ل باااااين الطموحاااااات اإمكااياااااة اأال ااااااذل األاماااااا  مااااان االا اااااااالت ااااااو االا ااااااا

ع المحاههة رقافيااع ع  االم مول( , افا اذل الحالة ازاه أن األااهاتحقيقيها) بين الواق
تزه موافقة من الزميع , امتاحة لكل فره فا المزتمع  ال أن اىائل تحقيقها ليسم 

  goals andمتاحااة للزميااع , أ  أن ا اااك ت اااقض بااين األاااهاع االوىااائل 
means  ا يعرع باالحلم األمريكاا ااذا مAmerican Dream ع ن أااهاحيا  أ

ال زان متاحة للزميع فاا المزتماع األمريكاا امان حا  كال فاره للهرجاة التاا يمكان 
أن يتطلاااع فيهاااا ال اااره لالاتقاااال مااان الكهاااا  لاااا البيااام األبااايض , رمااام أن اىاااائل 

 ااا  تحقياا  اااذل األاااهاع مياار متاحااة للزميااع , األماار الااذ  يساابب الوااغو ااثح
 (.1بر الوىائل الشرعية )لل ره الذ  يعزا دن الو ول لهذا  الحلم د

أمااااا الاااا مو الثااااااا ماااان أامااااا  االا اااااال فيتمثاااال فااااا ال زااااوة بااااين التوقعااااات    
ااثازاااوات ال عليااة, فالوااغو يايااه حي مااا يكااون اثازاااو ال علااا لل ااره أقاال ممااا كااان 

يشااير  لااا ال زااوة بااين المحااالة يتوقعااه ال ااره , أمااا الاا مو الثالاا  ماان االا اااال ف
ال يريااهان الحاااول ااال دليهااا ال ااره امااا يسااتحقه فعااالع , فاااألفراه ال عليااة التااا يح

                                                           

Ibid ., p . 82.(3) 
 ,  foundation for general strain theory of crime and delinquency(1)Agnew R . , 

     criminology , 30 ( 1 ) , 1992 , p.51. 
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دلا الهخل دلا حساب ااواام اإاماا دلاا حساب ماا باذلول اماا يساتحقول فعاالع حتاو 
تتحق  العهالة , افا الواقع ف ن اتزااات المقاراة االجتماعية ال تتوقا د ه مقاراة 

لكان المقارااة تمتاه  لاا مقارااة بين الزهه المباذال اماا يحاال دلياه فعاالع , ا  ال ره
ل اااره فاااا مقابااال ماااا يتحاااال دلياااه األفاااراه المماااارلون لاااه هاخااال ماااا يحاااال دلياااه ا

 (.2المزتمع)

التااا Stressful eventsأشااارت ال ةريااة  لااا أن األحااهاي الوااامطة   فقااه   
  اتااهاا unemploymentال طالااة يعايشااها الشاا اب فااا المزتمااع المعا اار مثاال 

ر ىاان الاااااج تمااار  دلاايهم  ااغوطاع   االت كااك األىاار    اتاا خمسااتويات الااهخول 
 .(3دهيهة   اتؤه   لو معايشتهم للعهيه من المشكالت االجتماعية )

لااذلك ازااه  ن الوااغو  التااا يعايشااها الشاا اب فااا المزتمااع المعا اار تاا عكس    
لاه  ااؤال  الشا اب الاذين   negative feelingsفاا العهياه مان المشاادر السالبية

 االهايمااة ااثح ااا   despairمشااادر الياا   اون الوااغو    اماان أااام اااذل اليعااا
defeat   ااالمتراب  alienation  (4). 

كما أشارت اةرية الواغو   لاا أن  حساا  الشا اب ب يااب االاتماام بهام مان    
ماااع امؤىسااااته بمساااادهة ااااؤال  قبااال المزتماااع اأجهاتاااه مااان خاااالل داااهم أياااام المزت

الوااغو   دلاو مااا يااواجههم مان  ااغو  يااؤه   لاا وياااهة تاا ريرالشا اب فااا التغلااب 

                                                           

Ibid ., pp. 52-55. (2)  
(3)Agnew, Adolescent resources and delinquency , criminology , 28  , 1991 , p. 
542 .  

, op.cit. ,  p .693 .  A new test of classic strain theoryal. ,Agnew et (4)  
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 ن الوااغو  المةتل ااة التااا يعايشااها الشاا اب فااا المزتمااع , (1دلااا اااؤال  الشاا اب)
تزااال المزتمااع     dislikeالمعا اار تااؤه   لااو ىااياهة مشااادر الغوااب االكراعيااة

 (.2كذلك اثحسا  باالمتراب )االر  ة فا االاتقام   ا 

الوااااغو  ىااااياهة العالقااااات الساااالبية هاخاااال  حسااااا  الشاااا اب ب اممااااا يايااااه ماااان   
المزتماااع اماااا يزاااهل الشااا اب مااان معاااامالت ىااايئة مااان المزتماااع بااا فراهل ات ةيماتاااه 
المةتل ة   اكذلك الشعور بالت اات االجتمادا اااعهام العاهل هاخال  طاار المزتماع 

 .(3) و ت زير الوغو  التا يعااا م ها اؤال  الش اب األمر الذ  يؤه   ل

 :طريقتين مةتل تين لتحهيه اأيا  الوغو فا حياة ال ره  Agnewالقه حهه   

, افيهاا يقاوم  subjective approachالطريقاة األالاا ااا الم ةاور الاذاتا    
 .ال اح  م اشرة بسؤال ال ره دن األشيا  التا يكراها االتا تمثل له  غطاع 

, افيه يقوم  objective approachالطريقة الثااية اا الم ةور المو ودا    
ه مزموداااااه مااااان األشااااايا  ااألحاااااهاي االمعاااااامالت يعتبرااااااا ال احااااا  ال احااااا  بتحهيااااا

ايحههاا دلا  اهاا أشايا  ميار مرموباة ايكراهاا أفاراه الزماداة التاا يهرىاها اتمثال 
لهم  غطاع , ايقوم ال اح  بتوجيه اذل األىئلة لألفراه لبيان ما  ذا كاام تمثل لهام 

 .(4ا ال ح  )أم ال, ااذا الم ةور او الذ  يستةهم داهة ف غوطاع 

                                                           

(1)Agnew ,controlling delinquency , recommendations from general strain theory , 
          op.cit., p . 62 . 

12 ,  and  behavior  , criminal  justice , neutralizing  the impact of crime(2)Agnew 
1985 p. 229 .              

(3)Agnew ,testing the leading crime theories : an alternative strategy focusing on 
        motivational processes , op.cit., p. 396 . 

, op. cit ., p . 136 .An overview of general strain theory Agnew . (4)  
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لقه أرارت اةرية الوغو  العهيه مان القواايا ااألفكاار اىاوع يحااال ال احا     
أن يربو أكثر اذل األفكار توافقاع مع ااقع الش اب المار  اما ياخر به اذا الواقاع 
ماااان  ااااغو  مت اي ااااة   امااااا تااااؤه   ليااااه اااااذل الوااااغو  ماااان إلرااااار دلااااو الشاااا اب 

  .االمزتمع

 اتااااج تاااراكم دوامااال  اااغو اجتماااادا ااااذل ال ةرياااة ب اهاااافتلعااارع الثاااورة فاااا    
ار الثاورة   اىياىا ااقتااه  اا أه    لاو ت ز  كماا أاهاا تلعاه دلو القاداهة الشاعبية مم 

واااارة اجتماعيااة اىياىااية داان كواهااا اات ا ااة شااعبية  ااه الةااراع التااا يلعااااا 
 فاااتاار دامال الغواب ا اا االثورة من م ةور التحليل ال  سام ها المزتمع  

ع اارة دان  اااا ك عال  اسااااال  و  دلو دامل الةوع من قوة اإرااب السلطة  
اااهم الو ااع الةااالم دمليااة اااهم تليهااا دمليااة ب ااا  فتتكااون الثااورة ماان ماارحلتين امااا  

 بعشالا تاجاايتحا يلباا ب اا  ا اع جهياه  االمرحلاة الثااياة  اال اىه اال اشل القائم
 نأ ولاااد ريشاااي لار تاافا ولاااد مو قاات ةيااار ة لا لذهااف  ةماااير كلا ةايااحلا افااا هتاااحو مطا 
 ويطاةتلا ولا  هبا  هؤ تاا   ةشالا ولاد ررؤ ت اتلا تار يثملا اا ةيجر اةلا لماو علا
 .(1) ةر و ثلاب مايقلاا 

افو اذا الااهه ازاه ايواال ان داالم االجتمااو جايمس هافاا قاه قاهم اةرياة دان   
ات تاارل اااذة   Rise-and Dropاالهبااو  الثااورة أطلاا  دليهااا اةريااة الاااعوه

ال ةرية أن الثورات كثيراع ما تةهر د هما تكون ا اك فترة من الوفرة أا التحسن فو 
المسااتو  االقتااااه  ااالجتمااادو يت عهااا فتاارة ماان الااوفرة أا التحساان فااو المسااتو  

ع االقتااه  ااالجتمادو يت عها فترة مان الكسااه الحااه , اتحاهي فزاوة أا ااوة تتسا
اقطة ال يمكن احتمالهاا باين ماا يرياهل ال اا  اماا يحاالون دلياه الو أن تال الو 

                                                           
 ،3102 ،49 ع ،ةيطار قم دلا ، لمف و  التورة والمفاهيم المرتبطة ب ا   ، التأصيل النظري وفاء علي داود (1)
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فعااال , افااو اااذل الحالااة يةااو ال ااا  ماان فقااهان المكاىااب التااو قاااموا بتحقيقهااا داان 
طري  بذل كثير من الزهه, ابالتاالو ياا   ماااجهم رورياا , األمار الاذ  ياؤه  الاو 

 (.2أيام الحركات الثورية )

لثورة المارية قه قامم اتيزة لكثير من الواغو  ل المثال ازه أن اادلو ىبي   
التااو دااااو م هااا الشااعب , حياا  كااان الملااك يسااتبه بااال اله الااو ابعااه الحااهاه, اكااان 
االىتعمار يعربه فو ال اله هان أدت ار ألال ال اله اال ليين . اكاام اتيزاة لاذلك 

, اكان ة تعمل فو الة ا  وهور حاالت الغوب ااالىتيا  اوهور جم يات ىياىي
من بي ها ت ةيم الو ا  االحرار , ااتيزة لذلك اىتطاو اذا الت ةيم بما يومه من 
 اا وة الشاا اب العسااكريين أن يعباارا دمااا يوااطرم فااو ال  ااو  اي  ااذاا خطااتهم فااو 

 (.3) 1952  ان الثال  االعشرين من يوليو 

ن ريااة الوااغو  فماان باايي اااير ماان خااالل اة 25افااا اااذا اثطااار لت سااير رااورة    
أشااكال الوااغو االحرمااان التااا شااههاا المزتمااع المااار  م ااذ تااولا دبااه ال ا اار 
حكم ال اله احتو اثطاحة بم ارك ااةامه  ازه أن الشعب الماار  قاه داااو مان 

د هما أجهض دبه  1954كبم حرية الرأ  طوال الستين دامعا  ابهأ ذلك م ذ دام 
ب فا ال ايش بحرياة  فا لغو فاا لثورة  أحالم الشعال ا ر ارفاقه فا مزلس أياهة ا

شاهر  ااحااه  قاارارات كااان قاه أ ااهراا مزلااس أياااهة الثاورة ب داااهة األحااااب  ااثدااالن 
دن ااتةابات برلمااية ارئاىية  ابحل مزلس الثورة ا سه  اكان أكثر وعيم مار  

 (.1يتحهي دن العاة االكرامة )

                                                           
 .192 ، ص 2017طلعت إبراهيم لطفي، علم االجتماع السياسي،  (2)
 33.ص1979إبراهيم أبو الطار علم االجتماع السياسك , دار التقافة للطباعة والنشر القاارة, (3)
 ساد الم تمع،ن الرملي، زلة ل( ليني (1)
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وياهة دامل الوغو  عهة دوامل أهت  لواقه تميا ال ةام السياىا فا مار ب   
 واله العوامل اي:دلو الشعب المار  ارورته دلو ما يحهي فا ال اله  

  أن ال ةاااام السياىاااا ااااو الاااذ  يوجاااه دملياااة التغييااار االجتماااادا أا الت مياااة
االجتماعية فا اتزااات محههة  ايهرك هارل بادت ارل هارا ت ةيمياا ا ا طيا ايؤكاه 

  دمليااة الت ميااة لااذلك فاا ن الزمااااير ت ةاار ةتلااا الع ا اار أر ااادلااو التاابور بااين م
 لاااو الع ا ااار المةتل اااة لل ةاااام السياىاااا بادت ارااااا مسااائولة دااان خاااهمتها اقواااا  

 ا  ايايه ذلك من الت اقض الذ  يقع فيه الزهاو السياىا ذاته.تهحاجا

  تشااكل ط قيااة د ا اار ال ةااام السياىااا ال عااه الثااااا الااذ  قااه يسااتثير د ااا
بياة أحاهاي الع اا تقاع فاا اطااة الشارائ  السا لو مان الط قااة ماااير فا ذا  ن مالالز

المتوىااااطة االط قااااة الااااهايا ف ا ااااا االحاااا  أن الزمااااااير ت ةاااار  لااااو ممثلااااا ال ةااااام 
السياىااا )شاارطة  جاايش  أدااوان أماان   لاا ...( يشااكلون ط قااة ذات اويااة امالماا  

 الزماااااير االشاااعور مميااااة )ط قاااة محةوواااة( اطبيعاااا أن ياااؤه  ذلاااك  لاااو اىاااتيا 
 باثح ا   اقه يتااده الرفض حس ما ي رل الت ادل مع الطرع المقابل.

 تماااع فاااا العاااالم الثالااا  يمااار بمرحلاااة ااتقالياااة فااا ن ال ةاااام السياىاااا لمجأن ا
تمااع أر ااا  اااذل المرحلااة ف ا ااا ازااهل ياااهر كمااا اااائالع ماان لمجيحاااال ترشاايه حركااة ا

األماار الااذ  يزعاال القااااون التطااور االجتمااادا القااوااين التااا توجااه دمليااة الت ميااة ا 
أحيااا مقااماع لران التغيير دلو حين ازه العالقات االجتماعية فا تطاور مساتمر  

                                                                                                                                                    

 http://elramly.blogspot.com.eg/2010_07_01_archive.html?m=1 

http://elramly.blogspot.com.eg/2010_07_01_archive.html?m=1
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اي ارل ذلااك أحياااا اللزااو   لااو القاوة ل اارل ال ةاام األماار الااذ  ياؤه   لااو اا زااار 
 (.2الثورة )

لقاوما  ااىاتمرت اقه دملم الحكومة دلو بقا  قاااون الطاوارب بحزاة األمان ا   
اهدائها ب اه من هان قااون الطوارب فا ن جماداات المعار اة يمكان أن ياالوا  فا

 لو السلطة فا مار برمم أن اذا القااون يتعارل مع م ااهب اأىاس الهيمقراطياة 
التااا تشاامل حاا  المااواط ين فااا محاكمااة داهلااة احقهاام فااا التاااويم لمااالحة أ  

 (.3) لةهمة بلهاممرش  أا الطرع الذ  يرااه م اى عا 
 أوجه النقد: -

ا اك بعض دلما  االجتماو د هما تت عوا تاري  بعاض الشاعوب ااألمام اجاهاا    
أاهم دااوا البؤ  االحرمان االقتااه  ااالجتمادا  ال أااه اااهرعا ماا قامام حركاات 
اجتماعياااة  ايقاااول ااااؤال  العلماااا  أااااه  ذا كاااان فعاااالع الباااؤ  االحرماااان االقتاااااه  

قياااام الحركاااات االجتماعياااة كماااا ياااهدا أ اااحاب ااااؤال  دا ىاااب عا كافيعاااا لااالجتماااا
 (.1ال ةرية فغال عا ما ى زه الشعوب فا حالة رورة )

كما ازه أن اةرية الوغو ركات دلو الزااب ال  سو حي  جعلم دماه ال عال  
الزمادو اوا كثرة الواغو  فقاو اأاملام جواااب أخار  مثال هار الت ةيماات اهار 

 امن  .واره ادالقات التوتعبئة الم

 
                                                           

األولك،  علي ليلة، األبعاد االجتماعية للعنف السياسي، مرك  البحوث والدراسا: السياسية، بيرو:، الطبعة (2)
 .66ص ، 1995

 المرجع السابق . (3)
 .195-194طلعت إبراهيم لطفي، مرجع سبق ذكره..........، ص  (1)
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 :Mobilization Resources ظرية تعبئة الموارد  -4

( اجاون Mayer N. Zald يغم اذل ال ةرية دلاو ياه كال مان مااير والاه )   
(  ايلقاااه بكلمااة مااواره ا ااا العهيااه ماان األمااور John D. Mccarthyمكاااررا )

بهاااا ا تعت قهاااا اتاااؤمن المتعلقاااة  باااالمواره االقتاااااهية ااأليهيولوجيات ااألفكاااار التااا
 (.2الحركة اأدوائها  االلغة المستةهمة  االرموو )

(  Criag Jenkinsامان باين أاام رااه اةرياة تعبئاة الماواره كريااج جي ك اا )   
اير  أ حاب اذل ال ةرية أن الحركات االجتماعية ت ات  مان خاالل  مكااياة تعبئاة 

ة اماه  ازاان الجتماعياة افادلياالمواره ااا دلو ىبيل المثال قوة ت ةايم الحركاة ا
(, ابل يم اذل ال ةرية دلو رالرة 3قائهاا ااىائل اثدالم االتمويل المتان للحركة )

 أفكار اا 

ا للسايكولوجيا فهااو يعماال بشااكل دقالاااا,  .1 ال يلعاه ال اداال االجتمااادا مو ااودع
ة حيااا  أاتقاااهت اةرياااة تعبئاااة الماااواره المقارباااة السااايكولوجية اأاتمااام أكثااار بالمقاربااا

و أ اا حم دماااه تحليلهااا , فتعتقااه ال ةريااة أن ال ااادلين الزماااديين االقتااااهية التاا
 أاا  دقالايين ايتارفون أاتالقاع من حسابات هأيقة . 

ال تلعاه التحااوالت االقتااااهية ا االجتماعيااة اااا الملساابب الرئيسااا فااا ال عاال  .2
 الزمادا  بل م ةمات الحركات االجتماعية.

 الرئيسا ل ةرية التعبئة.   الزوار  االم تانالت ةيمات اا الم هوم  .3

                                                           
 .196المرجع السابق، ص  (2)
 .196المرجع السابق، ص  (3)
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اتشااير اااذل ال ةريااة  لااو أن الت ةيمااات الوىاايطة )ا  دالقااات التوااامن(اا    
أىااا  ال عاال الزمااادا  اتعتمااه اااذل ال ةريااة فااا الكثياار ماان األحيااان  لااو التحلياال 
 بالمقاربة االقتااهية لألمور دلو العكس من ال ةرياات األخار  التاا تل سار اتحلال

ة الساااااايكولوجية ثيمااااااان أ ااااااحاب اااااااذل ال ةريااااااة باااااا ن األشااااااةا  الثااااااورة بالمقارباااااا
المشااااتركين فااااا ال عاااال الزمااااادا اااااام أشااااةا  دقالايااااون يتااااارفون ب ااااا ع دلاااااو 

 حساباتهم الهأيقة.

كماااااااااا تتب اااااااااو أن الماااااااااؤرر الرئيساااااااااا فاااااااااا ال عااااااااال الزماااااااااادا ااااااااااو م ةماااااااااات   
المقااااااااام الحركاااااااااات االجتماعياااااااااة التاااااااااا تةلااااااااا  جاااااااااو داااااااااام مااااااااان االدترا اااااااااات ا 

مسااااااااتةهمة التحااااااااوالت االجتماعيااااااااة ااالقتااااااااااهية فااااااااا هداااااااام اتعبئااااااااة ااالىااااااااتيا  
 ( 1المواره فا ىبيل تحقي  مطالبها )

 ن الحركااااات االجتماعيااااة تلب ااااو ماااان خااااالل دالقااااات ال ااااا  ب عوااااهم الاااا عض  
ااىاااااتغالل شااااا كة العالقاااااات الشةااااااية فاااااا هخاااااول أدواااااا  جاااااهه فاااااا الحركاااااات 

كاات االجتماعياة ي وامون  ليهاا زاه أن أدواا  الحر االجتماعية امشااركتهم فيهاا ف 
بقااارار دقالااااا ااااات  دااان حسااااباتهم الشةااااية لل وائاااه التاااا ىااايز واها مااان خاااالل 

 ااومامهم لهذل الحركات امشاركتهم بها.

تتكااون دملياااة  تعبئاااة الماااواره مااان مزموداااة مااان الع ا ااار التاااا تةاااهم الحركاااة    
 ذل الع ا ر  اهافها امن أام ااالجتماعية اتعمل دلو اىتمراراا اتحقي  أ 

أياهات الحركات االجتماعية االتا تحمال فكار اأااهاع الحركاة اتعمال بشاتو  -1
 السبل دلو تحقي  اذل األاهاع. 

                                                           
الحلقة التا ية، الحوار المتمدد،  2009رياض الصيداوي، اال تخابا: والد موقراطية والعنف في ال  اىر (1)

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=161438 
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 الحركة االجتماعية ككيان أا مؤىسة .  -2

الماااال التاااا تحتاجاااه الحركاااة االجتماعياااة لالىاااتمرار اتحااااال ب قااااو جهاااهاا -3
 توفيرل .

ة االااااذين ي واااامون  ليهااااا ثيمااااااهم باااا  س مشاااااركين فااااا الحركاااااألشااااةا  ال -4
 (.2األفكار الهم ا س أاهاع الحركة )

تاار  اةريااة تعبئااة المااواره أن الحركااات االجتماعيااة اااا مزمودااة ملسااتم رة ماان    
رين دان  الت ادالت بين كالع من أ حاب السلطة اأشةا  ي ابون أا سهم َكملَتحاه 

ذل الحركااات  لااو الشااارو لااهدم اااذل لرىااما اقااه تلزاا  اااالشااعب الااذ  ي تقااه التمثياال ا
(  فيتمثااال جاااوار ااااذل ال ةرياااة فاااا دملي اااة التعبئاااة التاااا تساااعو لحشاااه 3المطالاااب )

داااهه  كبيااار مااان ال اااا  اقاداااهة جماايرياااة بغااارل خلااا  حالاااة رأ  داااام توااامن 
 الوغو الكافا لتحقي  المطالب.

ة يشاااركون فااا دملياا كمااا تهااتم ال ةريااة اتركااا دلااو ىاالوك األشااةا  الااذين   
ااااا للةااااراج داااان الماااا لوع مثاااال الثااااورات  التعبئااااة  فالساااالوك الزمااااااير  يسااااعو هائمع

اتاارت و اااذل ال ةريااة باااورة أكباار بالمزتمعااات التااا تعااااا ماان  ( 1االمةاااارات )
الهيكتاتورياااة اأشاااكال الةلااام المةتل اااة ىاااوا  أكاااان الةلااام ىياىاااا  اساااااا اقتاااااه  

بالهيمقراطياة ااألحاوال الم يشااة معاات التاا تتمتااع اجتماادا دلاو العكاس ماان المزت

                                                           

(2)David A. Snow, Sarah A. Soule and Hanspeter Kriesi, The Blackwell Companion 
to Social Movements, Malden: Blackwell Publishing, 2007. P. 125-141.  

القاارة، الم لس األعلك للتقافة،  ،1بيع وهبة، خ. ، ترجمة وتقد م ر 2004-1768تشارل  تللي، الحركا: االجتماعية  (3)
 .15، ص 2005

في مصر: قراءة  قد ة ُمقار ة، في: عودة السياسة: الحركا: ” السياسية“والحركا: ” المطلبية“سامح فوزي، الحركا:  (1)
 .25ص  ،2010االحت اجية ال ديدة في مصر، القاارة، مرك  األارا  للدراسا: السياسية واالستراتي ية، 
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بها تتسام بالعاهل  مان أاام ال تاائ  التاا تعمال دليهاا اتسا ر د هاا ااذل ال ةرياة ااا 
المةاااارات االثاااورات   ال أااااه قاااه ياااتم اىاااتةهام ااااذل ال ةرياااة كااا هاة ااىااايلة موااااهة 

 (.2للهيمقراطية اذلك مثل الحركات ال اوية فا ألماايا )

 ماعية افقاع لهذل ال ةرية يتوقا دلو شرطين اما ان الحركات االجت ال أن از

 القهرة دلو الحشه االتعبئة الزماايرية. -1

 (.3 عا قهرة السلطة الحاكمة فا السيطرة دلو اذا الحشه ) -2

ي اير  25فا رورة  قه لعبم اىائل التوا ل االجتمادا اأبرواا فيس بوك اتويتر
تااام  اشاااا   2008ة  ف اااا  بريااال لحركاااات االجتماعياااهارعا رئيسااايعا يتمثااال فاااا ويااااهة ا

  حة لهدم دماال المحلاة امطاالبهم اقاه ا ال داهه المشاتركين فاا ااذل الاا حة 
تاام  اشااا   اا حة دلااو الفاايس بااوك باىاام  كل ااا  2010ألااا  ابالمثاال فااا دااام  70

خالااااه ىااااعيه  لااااهدم قوااااية خالااااه ىااااعيه اهداااام االتعريااااا بهااااا للمزتمااااع المااااار  
يه االااا حة التااا ااشااات لهااذل القوااية اااا اااام قوااية خالااه ىااعاالعااالما  اقااه ك

شرارة أيام الثورة  كما بهأ العهيه من األفاراه ادلاو رأىاهم محماه البراهداا الاذ  يلعاه 
من أاائل السياىيين فا اىتةهام اىائل التوا ل االجتمادا للتوا ل مع مؤياهيهم 

هدم دلاو الفايس باوك لا ال شر أفكارام ام اهئهم  اقه وهارت العهياه مان الاا حات
 (.4الهكتور محمه البراهدا )

                                                           
 .17ل  تللي، مرجع سابق، ص تشار  (2)
 .24، ص 2011عبد الرحيم العطري، سيسيولوجيا الحركا: االجتماعية،  (3)
 ااد الطنطاوي، جولي ويست، الميد ا االجتماعية في التورة المصرية إعادة االعتبار لنظرية تعبئة الموارد، المرك   (4)

 http://www.acrseg.org/6987، 2014العربي للبحوث والدراسا:، 
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قه ىااامم اىاائل التوا ال االجتماادا فاا توحياه  ا وع الثاوار  ااشار اتعبئاة 
الودا الثور  بين الكثير من الماريين مما ىاام فا ااالهم للمياهين  االعهيه من 
المعلوماااااات حاااااول التااااااه  احماااااايتهم مااااان األىااااااليب التاااااا اىاااااتةهمتها الشااااارطة 

المساايلة للااهموو  امااهاخل امةااارج المياااهين المةتل ااة التااا اااال  لبلطزيااة كالق اباالاا
ااااا ىااااااامم فااااا معرفااااة أمااااااكن التزمعااااات المةتل اااااة  بهااااا الشااااعب الماااااار   اأيوع

 (.1االمسيرات فا مةتلا أاحا  مار )

 أوجه النقد: -

اقاااااه ااتقاااااه بعاااااض العلماااااا  اةرياااااة تعبئاااااة الماااااواره ألاهاااااا ركاااااات دلاااااو الحركاااااات 
يها احساب األمر بمبهأ المكسب االةسارة ك ىا  للثورات عية ااالاومام  لاالجتما

اأاها الملحرك الرئيسا لألمر برمته اقه تزااوا بشكل تام اثح ا  كع ار ااام فاا 
ت سااير الحركاااات االجتماعياااة االثااورات  ام الغتهاااا فاااا ت كيااهاا دلاااو أامياااة االاااهار 

ازاااااان الحركاااااات جياااااة اأاميتهاااااا فاااااا األىاىااااا االكبيااااار الاااااذ  تل  اااااه الماااااواره الةار 
 .F. Fاالجتماعيااة  اماان بااين اااؤال  العلمااا  الااذين ااتقااهاا اااذل ال ةريااة بااي ن )

Piven( اأبرشال  )A. obershallاماير  ) (M. Mayer ) (2). 
  تاى  البحث:

أ ااا  مااان خاااالل ااااذا ال حااا  أامياااة ال ةرياااات الم سااارل  لاااو أىااا اب حاااهاي  -1
 الثورة.

                                                           
  ااد الطنطاوي، جولي ويست المرجع السابق. (1)
 .197-196 ، ص 2011طلعت إبراهيم لطفي، علم االجتماع السياسي،  (2)
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ح ااا  أاميااة ال يمكاان أم الهااا د ااه حاا  أاااه ل ةريااة االاساات ت  ماان اااذا ال    -2
 ت سير أى اب حهاي أ  رورة.

أكااه اااذا ال حاا  دلااو أاااه ال توجااه رااورة تقااوم بااهان تعبئااة المااواره لهااا لااذلك   -3
يؤكااه اااذا ال حاا  دلااو أاميااة هراىااة اةريااة تعبئااة المااواره فااو ت ساايير كيفيااة الحشااه 

 اتعبئة المواره لقيام رورة.

ة الت كك األاحالل فو ت سير أىا اب ت كاك   دلو أامية اةرييؤكه اذا ال ح -4
 المزتمعات احهاي فو و تؤه  الو أيام الثورة.

 


