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ين األول  2017 أكتوبر / تشر

   بالمنازل للعامالت االجتماع   الحراك ساندوا  لخمسة محامي    السياس  ار رصد المس
 
 : مص ف

   المحام   صنعة" محاولة لفهم
 
   "الحقوف

 
 السياسية التنشئة عمليات تحليل ضوءف

 الشلتاويرنيم 

 المقدمة

   المجتمع لعب
  مبادراتو  جمعياتو  نقاباتو  أحزاب من المختلفة بمؤسساته المرصي المدن 

 
  دورا

 
   بارزا
 السياس   الحراكف 

  التنمية  عاتقه عىل أخذ و ، المرصي االجتماع  و 
ه كما ،  1مطالبها سد  عن تغاضت أو  الدولة عجزت مناطقو  مجاالت ف   اعتبر

 يها يبمحام الحقوقية الحركة شكلت قد و  . 2السياس   لعملاو  الجماع   للفعل جديدةآليات  لخلق بديلة بمثابة ساحة آخرون

 جزء ناشطيها و 
 
 من قوى المجتمع   ا

 
ا   كببر

 عالءإو  القضاء مامأ المظلومير  و  الضعفاءعىل الدفاع عن  ا لم يقترص دوره، و المدن 

 و  ،نسانال  حقوق قيم
 
  تعد

 . مطالبها و  العمالية بالحركة لصيقة الت 

  
  2007 ف 

ا
 فالح   قضية الهالل   نبيل أحمد و  ،فتح   سيد و  السالم، سيف أحمد  رأسهم عىل المحامير   من العديد  ساند  مثال

بوا أ نأ بعد  دمنهور  بمحافظة رساندو  قرية   تظاهروا و  عملهم عن ض 
 
 م   كبار   حد أ ضد

 
  األ كال

   راض 
 العديد  كتحر   كما   ،القريةف 

ابإ لمساندة منهم    المحلة عمال ض 
هم  عيد  جمالو  عىل   خالد حيث أسس  ،2008 نيسان/إبريلف   جبهة ذلك ثر إوغبر

   مرص  متظاهريالدفاع عن 
  و ذاته، العام  ف 

   استمرت الت 
 المنظمات بعض لعبت كما .  3ناآل حت   المتظاهرين عن الدفاعف 

 ، ها يمحامي خالل من، الجمعياتو  الحقوقية
 
  دورا

 
   بارزا
كانون   ثورة بعد  الناشئة العمالية التنظيماتو  النقانر  الحراك  مساندةف 

/يناير   
  إذ  ،2011 الثان 

 
   بالدعم وهمأمد

اتو  القانون   . الجماع   العمل آلياتو  الخبر

 

                                                             
1- Maha M. Abdelrahman, Civil Society Exposed: The Politics of NGOs in Egypt, I.B. Tauris, 2004, p. 2-4.  
2- Dina El Khawaga, « Chapitre 7. La génération seventies en Egypte. La société civile comme répertoire d’action 

alternatif », in Mounia Bennani-Chraibi et Olivier Fillieule, Résistances et Protestations dans les Sociétés 

Musulmanes, Presses de Sciences Po. « Académique », 2003, p.271-292 
 . 2015 إبريل/ نيسان 14 ،مرص مدى ،"النسان حقوق عن المدافعير   مع الحوارات من سلسلة: المرصية الحقوقية الحركة": م   الدين، شمس -3

، مالك: ينظر  مرص، متظاهري عن الدفاع جبهة عن المعلومات من لمزيد و   بطعم ةنضالي حقوقية تجربة... مرص  متظاهري عن الدفاع جبهة" عدل 

 : عىل الرابط ،20 العدد  ،الدولية العدل منظمة ةمجل ،"الثورة

 http://www.amnestymena.org/ar/Magazine/Issue20/FrontofDefenseforEgyptianProtestors.aspx 

ي  الدورة الثانية -برنامج دعم البحث العرب   

http://www.amnestymena.org/ar/Magazine/Issue20/FrontofDefenseforEgyptianProtestors.aspx
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   يعملون محامير   نع أمثلة خمسة طرحن سوف، الورقة هذهف 

   المجتمعف 
 لحراكممن يساند ا كانوا و  المرصي المدن 

   المنازلب عامالتلل االجتماع  
   الظروفو  الدوافعو  األسباب لإ فتعر  ، بهدف المرص ف 

 بالمجتمع لعملا إل دفعتهمالت 

  
 ؟لعملهم المختلفة رؤاهم ه  ماو  . خاص بوجه المنازل عامالت مساندةو  عام بوجه المدن 

   مثلةاأل  إن
 من منهمو  ،حزنر   نضال   تاري    خ له كان  من منهمف ،الدوافعو  أمثلة غبر متجانسة المسار  بمثابةه   سنطرحها الت 

  ينتم   كان
 
   بالمجتمع عمله عىل سابق سياس   نشاط أي   له يكن لم من منهمو  ،سالميةإل خلفية إ سابقا

من  منهمو  ،المدن 

  تاح له المجتمع أ
 يجعلنا  المساراتو  األمثلة تلك تجانس عدمو  . بعد  فيما  حزنر  ال السياس   االنخراطو  للتنشئةفرصة  المدن 

   أكب   قنتعم  
   الفردية األحداثو  الدوافع فهمف 

 الت 
 
   رتأث

 و  منهم كل    ف 
 
   همجمع لإ تأد

 . واحد  نطاقف 

   عتمد ن سوف
   Career الصنعة مفهوم عىل تحليلنا ف 

، ومن خالل السياس   التعلمو  السياسية التنشئة عمليات فهم ضوءف 

   البحث
ةف   خصائصالو  مواقفالو  تاستعدادمجموعة من اال نستنبط  سوف ؛الخمسة الفاعلير   لهؤالء الذاتية السبر

  4Transformatives eventsجذرية" الو أتحويلية البنيوية الحداث األ " ، أو شخصيةال حداثاأل  و ، أةجتماعياال 
 ، والت 

 
 
 و  ،ل تغيبر مسارهمإ يتؤد

 
   تحول نقطة بمثابة تعد

 . حياة دورتهم النشاطيةف 

   طابع ذات أهلية جمعياتو مؤسس هم ،الدراسة موضوع ،الخمسة الفاعلير   نإ
 الجمعياتوهذه . بها  ملونيع أو  حقوف 

 و  ،الدولة مع التفاوضيةو  التنظيمية ها قدرات رفعو  ،شةالمهم   االجتماعية الفئات بعضالدفاع عن حقوق  أجل منتعمل 
 
 ا همد

اتو  بالدعم  . 5التنموية الطبيعة ذات المشاري    ع بعض تتبت   نها أ كما   . القانونية الخبر

  الخمسة نو المحام هؤالء لعب لقد 
 
   دورا

 
ا    كببر
   بالمنازل للعامالت التنظيم  و  االجتماع   الحراك مساندةف 

، وأسهموا مرص ف 

  
ور د االجتماعية الحركات أدبيات من العديد  تناولت قد و ، حقوقهن عن لدفاعاو  لتمثيلهن جمعيةو  تأسيس نقابة مستقلةف 

ةو  الموارد  بقلة المعروفة للفئات االحتجاجية الحركات مساندة ، بهدف"بالوع   النشطاء"  ،6االحتجاجيةو  السياسية الخبر

 كما 
 
 Social""منظمة الحركة االجتماعية  من خالل مفهوم  - McCarthy & Zaldرواد مدرسة الموارد السياسية  حوض

Movement Organization ، االجتماعية الحركات صناعةو "Social Movement Indusrty"- الموارد المختلفة   
الت 

. منظماتو  مبادرين من الخارحر   الدعم عىل بعضها  اعتماد  عنفتحدثوا  ،هدافهأ لتحقيق االجتماع   الحراك عليها  يعتمد  قد 

 من المجموعاتو  فراد األ همو  ،"Conscience adherents"" ير  بالوع  "المنضم        ب سموهأ ما  مفهوم طرحوا ، ثم منو 

و ي   لكنهمو  ،بالقضية الملموسة االجتماعية الفئة خارج   نعتبر
 
ة  بالرغم ؛االجتماع   كاالحر  من جزءا من عدم استفادتهم المبارسر

 . 7هدافهأمن تحقيق 

 سمتهم بنشطاء الوع  أما  دور  Mobilisations Improbablesمتوقعة الغبر  االجتماعية الحركات أدبيات تناولت

"Militants par conscience"   
  المعروفة للفئات االجتماع   الحراكف 

 
  تقليديا

 
  بافتقادها الموارد

 
 الرأسمالو  السياسية

 وعىل سبيل المثال . االجتماع   للحراك الالزم طيالنش
 
   الوع   نشطاء يلعبه يالذ الدور  عىل أحمد  يشكر  د شد

 آليات نقلف 

ة العلمية أل و  ،المعرفة القانونيةو ، الحشد و  القومية المقاومة  الخبر
 
ا  . و 8صحاب القضيةأخبر

 
   Cécile Péchu ثتتحد

ف 

                                                             
4- William H Sewell Jr, «Three Temporalities: Toward an Eventful Sociology» in: Terrence J. McDonald, The Historic 

Turn in the Human Sciences, The University of Michigan Press, 1996, p. 262-265.  
   المهمشات ساءللن االقتصادي والتمكير   المهنية الكفاءة ورفع األمية محو  مثل -5

ة الرسمية غبر  األحياء ف   . والفقبر
6 - Annie Collovald et Lilian Mathieu, «Mobilisations Improbables et Apprentissage d’un Répertoire Syndical», 

Politix, N.86, 2009, p.120.  
7 - MCCARTHY & ZALD, «Resource Mobilization and Social Movements: A Partial Theory», American Journal of 

Sociology, 82, 1977, p.1212-1241. 
8- Choukri Hmed, «Contester une institution dans le cas d’une mobilisation improbable: la grève des loyers dans 

les foyers Sanacotra dans les années 1970, Sociétés Contemporaines, N65, 2007, p.21.  
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دينحول ا دراستها   الفقراءلدى  ن، وأوضحت أ"الفقراء أجل من االجتماع  "الحراك و "للفقراء االجتماع  "الحراك  عن لمشر

  فكان الدعم الخارحر   احتجاجية حركة حداثل  كافية  غبر  لكنها و  ،indigène داخلية موارد 
 
 . 9الزما

   المحامير   هؤالء دور  نإ
   يتلخص ير  الحراك نيهذف 

للعامالت  القانونية التوعيةو  الدعم تقديم هو  األول الشق ؛شقير  ف 

يع   ،بالمنازل
 بموجب نص المادة الرابعة المرصيمستثنيات من حماية قانون العمل  هنو  ،منه عانير  ي يالذ للفراغ التشر

 أ كما   . 200310لسنة  12من القانون 
 
   مستثنيات من الحق هنن

 القانون نص بموجب العمل صاباتإ تأمير  و  الصح   التأمير  ف 

 يمبادر " من نو الفاعل هؤالء أخذ  قد و . منتظمةال غبر  للعمالة المعاشاتو  االجتماعية بالتأمينات الخاص 1980 ةلسن 112

   الشق   عاتقهم عىل" القضية
 تمثيلهنو  ،بمرص  المنازل عامالت عن للدفاع جمعيةو  نقابة تأسيسل الداريو  القانون 

شر  و  الدولة مامأ باسمهن التفاوضو  تهم عىل فقط يقترص  لم دورهم نأ كما .  العمل أصحابو   عالم    بل ؛القانونية خبر
 
 وا أمد

   الذي 11النشاط   بالرأسمال بالمنازل العامالت
 
 تدريباتو  رش عملن بصورة دورية و  و حيث نظم هؤالء الفاعل ،يفتقدنه ن  ك

  بالمنازل العامالت لتوعية
 
 و  حقوقيا

 
   الجماع   العمل مهارات تعليمهنو  ،سياسيا

 الدورية االجتماعات تقارير  كتابة  من تبدأ الت 

   الحديث كيفية  حت   الداخلية ها تديمقراطيو  التنظيمات رةادإو 
 . بالحقوق العامة المطالبة آلياتو  عالمال ف 

   الورقة ال يتمثل هذه من األساس   الهدف نإ
   نو فاعلال لعبه الذي الدور  وصف أو  رسد ف 

   المجتمعف 
 الحراك لمساندة المدن 

   بالمنازل للعامالت االجتماع  
 خلفياتهمه   ما و  ؟هم من فهم إل ،أمثلة خمسة طرح خالل من، نسعبل  ،فقط مرص ف 

   يعملون لماذا و  ؟وا ؤ جا ينأ منو  ؟السياسيةو  االجتماعية
   المجتمعف 

؟ لماذا و  ؟المدن 
 
 ساندوا هذا الحراك تحديدا

 العمل ا سنعرض االسئلة هذه عىل جابةال قبل و 
 
  لرسيعا

  كتابة ليهإ استندنا  الذي ميدان 
ف ،البحث ا هذ ف   . أصحابهب ثم نعر 

  ال البحث
 : ميدان 

  ال العمل بدأ 
   عمل سبقه نإو  ،2016 آذار/مارس حت   استمر و  ،2015 أيلول/سبتمبر  بداية الدراسة لهذه الفعىل   ميدان 

 ميدان 

   استطالع  
/يناير   يشهر ف   

اير و  كانون الثان     2015 شباط/فبر
   بحث طار إف 

   هدكتورا رسالة لتحضبر  وسعأ ميدان 
 العلومف 

   المنازل لعامالت االجتماع   الحراك عن السياسية
 . مرص ف 

   اعتمدنا 
  المقابالت عىل الدراسة هذهف 

 
   هةموج  ال غبر و  المتعمقةو  دةالمتعد

  راغثنو إ بحث طار إف 
    ،12ف 

ا ف 
 
 الجمعيات وكن

   الحقوقية المختلفة
  و أ الخمسة نو المبحوثفيها  يعملالت 

 
د   و  ،لمالحظة عملهم الفعىل   عليها  ونديب 

 نفسه الوقت أجرينا ف 

اتيجية هذه. و معهم مقابالت  : جهات ثالث من فادتنا أ البحثية االسب 

 
ا
   وجودنا  دىأ -أوال

 تبادلو  ي،دور  بشكل رؤيتنا و  وجودنا  عىل، الذين اعتادوا المبحوثير   ثقة كسب  لإ المؤسسات هذهف 

 . معنا  الحديث طرافأ

 
 
   التعمق من مكنتنا  رافيةغثنو ال  المالحظة -ثانيا

 . الفاعلير   تفاعالتو  الفعىل   العمل رصد و  ،البحث موضوع معرفةف 

                                                             
9- Cécile Péchu, Droit au Logement, genèse et sociologie d’une mobilisation, DALLOZ, 2006, p.59. 

10-   
   ويأن 

لية الخدمة عمال عىل القانون هذا  أحكام تشي ال ": المادة نص ف     ومن المب  
  يعولوهم ومن العمل صاحب أرسة أفراد  أو  حكمهم، ف 

ا
 . "فعال

11 - Frédérique Matonti et Franck Poupeau, «Le capital militant. Essai de définition», Actes de la recherche en 

sciences sociales, 2004, Vol.5, N. 155, p. 4-11 
12- Stéphane Beaud, « L’usage de l’entretien en sciences sociales. Plaidoyer pour l’ « entretien ethnographique » 

», Politix, vol.9, n35, 1996, p.235.  
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 أ -ثالثا

 
ا    المالحظة فشلت معلومات عىل للحصول المثىل"الطريقة  بمثابة المتعمقة المقابالت  تعد خبر

   اكتشافها ف 
 موقعف 

 ". in situ13البحث 

   المقابالت معظم جريتأ
   الحقوقية المؤسسات مقر ف 

   ،الفاعلون بها  يعملالت 
 . المدينة وسط ه  مقاوف 

   المنهجية الصعوبة نإ
   واجهتنا الت 

   تتمثل البحث هذا ف 
 نو المبحوث له يطمي    ثقة مناخ خلقو  المقابالت تسجيلف 

   تتمثل تحليلية صعوبة واجهتنا  كما   ،مانأو  حيةير أب حياتهم يشدونو 
ة أنف  لت الذاتية السبر

ِّ
  شك

 
  مسارا

 
 ،ملموس غبر  تاريخيا

   مالحظته يمكن ال و 
  منو  ،لها  رؤيتهمو  المبحوثير   خطاب عىل نعتمد ؛ فنحن الواقعف 

 
 . صعبة مهمة بأكملها  رصدها  فان م  ث

 : 14التعريف بالمبحوثير  الخمسة

 
ا
 : رضوى : أوال

 و  ،شمس عير   بح    1975عام  ولدت
 
   ربحية غبر  حقوقية لجمعية يذيالتنف المدير  منصب تتول

 منذ  القاهرة جنوب ف 

   حوال  
وعات أهم منو . سنوات ثمان     المشر

  الت 
 
 مساندتهمو  ،الفخار  عمال من الناشطير   الشباب دعم الجمعية هذه تها تبن

  
   هنتساعدو  بالمنازل العامالت المؤسسةكما ساندت هذه   ،تمثلهمتعاونية  جمعية تأسيس ف 

 عن الدفاع جمعية" تكوين ف 

 . 15"رسهمأو  بالمنازل العاملير  

   رضوى تخرجت
ين،ال مطلع شمس عير   جامعة الحقوق كلية  ف    الوارثير  " من ها اعتبار  يكمنو  قرن الحادي والعشر

 
"؛ سياسيا

صار  ثم ،الحرنر   نتاجال  نقابة رئيس، وقد شغل منصب قديم نقانر  و  ،16التجمع حزب س  مؤس   حد أو  ي،يسار  ناشط والدها ف

 
 
   عضوا
   التجمع زبح عن الشورى مجلسف 

   انتخبو  ،حلوان دائرة ف 
   عير   و  2004 ف 

 . 2010 ف 

   صغرها  منذ  بدورها  رضوى نشطت
   باستمرار  والدها  يأخذها  كان  حيث؛ الحزب ف 

 طالبة ه  و  تركته لكنها و  ،طالئعه لجان ف 

 . اآلن حت   خر آ سياس   حزب أي إل تنضم لمو  ،جامعية

 
 
 : أيمن. د  : ثانيا

   غبر  تنمويةو  حقوقية جمعيةمناء أرئيس مجلس  هو و  ،رص ن ةبمدين 1973عام  ولد 
 هذه تعمل. نفسه ح  الربحية ف 

   المهمشة الفئات قدرات تنمية عىل المؤسسة
 كفاءتهم  رفعو  ،بحقوقهم توعيتهمو  ،ها رفعو  رسميةال غبر  المناطق ف 

 . التنظيمية قدراتهمو  الشخصية

وعاتا همأ من    لمشر
  الت 

 
 ،قانونية ةمعرك خوض خالل من الهجانة عزبة لمنطقة الصح   الرصف دخالإ الجمعية هذه تها تبن

ورة الدولة عىل بالحكم انتهت المرصية الدولة عىل قضية رفعو   كما .  لمنطقةل الصح   الرصف دخالإ برص 
 
اكة مع ب، تتبن الشر

   المؤسسة
   المنازل عامالت ةمساند ،رضوى بها  تعمل الت 

   الهجانة عزبة ف 
 بالمنازل العاملير   عن الدفاع جمعية تكوين ف 

 . رسهمأو 

                                                             
13- Ibid., p.236. 

 . وهمية أسماء   هموإعطائ أسمائهم بتغيبر  قمنا  منهم بعض طلب عىل وبناءا  للمبحوثير   الشخصية الشية عىل للحفاظ -14
  أواخر   -15

، وتكوين جبهة تفاوض لهم مع الدولة همالعاملير  بالمنازل وتنظيم بعزبة الهجانة، يهدف إل تمثيل 2011كيان تم تأسيسه وإشهاره ف 

 ومع أصحاب العمل. 
   التجمع حزب -16

   القديمة اليسارية األحزاب وأقدم أهم من هو  الوحدوي التقدم   الوطت 
 . 1976 عام تأسس وقد  مرص، ف 
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  يمن أ جتخر  
   عىل حصل كما   ،شمسكلية الحقوق جامعة عير    ف 

   الدكتوراهو  الماجستبر  شهادن 
   المرافعات قانون ف 

 الجامعة ف 

   صغره منذ  نشطوقد . ذاتها 
   فرعه مؤسس   من كانو  ،التجمع حزب ف 

 ،2000 منتصف تركه ، ثمالقاهرةشمال  مدينة نرص  ف 

 . سياسية حزابأ ةأي إل ، بعد ذلك،ينضم لمو 

 
 
 : سارة : ثالثا

   1986سنة  وِلدت
ة بمحافظة الشعتر   المطرية ح   ف   . رسميةالغبر  عزبة الهجانة منطقة إلرستها أ مع ثم انتقلت ،الجبر 

   تخرجت
   العملب بدأتو  ،شمس عير   ةعبجام الحقوق كلية  ف 

   المجتمعف 
   تعمل وكانت ،2008عام  المدن 

 المؤسسةف 

  
أسها الت   بوصفها أيمن . د  يب 

ا
 و  محامية

ا
وع الدفاع عن حقوق عامالت المنازل بعزبة الهجانةل منسقة    انخرطت كما .  مشر

ف 

   17االجتماع   الديمقراط   المرصي الحزب
   تلمعحيث  ،2011 آذار/مارسف 

أسو  للحزب القانونية نؤو الش لجنةف   تب 

 . لجانه حدىإ ناآل

 
 
 : محمد  : رابعا

   ولد 
ة بمحافظة الشعتر   المطرية ح  ف     جتخر   . 1977 عام الجبر 

   ساهمو  ،شمس عير   بجامعة الحقوق كلية  ف 
 طار ال  وضعف 

  
   المنازل لعامالت المستقلة للنقابة القانون 

،كمحام  ،  عمله خالل من مرص ف  ٍّ  
    حقوف 

 حقوقية جمعية لدى القاهرة وسطف 

 
 
  كما عمل .  بالمنازل العامالت قضية عن الدفاع تتبن

 الحريات ةلجنلعمل مع ل، وتطو ع مرصية حقوقية مؤسسات ةعد ف 

  و المحامير   بنقابة
 ،2003 ثم تركهم سنة ،صغره منذ  المسلمير   خوانال  جماعة إل انضمو . المتظاهرين عن الدفاع ةجبه ف 

 . خر آ سياس   حزب و أ تيار  أي إل، بعد ذلك، ينضم   لمو 

 
 
 : نورهان : خامسا

   ولدت
   رستها أ مع اآلن تسكنو  ،1982سنة  بالقاهرة الشعرية باب ح  ف 

   تخرجت. القاهرة جنوب حلوان ح  ف 
 كلية  ف 

   بالمنازل العامالت قضية لدعم محامية تعملو  . حلوان جامعة الحقوق
   المؤسسةف 

أسها الت     عملتو  ،رضوى تب 
 مكاتب ف 

  ثم ،تخرجها  بعد  خاصة ةمحاما
 
 . مايو / أيار  15 بمنطقة لمصنع القانونية ونؤ الش تتول

   تشارك لمو 
   تعمل نأ قررت لكنها و  ،سياس   ار تي   و أ حزب أي إل تنضم لمو  ،تظاهرات و أ سياس   حراك أي ف 

 المجال ف 

  
   ال  العم  و  الحقوف 

 . 2012 ف 

   حقوقيير   محامير   لخمسة الذاتية السبر 
 : يمسار و  يفرد مدخل طار إف 

   
   كتابهف 

  عن مدمت 
 
 المفهوم هذا  استخدامه من الهدفو  ،«Deviant Career»سماه أا عم   Beckerث الماريجوانا تحد

ة اعتبار  هو    ، و خرىأ لإ مرحلة من االنتقالو  من الحركة الذاتية للمدمنير  سلسلة السبر
   تغيبر  يتخللها الت 

 الدوافعو  السلوكف 

 . 18فراداأل لدى المواقفو 

   المفهوم هذا  استخدام تطوي    عو 
 ي» س  السيا االنخراط ةدراسف 

 
    نا مكن

 المواقفو  من فهم الدوافع رافيةغبيو  خطوة كلف 

  
 الت 

 
ات فهم ثم منو  ،سابقة سلوكيات دها تحد  ةعادإل إل خمول إمن انخراط " تلفةالمخ السياس   النشاط مراحلو  فب 

                                                             

 .2011 في تأسس اشتراكي ديمقراطي حزب -17

18- Howard Becker, Outsiders, Study in the Sociology of Deviance, New York, The Free Press, 1963, p.24 
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   "فك االنخراط إلأو  أخرى إل حركة من االنتقالو  ،االنخراط
 نأ كما .  19«بمجملها االجتماع   الفاعل حياة دورة إطار ف 

 لكل للتعبئة المختلفة المراحل فهم تيح لنا ي   career "من خالل مفهوم "الصنعة األفراد  لدى السياس   الحشد  نماذج عرض

يمكن من  ،le militantisme comme processus "مسار"   ك  السياس   االنخراط اعتبار و  ،ها تحليلو  اجتماع   فاعل

   وليةاأل الظروف و أ motivationsخالله استنباط الدوافع 
 أالت 

 
    االنخراط إل تد

 رافيا غمن مراحل البيو  مرحلة كلف 

   التعببر  ه  و  ،motifs البواعثو 
ير ، المقابالت جراءإ ثناءأ، نو الفاعل يستخدمه الذي اللفظ   . 20االنخراط   نشاطهم لتبر

 من اعتبار االنخراط أتحليل عمليات الحشد تمكننا  مدرسة نإ
 
 كل  ربطو  ،مختلفة بمراحل تمر  دورة للفاعلير   السياس  يضا

 أ الخارحر   السياس  بمناخها  مرحلة
 
 . Tarrow"21" تعببر  و بهيكل الفرص السياسية عىل حد

   بالفعل فاعلير  موضوع هذا البحث يعملون الخمسة نإ
  المجتمع  مؤسساتف 

 ،مسارات سياسية -من قبل- خاضوا و ، المدن 

  يمتلكون قد و  ،مختلفة يةسياس تنشئةو  حوادثو  تجاربعاشوا و 
 
 قيم أيضا

 
 غبر اجتماعية  خصائصو  استعداداتو  شخصية ا

  مسار  نهأ عىل هتحليلو  انخراطهم دراسة نإف ثم منو  ،متجانسة
 
   ةالمختلف السياسية التنشئة مراحل فهم من نا يمكن

الت 

   المتباينة األحداثو  عاشوها 
 . السياس   وعيهم شكلتالت 

 : كمسار   السياسية التنشئة تعريف

عر  
ٌ
   مجموعة العمليات»نها أالتنشئة عىل  Muriel Darmon فت

 ي   خاللها  منالت 
 
 المحىل  و  العام عالمجتم ضمن لفرد ا لشك

هو  فعله طرق الفرد من خاللها  يكتسب عملياتوهذه ال، فيه يعيش الذي  إ ،ه   التنشئةف. هوجودو  تفكبر
 
   العمليات ،ذا

الت 

  خاللها  من
ِّ
شك  .  22«األفراد المجتمع لي 

 : تيارين إل االجتماعية التنشئة دبياتأ نقسمتاوقد 

فاتهم  األفراد  فكار أ نأ يرى الذي الموضوع   بالتيار  عرفي   : األول التيار   ،االجتماعية البت   قوى لتفاعالت حتم   نتاجه  وترص 

مىل لما " سلتر  "منفذ  مجرد  الفرد  دور  من يجعل ما   . تتخطاه بت   من عليه ي 

   التيار 
د  الذيو  ،الذاتية تيار  هو  : الثان 

ِّ
 . 23فكارهأو  لترصفاته للفرد  الواع  و  الحر  االختيار  عىليؤك

   نظريات التنشئة االجتماعية 24Dubet & Martuccelliيقسم  كما 
 : مدرستير   إل بعدها  ما و  الحداثة عرص ف 

  و  ،Intériorisationاالستبطان  مدرسةه   : األول المدرسة
  ثقاو  يمعيار  استبطان نها أ عىل التنشئة فتعر   الت 

 لما  للفرد  ف 

   الفرعية النظمو  االجتماع   النظام ينتجه
 يكن لم انو – الفاعل يقوم سوف االستبطان عمليات خالل منو  ،فيها  ينشأ الت 

 
 
 . المجتمع   التماسكو  االتساق تضمن بترصفات -بذلك واعيا

                                                             
19- Olivier Fillieule, «Carrière militante», in : Olivier Fllieule et al., Dictionnaire des mouvements sociaux, Presses 

de SC. PO., 2009, p.87. 
20- Olivier Fillieule, «Propositions pour une analyse processuel de l’engagement individuel. Post Scriptum», Revue 

Française de science politique, 2001, Vol.51, p.204. 
21- Sidney Tarrow, Democracy and Disorder. Protest and Politics in Italy, 1965-1975, Oxford, Oxford University Press, 

1989, p.95. 
22- Muriel Darmon, La Socialisation, Paris, Armand Colin, 2010, p.6. 
23- Pierre Bourdieu, Le sens pratique, Paris, Editions de Minuit, 1980, p. 43. 
24 - François Dubet et Danilo Martuccelli, «Théories de la socialisation et définitions sociologiques de l’école», 

Revue Française de Sociologie, Vol.37, N.4, 1996, p.511-535.  
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  و  ،Distanciation critiqueو أ ياالنفصال النقد مدرسةه   : الثانية ةالمدرس
   الفردية فكرة من ز تعز   الت 

 التنشئةف 

ة تلك ترى حيث ،االجتماعية  مواءمة خالل من االجتماع   النظام إنتاج عادةإ تضمن داخليةبرمجة » نها أ عىل األخبر

   ينبثق "Habitusهابيتوس    "ن طرح بورديو للأن االكاتب يرى، ثم منو  . 25«الفردية المواقفو  اتمارسالم
 أدبيات إطار ف 

 بت   من مجموعة بمعت   "هابيتوس    "ال هو و  داخىل  ن التنشئة االجتماعية مبنية عىل محرك أيرى بورديو ، و االنفصال مدرسة

   التفاعالت خالل يكتسبها الفرد من Dispositions durables et transposables المتنقلةو  الدائمة االستعدادات
الت 

 . 26اتهمارسمو  لحياته مرجعياتو  طرق إل يحولها و  يومية بصورة يعيشها 

 التنشئة تعريف ا نيمكن ،"هابيتوس     "لل بورديو تعريف و  للتنشئة االجتماعية  Darmonقدمته  الذيمع التعريف  بالتوازيو 

   االستعدادات مجموعة» نها ب  أ السياسية
نو  األدوار و  القيم خاللها  من د ااألفر  يتعلمالت   راءآ إل ها ونيحول ونها، ثميخب  

 .«سياسية مواقفو  انتماءاتو 

   نقد للمدرسة السلوكيةوثمة  ،نها مسار أعىل  الخمسة للفاعلير   السياسية لتنشئةا مع نتعامل سوف
 التنشئة لتخب    الت 

   السياسية
ة تتبع خالل فمن ؛السياس   رثال ةمسألف  ن تنشئتهم السياسية لم تقترص عىل أ وجدنا ، لمبحوثينا  الذاتية السبر

   األرسة دور 
  ف 

ة عالقاتو  صداقاتو  أدوار و  بمواقف تأثرت بل ،المراهقةو  الطفولة مرحلت   نها أ كما   ،عملية تجاربو  ،جبر

 أ تأثرت
 
 . االجتماعية الطبقةو  السنو  النوع : مثل ،االجتماعية خصائصهمو  األفراد  باستعدادات يضا

   ن مدخلنا إ
   ةكافي  Propriété socialeصية االجتماعية االتحليل ال يعتبر الخف 

حد ذاتها لتفسبر االنخراط السياس  من ف 

  تحديد و  ،االجتماع   ها ئبنا إل عها ارجإ لكنه يحاولو  ،عدمه
 
  و  ،Configurationقها سياق تحق

 من بديناميكية تتجدد  الت 

   تساهمو  ،خالله
  منو  ،27جديدة استعدادات تشكيل إعادةف 

 
 الخصائص من ةواحد إل االنتماء نتيجة  سنحاول استنباطم  ث

   االجتماعية
  راالبيوغ المسار  من ةمعين لحظةف 

 . 28منها العديد  إل و أف 

 : من الفاعلير   نمطير  أن نمبر  بير   -، ولتسهيل التحليلالخمسة لمبحوثينا  المقتضب تعريفنا  خالل من-يمكننا 

   للعمل يتفرغوا  نأ قرروا  ثم ،سياسية قديمة اربتج خاضوا  نمم   همو  ،محمد و  أيمنو  رضوى يجمع : األول النمط
 المجتمعف 

  
   المدن 

 . همنتصفو أ 2000عام ال بداياتف 

   النمط
   ما عملهيسبق  لم ير  تلال ،نورهانو  سارة يجمع : الثان 

   المجتمعف 
 . حزنر   أو  سياس   انخراط أي   المدن 

ة    بالمجتمع عملهم سبق محامير   لثالثة الذاتية السبر
 : حزنر   أو  سياس   انخراط المدن 

 : خصائص أرب  ع الثالثة المحامير   هؤالء يجمع

 جزء ،ديفيد  كامب  اتفاقية باألخصو  ،رسائيىل  ال  العرنر   الرصاع شكلو  اتيجيل السبعين من جميعال -1
 
   ا

 
ا  وعيهم من كببر

 . األول السياس  

                                                             
25- Ibid., p.515 
26- Pierre Bourdieu, Le sens…, op.cit., 1980, p.88-89. 
27 - Olivier Fillieule et Bernard Pudal, «8. Sociologie du militantisme» Problématisations et déplacement des 

méthodes d'enquête, in Éric Agrikoliansky et al, Penser les mouvements sociaux, La Découverte «Recherches», 

2010 p. 173. 
28- Olivier Fillieule, «Travail Militant, Action Collective et Rapports de Genre», in : Olivier Fillieule et Patricia Roux, 

Le Sexe du Militantisme, Les Presses de Sc. PO., 2009, p.59. 
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   سياسية أو  حزبية تجربة خاضوا  -2
ة سنٍّ  ف    صغبر

 
 . (المراهقةو  الطفولة)سن  جدا

   الجامعية دراستهمشكلت  -3
 ، وأmilitantisme السياس  ة النشاط مارسلملهم الحقوق محطة  كلية  ف 

 
 فرصة حيانا

  . socialisation politique السياسية للتنشئة

   الرسم   السياس   العملوا تركجميعهم  -4
تيار  أو حزب  أي إلعدم االنضمام  روا قر  و  ها،بعد ما و  الجامعية المرحلة ف 

   وجدوا  ألنهم ؛اآلن حت   سياس  
   بالمجتمع العمل ف 

فوا » نأ بعد العام العمل ةمارسلم األمثل لجأ الم المدن   استب  

  . 29«الحشدو  السياسية ةمارسملل التقليدية األشكال
 
 . تعببر دينا الخواجة عىل حد

اكهم من بالرغمو     اشب 
  يكن لم السياس   مسارهم؛ فإن الخصائص تلك ف 

 
 خصائصهمو  استعداداتهمو  دوافعهم نأ كما   واحدا

ة اآلن بتعمق نوضح فسو  ثم منو  ،اختلفت   سنبدأ و  ،منهمواحد لكل  الذاتية السبر
ا
 . األولية السياسية التنشئة بمرحلة أوال

   أثرها و  ديفيد  كامب  اتفاقية •
 : محمد و  أيمنو  لرضوى األول السياس   الوع   تشكيلف 

   محمد و  يمنأو  رضوى كل من  ولد 
  و  سياس  و  اجتماع   ظرفف 

 معاهدة من تبعها  ما و  ،1973 حرب ظرف هو و  ،حرج تاريح 

   سالم
   ولد  من منهم، و 1979ف 

 . قليلة بسنوات الحرب بعد  ولد  من منهمو  ،الحرب سنةف 

   دورهو  السياس   الحدث أهمية الدراسات من العديد  تناولت
   لألفراد  السياس   الوع   تشكيلف 

ر  سنٍّ ف 
ِّ
 يمكن كيفو  ،30ةمبك

 مكسب» يشكل نأ
 
   السياسية للتنشئة ا

  قد . و 31«ةبعيد لسنوات أثره يمتد  قد  البلوغ قبل ما  ةمرحلف 
 
 عن ثالثتهم ثتحد

  وكيف أسهمتا  ،السالم ةمعاهدو  الحرب
  أيمن يقول . السياس   وعيهم تشكيلف 

ا
الحدث ه   القضية الفلسطينية» : مثال

  الجيش، لكن لو سألت أي شخص عادي: من ثر فينا ذي أال
  لم أخدم ف 

. صحيح أن  ، وجعلتنا ندخل العمل السياس 
 
جميعا

 من أرضنا. 
 
  تحتل جزءا

ك؟ فالجواب: إرسائيل الت   تهديوجميعنا يعدها  عدو 
 
 مبارسر  دا

 
  ولدت  . سالمتنا و  ألمننا  ا

، الحرب ةسنف 

  من حارب العدو، وسمعت
غر، ما شاهدوه.  وشهدت من عائلت  ، منذ الص   أ من أعمام  وأخوال 

 
  نا من جيل الت

ماس الحقيق 

ين األول/أكتوبر مع حرب   نمبير  و بينا  عالقة حية هناك تلكن كان أننا لم نشاهد تلك المرحلة ولم نعايشها،صحيح . تشر

 .«اعاشوه

  أعرب فقد  لمحمد  ةبالنسب أما 
 
 يصغر  ذ من» : . يقولالفلسطينية القضية خالل من األول السياس   وعيه تشكيل عن أيضا

  معرف ولأ كانتهذه  و  ،فلسطير  و  الساداتو  ،التطبيعو  ،السالم معاهدةو  ،الحرب عن سمعأ نا أو 
 .«بالسياسةت 

   الحرب ثار آ عم خاصة تجربة رضوى عاشت كما 
  سنف 

ِّ
  » . تقول: األول السياس   وعيها  شكلت رةمبك

 اتيالسبعين نهاية ف 

  لموقفه عراقال إل يوالد هرب
 
   عشنا و  ،رسائيلإ مع السالم ةمعاهد ضد

مرص إل رجعنا ، ثم خمس سنير   ل  احو  العراقف 

   أن أصدر بعد 
 مبارك عفو  حست 

 
 عام ا

 
   صحيح. الساداتنفاهم ذين كل السياسيير  العن   ا

ة كنت  أن    صغبر
 
 خالل هذه جدا

ة    لكنو  ،الفب 
  إو  نا أ. عليها  بناء تشكلت حيان 

ا من العام المجال دخلنا  خون 
 
  ذ أن كن

ا
 .«أطفاال

 

                                                             
29- Dina El Khawaga, «Chapitre 7. La génération seventies en Egypte. La société civile comme répertoire d’action 

alternatif», in Mounia Bennani-Chraibi et Olivier Fillieule, Résistances et protestations dans les sociétés 

musulmanes, Presses de Sciences Po. «Académique», 2003, p.271-292. 
30- Olivier Ihl, «Socialisation et événements politiques», Revue Française de Science Politique, Vol.52, N.2 , 2002, 

p.125-144. 
31 - David O. Sears & Nicholas A. Valentino, « Politics Matters : Political Events as Catalysts for Preadults 

Socialization», American Political Science Review, Vol.91, Issue 1, 1997, p.45-65. 
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  نهإ
 
 قد و  ،لهذا الجيل من النشطاء  األول السياس   ن حادثة الحرب كانت أحد أسباب تشكيل الوع  أفيه  مما ال شك

 
 أثر  امتد

  الحادثة هذه
ا
   أثرت كما   ،طويال

 أحد  كان  التطبيع ضد  السياس   موقفهويرى أيمن أن  . المستقبلية السياسية تهمااختيار  ف 

 » : . يقولالتجمع بحزب ارتباطه سبابأ
ا
  جعلتنا ننضم من العوامل ال موقف الحزب من القضية الفلسطينية كان عامال

ت 

  هاليسار عامة لو . لتجمع موقف كببر من القضية الفلسطينيةإليه؛ فقد كان ل
 
من و  من القضية الفلسطينية موقف كببر جدا

  جاءت بعد الثورة، وربما  كان حزب التجمع يجمع كل أحزاب اليسار   وقد . رسائيلإالتطبيع مع 
مثل حزب التجمع حزب  الت 

ة قريبةل اليسار    فب 
 
 .«جدا

 سبب" الجيل"أثر  اعتبار  مكنومن غبر الم
 
 مفش  أو  ا

 
   ا
 كان  لكنهو  ،الثالثة النشطاء لهؤالء المبكر  السياس   لالنخراط ذاته حد ف 

   التحقق سياقات ىحدإ أو  الدوافع أحد 
  راغالبيو  خطابهم يوضحه كما   ،انخراطهم عىل ساعدتالت 

 . ف 

ن     تنشئتهم السياسية أسست أخرى بعوامل السياس   لحدثا أثر لقد اقب 
  ف 

 فيها  ساهمتو  ،المراهقةو  الطفولة مرحلت 

ةال شبكات : مثل ،غبر رسمية شبكات منها و  . المسجد و  األرسة : ثلم ،أولية مؤسسات  . صداقةالو  جبر

 : االجتماعية الشبكاتو  المسجد و  األرسة بير  : األولية السياسية التنشئة •

   القيم مجموعة األولية السياسية بالتنشئة يقصد 
نها الت     الفرد  يستبطنها و  يخب  

  ف 
 المدارسمن . و المراهقةو  الطفولة مرحلت 

  
   مريكيةاأل  المدرسة وليةاأل السياسية التنشئة درستالت 

   ظهرتالت 
   القرن اتيربعينأف 

بالمدرسة  ةالمعروفو  ،الماض 

   األرسة تلعبه الذي يالمحور  الدور  عىل باألساس ركزتقد و  ،Behaviorismالسلوكية 
 ترىو  ،فراد لأل السياسية التنشئةف 

   السياسية التنشئة أثر  نأ المدرسة هذه
ة  تلكف  ة ؛ أي: "الحرجة"الفب     إليمتد  ،ةالمراهقو  الطفولةفب 

 من. و 32العمر باف 

   السياس   الرث دور  ظهر  ثم  
  و  ،المدرسة تلك أدبياتف 

، اعتمدت الت 
 
   الكم   التحليل عىل، أساسا

 تتناقل كيف" دراسةف 

 ؟33"السياسية اآلراءو  االنتماءاتو  المواقف األجيال

 و 
 
   ينشأ  الذي فالطفل ؛الطفل إل هلاأل من السياسية المواقفو  التفضيالت تنتقل، المدرسة لهذه وفقا

 مسيسة غبر  رسةأف 

   نشأ  الذي والطفل، مسيس غبر  يكون سوف
 . لخإ .. . يسارية سياسية مواقف بالتبعية يتبت   سوف يسارية رسةأف 

   تتحقق لم طروحةاأل  تلك نإ
؛ فمن خالل تتبع بحثنا ف  ٍّ  

 رضوى قد  ال إ نجد  لم، ةخمسال مبحوثينا  حياة سبر  إال بشكل جزن 

   يالقياد والدها  من اليسارية السياسية المواقف و أ حزنر  ال االنتماء توارثت
 خذها أ عىل يحرص كان  الذي التجمع حزبف 

   للحزب التقدم   الشباب اتحاد  إل ثم الحزب طالئع لجان إل الصغر  منذ و  ،دورية بصورة خوي  ها أو  ختيها أ مع
 المراهقة سن  ف 

   الحزب رضوى تركت ذلك من الرغم عىلو . الشبابو 
   ه  و  اتيالتسعين واخر أف 

ة السنواتف  مع الشارة  . الجامعة من األخبر

 .  إل أن والدتها لم يكن لها أي نشاط سياس  أو انتماء حزنر 

  منتمية غبر  أرس  من يأتيان فكالهما ، محمد و  أليمن بالنسبة ما أ
 
 نإف ذلك من بالرغمو  ،جماعة أو  حزب أيإل  سياسيا

  كان  السياس   انخراطهما 
 
  مبكرا

 
   سياسية تنشئة عىل خالله من حصال  ، وقد جدا

 عن االنخراط هذا  كانو  ،الطفولة سن  ف 

ةو  الصداقة شبكاتو  المسجد  هنا  بالذكر  نخصو  ،التقليدية األرسة قناة غبر  أخرى قنوات طريق    الجبر
 الوع   شكلتالت 

 اجتماعية خصائصو  ظروفو  بنيوية استعدادات ذلك عىل ا ساعدهم الذي لعلو  . لهما  األولية السياسية المبادئو  الهويةو 

   النشأة أو  االجتماع   النوع مثل ،أخرى
   أو  ،يةالسالم للجماعات الكثيف حضور بال معروف شعتر   ح  ف 

 معروف ح  ف 

 . فيه ييسار  حزب بنشاط

                                                             
32 - Daniel Gaxie, «Appréhension du politique et mobilisation des expériences sociales», Revue Française de 

Science Politique, Vol.52, N.2, 2002, p.148. 
33- Alfredo Joignant, «La socialisation politique, stratégie d’analyse, enjeux théoriques et nouveaux agenda de 

recherche», Revue Française de Science Politique, N.5, 1997, p.536. 
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نا  ذا إ ننا إ  اجتماعية تنشئة عن الحديث ل  ابالت يمكننا ، المستبطنة األدوار و  من المعايبر  مجموعة االجتماع   النوع اعتبر

 الرجال بير   البينية السياسية المواقف اختالفات رصد ن أنو  ،Socialisation politique genréeمجنسة  سياسيةو 

   اختالفات إل رجعها نو  النساءو 
 . 34التنشئةف 

 م أيمن يؤكد 
ا
   نيعمال موظفةو  لموظف ابن نهأ ثال

 لإ فتعر   ه، لكنالمرصية للحكومة المملوكة للتصنيع العربية الهيئةف 

   التجمع زبح
ةف     موظفير   كانا   ايوالد» : . يقولالثانويةو  عداديةال  المدرسة فب 

 ، ولم يكن لديهما للتصنيع العربية الهيئةف 

.  صعٌب  للتصنيع العربية الهيئة ضمن السياس   العمل نأ كما ،  واضحة سياسية مواقف و أ ،سياس   نشاط أي
 
 كنتوقد   جدا

  
   السياس   للعمل الوحيد  الممثل يةعدادالمرحلة ال ف 

   حت  و  ،األرسةف 
   الصغبر  أح 

ك ف   بر ثك  السياس   العمللم يشب 
 
ولم  ،ا

 لكنه  
 
 أ كانيكن عضوا

 
، ولم  حيانا  

ةييأن    الصغبر
 .«نشاط أي كن ألخت 

   السياسية هتنشئت عىل أيمن يحصل لم
    الصداقاتو  العالقات شبكة خالل من بل ،أرسته خالل من السن هذا ف 

 نها كو  الت 

انه مع    الشباب هئأصدقاو  جبر
  المرحلة العدادية  كنا » : . يتابع أيمننرص  مدينة ح  ف 

ين ال  حو ف   شاب عشر
 
ل ا ، الشارعإل  نب  

انو  صحابنا أ نقابلو ، القدم كرة  نلعب اننا، وكنا نراهممنا  األكبر  الجيل لإ تعرفنا وقد . ا نجبر    ، والذين كانوا جبر
 نو سكنيو  ح  الف 

   أثروا قد و  منا  أكبر  كانوا هؤالء   . نبنا اجب
   كانوا   . فيها  مازالوا و ، حياتنا ف 

 ذ من العام العملو  الحزبىل ع وعرفونا  التجمع حزبف 

 .«صغرنا

نة sociabilité masculine réseaux deمن شبكات عالقات اجتماعية ذكورية -تلك الشبكات  تحولت  باالمتيازات مقب 

   االجتماعية
   الكرة لعبو  ،ماكن العامةاأل  احتالل : الحرص  ليسو  المثال سبيل عىل ه  و  ،صغرهم منذ  للذكور  سندتأالت 

ف 

 réseaux de socialisation politiqueشبكات تنشئة سياسية مجنسة  إل  -لخإ. . النسبية الحركة حريةو  ،الشارع

sexuée،  فيه  و  الخدم  و  االجتماع   دوره خالل من الحزب عمل كيف  مالحظة الهتمامل المثبر  من لعلهو  إعادة عىل الب 

   ثناءأ االجتماعية البت   تلك إنتاج
 . الشبابو  لألطفال السياسية التنشئةو  االستقطاب عمليت 

   مساعدة من ذلك إعطاء دروسو ، تجمعنا  ةبر ثك  نشطةأب يقوم الحزبكان »إذ 
 يقيمون كانوا   الدروس بعد و ، الدراسةف 

   كانت  ميالدنا  أعياد  كل.  نشطةأو  حفالت
وا ، المقر ف  . اتمباريو  ةويكر   دورات نعملو ، بها  نلعب "بونج بينج" طاولة لنا أحرص 

 ونشاهده، ونناقشه. 
 
   موسيق   نسمعكنا   كنا نحرص  فيلما

للحزب دور اجتماع  كببر جعلنا نرتبط به، كان ،  رحالتونخرج ف 

   ي؛ أي: ثانو الو  كان قبل الجامعة  لكالما . هذا العمل العامو  بالسياسة ، بسببه،نهتمو 
  . واتيالثمانين خر او أف 

كان   الحقيقةف 

 الشباب من معظمنا 
 
ول دائما مهتمات بالسياسة،  فمنهن من يمنعها األهل، وأخريات لم يكن   ،؛ ألن البنات ال يستطعن الب  

 
 
  لحضور الحفالت ثم تذهب باكرا

 .«وهناك من كانت تأن 

  ةمبكر  سياسية تنشئة بتجربة محمد  مر  ، اآلخر  الجانب وعىل
 
   هو و  ،جدا

ةف     نشأ  حيث ،فقط عمره من العارسر
 ةأرس »ف 

ه حد  عىل «مسيسة غبر  لكنو  نةمتدي    نأ بعد و  ،السابعة سن   من القرآن خوتهإ جميعو  تحفيظه عىل هاوالد أض قد و  . تعببر

ة تمأ    قرآن ظتحفي دروس أخذ إل  انتقل عمره من العارسر
لهمإل  المجاور  المسجد ف     مب  

إل  نتم  أ» : يقول. المطرية ح  ف 

،حكومة صغبر  موظف   يوالد . كانبسيطة رسة متدينةأ
 
  و  ،ناختأخوان وأ ل  و ا

لم  والداي. ل حياتها اطو لم تعمل  والدن 

  ا
  و  نا أ. لسياسةيعمال ف 

  األكبر مت 
   لجماعةقمنا باالنضمام إل ا أح 

 ؛ أي: منذ عشر سنوات اتينيناالثم أواخر ف 
 
ومنذ  . تقريبا

بة صغري بدأ أهىل  
 
  كانت تقوم بتحفيظ األوالد القرآن، وكانت أول امرأة أراها منق

  إل جارتنا الت 
  مع أخوي  وأخوان 

يرسلون 

 .  
  حيان 

ة تركتها  ف     تعلمأ بدأتختالط، و اال  خشيةوحير  بلغت العارسر
من الذي ي المسجد ف 

 
  يتعل

جاور بيتنا وبقيت أخوان 

                                                             
34- Lucie Bargel, «La socialisation sexuée : apprentissage des pratiques politiques et normes de genre chez les 

jeunes militantes», Nouvelles Questions Féministes, Vol.24, N.3, 2005, p. 37. 



11 

ة، قد ل. عندها 
 
مت عىل أساتذة عد

 
يتأيمن الظواهري : منهمتعل    ، وترب 

 ِح ف 
 
. يةالسالم الجماعات فكر  حضنو  ،نهمض

 . عليها ت أنشو  الجماعة مبادئ عىل تها وق فتتعر  و 

  الشباب من  الكثبر مع الشارة إل أن 
من خالل كانت عمل  للأن أقرب وسيلة كانوا يجدون   ماكن الشعبيةاأل الذين يقيمون ف 

  ح   
  مثل هذا المكان يمكن للمرء أن يخرج سالميير  معقل لل  نا نباجبكان ، و المطريةالجماعات السالمية، وقد نشأت ف 

، وف 

 .«ه منذ الصغرطاقت

   للمسجد  المزدوج الدور  يظهر  وهنا 
  لكنو  ،د تعب   كمكان  الشعتر   ح  ال هذا ف 

 
 االستقطابو  السياسية للتنشئة كمكان  أيضا

 مشابه كان  الجماعة دور  لعل. و الشبابو  األطفال من للذكور  السياس  
 
   التجمع حزب لدور  ا

 المستقطبير   ةوحد عىل العملف 

ء كانت تمثل كل   الجماعة» تجمعهم:  ثيقةو  اجتماعية وأنشطة اجتماعية شبكات تكوينو  ،بقاء ال  خالل من تهمصالبو   
سر

انك، صحابكأ . بالنسبة لنا  بكو  أكلك حت  ، دينك، مذاكرتك، جبر   .. . خوانمن ال  كانوا   أصحانر   كل.  رسر
 ذ أن كنتمن كلها   حيان 

 
ا
ك من علينا  بوتقة تعمل كانت  الجماعة. "خوان"إ كانت  طفال ، وأن تب 

 
   الجماعةذ أن كنا صغارا

ها  يعت 
ِّ
 عن حياتك كل

 
 . أن تتخىل

ء  
 .«أي ال يبق  لديك سر

   عىل فقط تقترص  لم محمد و  أيمنو  لرضوى السياسية التنشئة نإ
 الجامعية المرحلة شكلت فقد  ؛المراهقةو  الطفولة مرحلت 

 . السياسية للتنشئة محورية محطة لهم

 المسار  إل لتحو لل أو  السياسية لتنشئةا أو  ،السياس   للنشاط ساحة بوصفها  الحقوق كلية:  ةالجامعي الدراسة مرحلة •

 : السياس  

ة تتبع خالل من   درسوا  حيث، شمس عير   جامعة الحقوق كلية  أن نجد  سوف الثالثة الفاعلير   لهؤالء الذاتية السبر
 
   جميعا
ف 

ة    فارقة نقطة كانت،  اتيالتسعين فب 
  مرورهم من بالرغمو  . السياسية تنشئتهم عمليات مسار و  النشاط   مسارهمف 

 
 جميعا

 حيث  . تجربتها بطرق مختلفة ا عاشو  ؛ فإنهمنفسها  بالكلية
ا
   ن رضوى تركت حزب التجمعأ نجد مثال

 ،المرحلة تلكف 

   المجتمعب العمل الكتشافو  ،حزنر  ال غبر  الطالنر   السياس   لنشاطإل ا اتجهتو 
 بينما نشط أيمن  . المدن 

 
 فيها  سياسيا

 
 
   استمر  فقد ، محمد  ما ، أالحزبية بهويته محتفظا

 الجامعية المرحلة. مع التذكبر بأن خوان المسلمير  ال  ةجماعإل  هئانتماف 

 شكلت 
 
 . السياسية تنشئته لمسار  جديدة آفاقا

   الدخول قبل
   الثالثة للفاعلير   المختلفة السياسية المسارات تفاصيلف 

ةف   السياق نوضح أن نود ، الجامعية الدراسة فب 

ة كلتل العام ة ه  و  ،الفب     اتيالتسعين فب 
   االتحاد  تفككمثل  ،مةمهال القوميةو  العالمية األحداث بعضشهدت  الت 

 ،السوفيت 

  مرص،  يةالسالم لجماعاتا انتشار ، و الثانية الخليج حربو 
 فقد ، خر آ صعيد  عىل. "رهابال عىل الحرب" الدولة عالنإو ف 

  هدتش
 
  أوسلو  اتفاقية من بداية الفلسطينية بالقضية المتعلقة األحداث بعض أيضا

 
 بمدينة براهيم  ال  الحرم بأحداث مرورا

   الفلسطينية الخليل
   الثانية الفلسطينية االنتفاضة حت  و  اتيالتسعين وائلأف 

 الثالثة نا و مبحوث أكد  قد . و 2000 عام نهايةف 

   الطالنر   الحراك نأ
ة تلكف    كان  الفب 

 
  منتظما

 
 خاصةالفلسطينية  القضيةو  عامة القوميةو  العربية القضايا  كانتو  ،نسبيا

 . منتظمةال غبر و  العرضية الطالبية المطالب بعض تخللته نإو  ،لاألو   كهمحر  

  رضوى يترو 
ا
   ن المحرك األول للحركة الطالبيةأ مثال

ة تلكف   تحدثت، وقد التطبيع قضايا و  الفلسطينية يةالقض كان  الفب 

 عن حدثير  محوريير  
ا
 الصناع   المعرضو   ،199435 براهيم  عامالحرم ال  ا حادثت ما آنذاك. ه لطالنر  شعال الحراك اأمثال

                                                             
   وقعت البراهيم   الحرم مذبحة -35

   الخليل بمدينة براهيم  ال  سجد الم ف 
اير / شباط ف   المصلير   عىل النار  طالقإب ييهود طبيب ارتكبها و  ،1994 فبر

  29 ال  حو  فقتل
 
 عىل عيان شهود  روايات: الخليل إل رحلة" روك، دومينيك" انظر  الحادثة تلك حول المعلومات من لمزيد . المئات وأصاب مصليا

اير / شباط 25 أحداث  . 47-38 ص ،17 العدد  ،5 المجلد  ،الفلسطينية الدراسات مجلة ،"1994 فبر



12 

 هذه كل  بير   منو  . التطبيع مقاومةو   ،المظاهرات الدورية لمساندة القضية الفلسطينية إل ضافةإ ،199636 عام الزراع  و 

 شعلت أرضوى حادثة وحيدة  ذكرت، الفاعليات
 
  حراكا

 
 بحقوق خاصة حادثة ه  و  ،همحقوقو  الطالب بمطالب متعلق طالبيا

  محمد  أكد  كما .  37المعاقير   الطالب
 
  كان  الطالنر   الحراك نأ أيضا

 
 االنتفاضة ، وال سيما الفلسطينية القضية حول متمركزا

   الثانية
ي  طالٌب  هو و  شهدها  الت     الوقفات بعض عن تحدث كما ،  جامع 

 . الطالبية 1979 الئحة ضد  الطالب نظمها الت 

ة النشاطية لمبحوثينا  إلبالعودة و     الوحيدةه   رضوى نأ نجد ، الثالثةالسبر
 التفرغ إل اتجهتو  السياس   الحزب تركتالت 

   بالمجتمع للعمل
   بالمجتمع العمل رضوى بدأت إذ  . أثناء دراستها الجامعية المدن 

 عضوة مازالت ه  و  دراستها  أثناء المدن 

   عملت نها أ كما   ،التجمع لحزب التقدم   باالتحاد 
   قياديون سها أس   منظماتف 

 خالل من ليهمإ فتتعر   ، وقد المرصي اليسار ف 

  فعملت ،داخل الحزب عالقتها  شبكة
ا
   أوال
   38نمائيةابن خلدون للدراسات ال  مركز ف 

   عملت ثم ،األقليات وحدةف 
 مركز ف 

   39االجتماعيةو  الشبابية اساتللدر  الجيل
وعف     األطفال بعمالة خاص مشر

   عملها  خالل منو  ،الفخار  صناعةف 
 تلكف 

   بدأت المنظمات
  و . الواحد  حزنر  التنظيم ال آفاق محدوديةو  بالتعدد  ؤمني، مختلف فكر  تكوينف 

 بمركز  عملها  أثناء ف 

   كان ل  زميل»، تقول: الحزب تركت الجيل
  عمالتجمع يف 

: إ لاقو  مركز ابن خلدون ل ف  إل أشخاص حتاج ين المركز ل 

  يعملون 
   سنتير   ، فذهبت إل هناك وعملتوحدة األقلياتف 

 األقليات فكرة االختالف حول وقد غذى عمىل   ،الوحدةف 

، لدي   التعدد و    المتطوعير 
كت المركز، وعملت، من خالل أحد أصدقان    وبير  الدكتور سعد فب 

. حصل بعد ذلك خالف بيت 

  مركز الجيل
   ف 

إل يسافر و  ةواسع، وقد أفدت الكثبر من الدكتور أحمد، والذي كانت لديه رؤية اتحاد الشباب التقدم  ف 

ة ، وكان صاحب بصبر
 
ا ث عن  . الخارج كثبر

 
 عالم  فساد ال العن و  ،فساد مباركو  ،فكرة توريث الحكمفهو أول من تحد

  سنة التضليلو 
 تركت الحزب 1998، وف 

 
 .«تقريبا

  رضوى تحدثت
 
   حقوقية بمراكز  عملها  نن أع أيضا

   المجتمعف 
 فرص لها  أتاح المدن 

 
، وخاصة جديدة معارف عىل للحصول ا

نتال  دخولمع     نب 
   اتيالتسعين منتصفف 

 : خلدون ابن بمركز  كمبيوتر   جهاز  توفر و  ،مرص ف 

نت»   1994 ةسنمنذ  كنت أستعمل النب 
 كان  خلدون ابن مركز ، وربما لم يكن كثبر من الناس يعرفه، وعندما كنت أعمل ف 

ء : للناس قولأ كنتو ، كمبيوتر   نا يدل  
: أنت  نيقولو  كانوا   "،تشاتينج" اسمه هناك سر ء اسمه  . معقولمجنونةل   

هناك سر

 عالم حير  تفت نكأو  "،سايت ويب"
 
   منالقليل  غبر   ينظر  ةوجههذا من  . عليه ير  تطلعو  خر آ ا

  و  يتفكبر و  رؤيت 
 خرجأ جعلت 

   بالمجتمع ال  اتص معو  ،العام يالفكر  المستوى عىل ةالواحد الرؤيةو  ي،الحديد التنظيم ةفكر  من
 عىل نت أرىك  المدن 

 .«مختلفة أشياء الواقع رضأ

   بالمجتمع رضوى عمل نأ فيه الشك مما 
   الواسعة هفاقآ لإ فها تعر  و  المدن 

   األسباب همأ منا كان،  السياس   العملف 
الت 

ك جعلتها    أكدت لكنها و  ،الحزب تب 
 
 و  التنشئة محورية عىل أيضا

 
   السياسية المعرفة د تعد

    عليها  حصلتالت 
 ،الحقوق كليةف 

   بالظرف ذلك ربطتو 
ة الخاص التاريح    ذكرت، وقد اتيالتسعين بفب 

ا
   كببر   بشكل انخفض قد  اليسار  سقف نأ مثال

 تلكف 

ة    االتحاد  تفتت بسبب الفب 
ية السالمرهاب الجماعات إلوقوف مع الدولة ضد االحزب  اختيار و  ،ناحية من انهيارهو  السوفيت 

   اليسارية الطالبية التنظيمات بعض ظهور إل  ذلك أدىو  . أخرىمن ناحية 
  و  ،الجامعةف 

 الطالب من العديد  احتوت الت 

   توحشها و  يةالسالم الحركات بدايات مع». تقول: الحزب من أكبر  بصورة السياسية طموحاتهم أرضتو  اليساريير  
ف 

 موقف أخد  ألنه ؛التجمعبدأت تقل مكانة  اتيالتسعين
 
   ا
  مرحلة الشبابو  الدولة، صالحف 

 ف 
 
 تمرد سن  ال ،كنا حينها طالبا

   ظهرت أخرى يسارية طالبية تنظيمات هناك كانو  ،الحزب عىل نتمرد  فبدأنا  ،ثورةالو 
الشباب  ضمتو  ،الوقت ذلك ف 

                                                             
   يقام كان  يسنو  معرض هو  الزراع   الصناع   المعرض -36

   المعارض أرض ف 
   القاهرة ف 

   ،سنة كل  من مارس/ آذار  ف 
 رسائيلإ فيه شاركت ،1996 وف 

 . كببر   شعتر   سخط إل أدى ما  ،مرة ألول
   شمس عير   جامعة أصدرت -37

  اتيالتسعين أواخر  ف 
 
ل من للدراسة مخصص قسم" الموجه االنتساب إل المعاقير   الطالب بتحويل قرارا  "،المب  

  األعىل بمصاريفه المعروفو 
 
   وساندهم ،نو المعاق الطلبة فتظاهر  نسبيا

 . المظاهرات لفض بعنف األمن وتدخل ةالطلب باف 
   مركز  -38

 . والحريات النسان حقوق عن للدفاع 1988 عام براهيمإ الدين سعد  أسسه حقوف 
 . 1993 عام رزة هللا عبد  أحمد . د  أسسه مركز  - 39
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 عنالطموح الثائر 
ا
  كنا كلنا ذي  نفسه ال حزنر  التنظيم ال كالتمش . فضال

 عدمو  الحزب داخل المناصبتوزي    ع ، كمنها  نعان 

 .«مؤسسيه غبر  جديدة أجيال استيعاب عىل قدرته

   أخرى طالبية لتنظيمات رضوى انضمام ومع
   دها و وج ظلف 

  مشكلة واجهت، الحزبف 
 
  عن الناتج الهوية دِ تعد

 
 د تعد

 La pluralité des sites d’inscriptions des "االجتماعيير   الفاعلير   واقعم تعدد " عليه يطلق ما  أو  التنظيم   االنتماء

acteurs sociaux  يمحور  ر أم هو و  ،40هويتهم تحولو   
  ذكرتوقد ، لفاعلير  امهنة  أو " "صنعة مسارات دراسةف 

ا
مثال

   النشطاء ها ئاأمام أصدق يةالحزب هويتها صعوبة تمثيل 
   كناشطة  هويتها  تمثيل صعوبةو  الجامعةف 

 أخرى طالبية حركاتف 

   أمام القياديير  
ك جعلها  الذي األخبر  الحدث لعلو  ،الحزبف    الحزب تب 

 
  كان  نهائيا

 
ل   انتك»، تقول: المشكلة بتلك متعلقا

   الحزب ممثلة كنت  ة؛ فقد بر ثك  أدوار 
  زمال ترصفات عن ولةؤ مس كنتو  الجامعةف 

  ، لكنالطلبة ن 
هذا  بسبب الحزب تركت ت 

  الطلبة ووزعوا منشورات ثقافية الحزب يقيم فاعلية كان  . الموضوع
ها زمالن   أخرى بتنظيمات علقتت حرص 

 
لت إل ِح ، فأ

   حقيقتال
  أشعر أن ذلك الحزبف 

  ، ما جعلت 
 .«، ثم غادرت الحزب وتركتهالعبث قمة ف 

ة من  دخوله ذلك عىل شجعهو  ،اقتناع عن 1992 عام الحقوق كلية  دخل فقد ، أيمن ما أ انهو  هئصدقاأمع مجموعة كببر  جبر

   هئزمال و 
 يحققو  ،أفكارهم يستوعبو  يجمعهم أن يمكن الذي األمثل المكانه   الحقوق كلية  أن شعروا  ألنهم ،الحزبف 

   حزنر  ال السياس   نشاطهو  هانتماء أيمن نم   . العمليةو  الفكرية طموحاتهم
ةف  حيث كانت الكلية بالنسبة له  ،الجامعة فب 

   السياس   االنخراطو بمثابة مكان للنشاط 
 . خدمية مأ كانت  سياسية، الحزبية صورتهف 

   مشاركته جانبإل –كان أيمن 
   -للتطبيع المناهضو  العروبة بقضايا  المتعلق الطالنر   الحراكف 

 
 السياسية تهأبنش متأثرا

 ما ياألول
 
ا    ربط، وكثبر

فيه  و  الخدم  العمل و  السياس   العمل بير   خطابهف     يرى، و الب 
 المشاركة صور  من صورة األخبر ف 

  و  بل ،السياس   الوع   رفعو 
  الحقوف 

 
فيه  و  المجتمع   الدور  خالل من العام العمل اكتشف أنه إلذلك يرجع  لعلو  . أحيانا  الب 

  نجد  حيث . طفولته منذ  التجمع حزب لعبه الذي
ا
   هئأصدقا مجموعة مع أسس نهأ مثال

 أرسة الجامعة من األول ةالسنف 

  لثقااو  االجتماع   النشاط خالل من التسييس"، إنما كانت تهدف إل البحت السياس   العمل هدفها  يكن لم جامعية
 ف 

 نخلق وع أن نحاول، وكنا نشاط طالنر  ينا دكان ل». يقول: الخدم  و 
 
 طالب يا

 
  محبة يا

، ولم نهدف إل طالب الحياةال يتمثل ف 

؛ فنحن جديدالعمل السياس  كان   . فحسب تظاهر ن وأن العمل بالسياسة
 
  ال ةطلبا

، وقد اتجهنا إل إنشاء أرسة ولألسنة اف 

نا، وقد انضم إلينا كثبر من الطلبة غبر  ر ما نريد  خاصة بنا كما يفعل غبر سير  من أجل أن نفعل ما نرغب به ونقر 
كانت .  المسي 

   الطلبة نذهب معكنا و  اجتماعيةو  يةنشاطاتنا تثقيف
 ف 

ا
مناقشات و  نظم ندواتنكنا و  ة،مذاكر  عقد جلساتو نأ ،رحالت مثال

 .«كتبو  أفالم لحول قضايا معينة أو حت  حو 

   استمر ، الطالنر   أيمن نشاط بجانب
 نه لم يتول  أ أكد و  ،المجتمع   بعمله ارتبطو  التجمع حزب خالل من السياس   العملف 

شح فلم . الحزب داخل سياس   منصب أو  الحزب باسم سياس   صبمن أي   يب 
 
 كان  لكنهو  ،الداخلية لجانه النتخابات أبدا

 مهتم
 
  ». يقول: المحلية المبادراتو  بالعمل الخدم   ا

ةثك  بأشياءنا قم، الجامعة مرحلةف  فقد قمنا بتنظيف الح  وطالء  ؛بر

. فحير  تكون بحاجة إل الوصول إل مجتمع
 
 سياسيا

 
 األرصفة، ودعونا الناس إل مشاهدة ما فعلنا. هذا الفعل يخلق وعيا

  تنظيف الح   قبل بدء 
 الناس عىل المشاركة فيما تقوم به؛ أعت 

 
يعرف حقوقه، وكيف يمارسها ويعبر  عنها فعليك أن تحث

 يذهب إل العمل ويعود إل بيته، ن المشاركة اليجابية، وأاالنتخابات وبعدها. هذا الفعل يهدف إل 
 
ال يبق  الفرد سلبيا

  
 عن الدنيا الت 

ا
 . « يعيش فيهاوهكذا يظل منفصال

ل نقطة الجامعية المرحلة شكلت فقد ، محمد  أما     تحو 
 ،مختلفة تيارات لإ خاللها  من تعرف حيث ،السياسية تنشئته مسار ف 

   ساهمت تجارب خاضو 
 للخروج" وسيلة بمثابة له ةبالنسب الحقوق كلية  كانت  فقد  . السياسية قيمهو  هويته تشكيل ةعادإف 

   "السياسية البوتقة من
 تيارات ، والسيما مختلفة أفكار  لإ التعرفو  ،المسلمير   خوانال  جماعة مع الطفولة منذ  عاشها الت 

                                                             
40- Olivier Fillieule, «Carrière militante», in : Olivier Fllieule et al….. op.cit, 2009, p.87. 
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  محمد  يشد . اليسار 
ا
   فارقة نقطة نها أ عىل الجامعية تجربته مثال

   العوامل أهم منو  ،السياس   وعيه تشكيلف 
 ساعدتهالت 

   التنظيم ترك عىل
   حقوق كلية الدخلت  » : يقول. 2003ف 

 كانت مرتعالت 
 
لطالب لمكتب  هناك كانف . الناضيير  و  لليسار  ا

اكيير  لمكتب و  ،الناضيير  
  . معارضالوا يقيمون كان  وهؤالء ،لطالب االشب 

 
؛ أي: خوان يال كان   طبعا

 
عدون الصغار ليكونوا كبارا

 
ا
  كنت شبال

 
ا  آخر  شخص مسؤولية من بت الثانوية المرحلة دخلت وعندما  الجامع، إل أحدهم مع أذهب وكنتصغبر

   الثانوي ومسؤول الثانوية، المرحلة شباب عن مسؤول
مت 
ّ
وعندما دخلت . . وهكذا . الكلية دخلت عندما  الكلية لمسؤول سل

  معرض 
 يقفون ف 

 
ة رأيت أشخاصا   ، 1979الئحة  عقد بموجبالكلية أول مر 

وأفرغته  االتحادات الطالبيةحددت نشاط  الت 

: هؤالء شيوعيون كفرة. ف ن هؤالء؟م : ول الكليةن الالئحة ذهبت أسأل مسؤ ، وحير  سمعت عمن مضمونه  
   قلتأجابت 

ف 

  :    هؤالء ة؟ الكفر ةكفر نفس 
ث إليهمالتلفف 

 
. أاز فقط. ثم قررت أن أذهب وأتحد قال  : لهمل قو . وكنت أناقشهم بشكل يوم 

:  نهم يقولو و  ،الرسولقال و  هللا  .«نجلزإقال و  قال ماركسل 

ات الجامعية. تعرفت إل أحدهم نقاش ممتعةال اتحلقكانت    أن نجلس  وطويلة؛ فلم أكن أحرص  المحاض 
فطلب مت 

 ،محمد عصمت سيف الدولةو  ،سير  االقادر ي عبد  مثلة لشخصيات نحرص  صالونات ثقافي بشكل مفرد ونتناقش، وضنا 

 . «2003حت  ختلف يخطاب البدأ و 

  الثقافية الصالونات دور  عن محمد  تحدث كما 
   اليساريير   الطالب مجموعات خالل من ليها إ تعرف، الت 

   ،الكليةف 
ف 

   السياسية أفكاره بعض مراجعته
 حرص  صالونأكنت ». يقول: عليها منذ الطفولة ترنر الت 

 
 فيثقا ا

 
ة مع  ا  أسسها مجموعة صغبر

  عىل صلة ير  يكسالمار بعض كبار و  ي،ناض حجاز و  ،عاصم الزيات ، وكان فيها محمد بن عصمت سيف الدولة
، وكانت قراءان 

اث  كالم. أنا أقول  الدينو  بالب 
 
،مطلق ا

 
  من ذلك نظرياتو  حساباتو  القلمو  بالورقةخرون يتحدثون اآل و  ا

ن أهديهم إل أ. ونيت 

  أحسست أنهم يلطريق الحقالسالم وا
، لكن قال ل   سخرون، لكت   

ال األشخاص الصالون: هؤالء  انتهبعد أن محمد مت 

أنت تتحدث إليهم بشكل مطلق من باب: السالم هو الحل. يجب أن تناقشهم لكن وهم ذوو تربية سيئة!  ،عرفون المناقشةي

ق.    لحلقلت له: وما ابشكل معم 
 
  المرة القادمة لا؟ قإذا

: خذ هذا الكتاب واقرأه ثم اعرضه ف  "اقتصادنا"  اسم الكتاب. ل 

. ، وهو شيع  محمد بكر الصدر من تأليف   
   كانو  ت الكتابأقر  عراف 

اكية من منظور و  لنظرية الرأسماليةانقد ف  النظرية االشب 

  باألفكار . عرضت الكتاب، ثم لخصتهو  ، وقد أنهيت قراءتهصفحة 600 ، ويتألف منسالم  إ
وهذه كانت بداية تعرف 

 .«المختلفة والجديدة عىل   

ةكانت   ستعداداتال او  قيممجموعة من ال خاللها  من كتسبا قد و  ،سياسيةال للتنشئة مرحلة لمحمد  ةالنسبب الجامعية الفب 

  فك ارتباطه با ةجديدال
  كان لها دور ف 

  لجماعةالت 
 
   يالجذر  التحول نقطة تشكل لم لكنها و  ،الحقا

 حيث ؛السياس   مسارهف 

   استمر 
   استمر  نهأ أكد ، و السياس  و  الخدم   بشقيها  المسلمير   خوانال  جماعة مع انخراطهف 

 الخدم  و  االجتماع   العمل"ف 

   الجماعة به تقوم الذي" يالخبر و 
  نشط نهأ كما   ،شمس عير  و  المطريةف 

 
  و ،الجماعة خالل من سياسيا

 دعم حمالت ف 

  ، وخاصة مرشحيها 
   اعتقاله تم الجماعة مع السياس   نشاطهعىل خلفية و  ،2000 عام الشعب مجلس انتخاباتف 

 2001ف 

  عشر  حد أ ةلمد
 
 . حياته يامأ أ أسو أنها ب وصفها  يوما

/يناير   ثورة بعدها  منو  األلفية الثانية مرحلة إل اآلن ننتقل  
   المرحلة ه  و  ،2011 كانون الثان 

 الثالثة نا و فاعل فيها  تركالت 

   العمل إل انتقلوا و  ،حزنر  ال أو  التنظيم   السياس   العمل
   بالمجتمعو منظمات أ جمعياتف 

 حقوقية قضايا  لمساندة المدن 

 . عماليةو 

   المجتمع •
  فضاءبوصفه  المدن 

ا
 : شةمهم   عماليةو  مهنية فئات مطالب مساندةو  العام العمل ةمارسلم بديال

 ( 2010-2000) الغضب عقد هذه المرحلة  تضم
 
/يناير   بثورة مرورا  

  ف. أحداث من تالها  ما و  2011 كانون الثان 
 تلك ق 

  رضوى غتتفر   المرحلة
 
   للعمل تماما

   المجتمعف 
 خوان المسلمير  ال  جماعة محمد  كتر و  ،التجمع حزب أيمن ترك كما   ،المدن 

  تفرغوا و 
 
   بالمجتمع للعملجميعا

 . المدن 
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نا    أرسر
 
   التجمع حزبتركت  رضوىإل أن  سابقا

 آ اكتشفت نأ بعد ، بقليل تخرجها  قبل أي ؛اتيالتسعين نهايةف 
 
 أوسع فاقا

   بالمجتمع منظماتو  جمعيات خالل من العام للعمل
   عملها  لعل  و  ،المدن 

 األطفال عمالة قضية مساندةالجيل عىل  مركز ف 

  
   ذلك تأكد و  ،العمال بقضايا  اهتمامها  لتوسيع بداية بمثابة الفخار  صناعةف 

 نأ نذ قد عملت مف ؛الالحقة راتها ااختيف 

   تخرجت
   نشأت المرصي العمال التحاد  تابعة هيئة ه  و  ،العمالية بالجامعة البحوث مركز ف 

 البحوث مركز و  ،اتيالستينف 

ي  لها  التابع  
 أرادت حيث ،مديري  ها  مع مواقفها  اختالف بسبب 2003 عام تركتهو  ،النقانر  و  ل  االعم بالتثقيف ساسباأل  معت 

 
ا
  تنشر  نأ مثال

 
   النقابية العضوية ضعف سبابأ عن بحثا

ه رفض القطاع رئيس ، لكنالمدن الصناعية الجديدةف   أثناء. و نشر

ٍّ  بشكل عملت، العمالية بالجامعة عملها   
   جزن 

   الجمعيةف 
أسها الت   . أيمن يب 

   زمالء كانوا   حيث ،المراهقة سن إل ترجع بأيمن رضوى معرفة
   أصدقاءو نفسه،  الحزبف 

   عملها  بجانبو ذاتها،  الكليةف 
ف 

   الجمعية
أسها الت    رضوى بدأت، أيمن يب 

 
 كانو  ،العمليةو  الفكرية منظومتها  س  أس  ، المرأة قضايا  مؤسسة مع بالتعاون، بحثا

   العامالت بالتحديد ، و المرصي العمل قانون حماية من المستثنيات النساء عن
 . المنازل عامالتو  البحتة الزراعةف 

   استمرت ماليةعال الجامعة رضوى تركت نأ بعد 
   بشكل العملف 

   عملت ثم أيمن مع جزن 
 منذ و  ،الطفولة نقاذ إ هيئةف 

   ةيتنفيذ ةمدير  رضوى تعمل، ناآل حت  و  2008
 للفئات االجتماعيةو  االقتصادية الحقوق عن بالدفاع معنية جمعيةف 

 . القاهرة بجنوب المهمشة المهنية

   القضايا  أهم منو 
 تقديمو  مساندتهمو  ،المنازل عامالتو  الفخار  عمال ا قضيت ؛جمعيتها  خالل من رضوى عليها  عملتالت 

   الدعم
 . حقوقهم عن تدافعو  تمثلهم تنظيمية كيانات  نشاءإ أجل من لهم القانون 

  يرجع العمال بقضايا  رضوى اهتمام نإ
 
ٍّ  ابنة كونها   إل أيضا    سابق عضو و  ،كببر   نقانر 

 والدها  نأ أكدت ، وقد الشورى مجلسف 

  لعب
 
   دورا

 
ا    كببر

 العامالت و  ،بقضايا العمال اهتمام  ». تقول: السياسية اختياراتها و  ل  االعموعيها  تشكيلف 
 
خصوصا

  أ إلالمستثنيات من قانون العمل يرجع 
   ن 

 عىل مدى تتم المناقشة فيه تذا كانه العملقانون و ، ذلكببيت مهتم  تربيت ف 

  والدي ، وكانسنير   10
 
 أساسيا

ا
   اتحاد العمال ممثىل  فقد كان أحد  ؛فيه فاعال

 من السجاالت  . المناقشاتف 
 
ا وقد عايشت كثبر

كتبت عن التميبر  ضد النساء و  ،قدمبير  القانون األو  الفرق بينهو  كتبت رؤية عامة عن الموضوعو  الدائرة حول القانون،

   المتمثل
؛ الفئات  هذه أهمية تنظيم  . المنازلو  رسمية من عامالت الزراعةالقطاعات العمل غبر ف 

 
كان من تأثبر والدي أيضا

 ويعمل به كما يريد. فالتنظيم التمثيلو  يؤمن بفكرة التنظيم، عىل الدوام كانألنه  
 
، ويرى أنه يمكن للشخص أن يخلق تنظيما

ل 
 
  ةالفكر يمث

 
ا  .«قدرة عىل تحقيق المطالب األكب  و  األكب  تأثبر

   بالمجتمع للعمل رضوى تفرغت أن بعد 
ق  نأ قررت، المدن 

ّ
طل
 
ها  حد  عىل" تام بشكل المنظم السياس   العمل"ت ، تعببر

   الفردية مشاركتها  من الرغموب
ها و  ،كفاية  : مثل ،سياسية حركات لياتافع بعضف   التنظيم بفكرة مقتنعة تكن لم؛ فإنها غبر

   المجتمع بأن مؤمنة كانت  لكنها و  ،لتغيبر ا هحداثإ بجدوىو  البحت السياس  
  أفضل المدن 

 
  أكب  و  تنظيما

 
ا  النشاط من تأثبر

 . السياس   أو  حزنر  ال

/يناير   ثورةب رضوى شاركت  
 رأت؛ فقد بعد الثورة حزنر  أو  سياس  تنظيم  أيإل تنضم  لمو  ي،فرد بشكل 2011 كانون الثان 

  
 . هئعضاأو  بنخبه القديم حزنر  ال النظام نتاجل  إعادة الوليدةو  الجديدة الحزبية التنظيماتف 

  فقد عمل  أيمنأما 
   الخاص مكتبه فتح نأ إل تخرجه منذ  خاصة ةمحاما مكاتبف 

 تسع ل  ابحو  بعدها  نرص  مدينة ح  ف 

   استمر و  ،سنوات
   نتصفم تركه نأ إل التجمع حزب خالل من حزنر  ال السياس   نشاطهف 

   نشاطه بدأ و  . العقد الماض 
ف 

   المجتمع
  لاماز  هو و  جمعيته تأسيسو  المدن 

 
   عضوا
   الجمعية ن: إالقول يمكنو  التجمع، حزبف 

أسها الت   كانو  ،اآلن يب 

 . لحزبا متركه بعد  استمرتو  ،حزنر  ال السياس   عملهم رحم مننشأت  قد  ،حد مؤسسيها األوائلأ
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   يعملون الجمعية مؤسس   معظم كان  حيث 1995 عام الفكرة بدأت
 دائرة عن الحزب لمرشح االنتخابية الدعاية حملةف 

   المشكالت لمسوا و  رسميةال غبر  الهجانة عزبة بمنطقة ا مرو  الحملة خالل منو  ،نرص  مدينة
  الت 

 ،المنطقة ال  أه منها  يعان 

   مساعدتهم هدفها  أهلية مبادرة تأسيس خالل من يساعدوهم نأ روا قر  و 
 ،تحتية بنية بناءو  ،القانونية وضاعهمأ رتيبتف 

 . 2001 عام المؤسس   الشكل أخذتو  المبادرة هذه وضع تقنير   تمو  ،كالتهممش مواجهةو  سكنهم بيئة تحسير  و 

  ،المبادرة تلك مؤسس   معظم هدف كان
 
 دورهم خالل من ليهمإ يصلوا و  المنطقة تلك سكان يساعدوا  نأ ،أليمن وفقا

 إل االجتماع  
 
وكنا نهدف إل ، لم نكن نمارس السياسة بشكل رسم  ». يقول: "رسم  ال غبر  السياس   العمل" منطق، استنادا

وع الرصف ، وكان فيها بحقوقها  ونالساكنالناس ، وأن يتمتع بالدولةربط هذه المنطقة  وع نفذناه الصح  مشر ألن ، أول مشر

، ح  فيها ضف صلم يكن البيوت  ؛ ألنها ترى أن هذه البيوت غبر تتدخللن الدولة و ، وال تصل إليها أنابيب الرصف الصح 

 إل الرصف دخلنا أو  ،ات بشكل رسم  رننعمل مقا، وضنا معركة قانونيةرسمية، ما جعلنا نخوض 
 
. يمكن عدد كببر جدا

وعات وع من أهم المشر   تم إنجازها  القول: إن هذا المشر
  الت 

جئنا ننا أعرفوا و  الناسإل تعرفنا  من خاللها و  ،عزبة الهجانةف 

 .« ظروفهمير  حستو  همتساعدمن أجل م

   التجمع حزب أيمن ترك
  ال منتصفف 

 العمل نأو  ،السياسية طموحاته يحقق ال  حزنر  ال التنظيم نأ وجد  ألنه ؛عقد الماض 

  
   المجتمعف 

 أو  يديولوجيةإ قيود  بدون السياس   العمل ةمارسلم أوسع مساحة له يضمن، من ذلك العكس عىل المدن 

   الجمعياتيحكم »يقول:  . تنظيمية
  المجتمع ف 

افال أن دورك يقترص عىل بمعت  ، سياس  ال ال يدار ال تنظيم ال المدن   رسر

  الفرد عنده صالحياتكل و  ،فقطالمراقبة و 
ء ال يكون ف   

 مقيدالذي تصبح فيه  حزنر  تنظيم ال. وهذا السر
 
 كن أل ب  كبشكل أ  ا

 كتل تصويتية داخليةو  هدافحت  يصل إل أتنظيم ينفذ التعليمات الو  ال يمكن إخضاع اآلخرين لها، رؤى سياسية تمتلك

، أ مساحاته ضيقةو  خارجيةو 
 
فمنت مجرد أف الداريالتنظيم ما فيما يتعلق بجدا ، األفراد ال عالقة لك بحرية و  عىل مهام شر

 .«أسلوب تنفيذهم ما يريدونو 

/يناير   ثورةب أيمن شارك  
  يفرد بشكل 2011 كانون الثان 

 
   يدخل لمو  ،أيضا

 مثل، ألنه الثورة بعد  سياسية أو  حزبية تنظيماتف 

 . التنظيميةو  السياسية طموحاته مستوى إل ترف   ال  اآلن الموجودة األحزاب نأ يرى، رضوى

 محامبوصفه  أيمن يشارك
 
   يا
ته ساند  نهأ كما   أيالر  سجناءو  المتظاهرين بعض عن الدفاع هيئاتف   السياسيةو  الحقوقية بخبر

   بالمنازل للعامالت ل  االعم الحراك
   ساندهنو  ،مرص ف 

   لتمثيلهن جمعية تأسيسف 
   عمله خالل منف، 2012ف 

 قةطمنف 

هو  يمن،أ اكتشف، رسميةال غبر  الهجانة عزبة    القاطنات النساء من كببر   عدد  وجود ، الجمعية مؤسس   من غبر
 المنطقة تلكف 

   يعملن ممن
   خاصةو  ية،رسمال غبر  السوقف 

لية الخدمةف   و  االقتصاديةو  االجتماعية مشكالتهن لمسوا و  ،المب  
 
 القانونية أيضا

  و  سياس   بشكل التدخل فقرروا 
   النساء هؤالء لمساندة حقوف 

. الدولة مامأ باسمهن للتفاوضو  لتمثيلهن جمعية تكوينف 

  عممن خالل »يقول: 
 من ساكنات المنطقة  لنا ف 

 
   يعملنالهجانة لمسنا وجود عدد كببر جدا

 ن،بدأنا نجتمع بهف، المنازلف 

  أنهن يخفن من المحاربة عىل تنظيمه، وبدأنا العمل مشكالتهن رىنو 
دن أن الدولةمع ن، لكن هذا ال يعت    أنهن ير 

، إنما يعت 

كة بينهن من خاللها يعرف ةرؤى واحدإل  نصلي  و  نالمشكالت المشب 
 
 صادر حت  يكون الخطاب موحدا

 
   من العمال ا

ف 

  المنازل
منا لهن الدعم القانون 

 
، وقد تمكنا من مساعدتهن والوقوف إل جانبهن حت  تتشكل الجمعية وتصبر ممثلة لهن، وقد

 .«الالزم

   بالعمل بدأ ، الحقوق كلية  من تخرجه فمنذ ، محمد  أما 
   تطوع كما   العمال حقوق عن بالدفاع خاصة محاماة مكاتبف 

 لجنةف 

   معهم بالعمل بدأ و  ،اليسار  من المحامير   بعض مع عالقات نم   باللجنة عمله خالل منو  ،المحامير   بنقابة الحريات
ف 

  عملقد ف ،الحقوقية مؤسساتهم
ا
   مثال
 الحريات لجنة كانتو  للقانونهشام مبارك  مركز و  النسان لحقوق القاهرة مركز ف 

ة تلك نأ محمد  رىيو  . العملية حياتهو  ،السياسية لتنشئته جديدة محطة بمثابة  نقد و  التساؤلو  الشك حال من زتعز   الفب 

 ،معه تحدثو  استدعاه الذي، و (حبيب)محمد  المرشد  نائب إل انتقاداتهو  شكوكه وصلتو  ،السياسيةالخوان  اتمارسم

 . تساؤالته عن تجب لمو  محمد المرشد  ترض   لم جاباتهإ لكن
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  المسلمير   خوانال  جماعة عن محمد  انفصل
 
 فبعد  ؛العراق عىل الحرب من الجماعة موقف بسبب 2003 عام رسميا

   مشاركته
 األمنية القوى مع تحالفها و  بل ،فيها  المشاركة ضد و  بموقف الجماعة ضدها  فوحر  ، الحرب ضد  التظاهراتف 

   القشة كانت  العراق حرب». يقول: الشارع لتهدئة
 احتالل بغداد  تم 2003-3-20. خوانمت ظهر البعبر مع ال صقالت 

ت تحقيقات مع او  شاركت فيها ، وقد مظاهراتبال خرجتالناس و  وبعد انتهاء . ألشخاص الذين تم القبض عليهمحرص 

  كانت بمثابة األرسةلجماعة اللاللقاء التنظيم   ذهبت إل لمظاهراتا
، وكنت أتحدث لهم عن مظاهرات البارحة وكيف ت 

  ذلك؟
  حصلت. فأين أنتم؟ أجابوا: جاءت األوامر بتهدئة الشوارع. وماذا يعت 

ا: قالو  خرجنا وذهبنا، وعن التحقيقات الت 

  عراض المسلمير  ال. لكن كالمهم هذا يتعارض مع حديثهم عن أالناس ئنهدعلينا أن 
، ومع كالمهم ال يجوز االعتداء عليها  ت 

 . العداء معهم وغبر ذلكو  لغربا نع

   مظاهرة مليونيةعىل القيام بخوان الحكومة مع ال  ثم اتفقت
وا لهم، وحينذاك طلب الخوان القاهرة ملعبف   أن يحرص 

 الفتوح ا بأالمنعم  عبد و  ت عصام العريانبهم، ثم رأي وا ؤ تكلم فجامن سيو  ينظموا المقصورة الرئيسة للخطابات حت  محامير  

هم من سيتحدث ومن ال يتحدث.  منمع األ  انيتفاوض ا همو    لقد تم اعتقال  قلت لهم:  الذي كان يخبر
   2001ف 

من أف 

 يوم 11 ال  حو  بقيتو  كانت تجربة مرعبةو  ،الدولة
 
 عشت خاللها الويالت، و  ا

 
  كانت صعبة جدا

 ناوضو فتتنتم أ 2003 ف 

 .«؟معهم

   خوانال  جماعة اتضتناق محمد  أدرك
   ووصفهم اللحظة تلكف 

 لكن ،"ةضالمتناق الشمولية" بالجماعة موضع من أكب  ف 

  كان  االنفصال هذا 
 
  العاط هئوال و  ارتباطه عن محمد  تحدث حيث ،تدريجيا

 قد . و منها المقربير   هئصدقاأل  خاصةو  للجماعة ق 

امتحدثت العديد من الدراسات حول مفهوم     المشاعر و  41االلب  
   خاصةو ، االجتماعية الحركات فهمف 

، الدينية التنظيماتف 

 . 42«الوالءات خلقو  الجماع   التماسك لتحقيق داةأ» اعتبارهمو 

  2006خوان حت  عام ن يتمسك بصداقاته القديمة من ال أ محمد  حاول
ا
الجماعة بازدراء الدين حد أعضاء أحير  اتهم عالنية

   المرحلة تلك وصفو  ،ن يقطعوا صلتهم بهأ معارفهو  هئصدقاأ معظم قرر ، الموقف هذا  ثر إو  ،ح  المسي
 ؛بالمؤلمة حياتهف 

 . طفولتهو  عمره أصدقاء خش ي جعلته نها أل 

/يناير   ثورةب محمد  شارك  
   بدوره نشطو  2011 كانون الثان 

   نشط كما   ،المتظاهرين عن الدفاع جبهةف 
 المبادرات بعضف 

 و يديولإ نه غبر منتم  أاآلن عىل  نفسه يعرفو  ،المواطنةو  السياس   الوع   رفعو  بالتثقيف الخاصة
 
ن "منظومة أ يعتبر و  ،جيا

 التغيبر و  التوعيةو  التثقيفو  للعمل األمثل األسلوب فيها  يرى حيث "،الحزبية يديولوجيا ال  بعد  ما ه   النسانحقوق 

 . السياس  

 محام محمد  عمل
 
 حر  يا

 
   ا
   بالمجتمع مختلفة جمعياتف 

 قضايا و  43جندرية قضايا و  بيئية قضايا  مساندة، ومن ذلك المدن 

من  أرسة إل نه ينتم  أ إلكما أرجع محمد اهتمامه بتلك القضايا   ،منتظمةال غبر و  الموسمية العمالة قضايا  خاصةو  ،عمالية

  عملإل ال اضطر  ، وقد الكادحة الطبقات
ا
  بعض  نادال
 بائع و أ اعمالمطف 

 
   ا
 . وهو طالب محالتف 

                                                             
41- Howard Becker, «Notes on the Concept of Commitment», American Journal of Sociology, Vol.66, N.1, Jul 1960, 

p.32-40.  
42 - Isabelle Sommier, «9. Les états affectifs ou la dimension affectuelle des mouvements sociaux», in Erick 

Agrikoliansky et al., Penser les mouvements sociaux, Paris, La Découverte, 2010, p. 195 
   األفكار  من ةاجتماعيالجندر: هو بنية  -43

عتقاد والمواقف والصور والقيم والتوقعات للرجل والمرأة. وه  تسهم بشكل اال  وتنظم األدوار  تعرف الت 

 بير  المجموعات
 
 لديها  المختلفة الثقافات. جتماعيةاال  المشكالتوهذا ينتج الكثبر من  . كببر بعالقات القوة، ليس فقط بير  الرجل والمرأة، لكن أيضا
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   محمد  ساهم
   طار ال  وضعف 

   بالمنازللنقابة العامالت  القانون 
 ألعضاء مهنيةو  قانونية توعية ورشات يدير  كان، فمرص ف 

 امتداد يمثل الحراك هذا  مساندته نأ يرىو  ،النقابة
 
ته ا  االقتصادية الحقوق تحقيقإل  الهادفة الحقوقيةو  السياسية لمسبر

 . ها ضمانو  المهمشة للفئات االجتماعيةو 

   عرضنا  لقد 
ة السابقة الصفحاتف   للعمل تفرغوا و  مالمنظ أو  حزنر  ال السياس   العمل تركوا  محامير   لثالثة الذاتية السبر

   بالمجتمع
   المدن 

 مهمشة، عماليةو  مهنية لفئات االجتماعيةو  السياسيةو  االقتصادية الحقوق بمساندة تتعلق قضايا ف 

   المنازل عامالت بالذكر  نخصو 
   النمط إل ناآل ننتقلو . مرص ف 

 نعمالت ير  تلال نورهانو  سارة يجمعو  ،الفاعلير   من الثان 

   بالمجتمع ناآل
   المجتمعدخولهما  يسبق لم لكن ،المنازل لعامالت االجتماع   الحراك تا، من قبل،ساندو  المدن 

 أي المدن 

   بالمجتمع العمل؛ فقد دخلتا حزنر   أو  سياس   انخراط
 سياسية تنشئة عىل خالله من تا حصلو  ،أخرى عدوافو  ألسباب المدن 

 . يهما هويت تشكيل إعادة إل أدت تجارب تا ضاخو 

  المجتمع  ا دخولهم يسبق لم الفاعلير   من ثنير  ال  السياس   المسار 
 : حزنر  أو  سياس  نشاط  أي المدن 

كة قواسم عدة نورهانو  سارة بير   جمعت ، مسيسة غبر  مراهقةو  طفولة عاشتا و  ،مسيسة غبر  بسيطة أرس  من هما ف، مشب 

   بالمجتمع عملهما  نإ . السياس   لالنخراط ةفرص أو المرحلة الجامعية لم تشكل لهما مرحلة للتنشئة السياسية و 
 لم المدن 

/يناير   ثورة تعد و ، حزبية و أ سياسية تجربة ةأي سبقهت  
   أثر ، هيكىل   حدث بمثابة أحداث من تالها  ما و  2011 كانون الثان 

 ف 

 . هما يهويت تشكيل عاد أو  للعالم رؤيتهما 

   منهما  كل  ولدت ثحي ،متقاربة طفوالت  نورهانو  سارة عاشت
   ولاأل؛ شعتر   ح  ف 

 إل رستها أ مع انتقلت ثم المطريةف 

لهم تدمر  نأ بعد  رسميةال غبر  الهجانة عزبة منطقة    مب  
   والثانية، 1992 زلزالف 

رستها أباب الشعرية ثم انتقلت مع  ح  ف 

   للسكن
   تزوجت، ثم السالم دار  منطقةف 

 . حلوانف 

  سارة فوالد  ؛مسيسة غبر و  بسيطةأرس إل  نورهانو  سارةتنتم  
ا
   عامل مثال

 والدتها و  النقلو  الطرق بهيئة المخازن قطاعف 

ل ربة  هو عامل بسيطو  . مب  
 
   والد نورهان أيضا

ل ربة والدتها و  للتصنيعالهيئة العربية ف   اهتمامات أي لهم تليسو  ،مب  

 . سياسية

   نورهانو  سارة تمر  لم
  ف 

ن    مرت بها  تجاربالب المراهقةو  الطفولة فب 
من تنشئة سياسية ذكورية  أيمنو  محمد و  رضوىالت 

   الحركة مساحاتو  الفرصو  االجتماعية الخصائص افتقدتا  ثم منو  ،محافظة أرس  من فهما  ،مبكرة
 محمد،و  أيمن متلكها االت 

  و 
ناها  الت  اث لإ حتكمانت ال  ما نهأ كما ،  االجتماع   نوعهمب الخاصة االجتماعية وار لألد تجليات بمثابة اعتبر  مثل سياس   مبر

 . رضوى

  مختلف بشكل الجامعية المرحلةب سارةو  نورهان تمر  
 
 تنشئةلل مرحلة لهما  الكلية تشكل فلم ،محمد و  أيمنو  عن رضوى أيضا

 كانت تعمل بائعة مالبس ،لعمل الطالنر  اأو  السياسية
ا
ه   أصبحتو  والدها  مرض أن بعد  جامعية طالبة ه  و  ،فسارة مثال

   لتفكبر ا أو  مستمر  بشكل الكلية إل للذهاب الوقت لديها  يكن لمو  ،أرستها  لةاعإالوحيدة عن  ولةؤ المس
. السياس   النخراطاف 

                                                             

 بل فقط، ثقافة إلىال يختلف الجندر من ثقافة و لمرأة القيام به وما يجب أن يكون عليه. وا للرجل المناسب هو ما حول الجندر، حول مختلفة أفكار

 ة.أزم وضع خالل ما ثقافة في يتغير أن الممكن من أو الوقت مع يتغير أن يمكن أيضا  

https://www.wri-irg.org/en/node/13932 
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  أكدت فقد ، نورهان أما 
 
   العام الشأنو  السياس   بالعمل اهتمامها  عدم عىل أيضا

  شاركت نها لك ،المرحلة تلكف 
ا
   قليال
 بعضف 

االحتجاج عىل و  المظاهراتت كان، و 1998سنة دخلت الجامعة ». تقول: الفلسطينية للقضية الداعمة الطالبية المظاهرات

  االحداث ال
   تحصلت 

ب األو  فلسطير  ف   تعاطف أكنت و . انيةثاالنتفاضة الو  قىصض 
 
اتدائما ، المظاهراتو  مع المسبر

 من دون أن أنظمها أو  شارك فيها وأ
 
  أدخل أحيانا

  سياس  أو  نشاط طالنر   أيف 
م أكن أرى أن هناك جدوى أو الجامعة ل؛ فق 

 .«قدرة عىل التأثبر 

 لعلو  المختلفة السياسية التنشئة مراحلو  االجتماع   النوعو  االجتماعية الطبقة بير   الغربية الدراسات من العديد  ربطت

  ن الأحيث أثبتت  ،كانت األشهر   Passeron & Singlyدراسة 
ة العمالية الطبقة من أرس  إل ينتمير   شابات اللوان   هم الفقبر

  أقل
 
  اهتماما

 
 تعمالن نورهانو  سارةلكن  . 44العليامن الطبقات  بالبناتو  نفسها، الطبقة من بالذكور  مقارنة بالسياسة ووعيا

   اآلن
   المجتمعف 

  و  . المنازل لعامالت االجتماع   الحراك باألخصو  ،عمالية قضايا  لمساندة المدن 
 مساراتنوضح سفيما يأن 

   األحداثو  الظروفو  سياسيةال تنشئتهما 
   تدخالن جعلتهما الت 

   المجتمع مجالف 
 . المدن 

   المجتمع مجال ير  مسيست غبر  نمحاميتا دخلت كيف
 مهمشة؟ عماليةو  مهنية فئات مطالب لمساندة المدن 

ة إل بالنظر     العمل قررت قد  نورهان نأ نجد  سارةو  لنورهان الذاتية السبر
، المجالف   

   خاصةو  الحقوف 
 حقوق عن الدفاعف 

   قانونية مستشارة سنوات سبع مدة عملت نأ بعد  العمال
  بالمجتمع  عملتسارة فقد  أما . حلوان بمنطقة مصنعف 

 المدن 

تهو  2008 عام    سيلةو  أو  وظيفة مجرد  اعتبر
ف   عىل فيه انخراطها  خالل من حصلت لكنها و  االقتصادي،و  االجتماع   للب 

 . اختياراتها و  أولوياتها و  هويتها  تشكيل عادتأ سياسية تنشئة

 : العمل خالل من السياس   التعلمو  السياسية التنشئة •

   نورهان عملت
 نتعي   ثم ،القاهرة بجنوب حلوان مدينة إل انتقلتو  تزوجت نأ إل تخرجها  بعد  خاصة ةمحاما مكاتبف 

   داريةال و  القانونية ونؤ الش مديرة
 . حلوان من القريبة الصناعية أيار/مايو من  15ال   بمنطقةالحديد  لكبس خاص مصنعف 

   نورهان عمل نإ
   محورية نقطة بمثابة هو  المصنع هذا ف 

 تنشئة بالمصنع عملها  خالل من اكتسبت؛ فقد السياس   مسارها ف 

   رغبةو  جديدة سياسية
   سنوات سبع خالل عملها  نأ نورهان يترو . العمال حقوق عن للدفاع العملف 

 عوس   المصنع هذا ف 

   جعلها و  ،السياسة مداركها 
 وع تنم 

 
  يا

 
 المصنع أصحاب استغاللو  اتهممظلومي  و  العمال مشكالت لمستبعد أن  سياسيا

   سكنتو  أن تزوجتبعد ». تقول: فقرهمو  ضعفهم
   حلوانف 

أو بس صناديق القمامة يقوم بكمصنع خاص عملت ف 

  أسوأ أنواع الظلم واالستغاللش، ع سنير  هناك سب بقيت، و النقلأالداخلية  سياراتصناديق 
تعسف ضد الو  اهدت بأم عيت 

وفاة  ا حصلت حالت. تحميهم ال نقابةو  من وال تأمير  وال أحقوق ال تمت إل النسانية بصلة؛ فال لعمال ا ةمعامل. كانت العمال

   لعمال
، وهناك عامل أصيب صيانةإل  جةحابالمعدات كلها كانت و  يناتكا الم، المصنع بسبب انعدام األمن الصناع  ف 

 يعملون 
ا
  بالكهرباء، وآخر قِطعت قدمه. شاهدت أطفاال

من غبر تحديد ساعات العمل اليومية، وقد وصل األمر  المصنعف 

ا ننجز لهم األإل أن مجموعة من 
 
حكومية الوراق العمال كانوا ينامون داخل المصنع، وعندما يعطون فرصة للعمال كن

 . التأميناتو  المزاولةو  للقياس ة منهم، والالزمةمطلوبال

 عن وجوب االبتعاد عن مزاولة
 
ا ة المتعلقة بالكهر  كنا نتحدث كثبر الكالم إذا كان هناك تأمير  لها. لكن هذا ال إ ءبا المهن الخطبر

  لم يجدِ 
 
  بعد  . مراقبة وال تفتيش، وليس هناك سالمةالجراءات  أو إصناع  الأقل درجات األمن  حيث لم نجد  ،نفعا

أن توف 

                                                             

44- Jean-Claude Passeron & François De Singly, «Différences dans la différence : socialisation de classe et 

socialisation sexuelle», Revue Française de Science Politique, 34ème année, N.1, 1984, p.48-78. 
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  هذ
  وجدت ف 

 انعدام دور الحكومة تو  ف رأس المال ضد العمالتعس   التجربة هالعامل الثان 
 
   ماما
من بعدها و  ،حمايتهمف 

  أن عىل   أن أعمل  بدأت أفكر 
  ف 

 .«مجال الدفاع عن حقوق العمالف 

 إ ،يمكننا 
 
 تشكيل إعادةمن حيث  محورية بالفعل كانت  العملية التجربةذه ه نأ نورهان خطاب خالل من نستنبط نأ ،ذا

  لسارة فقد دخلت مجال المجتمع  بالنسبة ما أ. السياسية ها ئراآو  المهنية اختياراتها 
   المدن 

ف    الثقاو  االجتماع   بهدف الب 
، ف 

 . السياس   وعيها و  هويتها  تكوين عادتأ سياسية تنشئة عىل خالله من حصلت نها لك

 : باالنخراط السياسية التنشئة •

   سارة عملت
   طالبة كانت  نأ منذ  المالبس لبيع محلف 

 إل بائعة من ترقتو  تخرجها  بعد  حت   فيه استمرتو  الجامعةف 

ك نأ قررت ثم ،لمحلل مديرة إل مديرة نائبة    عملها  تب 
   المالبس محلف 

   ال  نهأ أحست ألنها  2008 أواخر ف 
 طموحها  يرض 

   الجمعيةعالن إذلك مع  تصادفو  ،الدراس   مؤهلها  معناسب يت ال و 
   يمنأأسسها  الت 

 تدريبلالهجانة عن فرصة  عزبةف 

ة اجتازت نأ بعد  بالفعل فيها  سارة نتي  ع  . همتعيين ثممحامير    . التدريب فب 

  عندما  نها أ سارة تذكر 
 
   المجتمع هو  ما  تعرف تكن لم الوظيفة عىل متقد

 آلياتو  ،عالقته بالدولة ما و  ،يعمل كيفو  ،المدن 

   عملها  أن كما   ،العملية تجربتها  خالل من الفهمو  العمل مهارات اكتسبت لكنها  . العام العمل
 د لها فرصمه   الجمعيةف 

 
للتعرف  ا

 . سير  مسي   مديرينو  ل زمالءإ

 
 
   سارة مهمات دتتعد

   العمل إل المكتتر   العمل من المؤسسةف 
وعف     الدعم مشر

ح  ال لنساء القانون 
   العمل إلثم  ،45

ف 

وعات إطار  وع» مثل ،خدمية مشر سوق للدخول إل  همتهيئتو  ،ح  ال لنساء المهنية الكفاءات تنميةو  ،المشغل مشر

 و  ،46«العمل
 
ا    الدعم لتوفبر  أخبر

  و  القانون 
  . وأرسهمو  بالمنازل العاملير   عن الدفاع لجمعية اللوجيست 

ة تلك ف   بدأت، الفب 

   انخراطها  خالل من سياسية تنشئة تكتسب سارة
  المجتمع  مجالف 

   ها ئبزمال  اختالطها و   المدن 
عندما » . تقول: العملف 

ء  
  الجمعية لم أكن أعرف أي سر

، و المجتمع عن ال بدأت العمل ف   
. يتنمو ال العمل أو ، حقوقيةال ةحامامالجمعيات، و المدن 

ء، كل  هنا  تعلمت  
   سياس   تاري    خ لهم بزمالء اختالط   خالل منو  سر

، وأهتم  أفهمو  ،وعتر  السياس   بدأت أنم  ما يدور حول 

 .«برأن   

   سارة انخراط نإ
   المجتمعف 

  المدن 
 
 أ ىأد

 
  تغيبر  إل يضا

 
  بناء  فعلها و  وعيها و  فهمها  ر ط  أ

   روت حيث، 47الشخصيةف 
 أكب  ف 

   خارجها  و أ مرص  داخل السفر  فكرةو  االختالف لتقب   عىل قدرة أكب   أصبحت نها أ موضع من
 . العمل إطار ف 

 حدث الثورة •
 
 يهيكل ا

 
 : السياسيةمكثفة من التنشئة  تجربةو  ا

/يناير   ثورةب سارة شاركت  
   زمالئها  بعض مع 2011 كانون الثان 

   رئيسية محطة بمثابة الثورة تعتبر و  الجمعيةف 
 ،سارة مسار ف 

 و  ،48حيث حصلت من خاللها عىل تجربة مكثفة من التنشئة السياسية
 
 قيم خالل ذلك متتعل

 
 خلخلة إل أدت جديدة ا

   جديدة مرحلة ل   مثلت الثورة». تقول: المسبقة تها ااستعدادو  قيمها 
  ف 

  أية حيان 
، مظاهرات، لم أكن من قبل قد شاركت ف 

                                                             
   دعم بتقديم المحامير   بعض خالله من يقوم ،المؤسسة مشاري    ع أحد  -45

فات، للنساء قانون 
 
   بالغات تقديم من الدعم هذا  ويختلف المعن

قسم  ف 

طة  . طالق أو  خلع قضايا  رفع إل الشر
وع -46  . نمنتجاته وتسويق الحياكة مهارات الح   نساء تعليم وهدفه للمؤسسة، تابع مشر

47- Catherine Leclercq & Julie Pagis, «Les incidences biographiques de l’engagement. Socialisations militantes et 

mobilité sociale», Société Contemporaines, 2011/4, N.84, p.5-23. 
48- Choukri Hmed, «Improbable ? La Mobilisation des immigrés en temps de crise», Savoir/Agir, Vol.2, N.8, 2009, 

p.79-87. 
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، وأحسست  إلوحير  نزلت هتفت وتفاعلت وذهبت 
 
الميدان وتحدثت إل الناس. لقد شاهدت الدنيا بمنظور مختلف تماما

، ويجب أن أقوم بعمل كنت محروم   اكتشفت نفس 
   ةأن 

 .«منه خالل طفولت 

  
 نهو شؤ  لجنة إل انضمتو  فيه تنشط بدأتو  ،االجتماع   الديمقراط   الحزب عىل سارة تعرفت، 2011 آذار/مارس ف 

   بالكامل عملها  تركت ثم ،القانونية
   المجتمعف 

 التجربة تلك. كانت بهلجنة الحريات  وترأست ،بالحزب للعمل للتفرغ المدن 

   جديدة محطة
  ». تقول: السياس   للعملعىل ذخائر جديدة  يها ف حصلت؛ فقد السياس   سارة مسار ف 

من خالل العمل ف 

، والديمقراطية الحزبية، وكيف تعمل اللجان الحزبية وتتشكل،   التنظيم الحزنر 
 الحزب خالل منو الحزب تعلمت ما معت 

ين،  ناسأ لإ تعرفتللحزب، وقد  ووقفات مظاهرات نظمأ كنت  .«مختلفة سياسية تيارات من صداقات كونتو  كثبر

   عملها  سارة تركت
   الحزبف 

   لعملإل ا أخرى مرة عادتو  ،فيه عضوة اآلن حت   ظلت نإو  ،2012ف 
   المجتمعف 

 ؛المدن 

وع مديرةبوصفها     القانونية المساندة مشر
   بالمجتمع النسوية المنظمات حدىإف 

 إل أخرى مرة عادت ثم ،المرصي المدن 

   بالجمعية العمل
وع منسقةبوصفها  الهجانة عزبةف     عملها  نأ سارة ترىو  . المنازل عامالت عن الدفاع لمشر

 نع لدفاعا ف 

 المجال دخلت نأ منذ  ،السياس   لنشاطها  امتداد  بمثابة هو  يمثلهن تنظيم تكوين عىل عدتهنامسو  المنازل عامالت حقوق

  و  ،حيها  نساء مساندتها  صور  من صورة نهأ كما   ،2008 عام العام
 . طفولتها  منذ  مظلوميتهنو  معاناتهن عىل شهدت الت 

   تشارك لم نها أ من فبالرغم، نورهان ما أ
  كانت  حيث، الثورةف 

ا
   حامال
   طفلها ف 

المجال األبسط  ها ل فتحت الثورة فإن، الثان 

   مرة ألولو  ،تتصو   فقد  "،التصويت"للمشاركة السياسية 
    حياتها ف 

 كان  كما   ،الثورة بعد  من االستفتاءاتو  االنتخابات كلف 

ٌ   أثرٌ  للثورة    كببر
   لعملل لتفرغا اختيارها  تأكيد ف 

   المجتمعف 
   خاصةو  ،المدن 

   المجالف 
 بدأت بالفعلو  . ل  االعمو  الحقوف 

   عملها 
   الجمعيةف 

أسها الت     محاميةبصفتها  رضوى تب 
وعف   االقتصاديةو  االجتماعيةو  القانونية األوضاع لتحسير   مشر

   مساندتهنو  بالمنازل للعامالت
   عمىل   تجربة». تقول: تمثلهن جمعية تأسيسف 

  المصنعف 
 
   الدافع نحو عمىل   كانت  طبعا

ف 

   المجتمع
  األكبر  السببالثورة  كانت  لكن ،المدن 

  ز حف، فه  الت 
  و  تت 

  هذا  عىل شجعتت 
 الفئاتمساندة و  ،المجال العمل ف 

ِضم ال العمالية
 
  ه

   هنا  سألت  . حقها ت 
 العامالتحير  عرفت أن الجمعية تعمل عىل تأمير  حقوق  . الجمعية عرفتو  حلوانف 

  تكون، عادة، لبالمناز 
 ، العمل قانون من ةمستثنا، والت 

 
ة.  متقد   مبارسر

 إل الوظيفة فيها حت  أعمل فيها، وقد تم تعييت 

ل الحقوق، بل أن أعلم النسوة كيف  يدور  نأ عرفت هنا عمىل   خالل منو    حت  أحص 
ال يقترص عىل الوقوف أمام القاض 

لن حقوقهن  .«يحص 

   حاولنا 
 األحداثو  الظروف نوضح أن، الحقوقيير   المحامير   من مختلفة أمثلة خمسة طرح خالل من، الورقة هذهف 

   االستعداداتو  الخصائصو 
   بالمجتمع العملو  لتفرغإل ا محامير   بخمسة دفعتالت 

   المدن 
منا لفهم "صنعة  محاولةف 

   المحام  
   الحقوف 

 . "مرصف 

   البحث بأدوات باالستعانة ةالحقوقي ةاالمحام مهنة لفهم جديد  طرح بمثابةه   الورقة هذه نإ
 التحليىل   المدخلو  الكيق 

   الباحثير   تدعو  نها أ كما   ي،الفرد
   السياس   علمالتو  السياسية التنشئة مفهوم   إعادة دراسة إل السياس   االجتماع مجالف 

ف 

  . االجتماع  للفاعل  السياس   النشاط مسار  فهم إطار 
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 بيان المهمة

اكة مع "مباد " مؤسسة بحثية رائدة للبحوث الفكرية المستقلة، تقوم، وبشر ي رة اإلصالح العرب 

اء من المنطقة العربية اح خب  برامج واقعية ومنبثقة عن المنطقة من أجل السعي  وخارجها، باقبر

ي عملها مبادئ 
ز
م المبادرة ف ز . تلبر والتعددية والعدالة الحرية إىل تحقيق تغيبر ديمقراطي

ة. اإلجتماع ز  لألصوات المتمبرّ
ً
ا  ية. وهي تقوم باألبحاث السياسية، وتحليل السياسات، وتقدم منب 

اء محليون، ونتشارك مع مؤسسات عربية ودولية  ننتج • بحوث أصيلة يقدمها خب 

ها.   لنشر

 األفراد والمؤسسات عىل القيام بتطوير رؤيتهم الخاصة للحلول السياسية.  نشجع •

. األطراف المعنية لبناء  نعب    •  تحالفات من أجل إنجاز التغيبر

 هدفنا أن تشهد المنطقة العربية صعود وتنمية مجتمعات ديمقراطية عرصية. 

" عام   ي ف عىل عملها مجلس األعضاء وهيئة  2005تأسست "مبادرة اإلصالح العرب  ويشر

 تنفيذية. 
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