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(إرشاف) نيڤـو  وإريـک  فيليـول  أوليڤـي 
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السنة،  هذه  مطلع  الصادر  الكتاب  هذا  يتتبع 
‒إرشاف  كامربيدج،  جامعة  منشورات  عن   ،2019

نيڤو  وإريک  السوربون،  باريس1-  جامعة  من   ،(Olivier Fillieule) فيليول  أوليڤي 
عىل  وانعكاساهتا  النضالية  املامرسة   ‒  ،(Rennes) رين  جامعة  من   ،(Erik Neveu)
جتارب  رصد  إىل  تسعى  خمتلفة  مقاربات  من  انطالقا  وذلک  األفراد،  حياة  مسارات 
األجيال التي تزعمت احلركات االجتامعية يف ستينيات القرن املايض وسبعينياته. ومن 
املعلوم أن األمر يتعلق بمرحلة طبعها تصاعد املد النضايل يف كثري من دول العامل، وإن 
تكريام  عقدت  لندوة  أعامل  اجلامعي،  املؤلّف  هذا  وأصل  واألشكال.  املنطلقات  تباينت 
للسوسيولوجي األملاين ديرت رخيت (Dieter Rucht)، يف برلني صيف سنة 2011 بعنوان: 

”نتائج احلركات االجتامعية.“ 
حررت  مقالة  عرشة   إحد من  صفحة،   339 يغطي  الذي  العمل  هذا  ويتكون   
العنوان  األول  القسم  فحمل  أقسام،  ثالثة  عىل  توزيعها  وتم  اإلنجليزية،  باللغة  مجيعها 
اآليت: ”من الظالل احلمراء (أو الزرقاء) إىل الظالل الرمادية: شيخوخة مناضيل األمس.“ 
نون القسم األخري بـ:  وجاء الثاين حتت عنوان: ”قمع الدولة وجتارب املناضلني.“ بينام عُ
إىل  االجتامعية  احلركات  ضمن  مناضلني  من  االنتقالية.  الفرتة  يف  الشخصية  ”املسارات 

سياسيني.“
كام  واملجال،“  الزمان  يف  املناضلني  ”مسارات  عنواهنا:  بمقدمة  الكتاب  لَّ  واستُهِ
كأداة  احلياة  ”تاريخ  عنوان:  حتت  فيليول  أوليڤي  حررها  جامعة  بخالصة  الكتاب  ذّيل 
عىل  ونتائجه  النضايل  املسار  آثار  تتبع  عىل  العمل  هذا  ويركز  االجتامعي.“  للتموقع 
وبذلک  حمددة.  حاالت  دراسة  من  انطالقا  لألفراد،  واالجتامعية  الشخصية  اجلوانب 
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تتوافق أطروحته مع التوجهات الراهنة يف الدراسات النظرية للحركات االجتامعية التي 
أضحت هتتم برصد خملّفات تغيري مسار الفعل النضايل عىل األفراد. 

عاملية  ألحداث  شاملة  تغطية  اجلامعي  التأليف  هذا  تضمنها  التي  املقاالت  وتوفر 
شهدهتا سنوات الستينيات والسبعينات من القرن املايض. وتشكل القاسم املشرتک هلا 
يف اجلزء األول من سؤال يسعى إىل تناول مسار الشيخوخة لد املناضلني، عرب تفكيک 
أسئلة أخر من قبيل: احتامالت ديمومة النضال واستمراريته؟ وإمكانية نسيان جتربة 
مثل   أخر حتديات  مع  مواجهة  يف  الدخول  رضورة  أمام  القوي،  االلتزام  من  طويلة 

تكوين األرسة ووجود األبناء؟ 
وجاءت املقالة األوىل بعنوان: ”تنوع نتائج املناضلني: دور اإليديولوجيا يف تشكيل 
مسارات املشاركة،“ فتناولت مسارات أفراد من جيل الستينيات والسبعينات من ذوي 
التوجهني اليساري واليميني، منطلقة من فرضية مفادها أن مقارنة مسارات املناضلني هلا 
أمهيتها يف تقييم تأثري السياق اإليديولوجي عىل تشكيل مسارات املناضلني. وخلصت 
املشاركة  إىل  اليمينيون  يميل  ال  إذ  التوجهني،  بني  واضحة  فروقات  وجود  إىل  الدراسة 
اليسار.  مناضيل  وسط  قويا  والتزاما  حضورا  نجد  بينام  االحتجاجية،  احلركات  ضمن 
باالقتناعات  الصلة  شديد  األخري  التوجه  هذا  ألصحاب  املهني  االرتباط  يظل  كام 
اإليديولوجية، فريتبط معظمهم بمهن حمددة يف جماالت التدريس، واملحاماة أو املساعدة 

االجتامعية، كام تصبح هذه املهن بدورها وسيلة لتعبئة احلركات االجتامعية.
  “،1968 ماي  فرنسا  يف  للنشطاء  الذاتية  السرية  ”آثار  الثانية:  الدراسة  وتتبعت 
من   %42 أن  إىل  فخلصت  بفرنسا،   1968 ماي  فورات  ضمن  املناضلني  مسار  لدراسة 
األفراد املعنيني بالبحث د قأكدوا تأثري املشاركة يف هذه األحداث عىل مسارهم املهني، 
أي  وجود  املستجوبني  من   %38 نفى  وباملقابل  نسبيا.  ظل  التأثري  بأن   %20 حوايل  وأكد 
النشاط  يف  النسوي  احلضور  كذلک  اجلزء  هذا  ضمن   أخر دراسة  تأثري. ورصدت 
السيايس، عرب تتبع مسار احلياة اخلاصة بسيّدتني من املكسيک انتميتا إىل أصول اجتامعية 
خمتلفة وخضعتا لتنشئة اجتامعية متباينة. غري أن قراءة اسرتجاعية يف حياهتام  قد كشفت 
أهنام عاشتا مسارا متشاهبا بل متطابقا بشكل كبري عىل مر السنني. لقد تم جتنيدمها معا من 
قبل اليسار الثوري يف هناية عقد الثامنينيات من القرن املايض، قبل االبتعاد عن التجربة 

احلزبية، لكن دون التخيل عن النضال ضمن احلركات االجتامعية املستقلة. 
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يف  إما  شديد  بعنف  املناضلون  فيها  اصطدم  حاالت  عىل  الثاين  القسم  وركز 
سياق رصاع مسلح، و/أو قمع قوي من قبل السلطة. وقد حاول اإلجابة عن مجلة من 
اإلشكاالت نذكر منها: كيف هلذا النوع من التجارب أن يبصم مسارات األفراد؟ وكيف 
 أخر وضعية  إىل  والصدام  العنف  طبعها  اجتامعية  وضعية  من  االنتقال  وقوع  يمكن 
نضالية  ملسارات  يمكن  وهل  العنيفة؟  التجربة  بعد  العادي  الوضع  يعني  وماذا  عادية؟ 
هبذا الشكل أن تندمج يف األحزاب السياسية وممارسة العمل السيايس السلمي؟ وكيف 

يمكن هلذا االلتزام اجلديد أن يتم، وضمن أية رشعية، وأية موارد، أو أي مهارات؟
”آثار  عنوان:  حتت  املغربية  التجربة  الثاين  القسم  هذا  يف  األوىل  الدراسة  وتناولت 
وأبناؤهم  السبعينيات  خالل  النشطاء  جيل  الشخيص:  املسار  عىل  النضايل  العمل 
التنشئة  عىل  العنيف  النضايل  النشاط  سنوات  تأثري   مد حتليل  واستهدفت  باملغرب.“ 
االجتامعية للمناضلني، وكيف بصمت مساراهتم الشخصية، خاصة عالقاهتم باألبناء. 
وأثارت هذه الدراسة اختالف مسارات املناضلني بحكم تباين مواقف السلطة نحوهم، 
للتيار  املتحمسني  مع  نفسها  هي  ليست  اللينيني،  املاركيس  التيار  دعاة  جتاه  فسياستها 
داخل  الدراسة  بمتابعة  األول  التيار  ألعضاء  املثال  سبيل  عىل  سمحت  إذ  اإلسالمي؛ 
السجن. ولذلک تباينت املسارات الحقا، فاختار عدد من معتنقي التوجه األخري، بعد 
قضاء مدد سجنية طويلة، وبحكم حمدودية تكوينهم، التفرغ لبناء مسارهم املهني وتكوين 
أرسة، ثم ابتعدوا مجلة وتفصيال عن أي التزام نضايل أو سيايس معني. بينام قرر أغلب 
عنارص التوجه اليساري مواصلة العمل النضايل عرب استثامر تكوينهم وخرباهتم لالنتقال 
الديموقراطي  العمل  منظمة  سياسية (حالة  أحزاب  بتأسيس  الرشعية  داخل  العمل  إىل 
املجتمع  داخل  من  النضال  بمواصلة  االلتزام  مسار  منهم  آخر  فريق  واختار  الشعبي). 
ومن  األبناء؛  إىل  النضالية  جتربتهم  نقل  حاولوا  هؤالء  معظم  أن  بالذكر  وجذير  املدين. 
هتاين،  الكريم،  عبد  صربا،  ناجي،  (مجال،  األسامء  بعض  اختيار  مثال  ذلک  مؤرشات 

أمني..)، وتلقينهم بعض االقتناعات واملامرسات (املوقف من الدين، الصيام...).
نساء  حياة  مسارات  النشاط:  إىل  التشدد  ”من  وعنواهنا:  الثانية  الدراسة  وانصبت 
املقاتلني السيخ، Sikh،“ عىل تناول حالة مترد السيخ يف والية البنجاب باهلند سنة 1984. 
كمجندات،  شاركن  الالئي  النساء  مهَّت  جدا  مهمة  زاوية  من  انطالقا  ذلک  وحتقق 
بني  ما  امتدت  وفردية  مجاعية  لقاءات  لسلسلة  حصيلة  عن  عبارة  الدراسة  هذه  فكانت 
2001 و2009 وقد خلصت إىل مواجهة جل املشاركات حتديات هائلة يف حياهتن العامة 



Olivier Fillieule & Erik Neveu (eds.)472

واخلاصة عىل حد سواء، ومن أكربها صعوبة نسياهنن تلک املرحلة، عىل أمل طيّ صفحة 
ماضيهن النضايل، عىل الرغم من التغيري الكيل الذي شهده نمط حياهتن. 

واجتهت الدراسة الثالثة يف هذا القسم إىل تسليط الضوء لتناول تأثري قمع الدولة 
مع   ،1991-1984 بني  ما  تركيا  يف  املتطرفة  احلركات  لواء  حتت  املنضوين  الناشطني  عىل 
الرتكيز عىل العوامل املفضية إىل فک االرتباط. وأكدت املقالة أن عملية االنفصال عن 
املنظامت املتطرفة كانت طويلة ومعقدة. وعىل الرغم من الضغط والقمع اللذان مارستهام 
أساسا  ومنها  املنظامت،  هلذه  الوالء  ديمومة  تعزز  عديدة  عوامل  هناک  كانت  الدولة، 
حدوث حتوالت  األساس إال مع  هذا قد ال يتم يف  وفک االرتباط  االجتامعية.  التنشئة 
تنظيمية أو شخصية؛ ومنها مثال حالة الزواج أو وجود األطفال التي قد تزيد من خماطر 

املشاركة.
اجليش  ضمن  السابقني  النشطاء  مسار  تناولت  بدراسة  القسم  هذا  وانتهى 
وكشفت   .1998-1968 الشاملية  إيرلندا  يف  الرصاع  زمن  املؤقت،  اإليرلندي  اجلمهوري 
ومنها  الربيطانية،  اإلدماج  إعادة  برامج  مع  إجيابا  يتفاعلوا  مل  املناضلني  غالبية  أن  عىل 
مواطنني  إىل  حتويلهم  األقل  عىل  أو  الدولة  هياكل  ضمن  املنفصلني  اجلمهوريني  إحلاق 
خاضعني للدولة الربيطانية. بيد أن االسرتاتيجيات املعتمدة من قبل بريطانيا بغية احتواء 
العمليات املسلحة يف إيرلندا الشاملية قد نجحت تدرجييا ومع مرور الزمن يف التقليل من 
فرص انضامم املقاتلني املسلحني السابقني إىل اجلامعات املسلحة مرة أخر أو مواصلة 

محالت العنف. 
   وبحث القسم الثالث من هذا العمل يف أبعاد ترتبط بتحول النشطاء من احلركات 
االجتامعية  احلركات  بتداخل  األول  البعد  وارتبط  السياسية.  األحزاب  إىل  االجتامعية 
إىل  النشطاء  حتول  إمكانية  أمام  الوظيفية،  الفرص   مستو عىل  السياسية  واألحزاب 
يف  للتوظيف  قابلة  قدرات  عن  عبارة  النضال  يف  املكتسبة  املهارات  فتصبح  موظفني، 
األوساط  من  املنحدرين  للمناضلني  مثالية  فرصة  تلک  تكون  وقد  السيايس.  العمل 
الشعبية، ممن حيضون بفرص لالرتقاء االجتامعي مل تكن يف متناوهلم. وهو ما كشفت عنه 
مسارات مناضيل الربازيل املنتخبني يف احلكومات املحلية أو املجالس الفيدرالية، أو حالة 
املزارع البولندي أندري لييبِّري (Andrzej Lepper) التي فصلت فيها دراسة ثانية ضمن 
هذا القسم، إذ أصبح هذا املزارع مشهوراً يف أوائل التسعينيات، خالل املوجة األوىل من 
احتجاجات الفالحني يف بولونيا بعد اهنيار الشيوعية، فحاول بعد ذلک استغالل األمر 
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االنتخابات  يف  لينجح   ،1993 عام  منذ  الوطنية  االنتخابات  مجيع  يف  باملشاركة  سياسياً، 
الربملانية عام 2001، ويقود ثالث أكرب قوة سياسية يف البالد.

إىل  اجتامعية  حركة  داخل  مناضل/ناشط  وضعية  من  احلركية/االنتقال  هذه  أن  بيد 
مسؤول حزيب أو حكومي ليست بالتحول السهل. وفضال عن تواتر النعوت واالهتامات 
املجال  قواعد  مع  للمناضل  األخالقية  واملعايري  العملية  اإلجراءات  تصطدم  باخليانة، 
السيايس. ومثال ذلک، فقدان املزارع البولندي املشار إليه أعاله  وبرسعة مجيع امتيازاته 
السياسة. وبالتايل، فقد بدا أنه معزول مع مرور الوقت قبل إقدامه عىل االنتحار! وهي 
اخلالصة نفس التي انتهت إليها الدراسة الثالثة ضمن هذا القسم، فهمّت إدماج املقاتلني 
يف صفوف املقاومة التشيكية ضمن النشاط السيايس يف فرتة ما بعد بعد إسقاط احلكم 
االستبدادي سنة 1989. إذ مل يسمح التأثري الطويل املد لفعل املقاومة عىل هؤالء من 

النجاح يف العمليات االنتخابية املنظمة. 
إبراهيم أيت إزي

باحث يف التاريخ، مراكش 

 


