
الصدري في  –التقارب المدني 

  ساحات االحتجاج

 رؤية نفسية في ديناميات اليساروية االجتماعية
 
 
 

 فارس كمال نظمي
 
 

سل )ال تحقققا السقق أةُّ سلط سقق أةُّ مقاوليتقققا اققالقوح والمققام فحسقق ُّ اققم ام ققروعقا ال قققافي 
وحينمقا . النقا  سياقا   فقي سههقاا( سفكارها ومعتقداتقا ومعاييرها ووعيقا ومجمم صقورتقا عقا العقال 

تخسقر السق أة هقها االمتيقامُّ كمقا هقو حقاد  اليقو  فقي العقرااُّ فقاا التعييقر االجتمقاعي والسياسققي 
يصققام مرهونققا  حلققب حققد كايققر ااققموي هيمنققة  قافيققة ادي ققة لققدل الفرققات االجتماعيققة المتاققررحُّ تاققرم 

 .فيقا عناصر اإلصالح واالحتجاج والتعيير واألمم اأوااع جديدح
 

 هيمنة الثقافية للنخب المدنيةال
غيقققققر المحرومقققققة  –يجقققققدر التكقققققرار التقققققو يقي فقققققي كقققققم مقققققرح سا النخققققق  المدنيقققققة الم قفقققققة 

 5102هققي التقققي زققدحت منققادا الموجقققة الحاليققة مققا االحتجاجقققات المسققتمرح منققه تمقققوم  -االاققرورح
مارسقت مقا تاريخيقة فارزقة ع قب نحقو سخالزقي ورسقاليُّ و حتقب اليقو ُّ حه التقأقت هقهن النخق  لح قة 

ُّ سل زقدمت اقديال  Gramsci" غرام قي"اتعايقر  Cultural Hegemony"القيمنقة ال قافيقة"يسمب اقق
 Public"الفاقققااا العمقققومي"اقققق Habermas" هاارمقققا "مقققا سسقققمان رؤيويقققا  صقققار يمقققً تقققدريجيا  

Sphere  الققههني ل مجتمققتُّ يتم ققم االققدعوح إلصققالح سياسققي  ققامم يؤسقق  لدولققة مدنيققة مسققتقا ية
ر  ماادئ العدم االجتماعي والديمقراأية السياسيةُّ اعد حعادح اناا السق أة وفققا  إلعقالا القويقة تحت

وهقققو سمقققر كققاا منت قققرا  منقققه سققققوأ . الوأنيققة الجامعقققة والمواأنقققة المتسققاوية وناقققه اإل نيقققة السياسققية
ي التققي  ُّ حال سنققج جققرل تقوياققج افعققم حدارح االحققتالم األمريكقق5112نيسققاا  9الن ققا  السققااا فققي 

ومقا سعقاقج مقا   5112سعت جاهدح لتاني سياسقات القويقة فقي تأسيسققا لمج ق  الحكق  فقي تمقوم 
 .      س مة السياسيةاموي األ

اققققالرغ  مققققا ز ققققة عققققدده  حاليققققا  احكقققق  ال قافققققة  -حا مققققا يميققققم النخقققق  المدنيققققة فققققي العققققراا
رية عميققققة فقققي تأ يرهققققا ُّ سنققققا هات جقققهور ع مانيققققة ولياراليقققة ويسقققا-السياسقققية الخاقققوعية السقققاردح



النتاج الفكرل ل مجتمت العرازيُّ حه لأالمقا امت كقت خاقرح العمقم ال ققافي التف سقفي  النوعي في مجمم
األخالزول ع ب مدل تاريخ العراا المعاصر منه تأسي  دولتقج الحدي قة زاقم مقرونا  االقّ  السياسي 

 . نحو زرا ما المما
ها كانققت هققهن النخقق  هقققي التققي ا ققورت   الاامغقققة  عاققر احتجاجاتققققا هققهن القيمنققة ال قافيققةوا 

اوصققفقا لققي  اوصققفقا تيققارا  سياسققيا  سو  ققعايا  عموديققا ُّ اققم اققرمت هيك يققا   اليققو  فققي العققرااُّ فانقققا
عالميقوا ) مأ اية سفقية Social Movement" حركة اجتماعية" سياسقيوا وم قفقوا وسكقاديميوا وا 

ت اإل نيققة واأليديولوجيقة والحمايقةُّ سل لقي  لققا زيققادات عقاارح ل مسقميا( مقدنيواونققاايوا ونا قأوا 
م خصقققنة اقققالمعنب الكارممقققاتي الفردانقققيُّ اقققم تسقققتمد أازتققققا ودينامياتققققا ومسقققاراتقا وزراراتققققا مقققا 

 . مجمم سدارقا ال قافي هل الأاات الجماعي ال امم
تعقيقققققد ولققققي  هلقققققن اعريقققق  عقققققا الانيققققة الههنيقققققة ل نخققققق  المدنيققققة العرازيقققققة التققققي تمتقققققام اال

ُّ حه يمي قققوا فقققي العقققادح حلقققب مقققنم والرقققق  لًفكقققار والم  قققم "النرجسقققية"المفقققاهيمي ال قققكوكي والنمعقققة 
ولعققم هققها مققا يفسققر افتقققارا هققهن النخقق  لقققدرح التفكيققر النقققااي . واإليقونققاتالمجققردح اققدم األ ققخا  

تجقققاجي التاققامنيُّ واالتققالي عجقققمه  حتققب ايا عقققا تأسققي  ارقققتاله سياسققي يقققن   ن ققاأق  االح
 .وفا رؤية فكرية متفا ع يقا لتأأير حراكق  ايني والمستقا ي

 قق  نجحققت هققهن النخقق  المدنيققة اعققد  قققورُّ ااجتققها  سعققداد متمايققدح مققا المحتجققيا ممققا 
حأققار الفرققات المحرومققة ازتصققاديا  والمسقتاعدح اجتماعيققا  والفقيققرح تع يميققا ُّ وتحديققدا  منققه  يصقنفوا فققي
فالرؤيققة المأ ايققة العامققة . ناقق  الصققدريوا حلققب الحققران االحتجققاجي  حينمققا ا5102نقايققة  ققااأ 

التققي زققدمتقا هققهن الحركققة االجتماعيققة المدنيققةُّ والمسققتمدح مققا زققوح الم ققام الجققها  لقيمنقققا ال قافيققةُّ 
وجدت لقا تعاأفقا  لقدل القواعقد المسقحوزة ل تيقار الصقدرل ال قعاولُّ التقي تمتقام اتقديا معتقدم هل 

 . في الم قر واالهتماماتال تخ و ما حدا ة  نمعات س وكية مدنية
وحينقا ل  تجد القيادح الدينية لقها التيار مناصا  ما التجاو  مت اإلأار العقا  لققهن ال قافقة 
اإلصققققالحية المر ققققحة ل قيمنققققةُّ حه جققققرل االسققققتفادح مققققا ماققققمونقا المققققدنياتيُّ وتأوي قققققا عقارققققديا  

 ت ققيت العققدالول الققهل أققام تعيياققج واسققتالاج مققا سحققما  اناعا ققا  عرازويققا  عصققريا  ل" سياققا  "اوصققفقا 
 . الت يت السياسي الفاسدح

فادست القيادح الصقدرية اقاأالا س سق ة مقا الماقادرات السياسقية اإلصقالحية تتمحقور حقوم 
حعادح ت كيم الس أة التنفيهية ع ب سسا  تكنقوزراأي اعيقدا  عقا التقاسق  الأقارفي والحماقيُّ رافقتققا 

ألتاققاع التيققار امناصققرح هققهن الماققادرات عاققر ت ققاهرات م يونيققة واعتصققامات سقق مية  دعققوات متكققررح
 . سما  المنأقة الخاراا في اعداد

 ُّ مققا ايققديولوجيا 5112واققهلن انتق ققت القيمنققة ع ققب الفاققاا العمققومي ل مققرح األولققب منققه 
نققاع والمنتجققة ل تأققره واألعققراا السياسققية النّقااققة والفازققدح ل مصققدازية والمفتقققرح لقققدرح اإلزالأوارققه 



حققققوم  قافققققة اإلصققققالح  -ن ريققققا  ع ققققب األزققققم –مجتمعققققي واسققققت يتمحققققور  والدوع ققققةُّ حلققققب حققققوار
والمواأنققة والتسققامم وحريققة التعايققر والمسققاالة والعققدم االجتمققاعي والققوأا الم ققترن والحققا العققا ُّ 

دراكي وس وكي يقود حلب التعيير السياسي ا  .لحاس في مسعب جدل إلحدا  تعييٍر زيمي وا 
 

 مشترك بزوغ فضاء عمومي
حا اإلأقققار ال ققققافي المققققيما القققهل ا قققوارن  المقققدنيوا اوصقققفق  حركقققة اجتماعيقققة نوعيقققةُّ زقققد 
انقققدمجت فيقققج جمقققوع غفيقققرح مقققا المتقققدينيا المحقققروميا ممقققا وجقققدوا فقققي هقققها اإلأقققار فاقققاا  أقققام 

كيا  م ققتركا ُّ سف ققم فققي سقق و  -وهققها اإلأققار سفققرم مجققاال  ههنيققا  . انت ققارن إلأققالا دوافعققق  المقموعققة
ُّ لققدل ماليققيا المققواأنيا المحتجققيا سو المنت ققريا "الأاقيققة"و" العرازويققة: "حأققالا نققمعتيا كققامنتيا

في ايقوتق ُّ حه  قرعا ااعقادح حنتقاجا أيقهت هقويتق  االجتماعيقة اقألواا سك قر مدنياتيقة وعقالنيقةُّ مقهّكرا 
صققفق  ا ققرا  ومحققروميا زاققم سل تصققنيه حيققاه  اققأا الم ققال  التققي تنخققر حيققاتق  حنمققا تسققتقدفق  او 

 .هوياتي فرعي آخر
وزققد وفققر هققها المجققام النفسققي الققهل اققات يتسققت ل أققرفيا المققدني والصققدرلُّ مناخققا  سياسققيا  

وفقققا سهقققداه مأ ايقققة موحقققدح نااعقققة مقققا  -ولقققو ع قققب نحقققو مؤزقققت –ستققاح لقمقققا التنسقققيا احتجاجيقققا  
 سسقر القاالد مقاوم غايقة رريسقة هقي السقعي لفقن القيمنة ال قافية التي سأ قققا المقدنيواُّ تتمحقور حق

السقاعية ا اقات  وأنيقةتخقو  الدولقة الُّ ونق ققا حلقب المستايم ل كرامقة الا قرية ن ا  الأارفية السياسية
 . ما حياح مواأنيقا والتمييم وسمم ل أ  مفردات الجوع والهم والعنه

 :ماادئ ها التقار  ايا الأرفيا حلب سراعةوزد استند ه
 .الخوض في سل معامرات تحالفية سو جاقوية متسرعة اينقما عد  -0
 .عد  تنامم سل أره عا هويتج الفكرية سو ن اأج التن يمي المستقم -5
احتققققرا  كققققم أققققره ل خيققققار الع مققققاني سو الققققديني ليخققققرُّ اوصققققفقا اجتقققققادات فكريققققة ال تفسققققد  -2

 .الم تركات الوأنية اينقما
نققج ازتنققاع كققال الأققرفيا احاجتققج لي -4 غيققر مؤهققم ليكققوا الاققديم القققاد  ل ن ققا   -امفققردن –خققرُّ وا 

 . السياسي الحاليُّ ألساا  تتع ا اعد  امتالكج لكم المقومات السياسية الوافية لقهن المقمة
ف  مققرح األولققب فققي تققاريخ العققراا المعاصققرُّ امققتً ز قق  اعققداد اققناله الع مققانييا والققدينيياُّ 

جراقققة سيكوسياسقققية فريقققدح جقققرل فيققققا تعقققديم مقققق  ل صقققور المت قققاهريا مقققنق  والمعتصقققمياُّ فقققي ت
الههنيقة الجامققدح التققي يحم قققا كقم فريققا عققا ايخققرُّ والتققي لأالمقا ازترنققت  ققرأيا  اتجققار  انفعاليققة 

ع ققب  وزقد  ققدت خيقا  االعتصقا . تحام يقة سك قر مقا كونققا تعايقرا  عقا حجق  عق يققة زاا قة ل  اقات
م ققتركة أققوام سسققاوعياُّ سسقققمت فققي حقققا الأققرفيا وجققج خققا  ن ققاأاٍت فنيققة وج سققات  قافيققة 

 . اانسانوية ايخر وسحقية خياراتج -آنيا  ع ب األزم – مصم التساممُّ وسزنعتقماجرعٍة ما ا



سمققا الخالفققات الفكريققة الجوهريققة اققيا الأققرفياُّ فسققت م مؤج ققة احكقق  الاققرورات التاادليققة 
وعنقققدها مققا المقققرجم سا تتفجقققر ت قققن . مقققجاينيققة حتقققب يقققت  حنجققام التعييقققر المنت قققر اكقققم آمالققج وآال

الخالفقققققات ع قققققب نحقققققو تفقققققاع ي سو حزصقققققاري احسققققق  نقققققوع التعيقققققرات التقققققي سقققققتأام انيقققققة التفكيقققققر 
قققمُّ ونمقققأ الن قققا  السياسقققي  السيكوسياسقققي لقققديقماُّ اتقققأ ير العمقققم الم قققترنُّ وماهيقققة التعييقققر الم نجا

 .القاد 
ُّ نجقققد  سا  مقققة ركقققة االحتجاجيقققةالح فقققاليو ُّ واعقققد مقققرور سقققنة كام قققة تقرياقققا  ع قققب انأقققالا

ُّ ع قب (الصقدرل)وال قعاول ( المقدني)النخاقول : تنسيقا  ميدانيا  عم ياتيا  زد ن قأ أوعيقا  اقيا التيقاريا
االحتجاجيققة وال ققعارات المأ ايققةُّ امققا يعّاققر عققا سنسققاا زيميققة مرح يققة م ققتركة  مسققتول التكتيكققات

الأارفقاني الحقالي اتققويض مقا تاققب مقا  ققرعيتج  تتسق  انمعقة راديكاليقة وسق مية معقا ُّ إلنققاا الن قا 
وهقها التنسققيا تمخاقت عنققج وزقارت احتجاجيققة تعقّد مفصقق ية فققي . سل مقا هيمنتققج ال قافيقة المتقالكققة

التاريخ السياسي ل عقراا المعاصقرُّ لقي  آخرهقا دخقوم ع قرات اياله مقا المحتجقيا حلقب الماقاني 
 .  5102سيار  51نيسااُّ و 21الحكومية في المنأقة الخاراا في 

ه سو تيقققار ال يجققوم ألل أققر وتأسيسققا  ع ققب هققهن الرؤيققةُّ وا عققة السققيكولوجيا السياسققيةُّ فقق
نققققا س ُّ حهحمقققج دوا غيقققرنسو حنققققا خرجقققت مقققا ر ب هقققهن الحركقققة االحتجاجيقققة االدعقققاا اوصقققايتج ع ققق

امتمجققت اققوعي معققارض حققدي   وأنياتيققة اراجماتيققةج نمعققة كت ققتعايققر عققا دافققت ا ققرل تمققردل حرّ 
 . والدحُّ ع ب نحو عاار لاليديولوجيا والقويات اإل نيةال

التققي لقق  تخسققر  -هات الانيققة المع قققة –وكققم هلققن حققد  اتققأ ير سقق أة األسقق مة السياسققية 
فحسق  فقي وزقت ماكقر مقا تأسيسققا المصقأنتُّ اقم خسقرت سياقا   اأأيقافق  العديقدحتأييد المدنييا 

احتققاجوا حلققب سك ققر مققا عقققد مققا الققمما لياققدسوا  الحقققا  زاعققدح واسققعة مققا المتققدينيا المققققوريا ممققا
القهل ارتقنتقج ت قن السق أة لصقالم صقناديققا  False Consciousness "وعقيق  المارقه"اتفكيقن 

اوصقققفج ححقققدل الققققول المواقققوعية " األمقققم"حلقققب آفقققاا " األزقققدار"ليخرجقققوا مقققا منمانقققة ُّ و االنتخاايقققة
 .الدافعة ل تاريخ االجتماعي

قاعقققدح اجي اقققيا المقققدنييا والصقققدريياُّ يقققدعونا ل قققتمعا مجقققددا  االحا هقققها التنسقققيا االحتجققق
واالجتمقاعي المو ققة خقالم العققديا المااقييا فقي  ع   النف  السياسقيدراسات  ااتة اماريقيا  في ال

 – الم ققتركة الجمعيققةاقققويتق   ُّك مقا سمكققاا تققهكير المحققروميا والمتاقرريا» :ا قداا ك يققرحُّ والقار ققة
فقققاا خيقققار االحتجاجقققات الجمعيقققة العقققاارح  أنق  يم  قققوا سك ريقققة عدديقققة مقققؤ رحُّواققق  -الوأنيقققة مققق ال  

واسقققتعادح العققدم القققهل  سقققيارم لققديق  اوصقققفج تعايققرا  واعقققدا  عققا حمكانيقققة التعييققر ُّلقويققاتق  الفرعيققة
  .«ح رموا منج



ُّ فمعالجققققة األممققققة السياسققققية الحاليقققققة اا لققققي  اسققققت ناا  مققققا هققققهن القاعققققدحالعققققر  وياققققدو سا
لسقق مج األه ققي وتماسققكج االجتمققاعي يمكققا سا تتحقققا ااالسققتفادح مققا تقنيققات سققيكولوجيا  المقواققة

 .  األممات المستندح حلب ديناميات الجماعات الخااعة لسياسات القوية
 

 !أم خيار فعلي يتشكل؟ مؤقت فتراض نظريإ
الصققدرل معاقق ة فكريققة سققتاقب ما  ققة ألمققد غيققر زصققيرُّ حه ن ققأ  -سفققرم التقققار  المققدني

سل )جام حققاد فققي صققفوه المققدنييا سنفسققق  حققوم مققدل سخالزيققة وجققدول التقققار  مققت تيققار دينققي سقق
 . ي صّنه اما حركات اإلسال  السياسي في العراا( الصدرل

حصققالحي فيمققا اعققد  س  حنققج تقققار   سهققو تقققار  نفعققي مرح ققي يمكققا سا ينتقققي اصققراع دا ٍ 
ج سواققاع الققاالد واققرورح حنقققاه مققا يمكققا احكقق  التققدهور الققهل وصقق ت حليقق ومعالجققة سمماتيققة ناجعققة
ومقا   لقج تقاريخ عنفقيايا تيار مقدني ع مقاني وتيقار دينقي  تقار ال تحقيا حنقاهن  وهم يمكا االفعم

نوع الاقمانات التقي يجق  سا يققدمقا الصقدريواُّ إلزنقاع المقدنييا اصقدا نوايقاه  و اقات مقوازفق   
النا اا كت قة تاريخيقة تاق  كقم الققول المجتمعيقة وهم يرتجب ما هها التقار  سا يكوا نواح وازعية 

افتققراض ن ققرل مؤزققت  السقاعية لخيققار دولققة المواأنققة المدنيققة  س  حا األمققر ك قج ال يعققدو سك ققر مققا
 لا ي كت ا لج الديمومة 

يعّد هها السجام مؤ را  حيجاايا  اماقامينج التحفيميقة والتجديديقة وحتقب ال قكوكيةُّ فقي حقام 
قققاا المواققوعي المنفققتم دونمققا تحققامالت مسققاقة سو تخققويا سو تجققريم يصققدر التمامققج امعققايير الن
حنقج يجتقرح مقادح غيقر مسقاوزة فقي سدايقات الفكقر السياسقي العرازقي حقوم سسقالي   مقا سل أقرهُّ حه

 .معالجة األممات السياسية الكارل
فيتاققققم حينمققققا تتخققققه هققققهن النقا ققققات لققققدل اعققققض  -ن ريققققا  وعم يققققا   –سمققققا وجقققققج السقققق اي 

 القهات" نققاا"غايتقج ح اقات  ا  وسواسقي وا  سعفافي وس ا  أ قري ا  أااع -ولي  جميعق –قديا المدنييا المنت
فكريقققا  " عقققدوا  "القققداعي ل تققققار  مقققت الصقققدرييا اوصقققفج  وتوصقققي  ايخقققر ع قققب المسقققا " العصقققية"

الكاسقحةُّ الأايعيقة واالجتماعيقة  لكوار ا سا ُّ متناسيا"ساهجا  "سو " مخدوعا  "وأاقيا  سو ع ب األزم 
لققدل مقا يريقدوا المقاومققة حققا ُّ ري مقا يسققتقر الحقام وتعققاود  موحقدحالقويققة الا قرية التسقتدعي اقموي 

 .  الصراعات ال انوية األملية ارومها ما جديد
وهققها الأققرح لققدل هققهن الفرققة المحققدودحُّ غالاققا  مققا يتخققه اتجاهققا  سحاديققا  مققؤم ال  هققو محاولققة 

 -ن ققرل سو ميققداني –ها التقققار ُّ دوا سا ياققهلوا سل جقققد مفيققد المسققتترح خ ققه هقق" الخيانققة"ح اققات 
فعجقمه  عقا اقهم هقها الجققدُّ سو . لتقدي  تصورات فكرية ادي ة زاا ة ل تأايا عا كيفية حنقاه القاالد

افتقققاده  ل جققرسح سو الاصققيرح ل قيققا  اققجُّ ينققت  تقديققدا  الحتققرا  الققهات لققديق  سو وخققمس ل اققميرُّ يجققرل 



الققرج  " تسققتدعي"التققي " خأيرتققج"ايخققر وا  قققار " تققأ ي "إلاققدام الال ققعورية عاققر تفاديقمققا انليققات ا
 . والتقريت

ولمميقققد مقققا التمحقققي  فقققي هقققها السقققجام الفكقققرلُّ زقققد يكقققوا مقققا المناسققق  سا سكقققرر هنقققا 
نمعقققة يسقققاروية مجتمعيقققة وااقققحة فقققي العقققرااُّ وسا هقققهن النمعقققة عقققاارح فقققي  افترااقققي عقققا وجقققود

ف مققة مؤ ققرات . ديولوجيات مسققاقة سو جققاهمحُّ ع مانيققة كانققت س  دينيققةجوهرهققا السققيكولوجي ألل ايقق
ين قققأ عقققا نمعقققات سوسقققيو قافية مؤيقققدح لفكقققرح الدولقققة سخقققه  يسقققار ديمقققوغرافي جديقققد»م موسقققة عقققا 

واالنت قققار لقققدل فرقققات سقققكانية عرازيقققة مقمقققة ومقققؤ رح ممقققا يصقققنفوا عقققادح  المدنيقققةُّ اقققدست اقققالاموي
 . «ع ب حد سواا" االمتديني"سو " المدنييا"اما حأار 

نمعقة سوسيوسقيكولوجية جماهيريقة »ُّ هقي ا  سياسقي مفقومقا  النمعقة اليسقاروية زاقم سا تكقوا ف
لكقم  نفسقيا  ااأار  قافسياسي  اممُّ وهي ليسقت حكقرا  ع قب الع مقانييا والالدينيقياُّ اقم هقي متاحقة 

ُّ حه تتاققما «دحالسياسققية ل ا ققر القققادريا ع ققب التققأ ر اقققا اققما مراحققم تاريخيققة محققدالتصققنيفات 
لتعييققر العققال  ااتجققان سك ققر اتفازققا  مققت العقالنيققة والعققدم واإلزققرار اوحققدح القيمققة » توجقققا  زيميققا  جققهريا  

  .«الا رية
وفقققي الوزقققت هاتقققجُّ فقققاا ح قققكالية سخقققرل واسقققعة التقققداوم ااتقققت ت أقققراح  اقققيا عقققدد مقققق  مقققا 

اقققديقا الجمققققور الصقققدرل لمعيمقققجُّ حه التقققي ي" العميقققاا"المقققدنييا واليسقققارييا العقققرازييا حقققوم التاعيقققة 
ي كن هؤالا سصال  في امتالن الصدرييا لوعي يسارول احتجاجي حقيقيُّ مع  قيا سقا  خقروجق  
سو انسققحااق  مققا سققاحات االحتجققاج اانصققياعق  المققههاي الققوالري المأ ققا ألوامققر الققمعي ُّ ولققي  

 . ق لدوافت حصالحية جهرية سصي ة تتع ا اتوزق  الواعي السترجاع حقوز
 

 التيار الصدري بين اإلسالموية والوطنياتية
لتفكيققن هققهن اإل ققكالية الفكريققة الم ققار حليقققا زاققم ز يققمُّ فققال اققد سوال  مققا تنققاوم انيققة التيققار 

هات ساعققققاد  قافيققققة ونفسقققققية مركاققققةُّ  قققققّم سققققاعيا  زقققققدر " دينيققققة سياسقققققية"الصققققدرل اوصققققفج  قققققاهرح 
ال الأارفيققة  -ماعيققة مرتاأققة االم  وميققة الأاقيققة ألداا و يفققة اجت -فققي انيتققج القيميققة-المسققتأاع 

ل  ققيعةُّ دوا سا يتحققوم حلققب حركققة الهوتيققة احتققة مجوفققة مققا سل ا عققد مجتمعققيُّ مققت احتفا ققج  -
 . اأااعج المههاي العا 

وهققو اققهلن يم ققم الحركققة الوحيققدح التققي حاولققت االزتققرا  نسققايا  مققا الماققموا االجتمققاعول 
ت فيققج حلققب حققد كايققر صققورح الت ققيت عامققة ع ققب يققد مع قق  تيققارات العا اققولُّ فققي وزققت تاققرر  ل ت ققيت

وهقققها االزتقققرا  مقققنم التيقققارا زقققوح  تماسقققكية سخالزويقققة داخ يقققة . ال قققيعة السياسقققية األخقققرل فقققي العقققراا
الجماهيرل اتأ ير الجاهايقة الفريقدح ل خصقية السقيد محمقد محمقد صقادا حاسمةُّ حه تأّس ا عنفوان ج 



وجققدت امتققدادها الققههني والسقق وكي الحقققا  فققي  خصققية ولققدن  لتققيُّ ا( 0999سغتيققم فققي )الصققدر 
 . السيد مقتدل

  ع قققب 5112فققققد دساقققت زيقققادح التيقققار الصقققدرل منقققه ارومهقققا الميقققداني المقققؤ ر اعقققد نيسقققاا 
والماا قققرح مقققت ستااعققققاُّ وسقققأ الانقققاا ال يولقققوجي المحقققاف  " الناأققققة"التميقققم فقققي موازفققققا الراديكاليقققة 

. خققرل التققي دساققت ع ققب عققد  االتصققام الماا ققر اققالجمقور لف يققا  سو سقق وكيا  ل مرجعيققات النجفيققة األ
كمققا انخرأققت األهرع العسققكرية ل تيققار لسققنواٍت فققي مقاومققة االحققتالم األمريكققي ومققا نققت  عنققج مققا 
اصقققأدامات عنيفقققة متكقققررح اقققالقوات األمنيقققة الرسقققمية الم ققققادح مقققا معمقققاٍا ينتمقققوا ألحقققما   قققيعية 

خا  مستمرا  في هاكرح الأارفقةُّ مقا اقرح تقأ يرن يتسقت فقي اقوا التفقاوت الأاققي سخرلُّ تاركة اهلن  ر 
 .  الحاد المتمايد اما التراتاية الديموغرافية ل  يعة

وألجقققم هلقققنُّ  قققم التيقققار الصقققدرل محيقققرا  وغاماقققا  فقققي انيتقققج وو يفتقققج معقققا ُّ ومسقققتدعيا  
متاقققاراة ا قققأنج ع قققب مقققدل سقققنوات ن قققاأج المااقققيةُّ سقققيما فقققي اقققوا التعيقققرات غيقققر  لتفسقققيرات

التق يديققة التققي أققرست فققي رؤيتققج الفكريققة المع نققة وموازفققج السياسققية المرتاأققة ات ققن الرؤيققةُّ ومققا حها 
كانت ههن التاقدالت تسقتند حلقب سراقية مادريقة  ااتقة س  حلقب تق اقات مماجيقة تتصقم امقواميا الصقراع 

(  ققر -خيققر)ولققهلن فالتح يققم ال ققك ي ال نققاري  .داخققم الايققت السياسققي ال ققيعول فحسقق  السياسققي
يقه عاجما  هناُّ فيما تارم سحقية الرؤية الجدلية الااح ة عقا اسقتنااأ النققارض وصققرها فقي حأقار 
عق قققي  قققامم يتجقققاوم نوعيقققا  المعقققادالتت الجاريقققة الماسقققأةُّ دوا االنجقققرار حلقققب سقققرديات ال قققيأنة 

ق ا   .قق اقةواألم 
سو تصققنيه واحققد ألنققج غيققر م مأسقق  ع ققب نحققو  التيققار الصققدرل ال يمكققا تقييمققج امعيققارٍ ف

فقققالب جانققق  انيتقققج االزتصقققادية غيقققر ال قققفافة . األحقققما  اإلسقققالموية األخقققرل هقققيايروزراأقققي كمقققا 
ُّ (سققرايا السققال  حاليققا ُّ وجققيا المقققدل ولققواا اليققو  الموعققود سققااقا  )وهراعققج العسققكرل غيققر ال ااققت 

يتقأله التيققار مققا  ال ققة مكونققات  ااتققة نسققايا ُّ متفاع قة ديناميققا  ونوعيققا ُّ لكنققج تفاعققم  غيققر منققت   وال 
يمكقا توزقت مخرجاتقج اإلجماليقة ع قب أقوم الخقأُّ مققا يفّسقر سممقة عقد  اسقتقرار القويقة التقي يعققاني 

 : منقا
ر ادية  قديدح التقأ ير فقي األتاقاعُّ قيادة دينية شيعية .0 دساقت ع قب تأقوير  هات و يفة فققية وا 

السياسققية امققرور الققمما ااالسققتفادح مققا كققم حخفازققات السققنوات المااققيةُّ حه سصققاحت  رؤيتقققا
 مققققت نمعققققة عروايققققة وااققققحةُّ "الدولققققة المدنيققققة"و" العرازويققققة"تعققققّد األك ققققر زراققققا  مققققا مفقققققوماي 

كققق   مصقققالحقا الماليقققة االمقايسقققة مقققت حركقققات الت قققيت السياسقققي األخقققرل المتخندزقققة مقققههايا  اح 
 . والتجارية والس أوية النااعة ما القوية الأارفية ال الوأنية



تن قأ فقي الارلمقاا وخارجقجُّ تجمقت اقيا توجققات حسقالموية وسخقرل مدنيقة ع قب  كتلة سياسية .5
كمققا تاققق   خصققياٍت نخاويقققة عاليققة التع قققي  وسخققرل  قققعاوية واأرققة التع قققي ُّ . نحققو اراجمقققاتي
 . دحماهدح وسخرل منتفعة فاسورموما  م الوية 

كسققاة وعققاأ يا وااعققة متجققوليا وسققكاا )اققخمةُّ مققا اروليتاريققا غيققر منتجققة  قاعدددة شددعبية .2
ُّ ومققا عمققام ومققو فيا صققعار وحققرفييا وم قفققياة تجمعققق  هويققة مدنيققة تتمسققن (ع ققواريات

ااإلسققققال  السقققق وكي ال السياسققققيُّ ويجققققدوا فققققي معققققيمق  مققققالها  نفسققققيا  آمنققققا  ل  ققققعور االقيمققققة 
تعققويض والمواسققاح عققا اققعفق  االجتمققاعي وحرمققانق  االزتصققادلُّ سك ققر والحمايققة والقياققة وال

 .دينية يمارسونقا اجتماعيا  دوا تممت الهوتيمنج مرجعا  فققيا  ألصوم 
ومقققا السققق    مقققمي  مقققا النماهقققة والفسقققادُّ سياسقققيُّ دينقققاميكيُّ/ دينقققي/ اجتمقققاعي فقققو تيقققار

ةُّ ومقققا االناقققااأ والع قققواريةُّ ومققققا ومقققا ال قافقققة والجققققمُّ ومقققا الوأنياتيققققة والأارفانيققق والعنقققهُّ
 . حسالموييا منع قيا وما متدينيا منفتحيا لق  تأريخ يسارل ال يتنكروا لج

واأله  ما هلن سا زاعدتج ال قعاية و ق قج االجتمقاعي يم قم الققده األغ قب القهل يح ق  سل 
محققروميا   ققيعة القاعققدح السققكانية الع مققب ل صققدرييا تاقق  عققرازيياف. يعمققم السققتقأااج يسققار سا

اققوعيق  االجتمققاعي   وهقق .تعوياققا  مققالها  وحققال  و  المتماسققكة الصققدرية ايرققةفققي الومسققحوزيا وجققدوا 
 نفعاليققةُّل الو يفققة التنفيسققية االهانتقاليققة مققا الققوعي اإلسققالمول  المتهاققه  الحققالي يم  ققوا مرح ققة

مام احكققق  االاتقققوهقققو انتققققام اأقققيا التحقققوم  .حلقققب القققوعي الأاققققي هل الو يفقققة التحرريقققة العقالنيقققة
ُّ لكنقققج انتققققام  ااقققت احكققق  النمعقققة ع قققب مقققدل عققققود اقققده  مقققور  قققديد الوأقققأح القققهل  أقققارفيال

فيق ُّ واحك  تنامي الوعي المقدني فقي عمقو  العقراا القهل ال يمكقا اليساروية االجتماعية المتجهرح 
 .سا تعف ج العيا

جمقققاال  يمكقققاو  سقققتفاد مقققا ل احيقققد القققهالققققوم سا التيقققار الصقققدرل هقققو التيقققار اإلسقققالمي الو  ا 
تأققوير ياقدس مسققاٍع م حو قة لل خققالم السقنوات المااققيةُّ تجراقة الصقراع السياسققي الحقاد فققي العقراا

عققادح مأسسققة  ُّ ومراجعققة سخأارققج وخأايققانُّج اإليققديولوجيرققاناج و مفاهيمققج وأروحاتقق ليققات عم ققج آوا 
 ..وعقالنية وزراا  ما ال رعية الدستورية ل دولة وازعيةع ب نحو سك ر 

هققو يحققاوم اليققو  سا ياققرم اوصققفج حركققة دينيققة أاقيققة عدالويققة تحققاوم االسققتعانة امفققاهي  و 
الحدا قققة السياسقققية واإلصقققالح القققديني لالنتققققام مقققا النمعقققة المههايقققة التكارهيقققة حلقققب ماقققدس المواأنقققة 

م استنادا  حلب رؤيقة فكريقة متناميقة ماقمونقا سا الجقوهر العا اقول األخالزقي ال يتاق المتساممُّ راما
ُّ واخالفقج سقياقب محقض غير المسي  امههاية معينقة الوأني العا  معمان وال تأ يرن حال في اإلأار
 . هوية أارفية صراعية ايقة

هققهن الرؤيققة المتقدمققة مققا تققمام فققي أققور النمققو المتسققارع حينققا  والمتراجققت حينققا  آخققرُّ  حال سا
حنقج . اف قة داخقم التيقار نفسقجاحس   دح الصراع غيقر المحسقو  اعقد اقيا زقول التحقرر وزقول المح



صققراع  مصققالٍم فققي جققوهرنُّ اققيا مراكققم أفي يققة تسققتمد منافعقققا الماليققة ونفوههققا مققا تعميققا القويققة 
المههاية ال يولوجية ل تيار حصرا ُّ وايا نخ  عقالنية تجقنم حلقب يسقرنة التيقار ولارلتقج أاققا  لحّسققا 

ا . دينيققة الانيقةُّ زاققم سل تصققنيه آخققر -الم ققه الققهل يققرل فقي التيققار حركققة وأنياتيقة الو يفققة  وا 
السقققؤام المتقققداوم ع قققب نأقققاا واسقققت لقققدل القققرسل العقققا  واحقققدا  مقققا سهققق  حفقققرامات هقققها الصقققراع هقققو 

سل دولقققة وسل : وفقققي الحقققالتيا! هقققم التيقققار الصقققدرل يسقققعب حلقققب الدولقققة س  حلقققب السققق أة : العرازقققي
 !س أة  مدنية س  دينية 

مقا ر الصقدرلُّ لققا سسقا  مواقوعيُّ التيقاعقا  سق ايةنمأيقة  ا  صقور فاال  عا هلنُّ فقاا 
القققهاكرح السياسقققية العرازيقققةُّ ت عقققمل حلقققب التصقققفيات الجسقققدية الأارفيقققة المنسقققواة حليقققج فقققي  تقققمام حيقققة

لقب المحقاك  (5112 -5112)خقالم حقاقة االزتتقام الأقارفي ( جيا المققدل) التقي " ال قرعية" ُّ وا 
لققب تققورأ اعقق ض رمققومن االفسققاد السياسققي والمققالي عاققر المناصقق  انا قققت عنققج فققي الحقاققة هاتقققاُّ وا 

لققب موازفقج المتهاهاقة التققي جع تقج فقي منأققة وسققأب غيقر محسقومة اققيا  الحكوميقة التقي  قع وهاُّ وا 
 .المعاراة والس أة

وهي صور لا تمحقب ت قاريقا ُّ حه يتأ ق  محوهقا سا تاقدر مقا زيقادات التيقار موازقه  عم يقة 
عققالا ولف يققة  ااتققة ووااققحة ومتققواترحُّ ت تاققما نقققدا  هاتيققا   ققفافا ُّ وتأقيققرا  لصققفوفج مققا الفسققادُّ وا 

مي ققاا ماققادئ يتانققب ناققه عسققكرح المجتمققتُّ وحققم ت ققكيالتج العسققكرية نقاريققا ُّ واتخققاه القققانوا معيققارا  
وحيققدا  لتن ققي   ققؤوا الدولققة والمجتمققتُّ واعتمققاد ماققدس المواأنققة عاققر ح ققر الن ققاأ السياسققي ع ققب 

رزيقققةُّ واإلزقققرار اماقققدس التقققداوم السققق مي القققديمقراأي ل سققق أةُّ واحتقققرا  سسققق  دينيقققة سو مههايقققة  سو عت
الحريقققات ال خصقققية وحريقققة التعايقققر والتنقققوع ال ققققافي والعقارقققدلة فاقققال  عقققا اإلسققققا  الفاعقققم فقققي 

 . مصالحة وأنية  ام ة ت مم المحاف ات العراية هات األغ اية الديموغرافية السنية
لمتأ اقققات يسقققت م  زاقققم كقققم  قققيا سا ياا قققر التيقققار الصقققدرل حا تحقيققققا  فع يقققا  لكقققم هقققهن ا

ااصققالح دينققي جققوهرل فققي ن امققج المفققاهيمي والخأققاايُّ ل تحققوم مققا الراديكاليققة الدينيققة المسققتر رح 
حلقققب الراديكاليقققة المجتمعيقققة المسقققتندح حلقققب حنققققاا الم قققال  الا قققريةُّ عاقققر تأعقققي  " الحقيققققة اإللقيقققة"اقققق

ني وفققن ارتااأققج ااإلسققال  السياسققي السقق أول التق يققدلُّ والكققه عققا الت ققّيت اققالفكر السياسققي المققد
العامقققة ل مجتمقققتة امعنقققب انت قققام الت قققّيت مقققا دارقققرح  اسققتخدا  القققديا ل تعقققوم ع قققب المعقققايير ال قافيقققة

التمققققهه  المي ولققققوجي الم  ومققققاتيُّ ومجققققج فققققي سفققققا تنققققويرل يجعققققم منققققج ايققققديولوجيا اجتماعويققققة 
 . تاريخانية عدالوية
قمققة تاققدو عسققيرح جققدا  احكقق  الانيققة المحاف ققة التققي تتسقق  اقققا المؤسسققة الحومويققة وهققهن الم

عموما ُّ حه ما ارحت تعمم ع ب حعادح حنتقاج الت قيت فقي كقم عصقر اوصقفج هويقة مههايقة أقوسقية 
منتجققققة ل نفققققوه وال ققققروحُّ سك ققققر منققققج هويققققة فكريققققة عقالنيققققة منتجققققة ل حدا ققققة السياسققققية والديمقراأيققققة 

الختققراا  -ن ريققا  ع ققب األزققم –سا التركياققة الصققدرية غيققر التق يديققة تاقققب مر ققحة حال . االجتماعيققة



التااوات ال يولوجيةُّ واجتراح حران تحدي ي غير مساوا في العقم ال يعيُّ زد تكقوا لقج انعكاسقاتج 
 . اإليجااية في مجمم الحران السياسي في ال را األوسأ

 
 !أم يساروية اجتماعية؟ تبعية دينية: الصدريون
 Populism" حركدة شدعبوية"ع قب سنقج اقما اإلأقار األكقاديميُّ ي صنَّه التيار الصدرل 

 فققي العالقق  ال تمت ققن تع يمققا  كافيققا   متاقررح واققعيفةُّ احتجاجيققة تن ققأ اققيا فرققات سققكانية ةحركق سل
ه تحقيا سهداه هات أاات حقوزي مقا عقاد ااإلمكقاا تحقيقققا االوسقارم ستقدتو  ولي  ع ب الدوا ُّ

  .ية المتوافا ع يقا سياسيا  في دولة معينةالتق يد
هققي  Christa Deiwiks" كريسققتا ديققويك "احسقق   الميققمح األساسققية لقققهن الحركققاتحا 

عنققدما تعجققم العم يققة السياسققية عققا ف. فققي العم يققة السياسققية يةال ققعااإلرادح دور  حيمانقققا امحوريققة
ال قعاوية  رادح ال قعايةُّ ت ققر الحركقاتسو عندما ترفض النخاة الحاكمقة تحقيقا اإل ُّالعدالة تحقيا

فقي  يتميقم الخأقا  ال قعاولو . اإلرادتقق سك قر تحقيققا   لخر اقأالنخق  السياسقية  ستادامال بالتي تسع
وجقود حالقة مقا ع قب يققو  وهقو اأعيقاا الجانق  العقاأفيُّ و  االتاسيأ ال ديد لقاايا معققدحُّ العادح

 عاق ُّ اوصقفج السقا  فقي ل هقدفا   خر ي كمآاالستقأا  ايا ال ع  الهل تم  ج الحركةُّ وأره 
 .وغالاققا  مققا تتاققت  هققهن الحركققات معامققاٍت فرديققة تتسقق  اكاريممققا فريققدح. التققي يعانيقققا األوم ممققاتاأل

وال قققعاوية اققققهن المعقققاني يمكقققا سا تكقققوا يسقققارية سو يمينيقققةُّ ع مانيقققة سو دينيقققةُّ احسققق  الخ فيقققة 
 .فيج النفسية ل سياا السياسي سو ال قافي الهل ت قر

فققي اعققداد سنموهجققا  ( الصققدر) ققورح االسققتعانة اتققأريخ مدينققة الوأاقققا  لقققها التصققنيهُّ يمكققا 
مقا حها كقاا الصقدريوا يمت كقوا وعيقا   حقوم الستكمام تح يم اإل كالية الفكريقة الم قار حليققا سقااقا ُّ

 .مق  فحس ألوامر معي "سعمب"يسارويا  احتجاجيا  حقيقيا  س  سنق  يمارسوا انصياعا  دينيا  
اانتمارقققا ال ققيوعي  سك ققر مققا نصققه زققرازاققم  راديكاليتقققاالمدينققة عققا  فقققد سفصققحت هققهن

ولققققهلن فاألصققققم هققققو . اليققققو  عققققا راديكاليتقققققا اانتمارقققققا الصققققدرل تعققققاود اإلفصققققاحوهققققي  .آنققققهان
 . النااعة ما حرمانقا الممتمج اأااعقا الع اررل التاامني "ال عاوية"سيكولوجيتقا 
ع ققب نحققو ولية الدينيققة المنع قققة السققاررح مققا يصققه سققكانقا ااألصقق ك يققرا   جانقق  الصققوا وي

زققوتق  لأالمققا كققاا يتم ققم اقققدرتق  ع ققب  ُّ حه سا سققرَّ "عصققو م"خ ققه رمققم دينققي  انصققياعي سعمققب
دارتققا سياسقيا  لتيقار يسقارل  ح د أازة الحرماا واإلحااأ المتراكمة فيق ُّ    حيكام التنفي  عنقا وا 

اوصقققفقا حقققال  نفسقققيا  يقققت  ال جقققوا حليقققج سوزقققات اليقققأ   "التمقققاهي االمنققققه"آليقققة اقققما  سو رمقققم دينقققيُّ
تقأ ير فقي مجقرل وزدرتقج ع قب ال فقردقافقة سياسقية تقؤما افاع يقة الحلقب   ُّ وحيا يفتقر النا الجمعي

 . األحدا  السياسية



عققم حنمققا ين ققأوا ويتحركققوا فقققأ اف المعمققاا الكارممققاتيياحا الن ريققة السياسققية القار ققة سا 
خصارصق  الهاتية االست نارية الجاهاة والمحركة لعواأه الجماهير وعقولق ُّ ااتقت تالزقي صقعواة 
جديققة فققي ح اققات صققواايتقا الدارمققةُّ احكقق  التأققور الققهل سحرمتققج دراسققات ع قق  الققنف  السياسققي فققي 

 . جتماعيحقوم الس ون الجمعي والسيرح الهاتية ل سياسييا والتأ يرات الموزفية القادحة ل س ون اال
سقواا كقاا عقادال  س   المقا ُّ اقات يخاقت ادرجقة سساسقية ل ت ققريم " صقناعة القمعي "فمفققو  

سمقا خصقار  القمعي  نفسقج فت قعم مكانقا   انويقا  . عار الاح  في دوافت الجماهير وصقورها الههنيقة
 . في التح يم االرغ  ما سهمية تفاع قا الجدلي مت العامم األوم

رلُّ واسققا  ديناميكيققة العالزققة اققيا مكوناتققج ال ال ققة الم ققار حليقققا وفققي حالققة التيققار الصققد
سااقا ُّ وزدرتقج المسقتمرح ع قب تكييقه انيتقج الداخ يقة مقت الانيقة العامقة ل حقد  السياسقي فقي العقرااُّ 

 :  وستااعج يج  سا تفق  اال كم ايتي( سل السيد مقتدل الصدر)فاا المعادلة ايا معي  التيار 
 –النفسقققققي العميقققققا اقققققيا الأقققققرفيا ال تتقققققيم ألل منقمقققققا سا يتصقققققره حا وحقققققدح التمقققققاهي 

امعقمم عقا ايخقرُّ سل سا ك يقمقا يمقار  فقي ايخقر تقأ يرا  ممقا ال  فقي الققوحُّ حه يتخققه  -سقيكولوجيا  
القمعي  زراراتقج وخأأقج وخأاااتقج اتقأ ير الموازقه الاقاغأة ع يقج مقا األتاقاع القهيا ينت قروا منقج 

فققققي اسققققترجاع العققققدم والكرامققققة واألمققققاُّ مققققا دامققققوا زققققد منحققققون تفوياققققا   سا يكققققوا م ايققققا  لتوزعققققاتق 
وفققي الوزققت هاتققجُّ ياققدل األتاققاع انصقققياعا  زويققا  لخيققارات الققمعي  الققهل سققاا سا فواقققون . االقداسققة

التقققي تمقققنحق  كاريقققاا القويقققة الجمعيقققة الكاسقققحة امواجققققة " األيقونقققة"سققق أة اإلنااقققة عقققنق ُّ ليكقققوا 
 .نااعيا ما هوياتق  الفردية الماع رحاؤسق  واعفق  ويأسق  ال

مقا هاتقج سو مقا زدراتقج الخاصقة سو مقا " المأ ققة"فمعي  التيار الصدرلُّ ال يستمد سق أتج 
االست قققادل ألسقرتج فحسقق ُّ اققم يسقتمدن سساسققا  مقا التخويققم الال ققعورل القهل منحتققج حيققان التقاريخ 

" تحقيقا"لفع ققا االحتجقاجي ااتجقان " ققد الم"التي تحتاج منج سا يكقوا المحقّرنا  الجماهير العاجمحُّ
حنققج يحركقققا . ال تجقرؤ ع ققب فعقم هلققن امفردهقا( سل الجمققاهير)دوافعققا العميققمح المعأ قةُّ مققا دامقت 

 .حنج هو ما يتات  دوافعاقا مواوعيا ُّ ليكوا معيماقا هاتيا ُّ ولي  العك . ألنقا تريدن سا يحركقا
درييا فحسقق ُّ اققم عمققو  العققرازييا ومققنق  سمقا عجققم الجمققاهير هققها فمسققألة ال تأققام الصق 

الفققرد انت ققار ال ققيعةُّ حه يناققت هققها العجققم تعّ ميققا  مققا اتجاهققاتق  الدينيققة القدريققة المرتكققمح حلققب فكققرح 
لقب  قافتققا السياسقية الخاقوعية اتقأ ير تعقّوم السق أة وسقاديتقا ع قب المنقه ك ي القدرح ما  جققةُّ وا 

 . رلمدل الخمسيا عاما  األخيرح ما جقة سخ
فقققي  –ُّ جع قققت ك يقمقققا  ي اقققي (سل القققمعي  واألتاقققاع)هقققهن الو يفقققة التاادليقققة اقققيا الأقققرفيا 

ا  لق  يتاقم هلقن عالنيقةُّ سو اتاقم عكق  هلقن  -اإلأار العا  توزعاتت ايخر منج امنا ُّ حتب وا 
وهنققا يكمققا سققر التماسققن العققاأفي ال ققديد اققيا الأققرفياُّ حه سا التركياققة النفسققية . فققي حققاالت ز ي ققة



فيحققد  . لكقٍم منقمقاُّ الفرديقة ل قمعي  والجمعيقة ل جمققورُّ تجقد سزصقب ح قااع لققا فقي تركياقة ايخقر
 . تماما في التوزعاتُّ وتاادم في اإل ااعاتُّ وتماٍن في الو اره

وهنا تارم المعامة الصقدرية الكارمماتيقة الفرديقة اوصقفقا تعايقرا  ناأققا  عقا دافعيقة يسقاروية 
كما يارم الحقران الصقدرل اوصقفج تعايقرا  سق وكيا  عقا . قا في الوزت هاتجومحركا  لجمعية مكاوتةُّ 

 . وعي احتجاجي ودافت حصالحي يسارول مؤجمُّ يحتاج سا تقدحج ك مات  المعي  وسوامرن
الققديني الققوالري الققهل تاققدو ع يققج العالزققة اققيا الأققرفياُّ فققال ي ققّكم حال تم قققرا   سمققا الققرااأ

احقوافم الكاقت والحرمقاا واإلهالمُّ حه مسقتترح تتصقم عميقة عا دوافت  تعويايا  ل تنفي ايديولوجيا  
 .الجمقققوعا  قققعورا  ااألمقققاا والعقققماا فقققي عقققال  ينتققققن آدميقققتق  كقققم يقققو  -سل القققرااأ القققديني –يمقققنم 

 .فااليديولوجيا تنات ما السيكولوجيا في م م ههن ال واهرُّ ولي  العك 
 

 الممارسة معيار األحكام
ال تاقققب منعملقققة يجققدر سا اسققي المققدني عمومققا  واليسققارل خصوصققا  سققاحة العمققم السيحا 

 كقالعراا ُّ خصوصقا  فقي ا قد"ال  قيا"سو " حمقا كقم  قيا"ايديولوجية تنادل افكقرح " محميات"اما 
 . سحيقةينملا حلب هاوية 

واالجتقققادات  وألننقا نتحقد  عقا عمقم سياسقي  قاا وأويقم القنف  ومحفقوه ااالحتمقاالت
واققققيا سل تيققققار دينققققي هل زاعققققدح اجتماعيققققة  المققققدنييا نفتققققاح سو تقققققار  اققققياوالمخققققاأرُّ فققققاا سل ا

فققتم ساوااققا  لحققران سياسققي يحه زققد  ُّال يجققوم تجناققج سو معاداتققج وازعيققا   ا  سياسققي احتمققاال  يسققاروية يعققّد 
التققدهور وحقققا دمققاٍا مر ققحة ل قققدر فققي اققوا االنقيققارات المسققتمرح فققي جققدراا يققدفت ااتجققان ايقققاه 

 .اعيةالدولة المتد
سو  مفققاهيميهققها التقققار  سو التنسققيا السياسققي ال ينأققول ع ققب تحققاله مصققيرل سو تفققريأ 

اوصققققفق  الجقققققة األك ققققر  –ُّ لكنققققج يتأ قققق  االاققققرورح سا يحصققققم المققققدنيوا زيمققققي مققققا سل أققققره
ع ب اقمانات سياسقية وتأمينقات فكريقة  -استقدافا  واألزم حصانة سما  استرساد األس مة السياسية

اقأا هقها التققار  لقي  جسقرا  لتحقيقا منقافت سق أوية ع قب حسقااق ُّ اقم هقو تجميقت  ما الصقدريياُّ
 .إلرادات مجتمعية تتجج مرح يا  نحو تحقيا حصالح جهرل في مجمم الكينونة السياسية ل عراا

لمعالجققققة سممققققة ال قققققة التاريخيققققة اققققيا  نفسقققيا  مقمققققا    ققققرأا   وفر هققققها التقققققار يقققق وعنقققدها زققققد 
دولققة وأنيققة تحقيققا خأققوح منت قرح واحققدح ع ققب األزققم ااتجققان فققي العققرااُّ عاققر الع مقانييا والققدينييا 

واقققهلن فققققو يم قققم خيقققارا  فكريقققا  وسياسقققيا  زقققااال  . ُّ ن قققرا  الرتكقققامن ع قققب مققققدمات عقالنيقققةمتماسقققكة
سو " الفاققي ة"ل  اققات سو الققدحض احكقق  نتارجققج ومنالتققجُّ دوا سا يسققت م  واققعج مسققاقا  فققي خانققة 

  ".الرهي ة"
 :"سأروحات عا فيورااخ"واردح في اواحدح ما سعم مقوالت مارك  الهنا ر د  سست



زاقية ن ريقةُّ حنمقا  ة وازعيقة ليسقت مأ ققا  ني لج حقيقحا معرفة ما حها كاا التفكير اإلنسا»
 يناعققي ع قب اإلنسققاا سا ي اقت الحقيققةُّ سل وازعيققة وزقوح تفكيققرن ممارسقةة ففقي الممارسققةهقي زاقية 

والنققاا حقوم وازعيقة سو عقد  وازعيقة التفكيقر المنعققمم . لتفكيقر فقي عالمنقا هقهاووجقود هقها ا ووجقودن
 .«حنما هو زاية كالمية احتة ممارسةعا ال

 
 

 


