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ّ
''لدي

اأ�صدقاء يتناولون الأقرا�ص 

المهدئة لالكتئاب، وقد �صهوا 

عنها منذ ع�صرين يومًا، ورموها الآن؛ هذا 

هو اأثر الثورة الم�صرية.''

بهذه الكلمات ا�صتهلت الروائية الم�صرية 

اأهداف �صويف تعليقها لهيئة الإذاعة 

البريطانية بعد تنحي ح�صني مبارك عن 

حكم دام ثالثة عقود، وهو الأطول في 

تاريخ م�صر الحديثة، وعقب ت�صلم المجل�ص 

الأعلى للقوات الم�صلحة ال�صلطة.

�صقط مبارك في 11 �صباط/ فبراير 

2011، اأي بعد اأقل من �صهر على هرب 

نظيره التون�صي اإلى المملكة العربية 

ال�صعودية في 14 كانون الثاني/ يناير 

2011. وقد اأتى هذا الهرب بعد اأقل من �صهر 

على قيام محمد البوعزيزي باإحراق نف�صه 

في 17 كانون الأول/ دي�صمبر 2010، 

ت 
ّ
وعلى التظاهرات الحتجاجية التي عم

البالد التون�صية في اإثره. وما اإ�صرارنا على 

التذكير بثالوث هذه التواريخ اإّل من اأجل 

الدللة على �صخامة الحدث العظيم الذي 

يعيد اليوم ر�صم مالمح العالم العربي.

I مثقفون و... �شعوب
حالة الكتئاب في زمن ما قبل الثورات 

لم ت�صب اأ�صدقاء �صويف وحدهم، بل اإن 

مراجعة �صريعة لكتابات اأجيال من مثقفي 

ما بعد هزيمة حزيران/ يونيو 1967 كفيلة 

با�صتح�صار مفردات معجم الهزائم العربية: 

التعفن؛ التقهقر؛ الم�صهد المظلم؛ ال�صقاء؛ 

الإفال�ص؛ الحت�صار... وهذه عينة �صغيرة 

من مرارة النك�صارات التي ات�صعت رقعتها 

منذ �صيف �صنة 1967 و�صوًل اإلى احتالل 

بغداد في ني�صان/ اأبريل 2003، ف�صاًل عن 

التعريفات ال�صلبية التي احترفتها المنظمات 

غير الحكومية وموؤ�ص�صات الأبحاث وتقارير 

التنمية الأممية التي نظرت اإلى المنطقة من 

نافذة انعدام ال�صفافية والعجز الديمقراطي 

وغياب الحقوق وخلل الإدارة، م�صمرة مثاًل 

ناجزاً ينبغي لهذه المجتمعات ''اللحاق به''.

وقد اأفتى عدد من ''المحللين 

ال�صتراتيجيين'' والمثقفين العرب والأجانب 

اأن اأهل المنطقة عاجزون عن النهو�ص من 

بوؤ�صهم، وهو بوؤ�ص اعتبره الثقافويون جزءاً 

موجبًا من ثقافة عربية وتراث اإ�صالمي 

ممهورين بعطب اأ�صيل يقود اإلى التخبط في 

وحول ''الخمول'' و''الظالمية'' و''العقلية 

الثاأرية''، اإلى ما هنالك من عبارات تتجاوز 

فادي بردويل
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النتقاد وت�صل اإلى حد احتقار ال�صعوب وازدراء 

عاداتها ودياناتها. فكتب المثقف التون�صي 

العفيف الأخ�صر في: ''ماذا قالت لي ال�صواريخ 

المت�صاقطة على مدينة الر�صيد'' )موقع ''الحوار 

المتمدن'' بتاريخ اآذار/مار�ص 2003(: ''نعرف 

اأن ثقافتكم الدينية غير الم�صتنيرة عائق مخيف 

يعيق انتقالكم اإلى مجتمعات اأقل انغالقًا واأقل 

ظالمية واأقل عداء للفرد والمراأة وغير الم�صلم 

والعقل والحداثة والحياة، كما نعرف اأن 

مخيالكم ال�صيا�صي لم يعرف منذ عثمان اإلى 

�صّدام اإّل 'الخليفة الذي ل يعزله اإّل الموت اأو 

الكفر ــ ولي�ص الظلم ــ البواح'.'' فهذا الن�ص يقدم 

تف�صيره التبريري لخمول ال�صعوب العربية عبر 

الع�صور، وتقاع�صها عن الدفاع عن حقوقها في 

وجه الخليفة الجائر.

ا اأدوني�ص، ''اأهم �صاعر عربي بين مجايليه''، 
ّ
اأم

بح�صب تعريف اللجنة التي منحته جائزة غوته 

الألمانية في اأيار/ مايو الما�صي، وهو حكمًا 

اأكثر المثقفين ال�صوريين �صهرة، فاأقام مرا�صم 

تاأبين الح�صارة العربية، ال�صائرة اإلى النقرا�ص 

في نظره، في اأربيل. لكن بعد اندلع �صرارة 

النتفا�صة ال�صعبية ال�صورية، دان ال�صاعر 

انطالقة التظاهرات من الم�صاجد داعيًا اإلى 

اعتماد ال�صاحات العامة التي تجمع ال�صوريين 

على اأ�صا�ص المواطنة بدًل من الرابطة الدينية. اإّل 

اإنه تنا�صى اأن الأنظمة ال�صتبدادية العربية، 

والحكم ال�صوري جزء منها، قامت بتقطيع جميع 

اأوا�صر العمل العام المنطلقة من الرابطة 

الوطنية: الأحزاب والنقابات و�صوًل اإلى الأندية 

والمنتديات الثقافية. معجم اأدوني�ص الفقير 

ي�صع الديني والواحد في جهة، والزمني والكثرة 

ر'' ترّدي الحال ال�صورية، 
ّ
في جهة مقابلة، و''يف�ص

في ر�صالته اإلى الرئي�ص ال�صوري ب�صار الأ�صد 

ل 
ّ
)''ال�صفير''، 14 حزيران/يونيو 2011(، بتحو

البعث اإلى حزب ''ذي بنية دينية''، طام�صًا منطق 

ممار�صة ال�صلطة في �صورية واآلياته. وتم�صي 

اأجندته ''التنويرية''، الطامحة اإلى نقل 

المجتمعات العربية من ''زمن ال�صماء، الجمعي 

والإلهي'' اإلى ''زمن الأر�ص، الفردي والإن�صاني''، 

والناقدة للدين والخروج من الم�صاجد بينما 

ت�صيل الدماء في ال�صوارع، اأيديولوجيا �صد 

المواطنين المنتف�صين طلبًا لحياة كريمة بعد 

 الأفواه كويت فيها الأج�صاد، 
ّ
عقود من القهر وكم

واأُذلت العقول على يد الأنظمة ''الجمهورية'' التي 

ورثت حركة التحرر الوطني العربية �صد 

ال�صتعمار في اأوا�صط القرن الع�صرين.

ين التون�صي والم�صري 
َ
ومع �صقوط النظام

وقمع النتفا�صة البحرينية وترنح الأنظمة في 

ليبيا واليمن و�صورية، بداأت تتهافت منظومة 

فكرية اختزلت جميع الأجوبة المتعلقة بالحال 

اعة الحتمية 
ّ
العربية عبر تعليقها على �صم

الثقافية. فمن عثمان اإلى �صّدام طريق �صريع ل 

تتخلله انعطافات ومطبات! وكثيراً ما يجري 

اختزال الحتمية الثقافية العربية اأي�صًا اإلى 

 عليه الزمن. لكن ماليين 
ّ
جوهر اإ�صالمي ل يمر

المواطنين الم�صريين، الذين احتلوا ال�صاحات 

العامة م�صترجعين بذلك ملكيتها، وزّنروا 

المتحف الوطني الم�صري ب�صال�صل ب�صرية، 

وتعا�صدوا مت�صاركين في الغذاء والدواء واأعمال 

التنظيف، اأعادوا ال�صعوب اإلى معترك العمل 

ن اأعلن احت�صارهم، 
َ
�صين كل م

ِّ
ال�صيا�صي، مهم

ر 
ّ
وجعل منهم اأ�صرى ثقافة دينية ظالمية ت�صي

اأعمالهم وخياراتهم كافة.

والإقرار ب�صقوط المقولت الثقافوية ل يعني 

اأن مكانة الدين اأو البنى الأهلية ُه�ّصمت مع 

�صقوط الأنظمة، لكنه ي�صير اإلى اأن الت�صخي�ص 

الذي اأرجع الثقافة العربية والإ�صالم اإلى �صورة 

لتاريخية و�صديدة ال�صلبية، تهاوى مع اندلع 

الثورات.

وبعيداً عن الثقافوية الفظة، فاإن الثورات 

الراهنة تفر�ص اإعادة نظر في الإ�صكاليات 

الأ�صا�صية التي ا�صتحوذت على اهتمام المثقفين 

الحداثيين العرب بعد هزيمة الخام�ص من 

حزيران/يونيو، وبرزت في الثمانينيات مع المد 
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والديمقراطية والإن�صانوية.''

ومع �صعود التيار الإ�صالمي وتراكم 

حول طائفية الحرب اللبنانية؛ 
ُ
الخيبات: و

اتفاقية كامب دايفيد؛ هزيمة الثورة الفل�صطينية 

في لبنان في �صنة 1982؛ م�صائر الثورة 

الإيرانية وقمع ي�صارها، و�صوًل اإلى انهيار 

المع�صكر ال�صتراكي؛ تال�صت �صورة ال�صعوب 

كقوة ثورية كامنة تنتظر �صاعقها ومثقفها 

الع�صوي كي تنتقل اإلى حيز الفعل الثوري، 

فتجذَّر نقد البنى الجتماعية الذي بداأ مع 

الحافظ والعظم، وجرى التركيز على درا�صة 

البنى الأهلية والع�صبيات المتناحرة، واحتل ابن 

خلدون مقعد كارل مارك�ص.

ومع ترّهل اأحزاب الأيديولوجيات الحديثة، 

وخ�صو�صًا الي�صارية منها، وان�صقاق مثقفيها، 

تبدلت الأدوار، فذوى المثقف الع�صوي الذي 

''يترجم'' تجارب ال�صعوب ويوؤطرها، وظهر 

المثقف الفرد المن�صق عن جماعته الأهلية 

والناقد ال�صر�ص اأحيانًا لها. وبينما كانت 

النقا�صات ال�صيا�صية تتمحور حول م�صائل 

اأيديولوجية في الفترة الممتدة من الخم�صينيات 

اإلى ال�صبعينيات، فيختلف القومي مع النا�صري، 

والبعثي مع ال�صيوعي، وال�صيوعي مع الي�صاري 

الجديد... تمركز النقا�ص منذ الثمانينيات على 

م�صاألَتي الحداثة والأ�صالة، وا�صطف بع�ص 

التنويريين مع الأنظمة ال�صتبدادية �صد 

ال�صعوب، بحجة اأن الأولى علمانية واأكثر تقدمًا 

من الثانية، بينما ال�صعوب، في نظر المثقف 

الأبوي، تحتاج اإلى التربية على الحرية 

والديمقراطية، وربما يكون الم�صتبد المتنور 

�صروريًا كي تمتلك اأهلية لولوج الع�صر.

ولم ينتظر الحراك الثوري الذي ن�صهده اليوم، 

والذي انت�صر ب�صرعة في عدة بالد عربية، 

ال�صهادة المتو�صطة في العقالنية قبل ال�صروع 

في رفع مطالبه بالعي�ص الكريم في وجوه 

الأنظمة الم�صتبدة. فالثورات الراهنة لي�صت 

ثورات حديثة تقودها قوى علمانية باأجندة 

الإ�صالمي وانح�صار الموجة الفل�صطينية الثورية 

بعيد الجتياح الإ�صرائيلي للبنان في �صنة 

1982، وك�صوف الي�صار. وكانت اإحدى 

الإ�صكاليات الأ�صا�صية هي ا�صتعادة التراث 

الليبرالي لع�صر النه�صة، من اأجل بلورة م�صروع 

تحديثي وعقالني وتنويري، وقد اأتت هذه 

ل مب�صع النقد من ال�صطح 
ّ
ال�صتعادة في اإثر تحو

ال�صيا�صي اإلى العمق الجتماعي للبالد العربية. 

وربما كان المفكر ال�صوري الراحل يا�صين 

ه بعد 
ّ
ل من نب

ّ
الحافظ )1930 – 1978( اأو

الهزيمة، وقبل �صعود الموجة الفل�صطينية، اإلى 

اأهمية البنى الجتماعية العربية في تف�صير 

الهزائم منذ �صنة 1948، مبتعداً عن الت�صورات 

الموؤامراتية. فقد دعا الكاتب في اأوا�صط 

�صبعينيات القرن المن�صرم اإلى ''ت�صفية البنيات 

الأيديولوجية والجتماعية والقت�صادية 

القديمة للمجتمع العربي''، لأن هذه العملية 

لي�صت ق�صية تقدم وا�صتراكية فح�صب، بل 

ا 
ّ
�صرورة حياة ووجود في الأ�صا�ص اأي�صًا، فاإم

ا ت�صفية التاأخر والتفتت.
ّ
الندثار واإم

وقد راج كتابا الفيل�صوف ال�صوري �صادق 

جالل العظم: ''النقد الذاتي بعد الهزيمة'' )1968( 

و''نقد الفكر الديني'' )1969(، واأثارا جدًل وا�صعًا 

في الأو�صاط الثقافية والدينية، بحيث اأنه بعد 

فعت دعوى ق�صائية �صد 
ُ
�صدور الكتاب الثاني ر

الكاتب ونا�صره ب�صير الداعوق )دار الطليعة( 

بتهمة التحري�ص واإثارة النعرات الطائفية. وقد 

اعتمد العظم اأي�صًا مبداأ ت�صويب النقد اإلى البنى 

الجتماعية التقليدية وقيمها، وذلك في حوار 

مع غادة تلحمي قال فيه: ''اإن حركة التحرر 

كانت حذرة جداً في التعامل مع الفكر 

الإ�صالمي، متالفية الحتكاك المبا�صر به، 

ومهملة الحاجة اإلى تجديده واإعادة بنائه 

بانفتاح وو�صوح. وقد اأ�صبحُت �صديد الوعي 

بقدرة هذا الفكر على اإعادة اإنتاج قيم الجهل 

والخرافة والتخلف والتكالية والقدرية، وعلى 

عرقلة اإ�صاعة القيم العلمية والعلمانية كالتنوير 
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ليبرالية، وهي لي�صت ثورات اإ�صالمية تدعو اإلى 

الأ�صالة، اأو انتفا�صات اأهلية تدعو اإلى 

النف�صال، كما اأنه ل يمكن قراءة الثورات من 

�صمن الثنائيات التي ورثناها عن هزيمة 

حزيران/ يونيو وما تبعها من تقهقر حركات 

التحرر الوطني اإلى اأنظمة ا�صتبدادية: حداثة/ 

تقليد، اأو تنوير/ ظالمية، اأو علم/ دين، اأو 

تقدم/ تاأخر. فقد اأثبتت تجربة ''حزب اللَّـه''، في 

العمل المقاوم �صد الحتالل الإ�صرائيلي في 

جنوب لبنان، اأن ل تعار�ص بين التدين 

والعقالنية وا�صتخدام التقنيات المتطورة.

وتفر�ص ال�صيرورة الثورية الحالية اإعادة 

النظر في هذه الثنائيات، لكن هذا ل يعني اأن 

ال�صعوب العربية نا�صعة ل ي�صوبها اأي ''روا�صب'' 

اأهلية، فالثورتان التون�صية والم�صرية وحراكهما 

المدني يختلفان عن واقع تمف�صل البنى الأهلية 

على النتفا�صات ال�صعبية في البالد الأُخرى: 

البنى القبلية والع�صائرية في اليمن وليبيا؛ 

البنى الطائفية والإثنية والع�صائرية في �صورية؛ 

البنى الطائفية في البحرين. والإ�صارة اإلى 

تداخل هذه البنى ل ُت�صقط �صرعية هذه 

النتفا�صات، ول تعني حتمًا اأن الم�صتقبل هو 

للحروب الأهلية بين الجماعات التي ما اإن 

ينك�صف عنها غطاء الأنظمة القاهر حتى ينق�ّص 

بع�صها على بع�ص مفتتًا الرقعة الوطنية التي 

كانت موحدة ق�صراً تحت جزمة الأمن، اإذ ل 

حتمية ثقافية توجب ذلك.

اإن الدعوة اإلى تخطي لزمة الثنائيات 

القديمة المملة تعني �صرورة تجاوز الفترا�ص 

اأن ل خال�ص للمجتمعات العربية اإّل بت�صفية 

ا 
ّ
جميع بناها والن�صالخ عن كل موروث، اأي اإم

اأن يتحول العرب، في عرف اأ�صحاب هذا الراأي، 

اإلى �صورة كئيبة عن المواطن الأوروبي المجرد، 

ا 
ّ
ا الخراب! اأي اإم

ّ
كما يتخيله المثقفون، واإم

ا 
ّ
الرابطة الوطنية المجردة )ال�صيا�صة(، واإم

الع�صبيات الأهلية المتناحرة )المجتمع(.

والمجتمعات العربية، على اختالفها، اأكثر 

تعقيداً وحيوية من الو�صفات ال�صحرية الحداثية 

و�صروطها الموجبة للعمل ال�صيا�صي.

II الكرامة
كلمات اأهداف �صويف، التي بداأنا بها هذه 

المقالة، عن رمي الأدوية الم�صادة لالكتئاب 

تحت تاأثير الثورة الم�صرية، تقدم تعبيراً مكثفًا 

عن ترابط الحالة النف�صية والج�صدية بالحالة 

ال�صيا�صية في لحظَتي الن�صال والنعتاق من 

�صطوة الحاكم وحا�صيته. اإنهما لحظتا اأمل 

بحياة كريمة وم�صتقبل اأف�صل، واإذا كان ل بد 

من العثور على كلمة تلخ�ص القا�صم الم�صترك 

بين الثورات العربية فهي بال �صك كلمة الكرامة.

لقد اعتمدت الأنظمة العربية تقنيات ت�صلط 

وقمع، واأ�صاليب ترغيب وترهيب متعددة، من 

اأجل ب�صط �صلطاتها وتفتيت الن�صيج الوطني 

لمجتمعاتها ونهب مواردها. وا�صطف بع�ص 

هذه الأنظمة في محور ''العتدال'' المنبطح اأمام 

ال�صيا�صات الأميركية، بينما اختار البع�ص الآخر 

''الممانعة''. لكن اختالفات الأنظمة ال�صيا�صية لم 

تمنعها من التالقي على ازدراء المواطنين 

واإذللهم، فاإذا كانت المجتمعات تعمل كاآلية 

لتوزيع الأمل، كما لحظ عالم الجتماع 

  واإذا كان 
)2(

اللبناني الأ�صترالي غ�صان الحاج،

هذا الأمل ي�صي بالقابلية على الحياة وباإح�صا�ص 

بالأمان تجاه الم�صتقبل، فاإن ال�صمة الم�صتركة 

لالأنظمة التي �صقطت اأو تترنح اليوم، تتمثل في 

واأد الأمل وما ي�صتتبع ذلك من حياة ه�صة 

ومتداعية يخترقها الخوف، وهي حياة 

تت�صع�صع فيها ال�صلة بين تجارب الما�صي 

والحا�صر والم�صتقبل.

ول يتاح للمواطنين، في ظل تلك الأنظمة، 

الم�صاركة في �صوغ �صيا�صات الدولة القت�صادية 

والجتماعية، كما اأن ال�صلطة تتغلغل في ثنايا 

ف الموؤ�ص�صات 
ّ
المجتمع فُتفر�ص الرقابة وُتجو

وُتمتهن القوانين، وي�صبح في ا�صتطاعة الجهاز 
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فح�صب، بل خلطت الأوراق ال�صيا�صية في المنطقة 

اأي�صًا. فقبل الثورات، �صيطر انق�صام الأنظمة بين 

ي ''العتدال'' و''الممانعة'' على الحياة 
َ
محور

ال�صيا�صية العربية، ف�صاًل عن اأن النق�صام مبني 

على مختلف المواقف من ال�صيا�صات الأميركية 

في المنطقة، ومن ال�صراع العربي ــ الإ�صرائيلي، 

ومن الحركات الأهلية المقاومة في لبنان 

وفل�صطين. وقد �صاغ عرب ''الممانعة'' خطابهم 

ب�صاأن المقاومة كفعل �صرف وت�صحية يحافظ 

على الأمة من الهجمة الأميركية على المنطقة، 

ومن ا�صتمرار العدوانية الإ�صرائيلية.

وعند اندلع �صرارة النتفا�صات العربية ظن 

قادة ''الممانعة'' اأن النق�صام المبني على 

ك النا�ص، 
ّ
ال�صيا�صات الخارجية هو الذي يحر

فا�صتنتجوا اأنهم في مناأى عن الثورة التي هزت 

تون�ص وم�صر. ففي الحوار الذي اأجرته �صحيفة 

''وول �صتريت جورنال'' الأميركية )31 كانون 

الثاني/ يناير 2011( مع الرئي�ص ال�صوري، 

ن�صب ال�صتقرار اإلى التالقي بين �صيا�صات الدولة 

واقتناعات ال�صعب ال�صوري، قائاًل لمحدثه: 

''ال�صعوب ل تعتا�ص فقط من الم�صالح، بل 

تعتا�ص اأي�صًا من المعتقدات، خ�صو�صًا في 

المناطق الأيديولوجية. اإذا لم تدرك الجوانب 

الأيديولوجية في المنطقة فلن ت�صتطيع فهم ما 

  وقد اأثبتت النتفا�صة ال�صعبية 
)4(

يجري.''

ال�صورية لحقًا اأن عدوى الثورات محت 

ال�صطفافات ال�صابقة بين الممانعين 

والمعتدلين، لأنها برهنت اأن الم�صاألة الوطنية 

وال�صيا�صات الخارجية لي�صت المحرك الأول 

للثورات، بل ال�صعي للكرامة. وهذا ل يعني اأن 

ال�صعوب العربية تنا�صت الق�صية الوطنية، اأو 

ال�صراع العربي ــ الإ�صرائيلي، واإنما يعني اأنها 

تعلن نفاد �صبرها من الأنظمة التي اعتا�صت 

على الق�صية الوطنية من دون اأن تقدم الحد 

الأدنى من مقومات الحياة الكريمة لمواطنيها.

ول �صك في اأن الثورات اأ�صابت ال�صيا�صات 

الخارجية للدول الغربية بالحرج، مظهرة مدى 

الأمني ا�صتدعاء كاتب لال�صتف�صار عن توقيعه 

زج به في ال�صجن 
ُ
بيانًا اأو كتابته عبارة، ثم ي

كما جرى مع مي�صال كيلو في �صورية الذي 

ق�صى في ال�صجن ثالثة اأعوام بتهمة اإ�صعاف 

ال�صعور القومي والنيل من هيبة الدولة، واإثارة 

النعرات الطائفية! وي�صهد انتحار محمد 

البوعزيزي الذي اأ�صعل ج�صده الملتهب �صرارة 

الثورات العربية على الإذلل وقتل الأمل الذي 

مار�صته الأنظمة.

اإن اأبرز اإنجازات الثورات هو انك�صار جدار 

الخوف من اأدوات القمع: �صرطة وع�صكر 

وبلطجية و�صبيحة. وقد اأ�صقط هذا النك�صار هيبة 

الأجهزة القمعية و�صلطتها الرمزية، كما اأن 

لوا هذا ال�صقوط اإلى 
ّ
المتظاهرين ال�صوريين حو

�صعار بالغ الدللة: ''ر�صا�صكم لم يقتل فينا 

�صوى خوفنا منكم!'' بح�صب ما يقول الكاتب 

)3(
والناقد ال�صوري �صبحي حديدي.

والن�صال من اأجل الكرامة كما في ال�صعار 

التون�صي: ''يا نظام يا جبان، ال�صعب التون�صي ل 

يهان''، والم�صري: ''خبز، حرية، كرامة اإن�صانية''، 

وال�صوري: ''ال�صعب ال�صوري ما بينذل''، يتقاطع 

حتمًا مع �صعار الخبز والحرية، اإّل اإنه يتعداه 

اإلى اأفق اأرحب.

فالكرامة لي�صت ع�صواً في مع�صكر 

الأيديولوجيات الليبرالية اأو ال�صتراكية، بل اإن 

هذا الم�صطلح هو اأكثر هالمية، ول يحيل اإلى 

مطالب طبقية اأو قومية �صد م�صتعمر، ول 

يت�صمن الدعوة اإلى اإر�صاء نموذج ديمقراطي 

ليبرالي. كما اأن الكرامة لي�صت اأحد المفاهيم 

التي ي�صتخدمها علماء الجتماع وال�صيا�صة 

لتحليل الأنظمة وعمل الموؤ�ص�صات والبنى 

قا�ص من�صوب 
ُ
والممار�صات الجتماعية، فال ي

قا�ص الدخل 
ُ
الكرامة في دولة ما، مثلما ي

الفردي، اأو يتم التق�صي عن م�صروعية ال�صلطة اأو 

خطابها الأيديولوجي.

اإن ثورات العرب من اأجل حياة كريمة لم 

ُت�صقط نظريات بع�ص المثقفين عن مجتمعاتهم 
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النظام ال�صوري �صاعده على ال�صمود وتطوير 

قدراته، هو في موقف �صعب. فالقمع ال�صر�ص 

الذي تتعر�ص له النتفا�صة ال�صورية، في اإطار 

ما ا�صطلح على ت�صميته الحل الأمني، ي�صع 

الحزب المتحالف مع النظام والذي نادى 

بن�صرة الم�صت�صعفين، في موقف حرج، ذلك باأن 

ًا على 
ّ
الثورات العربية تطرح �صوؤاًل اأخالقيًا ملح

المنا�صرين للمقاومة الإ�صالمية عن عالقة 

n .الكرامة الوطنية بكرامة ال�صعب ال�صوري

التورط الأوروبي والأميركي في دعم الأنظمة 

ال�صتبدادية الحليفة لها. فالم�صاعدات المالية 

والع�صكرية: ت�صليحًا وتدريبًا، ل ت�صير اإلى الهوة 

بين المثال الديمقراطي الغربي والممار�صة 

ال�صيا�صية فح�صب، بل تجعل من هذه الدول 

�صريكًا جزئيًا في القمع الذي تعر�صت له 

ال�صعوب على يد حلفائها.

ا في الجانب الآخر، فاإن ''حزب اللَّـه'' الذي 
ّ
اأم

قاوم العدو الإ�صرائيلي، وتلقى دعمًا مركزيًا من 
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