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ربا حبوشتمارا شقيرإيمان الصادق أنجيل الشاعرإيمان أنجيلة

علياء أحمدسهير فوزاتسعاد خبية سماح هداياربى حنا

ميسون شقيرميساء شقيرلمى قنوت لينا وفائيغدير ملكة

وفاء علوشواحة الراهبهوازن خداج هيفاء بيطارهنادى زحلوط

المشاركات في هذا الملف

مالحظة:		تنشر	مجلة	)رواق	ميسلون(	بعض	المساهمات	للمشاركات	في	ملف	)تجارب	نسوية	خالل	الربيع	العربي(			
فــي	هذا	العدد،	وستنشــر	المســاهمات	األخــرى	في	العــدد	المقبل. 	
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تاريخ وصول المادة: 9 آذار/ مارس 2021

نعــم	فعلهــا	الجمهــور	العربــي،	وثــار	ضــد	أنظمــة	حكــم	اســتبدادية	ودكتاتوريــة،	وقبــل	أن	نحاكــم	نتائــج	
ــا	أوًل	أن	ننفتــح	علــى	مــا	 ــة،	علين ــدأ	بالحكــم	عليهــا	مــن	حيــث	كونهــا	صحيحــة	أو	خاطئ ــه	تلــك،	ونب ثورات
ــق	 ــه	تحقي ــر،	وأمــل	يبعــث	علــى	التفــاؤل	بإمكان ــذور	خي ــه	تلــك	الثــورات،	لنــرى	كل	مــا	تحملــه	مــن	ب تعني
ــه،	 ــورات	فــي	حــد	ذات ــام	بتلــك	الث ــه	هــو	أن	القي ــا	أود	تســليط	الضــوء	علي ــة.	م ــة	والعدال ــد	مــن	الحري المزي
بغــض	النظــر	عــن	النتيجــة	-مؤقًتــا-،	يــدّل	علــى	أن	اإلنســان	العربــي،	انتقــل	مــن	مرحلــة	الخضوع	والســتكانة	
ألنظمــة	الحكــم	إلــى	مرحلــة	إدراك	ضــرورة	تغييــر	تلــك	األنظمــة،	وهــذا	وحــده	مؤشــر	علــى	تغّيــر	مهــم	فــي	

وعــي	اإلنســان	العربــي.
بالنظــر	إلــى	نتائــج	تلــك	الثــورات،	التــي	تبــدو	وكأنهــا	أفســدت	الواقــع	أكثــر	ممــا	أصلحتــه،	يســتاء	معظــم	
مــن	يظــن	أن	النتيجــة	يجــب	أن	تكــون	حاليــة	وســريعة،	لكــن	ذلــك	ل	يمكــن	أن	يحــدث،	ألن	كل	تطــور	وتقــدم	
ــع	نتائجــه	والمســارات	 ــة،	تتاب ــا	بــرؤى	نقدي ــّد	أن	يكــون	مصحوًب ــه،	ل	ب ــّد	أن	يأخــذ	وقت علــى	أي	صعيــد	ل	ب
ــرت	ســلًبا	فــي	ذلــك	 التــي	يتخذهــا.	ونتيجــة	لذلــك	يصبــح	فــي	اإلمــكان	تجنــب	مــا	ارُتكــب	مــن	أفعــال	أّث
ــا	أن	نفعلــه	لالرتقــاء	 ــا	مــا	يمكنن التطــور،	وتعزيــز	التقنيــات	واألســلوب	الــذي	نهــض	بــه،	وقــّواه.	هــذا	تماًم
بتلــك	الثــورة	التــي	تفجــرت	كفتيــل	غضــب	لــم	تكــن	محاصرتــه	ســهلًة	فــي	تلــك	المرحلــة	التــي	اشــتعل	بهــا.	
ــه،	 ــي	يأســه	ممــا	حــدث	كل ــا	ف ــى	عالًق ــة،	فســوف	يبق ــك	الحقيق ــدرًكا	لتل ــي	م ــم	يكــن	اإلنســان	العرب وإن	ل

ويبقــى	متخبًطــا	بيــن	الخيــارات	التــي	تأتــي	كــرّد	فعــل	انتقامــي	وانهزامــي	أمامــه.	

كاتبة وناشطة نسوية، فلسطينية الجنسية، تقيم في هولندا.

غدير ملكة
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ــة	وعــي	 ــى	مرحل ــر	وصلــت	إل ــة	مســتبّدة	وجماهي ــن	أنظمــة	دكتاتوري ــورة	إًذا	حــرب	عميقــة،	حــرب	بي الث
ــر	 ــورة	الجماهي ــه	لتنتصــر	ث ــا	يمكــن	فعل ــة.	وم ــذه	المرحل ــي	ه ــوب	ف ــر	مطل ــا	أن	التغيي ــن	خالله ــت	م أدرك
التــي	ظلــت	راســخة	لزمــن	تحــت	وطــأة	الســتبداد	هــو	الوعــي	الكامــل	مــن	طــرف	متنــوري	هــذه	الشــعوب،	
بأنــه	ينبغــي	لهــم	أن	يكونــوا	قيــادة	تعمــل	علــى	توعيــة	الشــعوب	وتثقيفهــا	بمــا	يخــدم	حيــاة	اإلنســان	الكريمــة	

والحــرة،	وليــس	مــن	خــالل	برمجتهــم،	كمــا	اعتدنــا.	
ــة	هــي	مــا	ســيقود	إلــى	تغييــر	جــذري	وحقيقــي	فــي	جميــع	المعطيــات	التــي	تنتهــك	الثــورة	 تلــك	التوعي
ــع	 ــدة	جمي ــات	وأجن ــن	هتاف ــًما	بي ــتًتا	ومنقس ــل،	مش ــن	قب ــا	كان	م ــن	كم ــيبقى	المواط ــان،	وإل	س واإلنس
ــان	 ــه	لدرجــة	اإليم ــا	بتغييب ــا	تنجــح	إحداه ــا	م ــي	غالًب ــه،	والت ــى	عقل ــي	تحــاول	الســيطرة	عل ــات	الت العصاب
ــدى	 ــة	ل ــة	وفكري ــورة	وحــدة	روحي ــام	ث ــة	قي ــرز	أهمي ــا	تب ــن	هن ــا	السياسي/العســكري.	م ــق	ببرنامجه المطل
المتنوريــن	أوًل،	مــن	دون	أي	خضــوع	إلغــراءات	الســلطة،	انطالًقــا	مــن	وعــي	كامــل	أن	الوعــي	الفــردي	أحــد	

ــة. ــرات	حقيق ــا	ُيحــدث	تغيي أهــم	م
ــن	 ــي،	وُحِق ــل	العرب ــج	العق ــف	ُبرم ــي	كي ــة	تع ــة	فكري ــادة	تنويري ــو	قي ــة	ه ــي	الحقيق ــه	ف ــاج	إلي ــا	نحت م
ــح	 ــه،	فأصب ــي	داخل ــة	ف ــة	الخالق ــروح	اإلبداعي ــة	ونفســية	حطمــت	ال ــدات	فكري ــم	بمعتق بمخــدرات،	وأوِه
متطرًفــا	بعقليــة	دينيــة	ترفــض	المعرفــة	والحريــة،	وتتغــذى	علــى	تشــوه	الهويــة	الــذي	ُيقنــع	بالتعصــب	الدينــي	
والقومــي	أحياًنــا،	وُيخفــي	أبعــاد	ذلــك	التعصــب	ومــا	يحملــه	فــي	داخلــه	مــن	ظلمــة	فكريــة	تحجــب	الرتقــاء	

ــة	األصعــدة.	 والتطــور	علــى	كاف
إن	فتيــل	ثــورات	الربيــع	العربــي	هــو	األرضيــة	الخصبــة	فــي	الوقــت	الراهــن	لقيــادة	واعيــة	ومتنــورة	تــدرك	
ــة	فــي	إمكانهــا	اآلن	أن	تأخــذ	بعــًدا	آخــر	يتعامــل	بحكمــة	 أن	تلــك	الهــزة	التــي	زلزلــت	الكيانــات	الدكتاتوري
مــع	متطلبــات	المرحلــة	الحاليــة	التــي	تقــوم	علــى	أســاس	تنويــري	واع.	نعــم	هــذا	مــا	تحتــاج	إليــه	الثــورات،	
تحتــاج	إلــى	قيــادات	تنويريــة	واعيــة،	ل	قيــادات	تعمــل	وفــق	أجنــدات	سياســية	وعســكرية	ضيقــة	أو	تابعــة.
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