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كلمة التحرير

العدد الثاني من )رواق ميسلون(

بعــد أن اختــارت هيئــة التحريــر موضــوع »الربيــع العربــي« ليكــون عنواًنــا لملــف 
عددهــا الثانــي: الربيــع العربــي بعــد عشــر ســنوات؛ المســارات والحصائــل واآلفاق، 
ت ورقــة خلفيــة حــول الموضــوع، ضّمنــت فيهــا بعــض العناويــن التــي تحتــاج  أعــدَّ
إلــى مقاربــة وبحــث ورأي، ونشــرتها فــي موقــع المجلــة علــى الشــبكة العنكبوتيــة. 
وظهــر للهيئــة مــن خــال الرســائل والمقترحــات التــي وصلتهــا أن هنــاك عناويــن 
ــوي  ــوع الحي ــذا الموض ــاول ه ــياق تن ــي س ــث ف ــة وبح ــى مقارب ــاج إل ــرى تحت أخ
ــة يشــارك فيهــا باحثــون ومثقفــون  والمهــم، لذلــك قــّررت إجــراء جلســات حواري
ــول  ــع ح ــوار واس ــح ح ــدف فت ــا، به ــًدا عربًي ــر بل ــة عش ــو ثالث ــن نح ــيون م وسياس
موضوعــات الملــف، خــال المــدة بيــن 5 و15 نيســان/ أبريــل 2021، إضافــة إلــى 

مشــاركة حضــور واســع فــي النقــاش والحــوار.
وإذا مــا أضفنــا الملــف الفرعــي الــذي يتنــاول تجــارب عــدد مــن النســاء خــال 
ــي  ــون ف ــي أن نك ــن الطبيع ــي، كان م ــع العرب ــد األول للربي ــت أو العق ــد الفائ العق
ــات  ــن الصفح ــص م ــم المخص ــى الحج ــعة تتخط ــاركات واس ــام مش ــة أم الحصيل
ــف  ــاول مل ــراًرا بتن ــذ ق ــا نتخ ــا جعلن ــة، م ــة الفصلي ــداد المجل ــن أع ــدٍد م ــكل ع ل
ــدد  ــدر الع ــث يص ــة، بحي ــن المجل ــن م ــدار عددي ــال إص ــن خ ــي م ــع العرب الربي
الثانــي فــي أواســط أيــار/ مايــو 2021، ويصــدر العــدد الثالــث فــي أوائــل حزيــران/ 
يونيــو 2021، مــن دون أن نراعــي المــدة الزمنيــة الطبيعيــة الفاصلــة بيــن العدديــن، 

ــة أشــهر. وهــي ثاث
كتــب افتتاحيــة العــدد الثانــي مــن )رواق ميســلون( فــادي كحلــوس، وهــي بعنوان 
ــد  ــا عن ــف فيه ــد وق ــة«، وق ــة نقدي ــى مراجع ــة إل ــة الدائم ــي والحاج ــع العرب » الربي
نقــاط مهمــة؛ الربيــع العربــي ســيرورة تاريخيــة، أســئلة عصــر النهضــة مجــّدًدا، تعرية 
السياســة الســائدة، توّســع دائــرة المنشــغلين بالشــأن العــام، أهميــة المراجعــة النقدية.

ــا/ة،  ــا/ة، وأديًب ــا/ة، وباحًث ــين مثقًف ــن خمس ــر م ــدد أكث ــذا الع ــي ه ــارك ف ش
ومترجًمــا/ة. كانــت هنــاك مشــاركات متنوعــة علــى مســتوى الملف األساســي، ففي 
بــاب الدراســات المحّكمــة، كتــب ريمــون المعلولــي دراســة بعنــوان »العشــوائيات 
والثــورة الســورية؛ حالــة عشــوائيات دمشــق وضواحيهــا«، وكتــب جمــال الشــوفي 
وجنــى ناصــر دراســة مشــتركة بعنــوان »المجتمــع المدنــي والربيــع العربــي )دراســة 
ــة  ــدي دراس ــامة هني ــتاذ أس ــب األس ــورية(«، وكت ــر وس ــس ومص ــن تون ــة بي مقارن
بعنــوان »قــراءة نقديــة أوليــة فــي خطــاب اإلخــوان المســلمين الســوريين فــي زمــن 
ــي؛  ــع العرب ــوان »الربي ــة بعن ــعبو دراس ــب ش ــب رات ــًرا كت ــي«، وأخي ــع العرب الربي

ــية«. ــب السياس ــعب والنخ ــن الش ــة بي ــكالية العاق إش
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وتطرقــت المقــاالت والجلســات الحواريــة التــي تناولــت ملــف الربيــع العربــي، 
ــة  ــل االنتقالي ــاره، والمراح ــي مس ــة ف ــا فارق ــكلت نقاًط ــي ش ــه الت ــم محطات ــى أه إل
واســتحقاقاتها الدســتورية والتشــريعية، والثــورات المضــادة، وحصائــل الثــورات في 
بلــدان مختلفــة، إضافــة إلــى تنــاول الموجــة الثانيــة مــن الربيــع العربــي، ومــا تمايزت 
بــه مــن خبــرات وتجــارب عــن الموجــة األولــى. وكانــت هنــاك محــاوالت لإلجابــة 
ــة العقــد الفائــت، إضافــة إلــى طــرح مقاربــات  عــن أســئلة مهمــة مــن وحــي تجرب
مــن زوايــا مختلفــة علــى صعيــد البلــد، أو التجربــة، أو المشــكلة، أو المصيــر: الربيــع 
ــاز )منيــر شحود-ســورية(، الربيــع العربــي؛ ُنحــر أم  العربــي؛ حــدث تاريخــي بامتي
انتحــر؟ ) بهنــان ياميــن- ســورية(، مســألة الهويــة الثقافيــة فــي الدســتور المغربــي مــا 
بعــد الربيــع العربــي بيــن التنصيــص والتفعيــل )فاطمــة لمحرحر-المغــرب(، الربيــع 
العربــي؛ ثــورة فــي عقدهــا األول )أحمــد الحاقي-المغــرب(، الموجــة الثانيــة مــن 
ــى  ــنوات عل ــر س ــس(، عش ــور جمعاوي-تون ــة )أن ــات فارق ــي؛ عام ــع العرب الربي
ثــورة ينايــر المصريــة؛ المــآالت واألســئلة الحرجــة )جمــال نصار-مصــر(، الربيــع 
ــائدة  ــة الس ــي-تونس(، الثقاف ــمير ساس ــح )س ــئلة المصطل ــل؛ أس ــي والفش العرب
ــة والتطــرف  ــع العربــي )عمــر التاور-المغــرب(، الطائفي ودورهــا فــي مــآالت الربي
ــم- ــو كري ــور أب ــآالت )منص ــارات والم ــباب والمس ــي؛ األس ــع العرب ــد الربي بع

فلســطين(، مفــرزات حــراك الجزائــر؛ صــراع الدولــة العميقــة وبقايــا النخــب الوطنية 
ــى  ــالة إل ــبيالت )األردن( رس ــث ش ــدم لي ــا ق ــر(، كم ــن باقي-الجزائ ــر الدي )ناص
المجلــة والمشــاركين، علــى الرغــم مــن عــدم مشــاركته فــي الجلســات الحواريــة.

ــاف  ــة الستكش ــي محاول ــر، ف ــة التحري ــه هيئ ــذي فتحت ــاص ال ــف الخ ــي المل وف
ــري  ــور حري ــت ن ــي، كتب ــع العرب ــن الربي ــت م ــد الفائ ــال العق ــاء، خ ــارب النس تج
رت الملــف كلمــة افتتاحيــة خاصــة بــه )كلمــة أولــى؛ فــي الكتابــة األنثوية،  التــي حــرَّ
دفاًعــا عــن السياســّي(، وشــاركت عشــر ســيدات بعــرض تجاربهــن وتصوراتهــن في 
هــذا العــدد؛ إيمــان خليــل أنجيلــة )قيامــة الــورد(، ربــا حبــوش )إنســانيتي وثورتــي 
ــة )علــى  ــورة(، ســعاد خبي ــا )محطــات شــخصية فــي الث ــى حن ــل كل شــيء(، رب قب
ضفــاف حلــم وثــورة(، ســماح هدايــا )قصــة وتجربــة(، غديــر ملكــة )َفَعَلهــا!(، لمــى 
قنــوت )األجنــدة النســوية ضمــن الدوائــر التقدميــة(، ميســون شــقير )تجربتــي مــع 
ــداج  ــوازن خ ــأس(، ه ــاوم الي ــن نق ــنوات ونح ــر س )عش الثورة(، هنادي زحلوط 

)تجربتــي وألغــام األســئلة(.
ــي  ــع به ــوار األول م ــة؛ الح ــوارات مهم ــة ح ــا ثاث ــدد أيًض ــذا الع ــي ه ــر ف ننش
ــاع  ــاول أوض ــان، تن ــوق اإلنس ــرة لحق ــز القاه ــر مرك ــر(، مدي ــن )مص ــن حس الدي
ــي  ــوار الثان ــورية، والح ــي س ــان ف ــوق اإلنس ــي وحق ــع المدن ــكاالت المجتم وإش
مــع عبــد الحســين شــعبان )العــراق(، بعنــوان »إعــادة قــراءة فكريــة للربيــع العربــي 
بعــد عشــر ســنوات علــى اندالعــه«، وحــوار مــع إشــراق المقطــري )اليمــن(، تنــاول 

ــي«. ــع اليمن ــات الربي ــات وإخفاق »نجاح



فــي بــاب )قضايــا( كتــب رمضــان بــن رمضــان )تونــس( مقالــة بعنــوان »جدليــة 
ــيحي  ــامي والمس ــن اإلس ــي المجالي ــي ف ــي والسياس ــن الدين ــل بي ــل والفص الوص
ــذور  ــم ج ــي فه ــة ف ــار »محاول ــاد العب ــب عم ــا(«، وكت ــلطة نموذًج ــرعية الس )ش
ــول  ــة ح ــة تفصيلي ــي دراس ــد البعل ــب مهن ــورية«، وكت ــة الس ــة الوطني ــكلة الهوي مش

ــة(«.  ــة مقارن ــوري )دراس ــتور الس ــي الدس ــاد ف ــة االعتق ــوم حري »مفه
وفــي بــاب الدراســات الثقافيــة )المحّكمــة( كتــب أيــوب أبــو دّيــة )األردن( »رؤية 
ــراري  ــى الج ــرح ومن ــه ف ــد اإلل ــب عب ــر«، وكت ــث والمعاص ــي الحدي ــر العرب للفك
)المغــرب( دراســة مشــتركة بعنــوان »الفــن االفتراضــي فــي ســياق العولمــة؛ مقاربــة 
ــة  ــرت المجل ــي(، نش ــد أدب ــات ونق ــاب )إبداع ــي ب ــيقى«. وف سوســيولوجية للموس
نتاجــات أدبيــة لعــدد مــن األدبــاء والنقــاد؛ ياســر خنجــر »ثــاث قصائــد )احتــراق، 
ــا  ــارة )قصــة(«، ســعاد عبــاس »أن لمــاذا؟، نعــش(«، جمــال ســعيد »تفــاح فــي الطّي
ــرة(«،  ــة قصي ــك )قص ــالة توماتي ــن »غس ــرز الدي ــوكت غ ــواك«، ش ــيش وه والحش
ــات(  ــاب )الترجم ــي ب ــي«. وف ــعر الغزل ــى الش ــل إل ــن »مدخ ــر الدي ــف فخ يوس
ــم  ــى؛ فه ــي: األول ــع العرب ــف الربي ــة بمل ــا عاق ــان لهم ــتان مترجمت ــرت دراس ُنش
تبايــن األنظمــة فــي الــدول العربيــة بعــد االنتفاضــات )رايمونــد هينيبــوش( -ترجمــة 
ورد العيســى. والثانيــة؛ جهــد جامعــة الــدول العربيــة فــي حــل نــزاع الربيــع العربــي 

ــو فــارس. ــا وســورية فــي 2010 -2012 ترجمــة فاتــن أب فــي ليبي
وفــي بــاب )مراجعــات وعــروض كتــب(، هنــاك مراجعــة لكتــاب »تأمــات فــي 
كتــاب قصــة حــزب العمــل الشــيوعي فــي ســوريا 1976-1992« مــن تأليــف راتب 
مهــا نصــار يحيــى، إضافــة إلــى عــرض لكتــاب »الربيــع العربــي، ثــورات  شــعبو، قدَّ
الخــاص مــن االســتبداد )دراســة حــاالت(«، مــن تأيــف مجموعــة مــن المؤلفيــن، 
ــرض  ــر ع ــة التحري ــارت هيئ ــق( اخت ــاب )وثائ ــي ب ــز. وف ــد العزي ــلمى عب ــه س قدمت
ــة  ــام؛ منظم ــي اإلس ــان ف ــوق اإلنس ــول حق ــرة ح ــان القاه ــى »إع ــن؛ األول وثيقتي
مؤتمــر العالــم اإلســامي، القاهــرة، 5 أغســطس 1990«، والثانيــة »التقريــر الســنوي 
العاشــر لمركــز القاهــرة؛ أبعــاد جديــدة ألزمــات حقــوق اإلنســان بالعالــم العربــي 

فــي زمــن الجائحــة«.
ــاة،  ــدة المتوخ ــلون«، الفائ ــة »رواق ميس ــن مجل ــدد م ــذا الع م ه ــدِّ ــل أن يق نأم
ــة  ــة وموضوعي ــراءة عقاني ــم ق ــي تقدي ــه ف ــه وحوارات ــاته ومقاالت ــدم دراس وأن تخ
ــع  ــدد »الربي ــف الع ــق بمل ــي تتعل ــك الت ــة تل ــه، خاص ــة في ــات المطروح للموضوع
العربــي«، فقــد حرصــت هيئــة التحريــر علــى إشــراك عــدد مــن الباحثيــن والمثقفيــن 
ــا  ــة، كم ــر الماضي ــنوات العش ــال الس ــل خ ــم دور فاع ــن كان له ــطين الذي والناش
ــن  ــد تكوي ــدة، بقص ــة عدي ــدان عربي ــن بل ــاركون م ــون المش ــى أن يك ــت عل حرص

ــة. ــارب متنوع ــى تج ــاع عل ــي، واالط ــع العرب ــول الربي ــة ح ــة متكامل رؤي
هيئة التحرير
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