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ــر  ــاج ونش ــى بإنت ــة، ُتعن ــر ربحي ــتقلة، غي ــة مس ــة وبحثي ــة ثقافي مؤسس
ــية  ــا السياس ــاول القضاي ــي تتن ــب الت ــوث والكت ــات والبح الدراس
ــط،  ــرق األوس ــة الش ــي منطق ــة ف ــة واالقتصادي ــة واالجتماعي والثقافي
وتولــي اهتماًمــا رئيًســا بالترجمــة بيــن اللغــات األوروبيــة، اإلنكليزيــة 
ــى اإلســهام فــي  ــة. وتهــدف إل ــة، واللغــة العربي والفرنســية واأللماني
التنميــة الثقافيــة والتفكيــر النقــدي واالعتنــاء الجــاد بالبحــث العلمــي 
واالبتــكار، وإلــى تعميــم قيــم الحــوار والديمقراطيــة واحتــرام 
ــرات،  ــة والخب ــة والمعرف ــادل الثقاف ــعى لتب ــان. وتس ــوق اإلنس حق
وإقامــة شــراكات وعالقــات تعــاون وثيقــة مــع المؤسســات والمعاهد 
ــة  ــن بأهمي ــة. وتؤم ــة واألوروبي ــة، العربي ــة والعلمي ــز الثقافي والمراك
تعليــم وتدريــب الشــباب، واألخــذ بيدهــم، واالرتقــاء بهــم ومعهــم 
ــة  ــا التدريبي ــون خططه ــل لتك ــاج، وتعم ــداع واإلنت ــلَّم اإلب ــي س ف
متوافقــة مــع المعاييــر العالميــة، بالتعــاون مــع مجموعــة مــن الخبــراء 

ــن. ــرب واألوروبيي الع

مجلــة »رواق ميســلون« للدراســات الفكريــة والسياســية؛ مجلــة بحثيــة 
علميــة، فصليــة، تصــدر كل ثالثــة أشــهر عــن مؤسســة ميســلون للثقافــة 
 .(ISSN: 2757-8909) ــاري ــي معي ــم دول ــا رق ــر، وله ــة والنش والترجم
وُتعنــى بنشــر الدراســات ومراجعــات الكتــب، ويتضمــن كل عــدد منهــا 
ــر  ــة تحري ــة هيئ ــة. وللمجل ــواب الثابت ــا ومجموعــة مــن األب ــا رئيًس ملًف
ــى  ــة إل ــتند المجل ــا، وتس ــرف عليه ــارية تش ــة استش ــة، وهيئ ص متخصِّ
ــا، وإلــى  أخالقيــات البحــث العلمــي، وقواعــد النشــر المعتمــدة عالمًي
نواظــم واضحــة فــي العالقــة مــع الباحثيــن، وإلــى الئحــة داخليــة تنّظــم 

عمليــة التقويــم.
ــر  ــدة، عب ــية جدي ــة سياس ــواب فكري ــرق أب ــى ط ــة إل ــح المجل تطم
إطــالق عمليــة فكريــة بحثيــة معّمقة أساســها إعمــال النقــد والمراجعة 
ــدة،  ــرى جدي ــا أخ ــاء قضاي ــا، وبن ــك القضاي ــئلة، وتفكي ــارة األس وإث
ــادة  ــة إلع ــه أداة فاعل ــرى بوصف ــة كب ــدي أهمي ــر النق ــي التفكي وتول
النظــر فــي األيديولوجيــات واالتجاهــات الفكريــة المختلفة الســائدة.
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بشرى البشوات

ــخصي  ــم الش ــي أن الفه ــدو ل ــخصية، يب ــة ش ــي كتجرب ــف السياس ــن العن ــث ع ــي الحدي ــروع ف ــل الش قب
للتجربــة هــو أحــد وجــوه األهميــة فــي اســتعادة التجربــة، ولربمــا كان أعظمها علــى اإلطــالق، فعادة مــا تكون 
قــدرة المــرء علــى التفكــر والفهــم العميــق فــي خضــم التجربــة أمــًرا بعيــد المنــال، حيــث إن االســتعماالت 

الشــخصية لمــا تمكــن تســميته أدوات الفهــم تختلــف فــي خضــم التجربــة عمــا بعدهــا.
ــع  ــم م ــة، تتالح ــال التجرب ــي ح ــاز، ف ــوح واإلنج ــة واإلرادة والطم ــة كالرغب ــر الذاتي ــي أن الظواه ــدو ل يب
موضوعهــا، فــال يعــود الذهــن قــادًرا علــى الوقــوف علــى مســافة كافيــة لالنفــكاك عــن كونــه اإلطــار الــذي 
ــل  تجــري مــن خاللــه هــذه الســيرة. لكــن الخــروج مــن التجربــة يفســح المجــال إلعــادة اشــتغال ذهنــي، ُيتوسَّ
ــة مختلفــة وتجنيدهــا، وتجريــب اســتخدام  مــن خاللهــا اســتعمال منظــورات مختلفــة، لتجديــد عــدة معرفي

أدوات جديــدة فــي الفهــم ربمــا.
أنوي القول إنه من الواضح اختالف الموقف النفسي والذهني أثناء التجربة عّما بعدها.

ــي  ــة العنــف السياســي ضــد المــرأة؟ نعــم أزعــم ذلــك ألنن ــة فــي ســياق مقارب هــل لمــا ســبق مــن أهمي
ــاد  ــي االتح ــنوات ف ــدار س ــى م ــل عل ــة عم ــي تجرب ــت ل ــث كان ــي حي ــى الماض ــدت إل ــا ع ــت حينم انتبه
النســائي، لــم أكــن وقتهــا قــد فكــرت ملًيــا باألمــر، لكننــي بــت أرغــب فــي فهــم الروابــط فيمــا بيــن العنــف 

ــف. ــذا العن ــي له ــن البيئ ــي والحاض السياس
يبــدو لــي أن العنــف ضــد المــرأة عامــة والسياســي منــه بوجــه خــاص هــو الشــكل األكثــر تعقيــًدا باعتبــاره 
عنًفــا أوالً، وهــو موجــه ضــد المــرأة ألنهــا امــرأة، أي ألنهــا شــخص متمايــز جنســًيا. وفــي هــذه الحالــة ثمــة 
شــعور لــدى مــن يحتكــر الســلطة، علــى اختــالف مســتوياتها وأشــكالها ودرجاتهــا فــي الحقــل االجتماعــي، 

ــة  شــاعرة وكاتبــة ســورية، مواليــد القنيطــرة. درســت اإلعــالم فــي جامعــة دمشــق. حاصل
ــد  ــزة عب ــى جائ ــة عل ــرة 2005، حاصل ــة القصي ــي القص ــي ف ــط الصوف ــد الباس ــزة عب ــى جائ عل
ــف  ــعرية »متح ــة الش ــي المجموع ــاركة ف ــرة 2008، مش ــة القصي ــي القص ــي ف ــالم العجيل الس
األنقــاض«، وفــي المجموعــة الشــعرية »نخــال الخطــا«، ولديهــا مجموعــة شــعرّية قيــد الطبــع. 
محــّررة فــي مجلــة طلعنــا علــى الحريــة. تكتــب وتنشــر فــي العديــد مــن الصحــف والمجــالت 

ــة. ــورية والعربي الس

بشرى البشوات
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ــن  ــو م ــا وه ــا تقريًب ــتقرة تاريخًي ــور المس ــلطة الذك ــدد س ــن يته ــة م ــي، أن ثم ــادي والثقاف ــي واالقتص السياس
جنــس مختلــف، مــا يعنــي أننــا فــي صــدد نــوع مــن العنــف المركــب الــذي ينطــوي علــى التمييــز فضــاًل عــن 

كونــه عنًفــا مــع فهمنــا بــأن التمييــز هــو أيًضــا شــكل ناعــم مــن العنــف.
ربمــا كان عــدم وجــود وقائــع ماديــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة تشــير بــكل وضــوح إلــى العنــف، فــي ســياق 
تجربتــي فــي العمــل ضمــن كــوادر فــرع القنيطــرة لالتحــاد النســائي، هــو مــا يفســر غيــاب الطــرح العميــق 
ــي  ــر ف ــي أفك ــتنتاج ك ــراءة واالس ــل والق ــر والتحلي ــرف التفكي ــك ت ــا أمتل ــن وقته ــم أك ــي ل ــئلة، أو أنن لألس

ــا فــي صــدده اآلن. موضــوع كالــذي أن
إن عــدم وجــود وقائــع ماديــة للعنــف أو حــوادث دالــة عليــه لــم يكــن ليمنــع شــعورنا أنــا وبقيــة النســوة 
فــي هــذا المــكان، علــى اختــالف مســتويات المســؤولية فيمــا بيننــا، أننــا لــم نكــن ســوى أشــخاص ال معنــى 
لوجودهــم، ولــم نكــن نــدرك أن لنــا وظائــف أخــرى ســتفعلها جهــات فاعلــة، فهــي لــم تكــن لتنشــئ مثــل 
هــذا المــكان مــن دون وظائــف محتملــة، لكننــا كنّــا مرحبــات بوجودنــا فــي هــذا المــكان بحكــم االضطــرار 

للعمــل، أي بحكــم االضطــرار لدخــل يســاعد علــى تصريــف شــؤون الحيــاة.
كان ثمــة شــعور بخطــأ مــا، بــل بخلــل عظيــم علــى مســرح الحيــاة هــذه. يبــدو أن نقًصــا كبيــًرا فــي القــدرة 
ــى  ــة عل ــة اإلخراجي ــم الرؤي ــن فه ــزون ع ــارس، عاج ــة كومب ــون برتب ــن ممثل ــا، فنح ــم كان يتخللن ــى الفه عل
مســرح الســلطة فــي دهاليــز المجتمــع ومــا ُيفتــرض أنــه شــكله السياســي. فَمــن هــو المخــرج؟ وأيــن هــو 

النــص؟ ولــَم كل هــذا المجتمــع هــو جمهــور مــن ســديم؟ وأيــن تقــع الغايــات؟
ــكااًل  ــف أش ــت، أن للعن ــنوات مض ــى س ــن إل ــي الزم ــودة ف ــذه، وبالع ــر ه ــحة التعبي ــي فس أدرك اآلن ف
ــا فــي جــو  وأشــكال، منهــا مــا يخــرج ويظهــر ويتبــدى ومنهــا مــا يســتتر بصمــت ويكمــن، أدرك اآلن أننــا كنّ
عــام مــن العنــف األخــرس، فــي بيئــة عنــف شاســعة، فــكل فعــل، أو تصريــح، أو حركــة، أو كلمــة هــو لغــم 

ــر. ــته فينفج ــخص مالمس ــى الش يخش
ما القاع الذي ينبع منه العنف وأين تتوّضع طبقاته؟

ــي  ــع وه ــائرية الطاب ــة عش ــي المجتمعي ــن بيئت ــادم م ــذا ق ــت ه ــف الصام ــدي أن العن ــا ل ــن واضًح ــم يك ل
مهــاد تكوينــي، إال أننــي لــم أجــد مــن يتعــرض لــي بمــا يمكــن توصيفــه علــى أنــه حالــة مــن حــاالت العنــف 
المــادي أو غيــر المــادي، الظاهــر أو المبطــن، المباشــر أو غيــر المباشــر، هــذا ال يعنــي أن البيئــة العشــائرية هــي 
بيئــة وديــة أو صديقــة للمــرأة، أو أنهــا غيــر منتجــة للعنــف، وهــي علــى أيــة حــال بيئــة ُيالَحــظ فيهــا تراخــي 
ــى آخــر بحســب  ــا مــن مــكان إل ــل عــدة عقــود. هــذا يختلــف طبًع ــه قب ــا كانــت علي القبضــة الســلطوية عّم
ــاة وإًذا  ــرات الحي ــر بمتغي ــن التأّث ــى م ــتوى أعل ــرض مس ــي تف ــة الت ــة والتعليمي ــروف االقتصادي ــالف الظ اخت

قابليــة انفتــاح أكبــر علــى العالــم.
ــر السياســي ضــد المــرأة،  ــدة للعنــف السياســي وغي ــة مولِّ ــة العشــائرية هــي بني إًذا، لــم أفكــر فــي أن البني
علــى الرغــم مــن كونهــا كذلــك بحكــم بنيتهــا نفســها كشــكل قديــم فــي رســم محــاور القــوة التــي يتفــوق فيها 
الرجــل، وهــو إلــى ذلــك المالــك الحصــري للســلطة والعنــف والقــرار. توجــد حــاالت كثيــرة ربمــا تشــير 
إلــى كــون البيئــة العشــائرية هــي مصــدر مــن مصــادر العنــف السياســي وغيــر ذلــك، لكــن فــي حالتــي يأخذني 
ــص  ــع حص ــع توزي ــث يق ــف، حي ــخ بالعن ــلطة والمفخَّ ــدة الس ــَبع بعق ــام المش ــو الع ــذا الج ــو ه ــر نح التفكي
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العنــف علــى الجميــع مــن دون اعتبــار لمســألة الجنــس.
يبــدو لــي أن هــذا الجــو قــد امتــصَّ جميــع أشــكال ومســتويات ودرجــات الســلطة ليعــاود توزيعهــا بصــورة 
عنــف وفــق مقتضيــات الحفــاظ علــى الســلطة وضمــان عــدم المســاس بهــا مــن طــرف أي أحــد، ذكــًرا كان 

أم أنثــى.
إًذا، نحــن أمــام نظــام عــام للعنــف، مؤّمــم لصالــح فئــة معينــة، مــا هــو واضــح فيهــا أنهــا تحــوز هذه الســلطة 
بأقصــى درجــات العنــف، وتــرى أنهــا تمتلــك الحــق فــي ســلب أي شــيء، حتــى حــق الحيــاة المقــّدس، الحق 

فــي ســلبه مــن أي شــخص، جماعــة، أو حتــى الشــعب بأســره، فــي حــال تعرضــت هــذه الســلطة للتهديد.
يبــدو لــي أن نظاًمــا للســلطة كهــذا قــد تميَّــز بمنهجيــن للســلوك الســلطوي العنفــي، فهــو قــد طــّوع جميــع 
ــى  ــاء عل ــع اإلبق ــة م ــاحة االجتماعي ــل المس ــالل مفاص ــوزع خ ــث وتت ــرض أن تنب ــي ُيفت ــلطة الت ــكال الس أش
ــلطة  ــة للس ــد الممكن ــاالت التهدي ــة الحتم ــط المانع ــه الضواب ــّدد ل ــذي ُتح ــف ال ــة العن ــي ممارس ــا ف حريته
المركزيــة. فهــي قــد صــادرت مــا للمؤسســة الدينيــة والقبليــة وحتــى مــا للمؤسســات السياســية المرتبطــة بهــا 

أصــاًل مــن ســلطات تقليديــة ُتصــَرف بصــورة قانــون أو عــرف.
هــل ثمــة فــرق فــي أشــكال الســلطة ومســتوياتها ومنابعهــا بالنســبة للمــرأة؟ بمعنــى آخــر، هــل يشــّكل فرًقــا 
ــا  ــد أو أنه ــراف والتقالي ــة أو األع ــة الديني ــلطة الثقاف ــة أو س ــلطة القبيل ــن س ــا م ــي اجتماعًي ــرأة تعان ــا أن الم م

تعانــي مــن ســلطة نظــام الســلطة؟
فــي إطــار مجتمعــات االســتبداد المعّقــد والمتشــابك، فــإن المــرأة بــال شــك تعانــي مــن جميــع أشــكال 

ومســتويات الســلطة ومــا تنتجــه مــن أشــكال ومســتويات العنــف.
المشــكلة التــي ال تقــل خطــورة عــن كــون هــذه الســلطات معّبــرة عــن خلــل فاضــح فــي الميــزان الوجودي 
بيــن المــرأة والرجــل هــي  فــي التشــوه الــذي أصــاب نظــرة المــرأة لنفســها عندمــا تفكــر فــي نفســها، وعندمــا 
يشــركها رجــال الســلطة فــي ممارســة واهيــة للســلطة، فتســتعير عقــل الرجــل وأدوات تفكيــره وطريقتــه فــي 
التســلط وتقبــل المشــاركة بممارســة الســلطة ليــس باعتبارهــا الشــخص صاحــب الكيــان، بــل بوصفهــا زوجــة 
فــالن وأخــت عــالن وابنــة صاحــب الســلطان، وقــد ال تســتطيع بعــض النســوة تمييــز أن هــذه الســلطة هــي 
ســلطة رجــال مســتبدين وطغــاة ُيدخلــون النســاء ليــس أكثــر مــن ديكــور يمكــن أن يمنــح صــورة الســلطة فــي 

الداخــل والخــارج بعًضــا مــن البريــق.
يبــدو جلًيــا هــذا العمــاء الشــامل ومســخ العقــول واألرواح الــذي أصــاب الجميــع بفضــل خبــث الســلطة 

التــي تقتــل الرجــال والنســاء مًعــا.
ــيء  ــاء ش ــال والنس ــه الرج ــاوى في ــذي يتس ــم ال ــي العال ــاك ف ــل هن ــاًل وه ــائي أص ــاد نس ــى اتح ــا معن م
ــى  ــلطة عل ــي الس ــدون ف ــال متح ــأن الرج ــا، ب ــاء، وإن كان فاضًح ــذا إيح ــل ه ــائي؟ ه ــاد النس ــمه االتح اس
المــرأة والرجــل مًعــا، وهــم فــي حاجــة إلــى مقابــل شــكلي مــن وحــدة النســاء لكــن بشــروط دوام ســلطتهم 
وبمقاييــس ال تتعــدى تلميــع الصــورة؟ مــا معنــى وجــود منظمــة اتحــاد نســائي تتبــع شــيء أكبــر هــو حــزب 
البعــث الــذي تحــّول إلــى فــأر فــي قفــص أصحــاب الســلطة، مــا معنــى كل هــذه السلســلة مــن دجــل الســلطة 
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ــاس؟ ــها الخنّ ووسواس
سالســل ودوائــر ماهــي ســوى جهــاز معّقــد الحتــكار الســلطة، قــادر علــى االنقضــاض علــى المجتمــع 
برجالــه ونســائه عنــد الطلــب. فحيــن يحتــاج نظــام الســلطة إلــى إثبــات الجــدارة فــي العنــف والقمــع، تــرى 
االتحــادات العماليــة والفالحيــة والطالبيــة والمهنيــة والنســائية كّلهــا وحتــى اتحــاد العفاريــت تخــرج لحًمــا 

يكســي عظــم الســلطة.
ــا  ــل هم ــكاله، ه ــع أش ــف بجمي ــلطة والعن ــن الس ــاط بي ــى االرتب ــة إل ــورة تلقائي ــالت بص ــذه التأم ــود ه تق
ــاذا؟ ــا أم م ــه جوهره ــلطة أم أن ــو أداة الس ــف ه ــد ام أن العن ــى واح ــميان لمعن ــا مس ــان أم أنهم ــيئان مختلف ش
ــل  ــن الفع ــا م ــل له ــاكنة وال مح ــة س ــث باهت ــو أداة تأني ــنوات ه ــه لس ــت في ــذي عمل ــائي ال ــاد النس االتح
ســوى كونهــا تــرس فــي آلــة ســلطة يحوزهــا قلــة مــن رجــال يقتلــون الرجــال والنســاء مًعــا حيــن الحاجــة، أي 

نظــام الســلطة هــذا وأي مســمى؟
المقابــل العالمــي لالتحــاد النســائي الســوري يذّكرنــي بيــوم المــرأة العالمــي ويــوم مكافحــة العنــف ضــد 
ــات  م فيهــا إحصائي ــام للشــعائر والطقــوس، ُتقــدَّ ــام، مجــرد أي ــا كبــرى إلــى أي المــرأة وكيــف ُتختصــر قضاي

ويســيل فيهــا حبــر، تثــور النقاشــات ويحتفــل اإلعــالم، ثــم يمضــي كل إلــى بيتــه بخيــر وســالم.
ــد  ــّور ق ــا أتص ــا كم ــب، لكنه ــش فحس ــا، تتوّح ــا وأخواته ــي بالدن ــر ف ــم تتغي ــلطة، وإن ل ــي أن الس ــدو ل يب
ــن،  ــر ممك ــا غي ــل بينهم ــا، ألن الفص ــف أيًض ــة العن ــرت طبيع ــد تغّي ــي. إًذا، فق ــد العالم ــى الصعي ــرت عل تغّي

ــم بؤســنا. ــا هــو فــي عوال ــم المتقــّدم مختلفــة عّم ــط العنــف داخــل مــا ُيعــرف بالعال ــي أن خرائ وهــذا يعن
ــف  ــي للعن ــاج العالم ــد اإلنت ــى صعي ــر، عل ــورة أكب ــّوالت بص ــة التح ــن طبيع ــؤال ع ــح الس ــب أن ينفت يج
ــم  ــؤال العظي ــح الس ــب أن ينفت ــر. يج ــم البش ــن عوال ــوارق بي ــة الف ــى عظم ــرأة، عل ــق الم ــي ح ــؤس ف والب
الخــاص بالعنــف ضــد المــرأة علــى ســؤال أعظــم عــن العنــف فــي حــق اإلنســان علــى هــذا الكوكــب، ألن 
جميــع مــن بنــي البشــر باتــوا موضوًعــا لعنــف الســلطة المرئــي وغيــر المرئــي، المباشــر أو غيــر المباشــر، فقــد 
بتنــا ســلًعا وأشــياء، وتجــاوزت القضيــة وصفهــا قضيــة عنــف ضــد المــرأة أو الرجــل، فقضيــة المــرأة باتــت 

قضيــة الرجــل الحــّر، وقضيــة الرجــل باتــت قضيــة المــرأة الحــّرة فــي مســتوى اإلنســانية.
تعقــدت أشــكال الســلطة ومســتوياتها علــى الصعيــد الكوكبــي، ولــم يعــد من اليســير فهــم إْن كانت الســلطة 
ــا مــن  ــد لمــا اخترعن ــا عبي ــا أنن ــدو األمــر جلًي ــات الســلطة. قــد يب أداة للبشــر أم كان البشــر وقــوًدا فــي خزان
جــة بأســهم المــال، فأيــن تكمــن إًذا المصــادر العميقــة للســلطة  أســواق وبضائــع وتقنيــات وبورصــات مدجَّ

والعنــف؟
ربما علينا أن نفّتش عن اإلجابات في دواخلنا من جديد.



السعر 15 دوالًرا

المشاركون
في هذا 

العدد

الزهراء سهيل الطشم. 1

إلياس البراج. 2

آالء المحمد. 3

آندي فليمستروم. 	

بشرى البشوات. 5

ال. 6
ّ

حسام عت

حواس محمود. 7

خولة سعيد. 8

راتب شعبو. 9

سامر عباس. 10

سائد شاهين. 11

شفيق صنوفي. 12

شوكت غرز الدين. 13

شيرين عبد العزيز. 	1

فاتن أبو فارس. 15

فادي أبو ديب. 16

كوثر الرّدادي. 17

ليلى عبد الحميد. 18

ماركوس القّسام. 19

محمد بن الطيب. 20

وم. 21
ّ
منذر بدر حل

نور حريري. 22

هدى أبو نبوت. 23


