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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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هذا العدد
العدد السادس من )رواق ميسلون(

السلطة والعنف

ــارًضا  ــا وح ــا حمورًي ــلون( موضوًع ــة )رواق ميس ــن جمل ــادس م ــدد الس ــاول الع تن
ــه  ــة هــو »الســلطة والعنــف«، فعــى الرغــم مــن كون ــاة شــعوب املنطقــة العربي يف حي
موضوًعــا مطروًحــا بكثافــة إاّل أنــه اكتســى أمهيــة إضافيــة بعــد انطــالق الربيــع العــريب 
ــل  ــلطوي ورّدات الفع ــف الس ــف للعن ــور الكثي ــم احلض ــام 2011 بحك ــر ع يف أواخ
ــن  ــاًل ع ــة، فض ــة أو األيديولوجي ــة أو اإلثني ــة واملذهبي ــات الديني ــن اجلامع ــة م العنفي
دخــول العنــف اخلارجــي عــى خــط الرصاعــات السياســية يف بلــدان عربيــة عديــدة، 
ســواء أكان عنًفــا موجًهــا مــن الــدول أو مــن اجلامعــات املرتبطــة هبــا مذهبًيــا أو قوميًّــا.
ــف، أو  ــلطات العن ــوان )س ــعبو بعن ــب ش ــا رات ــي كتبه ــدد الت ــة الع ــت افتتاحي كان
الشــرعية المســتمدة مــن العنــف(، طــرح وناقــش فيهــا عــدًدا مــن األســئلة المهمــة 
ــف أن  ــى العن ــت عل س ــلطٍة تأسَّ ــن لس ــف يمك ــف: »كي ــلطة والعن ــة بالس المتعلِّق
ــس لســلطٍة تقــوم علــى اإلرادة العامــة؟ أو باألحــرى هــل يمكــن لســلطٍة  تؤسِّ
ــى  ــول إل ــف( أن تتح ــلطة بالعن ــد الس ــتلمت مقالي ــف )أي اس ــى العن ــت عل س تأسَّ
ســلطٍة خاضعــٍة لــإرادة العامــة؟ هــل لمــن حــاز الســلطة بالعنــف أن يتنــازل عنهــا 
لمصلحــة آليــٍة ســلميٍة إلنتــاج الســلطة يمكــن أن تفضــي إلــى إقصائــه هــو نفســه عــن 
الســلطة؟ بــكالٍم آخــر، كيــف يمكــن كســر حلقــة العنــف المتوالــدة، وهــل يمكــن 
كســرها بالعنــف؟«، وانتهــى إلــى أن »المســار الــذي يجــب علــى مجتمعاتنــا الســير 
ــالك  ــوة وامت ــى الق ــال تبق ــف، ف ــرعية والعن ــن الش ــة بي ــع العالق ــار قط ــو مس ــه ه في
وســائل العنــف مصــدًرا للســلطة وللشــرعية. هــذا يعنــي إعــادة االعتبــار للجــدوى 
ــكار والبرامــج والتوجهــات ولمــدى تمثيلهــا الشــعبي.« ألن أولئــك  السياســية لألف
»الذيــن يغلقــون بــاب السياســة والفكــر السياســي« إنمــا »يفتحــون بــاب العصبيــات 
مــن كل األصنــاف، ويفتحــون بــاب تفتــت المجتمــع وضيــاع طاقاتــه وبــؤس أهلــه.«
ــوان  ــا بعن ــب بحًث ــن الطي ــد ب ــب محم ــوث، كت ــات والبح ــاب الدراس ــي ب وف
ــد  ــه تأكي ــاول في ــّرف«، ح ــف والتط ــة العن ــي مواجه ــّوف ف ــة للتص ــلطة الروحي »الس
ــلطة  ــن الس ــوٍه م ــن وج ــة ع ــّرف، واإلبان ــة أدواء التط ــي مواجه ــوف ف دور التص
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الروحيــة للتصــوف تؤّهلــه لمقاومــة العنــف، وذلــك ببيــان قيمــة التصــوف وعظيــم 
منزلتــه، وأّنــه ليــس كمــا يظــّن كثيــٌر مــن النــاس عزوًفــا عــن الدنيــا وفــراًرا مــن أهلهــا 

ــة.  ــٍة وَدْروش ــٍف وخراف ــٍل وتخّل ــوان جه ــؤونها، وعن ــزااًل لش واعت
ــاق«،  ــلطوي واألخ ــف الس ــوان »العن ــة بعن ــن دراس ــرز الدي ــوكت غ م ش ــدَّ وق
ــٌة  ــو »ممارس ــف. فه ــٌل للوص ــٌي قاب ــٌق داخل ــلطوي منط ــف الس ــا أن للعن ــد فيه أّك
ــي  ــه الداخل ــإن منطق ــذا، ف ــج. وله ــداف وإرادة ونتائ ــائل وأه ــا وس ــٌة قوامه منظم
محكــوٌم بالوســائل الُمســتخدمة أساًســا مــن جهــٍة أولــى، وبالنتائــج المتحققــة مــن 
جهــٍة ثانيــٍة. ومــن جهــٍة ثالثــٍة بالممارســين لــه كالســلطات أو األنظمــة المســتبدة أو 
الــدول، أو )الهويــات الُمتخّيلــة( الطائفيــة والقوميــة واإلســالمية. إاّل أنــه متعلــٌق مــن 
جهــٍة رابعــٍة بأخالقيــات كلٍّ مــن تماســك )الهويــة الُمتخّيلــة(، ومركزيــة )الــوالء(، 
ــات واإلرادة  ــه بالغاي ــى ارتباط ــبة إل ــا بالنس ــة(. وأم ــاء )البيروقراطي ــة العمي والطاع
ــي، أو  ــٍف طبيع ــرد عن ــه مج ــية، وكأن ــة والنفس ــة الطبيعي ــة العدواني ــات والنزع والني
ر ال أخالقيــة الوســائل، فهــو ارتبــاٌط  مــرٍض نفســي أو جنــوٍن، أو غايــاٍت نبيلــٍة تبــرِّ

ــٌف.«  ضعي
ــر  ــي الفك ــف ف ــلطة والعن ــوان »الس ــم بعن ــهيل الطش ــراء س ــث الزه ــا كان بح فيم
ــى  ــا إل ــت فيه ــو«، تعّرض ــو وبوردي ــرة: فوك ــة المعاص ــن المرحل ــاذج م ــي؛ نم الغرب
مســار التنــاول الفكــري النقــدي لموضوعــة العنــف والســلطة فــي الفلســفة الغربيــة 
المعاصــرة، ســواء أكانــت فلســفًة سياســيًة أم اجتماعيــًة. ويتوّخــى البحــث بصــورة 
ــخ،  ــر التاري ــف عب ــلطة والعن ــن الس ــدة بي ــالزم والوح ــة الت ــار عالق ــة »إظه رئيس
وتوضيــح صيــغ العنــف الالمرئيــة«، باالرتــكاز علــى مــا قّدمــه كل مــن ميشــيل فوكــو 
ــة يســاهم  ــو مــن أفــكار، ألن دراســة أي ظاهــرٍة فــي ســياقاتها التاريخي ــر بوردي وبيي

فــي توضيحهــا وإجــالء الغمــوض عنهــا. 
ــوان »صناعــة االرهــاب- العوامــل  ــدي فليمســتروم، فكانــت دراســتها بعن أمــا آن
ــاف  ــا استكش ــت فيه ــراد«، حاول ــات واألف ــة والجماع ــاب الدول ــيرية إلره التفس
ظاهــرة اإلرهــاب فــي منطقــة الشــرق األوســط بوصفهــا المنطقــة األقــل اســتقراًرا 
ــومة  ــق الموس ــدارة المناط ــي ص ــوم ف ــا الي ــم أنه ــم، وبحك ــتوى العال ــى مس عل
بإنتــاج اإلرهــاب، وفــي هــذا الســياق تناولــت عــدًدا مــن النقــاط األساســية؛ إيجــاد 
ــم،  ــتوى العال ــى مس ــي عل ــرر الوطن ــركات التح ــاب وح ــن اإلره ــح بي ــز واض تميي
استكشــاف العالقــة بيــن اإلرهــاب والديــن، الحــركات اليســارية فــي العالــم 
ــدول،  ــاب ال ــي وإره ــاب الجماع ــردي واإلره ــاب الف ــاب، اإلره ــا باإلره وعالقته



ــة  ــباب اقتصادي ــة، أس ــة العنصري ــتعمار والتفرق ــروب واالس ــاب: الح ــباب اإلره أس
ــؤدي  ــية ت ــباب سياس ــة، وأس ــة االجتماعي ــن العدال ــالل موازي ــر والخت ــة للفق منتج
ــة،  ــة اجتماعي ــباب ثقافي ــان، وأس ــوق اإلنس ــاك حق ــات وانته ــاب الحري ــى غي إل
ــات  ــات والتوصي ــض المقترح ــتها بع ــة دراس ــي نهاي ــت ف ــية. ووضع ــباب نفس وأس
العامــة التــي تهــدف إلــى تحديــد الكيفيــة األمثــل لمعالجــة ظواهــر اإلرهــاب، ســواء 

ــدول. ــات أو ال ــراد أو المجتمع ــتوى األف ــى مس عل
وفــي بــاب مقــاالت الــرأي، كتــب ســائد شــاهين مقالــة بعنــوان »مــا بيــن الصــراع 
السياســي والعنــف السياســي؛ ســورية نموذًجــا«، رّكــز فيهــا علــى ضــرورة البحــث 
فــي مفهوَمــي الصــراع السياســي والعنــف السياســي، وفــك االلتبــاس الذي يشــوبهما 
فــي لحظــاٍت محــددٍة، وذلــك عندمــا يدخــل الصــراع السياســي إلــى مرحلــٍة عنيفــٍة، 
وتعجــز أطــراف العمليــة السياســية ونخبهــا عــن الوصــول إلى تســوياٍت للمشــكالت 
المطروحــة، أو عندمــا تنقلــب ســلطٌة علــى الوضعيــة الدســتورية والقانونيــة القائمــة 
التــي تنظــم عالقــة الســلطة مــع المجتمــع وتمثيالتــه، مــع األخــذ فــي الحســبان أن 
ــق  ــن العنــف السياســي والصــراع السياســي، أن كليهمــا يســعى لتحقي مــا يجمــع بي
ــا  ــااًل نموذجًي ــتقالل مث ــد االس ــا بع ــورية م ــي س د، ورأى ف ــدَّ ــٍي مح ــدٍف سياس ه
للبحــث فــي المفهوميــن، إذ عايشــت الحيــاة السياســية الســورية النمطيــن بالحيثيــات 

التــي يأتلــف عليهــا كل مفهــوٍم.
ــات  ــّد االحتجاج ــوازي« ض ــف الم ــوان »»العن ــة بعن ــراج مقال ــاس الب ــب إلي وكت
ــذي تضّخــم ظهــوره فــي  ــًدا بعنــف الســلطة ال ــورات«، اهتّمــت تحدي الشــعبية والث
الســنوات األخيــرة وتحديــًدا منــذ 2011 فــي العالــم العربــي، ورّكــز بصــورة خاصــة 
علــى العنــف الظاهــر العلنــي الــذي قامــت وقــد تقــوم بــه مجموعــاٌت محســوبٌة على 
الســلطة خــالل الثــورات واالنتفاضــات، وهــو مــا دعــاه بـــ »العنــف المــوازي« الذي 
تمارســه الســلطة عــن طريــق مجموعــاٍت محســوبٍة عليهــا، ولكنهــا غيــر مرتبطــٍة بهــا 

رســمًيا، بأســماء تختلــف مــن بلــٍد إلــى آخــر، لكنهــا تتمتــع بخصائــص متقاربــة.
ــي  ــِذ المجتمع ــن النَّب ــف بي ــوان »العن ــة بعن ــرّدادي مقال ــر ال ــت كوث ــا كتب بينم
والّتشــريع السياســي: أيُّهمــا الواقــع فــي تونــس؟«، ســّلطت فيهــا الضــوء علــى عــدٍد 
مــن المفاهيــم المركزيــة مثــل الدولــة والســلطة واالنتقــال السياســي/ الديمقراطــي، 
ــا وسياســًيا بعــد الربيــع العربــي،  وناقشــت مســألة تضاعــف وتيــرة العنــف مجتمعًي
خصوًصــا فــي ظــل انتقــاٍل ديمقراطــٍي تمــّر بــه عــدة دوٍل فــي المنطقــة العربيــة مثــل 

تونــس. 
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ــف  ــي العن ــوان »ف ــة بعن ــوات مقال ــرى البش ــت بش ــوية، كتب ــارب نس ــاب تج ــي ب وف
السياســي ضــد المــرأة/ هوامــش«، رأت فيهــا أن »العنــف ضــد المــرأة عامــة والسياســي 
ــا أوالً، وهــو موجــه ضــد  ــاره عنًف ــًدا باعتب ــر تعقي ــه بوجــه خــاص هــو الشــكل األكث من
ــدد  ــي ص ــا ف ــي أنن ــا يعن ــًيا.... م ــز جنس ــخص متماي ــا ش ــرأة، أي ألنه ــا ام ــرأة ألنه الم
ــع  ــا م ــه عنًف ــن كون ــاًل ع ــز فض ــى التميي ــوي عل ــذي ينط ــب ال ــف المرك ــن العن ــوع م ن
ــز هــو أيًضــا شــكل ناعــم مــن العنــف.« وقّدمــت آالء المحمــد فــي  ــأن التميي ــا ب فهمن
ــى  ــا عل ــزت فيه ــاء« رّك ــاوالت اإلقص ــيات ومح ــي.. السياس ــف السياس ــا »العن مقالته
أن حيــاة النســاء السياســيات أو العامــالت فــي الشــأن العــام »ال تخلــو مــن التحديــات 
والعقبــات، وغالًبــا مــا يقعــن فــي صدامــات مــع أفــراد مناهضيــن لوجودهــن، ال يتوانون 
عــن اســتخدام أي تكتيــك أو أســلوب مــن شــأنه أن ينفــر النســاء مــن هــذه المجــاالت 
ــا  ــا »أن ــي مقالته ــا ف ــوت رؤيته ــو نب ــدى أب ــت ه ــه.« ولّخص ــحاب من ــن لالنس ويدفعه
امــرأة.. زوجــة وأم.. وأحلــم بــأن أكــون رئيســة الجمهوريــة الســورية«، بقولهــا »عنــدي 
إيمــان راســخ بــأن جــذور العنــف الــذي نتعــرض لــه كنســاء يبــدأ مــن الجهــل، جهــل 
النســاء بذواتهــن وحقوقهــن وقدرتهــن علــى التغييــر، تطبيــع النســاء مــع العنــف ومــع 
ــاد  ــوارد، إبع ــى الم ــول إل ــي الوص ــاواة ف ــدم المس ــة، ع ــع األدوار النمطي ــر وم التصغي
النســاء عــن الحيــاة العامــة.« وأّكــدت علــى أن »المعرفــة هــي الطريــق الوحيــد للتمــرد 
ــية أو  ــن أدوات جنس ــا نح ــادنا، فإم ــل أجس ــجنتنا داخ ــي س ــّلمات الت ــى كل المس عل

ــا.« ــة تحــت أقدامن أمهــات تقــف الجن
ــف«  ــلطة والعن ــول »الس ــواًرا ح ــري ح ــور حري ــرت ن ــوارات، أج ــاب الح ــي ب وف
ــى  ــل عل ــي تحّص ــي تونس ــث وروائ ــب وباح ــو كات ــي، وه ــمير ساّس ــور س ــع الدكت م
ــن  ــى، م ــس األول ــة تون ــن جامع ــة م ــارة العربي ــة واآلداب والحض ــي اللغ ــوراه ف الدكت
مؤلفاتــه: مشــروعية الســلطة فــي الفكــر السياســي اإلســالمي، خيــوط الظــالم )روايــة(، 
ــاب  ــو/ 2022 كت ــران/ يوني ــي حزي ــًرا ف ــه مؤخ ــدر ل ــة(، وص ــش )رواي ــت العناك بي
)الدعــاء والسياســة؛ تحريــر الفضــاء العــام فــي اإلســالم( عــن مؤسســة ميســلون للثقافــة 

ــر. ــة والنش والترجم
ــاع  ــك إقن ــف يمكن ــي »كي ــمير ساّس ــور س ــاءل الدكت ــم، يتس ــوار المه ــذا الح ــي ه ف
ــعبه  ــل ش ــاٍم يقت ــر نظ ــح لتغي ــاًل يصل ــدي مث ــف الغان ــأّن الالعن ــه ب ــزٍء من ــٍع أو ج مجتم
ــة  ــع سياس ــٍة، أو يتب ــاٍت عادل ــن دون محاكم ــاس م ــدم الن ــرة، أو يع ــل المتفج بالبرامي
ــق  ــٌل بخل ــي كفي ــي والحقوق ــل المدن ــه، وأن الفع ــد خصوم ــة ض ــات الجماعي العقوب
ــة هــذه الســلطة بممارســة  ــه خلخلــة بني ســلطٍة مضــادٍة لســلطة القمــع القائمــة، ويمكن
نشــاٍط مدنــٍي خالــٍص خــاٍل مــن العنــف؟!«، لكنــه يجيــب عــن هــذا الســؤال/ المشــكلة 
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ــر فيــه معظــم أبنــاء المنطقــة العربيــة »يبــدو هــذا مــن بــاب الخيــال السياســي،  الــذي يفكِّ
نعــم هــو كذلــك، وهــذا مهــٌم، ألن الخيــال بــاٌب رئيــٌس إلبــداع الحلــول، وأعتقــد أن 
ــة،  ــر المنطق ــا أفق ــو م ــا ه ــي مجتمعاتن ــي ف ــل السياس ــب الفع ــدى نخ ــال ل ــص الخي نق
ــد أننــا »نحتــاج إلــى عمــٍل ثقافــٍي  وحرمهــا مــن حلــوٍل خــارج حلــول العنــف.« ويؤكِّ
ــن  ــا م ــن عموًم ــي والفاعلي ــع المدن ــادة المجتم ــص ق ــدف تخلي ــٍر، به ــي كبي وإعالم

ــنا.«  ــي أنفس ــف ف ــب العن رواس
ــوان »  ــى بعن ــتين؛ األول ــدد دراس ــمَّ الع ــد ض ــة، فق ــات الثقافي ــاب الدراس ــي ب ــا ف أم
الديــن ودور الرمــوز الغريزيــة فــي الاوعــي الجمعــّي«، كتبهــا فــادي أبــو ديــب، وناقــش 
فيهــا آراء عالــم النفــس النمســاوي فيكتــور فرانــكل مــن خــالل كتابــه »بحــث اإلنســان 
عــن المعنــى األســمى«، وانتقاداتــه إلــى نظــرة كارل يونــغ للديــن، إذ إن فرانــكل يبايــن 
ــه الالواعــي«  ــن وجهــة نظــره الشــخصية القائمــة علــى »الالوعــي الروحــي« أو »الل بي
ونظــرة يونــغ القائمــة علــى »الالوعــي الجمعــي«، والتــي يمكــن ردهــا بحســب فرانــكل 
ــزّي  ــلوك الغري ــة للس ــكال الجمعي ــن األش ــكاًل م ــه ش ــن بوصف ــد للدي ــة فروي ــى رؤي إل

عنــد اإلنســان.
ــوريون  ــون الس ــوان »المثقف ــام بعن ــوس القّس ــت لـــ مارك ــة فكان ــة الثاني ــا الدراس أم
ــم  ــة هــذه الدراســة فــي أنهــا مــن جهــة أولــى تناولــت مفاهي والغــرب«، وتكمــن أهمي
ــة«  ــارة العربي ــل »الحض ــة مث ــة العربي ــي الثقاف رة ف ــرِّ ــة ومتك ــّد بديهي ــات ُتع ومصطلح
ــي  ــالم الحقيق ــالمية«، واإلس ــة اإلس ــارة العربي ــالمية«، أو »الحض ــارة اإلس أو »الحض
ــي،  ــرب األوروب ــا بالغ ــة عالقتن ــي مناقش ــة ف ــة ثاني ــن جه ــح، وم ــالم الصحي أو اإلس
ــا،  ــن فــي أوروب ــن العــرب/ المســلمين المهاجري ــد أعــداد المثقفي خصوًصــا بعــد تزاي
ه إلــى فروقــات بيــن المثقفيــن باســتحضار مــا كتبــه هشــام شــرابي  وفــي هــذا الســياق نــوَّ
ــز تعاطــي كصيــر  فــي هــذا الشــأن، وأشــار إلــى خاصيــة »الشــلف التأويلــي« التــي تميِّ
مــن المثقفيــن مــع المشــكالت الفكريــة والسياســية المطروحــة عليهــم مســتحضًرا مــا 

ــرين. ــرن العش ــبعينيات الق ــل س ــي أوائ ــظ ف ــين الحاف ــه ياس كتب
ــوان »  ــرة بعن ــة قصي ــال قص ــام عّت ــّدم حس ــي، ق ــد األدب ــات والنق ــاب اإلبداع ــي ب وف
ــت شــيرين  ــوان )حــر طليــق(، وكتب ــرة بعن ــب شــفيق صنوفــي قصــة قصي الرمــز«، وكت
م ســامر عبــاس  ا بعنــوان )وحيــدة وأســماء كثيــرة(، وقــدَّ عبــد العزيــز قصــة قصيــرة جــدًّ

أيًضــا قصــة قصيــرة بعنــوان )تاريــخ الحجــوم(. 
 Robespierre وفــي بــاب الترجمــات، ترجمــت فاتن أبــو فارس دراســة مهمــة بعنــوان
أو »العنــف اإللهــي« لإرهــاب(  )روبســبير   or the “Divine Violence” of Terror
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ــورة  ــة للث ــة التاريخي ــاول المكان بقلــم الفيلســوف ســالفوي جيجــك Slavoj Zizek، تتن
الفرنســية، وموقــع العنــف فيهــا. 

ــي  ــراءة ف ــد ق ــد الحمي ــى عب ــت ليل م ــب، قدَّ ــروض الكت ــات وع ــاب مراجع ــي ب وف
ــه  ف ــيكولوجية« لمؤلِّ ــة والس ــة واأليديولوجي ــل المادي ــي؛ العوام ــف السياس ــاب »العن كت
ــى  ــال ال ــاب »االنتق ــي كت ــراءة ف ــود ق ــواس محم م ح ــدَّ ــود. وق ــاد محم ــارق رش ط
فــه الدكتــور علــي  الديموقراطيــة، مــاذا يســتفيد العــرب مــن تجــارب اآلخريــن؟« لمؤلِّ
مــت خولــة ســعيد قــراءة فــي كتــاب » العنــف السياســي« مــن تأليــف  الديــن هــالل. وقدَّ

ــد.  ــوى محم نش
ــوري  ــف الس ــاملة للمل ــة الش ــة الدوري ــر »المراجع ــر تقري ــق، ُنش ــاب الوثائ ــي ب وف
ــات  ــرة لدراس ــز القاه ــدره مرك ــذي أص ــدة«، ال ــم المتح ــام األم ــان أم ــوق اإلنس لحق
ــة  ــا، ورابط ــجن صيدناي ــودي س ــي ومفق ــة معتقل ــع رابط ــاون م ــان بالتع ــوق اإلنس حق
عائــالت قيصــر، وتحالــف أســر األشــخاص المختطفيــن لــدى تنظيــم الدولــة 
ــر  ــو تقري ــي ، وه ــادرة تعاف ــة، ومب ــل الحري ــن أج ــالت م ــش، وعائ ــالمية - داع اإلس
م إلــى األمــم المتحــدة حــول حالــة حقــوق اإلنســان فــي ســوريا، وذلــك  ــدِّ حقوقــي ُق
فــي ســياق المراجعــة الدوريــة الشــاملة للملــف الحقوقــي للجمهوريــة العربيــة الســورية 
أمــام األمــم المتحــدة، وُنشــر التقريــر فــي موقــع مركــز القاهــرة فــي 12 شــباط/ فبرايــر 

.2021

هــذه هــي موضوعــات العــدد الســادس مــن مجلــة )رواق ميســلون( التــي حاولــت 
ــت  ــا أصبح ــة كونه ــا متنوع ــب وزواي ــن جوان ــف م ــلطة والعن ــألة الس ــاول مس أن تتن
مســألة مركزيــة وحاضــرة بقــوة، وألن مصيــر المنطقــة ســيكون مفتوًحــا علــى الخــراب 
والمجهــول إذا مــا اســتمّرت الســلطات بالتعبيــر عــن نفســها من خــالل العنف فحســب، 
ــي  ــية ف ــة والسياس ــب الثقافي ــب النخ ــن جان ــة، م ــورة عقالني ــا بص ــن لمعالجته ويمك
المنطقــة خصوًصــا، أن تــؤدي إلــى فتــح البــاب أمــام نمــو تيــارات ســلمية ديمقراطيــة 
تضــع خطــوة أولــى فــي طريــق التخّلــص مــن االســتبداد بأشــكاله كافــة، والدفــع باتجــاه 

تقــدم شــعوب ودول المنطقــة.

هيئة التحرير
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