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ي وبعده»مراجعة كتاب:  اد« نساء ثائرات: أثناء الربيع العرب  ة شر  تحرير ريتا ستيفان ومنير
  

 

ي أبو زيد 
 ريم عوب 

 

ي ، أبو زيد لهذا المقال:  المرجعيةاإلشارة 
ي وبعدهنساء ثائرات: أثناء الربيع »مراجعة كتاب: (. 2022) ريم عوب  تحرير « العرب 

اد ة ش  ، ريتا ستيفان ومنير ي  DOI: 10.53833/TMRI6651 . 40-37(، 1) 27. رواق عرب 

 

 /6651TMRI/10.53833https://doi.org اإلشارة لرابط هذا المقال: 

 

 

 
 

 إيضاح

ط اإلشارة المرجعية  ي أقىص إليههذا المقال يجوز استخدامه ألغراض البحث والتدريس والتعلم بش  . يبذل محررو رواق عرب 

ي الدورية. غير أن 
 
وكذلك مركز القاهرة لدراسات حقوق المحررين جهدهم من أجل التأكد من دقة كل المعلومات الواردة ف

ل أو مناسبة المحتوى المنشور اإلنسان ال يتحملون أي مسؤولية وال يقدمون أي ضمانات من أي نوع فيما يخص دقة أو كما

ي أو مركز  ىراء يعرضها محتو آوأي . رضغي أل ورة آراء محرري رواق عرب 
هذا المقال هي آراء تخص كاتبيه، وليست بالض 

 القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان. 

 

 

 حقوق النشر 

ف 
َّ
سب الُمصن

َ
 . 4.0هذا المصنف منشور برخصة المشاع اإلبداعي ن
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ي وبعده»مراجعة كتاب:  اد «نساء ثائرات: أثناء الربيع العرب  ة شر   تحرير ريتا ستيفان ومنير
 

ي أبو زيد 
 ريم عوب 

 

 

 

 

 

 ؛ التقاطعيةالناشطية؛ الجندر؛ الثورات العربية؛ المرأة وسوم: 

 

 

 

 

 

ي أوساط المؤسسات 
 
ي ف ي محاوالت فهم الربيع العرب 

 
ي المسائل السياسية الخالفية موقع الصدارة ف

 
تتبوأ مشاركة النساء ف

ي الحير  العام، وهو األمر الذي األكاديمية الغربية؛ فقد 
 
انتابت الدهشة بعض الباحثير  بسبب حضور النساء عل حير  غرة ف

وه عالمة عل تحررهن.  ي المقابل، ركز أولئك، الذين لم تفاجئهم مشاركة النساء السياسية، عل حضورهن الملحوظ  1اعتي 
 
ف

راج  
ُ
ي االحتجاجات، وتنوع خلفياتهن االجتماعية واالقتصادية. ت

 
ي وبعده»ع هذه المقالة كتاب ف  «نساء ثائرات: أثناء الربيع العرب 

اد.  ة مايا ش  ي القائل بأن ثورة النساء العربيات غريبة عل التجربة  2من تحرير ريتا ستيفان ومنير اض الغرب  وينتقد الكتاب االفير

ي الزاخ
اض الذي يشوه اإلرث التاريخ  ي المنطقة العربية، وهو االفير

 
ي يعشنها ف

ي السياسة، من خالل التر
 
ر بمشاركة النساء ف

. وهو ما يؤكد بدوره  ي
ينيات القرن الماض  شح لشغل المناصب العامة وقيادة المؤسسات منذ عش  ي االنتخابات والير

 
التصويت ف

، إل القدرة عل توقع النشاط الذي ستخوض ا ي اض الغرب  هم ممن يتبنون هذا االفير ، وغير لنساء عل افتقار الباحثير  الغربيير 

ي هذه المنطقة. 
 
ي المستقبل ف

 
 غماره ف

ا، بشكل 
ً
ي النشاط النسوي، مناقش

 
ي تبحث ف

، طائفة واسعة من المواضيع التر ويتناول الكتاب، عل مدار فصوله األربعير 

.  )agency(النساء  أهليةجاد،  ي ي العالم العرب 
 
ي صورها المتعددة ف

 
 للجدل والخالف  3ف

ً
ويعالج الكتاب أحد أكير المواضيع إثارة

ي الدراسات النسوية، وهي 
 
ي تخوضها النساء بوصفهن ناشطات  ،األهليةف

واضًعا نصب عينيه الجانب السياسي للتجارب التر

االختصاصيات الديمقراطية والعدالة االجتماعية وحقوق المرأة. كذا يسلط الكتاب الضوء عل أصوات الناشطات و  أجل من

ة، تفرض عل  وصانعات األفالم والشاعرات والطالبات والفنانات، موضًحا أن هذه األصوات، وما تنقله من روايات مباش 

ي السياق ذاته،  أهليةالمجتمع األكاديمي إعادة النظر فيما يحمله من فهم تشوبه اإلشكاليات عن 
 
. وف ي ي العالم العرب 

 
النساء ف

ي لم تحظ بحظها الوافر من التمثيل؛ لكي تعرض رواياتها عل نحو يميط اللثام عن تنوع يمنح الكتاب مساحة لل 
صوات التر

ي ُيساء  عل الفعل النساء قدراتوثراء 
ي هذه البقعة التر

 
اد، بما تمثيلها ف ، وتعرض صورة خاطئة عنها للعالم. وتيش ستيفان وش 

سهن بأصواتهن، وباستخدام أرشيفهن ومذكراتهن اليومية تستخدمانه من نهج متعدد االختصاصات، للنساء تقديم أنف

ي يتناولن فيها مجاالت غير 
والفن  الكويرية ات، كاألشة والسياسعل الفعل مطروقة من قدراتهنوأعمالهن الفكرية، الالبر

 . ي  والعديد من الحقول األخرى الخارجة عن إطار الربيع العرب 

ة االنتقال إل الديمقراطية؛ سارع الباحثون الغربيون، الذين احتفوا بمشاركة  ي مسير
 
ي ف  بلدان ما بعد الربيع العرب 

وبينما تتعير

ّن ناشطات 
ُ
ي أعمال االحتجاجات، باإلعالن عن انقضاء حقبة نشاط المرأة العربية، كما لو أن النساء العربيات لم َيك

 
المرأة ف

اضه عل ميل الغرب إل فصل سوى أثناء الربيع الع . ويسجل الكتاب اعير ي المرأة ضمن إطار هذه القيود الجغرافية  ناشطيةرب 
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ي عل إرث حافل 
ي مجرد مؤش  تاريخ  ض الكتاب عل المفهوم الذي يرى الربيع العرب 

ي الوقت ذاته، يعير
 
 بنشاطيةوالزمانية. ف

ا النخراط النساء العربيات، عل اية ناشطية النساء تلكنهالمرأة؛ موضًحا عجز مسار ديمقراطي أخطأ هدفه عن وضع  ً ، ومشير

ي الوقت ذاته، يؤكد 
 
عة األبوية. وف ي سياقات سادتها معدالت قمع مرتفعة، وطغ  عليها االستبداد والقهر والي  

 
مدى عقود، ف

اتيجيات ي تسود تلك السياقات، وتشكل اسير
ي ديناميات القوى التر

 
نشاطهن وأدواته ومنهجياته.  الكتاب عل انغماس النساء ف

 المرأة العربية.  نشاطيةكما يركز عل الجوانب المتعلقة بالسياقات القمعية، وما تضفيه من تعقيدات عل 

ين من الكتاب، والمعنون بـ ف ي الفصل الثالث والعش 
ي »ف 

 حساًسا «كتابة التاريــــخ النسوي اللبناب 
ً
، تناقش نيكوال خوري مجاًل

ي لبنان وبالغ التعقيد؛ وهو 
 
ي ف

ي يكاد ال يخلو منه أي  ،الحرب األهلية والضاع الديت 
، والتر ي

 إحدى تجارب التوتر الديت 
ّ
ي تعد

والتر

 أثرها عل كيفية فهم الناشطات 
ً
ي نشب الخالف بينها، مخلفة

؛ إذ تجاوزت هذه الحرب ديناميات القوى التر ي قطر عرب 

ة بير   النسويات لدورهن ونشاطهن. 
ا إل الفير

ً
ي محاولة لتتبع أثر 1985و 1976وتعود خوري بالزمن إل الوراء، وتحديد

 
، ف

ي 
 
ي مقاالتها االفتتاحية ف

 
الحرب األهلية عل الحركة النسوية اللبنانية، عل النحو الذي صورته الناشطة النسوية روز غرّيب ف

وع السياسي الهادف لبناء الدولة القومية،  . إذ تتناول أعمال غرّيب السياسة المرتبطةالرائدةمجلة   المش 
ً
بالسياق القائم، خاصة

ي عام 
 
ي تلك الحقبة من تاريــــخ لبنان. وف

 
ا ف

ً
ي حملت عنوان 1983وهو ما كان سائد

ة، والتر ي مقالتها االفتتاحية األخير
 
ال »، ف

وع السياسي النسوي«يسعك أن تعيد عقارب الساعة إل الوراء كير  عل علمنة الحير  السياسي  ، استخدمت غريب المش 
للير

ي وتحرير المرأة 
ي التحرر الوطت 

 وانعتاقها. وقانون األحوال الشخصية، فبحسب غريب كانت العلمنة تعت 

، تناقش نيليا هيندمان ي والثالثير 
ي الفصل الثاب 

 
تنظيم « إعالم جديد/حركة )حركات( نسوية جديدة»رزق، تحت عنوان -وف

ي خضم  الحمالت النسوية وإطالقها 
 
ا آخر فرض القيود عل حياة النساء اللبنانيات. غزو الجيش اإلشائيلي ف ً ل تأثير

ّ
، الذي مث

ي هذا السياق، تحلل هيندمان
 
رزق مدى هشاشة نشاط الحركات النسوية بعدما تغلبت النساء اللبنانيات عل القيود الناتجة -وف

. وتالح ي طرحت القضايا النسوية، مثل عن السياق التقييدي الذي فرضه الغزو اإلشائيلي
 تقنير  ظ الكاتبة أن الحمالت التر

ي وحقوق 
ي تنظيمها، إذ  مجتمع الميم،الزواج المدب 

 
وتجريم العنف األشي، قد لجأت لمنهجيات تعتمد مزيًجا من األدوات ف

، لتنظيم االحتجاجات والمس نت وعل مواقع التواصل االجتماعي ات حينما تسمح دعت تلك الحمالت، عي  شبكة اإلنير ير

نت قد أفرز أثره عل نتاج عمل هؤالء الناشطات، وحضه   أن إطالق الحمالت عل شبكة اإلنير
ً
األوضاع األمنية بذلك. موضحة

 .  فيمن يملكون القدرة عل الوصول لمنصات التواصل االجتماعي

ي الفصل السادس، الذي حمل عنوان 
 
! »وف ي يحتلها ، تسلط جينجر فيذر الضو «ال تلمس أطفالي

ء عل المكانة المحورية التر

ة كفاح المرأة المغربية نحو تجريم ي مسير
 
من قانون  457، وإلغاء المادة (الميل الجنسي إل األطفال) البيدوفليا  القهر والعنف ف

وجوا من ضحاياهم  ي االعتداءات الجنسية والمغتصبير  أن يير 
 
ف ي سمحت عل مدى عقود، لمقير

الزج عن  بدال العقوبات، التر

ي تعيشها المرأة. وتحت 
ي السجن. وتناقش فيذر العنف المؤسسي الذي يفرزه القانون، والذي يؤثر عل التجارب التر

 
بهم ف

ي مض»عنوان 
 
ة النساء الثائرات ف ين من الكتاب، «االنضمام إل مسير ي الفصل الخامس والعش 

 
، تستعرض مارغوت بدران، ف

ي 
ي التر  عامي  مذكراتها من أيام الربيع العرب 

ة بير 
ي مض. وعل مدار الفير

 
، تقدم المالحظات الميدانية 2013و 2011بلغت أوجها ف

ي سبيل إرساء حقوقهن ضمن 
 
ي بذلتها النساء ف

ي تسوقها بدران معلومات قّيمة عن المحاوالت التر
 .  ةالسياسي أجندة الثورةالتر

 الضوء عل عنض 
ً
، مسلطة ي ي معارضة الرواية السائدة بشأن الطابع السلمي الذي طبع الربيع العرب 

 
وتقيم بدران الحجة ف

ي مارس 
ي الحير  العام. فف 

 
فه من آثار عل مشاركة النساء ف

ّ
، خرجت النساء المضيات إل الشوارع لالحتجاج 2011العنف وما خل

دستور. وبينما بدا حينها أن الحركات السياسية والثوار يتجاهلون مطالبهن؛ هاجمت عل إقصائهن من إجراءات صياغة ال

. ويقدم هذا الفصل رؤية متعمقة بشأن  ة النسائية، بهدف تكميم أفواههن، ومنعهن عن التعبير الجماعات اإلسالمية المسير

ي واكبها العنف،
ي السياقات التر

 
ي حافظت بها النساء عل نشاطهن ف

ي إظهار الدعم  الطريقة التر
 
ي مقابل تردد حلفاؤهن ف

 
ف

 والمساندة للنساء المحتجات، أو حمايتهن من هجوم اإلسالميير  عليهن. 

ي وسع المرء تصور النشاط الذي تخوضه النساء العربيات كما لو كان رحلة معرفية تتعلم فيها كل ناشطة، من األجيال 
 
وف

ي تفرضها السي
اقات التقييدية، ومن ثم كيفية تهيئة الموارد الالزمة لتثقيف األجيال السابقة، كيف تتغلب عل القيود التر

ت مصطلح 
ّ
ي صك

ا نقدًيا مشابًها لموقف الفيلسوفة النسوية النقدية سومي مادهوك، والتر
ً
تذرية »الالحقة. ويتخذ الكتاب موقف
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ي تثبت قدرة « العمل
ح من خالله ميل األكاديميير  الغربيير  لدراسة األعمال التر . لتش  ي معزل عن تاريخهن الجمغي

 
إذ  4النساء ف

ي لم يكن مْهد العمل السياسي الذي خاضته  ا للمشاركة السياسية؛ فالربيع العرب 
ً
يقدم الكتاب نشاط النساء باعتباره امتداد

ي المشهد السياسي قبل انطال
 
ي المنطقة عل اإلطالق، بل عل النقيض، اضطلعت النساء العربيات بدور أصيل ف

 
ق النساء ف

ي 
 
 ما تشير الدراسات السابقة للنجاح الذي سطرته الحركة النسوية المضية ف

ً
ارة الثورة وبعدها. فعل سبيل المثال، عادة ش 

يزا هانت  . وهو األمر الذي تدحضه تير ي ي أثناء الربيع العرب 
 
دفع قضايا عل شاكلة التحرش الجنسي من الهامش إل الحير  العام ف

ي الفصل السابع والعش  
 
ي أطلقتها النساء المضيات لمناهضة التحرش  خارطة»ين من الكتاب. وتحت عنوان ف

الحمالت التر

 عل المسح الذي أجرته عل حمالت مناهضة التحرش الجنسي فيما قبل «الجنسي 
ً
اض معتمدة ي هانت ذلك االفير

، تنف 

ي تجمع2011
ا بير  منحت  التعلم، أو الرحلة المعرفية، التر

ً
ي يعملن عل  . وتقيم هانت رابط

بير  الناشطات المعارصات اللوابر

ا! 
ً
ي نهاية المطاف لم ُيضف جديد

 
ي ف ، والحركات السالفة. موضحة أن الربيع العرب   قضايا التحرش الجنسي

ي كتابها 
 
ي »وبينما تنتقد الباحثة النسوية األمريكية المنحدرة من أصول فلسطينية ليل أبو لغد، ف

 
هل النساء المسلمات ف

ي المجتمعات ذات «اإلنقاذ؟ حاجة إل
 
، افتقار الدراسات األكاديمية الغربية لفهم التعقيدات المحيطة بتجارب النساء ف

ي ممارساتهن اليومية، رغم مصادر القهر المتعددة المحيطة 
 
األغلبية المسلمة، أو قدرة النساء عل استيعاب معت  الحرية ف

اد منظوًرا مشاب 5بهن؛ ًها يوجه النقد للنهج بالغ التبسيط، الذي يتناول األكاديميون الغربيون من يتقاسم كتاب ستيفان وش 

ي السياسة وتعاطيهن معه، باعتباره خالله المشاركة السياسية للنساء 
 
ي مشاركة النساء ف

 
. ويحض الكتاب التحليل الذي يسوقه ف

ي 
ي تسليط الضوء عل تعقيدات التجارب التر

 
تعيشها هؤالء النساء خارج ذلك النطاق المحدد.  توجًها ال يحقق الغاية المنشودة ف

ي تطالب النساء  أهليةكما يقُض 
ي حير  ينضف عن عدد هائل من المجاالت والمواقع التر

 
النساء عل الحير  السياسي الوحيد، ف

 لذأهليتهنفيها بتفعيل 
ً
ي تحياها . ونتيجة

هن  لك، ال ييش الكتاب للقارئ فهم مدى تعقيد التجارب التر النساء فيما وراء تعبير

 .  السياسي

ي تخوضها النساء العربيات، إل 
ي تصوير المشاركة السياسية التر

 
ي ف  مع المسلك الغرب 

ختاًما، تجاوز الكتاب التعاطي المباش 

ي 
 
ا بالمحدود« أهلية»و « حرية»أسسها الفلسفية: وهي أن النساء لها البحث ف ي التعاطي مع مصائرهن غير عابئات كثير

 
يات ف

الي لقدرة األفراد عل إحداث الفعل.  السياقية ي أتاح للباحثير  الغربيير   الموجودة خلف الفهم الليي  موضًحا أن الربيع العرب 

ي الميادين وخروجهن إل 
 
، وما شغلنه من الحير  العام، باعتبار ذلك يشكل اللحظة النهائية الشوارعالفرصة لفهم حضور النساء ف

ي يكّن فيها 
الية. ات بمصائرهنمتحكمالتر ي نحو الليي 

، والشهادة عل تحرر المرأة، وعالمة عل التقدم المحرز عل الصعيد الوطت 

ي المقابل، تكمن مشكلة 
 
ي   هذا الفهمف

 
ي سياق  يتناول كونهف

 
نشاط النساء من المنظور الضيق، المقتض عل عملهن السياسي ف

 . الي ديمقراطي ي هذا المضمار، إذ  يسجل نجاحا الكتاب  ذا غير أن هليي 
 
شواهد أخرى تثبت انخراط  يسلط الضوء علف

ي العمل السياسي 
 
ي لعي   فيها دور الثوريات، فيما هو أبعد من تلك اللحظة االستثنائية الناشطات النساء ف

ي انتفاضة  التر
 
ف

ية  . جماهير

 

 

 

 ةعن الكاتب

 

ي أبو زيد
ي  الناشطيةمرشحة دكتوراه بجامعة وارويك، بريطانيا، تركز أبحاثها عل  ريم عوب 

 
القانونية والحركات النسوية ف

ق األوسط ي سياقات ما بعالش 
 
  الثورات العربية.  د ، وخاصة ف

 

ي  ية لرواق عرب 
ي األصل باللغة االنجلير 

 هذا المقال كتب ف 

 

 

 



(1) 27رواق عربي   
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ي ثالثة بلدان، هي مض ولبنان والمغرب. وبينما نحض ما نك 3
 
ي تتناول قدرات النساء وفعلهن ف

ي مراجعة هذا الكتاب عل الفصول التر
 
ي نركز ف

 
تبه ف

. دراسات الحالة الثالث هذه، يعرض  ي ي العالم العرب 
 
ا أكي  بكثير من البلدان ف

ً
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