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نظرة	جديدة	إلى	بعض	أسئلة	النهضة	في	ضوء	الربيع	العربي

يوسف سالمة

الناس	 عامة	 وحتى	 العرب،	 املثقفون	 انشغل	 هذه	 الناس	 أيام	 وحتى	 العربية	 النهضة	 منذ	عصر	
ما	 األسئلة	 كانت	بعض	هذه	 إن	 ما	 لتبين	 كافًيا	 يبذلوا	جهًدا	 أن	 األسئلة	من	دون	 بكثير	من	 أحياًنا،	
تزال	صحيحة	ومشروعة	ومطابقة	للوقائع	املتغيرة	املتبدلة،	فالسؤال	-أي	سؤال-	ال	يصاغ	في	فراغ	
من	ناحية،	وال	يعتمد	بقاؤه	صحيًحا	ومشروًعا	على	الوقائع	التي	سّوغت	صياغته	في	لحظة	تاريخية	
معينة.	فبقدر	ما	تكون	لحظة	ما	قادرة	على	منح	التسويغ	املعرفي	والتاريخي	لسؤال	ما،	فإن	اللحظات	
ا	بأهميته	وقيمته	في	املستويات	

ً
التاريخية	التالية	هي	التي	ستشهد	على	مدى	بقاء	هذا	السؤال	محتفظ

املختلفة.	فأي	لحظة	تاريخية	مآلها	إلى	الزوال،	ومن	ثم	فإن	معظم	األسئلة	التي	تنتجها	الثقافة	بصدد	
لالرتباط	 نتيجة	 أهمية	 ذات	 غير	 تصبح	 قد	 شعب	 ألي	 واالجتماعية	 والسياسية	 التاريخية	 الحياة	
الجوهري	القائم	بين	السؤال	واملضمون	التاريخي	الذي	اقترن	به.	وليس	هناك	إال	القليل	من	األسئلة	
التي	تستطيع	أن	تتخطى	في	أهميتها	اللحظة	التي	ولدت	مقترنة	بها	فتتمكن	من	أن	تظل	حية	عبر	لحظات	
تاريخية	الحقة،	كاألسئلة	الفلسفية	بعامة،	واألسئلة	امليتافيزيقية	منها	بصورة	خاصة.	األولى	لصعوبتها	
وتفرق	آراء	الفالسفة	حولها،	وصعوبة	الوصول	إلى	اليقين	بشأن	أي	منها.	والثانية	لكونها	منصبة	على	
التي	 الذهنية	 الكائنات	 إلى	 أقرب	 يجعلها	 ما	 فيه،	 نعيش	 الذي	 العالم	 في	 نظائر	 لها	 ليس	 موضوعات	
يخترعها	العقل	اإلنساني.	ومع	ذلك	ال	يكف	البعض	عن	إفناء	أعمارهم	في	محاولة	اإلجابة	عنها،	أو	في	

محاولة	البرهنة	على	أنها	تخلو	من	كل	معنى.

خاصة،	 بصفة	 امليتافيزيقي	 بالسؤال	 أم	 عامة،	 بصفة	 الفلسفي	 بالسؤال	 األمر	 تعلق	 وسواء	 	 	
فسيظل	هذان	السؤاالن	يتجدد	طرحهما	عبر	األجيال	املتعاقبة.	وذلك	راجع	إلى	ارتباطهما	الوثيق	-وغير	
القابل	لالنفصال-	بتأمل	اإلنسان	لذاته	من	الزوايا	املختلفة،	ووجهات	النظر	الالنهائية،	حول	الوجود	
)املصير	اإلنساني(	 القيم	ومصدرها	ومعناها،	وأخيًرا	حول	مشكلة	 اإلنساني	ومعناه	وداللته،	وحول	
وما	يكتنفها	من	غموض	وإبهام.	وهو	ما	أدى	بكثيرين	إلى	التشكك	في	قدرات	العقل	ذاته،	وانتهى	األمر	
القلبي	بحقائق	قد	تر�شي	 باإليمان	 )الفلسفة(،	وإلى	االعتصام	أخيًرا	 )الوحي(	على	 إيثار	 إلى	 ببعضهم	
القلب	والعاطفة،	ولكنها	ال	تر�شي	رغبات	العقل	الجامحة	إلى	معرفة	كل	ما	هو	موجود	في	هذا	العالم	



املقاالت غير املحكمةالعدد العاشر - ديسمبر/ كانون األول 2019

18

أن	 العقل	 ليس	من	شأن	 البحث،	 في	 ذاته	من	مناهج	وأساليب	وطرائق	 العقل	على	 ملا	يفرضه	 وفًقا	
يطمئن	إلى	سواها.	

ما،	 ألمة	 والسياسية	 االجتماعية	 بالحياة	 املتعلقة	 الثقافة	 ألسئلة	 الصحيحة	 اإلجابة	 معيار	 أما	
تجاوزت	 ما	 فإذا	 والتاريخي.	 الواقعي	 املستوى	 في	 األمة	 هذه	 أحرزته	 الذي	 بالتقدم	 يقاس	 أن	 فيمكن	
	
ً
األمة	اللحظة	التاريخية	التي	استدعت	والدة	هذا	النوع	من	األسئلة،	فإن	السؤال	املطروح	يكون	سؤاال
صحيًحا	ومتطابًقا	مع	الوقائع	التي	أدت	إلى	ظهوره.	أما	إذا	م�شى	زمن	طويل	على	طرح	هذا	السؤال،	
ولم	تنجز	األمة	من	ضروب	التقدم	ما	يشهد	على	أن	هذا	السؤال	قد	فقد	قيمته	املعرفية	والتاريخية،	
فهذا	يعني	أن	هذا	السؤال	قد	يكون	زائًفا،	ومن	ثّم	تكون	األمة	في	حالة	كهذه	محتاجة	إلى	طرح	املشكلة	

املتعلقة	بذلك	السؤال	على	نحو	جديد	تماًما.

	وأسئلة	النهضة	العربية،	التي	سنتعرض	بالتحليل	لواحد	من	أهمها	تعد	نموذًجا	لهذا	النوع	من	
ا	من	اللحظة	

ً
األسئلة	الزائفة	أو	شبه	الزائفة،	التي	ال	بد	من	تخطيها	وطرح	املشكالت	املتعلقة	بها	انطالق

	من	بقاء	منظورنا	إلى	الواقع	الراهن	أسيًرا	ملثل	هذا	النوع	من	األسئلة	الزائفة.	
ً
التاريخية	الراهنة	بدال

العربية	عندما	حاولوا	أن	يجيبوا	عن	 النهضة	 الذي	صاغه	مثقفو	عصر	 إلى	السؤال	 لنعد	 واآلن	
مسألة	التقدم	التاريخي	نتيجة	ما	استشعروه	من	فارق	شاسع	بينهم	وبين	أوروبا.	لقد	اتخذت	إجابة	
النهضويين	عن	سؤال	التقدم	التاريخي	صورة	تقابل	حاد،	وتضاد	ال	حل	له	بين	األصالة	واملعاصرة،	ولم	
تزل	أكثرية	املعاصرين	تسير	في	ركابهم.	وقد	اتخذ	هذا	السؤال	الصورة	اآلتية:	ملاذا	تقدم	الغرب	وتخلف	

العرب	واملسلمون،	بحسب	األمير	)شكيب	أرسالن(.

وفي	اإلجابة	عن	هذا	السؤال:	ذهب	فريق	-كما	قلنا	تًوا-	إلى	أن	التقدم	التاريخي	مرهون	بالعودة	إلى	
الهوية	في	وجود	هذه	األمة	وثقافتها.	وغالًبا	ما	دلت	األصالة	 أو	 التي	تشكل	عنصر	األصالة	 العناصر	
عند	هذا	الفريق	على	املوروث	الثقافي	والروحي.	وبكلمة	واحدة:	لقد	دلت	األصالة	على	ضرورة	االرتباط	
املا�شي	 هذا	 من	 منتقاة	 عناصر	 استجماع	 أو	 بكليته،	 املا�شي	 هذا	 واسترجاع	 التقدم	 بين	 الجوهري	
انتقاء	يالئم	طبع	هذا	املفكر	أو	ذاك،	أو	يعكس	مصلحة	طبقية	واجتماعية	وسياسية	عند	آخر،	أو	
رؤية	ثقافية	معينة.	وبالجملة	ظلت	األصالة	وما	يشتق	منها	من	معان	-مهما	تباينت	وتغايرت-	تحيل	
على	املا�شي	بصورة	أو	بأخرى،	وتتطلع	في	التحليل	األخير	إلى	اختزال	الحاضر	كله،	وصبه،	بطريقة	أو	

بأخرى،	في	هذا	القالب	أو	ذاك،	من	القوالب	املفضلة	لدى	فرسان	هذا	التيار	وأبطاله.



19

العدد العاشر - ديسمبر/ كانون األول 2019املقالت غير املحكمة

إليه	إال	 إلى	العرب	ال	سبيل	 بالنسبة	 التاريخي(	 )التقدم	 إلى	أن	حل	مسألة	 وثمة	فريق	آخر	ذهب	
بضرب	من	االمتزاج	أو	التطابق	الكلي	مع	الثقافة	الغربية	املعاصرة،	وأن	هذا	التطابق	ذاته	هو	الشرط	
األوحد	للخروج	من	وهدة	التخلف	التي	أملت	بالعرب	منذ	قرون	وقرون	وحتى	أيامنا	هذه.	وقد	تفاوت	
ناحية،	 من	 األكمل	 الثقافة	 بوصفها	 الغربية	 الثقافة	 عن	 الدفاع	 في	 حماسة	 الرأي	 بهذا	 القائلون	
وبوصفها،	من	ناحية	أخرى،	ثقافة	العقل	والتقدم	والتنوير،	ومن	ثم	أصبحت	)الثقافة	الغربية(،	على	
نحو	من	األنحاء،	وسيلة	وغاية	-ال	محيص	عنها	في	نظر	دعاة	املعاصرة	كلهم-	إذ	تدل	على	أمرين	في	آن	
واحد:	أولهما	القطع	الحاد	والتام	مع	املا�شي	العربي-اإلسالمي	بصوره	وأشكاله	كلها،	والثاني:	التطابق	
بالهوية	وهي	 التضحية	 املعاصرة	ومضامينها	حتى	ولو	نجم	عن	ذلك	 الغربية	 الثقافة	 التام	مع	صور	

ليست	ب�شيء	آخر	غير	ما	يطلق	عليه	دعاة	التيار	األول	اسم	األصالة.

األخذ	 من	 مختلفة	 بدرجات	 التوفيق،	 ثالث	 نفر	 حاول	 فقد	 وأولئك	 هؤالء	 عن	 النظر	 وبصرف	
بأمشاج	من	املا�شي	وبأشتات	من	الحاضر	بقصد	إنتاج	مزيج	منهما.	غير	أن	هذا	املسعى	قد	كان	في	
بين	 التوفيق	 يحاول	 لكونه	 نظًرا	 اآلخر	 على	 العنصرين	 هذين	 أحد	 تغليب	 إلى	 ينتهي	 األخير	 التحليل	
بين	هذين	الحدين،	ذلك	ألن	 في	ما	 التركيب	 	من	أن	يستهدف	

ً
بينها،	بدال أضداد،	واألضداد	ال	يوفق	

التركيب	هو	وحده	القادر	على	تخطي	تضادهما	وإنتاج	بنية	جديدة	واقعة	في	ما	وراء	الحدين	املتضادين	
من	غير	أن	يعود	هذا	التركيب	أو	يتقهقر	من	جديد	إلى	الوقوع	في	أحدهما.

ونرى	أنه	من	املمكن	لهذا	التركيب	أن	يتخذ	صورة	تتمثل	في	تغيير	السؤال	وتطويره	بصورة	تسمح	
ن	اإلرادة	في	املستوى	الفعلي،	من	استحداث	

ُّ
َمك

َ
للعقل	بالخروج	من	هذا	التضاد،	في	املستوى	النظري،	وت

عناصر،	يسمح	اكتشافها	أو	استحداثها	بالشروع	في	عملية	تركيب	تتجاوز	األضداد	في	مستوى	الفكر	
والواقع	على	حد	سواء.

وهكذا	فإنه	في	ضوء	ما	تقدم	من	املمكن	أن	ننتقل	من	التساؤل	)ملاذا	تقدم	الغرب	وتخلف	العرب	
التساؤل	 إلى	 واملسلمون؟(،	وما	اقترن	به	من	إجابات	تقليدية	ضدية	راوحت	بين	األصالة	واملعاصرة	
الحاضر	 تاريخية	محددة،	فما	دام	 في	لحظة	 بعبئه	 ننهض	 أن	 يتعين	علينا	 الذي	 التاريخي	 الدور	 عن	
الراهنة،	 اللحظة	 من	 االنطالق	 فإن	 املستقبل	 إلى	 مدخلنا	 ألنه	 أساسية،	 بصورة	 يشغلنا	 الذي	 هو	
واستكشاف	ممكناتها،	وتعيين	ما	ينبغي	علينا	فعله	في	ضوء	ذلك،	يصبح	هو	الشرط	الضروري	-وإن	
تركيبية	 مقدرة	 بإنتاج	 يسمح	 الذي	 األمر	 الضدية،	 السؤال	 ثنائية	 لتخطي	 الكافي-	 بالشرط	 يكن	 لم	
اإلقامة	 أو	 الدائم	 للتشبث	 تمهيًدا	 	،

ً
أوال الحاضر	 إلى	لحظة	 املا�شي	 للم�شي	قدًما	من	لحظة	 تؤهلنا	
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ثانًيا.	فبذلك	-وبذلك	فقط-	قد	نصبح	 في	قلب	الحاضر	ذاته	 أو	 الراهنة	 اللحظة	 الدائمة	في	صميم	
قادرين	على	استكناه	لحظة	الحاضر	وفهمها	وتحليلها	وتبين	الدور	الذي	علينا	أن	نؤديه	في	ضوء	حياة	
	من	أن	يكون	الدور	الذي	نؤديه	قد	اختير	استنادا	إلى	الرغبة	والهوى	والعاطفة	

ً
العالم	الفعلية	بدال

التي	غالًبا	ما	تميل	إلى	السهولة	واليسر،	ما	يجعلها	أسيرة	للذاكرة	أو	الهوى	بصورة	أو	بأخرى.	ذلك	ألن	
التذكر	أسهل	من	التفكر،	والحنين	أيسر	من	الفعل	أو	العمل.

ولو	سلمنا	بأن	اللحظة	الراهنة	هي	التحدي	الذي	علينا	مواجهته،	غير	آبهين	بكل	ما	عداها،	لتعين	
علينا	أن	نكتشف	الدور	الذي	إن	قبلنا	النهوض	بعبئه	تيسر	أن	يكون	لنا	بسببه	وجود	معين	محسوس	
إيجابًيا	نمارس	من	خالله	 الدور	أن	يكون	دوًرا	 لهذا	 وملموس	من	اآلخر،	وحتى	يكون	كذلك	فال	بد	
فنستشعر	 نحونا	 اآلخر	 يبديها	 مقاومة	 أولهما	 نحوين:	 على	 بذاتنا	 ذاتًيا	 وعًيا	 نحقق	 تجعلنا	 فاعلية	
نتيجة	لذلك	أن	لنا	وجوًدا	من	نوع	ما	أو	أننا	نؤدي	دوًرا	معيًنا	بصرف	النظر	عما	إذا	كان	هذا	الدور	
يروق	اآلخر	أو	يغضبه.	وثانيهما	يتمثل	في	ما	نستشعره	في	ذواتنا	من	انبجاس	وعي	جديد	أو	الشروع	
ومسترشدة	 ناحية،	 من	 الراهن	 العالم	 مقتضيات	 من	 منطلقة	 العالم	 إلى	 جديدة	 رؤية	 تكوين	 في	
الثقافية	 الرؤى	 بين	 املواجهة	 في	 املتمثلة	 الكبرى	 الصراعات	 متطلبات	 تمليه	 بما	 أخرى،	 ناحية	 من	
إلى	استكشاف	هوية	منطلقة	من	الدور	الذي	نختار	أن	نؤديه	 بنا	 املختلفة،	األمر	الذي	قد	يف�شي	
في	العالم	املعاصر.	فالهوية	التاريخية	بطبيعتها	تتكون	عبر	صراعات	بين	البشر	وعاملهم،	ذلك	ألنها	
معطى	ثقافي	وتاريخي.	وبما	أن	العوامل	املادية	أسرع	في	تطورها	من	العوامل	الثقافية	وبما	أن	العوامل	
املادية	ذاتها	ليست	منبتة	من	العوامل	الثقافية	على	اإلجمال	أو	هي	ال	بد	لها	أن	تكون	مقترنة	بثقافة	
ما،	لم	يكن	بد	من	بروز	صراع	بين	الهوية	التي	نشأت	في	عصر	ومصر	معينين	تحت	تأثير	التفاعل	بين	
اإلنسان	وعامله	في	حقبة	تاريخية	محددة،	والهوية	املترسبة	عن	ذلك	التفاعل	مع	العناصر	الثقافية	
الجديدة	التي	نجمت	عن	تطور	العالم	املادي	وانعكاسه	في	حياتنا	على	هيئة	مكونات	ثقافية	بعضها	

محلي	وأكثرها	وافد.

إلى	 من	هنا	تبدو	األصالة	-بمعناها	الكالسيكي-	وكأنها	واقعة	خارج	نطاق	العصر،	وتبدو	الدعوة	
املعاصرة	-باملعنى	الكالسيكي	الذي	حددناه	لهذا	اللفظ	أعاله-	اغتراًبا	تاًما	عن	الهوية	والثقافة	وعن	
كل	ما	هو	موروث،	وربما	كان	في	ذلك	كله	نوع	من	محو	الوجود	األخالقي	واملعنوي	لألمة	ذاتها.	ولعل	
فكرة	الدور	الحضاري	املنطلق	من	متطلبات	اللحظة	الراهنة	تسمح	بتجاوز	فكرة	التوفيق	الزائفة	من	
ناحية،	وتمكن	من	تخطي	جملة	األوهام	املرتبطة	باالنتقائية	بكل	صورها	وأشكالها	التي	ال	يكاد	يدركها	

العد	من	ناحية	أخرى.
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إن	فكرة	الدور	التاريخي	املنطلق	من	اللحظة	الراهنة	تتجنب	االنحياز	إلى	أحد	الضدين،	وتتفادى	
في	الوقت	نفسه	ترجيح	أحدهما	على	اآلخر،	ولكنها	في	الوقت	نفسه	تظل	منفتحة	على	الحدين	كليهما،	
التفضيل	 تلك،	وال	من	هذا	 أو	 الفكرة	 أو	ذاك،	وال	من	هذه	 الحد	 ألن	مقياسها	مستمد	ال	من	هذا	
التي	تؤهلنا	ألن	نؤدي	دوًرا	محدًدا	في	 الشخ�شي	أو	ذاك،	وإنما	من	تحليل	معمق	لجملة	املقتضيات	
حياة	العالم	الراهن.	ومن	هنا	فال	يضير	هذا	الدور	أن	ينفتح	على	ما	يسمى	بلحظة	األصالة	وال	يضيره	
العنصرين	 من	هذين	 التاريخي	 الدور	 فكرة	 تستمد	 بل	 املعاصرة	 لحظة	 على	 منفتًحا	 يكون	 أن	 أيًضا	
املتضادين	اللذين	يستحيل	التوفيق	بينهما،	كل	العناصر	التي	يمكن	ألحد	الحدين	أو	لكليهما	أن	يعزز	

من	خاللها	كل	ما	من	شأنه	أن	يدفع	بفكرة	الدور	التاريخي	قدًما	إلى	األمام.

غير	أنه	يتعين	علينا	أن	نالحظ	أمرين	أساسيين؛	أولهما	أن	املعيار	أو	املقياس	مستمد	من	التحليل	
التاريخي	الفعلي	والوقائعي	للدور	املبتغى	واملمكن؛	وثانيهما	ضرورة	أن	ُيعاد	بناء	كل	ما	يمكن	استمداده	
من	هذا	الحد	أو	ذاك	أو	من	كليهما،	بحيث	تسمح	إعادة	البناء	هذه	للعناصر	املشار	إليها	بأن	تتحول	
إلى	عنصر	مطابق	لطبيعة	الدور	التاريخي	ذاته.	وهذا	يعني	أنه	ال	بد	من	إعادة	تكييف	هذه	العناصر	
وبنائها	من	جديد	حتى	تصبح	في	تطابق	مع	الحاضر	والراهن	في	حدود	الدور	التاريخي	املرسوم	أو	املتوقع	
ّيف	الدور	التاريخي	ملتطلبات	أحد	الحدين	أو	كليهما.	ذلك	ألننا	لو	فعلنا	ذلك	لكنا	نرتد	

َ
	من	أن	ُيك

ً
بدال

إلى	أحد	الحدين،	فنتقهقر	مرة	إلى	األصالة،	ونصعد	على	نحو	مقلوب	ال	يخلو	من	املفارقة	فنقع	في	
املعاصرة	من	جديد.	وفي	الحالتين	فإننا	نبتعد	عن	النجاح	في	

	تحقيق	التقدم	ألننا	نسقط	مرة	في	هذا	الحد	ومرة	في	الحد	الثاني،	والوقوع	في	أحدهما	شاهد	على	
أننا	نراوح	في	املكان	ونقف	بعيدين	عن	كل	تقدم	على	الصعد	والجبهات	كافة.

ا	ففكرة	الدور	التاريخي	فرض	ربما	نتمكن	من	خالله	من	تجنب	الوقوع	في	أحد	الحدين	أو	في	
ً
وإذ

كليهما،	األمر	الذي	يسمح	للفكر	والواقع	باستئناف	مسيرة	التقدم	التاريخي	من	جديد.	

ولقد	أثبتت	وقائع	)الربيع	العربي(	أن	األفق	ما	يزال	مفتوًحا	أمام	تخطي	األضداد	واالنخراط	من	ثمة	
في	مرحلة	جديدة	من	التطور	عنوانها	مرتبط	بتحديد	املهمات	التي	يمكن	أن	تشكل	)الدور	التاريخي(	
الجديد	الذي	تشهد	على	إمكانه	التضحيات	الجسام	التي	قدمها	الشباب	العربي	عبر	السنوات	الثماني	

السالفة،	على	الرغم	من	كل	اآلالم	والخسائر	التي	اقترنت	بها.	
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	ومن	حيث	املبدأ،	لم	يكن	بالناس	حاجة	إلى	)الربيع	العربي(	لو	أن	العرب	قد	أنجزوا	من	الوقائع	
في	 في	دائرة	املختصين	 التاريخي(	قد	فقد	مسّوغاته،	وأنه	قد	دخل	 )التقدم	 ما	يشهد	على	أن	سؤال	
فروع	التاريخ	املختلفة،	وال	سيما	تاريخ	األفكار	ومن	ثم	فإن	الربيع	العربي	-الذي	يخطئ	كل	من	يظن	
أمرين	 الخارجيين-	يشهد	على	 والغزاة	 املحليين	 املحتلين	 إلى	غير	رجعة	تحت	ضغط	 ُهزم	وذهب	 أنه	
جوهريين؛	أولهما:	أن	سؤال	)التقدم	التاريخي(	لم	تجِر	اإلجابة	عنه	من	حيث	املبدأ،	وذلك	ألن	كل	ما	
طالب	به	الشباب	في	إطار	هذا	الربيع	لم	يكن	-بصورة	أو	بأخرى-	إال	نسخة	مما	تطلع	إليه	الشباب	في	
مطلع	القرن	العشرين	في	ساحات	)دمشق(	و)بيروت(	و)القدس(	و)بغداد(،	ولم	تزل	هذه	الساحات	
	باملطالب	نفسها	التي	دفع	األجداد	حياتهم	ثمًنا	لها	على	أعواد	املشانق	في	املدن	

ً
في	أيامنا	هذه	مشتعلة

األمس	 أشبه	 وما	 تحقيقه.	 أجدادهم	 يستطع	 لم	 ما	 إنجاز	 على	 األحفاد	مصممين	 يزل	 ولم	 املذكورة.	
باليوم.	وثانيهما:	أن	استحقاق	الدخول	إلى	العصر	لم	يستوِف	بعد	أهم	أركانه	واشتراطاته.	وقد	مثلت	
الثورة	)السورية(	عام	2011	-ثورة	الحرية	والكرامة-	خير	تمثيل	جملة	األهداف	التي	شغلت	الشباب	
-التي	 االستحقاقات	 هذه	 استكمال	 في	 العربي	 الربيع	 تنجح	حركة	 لم	 فما	 ثم	 ومن	 العربي.	 الربيع	 في	
بالحرية	والكرامة	والديمقراطية	والعدالة	من	 املتمتع	 الحر،	 في	مجملها	عن	والدة	اإلنسان	 ال	تخرج	
ناحية	والقضاء	على	أشكال	التمييز	املستندة	إلى	الطائفية	والعنصرية	كلها	في	أشكالها	كلها،	وأن	تكون	
ا	بنجاح	أي	

ً
املرأة	في	طليعة	من	يستمتع	بهذه	الحقوق	ويمارسها-	فسيظل	دخولنا	إلى	العصر	مشروط

حركة	ال	تقل	جذرية	في	أهدافها	عما	تتطلع	إليه	اليوم	جموع	الثائرين	في	ساحات	)بغداد(	و)بيروت(	
و)الجزائر(،	و)الخرطوم(.




