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ربا حبوشتمارا شقيرإيمان الصادق أنجيل الشاعرإيمان أنجيلة

علياء أحمدسهير فوزاتسعاد خبية سماح هداياربى حنا

ميسون شقيرميساء شقيرلمى قنوت لينا وفائيغدير ملكة

وفاء علوشواحة الراهبهوازن خداج هيفاء بيطارهنادى زحلوط

المشاركات في هذا الملف

تنويــه: تنشــر )رواق ميســلون( فــي هــذا العــدد عشــر مشــاركات كتابيــة أخــرى حــول ملــف )تجــارب نســوية 
خــالل الربيــع العربــي(، بعــد أن نشــرت فــي العــدد الســابق عشــر مشــاركات حــول الملــف نفســه.
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تجربتي

إيمان الصادق

تاريخ وصول المادة:  25 آذار/ مارس 2021

رة، قبــل عــام 2011، ولــدت فــي بلــد، كان  ــر مــن مليــون »إيمــان« مكــرَّ اســمي إيمــان؛ واحــدة مــن أكث
أيًضــا قــد كــّرر ذاتــه لعشــرات الســنين قبــل العــام 2011، ففــي لحظــة والدتــي؛ تذّمــر عمــي مــن أمــي كونهــا 
أنجبــت أنثــى، حالــه كحــال أكثــر مــن مليــون »عــم« مكــرر، تمنــى أن يكــون المولــود ذكــًرا. مــع أول نفــٍس 

لــي؛ همســوا فــي أذنــي: اســمي، دينــي، ليرافقانــي مــدى الحيــاة، كمــا جــرت العــادة. 
ــام  ــع ع ــى مطل ــوالدة، وحت ــذ ال ــة، من ــة طويل ــي رحل ــي ف ــي أمض ــين«، تجعلن ــا عايش ــارة »كن ــي عب تذعرن
2011، باحثــة عــن معنــى لهــا، فقــد أمضيــت اثنــي عشــر عاًمــا فــي المــدارس الحكوميــة، والتــي كان يطلــق 

عليهــا اســم »منظمــة تربويــة وتعليميــة«، ولعــّل أبســط مــا يجمعنــي مــع أبنــاء جيلــي طــوال هــذه الســنوات 
الدراســية هــو تلقــي المعلومــات، كتابــة واجبــات دراســية مطولــة، كــّم األفــواه، عــدم التجــرؤ علــى مناقشــة 
المدرســين، إضافــة إلــى مزيــد مــن أنظمــة العقوبــات، والتــي تبــدأ باإلهانــة والتحقيــر، وتنتهــي أو ال تنتهــي، 
ــي  ــة ف ــلطة الحاكم ــك الس ــا، تل ــي، أيًض ــاء جيل ــع أبن ــي م ــدي. تجمعن ــي والجس ــف اللفظ ــرب والتعني بالض
ــات  ــمى »موجه ــت مس ــية، تح ــرطة مدرس ــا ش ــن، يرافقه ــدة الحاجبي ــرة عاق ــن مدي ــة م ــة، والمكون المدرس
ــذ،  ــا كتالمي ــن صفوفن ــن بي ــود مخبري ــا وج ــا أيًض ــكرية. ويجمعن ــة عس ــا، ومدرب ــن العص ــات«، يحمل تربوي

ــا. ــرة بينن يتبعــون لســلطة اإلدارة، بمهمــة نقــل كل األحاديــث الدائ
أنــا إيمــان واحــدة مــن مليــون إيمــان مكــررة، حصلــت فــي نهايــة المرحلــة الثانويــة علــى عالمــة خولتنــي 
ــا  ــة بنظامه ــة الحكومي ــذه الجامع ــن ه ــم تك ــًة، ل ــق. حقيق ــة دمش ــي جامع ــة ف ــة الصيدل ــى كلي ــول إل الدخ
ــع  ــز تمن ــن، وحواج ــن التلقي ــد م ــث المزي ــة، حي ــدارس الحكومي ــمى الم ــا يس ــن م ــة ع ــي مختلف التعليم
ــا  ــا أن ــة. جمعتن ــن الجامع ــم م ــيبهم أو فصله ــد بترس ــة التهدي ــت طائل ــاتذتهم تح ــة أس ــن مناقش ــالب م الط
ــى  ــة إل ــا الســوري، حيــث تعرفــت فــي تلــك المرحل ــة مجتمعن ــط تعكــس ماهي ــة ضواب ــي فــي الكلي وزمالئ

ناشــطة ســورية، مــن مواليــد 1985، خريجــة كليــة الصيدلــة فــي جامعــة دمشــق، تعمــل فــي 
ــن  ــال النازحي ــم األطف ــورية لدع ــل س ــالت داخ ــي حم ــاركت ف ــاني، ش ــي واإلنس ــن الطب المجالي
مــن ريــف دمشــق، عملــت مــع عــدة منظمــات مجتمــع مدنــي فــي القطاعــات الصحيــة 
ــة ليســت  ــة: روســيا قاتل ــة، ســاهمت فــي عــدة حمــالت إعالميــة تطوعي والتعليميــة والتنموي

ــة. ــذوا الغوط ــة، أنق ضامن

إيمان الصادق
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بلــدي بــكل ألوانهــا وأطيافهــا، فــكان لــي زمــالء مــن جميــع المحافظــات، ولــكل منــا ســّلته الخاصــة مــن 
العــادات والتقاليــد واألفــكار الثابتــة؛ كل منــا كان يــرى هويتــه الخاصــة فيهــا. وهــي غالًبــا مــا كانــت تجمعــه 
ضمــن تكتــالت صغيــرة مــع أبنــاء المنطقــة الواحــدة، تحميهــم مــن خطــأ الحديــث مــع غيرهــم مــن التكتالت 
األخــرى، يؤســفني ذكــر بعــض العبــارات التــي تشــكل صــورة مقربــة عن هــذا المجتمــع الصغيــر؛ »يا شــباب، 
ال تقربــوا عليهــم هــدول ســمعولية، عــم يتخانقــوا مــع بعــض، إذا دخلتــوا بالقصــة يمكــن تروحــوا فيهــا«. »أنــا 
بفرجيــك يــا درزي، حســابك عنــا« وهــي جملــة رّددتهــا ابنــة ضابــط علــى مســمع الجميــع داخــل المخبــر بعد 
مالســنتها زميلهــا. ونّفــذت ذاك الحســاب فــي اليــوم التالــي. »هــي صبيــة بتســلم باليــد علــى رفقائهــا الشــباب 
ــا  ــات محافظــات مــا بدن ــا بن ــا مــا الزم نحكــي معهــا، نحن ــة، لهيــك نحن وبتضحــك معهــن مــع إنهــا محجب
نختلــط مــع ميــن مــا كان«. »رايحيــن نحضــر دروس ديــن، تروحــي معنــا، بلكــي اللــه بيهديكــي«. »ال تحبيــه 
وال تفوتــي هالفوتــة، مســيحي ومــا رح تكونــوا لبعــض«. »هــأل انــت مــو حمــوي؟ عنجــد هيــك صــار معكــن 
بهالزمنــات؟ ال مــو حمــوي، وال تحكــي بالقصــة مــو ناقصنــي روح أنــا وأهلــي مــن ورا حكيــك«. »بتعرفــوا.. 

هديــك الصبيــة مظبطــة عالقتهــا مــع الدكتــور، يعنــي نجاحهــا مضمــون«.
تخرجــت عــام 2009، وبــدأت مرحلــة العمــل، وبــدأت أتعــرف أكثــر إلــى هــذا المجتمــع، وأتقــرب أكثــر 
مــن هــؤالء النــاس، مــن همومهــم اليوميــة ومشــاكلهم الروتينيــة، وذلــك مــن خــالل عملــي فــي صيدليتــي 
ــدروز،  ــارع ال ــمى »ش ــوارع تس ــكل ش ــى ش ــالت عل ــن تكت ــا ضم ــا، وأيًض ــة طائفًي ن ــة ملوَّ ــي منطق ــة ف الكائن

ــا اســم »شــارع العراعيــر«. شــارع المســيحية، شــارع الســنة، والــذي أطلــق عليــه الحًق
 فــي هــذا الشــكل، يبــدو لــي أن حياتنــا قبــل عــام 2011 كانــت مكــررة، يعّمهــا القهــر والســكون، لكــن 
مــع انطــالق الثــورة التونســية، انطلقــت شــعلة النــور فــي قلبــي، وأصبــح هنــاك، مــن بعيــد، منــارة تجعلنــي 
أتجــه نحوهــا بــكل مــا أملــك مــن أفــكار وعواطــف إنســانية. عرفــت مــع هــذه المنــارة أن الحيــاة تســتحق أن 
نعيشــها، عرفــت مــع هــذه المنــارة، كثيــًرا مــن المغيبــات عــن أذهاننــا، أو التــي ُأجبرنــا علــى تغييبهــا، عرفــت 

األمــل وإنســانية اإلنســان.
يســعدني أنــه فــي هــذه المرحلــة أصبحــت »إيمــان«، غيــر تلــك المكــررة، وتعرفــت إلــى ذاتــي، ولمســت 
إنســانيتي، أصبــح لــدي شــغف متابعــة األخبــار، ومعرفــة مــا يــدور فــي رأس كل تونســي حــر، مــا يحــدث فــي 
كل شــارع، ومنــزل، لدعــم الحــراك الثــوري التونســي. توالــت ثــورات الربيــع العربــي، ومعهــا كبــر األمــل، 
وزاد الحمــاس، وأصبحنــا أمــام أحــداث عظيمــة، تواجــه الطغيــان وتصنــع بلــًدا وهويــة علــى الرغــم مــن كل 
ج هــذا الربيــع انطــالق الثــورة الســورية فــي شــهر آذار/ مــارس 2011، فخــرج  وســائل القمــع والعنــف، تــوَّ
الســوريون إلــى الشــوارع فــي تظاهــرات تطالــب بالحريــة والحيــاة الكريمــة، هنــا بــدأت أدرك معنــى مــا فاتنــي 
خــالل 25 عاًمــا مــن عمــري، خرجــت مــن قوقعتــي بكامــل إنســانيتي وشــخصي وقناعاتــي كلهــا، وشــعرت 
بالســعادة الحقيقــة مــع كســر حاجــز الخــوف، و بــدأت أتعلــم معنــى الوطــن، هــذا المعنــى المختلف عــن ذلك 
الــذي ذكرتــه كتــب القوميــة أيــام الدراســة، أتعلــم معنــى الحريــة، الــذي يختلــف عــن ذلــك الشــعار الــذي 

كان ُيــرّدد فــي شــعارات الصبــاح المدرســية، أتعلــم معنــى العمــل الجماعــي لتحقيــق المصيــر المشــترك.
لم يكن هناك ما هو أجمل من صرخات مليونية تطالب بدولة الحرية والعدالة والكرامة للجميع.
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تعرضــت فــي شــهر آذار/ مــارس 2012 لالعتقــال مــن طــرف األمــن العســكري، خــالل فتــرة عملــي فــي 
صيدليتــي، وبقيــت نحــو شــهرين، تعرفــت فــي هذيــن الشــهرين إلــى الوجــه الحقيقــي المجــرم للنظــام. وحتى 
هــذا اليــوم لــم تغــب عــن ذاكرتــي أصــوات التعذيــب ومعانــاة مــن كانــوا معــي مــن ســيدات متقدمــات فــي 
العمــر، وتلــك الشــابة الحامــل التــي تحــول جســدها إلــى اللــون األزرق نتيجــة الســتخدام الكربــاج وعصــا 

الكهربــاء فــي تعذيبهــا.
ــات  ــن التضحي ــد م ــى مزي ــاج إل ــه يحت ــعى ل ــذي نس ــدف ال ــل أن اله ــن المعتق ــي م ــد خروج ــت بع عرف
ــات  ــات والمراجع ــات والمضايق ــن التهديدي ــم م ــى الرغ ــي عل ــتعيد عمل ــي أس ــا جعلن ــذا م ــرار. وه واإلص
ــطين  ــطات والناش ــماء الناش ــم أس ــن تقدي ــي ع ــد امتناع ــي بع ــال والدت ــوأها اعتق ــدة، وكان أس ــة العدي األمني
ــة عــام 2013. الذيــن كنــت أعمــل معهــم، ورفضــت مراجعتهــم، وتواريــت عــن األنظــار، وذلــك فــي نهاي
ــي  ــدي ووالدت ــي وال ــث كان يرافقن ــى، حي ــر ال ُتنس ــة قه ــي لحظ ــة ف ــن الدول ــن أم ــت م ــا، اعُتقل وبعده
ــقيقتي  ــرؤ ش ــا وتج ــي وعيه ــدان أم ــدي وفق ــوع وال ــا لدم ــي ألًم ــئ قلب ــة، يمتل ــذه اللحظ ــى ه ــي، وحت وأخت
ــار البقــاء فــي البلــد؛  ــم يكــن لــي خي ــداًل منــي. بعــد هــذا االعتقــال ل علــى أن تطلــب منهــم أن يعتقلوهــا ب
ــاب  ــي«، والذه ــي »صيدليت ــى قلب ــن إل ــب األماك ــي وأح ــي وأصدقائ ــع عائلت ــى تودي ــرة إل ــت مضط وأصبح
باتجــاه تركيــا للبــدء بحيــاة جديــدة بعيــًدا عــن بلــدي. تعرفــت خــالل فتــرة وجــودي فــي تركيــا إلــى الوجــه 
اآلخــر للمعارضــة، إلــى تلــك الهيــاكل التــي تدعــي تمثيلهــا للثــورة، ومــا نتــج عنهــا مــن مؤسســات، وكانــت 

لــي تجــارب عمــل مــع منظمــات المجتمــع المدنــي.
حيــن ُيطلــب منــي تقديــم رأيــي فــي عمــل المنظمــات، يؤســفني ذكــر بعــض المشــاهد التــي كانــت تثيــر 
دهشــتي، منهــا علــى ســبيل المثــال: وجــود مئــات المؤسســات لعقــد ورشــات عمــل بعنــوان مناصــرة المــرأة 
ــف  ــة الهات ــى شاش ــن عل ــن وقته ــن يمضي ــاء أغلبه ــا نس ــدوالرات، يحضره ــن ال ــرات اآلالف م ــة عش بتكلف
ــد  ــوري، وبع ــل الس ــي الداخ ــل ف ــرف المقاب ــي الط ــاء ف ــن النس ــٌر م ــع كثي ــا يق ــة، بينم ــث جاني ــي أحادي وف
نزوحهــن إلــى مناطــق ســيطرة النظــام، فــي قبضــة االســتغالل الجنســي مــن طــرف عناصــر جيــش النظــام فــي 
الحدائــق العامــة. أيًضــا، بينمــا توجــد منظمــات تطــرح عناويــن ضخمــة بحجــم العدالــة االنتقاليــة، ال يــزال 
ــن فــي ســجون النظــام. وبينمــا توجــد منظمــات تعقــد ورشــات إلعــادة اإلعمــار، يســتمر  المعتقلــون قابعي
القصــف األســدي والروســي فــوق المــدن الســورية. وبينمــا تعقــد المنظمــات جلســات للعيــش المشــترك، 
يســكن النازحــون ضمــن مناطــق النظــام فــي أحيــاء ُيغلــق بابهــا بعــد الســاعة السادســة. وأكثــر مــا يؤســفني 
هــو وجــود تلــك الهيكليــة المماثلــة لمؤسســات الدولــة وبطريقــة العمــل ذاتهــا. ال بــّد هنــا مــن اإلشــارة إلــى 
وجــود قليــل مــن المنظمــات التــي كانــت فــي موقــع الســند والدعــم والعمــل قــواًل وفعــاًل. لكــن الغالــب 
هــو الوجــه الفاســد، والــذي انعكــس الحًقــا علــى الداخــل الســوري، حيــث ســاهم فــي مزيــد مــن الهزائــم 

وإظهــار العفــن إلــى الســطح.
ــور  ــورة وظه ــكرة الث ــع عس ــل. فم ــع أفض ــي وض ــل ف ــي الداخ ــراك ف ــن الح ــم يك ــة، ل ــذه المرحل ــي ه ف

ــر.  ــر فأكث ــلنا أكث ــق زاد فش ــن مناط ر« م ــرِّ ــا »ُح ــى م ــيطرة عل ــة المس ــات المتطرف الجه
ــه  ــا فعل ــا علين ــا بم ــر جدًي ــلنا، والتفكي ــراف بفش ــرآة واالعت ــام الم ــوف أم ــى الوق ــوم إل ــا الي ــا أحوجن م
لتصحيــح ذلــك المســار الموصــل للهــدف. نحــن فــي حاجــة إلــى قــراءة موضوعيــة بعيــدة عــن العواطــف 
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واألحــالم الورديــة، نحــن فــي حاجــة إلــى توضيــح المفاهيــم التــي نتبناهــا ونطالــب بهــا، نحتــاج إلــى فهمهــا 
ــب. ــا فحس ــا وترديده ــس حفظه ــتها، ولي وممارس

بعــد الذكــرى العاشــرة للثــورة الســورية لــم أعــد قــادرة علــى رؤيــة النصــف الملــيء مــن الــكأس، وربمــا 
لــم أعــد قــادرة علــى رؤيــة الــكأس بأكملــه، وأحــاول أن أعــوض فشــلنا الجمعــي، بنجــاح ثورتــي علــى ذاتي، 

واكتشــاف »إيمــان« الحقيقيــة المختلفــة عــن كل مــن يشــبهها قبــل عــام 2011.
أعــّزي نفســي بتلــك النجاحــات النــادرة التــي شــهدناها، أعــّزي نفســي بالنجاحــات الفرديــة التــي حققهــا 
أبنــاء بلــدي فــي دول الخــارج بينمــا كان النظــام يعمــل علــى هدمهــا. أعــزي نفســي بالبدايــات، بأننــا حصلنــا 
ــا  ــكل إيجابياتن ــض ب ــى بع ــا إل ــّرف بعضن ــة تع ــدة، بفرص ــة الراك ــك البرك ــي تل ــر ف ــاء حج ــة إللق ــى فرص عل

وســلبياتنا. وال بــّد أن نصــل فــي يــوم مــا إلــى طريــق الخــالص.
إيمان الصادق، ابنة الثورة السورية، بكل حاالتها، بعظمتها، ونجاحاتها، وتشوهها، وفشلها.
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