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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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تاريخ وصول المادة:  24 آذار/ مارس 2021

ــد  ــر 2011، وق ــي/ يناي ــون الثان ــه كان ــا أراه، إن ــح م ــل صحي ــرى، ه ــى أخ ــة ال ــة إخباري ــن محط ــل م أنتق
انفجــر الربيــع العربــي فــي تونــس ومصــر، أفكــر هــل ســيصل إلينــا فــي ســوريا، وأعــود ألقــارن وضــع مصــر 

السياســي ووضــع تونــس بالوضــع السياســي فــي ســوريا، وتــزداد مخاوفــي، ويكبــر القلــق. 
قبــل ثــورة ينايــر كان هنــاك فــي مصــر حــراك مطلبــي، وخصوًصــا عندمــا ظهــر هنــاك تخــوف مــن التوريــث 
كمــا حصــل فــي ســوريا، فرأينــا العديــد مــن االعتصامــات التــي قامــت بهــا »كفايــة«، كمــا ظهــرت ترشــيحات 
للرئاســة فــي مواجهــة مبــارك، وإن بــاءت بالفشــل. أيًضــا فــي تونــس كانــت الســاحة زاخــرة بوجــود ديمقراطي 
ــوري  ــام الس ــتطاع النظ ــا. إذ اس ــا تماًم ــد كان مختلًف ــوريا فق ــي س ــع ف ــا الوض ــالمي. أم ــان إس ــي وبغلي مطلب
فــرض ســيطرته المطلقــة بعــد أحــداث الثمانينيــات، وبعــد الصــراع مــع اإلخــوان المســلمين، والــذي اســتغله 
ــجون  ــي الس ــه ف ــات، معارضي ــذ الثمانيني ــوري، من ــام الس ــد زّج النظ ــه، فق ــع معارضي ــى جمي ــه إل ــّد قمع ليم
ــات  ــا مــن هــذا القمــع، إذ قضيــت ثــالث ســنوات فــي ثمانيني ــرات طويلــة، وقــد نالنــي وعائلتــي نصيبين لفت
القــرن الماضــي فــي فــرع فلســطين بســبب انتمائــي إلــى حــزب العمــل الشــيوعي، ثــم أمضيــت اثنتــي عشــر 
ــي، الــذي أمضــى فــي المعتقــل مــا يقــارب الخمســة عشــر  ســنة أخــرى فــي انتظــار شــريك حياتــي ونضال

عاًمــا للســبب ذاتــه متنقــاًل مــن ســجن إلــى آخــر. 
لــم يركــن الشــعب الســوري ويستســلم تماًمــا للقمــع، بــل حــاول دوًمــا، وإن لــم يكــن بشــكل جماهيــري 
معّمــم، خــرق هــذا القمــع ومواجهتــه، مــن خــالل نضــال بعــض التنظيمــات الصغيــرة التــي ُقمعــت بشــكل 
ــات فــي عــام 1980 والــذي أيًضــا ُقمــع بشــدة ودفــع  ــر حــراك النقاب كامــل وأودعــت فــي الســجون، أو عب
ــض  ــا إن الح بع ــن م ــالت. ولك ــي المعتق ــم ف ــن حياته ــة م ــنينًا طويل ــات س ــادي النقاب ــن قي ــر م ــه الكثي ثمن
االنفــراج وتبــّدى تــراخ نســبي للقبضــة األمنيــة حتــى حــاول الســوريون مــرة أخــرى تنظيــم أنفســهم ومواجهــة 

ناشــطة سياســية ونســوية ســورية، مــن محافظــة حمــص، درســت هندســة مدنيــة، اعتقلــت 
عــام 1987 ضمــن حملــة علــى حــزب العمــل الشــيوعي، بقيــت فــي المعتقــل ٣ ســنوات. عــادت 
إلــى النشــاط السياســي مــن خــالل ورشــة دمشــق للعمــل الديمقراطــي. غــادرت ســورية فــي 
عــام 2013 إلــى مصــر ثــم إلــى ألمانيــا. عضــوة مكتــب سياســي لتيــار مواطنــة، عضــوة في شــبكة 
ــة  ــاريع خاص ــي مش ــل اآلن ف ــوية، تعم ــية النس ــة السياس ــي الحرك ــوة ف ــورية، عض ــرأة الس الم

بالمــرأة الالجئــة.

لينا وفائي
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آلــة القمــع، فــكان ربيــع دمشــق ومنتدياتــه فــي بدايــات القــرن الحالــي، والبيانــات التــي وّقعهــا العديــد حينهــا 
للمطالبــة باإلصــالح والتغييــر السياســي الســلمي )بيــان 99، وبيــان األلــف، وإعــالن بيروت دمشــق(. ســرعان 
مــا قمــع النظــام أيًضــا هــذه المحاولــة، فــزّج بقيــادي إعــالن دمشــق فــي الســجون، وأغلــق المنتديــات، ودفــع 
كثيــٌر مــن األشــخاص ممــن وقعــوا البيانــات واإلعالنــات ثمنًــا لهــذا التوقيــع بالتســريح مــن العمــل أو حتــى 
حت مــن عملــي عــام 2006 علــى  باالعتقــال. شــخصًيا، كان لــي نصيــٌب مــرة أخــرى مــن هــذا القمــع فُســرِّ

أرضيــة توقيعــي إعــالن بيــروت دمشــق. 
إًذا، عندمــا انفجــر الربيــع العربــي كانــت القبضــة األمنيــة ُمحكمــة فــي ســوريا، وهــو مــا دفــع رأس النظــام 
ــورية.  ــة الس ــة الحال ــوريا وخصوصي ــي لس ــع العرب ــول الربي ــتبعاد وص ــول اس ــهير ح ــه الش ــالق تصريح إلط
تنــادى الســوريون إلــى يــوم غضــب فــي أوائــل شــباط/ فبرايــر 2011، لكــن دمشــق فــي ذلــك اليــوم كانــت 
ــة  ــان، المنطق ــول البرلم ــا ح ــرة، وخصوًص ــن المنتش ــان األم ــوارع إال قطع ــي الش ــن ف ــم يك ــا، ل ــًة تماًم خاوي
المتَّفــق عليهــا للتجمــع. مــرة أخــرى عجــز الســوريون عــن تفجيــر غضبهــم وبقــي الغضــب حبيــس الصــدور، 
ــت  ــارس، وانطلق ــف آذار/ م ــي منتص ــى الشــوارع ف ــرج الســوريون إل ــد خ ــاًل، فق ــدم طوي ــم ي ــك ل لكــن ذل
ــت التظاهــرات أغلــب المــدن الســورية، فكانــت تخبــو فــي منطقــة  الحناجــر تنــادي بالحريــة والكرامــة، عمَّ

وتنطلــق فــي أخــرى، أخيــًرا وصــل الربيــع إلــى ســوريا.
ــى معهــم، وتنّقــل علــى أكتافهــم، شــعرت أن انتظــاري الطويــل  رقــص قلبــي فرًحــا مــع المتظاهريــن، غنّ

أثمــر انتفاضــة وتظاهــرات، وأن مــا انتظرتــه وعملــت لــه طويــاًل قــد جــاء. 
ــكيالت  ــزاب والتش ــب األح ــى جان ــورية إل ــاحة الس ــى الس ــدة عل ــية جدي ــكيالت سياس ــر تش ــدأت تظه ب
القديمــة، كمــا وتبلــورت تنظيمــات مجتمــع مدنــي مســتقلة أول مــرة فــي ســوريا، وبــدأ الســوريون يتعرفــون 
ــة،  ــات مختلف ــكيل تحالف ــوا تش ــع، وحاول ــن القم ــة م ــنوات طويل ــد س ــي بع ــي والمدن ــل السياس ــى العم إل

ــة.  ــة حقيقي بعضهــا فشــل حــال ظهــوره، وبعضهــا اآلخــر اســتمر مــن دون فاعلي
ــل  ــى حم ــعب إل ــر الش ــي، فاضط ــل األمن ــد الح ــه واعتم ــع كعادت ــة الســوريين بالقم ــام انتفاض ــه النظ واج
ــرب،  ــى ح ــورية إل ــورة الس ــت الث ــم، فتحول ــااًل عليه ــذي كان وب ــالح ال ــه، الس ــن نفس ــاع ع ــالح للدف الس
ــت  ــوري، وأصبح ــأن الس ــي الش ــون ف ــر المتدخل ــة، وكث ــة مركب ــة دولي ــة إقليمي ــا أهلي ــح حرًب ــورت لتصب تط
ســوريا ســاحة صــراع للمتنفذيــن الدولييــن إمــا بشــكل مباشــر أو عبــر وكالئهــم المحلييــن. ابتعــد الحلــم، 
وقــد يكــون انكســر أيًضــا، فرغــت الســاحات مــن المتظاهريــن، ســكتت الحناجــر وارتفعــت قرقعــة الســالح، 

ــح الســوريون وقــود حــرب لهــم. ــوا فيمــا بينهــم، وأصب ــر المســتبدون والطغــاة وتحارب وكث
ســاهمُت فــي تشــكيل »تيــار مواطنــة« منــذ األيــام األولــى للثــورة، انخــرط التيــار فــي الثــورة وفــي العمــل 
ــل  ــا بالفش ــاء معظمه ــة، ب ــكيالت ديمقراطي ــع تش ــات م ــدة تحالف ــد ع ــا، عق ــق له ــي المراف ــي والمدن السياس
لألســف، انضــم التيــار الئتــالف قــوى الثــورة والمعارضــة إبــان تشــكيله، وانســحب منــه فــي عــام 2017، 
بعــد أن أرســل إلــى االئتــالف المذكــور رســالة تطالبــه بتصحيــح مســاره، والتمايــز عن التشــكيالت اإلســالمية 
المتطرفــة التــي تســيء للثــورة دون أن يتلقــى رد. مــا زال التيــار يؤمــن بأهميــة التحالفــات والعمــل الســوري 
المشــترك، فقــد عقــد مؤتمــره األخيــر تحــت شــعار »نحــو جبهــة ديمقراطيــة عريضــة«، ولكنــه يؤمــن أيًضــا أنه 
لتجــاوز االســتعصاء والفشــل الــذي وصلــت اليــه الثــورة الســورية، يجــب الوقــوف علــى الســنوات العشــر 
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ــره  ــي مؤتم ــة ف ــه النقدي ــي مراجعت ــه ف ــام ب ــا ق ــذا م ــاء، وه ــاوز األخط ــة لتج ــراءة نقدي ــا ق ــة وقراءته الماضي
األخيــر فــي نهايــة العــام الماضــي.

ــورة،  ــاز للث ــي تنح ــع مدن ــة مجتم ــورية، منظم ــرأة الس ــبكة الم ــيس ش ــي تأس ــام 2013 ف ــي ع ــاهمُت ف س
وتدمــج النضــال مــن أجــل حريــة ســورية بالنضــال مــن أجــل حقــوق المــرأة الســورية. عملــْت الشــبكة علــى 

تمكيــن النســاء سياســًيا لتســاهم فــي رفــد الســاحة السياســية فــي ســوريا بسياســيات فاعــالت.
ــوية،  ــية النس ــة السياس ــكيل الحرك ــى تش ــوريات إل ــاء الس ــن النس ــة م ــا مجموع ــام 2017 دعون ــي ع وف
ــن  ــا تحقــق، فهــي تجمــع بي ــيَّ حلًم وهــي تشــكيل سياســي مــن منظــور نســوي، كانــت الحركــة بالنســبة إل
نضالــي السياســي وهّمــي النســوي اللذيــن افترقــا طويــاًل. قبــل الثــورة الســورية كنــت أومــن بأولويــة النضــال 
ــص  ــل التخل ــى قب ــه معن ــس ل ــوي لي ــال النس ــت أرى أن النض ــوي، كن ــال النس ــّم والنض ــى اله ــي عل السياس
مــن الدكتاتوريــة. بعــد انطــالق الثــورة الســورية وانخــراط النســاء فيهــا بشــكل كبيــر، مــن التظاهــرات إلــى 
ــادة  ــن قي ــوري ع ــع الذك ــرف المجتم ــن ط ــان م ــب األحي ــي أغل ــتبعادهن ف ــي، واس ــي والمدن ــل اإلغاث العم
التشــكيالت السياســية ومراكــز صنــع القــرار، أو محاولــة تأطيرهــن فــي دور تزيينــي شــكلي مــن دون فاعليــة، 
تغيــرت وجهــة نظــري، وصــرت أرى تــالزم مســاري النضاليــن مًعــا، إذ ال ديمقراطيــة مــن دون وجــود النســاء 

ــون وأمامــه.  ــة فــي القان ــة مــن دون مســاواة جندري ــة كامل وحصولهــن علــى حقوقهــن، وال مواطن
لطالمــا تلّقــت النســاء جواًبــا علــى مطالبتهــن بوصــول المــرأة إلــى مراكــز صنــع القــرار بالســؤال: »وأيــن 
تلــك النســاء الالتــي يعملــن بالسياســة؟« رًدا علــى ذلــك جــاء تشــكيل الحركــة السياســية النســوية والتــي تضم 
اآلن نســاًء نســويات ورجــااًل نســويين، يعملــن/ون مًعــا علــى وصــول المــرأة إلــى مراكــز صنــع القــرار وعلــى 

انخراطهــا فــي العمــل السياســي بمســتوياته كافــة، ولبنــاء ســوريا الجديــدة، دولــة خاليــة مــن االســتبداد. 
ــة تأرجحــت مشــاعري تجــاه تطــورات الحــدث، مــن التظاهــرات إلــى  خــالل الســنوات العشــرة الماضي
ــن  ــالح، بي ــيطرة الس ــلمة وس ــاالت، األس ــع واالعتق ــار، القم ــزوح والدم ــر والن ــرب، التهجي ــلح والح التس
فــرح وغبطــة باالنفجــار، أو حتــى اليــأس فــي بعــض اللحظــات ممــا وصلنــا إليــه. غــزا التطــرف ثورتنــا التــي 
تحولــت إلــى حــرب، وابتعــد المنخرطــون فيهــا عــن هتافاتهــا األولــى، فأصبحــت تنــادي بدولــة إســالمية بداًل 
مــن الحريــة والكرامــة، وتطّيفــت، وفاقمــت الشــرخ فــي المجتمــع الســوري. عــاد كثيــرون إلــى انتماءاتهــم 
مــا قبــل وطنيــة، تقّســمت ســوريا إلــى مناطــق نفــوذ، وتعــددت االحتــالالت. نحــن اآلن فــي ثــورة مضــادة 
ــا  ــا، تخــوض حرًب ــراوح بيــن االعتــدال والتطــرف واألكثــر تطرًف تتجلــى فــي تنظيمــات إســالمية مســيطرة، ُت
مــع نظــام طغمــة، يرهــن كل إمكانيــات ســوريا لمصلحتــه، وتدفــع ســوريا ثمنـًـا لبقائــه، لكنــي مــا زلــت أومــن 
بــأن الثــورة خلقــت أفًقــا للحــراك المدنــي والسياســي، وأن جــدار األبــد الــذي ســجننا النظــام الســوري خلفــه 

قــد خــرق، وأن الثــورة فتحــت عــدة فتحــات فــي هــذا الجــدار. 
ــل  ــورين، يعم ــن الس ــتركات بي ــي المش ــث ف ــى البح ــل عل ــور، يعم ــاط دؤوب وصب ــى نش ــاج اآلن إل نحت
علــى رأب صــدع مجتمعنــا الــذي تشــظى، يبنــي هويــة ســورية جامعــة، ويعمــل علــى صــوغ عقــد اجتماعــي 
يجمــع الســوريين، ويحقــق دولــة مواطنــة كاملــة لــكل مواطنيهــا، عمــل يســتغل كل اإلمكانيــات التــي أتاحتهــا 
ســنوات النضــال العشــر األخيــرة، السياســية منهــا والمدنيــة، مــن أجــل الوصــول إلــى ســوريا الغــد، ســوريا 

الحلــم.  
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