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ــعوبنا  ــا ش ــة هب ــامل املتخم ــع واملظ ــول القم ــن ه ــار، م ــّد االنفج ــة ح ــة املكبوت ــورات احلري ــت ث ــني اندلع ح
ــدى  ــان افت ــي كقرب ــده الفت ــزي يف جس ــد بوعزي ــعله حمم ــل أش ــن فتي ــر م ــة إىل أكث ــت يف حاج ــا كان ــة، م العربي
بــه شــعوب العــامل العــريب املســحوق، وعــى الرغــم مــن أننــا كســوريني مــا كنــا نملــك أي مقومــات أو أرضيــة 
ــا  ــار مــن قــوى األمــن، إلدراكن ــد والن ــا املقبوضــة مــن خناقهــا باحلدي ــل إىل بالدن ــداد رشارة الفتي للحلــم بامت
ــي  ــا والت ــاه وغريه ــا يف مح ــي ارتكبه ــابقة الت ــازره الس ــذ جم ــام، من ــة للنظ ــربى العاملي ــوى الك ــة الق ــم محاي حج
ــة  ــم احلري ــذا، إال أن حل ــا ه ــامل إىل يومن ــا الع ــى عنه ــى ويتعام ــي تعام ــالت، والت ــتمرار يف املعتق ــا باس يرتكبه
ــا  ــد يكلفن ــتعصاءه ق ــم أن اس ــن نعل ــال، ونح ــي املن ــرم ع ــق حم ــا كعش ــراودة خيالن ــن م ــْف ع ــتهى مل يك املش

ــاة وأغــى مــا نملــك. احلي
مــع انتصــارات الشــعب التونــي احلــر، وإطاحــة الشــعب املــرصي رئيســه، تأجــج احللــم وتفاقــم مندلًعــا 
كــربكان هائــج، فقــدْت معــه الرتســانة األمنيــة للنظــام صالبــة قدرهتــا عــى وقــف انفجاراتــه املتالحقــة، بعــد 
عجزهــم عــن قمــع رشارتــه األوىل يف تظاهــرة احلريقــة التــي أعلنــت أول رصخــة بــأن الشــعب الســوري »حــر 
مــا بينــذل«، وبعــد اقتــالع أظافــر أطفــال درعــا الذيــن خطــوا درب حتــول الــرشارة إىل محــم بركانيــة هائجــة ال 
يوقــف انبثاقهــا مــن العتمــة إىل النــور أي حاجــٍز أو عائــق. وبــداًل مــن أن ينفــث بــركان احلريــة هــواًء ســاًما كان 
يــؤدي بمستنشــقه إىل املــوت الــزؤام ســابًقا، أصبــح هــو املتنفــس الوحيــد لنــا ومــا دونــه هــو املــوت الــزؤام يف 
ــا بتشــبث أقــوى،  ــا واســتحكم وجودن عينــه. وكلــا زاد قمــع النظــام لــه وكبــت منافــذه، اســتحوذ عــى رئاتن

ليصبــح هــواء احلريــة هــو مــربر الوجــود ذاتــه. 
لقــد بــدا يل آنــذاك أن اســتحواذنا عــى احلريــة واســتحواذها عــى وجودنــا، يف ظــل كل هــذا القمــع والعنــف 
ــه باتــوا يف نزعهــم  ــد النظــام وقتلت ــا مــن عبي ــا، وأن أعداءن ــاء حتــى يف موتن ــا أحي ــا لكونن ــادة، كان مرادًف واإلب

كاتبــة ومخرجــة وممثلــة ســورية، تحّصلــت علــى إجــازة فــي الفنــون الجميلــة بدمشــق 
ــا  ــيناريوهات، وكتاًب ــدة س ــت ع ــس، ألف ــا بباري ــن فرنس ــينما م ــي الس ــا ف ــات علي ــوم دراس ودبل
بعنــوان صــورة المــرأة فــي الســينما الســورية. وثــالث روايــات )مذكــرات روح منحوســة- الجنــون 
ــا- حاجــز لكفــن(، أخرجــت عــدة أفــالم ســينمائية وتلفزيونيــة. حصــدت عــدة جوائــز، 

ً
طليق

كان آخرهــا جائــزة الفيلــم القصيــر )قتــل معلــن( بمهرجــان كييــف. تــم حفــظ فيلمهــا )رؤى 
حالمــة( فــي متحــف الســينما اليابانيــة العالميــة. عضــوة مؤسســة فــي جمعيــة المبــادرة 

ــة. ــينمائية وتلفزيوني ــات س ــم بمهرجان ــان تحكي ــوة لج ــرأة. عض ــا الم لقضاي

واحة الراهب
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األخــري، حتــى لــو ُكتبــت هلــم احليــاة وأفــرج الشــعب عنهــم. وكان هنــاك كثــرًيا ممــا يــربر هــذا التفــاؤل آنــذاك. 
لقــد كنــا فعــاًل قــاب قوســني مــن تتويــج حلمنــا بالنــرص، لــو مل خُتــرَتق الثــورة عــرب الســاح للنظــام بارتــكاب 
ــد لتفتيــت اللحمــة الداخليــة ألبنــاء الثــورة  جمــازر اإلبــادة يف حــق املتظاهريــن الســلميني بمنحــى طائفــي متقصَّ
والشــعب الســوري الواحــد، بــا يســمح بتفتيــت مــواٍز لثوابتهــا األساســية كاحلريــة والســلمية واحلفــاظ عــى 
ــرف  ــلح والتط ــرض التس ــم ف ــن ث ــة، وم ــف والطائفي ــذ العن ــيادي ونب ــرار الس ــوري والق ــعب الس ــدة الش وح

الدينــي عليهــا ملواجهــة عنــف ال متكــن جماراتــه بــكل األحــوال.
يف أول مشــاركة يل بتظاهــرة يف حــي امليــدان، فاجأتنــي ذايت حينهــا برسعــة انقالهبــا مــن اخلــوف الــذي أدى 
بقدمــي لالرتعــاش حلظــة اقــرتايب مــن التظاهــرة إىل إدراكــي أين بــكل خطوة أخطوهــا باجتاههــا، أســري بقدمي إىل 
حتفــي مبــارشة. لكننــي خطــوت تلــك اخلطــوات أســوة بشــعبنا اجلبــار وبوحــي منــه، شــعبنا الــذي قــدم الــروح 
والدمــاء ثمنًــا حلريتــه، فحّطــم معهــا حاجــز اخلــوف اىل غــري رجعــة. وباغتنــي مــدى حتطمــه بمــدى اســتهانتي 
باملــوت املرتقــب، حــني بــدأ زّخ الرصــاص فــوق رؤوســنا، وهــرب املتظاهــرون راكضــني يف كل االجتاهــات، 
فنزلــت زخاتــه بــرًدا وســالًما عــّي، وأكملــت ســاقاي ســريمها بــكل تــؤدة وهــدوء. وحينهــا ســمعت صــويت 
كأنــه آت مــن شــخص آخــر، ُيطمئــن َمــن حــويل بثقــة وهــدوء تامــني، مكــرًرا عبــارة: »ال ختافــوا.. ال ختافــوا« 
هوننــا مــن خلــف األبــواب املغلقــة إىل  إىل أن توارينــا مــع اجلميــع بــني أزقــة حــي امليــدان التــي كان أهلهــا يوجِّ

املســارات األكثــر أمنًــا لنســلكها بعيــًدا عــن أذرع األمــن. 
منــذ ذاك احلــني أصبحــت أكثــر جــرأة يف إعــالن رأيــي الــذي ســبق يل رفــض تزويــره، برفــي ثــالث دعوات 
ر ألنــه لــن يكــون حتــًا يف  للظهــور عــى شاشــتهم لقــول رأيــي يف الثــورة، معلنــًة برصاحــة أن رأيــي هــذا ســُيزوَّ
مصلحتهــم. وكنــت قــد نســقت مــع أصدقــاء للمشــاركة يف تظاهــرات محــص يف اخلالديــة قبــل حــواىل أســبوع 
ــي مــن طــرف شــبيحة النظــام املســعورين  ــدات تتعلــق بابنت ــرة. تلقيــت بعدهــا هتدي مــن تدمــري أحيائهــا الثائ
وواجهتهــم بفضــح حقيقتهــم، وكنــت غالًبــا أرفــق شــعاري املفضــل بــا أكتبــه حينــذاك: »مــا بيحــك جلــدك 
إال ظفــرك« إليــاين الراســخ بــأن أي هزيمــة جلــربوت تلــك الثــورة العظيمــة، ســيأتيها مــن مكمــن االرهتــان 
ــا  ــت حينه ــل يف ديب، كن ــي للعم ــي وابنت ــع زوج ــد م ــادرت البل ــني غ ــاًل. وح ــل فع ــا حص ــو م ــارج. وه للخ
أتوقــع أن ُأعتقــل يف املطــار، فرجــوت زوجــي هتريــب ابنتــي مــن دون أن يلتفــت إيّل يف حــال حــدوث ذلــك. 
وعــى الرغــم مــن أننــي مل ُأعتقــل حينهــا، لكــن هتديــًدا وصلنــي إىل ديب عــرب إخبــار أهــي، يف جنــازة أيب التــي 
حــُت مــن مؤسســة الســينا تعســًفا وُمنعنــا  ُمنعــت مــن حضورهــا، بــأن رأيس مطلــوب يف حــال عــوديت. كــا رُسّ
مــن التــرصف يف أي أمــالك لنــا بــإدراج أســائنا يف الئحــة اإلرهــاب، عــى الرغــم مــن أننــا مل نحمــل الســالح 
يوًمــا، ولســنا منتمــني إىل أي جهــة ســوى ملبادئنــا التــي نعلنهــا مــن دون خــوف، يف حــني ُغــّض الطــرف عــن 
ــا  ــرة أرى فيه ــر م ــتكون آخ ــا س ــن أهن ــن أظ ــك مل أك ــع ذل ــني. وم ــام واملتطرف ــن النظ ــني م ــني احلقيقي اإلرهابي
بلــدي، عــى الرغــم مــن تأخــري احلــل جلعــل الوضــع يتعفــن ويســهل فــرض احللــول عليــه بــا خيــدم مصالــح 

القــوى التــي تديــر الــرصاع، وهــو مــا جعــل حتــى حلمنــا بالعــودة يتباعــد.
لقــد متكنــت قــوى الثــورة يف البدايــة مــع حفاظهــا عــى ثوابتهــا األوىل، مــن الســيطرة عــى ســبعني يف املئــة 
ط باســتقاللية قرارهــا الثــوري الــذي منــع تقدمهــا يف دمشــق  مــن األرض الســورية، وكادت أن تنتــرص لــو مل ُيفــرَّ
ــا كفيلتــني بحســم املعركــة لــوال االرهتــان لقــرارات اخلــارج التــي  وجبهــة الســاحل، يف اجلبهتــني اللتــني كانت
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ــت  ــر بثواب ــط أكث ــدوره التفري ــتتبع ب ــا اس ــو م ــة. وه ــامات الداخلي ــي واالنقس ــرف الدين ــد التط أدت إىل تصعي
أخــرى. واتضــح أن كل تفريــط كان جيــر معــه انتكاســات وتنــازالت متواليــة، انتهــت باالرهتــان لســيطرة اإلرادة 
اخلارجيــة وتدويــل قضيتنــا، وقــد برهنــت أهنــا غــري معنيــة بانتصــار ثورتنــا، بــل عملــت عــى رشذمتهــا وتضييــع 
بوصلتهــا عــرب إدخــال املــال الســيايس يف لعبــة فــرز القيــادات واملمثلــني املزيفــني لقــوى الثــورة، وعــرب تســليح 

املتطرفــني عــى حســاب اجليــش احلــر وأبنــاء الثــورة احلقيقيــني. 
ــا  ــا حًق ــدأت أتســاءل حينهــا، هــل كن ــورة، وب ــد الث ــة أم ــؤرشات الرتاجــع مــع إطال ــدأت أتلمــس م لقــد ب
مســتعدين للقــاء احللــم واحلريــة املعشــوقة بعــد أربعــة عقــود مــن احلرمــان ودفــع أهبــظ األثــان إلنضــاج حلظــة 
ــمي  ــل نس ــرتدد. ه ــا ن ــا زلن ــن م ــي، ونح ــم اآلرس الطاغ ــا العظي ــتباغتنا بحضوره ــا س ــك؟! أم أهن ــال تل الوص
»مجعــة الدولــة الديمقراطيــة« دولــة احلريــات، أم أن هــذا قــد يشــكل خطــًرا عــى مصالــح متعصــٍب أو طائفــٍي 
ــدث  ــا ح ــعوب ك ــة الش ــان بحري ــن اإلي ــون ع ــا يكون ــد م ــام أبع ــم كالنظ ــورة وه ــى الث ــبوا ع ــن ُحس ــا مم م
ــكال  ــتأتينا بأش ــة أم س ــة مدني ــي ديمقراطي ــل ه ــتبداد، ه ــاًل لالس ــا بدي ــي نريده ــة الت ــل احلري ــذاك؟! وه حين
أخــرى مــن االســتبداد، حتــت مســمى احلاكــم املســتبد العــادل الــذي يــروج لــه الطغــاة مــن مجيــع األطــراف، 
ج لــه املتطرفــون الســلفيون تلغــي اآلخريــن؟ إذ ال حــل  أو احلاكميــة باســم ديــن وحيــد أو واليــة فقيــه ممــا يــروِّ

ــة واالســتبداد. وســًطا بــني احلري
مــا كانــت لتتفتــق خميلتنــا حتــى يف األحــالم أن يصــل عنــف النظــام والقتــل والتدمــري والتهجــري والتعذيــب 
واإلبــادة إىل أغلــب ســكان البلــد، لتصبــح ســورية اهلولوكوســت األكــرب، وجريمــة العــرص احلديــث املســكوت 
ــع قــوى  ــة، تتصــارع فيهــا وعليهــا مجي ــة ثالث ــل ســورية إىل ســاحة حــرب عاملي ــا ســمح بتحوي ــا، ب عنهــا عاملًي
العــامل، وُيبــاح فيهــا اســتخدام مجيــع أســلحة احلــروب والدمــار الشــامل، املرخصــة واملحرمــة دولًيــا، مــا رهــن 
د حتــت ســياط موجــة صقيعــه الشــتوي القــارص مــا بــدا لنــا حلــًا  البــالد الحتــالالت خارجيــة متعــددة، وبــدَّ
وربيًعــا، وزوى معــه مــا زرعنــاه وأثمــر براعــَم ربيعيــة كان هلــا أن تبــرش بمســتقبل واعــد، لــوال أن ُدفــع احللــم 
ليتحــول إىل كابــوس ومأســاة مل يســتفق منهــا الكثــريون إىل اآلن. لــذا، مهــا بلغنــا مــن التفــاؤل والقــدرة عــى 
احللــم، ال يمكننــا إنــكار هزيمتنــا اآلنيــة، كمدخــل يوجهنــا إىل كيفيــة االنتصــار عــى أوهامنــا أواًل، وهــو خــري 
لنــا مــن وهــم انتصــار كاذب جيرفنــا إىل هزائــم أكــرب ال تقتــرص عــى هزيمــة الــروح والــذات املنــوط هبــا حتقيــق 
االنتصــارات، وكــا يقــال: »لــكل حصــان كبــوة، وإن مــا خربــت مــا بتعمــر، واملصيبــة التــي ال تقتلنــا تقوينــا«، 
أمثلــة صاغتهــا جتــارب الشــعوب لتنهــض بنفســها مــن كبوهتــا، تبنــي مــن هزائمهــا قــوة أصلــب تشــّد عودهــا 
ــي  ــية، الت ــورة الفرنس ــى الث ــرَّ ع ــات م ــم والرتاجع ــن اهلزائ ــرن م ــو ق ــامل أن نح ــر الع ــل يذك ــر. فه ــه أكث وتقّوي
كانــت شــعاراهتا األوىل: »املســاواة واحلريــة واإلخــاء« قبــل أن تتــوج كمنــارة للحريــة ومبــادئ حقــوق اإلنســان 

يف عرصنــا احلديــث؟!
ال شــك أن مشــاعرنا تفاوتــت ونحــن نشــهد ثــورات الربيــع العــريب تــورق براعمهــا وتــذوي قبــل أن تنضــج 
وتزهــر أحالمنــا هبــا لتصبــح وقائــع جمســدة، وال شــك أن مشــاعرنا، خــالل ســنوات ثورتنــا العــرش، تناوبــت 
ــي يف نتائجهــا، إن  ــات، كنــت أقــول فيهــا ملــن يســألني عــن رأي ــني بداي ــاط. ب بــني قمــة التفــاؤل وقمــة اإلحب
الشــعب إن أراد احليــاة يوًمــا، ال بــّد أن يســتجيب لــه القــدر. وبــني النهايــات التــي بتنــا نتوجــس فيهــا حتــى مــن 
احللــم ذاتــه، أن يوقعنــا يف هاويــة الوهــم الــذي تــم ســوق الثــورة وأبنائهــا إىل مســلخه، مــن أقــرب مــن ادعــوا 

صداقتهــم هلــا. 
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كــا ال شــك أن اعرتافنــا هــذا هبزائمنــا ال يعنــي أبــًدا انتصــار العــدو الــذي ســلم البــالد إىل مخســة جيــوش 
احتــالل يرهنهــا ويرهتــن هلــا بــكل قراراتــه. وهــو ال يعنــي أبــًدا أننــا مل نحقــق انتصــارات مــا كان هلــا أن تتحقــق 
ــم  ــا أي طع ــيغ دوهن ــن نستس ــا ول ــا طعمه ــي ذقن ــا، الت ــه وبحريتن ــا ب ــوة إيانن ــا وق ــتحقاق حلمن ــوة اس ــوال ق ل
آخــر، مهــا بلغــت التضحيــات املرتقبــة لتحقيقهــا، دون أســٍف أو نــدم عــى أي خســائر شــخصية، أو أي رغبــة 
ــا  ــام مم ــه النظ ــتحوذ علي ــا اس ــا وكل م ــا أرواحن ــت علين ــد هان ــا. وق ــس حلمن ــة تنك ــليم راي ــة أو تس يف املهادن

نملكــه فــداء لــه، أمــام فكــرة خســارتنا لوطننــا وحلمنــا بحريتــه واســتقالله. 
واملكســب األكــرب الــذي ال يســتهان بــه مــن إنجــازات الثــورة، هــو حتطيمنــا حلاجــز اخلــوف، حمطمــني معــه 
ــد  ــه إىل عبي ــعبنا، وحّول ــه ش ــن خالل ــان م ــام الطغي ــتحكم نظ ــخة، اس ــة الراس ــن العبودي ــرن م ــف ق ــو نص نح
عاجزيــن حتــى بأحالمهــم عــن االنعتــاق مــن عبوديتهــم. لقــد كانــت ثــورة عــى ذاتنــا وعــى خوفنــا أواًل وقبــل 
كل يشء، كــا هــي ثــورة لنيــل احلريــة ال متــوت بالتقــادم كفكــرة، والفكــرة ال متــوت واألمــل ال ينطفــئ إال مــع 
انطفــاء احليــاة ذاهتــا. وســتبقى حيــة متوقــدة تشــعلنا كلــا خبــا هليبنــا، مــا دام حتالــف العــامل أمجــع مل يتمكــن مــن 
إطفائهــا طــوال عــرش ســنوات، عــى الرغــم مــن دعمــه غــري املســبوق لنظــام القتــل واإلبــادة، وحماولتــه إعــادة 
تدويــره وفرضــه بالقــوة علينــا. وشــعبنا مــا زال حتــى اآلن هيتــف لثــورة احلريــة والكرامــة وال جيــد بديــاًل عنهــا. 
ومــا زلــت معــه أؤمــن أهنــا ســُتحقق يوًمــا مــا تطمــح إليــه مهــا طــال الزمــن، عــى الرغــم مــن اإلحباطــات 
ــوا  ــن التحم ــا. ألن م ــة وبعثرهت ــاحة الوطني ــى الس ــوى ع ــرشذم الق ــرص إىل اآلن، وت ــق الن ــر حتقي ــة وتعثُّ املتتالي
بجســد احلريــة عشــًقا حتــى املــوت، احلريــة بجميــع أشــكاهلا، مضحــني بالغــايل والنفيــس، ومــن يســعون بــدأب 
إلنضــاج التجربــة واســتبصار املصــري بوعــي تــام ومســؤولية، الســتحقاق لقــاء احلريــة املعشــوقة بقلــب طاهــر 
وعقــل نقــي مــن رجــس األنانيــة واالســتفراد وإلغــاء اآلخــر، حيــق هلــم يف النهايــة أن ُيزفــوا إليهــا ليرتبعــوا عــى 

عــرش قلبهــا وعقلهــا، ليســودوا وحيكمــوا بــا متليــه عليهــم تضحياهتــم العظيمــة ألجلهــا.
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