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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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كنــت أقــف كل صبــاح فــي مــكان عملــي أمــام مستشــفى ابــن النفيــس علــى ســفح قاســيون أتأمــل الشــام 
تغــط فــي غيمــة رماديــة، كانــت بالــكاد تتنفــس وســط دخــان »صفقــة الســرافيس« المشــبوهة، دمشــق مدينــة 

الماضــي العريــق والحاضــر المختنــق والمســتقبل المجهــول.
كان ذلــك فــي منتصــف صيــف عــام 2005 تقريًبــا بيــن الربيــع الســوري والربيــع العربــي. لــم تكــن تلــك 
ــوريين  ــن الس ــال م ــة ألجي ــوى األرواح اليائس ــا س ــوريا كله ــق وس ــى دمش ــم عل ــي تخي ــة الت ــة الرمادي الغيم
المبدعيــن والحالميــن بوطــن حقيقــي، مــن الســوريين المعتقليــن والمعذبيــن والمهّمشــين، غيمــة حلــت علــى 

هــذا البلــد منــذ عقــود حتــى صــار »محكوًمــا باالنتظــار«. 
ــا - شــأني شــأن جميــع شــباب  فــي عــام 2010 حيــن هاجــرت إلــى كنــدا كنــت قــد فقــدت األمــل نهائًي
جيلــي- فــي أي تغييــر، أو علــى األقــل فــي القــدرة علــى التغييــر مــن الداخــل، قلــت ألحــد األصدقــاء قبــل أن 
أغــادر: وطنــي محتــل وســأحاول تحريــره مــن مكانــي الجديــد. لــم أكــن أعــرف أننــي دخلــت حرًبــا ســينُزع 
منــي فيهــا ســالحي الوحيــد، أي اللغــة، وأبــدأ مــن الصفــر، لتقــوم الثــورة فــي وقــت قصيــر لــم يتســنَّ لــي فيــه 

التســّلح أو المحاربــة علــى جبهتيــن. 
مرحلة اكتشاف الصوت

لعــل تزاُمــن بدايــة وجــودي فــي بلــد حــّر مــع انطالقــة الثــورة الســورية هــو مــا جعلنــي أشــعر باألحــداث 
ــة  ــق الحري ــر وعش ــع والقه ــا، القم ــزال طازًج ــي ال ي ــي ذاكرت ــيء ف ــادر. كان كل ش ــم أغ ــي ل ــا وكأنن كله
ــم أكــن أعــرف أحــًدا وألول مــرة فــي حياتــي هتفــت مــع  ــرة. أول تظاهــرة خرجــت فيهــا ل واألحــالم الكبي
الجمــوع بمحــض إرادتــي وبفرنســيتي المبتدئــة وبالعربيــة. كنــت أشــعر بصوتــي بيــن الثائريــن هنــاك، لكــن 

ــن  ــام 2006. م ــق ع ــة دمش ــن جامع ــي م ــي األدب العرب ــازة ف ــورية، مج ــاعرة س ــة وش كاتب
ــان  ــع الفن ــعري م ــوار ش ــن ح ــارة ع ــل( عب  ظ

ُ
ــة ــوان )أبجدي ــعرية بعن ــة ش ــوراتها: مجموع منش

أدهــم عــام 2009، مجموعــة شــعرية حصلــت علــى جائــزة الصالون األندلســي عــام 2013 بعنوان 
)ســماء مــن رمــاد امــرأة(، ديــوان قيــد النشــر )بعنــوان كمــا ضــاع نجــم(. لهــا مقــاالت وقصــص 
منشــورة فــي مواقــع الكترونيــة متفرقــة، تعمــل حالًيــا فــي تعليــم العربيــة لغيــر العــرب، وفــي 

إدارة مركــز لغــات خــاص.

سهير فوزات
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ذلــك لــم يكــن يلغــي المقارنــة المؤلمــة بيــن متظاهريــن تحيــط بهــم ســيارات الشــرطة لتمهيــد الطريــق لهــم 
ــن يغطيهــم ســيل الرصــاص ويحملــون دماءهــم علــى كفوفهــم. ومتظاهري

ــع العــرب معــي مــن تونــس  ــزي نفســه كنــت فــي دورة اللغــة الفرنســية، وراح جمي ــن أحــرق البوعزي حي
ــر،  ــات التغيي ــت موج ــرت وأطلق ــل انفج ــة أم ــارق، قنبل ــل خ ــن فع ــون ع ــان يتحدث ــوريا ولبن ــر وس والجزائ
لــم يكــن الجميــع متفًقــا فــي الرؤيــة، لكــن الحمــاس كان يكشــف ســوء األوضــاع فــي جميــع أنحــاء العالــم 

ــا.  ــندركها الحًق ــي س ــا الت ــا باختالفاتن ــا أيًض ــح إلين ــي وُيلم العرب
كنــت قــد عــدت ألعيــش بتوقيت ســوريا فأســهر هنــا طــوال الليــل، علــى الفيســبوك أنشــر وأعّلــق وأتفاعل. 
وأحــادث األصدقــاء هنــاك علــى الخاص وفــي مجموعــات وصفحــات انضممــت إليهــا. كان الحذر الســوري 
حاضــًرا، لكــن طوفــان الخــوف الذي غطــى جزًءا مــن الشــخصية الســورية والذاكــرة المشــتركة لجيــل بأكمله، 
انحســر دون أن يختفــي، كان يعلــو ويهبــط كالمــوج. ال يخــاف المــرء علــى نفســه، بــل علــى مــن يحــب، لــذا 
كلمــا زادت شــجاعة الثائريــن فــي الداخــل، زاد خوفــي عليهــم هنــا. وزاد معــه حبــي لهــم ولـــ »ســوريا الحرة« 
التــي أنتمــي إليهــا. لــم تكــن غيمــة رماديــة إًذا، بــل شــرنقة ينضــج فيهــا الشــعب الســوري العظيــم ليســتعيد 

الفضــاء فــي لحظــة والدة بــدت وكأنهــا مصادفــة )خربشــة أطفــال علــى جــدار(. 
كان هذا قبل أن تبدأ نغمة الداخل والخارج التي أرّجح أنها من أفكار النظام وجواسيسه. 

بــدأت ألتقــي بســوريين مــن جميــع المحافظــات: بطــالب أتــوا للدراســة ومهاجريــن والجئيــن سياســيين. 
ــة أســميناها »فســحة وطــن«  ــر ربحي ــة أسســنا منظمــة غي ــا. فــي الســنة التالي ــدأت تتوطــد الصداقــات بينن وب
تجمــع الســوريين علــى الثقافــة والفكــر والهــم المشــترك. كان أحــد أهدافهــا الحــوار السياســي بيــن الســوريين 

والعــرب مــن مختلــف االنتمــاءات.
 طبيعية؟

ً
ا، أم نتيجة

ً
، مخطط

ً
هل كانت أسلمة الثورة وتسليحها مصادفة

فــي منتصــف عــام 2011 وصلتنــي رســالة علــى الفيســبوك باللغــة اإلنكليزيــة مــن امــرأة محّجبــة قالــت 
إنهــا قــرأت مــا أكتــب وهــي جاهــزة للتعــاون ضــد هــذا النظــام الظالــم. وجــدت اســمها فــي ويكيبيديــا: كاتبــة 
أمريكيــة مــن أصــل ســوري، والدهــا مــن جماعــة اإلخــوان المســلمين، تكتــب باإلنكليزيــة وبعربيــة ركيكــة. 
حينهــا خفــت وشــعرت بخطــر مــا نقــوم بــه. هــذا النظــام الــذي لــه تاريــخ طويــل مــن العنــف والقمــع وكثيــر 
ــام  ــالت االنتق ــا وي ــّر علين ــوف يج ــة س ــارات حقوقي ــة ال اعتب ــارات مصلحّي ــاء العتب ــداء واألصدق ــن األع م
المحتملــة كلهــا. لــم يعــد األمــر إًذا مجــرد اســترداد حرّيــة ومســاواة وحقــوق إنســان. بــل هنــاك أيًضــا الخطــر 
الــذي كثيــًرا مــا لــّوح بــه النظــام كفزاعــة: التطــرف اإلســالمي. ال شــك أن هــذه المناضلــة اإلســالمية اتصلــت 

بكثيريــن غيــري. لــم أجــب علــى الرســالة لكنــي لــم أتوقــف عــن النشــر أو اإليمــان بحتميــة الثــورة.
إضافــة إلــى التظاهــرات صرنــا نقيــم وقفــات شــموع تضامنيــة أســبوعًيا، ننشــر فيهــا صــور ضحايــا النظــام 
ونجمــع فيهــا المعونــات مــن المــارة. كنــا نجــد فيهــا طريقــة للحفاظ علــى التواصــل والنقــاش بالمســتجدات. 
وذات مــرة تغيبــت شــابة مــن الشــابات اللواتــي كــن يقفــن معنــا، فقــال لــي شــاب إنهــا غضبــت مــن حوارهــا 
األخيــر معــه ألنــه قــال لهــا »إننــا كأكثريــة يحــق لنــا أن نحكــم ســوريا«. كان يقــول ذلــك ببســاطة وبثقــة وكأنــه 
أمــر بديهــي، وقفــت للحظــة ألفهــم مــاذا يقصــد بـــ »نحــن« و»هــم«. ســيبدو ســاذًجا أننــي لــم أســأل يوًمــا 
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ــة المتظاهريــن. عرفــت بعدهــا أن تلــك الفتــاة علويــة والشــاب ســني، ال بــّد أننــا كنــا عينــة مصغــرة  عــن مّل
مــن المجموعــات الثائــرة والمتظاهــرة فــي الداخــل، وأن خالفاتنــا كانــت انعكاًســا لمــا يحــدث هنــاك. بدأنــا 
نــدرك أننــا لــم نخــرج لألســباب نفســها، وأن اتفاقنــا علــى رفــض النظــام ليــس ســوى نقطــة تقاطــع عابــرة فــي 

مســيرة ثوراتنــا التــي كنــا نظنهــا ثــورة واحــدة. هــل كان ضعــف الوعــي الثــوري هــو مــا يفّرقنــا؟
ــدأت  ــدأ شــاب آخــر يطــرح فكــرة التســّلح ويدافــع عــن الجيــش الحــّر بشراســة. وب ــرة ب بعــد مــدة قصي
االنقســامات بيننــا تــزداد، وبالطبــع ازداد التخويــن والمفاضلــة فــي الوطنيــة. بــدأت أشــعر أن الــدم الســوري 
ــة،  ــاك ناطقــون باســمه يحســبونني غريب ــل هن ــه ليــس دمــي، ب ــم مــن أجل ــور وأحــزن وأبكــي وأتأل الــذي أث

ويؤّكــدون لــي ذلــك ألننــي مــن طائفــة أخــرى. 
كنــت منــذ البدايــة ضــد الســالح، لكننــي كنــت أعــرف أن العيــن ال تقــاوم المخــرز وأن نظاًمــا أبــاد أبنيــة 
ــوخ  ــي رض ــة ف ــة والثق ــه العنجهي ــت ب ــا وصل ــاه، أن نظاًم ــزرة حم ــي مج ــا ف ــات فوقه ــد الطرق ــكانها وعّب بس
شــعبه إلــى رفــض أي إجــراء وقائــي بإلغــاء قانــون الطــوارئ، لــن يمنعــه شــيء مــن دفــن آالف المتظاهريــن 
ــا أمــام  ــه ســوريا، وكن ــذي تشــارف علي ــدم ال ــد كان بحــر ال الســلميين ووأد ثورتهــم. األمــر الواضــح الوحي

ــوري. ــنّي أو دم س ــة، دم س ــال هوي ــر أو دم ب ــر، دم ثائ ــن: دم أو دم أكث خياري
ــر  ــه أكب ــح الل ــدأ يصي ــوت وب ــر الص ــأة مكّب ــي فج ــّي أو تونس ــاب ليب ــك ش ــاوا، أمس ــرة بأوت ــي تظاه ف
ويكررهــا. كان ذلــك أولــى صدماتنــا، تركنــا التظاهــرة أنــا وزوجــي وبعــض األصدقــاء لنتجــول فــي المدينــة 
ــة  ــى معرف ــنا عل ــرة لس ــي تظاه ــد اآلن ف ــارك بع ــا أال نش ــال، وقررن ــى مونتري ــودة إل ــد الع ــن موع ــا يحي ريثم
مباشــرة بمنظميهــا. حًقــا، ســوريا ليســت تونــس أو مصــر أو ليبيــا. ســوريا نســيج ملــون، كيــف لنــا أن ننقــذه 
مــن دون »اتفاقيــة طائــف« أخــرى ومــن دون أن نخســر حلــم الحريــة؟ الدكتاتوريــة التــي ربانــا عليهــا النظــام، 
التخويــن الســريع والشــك فــي أقــرب األصدقــاء، الطائفيــة المســتترة ونقــص وعــي األغلبيــة الثائــرة، كل ذلــك 
بــدأ يظهــر. انقســامات حــادة تفــّرق الصــف الواحــد وتضعــف كلمــة الحريــة، ثــم جــاءت االنتهازّيــة والنفــاق 

الثــوري والنهــب باســم الثــورة بالضربــة القاصمــة. 
محاوالت يائسة 

فــي عــام 2013 أضربنــا عــن الطعــام واعتصمنــا أمــام مبنــى األمــم المتحــدة فــي مونتريــال، كنــا مــن عــدة 
مــدن وطوائــف ســورية. خــالل النهــار الثانــي مــّر بنــا العديــد مــن األصدقــاء ورفــاق التظاهــرات، فأســعدنا 
ــدى  ــجلت إح ــر، س ــاء المتأخ ــي المس ــل. ف ــا نفع ــي م ــاركوا ف ــم يش ــى وإن ل ــا، حت ــف عنّ ــم وخف تضامنه
الناشــطات مشــاركتها فــي اإلضــراب فــي صفحتهــا فــي الفيســبوك وســط تضامــن أصدقائهــا وقلقهــم علــى 
ــات  ــم إذاع ــدى أه ــة إح ــت صاحب ــيدة أصبح ــذه الس ــا. ه ــور معن ــاط الص ــاًء اللتق ــا مس ــّرت بن ــا وم صحته
الثــورة، لكــن لســوء حظنــا لــم تكــن معروفــة حينهــا. طفلتــي ذات الســّت ســنوات غــادرت المــكان بحيلــة 
أننــي ســألحق بهــا الحًقــا، ونامــت علــى دموعهــا أول مــرة بعيــدة عنــي، كان شــعوري بالذنــب تجاههــا يعــادل 
ــل  ــاءلت ه ــرب. تس ــبب الح ــاك بس ــم هن ــال أمهاته ــون ب ــن ينام ــال الذي ــاه كل األطف ــز تج ــعوري بالعج ش

ــاة لمجــرد كونهــا ولــدت ألبويــن ســوريين! ــة أن تــذوق المعان تقتضــي العدال
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فــي لقــاء حــول االندمــاج كنــت قــد دعيــت إليــه، التقيــت بثــالث ســوريات الجئــات بيــن مجموعــة متنوعة 
األصــول، كــّن يتكلمــن الفرنســية بطالقــة علــى الرغــم مــن حداثــة وصولهــّن، فســألت إحداهــّن أيــن تعلمْتها، 
قالــت إنهــا تعلمــت اإلنكليزيــة والفرنســية فــي ســوريا، كــدت أســألها إن كانــت أتــت مــن »ســوريا« نفســها 
التــي أتيــت منهــا، فهنــاك فــي المــدارس العموميــة -التــي لــم أعــرف ســواها فــي محافظتــي- ال نتعلــم إال 
اللغــة العربيــة إضافــًة إلــى لغــة ثانيــة نتعلمهــا لمــدة ســاعتين أســبوعًيا وال نســتخدمها. تســاءلت عــن الشــيء 
ــا مــن التغييــر وحرًصــا علــى  الــذي يجمعنــي بهــؤالء الســوريين، النصــف اآلخــر الــذي رفــض الثــورة خوًف
مكاســبه الصغيــرة فــي ظــل الحاكــم القــوي، الســوريين الذيــن ال يزعجهــم وجــود دكتاتــور، وال يخافــون إال 
مــن تطــرف دينــي ومــن قتــل علنــي، بينمــا ال يعنيهــم القتــل الســري لشــعب كامــل ومبدعيــه ومفكريــه. هــؤالء 
الذيــن لــو بقيــت هنــاك لمــا ســمعوا بــي فــي حياتهــم، ألننــي ببســاطة مــن طبقــة اجتماعيــة مختلفــة وحلــم 

م لهــم، إن قــرؤوا أصــاًل. مختلــف، ألننــي أكتــب خلــف المنبــر وضــده، وهــم يقــرؤون مــا ُيقــدَّ
ــة جمــع تبرعــات مــن أجــل الشــعب  ــاء حفل ــى إحي ــان التشــكيلي وعــازف العــود، إل ُدعــي زوجــي، الفن
الســوري فــي أحــد أفخــر المطاعــم فــي الفــال، وصّرحــْت منســقة الحفــل إنهــا جمعــت عشــرة آالف دوالر 
كنــدي. حيــن ســألتها فــي وقــت الحــق كيــف تتمكــن مــن إيصــال المبلــغ علــى الرغــم مــن رقابــة الحكومــة 
الكنديــة علــى تحويــل المــال إلــى ســوريا، فأجابــت إنهــا تعطيــه ألحــد هنــا لــه عالقــات مــع أهلهــا هنــاك، 
وبينمــا كنــت أنتظرهــا لتتــم إجابتهــا وتشــرح لــي أكثــر كيفيــة وصــول المــال إلــى »الشــعب الســوري«، أجابت 
ــردد  ــا أن ن ــم يكــن الشــعب الســوري واحــًدا كمــا حرصن ــون أولــى بالمعــروف«. ل بابتســامة واثقــة: »األقرب

دوًمــا! وال كانــت »ســوريا الحبيبــة« نســخة واحــدة فــي أذهــان الســوريين.
مرحلة االكتئاب والالمباالة 

»مــن قــال إن البعــد يحمينــا، نحــن الهاربــون مــن جحيميــن: قمــع وقصــف؟! كلمــا دّوت قذيفــة هنــاك، 
خبــأت رأســي كنعامــة وشــبكت حولــه رمــل األصابــع، مــن دون أن أدري حًقــا، هــل كل هــذا الخــراب فــي 

داخلــي نتيجــة القصــف، أم نتيجــة القــدرة علــى تجاهلــه!« 
ــاٍل ورمــادي،  ــا للثــورة، ومــن يصمــت هــو ال مب فــي 2012، كان مــن يحكــي عــن أخطــاء الثائريــن خائنً
ــزة  ــم جاه ــق، الّته ــو كاذب ومناف ــف ه ــت القص ــون تح ــن دون أن يك ــن م ــم المقصوفي ــن أل ــب ع ــن يكت وم
ــاب  ــذا دخلــت فــي اكتئ ــه قــد يخفــف المأســاة الســورية. ل لــكل ســوري يحــاول أن يقــدم شــيًئا ويعتقــد أن
عميــق وتوقفــت عــن كل شــيء ســوى االنتظــار، لكننــي لــم أفقــد إيمانــي بمطالــب الحريــة والعدالــة والســالم 
وال إيمانــي بحتميــة الثــورة، حتــى وإن أخفقــت بتوقيتهــا. ألجــل المدنييــن الذيــن مــا زالــوا يدفعــون فاتــورة 
الصمــت لعقــود، ألجــل الســوريين فــي الشــتات المهدديــن بعيشــهم وبأمانهــم وبســوريتهم، ألجــل اإلنســان 
الــذي ســّطحته الحيــاة وحّولتــه لســمكة تتفــادى التيــار، لــكل ذلــك وأكثــر علينــا أن نكتــب ونحكــي حكايــات 
ــع  ــم يتس ــب ل ــّوي لكوك ــالف الج ــه الغ ــه وخذل ــه رئت ــا فخذلت ــواء نقًي ــس ه ــعب أراد أن يتنف ــن ش ــرة ع كثي

لحلمــه. 
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