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رزان زيتونة

مودةُ ..
حتيةُُ ّ
السوريُ ُالبطلُ ُخصوصاًُ،
الشكرُ ،فال ُأحسب ُأنكم ُتنتظرونهّ ُ..
َّأما ُعن ُ ّ
فالشكر ُلثورات ُالربيع ُالعريب ُعموماًُ ،و ّ
العامُ ،لنكونُ ُأكثرُ ُإميانُاًُوثقةًُ ُحبقنا ُاإلنسانُُ
الذي ُمنحين ُوإياكم ُهذه ُالفرصة ُالنادرة ُحقُاًُيف ُتارخينا ُالشخصيُ ُو ُّ

األصيلُيفُاحلريَّةُُوالكرامةُ ..

منذُ ُحنوُ ُعشرُ ُسنواتُ ُمسعتُ ُللمرةُ ُاألوىل ُباسم ُفارس ُمرادُ .روى ُيل ُأحدُ ُاملفرجُ ُعنهم ُمن ُسجن ُصيدناياُ
وعشرينُ ُعامُاًُيف ُاملعتقل ُعلىُ
العسكري ُقصةُ ُفارسُ ،وكيف ُأمضى ُحىت ُذلك ُالوقتُ ،أي ُعام ُُ ،0220ستة ُ ُ
خلفيةُُعضويتهُيفُاملنظمةُُالشيوعيةُُالعربيةُ.دُهشتُُأنينُملُأمسعُُبامسهُسابقُاً!ُشخصُُأمضىُكلُهذهُالسنواتُُ
فتضُ ُأن ُيكون ُأسطورًُةُ..كمانديالُ!.وبدأتُ ُحينُها ُمع ُعدد ُمن ُاألصدقاءُ،
يف ُاملعتقلُ ُعلى ُخلفيةُ ُسياسيةُ ،يُ ُ
بالعملُ ُعلى ُمجعُ ُوتوثيقُ ُأمساء ُاملعتقلني ُالقدامىُ..عُبُ ُسؤالُ ُاملفرجُ ُعنهمُ ،وباالعتمادُ ُعلى ُذاكرتُمُ ،وبالتواصلُُ
شيئُاًُفشيئُاًُمعُذويُاملعتقلنيُُوعائالتُمُ .
أنُفارسُُملُيكنُأسطورةُ،ألنُآالفُاًُمثلُهُكانتُتقضيُعامُهاُالعشرينُ،أوُاخلامسُُوالعشرينُ،أوُالثامنُُ
أدركتُُ َُّ
أن ُهذه ُ"القصصُ"ُليست ُماضُ ُأسدل ُعليه ُجدارُ ُالنسيانُ ،كما ُحاولُ ُأهاليناُ -حننُُ
ُوالعشرين ُيف ُاملعتقلُ.و َُّ
اجليلُُالذيُملُيعشُأحداثُُالثمانيناتُ-إيهامُناُبدافعُُمنُخوفهمُ.بلُهوُواقعُُخمفيُُيعيشهُكلُُسوريُُمبفردهُ،
وحاضرُُوطنُُيأسـُرهُُاملاضيُجبميعُأحداثُهُوآالمُهُ،وميتدُيفُنتائجُهُإىلُأبسطُُالتفاصيلُُالصغريةُُيفُحياتناُ ُُ.
وحاضرهاُ ،عبُ ُعملياتُ ُالرصُدُ ُوالتوثيقُ ُوإحياءُُ
كانت ُالسنواتُ ُالتالية ُمبثابةُ ُإعادةُ ُاكتشافُ ُلسوريا ُوتارخيُها ُ ُ
الذاكرةُ ُاليت ُأراد ُالنظامُ ُطمسهاُ ،والعملُ ُعلى ُتسجيلُ ُما ُأمكنُ ُمن ُتلك ُالتفاصيلُ ُاليت ُتشكلُ ُتارخيُنا ُاحلديثُ.
أكثرهاُإيالماًُ،كانتُزيارةُُاملفرجُُعنهمُ،مساعُُحكاياتمُ.ُ.ُ،كلُُمنهاُحبجمُُحكايةُُوطنُ ..
أمجلُُاألوقاتُُو ُ
أحنُ ُإىل ُتلك ُاأليامُ ،إىل ُتلك ُاجملموعاتُ ُالصغريةُ ُمن ُاألصدقاءُ ُوالنشطاءُ ُاليت ُعملنا ُضمنها ُخالل ُالعقدُُ
املاضيُ.كانتُمعظمُلقاءاتـُناُوأنشطتـُناُتتمُببالغُالسريَّةُ،مستخدمنيُُ"شيفراتُ"ُخاصةُُللحديثُُوالتنقلُُوتبادُلُُ

املعلوماتُ.وكلما ُأغلقنا ُالبابُ ُوراءُنا ُنتوجس ُمن ُعيونُ ُتراقبُناُ ،أو ُمن ُدوريةُ ُأمنيةُ ُتتبصُ ُبناُ.كلما ُرن ُجرسُ
اهلاتفُُخشيناُأنهُاستدعاءُُأمينُُألحدُُالفروعُاألمنيُـَّةُ.معظمُُاألصدقاءُملُيسلمواُمنُاالعتقالُُواحملاكمةُُتعسـُفيُاًُ.
وحضورُ ُاحملاكماتُُ ،كانت ُاملناسبةُ ُالوحيدةُ ُاليت ُنتمكن ُفيها ُمجيعُاًُكنشطاء ُمن ُالتواجدُ ُبشكلُ ُعلينُُ ،رغم ُأنُ
هذهُأيضُاًُملَُتلُُمنُاملضايقاتُُاألمنيةُيومُاًُ ُ.
قضيناُخاللُُتلكُالسنواتُُ،نشطاءُُوحمام ُونُوعائالتُُمعتقلنيُُسياسينيُُ،علىُرصيفُ ُحمكمةُُأمنُُالدولةُ ،أكثرُُ
مماُقضيناهُُيفُأيُمكانُُآخر؛ُذلكُالرصيفُُالذيُخيتزلُُحكايةُُنظامُُجبارُُبقدرتـُهُعلىُالظلمُُ،وشعبُُجبارُُيفُ
حتمـُلُه ُاألملُ.لطاملا ُانتظرنا ُعلى ُذلك ُالرصيفُ ُسيارةُ ُالسجنُُ ،وحلظةُ ُوصوهلاُ ،لطاملا ُمسُعتُ ُصيحاتُ ُاألمهاتُُ
وشوهدتُ ُدموعُ ُالزوجاتُ ُواألطفالُ.ال ُيعلمون ُإن ُكان ُأبناُؤهم ُاملختف ُون ُمنذ ُأشهرُ ُأو ُسنواتُُ ،داخلُ ُالسيارةُُ
أم ُالُ ،لكنهم ُينتظرونُ ُدائماًُ ،وبال ُكللُُ .هي ُحكايةُ ُعشُرات ُآالفُ ُاملعتقلنيُ ُواملختفنيُ ُقسريُاً ُيف ُسوريا ُقبلُُ
الثورةُ .
األهم ُمتثُـَّلُ ُيف ُالتعاملُ ُمع ُضحاياُ
كناشطةُ ُحقوقيةُُ ،كان ُتركيزي ُعلى ُرصدُ ُاالنتهاكاتُ ُوتوثيقـُهاُ ،لكن ُاجلانبُ ُ َُّ
حقوقيُ.األهمُُهوُتلكُاجلدرانُُ
ُّ
للتّضامنُأوُمساعدةًُُيفُشأنُُ
إظهارُاًُ ُ
تلكُاالنتهاكاتُُوذويهمُ.ليسُاألمرُفقطُ ُ

اليت ُكانت ُتتهاوى ُبيننا ُكسورينيُ ُوكبشرُ .جدرانُ ُجُهـُد ُالنظامُ ُعقودُاً ُطويل ُةً ُعلى ُإعالئُها ُبينناُُ ،وَتويفـُنا ُمنُ
بعضنا ُبعضُاًُ ُ ،وفُقدانـُنا ُالثقةُ ُببعضناُ ،وتوليدُ ُإحساسُ ُبشعُ ُلدى ُكل ُضحيةُ ُأو ُذويها ُبأهنا ُوحدُهاُ ،وأن ُالدنياُ
تسريُمنُحوهلُمُبشكلُُطبيعيُُوالُأحدُُيلتفتُآلالمهمُ،والُأحدُُيتحسسُُمعاناتُمُ ُ.
يفُاألشهرُالقليلةُُالسابقةُُللثورةُ،أصيبُالنظامُُبتوتُرُُكبريُ،ماُبنيُغريُُمصدق ُإلمكانيةُ ُاندالعُُاحتجاجاتُ ُيفُ
سورياُ ،وبني ُمتوجسُ ُمن ُذلكُ ،يسعى ُكلُ ُجهدُه ُللقضاءُ ُعلى ُأيةُ ُظواهرُ ُاحتجاجيةُ ُمهما ُكانت ُصغريةُ.أكثرُُ
املواعيدُ ُاليت ُكنا ُنتحدثُ ُعنها ُحينُهاُ ،هي ُمواعيدُ ُاالستدعاءاتُ ُاألمنية؛ ُتلك ُالساعاتُ ُمن ُالرعبُ ُواملهانةُ ُاليتُ
ال ُمتكنُ ُمقارنتُها ُبأوضاعُ ُاالعتقالُ ُيف ُالفروعُ ُاألمنيةُ ُوما ُتشهدُه ُمن ُتعذيبُ ُوحشيُ ُوامتهانُُ ،لكُنَّها ُمن ُالناحيةُُ
أقلُمنهاُقسوةُ .
النفسيةُُليستُ َُّ
معُهبوبُرياحُُالتغيريُُيفُتونسُُومصرُُ،أصبحُوقعُُالقمعُُيفُنفوسُناُأكبُُوأمضىُ.إذاُهمُاستطاعواُفعلُهاُفلمُُالُ
نستطيع ُحنن؟!ُلكن ُكيف ُيف ُظلُ ُهذا ُاخلوفُ ُاملعمُـَّم ُالذي ُزاده ُوطأًُة ُازدياد ُحدةُ ُالقمعُ ُيومُاًُبعد ُآخر؟ ُكانُ
اإلحساسُ ُضاغطُاً ُبأن ُالزمنُ ُيستعجل ُالسورينيُ ُكي ُيهبّوا ُمن ُأجل ُحريتُهمُ .تصرحياتُ ُالنظامُ ُالرمسيةُ ُكانتُ
سوريُ،كثريُُمنُاحملللنيُاستبعدواُهذاُاالحتمالُُأيضُاًُ ُ.
أيُحراكُُ ُّ
تستبعدُ َُّ
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بدأت ُاعتصاماتُ ُصغريةُ ُيف ُالعاصمةُ ُدمشق ُتضامنُاًُمع ُالثوراتُ ُالعربيةُ ،قُمُعت ُبشدةُ ُووحشيةُ!ُمظاهرةُ ُسوقُُ
احلريقةُاليتُهتفُُفيهاُاملتظاهرونُ"الشعبُالسوريُمابينذل"؛ُمثُمظاهرةُُاحلميديةُ،مثُمظاهرةُُوزارةُالداخليةُ،اليتُ
اعتُقُل ُعلى ُإثرها ُمعظمُ ُأصدقائناُ.كانُذلك ُيف ُمعظمُه ُعلى ُمستوى ُالنشطاءُ ُواملثقفني ُأكثرُ ُمنه ُعلى ُاملستوىُ
الًُ:الُأحدُُكانُيعلمُأنُقلبُُالسوريُُاملفعمُُباملظاملُ،يغليُيفُالظالمُ،وأنُمظاهراتُُعارمةُُستنطلقُ
الشعيبُ.فع ُ
بعدُأيامُُيفُمدينةُدرعاُتنديدُاًُباعتقالُوتعذيبُُعددُُمنُاألطفالُُالذينُكتبواُللحريةُُعلىُجدرانُُمدرستهمُ ُ.
يف ُذلك ُالوقت ُكانت ُمعجزةُ ُحقيقيةُ ُحتدث ُأمامُناُ ،ونعجزُ ُعن ُجلبُ ُاهتمامُ ُاإلعالمُ ُوتصديقـُه ُحبدوثهاُ.بدأناُ
العملُ ُللحصولُ ُعلى ُأكثرُ ُتفاصيلُ ُممكنةُ ُحول ُما ُحيدثُ .أذكر ُأنين ُنبشتُ ُيف ُدفتُ ُهواتفي ُعن ُأرقامُ ُقدميةُُ
ملعتقلنيُ ُوذويهم ُمن ُمنطقةُ ُدرعاُ ،وهبذه ُالطريقةُ ُاستطعت ُاالتصالُ ُمعهم ُللمرةُ ُاألوىلُ ،واحلصولُ ُعلى ُمعلوماتُُ
منُمكانُُتلوُاآلخرُ،والتواصلُُوالتح ّدثُُمعُوسائلُاإلعالمُُاملختلفةُُلتزويدهاُهباُ ُ.
السوري ُال ُجيدُمشكل ًُة ُيفُ
َُّ
أن ُالنظامُ ُ
أن ُسوريا ُليست ُمصرُ ُأو ُتونسُ ُبالفعلُ ،و َُّ
بعد ُأسابيعُ ُقليلةُُ ،ظهر ُجليُّاً ُ َُّ

إطالقُالرصاصُُعلىُشبانُُونسوةُُوأطفالُُخرجواُيهتفونُلكرامتهمُ ُويطالبونُ"باإلصالح"ُُ.ُ.حينهاُ .

ُقررتُ ُالتواري ُعنُاألنظار ُجتنبُاًُلالعتقالُ ُالذي ُكان ُآتيا ُال ُحمُالةُ.كان ُذلك ُبتاريخ ُُ 02آذار/مارسُ.0222
جلُاهتماميُوقتُهاُعلىُالوصولُإىلُمصادرُمعلوماتُحيثماُأستطيعُ،والتواصلُُمعُاإلعالمُحلثهُُعلىُنقلُُ
وترَّكزُ َُّ
الًُعنُتسجيلُماُجيريُمنُانتهاكاتُُُواعتقاالتُُأوُتعذيبُُأوُقتلُُوسواهاُ.وشيئُاًُفشيئاًُ،
اخلبُُواالهتمامُُبه؛ُفض ُ
بدأتُُشبكةُُالعالقاتُتلكُتتحولُإىلُعملُأكثرُُتنظيماًُ،يسعىُللتواصلُُوتبادلُُاملعلوماتُُواخلباتُُواألخبارُ.
وجنم ُعنه ُيف ُنيسان ُُ 0222تأسيسُ ُما ُأمسيناه"ُ:جلُان ُالتنسيق ُاحمللية ُيف ُسوريا"ُ.وبدأنا ُالعملُ ُعلى ُتشكيلُ
مكاتبهاُاإلعالميةُُوالسياسيةُُوالثوريةُ.مؤمننيُبأنُالثورةُُانطلقتُولنُيوقفـُهاُشيءُحىت ُحتقيقُُأهدافهاُ،وحماولنيُ
الثوريُ .وخالل ُاألشهرُ ُالتاليةُ ،كانت ُاالنتهاكاتُ ُالسابقةُ ُللثورة ُقدُ
صياغةُ ُخطابُ ُورؤيةُ ُسياسيةُ ُللحراك ُ ُّ

أي ُوقتُ ُللعملُ ُعلى ُغري ُالتفاصيلُ ُاليوميةُ ُاليت ُنعيشها ُونسجلُهاُ:القتلُُ
أصبحت ُمن ُاملاضيُ.مل ُيكن ُهناك ُ ُّ
الوحشيُلألطفالُُ،واجملازرُُاملتتاليةُ ..
َُّ
املنفلتُُمنُكلُضابطُُ،والتعذيبُُ

بعد ُاعتقال ُزوجي ُوأخيه ُيف ُأيار ُُ ،0222زدتُ ُمن ُاحتياطايت ُاألمنيةُ ،تنقلتُ ُكثريُاًُمن ُمنزلُ ُآلخرُ ُ ،ومن ُحيُُ
إىلُآخرُ.مؤسفُُأنُابنُُاملدينةُليسُلهُانتماءُُمكانُُواضحُ ُ.
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يف ُمجيع ُالضواحي ُواألريافُُ ،يبقى ُالنشطاءُ ُاملتوارون ُيف ُمناطقهمُ .بينما ُدمشقُُ ،حتولت ُإىل ُمدينةُ ُغريبةُ ُعنُ
نفسهاُوعنُأبنائُهاُ.أصبحتُثكن ُةًُعسكري ُةًُمليئ ًُةُباحلواجزُُاألمنيةُاليتُتقطُعُأوصاهلُا؛ُكلعبةُُاملتاهةُ.يتعنيُعليناُ
اختيارُ ُالطريق ُبعنايةُ ُكي ُنتجنب ُاملرور ُعلى ُتلك ُاحلواجزُ ،مبا ُيعنيه ُذلك ُمن ُالتفتيشُ ُعلى ُالبطاقاتُ ُالشخصيةُُ
واالعتقالُ ُاحلتميُ ُللمطلوبنيُ.فال ُيزال ُقلب ُدمشقُُ ،وأحياؤها ُالقدميةُ ُالتارخييةُ ُمبعزلُ ُعن ُالدمار ُالذي ُشهدتهُ
مجيع ُاملدن ُاألخرىُ .مجيعنُاً ُيعلم ُأن ُتلك ُاللحظاتُ ُآتيةُ ُال ُريبُُ ..وهذا ُأكثرُ ُقسوةًُ ُمن ُانتظار ُموتُ ُحمُتَّمُ،
احتمالُُدمارُاملسجدُاألمويُُ،قهوةُُالنوفرةُ،سوقُُمدحتُباشاُ،الشارعُُالطويلُ،حيُُالعمارةُ ُ...
بتُ ُعاجزًةُ ،بعد ُأشهرُ ُعديدة ُمن ُاأليام ُاملتشاهبةُ ،عن ُتكرار ُالكالمُ ُنفسهُ ،عن ُذكرُ ُعددُ ُالشهداءُ ،وتفاصيلُُ
تعذيبُهذاُالطفلُُأوُذاكُالشيخُ،عنُتكرارُُقسوةُُأنُيواجهُالبشرُُمثلُُهذاُالتوحشُُيفُالقرنُاحلاديُوالعشرينُ.
لدي ُشكوكُ ُيف ُكثريُ ُممَّا ُسبق ُوآمنتُ ُبهُ .لذلكُ ،فضلت ُاالنشغالُ ُبالتفاصيلُ ُاليوميةُ ُلثورتناُ ،ألهناُ
وتولدت ُ َُّ
خاص ُةًُمعُفقدانُُمعظمُُاألصدقاءُُمعُالوقتُ،منهمُمنُاستشهدُُ ُ،ومنهمُ
وحدُهاُماُكانُمينحُناُالقوةُُلالستمرارّ ُ،

منُاعتُقُلُومنهمُمنُغادرُالبالدُُ،ومنهمُمنُافتقتُُبناُالطرقُُ،فأصبحناُخصومُاًُبعدُأنُكناُأفضلُُرفاقُ.الثورةُ
بال ُاألصدقاءُ ُالذين ُبدأنا ُمعهمُ ،موحشةُ ُوقاسيةُ.تزيد ُمن ُوحشتُها ُحياةُ ُالتواري ُومآالتُاُ..وأدرك ُأنين ُتغريتُُ
كثريُاًُخالل ُتلك ُاألشهرُ.فرغم ُمواصليت ُأعمالُ ُالرصُدُ ُوالتوثيقُ ،مل ُأعد ُأشعرُ ُجبدوى ُالعملُ ُاحلقوقيُ ُبالشكلُ
الذيُكانُعليهُ،والُالتواصلُُمعُاملنظماتُُاحلقوقيةُُالدوليُـّةُ ُ.
بقدُر ُاإلحساسُ ُالذي ُتولد ُداخلـُنا ُبأننا ُقادرونُ ،وال ُحدودُ ُلقدرتـُنا ُعلى ُإحداثُ ُالتغيريُ ،بقدُرُ ُما ُأحسستُُ
بعجزُُالعاملُُعنُالتعاملُُمعُ/أوُدعمُُومساعدةُُشعبُُثائرُُيُقتـُلُأمامُُأنظارُُالعاملُُكلُيومُ..ففيُالثورةُُمناسباتُُ
كثريةُُللنّواحُُحبرقةُ..ليستُدائمُاًُتتعلقُُباملوتُ.فقدُتنوحُُحنيُتسمعُاألخبارُُاآلتيةُُمنُبُصرىُالشامُ،عنُدمارُُ
آثارها ُالتارخييّةُ ُوسقوط ُقذيفةُ ُأودت ُبسريرُ ُاألمريةُ .أو ُملشاهدة ُأسواقُ ُحلبُ ُالتارخييةُ ُوقد ُأصبحت ُأثرُاً ُبعدُ

عنيُ..بعدُأنُحولتهاُالقذائفُُإىلُرمادُ ُ.

لعلُالتواريُملُيعدُفقطُعنُأعنيُُجالديُالنظامُ،بلُعنُكثريُُمنُاجلوانبُُداخلـُناُ،نسعىُلتجنـُبُهاُمباُحتملُُمنُ
أنُفكرةُُاالستقرارُتبدوُ
آالمُ.حينُُالسجنيُإىلُحريتُهُوبيتُهُوغرفتُهُ.أماُيفُحياةُالتواريُفالُحننيُُإىلُشيءُ،حىتُ َُّ
اعتباطيةُ،وكأنناُولدناُيفُالالمكانُوالُشيءُُيربطناُباملاضيُ ..
يف ُاحلقيقةُ ،يصعبُ ُكذلك ُالتفكريُ ُباملستقبلُ ،املستقبلُ ُالذي ُكنا ُال ُنكفُ ُعن ُتردادُ ُكيف ُنريده ُأن ُيكونُ
خاللُأشهرُُالثورةُُاألوىلُ.اليومُيبدوُهذاُاملستقبلُُغامضُاًُيشوبُهُالكثريُُمنُاخلوفُ.املستقبلُُهوُعائالتُُوأحبَّةُ،
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أن ُأكثرُ ُمن ُمخسة ُوثالثني ُألف ُشهيدُ ُقضوا ُحىت ُاليومُ ،كيف ُسيحملُ ُذويهم ُوأطفاهلُم ُآالمُهمُ
إمنا ُمع ُحقيقةُ ُ َُّ
معهم ُيف ُنقطةُ ُالعبورُ ُإىل ُالقادم!ُاملستقبل ُهو ُذكرياتُ ُلعشرات ُآالف ُممن ُخاضوا ُجتربةُ ُاالعتقال ُوذُلَّه ُوتعذيبُهُ.
هوُعدةُُمالينيُُمنُالسورينيُأصبحتُبالُمأوىُ،بعدُأنُأُحيلتُمنازهلُاُوممتلكاتُاُإىلُركامُورمادُ !..
فيماُيتعلقُبالنازحنيُُيفُالداخلُ،فقدُعاشُكلُُمنهمُحىتُاللحظةُُنزوحُاًُ َّأولُُ،وثانُُوثالث...يفُكلُمرةُُينتقل ُونُ
إىل ُمنطقةُ ،تتحولُ ُسريعُاًُمن ُمنطقةُ ُجلوء ُإىل ُساحةُ ُحربُ ،ويتعنيُ ُالبحثُ ُعن ُمناطقُ ُجلوءُ ُجديدةُُ.وال ُتنفكُُ
الدائرةُ ُتضيق ُعليهمُ.املناطقُ ُاآلمنة ُنسبيُاًُأصبحت ُنادرًُة ُومكتظ ُةً ُإىل ُدرجةُ ُهائلةُ.الالجئونُ ُوالنازحونُُ ،مُثلُهمُ

مُثـُل ُاملعتقلني ُوالشهداءُ ،ليسوا ُأرقامُاًُ.يسهلُ ُالقولُ ُإ َُّن ُعدَّة ُمالينيُ ُتتنقل ُمن ُمكانُ ُإىلُآخرُ ،نساءُ ُوأطفالُُ
وشيوخُ.يف ُكل ُمرةُ ُتُضطرُ ُللنزوح ُبالثياب ُاليت ُعليهاُ.فالنظامُ ُـُبطبيعةُ ُاحلال ُـ ُال ُيوجه ُإنذارُاًُللمنطقةُ ُاليت ُيهمُُ
بقصفهاُبطائراتُهُومدافعُهُ .
أفكر ُكثريُاًُيف ُاألمل ُاملتولـُد ُعن ُحلظة ُاالنتصارُ ،حيث ُستمتنُع ُعلى ُأولئك ُالناس ُالعودةُ ُإىل ُحاراتُم ُومناطقُهمُ
ليعيشوا ُتلك ُاللحظةُ ُعُلَّها ُتعوض ُشيئُاً ُمن ُآالمهمُ .ال ُمكان ُليعودوا ُإليهُ ،إال ُبعد ُفتةُ ُقد ُتطول ُمن ُإعادةُ
اإلعمارُ.وحىت ُمع ُذلكُ ،ما ُالذي ُسيعيدُ ُإعمار ُما ُتدمُ ُيف ُقلوبُ ُالناسُ ،وما ُسُلب ُمن ُُذكرياتُم ُوتفاصيلُُ
حياتُمُُاليوميةُُاليتُتركوهاُوراءهمُعلىُاجلدرانُُوالطرقاتُاليتُتدمتُ ..
أن ُاإلنسان ُقد ُال ُيتمكن ُمن ُإنقاذ ُشخصُ ُمن ُرصاص ُقنُـّاصُ ُأو ُقذيفةُ ُذكيةُ.لكن ُاألكثرُ ُإيالمُاًُأنه ُالُ
أفكرَُّ ُ ،
يتمكنُُمنُسدادُُحاجاتُُبسيطةُُوأساسيةُُكالغذاءُوالكساءُُألولئكُاملرحلنيُُقسرُاًُمنُبيوتمُ.الكارثةُُاإلنسانيةُُ
تستولدُ ُنفسُها ُمرة ُبعدُ ُأخرى ُيف ُمنطقةُ ُتلو ُأخرىُ.املنظماتُ ُالدوليةُ ُعاجزةُ ُعن ُتغطية ُقدُرُ ُبسيطُ ُمن ُتلكُ
االحتياجاتُ..وكثريُُمنُالنشطاءُُحتولواُبعدُعسكرةُُالثورةُُخاللُاألشهرُُاألخريةُ،إىلُنشطاءُُإغاثينيُ.كثريُُآخرُُ
منهم ُحتولوا ُإىل ُنشطاءُ ُحقوقينيُ ،يعملون ُعلى ُرصد ُاالنتهاكاتُ ُوتوثيقـُها ُمن ُواقع ُخبتم ُاليت ُاكتسبوها ُخاللُ
يني ُمل ُيكفوا ُوسطُ ُكلُ ُهذا ُالدمارُ ُواملوتُ ُعن ُبناءُُ
أن ُالسور ُّ
الثورةُ.آخرون َُتصصوا ُيف ُجمالُ ُاإلعالمُ.املدهشَُُّ ُ ،
وتطويرهاُ.يف ُمعظمُ ُاملدنُ ُواملناطقُُ ،مت ُقطعُ ُخدمات ُاإلنتنت ُعنها ُمنذ ُمدة ُطويلةُ.كنتُ
قدراتُم ُومراكمتُها ُ ُ

أعجُزُ ُعن َُتيلُ ُالقدرة ُعلى ُالصبُ ُلدى ُشبابنا ُالسوريُُ ،يف ُقضاء ُعدة ُساعاتُ ُلرفع ُمقطع ُفيديو ُعب ُإنتنتُ
الديـُل ُآب"ُ ،أو ُحضورُ ُاجتماعُ ُكاملُ ُعب ُاملوبايلُ.أو ُابتداعُ ُوالبحث ُعن ُشىت ُالوسائلُ ُليتمكنوا ُمن ُالتقاطُُ
" َُّ
خطُإنتنتُ،الوسيلةُُاألكثرُُاستخدامُاًُمنُقبلهمُللتواصلُُفيماُبينهمُ،ومعُالعاملُواإلعالمُ ُ.
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املفضلُ"سوفُنبقىُهنا"ُ.خيارُالبقاءُُ
وفيماُنفدُُصبُُالبعضُوقررُاملغادرةُ،الُيزالُمعظمُهمُيقاومونُ.شعارهمُُ َُّ
يف ُالداخلُ ُيف ُمثل ُهذه ُالظروفُ ،وخباصة ُللنشطاء ُالذين ُال ُيرغبون ُيف ُاالخنراطُ ُاملباشرُ ُيف ُالعملُ ُاملسلحُ ،ليسُ
باألمرُالسهلُُ.واألمرُُـُباملناسبةُـُالُيتعلقُبالشجاعةُعلىُاإلطالقُ.بلُيتعلقُبالدرجةُاألوىلُبالدورُالذيُاختارُُ
هؤالء ُالقيامُ ُبه ُيف ُالثورةُ ،بإمياهنُم ُبه ُوهباُ ،وبرغبةُ ُيف ُاملسامهة ُمبساعدة ُمن ُحولـُنا ُعلى ُاالستمرارُ .إهناُمقاومةُُ
بالعدوىُ ،إحساسُ ُبأننا ُمدينون ُألولئك ُالذين ُفقدوا ُحياتُم ُكي ُنصل ُإىل ُاليومُ ،وملن ُسيفقدون ُحياتُم ُكيُ
بأن ُما ُنصنعُه ُاليوم ُقد ُيكون ُلبنةُُ
غريهم ُإىل ُالغدُ .ُ.،إهناُرغبةُ ُبتحدي ُالقاتل ُوما ُحيمله ُمن ُموت؛ ُأملُ ُ َُّ
يصل ُ ُ
إعادةُ ُاإلعمارُ ُغداًُ ،إعمارُ ُما ُتدم ُبيننا ُوداخلـُناُ.هو ُخليط ُمن ُذلك ُكلهُ.هلذاُ ،أعجزُ ُعادًُة ُعن ُاإلجابةُ ُعنُ
سؤالُ،ملاذاُاختتُُالبقاءُُيفُسوريا؟ُ،وخباصةُمعُوصولُُاألمورُُإىلُماُوصلتُُإليهُ! ُ
اليوم ُيطلقُ ُالكثريون ُيفُالعامل ُعلى ُثورتنا ُمصطلحُ ُ"احلربُ ُاألهلية"ُ.حيتجُ ُالبعض ُبأن ُهذا ُهو ُالتوصيفُ ُالقانونُُ
للوضُعُ،ويصرُُآخرونُعلىُأنُهذاُهوُتوصيفُهُالسياسيُ ُ!.
فينتابُين ُالغضبُ ،ألن ُالعاملُ ُاستكثرُ ُعلى ُثورتنا ُحىت ُامسُهاُ ،انطالقُاً ُمن ُتعقيدُ ُعالقاتُه ُومصاحلُهُ .نعم ُكثُرتُ
أخطاءُ ُالثورة ُمؤخراًُ ،لكنها ُسنةُ ُومثانية ُأشهرُ ُمن ُالقتل ُوالدمارُ.ومقابلُ ُكل ُخطأُ ُبرزت ُالعديدُ ُمن ُاملبادراتُُ
والتشكيالتُ ُالثوريةُ ُاليت ُتعمل ُعلى ُمواجهةُ ُتلك ُاألخطاءُ.ال ُميكن ُلصوتُ ُالعقلُ ُأن ُيسمعُ ُدائمُاًُيف ُالوقتُ
يكفُالسوريونُعنُنقدُ
نفسهُمعُهديرُُالطائراتُُاحلربيةُُوجلجلةُُالقصفُُوعويلُُاألمهاتُالثكاىلُ.ومعُذلكُملُ َُّ
أنفسُهمُ.قدُالُيتمكنونُمنُتصحيحُُاألمورُيفُأجواءُُحربُُونزوحُ.لكنُصوتمُملُخيفـُتُُيومُاًُعنُقولُاحلقيقةُ،
عن ُاالنتصارُ ُللحقُ .بينما َُتاذلُ ُالعاملُ ُحىت ُعن ُقولةُ ُاحلقُ .ومل ُيقتصرُ ُاألمرُ ُعلى ُاحلكوماتُ ُواألنظمةُ ،بلُ
تعداهاُحىت ُإىلُخنُب ُالعديدُ ُمن ُدولُ ُالعاملُ ،اليت ُاعتبتُ ُالثورةُ ُالسوريةُ ُمبثابة ُتصفيةُ ُحساباتُ ُبني ُاالمبياليةُُ
وتيارُ ُاملمانعةُ .ويف ُكل ُمرحلةُ ُمن ُمراحل ُالثورةُ ،كانت ُذريعةُ ُجديدةُ ُتُستخدم ُللحيلولة ُدون ُمساندتُاُ ،منُ
إسرائيلُُإىلُالقاعدةُواجلهادينيُ،إىلُمحايةُُاألقلياتُُأوُإىلُضعفُُوتشتتُُاملعارضةُالسياسيةُ !..
ملُيكنُحقُُشعبُُكاملُُبتقريرُُمصريهُ،واختيارُُ َّ
حكامهُمماُيدخلُُيفُأولوياتُُأحدُ.وملُيكنُُالتخلصُُمنُإذاللُُ
وجرائمُُأربعةُُعقودُُمماُيدخلُيفُأولوياتُُأحدُ!.والعاملُ،بشرقهُوغربهُ،ملُخيذلُُالسورينيُفقطُ،بلُُوخذلُأبسطُُ
اإلنسانُّ.النتائج ُليست ُفقط ُمزيدُاًُمن ُالقتل ُوالدمار ُيف ُسورياُ ،بل ُشرخُاًُسيصعبُ ُترميمُه ُيفُ
ُ
مبادئ ُالتضامنُ ُ
املستقبلُُالقريبُ،وفُقدانُاًُللثقةُ،سيكونُسببُاًُللعديدُُمنُالتعقيداتُُاليتُنتوقعُأنُنشاهدُهاُبعدُانتهاءُُالثورةُ .
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وغربُاًُمع ُثورة ُشعبناُ ،وتضامنُهمُ
شرقُاًُ ُ
هذا ُالواقع ُلن ُجيعلـُنا ُحبال ُمن ُاألحوال ُنُغفـُل ُوقفة ُاملاليني ُمن ُالبسطاء ُ ُ
معها ُبإمكانياتمُ ُاملتواضعةُ ُكمواطننيُ ُيف ُغري ُموقع ُمسؤوليةُ ُ.ولن ُجيعلنا ُنُغفل ُوقفةُ ُأصحابُ ُالكلمةُ ُمع ُثورتناُ،
وضمنُهذاُاإلطارُتأيتُحزمةُُمنُاجلوائزُاحلقوقيةُُوالثقافيةُُاليتُمنحتُلنشطاءُوكتابُُسورينيُتكرمياُلثورةُشعبهمُ
وتضحياتُهُ ُ.
أذكر ُبُعيدُ ُاإلعالن ُعن ُاجلائزة ُأن ُوالديتُ ،السيدةُ ُالسوريةُ ُالبسيطةُ ،سألتين ُإن ُكان ُ"ابن ُرشد"ُهو ُنفسُه ُالذيُ
وسرحت ُبعينيهاُ ،وأناُ
برضى ُ ُ
ظهر ُيف ُأحدُ ُاألفالم ُوقد ُاضطُهد ُوحُرقت ُكتبُه!ُ...وحني ُأجبتُها ُبنعمُ ،ابتسمتُ ُ ًُ
أحسستُُباالمتنانُالعميقُ .

هنا ُشعبُ ُيستحق ُاحلياةُ ُكجميعُ ُالشعوبُ ،مل ُيكن ُهناك ُمن ُداعُ ُللخوفُ ُمن ُرغبةُ ُشعبُ ُيف ُاحلياةُ..علىُ
خيشواُماُتراكمُداخلُهُنتيجةُُهذاُاملوتُاملستمرُوسكوتُمُعنهُ ُ.
اخلائفنيُاآلنُأنُ ُ
شكراُلوجودكمُ..ولكونكمُجزءُاًُمنُالنداءُُاإلنسانُُمنُأجلُاحلريةُُوالكرامةُُوالعدالةُ ُ..
رزان ُ
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