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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

مالحظة:		تنشر	مجلة	)رواق	ميسلون(	بعض	المساهمات	للمشاركات	في	ملف	)تجارب	نسوية	خالل	الربيع	العربي(			
فــي	هذا	العدد،	وستنشــر	المســاهمات	األخــرى	في	العــدد	المقبل. 	
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 ما استطعنا إليها سبيال
َ

 الحياة
ُ

نحّب

سماح هدايا

تاريخ وصول المادة: 18 آذار/ مارس 2021

15	آذار/	مــارس	2011،	هــو	نقطــة	انعطــاف	فــي	تاريــخ	ســوريا،	ليــس	سياســًيا	فحســب،	بــل	فــي	الوعــي	

أيًضــا.
ربمــا	ال	تبــدو	الصــورة	متفائلــة	اآلن،	لكــن	الكفــاح	الشــعبي	الســوري	المســتمر	وتــوق	النــاس	إلــى	التحــرر	
ــع	 ــي	الواق ــر	تاريخــي	ف ــن	تغيي ــورة	م ــه	الث ــا	ُتحِدث ــد،	بم ــر	ســيدفع	نحــو	مســتقبل	جدي ــي	التغيي ــم	ف وإرادته

واألفــكار.
				تابعــُت	زوجــي	وأنــا،	مثــل	مالييــن	العــرب	بانبهــار	أحــداث	الثــورة	فــي	مصــر	وتونــس	واليمــن	وليبيــا.	
ــباط/	 ــي	ش ــق	ف ــة	بدمش ــفارة	الليبي ــام	الس ــوريين	أم ــام	الس ــاء	اعتص ــوري،	فج ــع	س ــي	ربي ــٌل	ف ــَث	أم وانبع
فبرايــر	2011	إشــارًة	إلــى	أن	حدًثــا	كبيــًرا	ســينفجُر	فــي	ســوريا،	وكان	زوجــي	بحكــِم	عملــه	مــع	وكالــة	رويتــر	
ــا	 ــار	وعاجله ــرب	آخــر	األخب ــع	عــن	ق ــن،	فصــار	يتاب ــار	والصحفيي ــة	مباشــرة	باألخب ــى	عالق ــي	األردن	عل ف
بــكل	اهتمــام	وحمــاس،	ويجعلنــي	بصــورِة	أي	مســتجد.	وكاالبتهــاج	بمولــود	جميــل	جــاء	الخبــر	والحــدث	
العظيمــان	وظهــر	فيديــو	الشــرارة	األولــى	فــي	الحميديــة	يــوم	الثالثــاء	15	آذار/	مــارس	2011.	بكيــُت	وأنــا	
أســمع	وأرّدد	مــن	عمــان	القريبــة	مــن	دمشــق	هتــاف	الشــجعان	الســوريين	الذيــن	كســروا	الصمــت	»الله ســوريا 

ــلمية...« ــة وبس...سلمية...س حري
ــى	 ــُض	عل ــوريا	تنتف ــل،	س ــق	باألم ــاٌس	عمي ــل،	إحس ــن	قب ــا	م ــعْر	بمثله ــم	أش ــرة	ل ــٌة	كبي ــي	فرح 				غمرتن
ــه	 ــُت	أن ــوز	وفهم ــي	بالرم ــه،	رّد	عل ــُر	من ــق	أستفس ــي	دمش ــدي	ف ــُت	بوال ــع.	واتصل ــتبداد	والقم ــم	االس حك
ــا	جالســين	 ــا	كن ــل	شــهر	لم ــا	قب ــذي	دار	بينن ــث	ال ــرُت	الحدي ــق	جــًدا.	وتذك ــا	يحــدث	وقل ــن	لم ــر	مطمئ غي

كاتبــة ســورية، دكتــوراه فــي اللغــة العربيــة وآدابهــا فــي مجــال النقــد األدبــي مــن الجامعــة 
ــن  ــة بي ــة مقارن ــا دراس ــت أطروحته ــان، وكان ــي لبن ــف« ف ــس يوس ــة القدي ــوعية »جامع اليس
ا منصــب وزيــرة الثقافــة وشــؤون األســرة فــي »الحكومــة 

ً
الروايــة والســينما. شــغلت ســابق

التعليــم  األردن مــدة 21 ســنة )1990 وحتــى 2011( فــي  المؤقتــة«. عملــت فــي  الســورية 
ــا  ــن ضمنه ــدة، م ــة عدي ــطة ثقافي ــي أنش ــت ف ــين. وعمل ــداد المدرس ــج وإع ــر المناه وتطوي
منتــدى »مــداد الثقافــي« تحــت رعايــة )المدرســة األهليــة للبنــات(، وكانــت رئيســة تحريــر مجلــة 
»مــداد«. اســتقرت فــي الجــزء الشــمالي مــن قبــرص منــذ انــدالع الثــورة الســورية، وعملــت فــي 
الكتابــة للثــورة الســورية. تســلمت رئاســة تحريــر جريــدة األيــام اإللكترونيــة منــذ منتصــف 2013. 
وهــي عضــوة فــي تجمــع نســوي مدنــي مجتمعــي مســتقل »تجمــع نســاء الثــورة الســورية«. سماح هدايا
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فــي	بيتنــا	فــي	دمشــق	وقــد	اســتبعَد	حــدوث	ثــورة	فــي	ســوريا،	بســبب	الرعــب	الــذي	خلفــه	النظــام	القمعــي	
المســتبد	وأجهزتــه	األمنيــة	فــي	قلــوب	النــاس	وعقولهــم.	وكان	بحكــم	تاريخــه	الطويــل	فــي	النضــال	السياســي	
الناصــري،	وخبرتــه	المباشــرة	بممارســات	النظــام	القمعيــة	علــى	يقيــن	أن	األمــر	ســيكون	مأســاة،	وأن	وضــع	
ســوريا	يختلــف	عــن	مصــر	وتونــس.	وال	تغييــر	إال	بالحــوار	السياســي	الجــدي	والعمــل	الطويــل	علــى	بنــاء	

بديــل	ناضــج.
				توفــي	والــدي	بعــد	تســعة	أشــهر	مــن	شــرارة	الثــورة،	وأرهقــه	جــًدا	العنــف	الــذي	حصــل،	وكان	يتوقــع	
ــى  ــد طم ــاًل	»فق ــب«،	وفع ــى	الرك ــدم	إل ــيصل	ال ــي	»س ــي	مخيلت ــة	ف ــة	عالق ــه	الغاضب ــت	جملت ــوأ	وظل األس
الخطــب حتــى غاصــت الركــب«. وفاتــه	أثــرت	بــي	عميًقــا؛	ألنــه	توفــي	قبــل	أن	يتحقــق	مــا	كان	يتمنــاه	ويناضل	
لــه،	الحريــة	والتخلــص	مــن	االســتبداد،	والعيــش	بكرامــة،	وألنــي	لــم	أتمكــن	مــن	دخــول	ســوريا	ووداعــه.
				قــررُت،	منــذ	شــرارة	آذار/	مــارس،	أْن	أدعــَم	الثــورة	بمــا	أســتطيع	مــن	خــارج	ســوريا.	وتجــرأُت	وكتبــُت	
ــورة،	 ــعْت	الث ــت.	اتس ــا	فعل ــا	بم ــي	وقته ــض	أهل ــأذى	بع ــي،	وت ــل	االجتماع ــات	التواص ــى	صفح ــذا	عل ه
وأســميها	ثــورة،	ألن	فيهــا	طاقــًة	كبيــرًة	اســتثنائيًة	تبشــر	بحيــاة	جديــدة،	وإرادًة	جبــارًة	ســتؤدي،	علــى	األرجــح،	
ــدة	 ــة	االتصــال	الجدي ــن	تقني ــورة	مســتفيدًة	م ــة	بالث ــد.	ســعيُت	للصفحــات	الناطق ــى	مســار	تاريخــٍي	جدي إل
ــدًة	 ــُت	جاه ــدة.	وحاول ــات	جدي ــن	صــور	وفيديوه ــه	م ــا	أحصــل	علي ــاركها	بم ــا	وأش ــُب	فيه أتواصــُل	وأكت
تعريــف	مجتمعــي	المحيــط	بقصــص	الثــورة	وشــرعية	مطالبهــا.	وبــدأْت	تظهــر	فــي	ســوريا	أصــوات	جديــدة،	
لجمــوع	نســاء	وشــباب	خرجــت	تدافــع	عــن	حقوقهــا	الوطنيــة	وحــق	شــعبها	فــي	الحريــة،	تشــارك	بجــرأة	غيــر	
مســبوقة.	حتــى	فــي	دمشــق	ظهــرت	النســاء	بشــكل	الفــت	فــي	التظاهــرات	ودعمــت	الحــراك	الثــوري،	علــى	
الرغــم	مــن	المخاطــر	الكبيــرة.	وبــدا	أن	الواقــع	السياســي	الــذي	يحتكــره	الذكــور	والكبــار	يتغيــر،	وأن	انقالًبــا	

علــى	قوالــب	نمطيــة	ثقافيــة	واجتماعيــة	بــدأ	يتشــكل.
ــة	فــي	إنجــاح	العمــل	 ــة	والثقاف ــة	والمعرف ــة	التوعي ــي	بأهمي تركــز	اهتمامــي	علــى	الجانــب	الثقافــي	لقناعت
ــتبداد	 ــرعن	االس ــل	يش ــري.	والجه ــي	والفك ــرر	االجتماع ــة	بالتح ــق	الصل ــي	وثي ــرر	السياس ــي؛	فالتح الوطن
والعنــف	ويخدمهمــا.	كانــْت	الكتابــُة	مجالــي	الــذي	ناصــرت	فيــه	مطالــب	الثــورة	فــي	الحريــة،	كتبــُت	بحماس	
ــم	اتجهــُت	نحــو	 ــع	الســوري،	ث ــة	بالواق ــة	والسياســية	المتعلق ــة	واالجتماعي ــة	الثقافي ــع	التحرري ــي	المواضي ف
دعــم	أنشــطة	التعليــم	فــي	مخيمــات	اللجــوء،	وبالتحديــد	فــي	جنــوب	تركيــا،	مســتفيدًة	مــن	خبرتــي	التربويــة	

ــة	أواًل	ثــم	مــع	تجمــع	نســاء	الثــورة	الســورية.	 ــة	الديمقراطي ــة،	بالتعــاون	مــع	الكتلــة	الوطني والتعليمي
				لــم	أكــْن	أعمــل	فــي	حــزب	سياســي،	لكنــي	شــاركُت	بمــا	يــدور	مــن	لقــاءات	وحــوارات،	واتســع	ذلــك	
بانتســابي	القصيــر	المثمــر	للكتلــة الوطنيــة الديمقراطيــة	التــي	كانــْت	تضــم	اتجاهــات	فكريــًة	متنوعــة،	وتعرفــُت	
ــي	 ــم	ف ــم	أنشــطة	التعلي ــي	دع ــا	ف ــدأُت	العمــل	تحــَت	مظلته ــي	المعارضــة	وب ــرة	ف ــا	بوجــوه	كثي ــن	خالله م
مخيــم	بخشــين	والريحانيــة	وداخــل	ســوريا،	ثــم	ترّكــز	عملــي	فــي	تجمــع	نســاء	الثــورة	الســورية	الــذي	أنشــأناه	
ــا	 ــا	يخدمه ــا	وسياســًيا	فيم ــا	واجتماعًي ــرأة	ثقافًي ــة	الم ــات	متعلمــات	بهــدف	تقوي كناشــطات	ســوريات	وطني
ويخــدم	أســرتها	ومجتمعهــا،	لتكــون	جــزًءا	مــن	النضــال	االجتماعــي	والسياســي	والتمثيــل	القــادم.	لــم	يكــن	
ــا	الخاصــة	 ــن	جيوبن ــا	م ــا	عملن لن ــا.	موَّ ــا	أو	تدعمن ــع	له ــة	أو	ســورية	نتب ــة	أو	قومي ــة	أو	ديني ــة	دولي ــاك	جه هن
ــض	 ــة	بع ــي	تغطي ــاعدْتنا	ف ــي	س ــة	الت ــة	الديمقراطي ــة	الوطني ــل	الكتل ــا؛	مث ــِض	أصدقائن ــا	وبع ــوِب	أهلن وجي
األنشــطة	فــي	التعليــم	والتثقيــف	والدعــم	النفســي	االجتماعــي.	وألننــا	لــم	نســتطْع	بجهودنــا	الماليــة	الضئيلــة	
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مــّد	العــون	المســتمر	والمنظــم،	خصوًصــا	مــع	دخــول	الجمعيــات	الدينيــة	والمنظمــات	الدوليــة	لهــذا	المجــال	
وتقديــم	خدمــات	مؤسســاتية؛	فاقتصــر	عملنــا	علــى	مبــادرات	وجهــود	فرديــة.

				كان	لجريــدة	األيــام	الســورية	التــي	عملــُت	فــي	هيئــة	تحريرهــا،	بالتــوازي	مــع	عملــي	فــي	تجمــع	نســاء	
الثــورة	الســورية،	دور	كبيــر	فــي	توســيع	عملــي	الثقافــي	واإلعالمــي	وتعرفــي	بناشــطين	إعالمييــن	ومنظمــات	
ــِة	ميثــاق	 إعالميــة	وتيــارات	سياســية	جديــدة	فــي	الثــورة	الســورية،	كمــا	أعطْتنــي	فرصــَة	المشــاركِة	فــي	كتاب
ــع	اطالعــي	علــى	ال	مشــكالت	القابعــة	فــي	قلــب	 الشــرف	اإلعالمــي	بمظلــة	اإلعــالم	األخالقــي،	وهــو	مــا	وسَّ
العمــل	اإلعالمــي	الجديــد،	ســواًء	فــي	أســاليب	الخطــاب	أو	التمويــل	وإلزاماتــه؛	ورأيــُت	أن	المســعى	المهنــي	
ــا	أمــام	مــا	يتعــزز	علــى	مســاحة	واســعة	مــن	اإلعــالم	الجديــد	 بتوحيــد	مبــادئ	العمــل	اإلعالمــي	يصبــح	عبًث

مــن	فوضــى	وضحالــة	وتحيــز	وعنصريــة	وشــمولية	مفاهيميــة	شــكلية.
    تجمــع نســاء الثــورة الســورية	الــذي	أسســناه	للعمــل	علــى	قضايــا	اجتماعيــة	مهمــة،	خصوًصــا	فــي	مســعى	
تثقيــف	المــرأة	وتعليــم	األطفــال	لتجنيبهــم	طريــق	الحــرب	واالنحــراف،	كان	خطــوًة	مهمــة،	لكنــه	لــم	يســتمْر	
فعــااًل	أكثــر	مــن	عاميــن	ونصــف	لعــدم	القــدرة	علــى	اســتجالب	تمويــل	ألعمالــه،	باإلضافــة	لخالفــات	داخلية	
ــل	عملــه.	اســتقالتي	منــه	بســب	دخولــي	للعمــل	فــي	الحكومــة	الســورية	المؤقتــة	كان	تضحيــة	 تشــغيلية؛	فتعطَّ
كبيــرة	وخســارة	ندمــت	عليهــا؛	فقــد	كان	يســتحق	منــي	ومــن	صديقاتــي	مزيــًدا	مــن	النضــال	ألجــل	لحمايتــه	
وتطويــره	وتطويــر	رؤيتــه	السياســية	وشــبكة	عالقاتــه.	ربمــا	اإلخفــاق	فــي	العمــل	الجماعــي	والسياســي	المنظم	
مــن	ال	مشــكالت	التــي	جعلتنــا	الثــورة	نكتشــفها	بوضــوح	فــي	تجاربنــا؛	فحماســنا	للحريــة	ولتحررنــا	ال	يكفي.	

البــد	مــن	روح	الجماعــة	ومــن	رؤيــة	مســتقبلية	واضحــة	وخطــة	عمليــة	وتمويــل	وقــدرة	علــى	االســتمرار.
انتقالــي	إلــى	العمــل	فــي	الحكومــة	الســورية	المؤقتــة	كوزيــرة	الثقافــة	وشــؤون	األســرة	فــي	شــهر	كانــون	
الثانــي/	ينايــر	2015	حتــى	قبــول	اســتقالة	الحكومــة	فــي	النصــف	األول	مــن	عــام	2016	لــم	يكــن	ســهاًل.	
ــات	 ــة	بصراع ــن	مشــكالت	متصل ــه	م ــي	أجــواء	عمل ــا	ف ــل	لم ــام	فحســب،	ب ــأن	الع ــل	بالش ــه	عم ــس	ألن لي
سياســية	وفكريــة	واجتماعيــة	للمعارضــة	داخــل	الحكومــة	وخارجهــا،	ومــن	تحكــم	دولــي	فــي	العمــل	وفــي	
تمويلــه.	فقــد	أثــر	توقــف	الدعــم	المالــي	والسياســي	فــي	تعثــر	العمــل	وتأجيــج	الصراعــات	الداخليــة	وشــيوع	

الفوضــى	فــي	الحكومــة.
			منــذ	اليــوم	األول	للعمــل	زلــْت	قدمــي	وانزلقــُت	علــى	جليــِد	الثلــج	بشــكل	مضحــك	أمــام	مدخــل	مبنــى	
الحكومــة	فــي	غــازي	عنتــاب.	ضحكنــا	كلنــا	مــن	ســخرية	الموقــف؛	لكنــه	كإشــارة	تحذيــر،	فســرعان	مــا	تبيــن	
لــي	أن	وزارة	الثقافــة	ال	تحتــل	مكتًبــا	خاًصــا	فــي	مبنــى	الحكومــة،	بســبب	ضيــق	المــكان	وزحمــة	الحضــور،	
وال	غرفــة	لــي	للعمــل،	ومعظــم	الموظفيــن	التابعيــن	للــوزارة	موزعــون	بيــن	مكاتــب	الــوزارات	األخــرى،	ومــع	
ــه،	فقــد	أصريــُت	وعملــُت	علــى	إنشــاء	مكتــب	 ــا	وعــرض	علــي	أْن	أســتعير	غرفت أن	األميــن	العــام	كان	كريًم
ــم	 ــل	والدع ــف	التموي ــع	توق ــا	م ــرة	الحًق ــى		مشــكالت	كثي ــو	ماجــر	إل ــا،	وه ــوزارة	أســوة	بغيره مســتقل	لل
ــب	 ــاء	مكت ــوريين	إلنش ــاة	الس ــار	بمأس ــر	واالتج ــب	المظاه ــاد	وح ــي	بالفس ــة	تتهمن ــة	إعالمي ــور	حمل وظه
ُمكِلــف	للــوزارة،	مــع	أنــه	كان	بســيًطا	جــًدا	يقــل	قيمــة	ماديــة	عــن	مكاتــب	أخــرى	للحكومــة،	وقــد	اســتوعب	
الموظفيــن،	الذيــن	بُقــوا،	واســتوعب	األنشــطة	والنــاس	التــي	كانــت	تأتــي	للمشــاركة	فــي	األنشــطة	الثقافيــة،	
ــة	لجلســات	حــوار	وأمســيات	 ــرة	آمن ــال	والشــباب	والنســاء،	ومســاحًة	صغي ــا	إلبداعــات	األطف وكان	معرًض

أدبيــة.		
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ثــم	اكتشــفُت	أن	الحكومــة	ال	تتلقــى	تمويــاًل،	ممــا	أثــر	ســلًبا	فــي	العمــل	واألنشــطة	الثقافيــة	واالجتماعيــة	
المطلوبــة،	وفــي	رواتــب	الموظفيــن...	وهــذه	قصــة	معانــاة	أخــرى	لهــا	فصــوٌل	ال	َيْفَســُح	المجــاُل	لذكِرهــا	هنا.	
ــة	وشــؤون	األســرة	مــن	داخــل	الحكومــة	وخارجهــا،	 ــدور	وزارة	الثقاف ــر	النظــرة	المســتهينة	ب ــُت	تغيي وحاول
ــًة	بالــوزارات	األخــرى،	لكــن	ذلــك	لــم	يغيــر	الواقــع،	ولــم	يوقــف	إنهــاك	 واســتصغار	شــأنها	وعملهــا	مقارن

عملنــا	وتهميشــه،	وأعطــي	الــدور	للمنظمــات	والجمعيــات	لتقــوم	بــه	وفــق	أجنــدات	المموليــن.
ــاري	 ــالف	الختي ــع	االئت ــن	داف ــِر	ع ــض	النظ ــرة،	وبغ ــة	وشــؤون	األس ــي	وزارة	الثقاف ــل	ف ــراري	بالعم 				ق
لهــذا	الموقــع،	جــاء	بفعــل	عاطفــة	وطنيــة،	وبرغبــة	فــي	العمــل	الثقافــي	واالجتماعــي	بمــا	يســاعد	مجتمعــات	
ــس	 ــن	ورئي ــع	وزراء	محترمي ــُت	م ــار.	عمل ــة	أو	تي ــي	لحــزب	أو	أقلي ــي	الشــتات،	ال	بفعــل	انتمائ الســوريين	ف
حكومــة	دمــث	وموظفيــن،	كســبُت	منهــم	أصدقــاء	رائعيــن	أعتــز	بهــم،	فــي	ظــروف	صعبــة	اختلفنــا	واتفقنــا،	
ــا،	 ــة	ثقافًي ــة	مختلف ــرأة،	برؤي ــن	دون	داعــم.	وكام ــا	م ــا	فردًي ــه،	صراًع ــي	أغلب ــي،	كان،	ف ــي	لوزارت لكــن	عمل
كان علــيَّ أْن أجاهــَد ألعــزَز مكانتــي المســتقلة والمتزنــة وال أفقــد ثقتــي بنفســي أمــام قســوة صراعــات غيــر 
متكافئــة. ولإلنصــاف فالوقــت الــذي عملــت فيــه كان صعًبــا ومربــًكا وضاغًطــا علــى الجميــع، وليــس علــّي 

وحــدي.
    تجربتــي علمتنــي وكشــفْت لــي أْن ال مــكان للعمــل المثالــي والمســتقل فــي واقــع مكتــظ باإلشــكاليات 
والصراعــات واالنقســامات، وأن العمــل فــي مؤسســات المعارضــة والقائــم علــى مصالــح جماعــة أو شــلة 
أو جهــة قويــة تدعمــه، ال يثمــُر إْن لــم يكــْن مرتبًطــا بســند قــوي واتجــاه يحتويــه، يظــل فــي ســيل الفوضــى، 
وهــو مــا ذكرنــي بتوســعِة االئتــاف التــي كنــت ترشــحُت لهــا وكثيــرات، وفــازت أســماء القائمــة المدعومــة.
    الثــورة الســورية نقطــًة فارقــًة فــي حيــاة الســوريين ونقطــًة فارقــة فــي حياتــي، أفرحتنــي جــًدا فــي البدايــة، 
وتحمســُت لهــا وعملــُت بوحِيهــا، ثــم آلمتنــي آالُمهــا والمحــن، لكنــي لــم أفقــْد يقينــي بأهميتهــا ألنهــا مقدمــة 
ــدة  ــة والح ــرة والكثاف ــذه الكث ــياء به ــوم أش ــف كل ي ــادة، ال تكتش ــاس، ع ــد. الن ــام جدي ــد ونظ ــخ جدي تاري
ــم  ــه والتعل ــى صدمات ــب عل ــاول التغل ــة، يح ــًفا ببراع ــح مكتش ــورة، أصب ــد الث ــوري بع ــن الس ــة؛ لك والصدم
مــن فشــله واغترابــه، فأينمــا حضــر هنــاك أشــياء جديــدة ســواء عــن صراعــات بلــده أو شــعبه أو مجتمعــه أو 
العالــم. جعلتنــي الثــورة أعيــش مراحــل نمــو جديــدة باألحــداث التــي مــّرت وباألماكــن الكثيــرة التــي تغيــرْت 
وبالشــخصيات الكثيــرة الجديــدة التــي عرفتهــا. وأهــم مــا تعــزز لــدي هــو أن الحريــة ال يمكــن صناعتهــا مــن 

دون التحــرر الفكــري واالجتماعــي، وال معنــى لهــا مــن دون إنصــاف ومحاســبة.
ــم،  ــم وأزواَجه ــم وآباَءه ــدوا أوالَده ــن فق ــوريين الذي ــًة بالس ــًرا مقارن ــيًئا كبي ــْر ش ــم أخس ــي ل ــح أن صحي
ــي  ــة. ه ــي الغالي ــوا أرض ــي واحتل ــوا مزرعت ــي وحرق ــروا بيت ــم دم ــال، لكنه ــاب واالعتق ــوا لاغتص أو تعرض
ــرات اآلالف.  ــب عش ــال وتغيي ــات اآلالف واعتق ــل مئ ــد وقت ــار البل ــام دم ــا أم ــى فيه ــة ال ُيحك ــارة مادي خس
آلمنــي ذلــك وآلمنــي أن أســرتي فــي دمشــق انقســمت بيــن هاربيــن إلــى المنافــي خــارج ســوريا، وآخريــن 
ظلــوا فــي دمشــق، ومــرت ســنوات عشــر لــم ألتــق بهــم، وال أســتطيع دخــول ســوريا، مثــل ماييــن غيــري 

ــكرية. ــرات العس ــعبة المخاب ــة لش ــي مطلوب ألنن
تجربتــي محاولــة للعمــل الوطنــي، ويســعدني أن أوالدي فهموهــا وقدروهــا وزاد احترامهــم لــي كونــي لــم 

أفصــْل مصيــري الشــخصي عــن مصيــر بلــدي وأمتــي. 
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