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َ
ُّ
نحب
الحياة ما استطعنا إليها سبيال
سماح هدايا
تاريخ وصول المادة 18 :آذار /مارس 2021

سماح هدايا

كاتبــة ســورية ،دكتــوراه فــي اللغــة العربيــة وآدابهــا فــي مجــال النقــد األدبــي مــن الجامعــة
اليســوعية «جامعــة القديــس يوســف» فــي لبنــان ،وكانــت أطروحتهــا دراســة مقارنــة بيــن
ً
ســابقا منصــب وزيــرة الثقافــة وشــؤون األســرة فــي «الحكومــة
الروايــة والســينما .شــغلت
الســورية المؤقتــة» .عملــت فــي األردن مــدة  21ســنة ( 1990وحتــى  )2011فــي التعليــم
وتطويــر المناهــج وإعــداد المدرســين .وعملــت فــي أنشــطة ثقافيــة عديــدة ،مــن ضمنهــا
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».

 15آذار /مــارس  ،2011هــو نقطــة انعطــاف فــي تاريــخ ســوريا ،ليــس سياسـ ًيا فحســب ،بــل فــي الوعــي
أيضــا.
ً

ربمــا ال تبــدو الصــورة متفائلــة اآلن ،لكــن الكفــاح الشــعبي الســوري المســتمر وتــوق النــاس إلــى التحــرر
وإرادتهــم فــي التغييــر ســيدفع نحــو مســتقبل جديــد ،بمــا ت ِ
ُحدثــه الثــورة مــن تغييــر تاريخــي فــي الواقــع
واألفــكار.

ـت زوجــي وأنــا ،مثــل مالييــن العــرب بانبهــار أحــداث الثــورة فــي مصــر وتونــس واليمــن وليبيــا.
تابعـ ُ
وانبعــث ٌ
َ
أمــل فــي ربيــع ســوري ،فجــاء اعتصــام الســوريين أمــام الســفارة الليبيــة بدمشــق فــي شــباط/
ـينفجر فــي ســوريا ،وكان زوجــي بحكـ ِم عملــه مــع وكالــة رويتــر
فبرايــر  2011إشــار ًة إلــى أن حد ًثــا كبيـ ًـرا سـ
ُ
فــي األردن علــى عالقــة مباشــرة باألخبــار والصحفييــن ،فصــار يتابــع عــن قــرب آخــر األخبــار وعاجلهــا
بــكل اهتمــام وحمــاس ،ويجعلنــي بصـ ِ
ـورة أي مســتجد .وكاالبتهــاج بمولــود جميــل جــاء الخبــر والحــدث
ـت وأنــا
العظيمــان وظهــر فيديــو الشــرارة األولــى فــي الحميديــة يــوم الثالثــاء  15آذار /مــارس  .2011بكيـ ُ
أســمع وأر ّدد مــن عمــان القريبــة مــن دمشــق هتــاف الشــجعان الســوريين الذيــن كســروا الصمــت «الله ســوريا
حريــة وبس...سلمية...ســلمية»...

تنتفــض علــى
إحســاس عميــق باألمــل ،ســوريا
أشــعر بمثلهــا مــن قبــل،
غمرتنــي فرحــ ٌة كبيــرة لــم
ُ
ٌ
ْ
وفهمــت أنــه
أستفســر منــه ،ر ّد علــي بالرمــوز
واتصلــت بوالــدي فــي دمشــق
حكــم االســتبداد والقمــع.
ُ
ُ
ُ
وتذكــرت الحديــث الــذي دار بيننــا قبــل شــهر لمــا كنــا جالســين
غيــر مطمئــن لمــا يحــدث وقلــق جــدً ا.
ُ
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فــي بيتنــا فــي دمشــق وقــد اســتبعدَ 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 جــدً ا العنــف الــذي حصــل ،وكان يتوقــع
ً
وفعــال «فقــد طمــى
األســوأ وظلــت جملتــه الغاضبــة عالقــة فــي مخيلتــي «ســيصل الــدم إلــى الركــب»،
الخطــب حتــى غاصــت الركــب» .وفاتــه أثــرت بــي عمي ًقــا؛ ألنــه توفــي قبــل أن يتحقــق مــا كان يتمنــاه ويناضل
لــه ،الحريــة والتخلــص مــن االســتبداد ،والعيــش بكرامــة ،وألنــي لــم أتمكــن مــن دخــول ســوريا ووداعــه.

ـررت ،منــذ شــرارة آذار /مــارسْ ،
ـت
ـرأت وكتبـ ُ
ـم الثــورة بمــا أســتطيع مــن خــارج ســوريا .وتجـ ُ
قـ ُ
أن أدعـ َ
اتســعت الثــورة،
هــذا علــى صفحــات التواصــل االجتماعــي ،وتــأذى بعــض أهلــي وقتهــا بمــا فعلــت.
ْ
وأســميها ثــورة ،ألن فيهــا طاقـ ًة كبيــر ًة اســتثنائي ًة تبشــر بحيــاة جديــدة ،وإراد ًة جبــار ًة ســتؤدي ،علــى األرجــح،
ٍ
ســعيت للصفحــات الناطقــة بالثــورة مســتفيد ًة مــن تقنيــة االتصــال الجديــدة
تاريخــي جديــد.
إلــى مســار
ُ
ُ
وحاولــت جاهــد ًة
وأكتــب فيهــا وأشــاركها بمــا أحصــل عليــه مــن صــور وفيديوهــات جديــدة.
أتواصــل
ُ
ُ
ـدأت تظهــر فــي ســوريا أصــوات جديــدة،
تعريــف مجتمعــي المحيــط بقصــص الثــورة وشــرعية مطالبهــا .وبـ ْ
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 انقال ًبــا
علــى قوالــب نمطيــة ثقافيــة واجتماعيــة بــدأ يتشــكل.

تركــز اهتمامــي علــى الجانــب الثقافــي لقناعتــي بأهميــة التوعيــة والمعرفــة والثقافــة فــي إنجــاح العمــل
الوطنــي؛ فالتحــرر السياســي وثيــق الصلــة بالتحــرر االجتماعــي والفكــري .والجهــل يشــرعن االســتبداد
ـت بحماس
ـت الكتابـ ُة مجالــي الــذي ناصــرت فيــه مطالــب الثــورة فــي الحريــة ،كتبـ ُ
والعنــف ويخدمهمــا .كانـ ْ
ـت نحــو
فــي المواضيــع التحرريــة الثقافيــة واالجتماعيــة والسياســية المتعلقــة بالواقــع الســوري ،ثــم اتجهـ ُ
دعــم أنشــطة التعليــم فــي مخيمــات اللجــوء ،وبالتحديــد فــي جنــوب تركيــا ،مســتفيد ًة مــن خبرتــي التربويــة
والتعليميــة ،بالتعــاون مــع الكتلــة الوطنيــة الديمقراطيــة ً
أوال ثــم مــع تجمــع نســاء الثــورة الســورية.

ـاركت بمــا يــدور مــن لقــاءات وحــوارات ،واتســع ذلــك
لــم أكـ ْن أعمــل فــي حــزب سياســي ،لكنــي شـ ُ
ـت
ـت تضــم اتجاهــات فكريـ ًة متنوعــة ،وتعرفـ ُ
بانتســابي القصيــر المثمــر للكتلــة الوطنيــة الديمقراطيــة التــي كانـ ْ
تحــت مظلتهــا فــي دعــم أنشــطة التعليــم فــي
وبــدأت العمــل
مــن خاللهــا بوجــوه كثيــرة فــي المعارضــة
َ
ُ
مخيــم بخشــين والريحانيــة وداخــل ســوريا ،ثــم تر ّكــز عملــي فــي تجمــع نســاء الثــورة الســورية الــذي أنشــأناه
كناشــطات ســوريات وطنيــات متعلمــات بهــدف تقويــة المــرأة ثقاف ًيــا واجتماع ًيــا وسياســ ًيا فيمــا يخدمهــا
ويخــدم أســرتها ومجتمعهــا ،لتكــون جــز ًءا مــن النضــال االجتماعــي والسياســي والتمثيــل القــادم .لــم يكــن
مولنــا عملنــا مــن جيوبنــا الخاصــة
هنــاك جهــة دوليــة أو دينيــة أو قوميــة أو ســورية نتبــع لهــا أو تدعمنــاَّ .
ِ
ِ
وبعــض أصدقائنــا؛ مثــل الكتلــة الوطنيــة الديمقراطيــة التــي ســاعدتْنا فــي تغطيــة بعــض
وجيــوب أهلنــا
ـتطع بجهودنــا الماليــة الضئيلــة
األنشــطة فــي التعليــم والتثقيــف والدعــم النفســي االجتماعــي .وألننــا لــم نسـ ْ
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خصوصــا مــع دخــول الجمعيــات الدينيــة والمنظمــات الدوليــة لهــذا المجــال
مــدّ العــون المســتمر والمنظــم،
ً
وتقديــم خدمــات مؤسســاتية؛ فاقتصــر عملنــا علــى مبــادرات وجهــود فرديــة.

ـت فــي هيئــة تحريرهــا ،بالتــوازي مــع عملــي فــي تجمــع نســاء
كان لجريــدة األيــام الســورية التــي عملـ ُ
الثــورة الســورية ،دور كبيــر فــي توســيع عملــي الثقافــي واإلعالمــي وتعرفــي بناشــطين إعالمييــن ومنظمــات
ـاركة فــي كتابـ ِ
إعالميــة وتيــارات سياســية جديــدة فــي الثــورة الســورية ،كمــا أعطتْنــي فرص ـ َة المشـ ِ
ـة ميثــاق
وســع اطالعــي علــى ال مشــكالت القابعــة فــي قلــب
الشــرف اإلعالمــي بمظلــة اإلعــالم األخالقــي ،وهــو مــا َّ
ـت أن المســعى المهنــي
العمــل اإلعالمــي الجديــد ،ســوا ًء فــي أســاليب الخطــاب أو التمويــل وإلزاماتــه؛ ورأيـ ُ
بتوحيــد مبــادئ العمــل اإلعالمــي يصبــح عب ًثــا أمــام مــا يتعــزز علــى مســاحة واســعة مــن اإلعــالم الجديــد
مــن فوضــى وضحالــة وتحيــز وعنصريــة وشــمولية مفاهيميــة شــكلية.

خصوصــا فــي مســعى
تجمــع نســاء الثــورة الســورية الــذي أسســناه للعمــل علــى قضايــا اجتماعيــة مهمــة،
ً
ـتمر
تثقيــف المــرأة وتعليــم األطفــال لتجنيبهــم طريــق الحــرب واالنحــراف ،كان خطــو ًة مهمــة ،لكنــه لــم يسـ ْ
فعـ ً
ـاال أكثــر مــن عاميــن ونصــف لعــدم القــدرة علــى اســتجالب تمويــل ألعمالــه ،باإلضافــة لخالفــات داخلية
تشــغيلية؛ فتع َّطــل عملــه .اســتقالتي منــه بســب دخولــي للعمــل فــي الحكومــة الســورية المؤقتــة كان تضحيــة
كبيــرة وخســارة ندمــت عليهــا؛ فقــد كان يســتحق منــي ومــن صديقاتــي مزيــدً ا 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  2015حتــى قبــول اســتقالة الحكومــة فــي النصــف األول مــن عــام  2016لــم يكــن سـ ً
ـهال.
ليــس ألنــه عمــل بالشــأن العــام فحســب ،بــل لمــا فــي أجــواء عملــه مــن مشــكالت متصلــة بصراعــات
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.
ـت علــى جليـ ِ
ـد الثلــج بشــكل مضحــك أمــام مدخــل مبنــى
ـت قدمــي وانزلقـ ُ
منــذ اليــوم األول للعمــل زلـ ْ

الحكومــة فــي غــازي عنتــاب .ضحكنــا كلنــا مــن ســخرية الموقــف؛ لكنــه كإشــارة تحذيــر ،فســرعان مــا تبيــن
خاصــا فــي مبنــى الحكومــة ،بســبب ضيــق المــكان وزحمــة الحضــور،
لــي أن وزارة الثقافــة ال تحتــل مكت ًبــا ً
وال غرفــة لــي للعمــل ،ومعظــم الموظفيــن التابعيــن للــوزارة موزعــون بيــن مكاتــب الــوزارات األخــرى ،ومــع
كريمــا وعــرض علــي ْ
ـت علــى إنشــاء مكتــب
ـت وعملـ ُ
أن أســتعير غرفتــه ،فقــد أصريـ ُ
أن األميــن العــام كان ً
مســتقل للــوزارة أســوة بغيرهــا ،وهــو ماجــر إلــى مشــكالت كثيــرة الح ًقــا مــع توقــف التمويــل والدعــم
وظهــور حملــة إعالميــة تتهمنــي بالفســاد وحــب المظاهــر واالتجــار بمأســاة الســوريين إلنشــاء مكتــب
م ِ
كلــف للــوزارة ،مــع أنــه كان بســي ًطا جــدً ا يقــل قيمــة ماديــة عــن مكاتــب أخــرى للحكومــة ،وقــد اســتوعب
ُ
الموظفيــن ،الذيــن ب ُقــوا ،واســتوعب األنشــطة والنــاس التــي كانــت تأتــي للمشــاركة فــي األنشــطة الثقافيــة،
معرضــا إلبداعــات األطفــال والشــباب والنســاء ،ومســاح ًة صغيــرة آمنــة لجلســات حــوار وأمســيات
وكان
ً
أدبيــة.
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ـفت أن الحكومــة ال تتلقــى تمويـ ً
ـال ،ممــا أثــر ســل ًبا فــي العمــل واألنشــطة الثقافيــة واالجتماعيــة
ثــم اكتشـ ُ
ِ
ـح المجـ ُ
المطلوبــة ،وفــي رواتــب الموظفيــن ...وهــذه قصــة معانــاة أخــرى لهــا فصـ ٌ
ـال لذكرهــا هنا.
ـول ال َي ْف َسـ ُ
ـت تغييــر النظــرة المســتهينة بــدور وزارة الثقافــة وشــؤون األســرة مــن داخــل الحكومــة وخارجهــا،
وحاولـ ُ
واســتصغار شــأنها وعملهــا مقارن ـ ًة بالــوزارات األخــرى ،لكــن ذلــك لــم يغيــر الواقــع ،ولــم يوقــف إنهــاك
عملنــا وتهميشــه ،وأعطــي الــدور للمنظمــات والجمعيــات لتقــوم بــه وفــق أجنــدات المموليــن.
ِ
النظــر عــن دافــع االئتــالف الختيــاري
قــراري بالعمــل فــي وزارة الثقافــة وشــؤون األســرة ،وبغــض
لهــذا الموقــع ،جــاء بفعــل عاطفــة وطنيــة ،وبرغبــة فــي العمــل الثقافــي واالجتماعــي بمــا يســاعد مجتمعــات
ـت مــع وزراء محترميــن ورئيــس
الســوريين فــي الشــتات ،ال بفعــل انتمائــي لحــزب أو أقليــة أو تيــار .عملـ ُ
ـبت منهــم أصدقــاء رائعيــن أعتــز بهــم ،فــي ظــروف صعبــة اختلفنــا واتفقنــا،
حكومــة دمــث وموظفيــن ،كسـ ُ
لكــن عملــي لوزارتــي ،كان ،فــي أغلبــه ،صرا ًعــا فرد ًيــا مــن دون داعــم .وكامــرأة ،برؤيــة مختلفــة ثقاف ًيــا،
ـي ْ
ـزز مكانتــي المســتقلة والمتزنــة وال أفقــد ثقتــي بنفســي أمــام قســوة صراعــات غيــر
أن أجاهــدَ ألعـ َ
كان علـ َّ
ـي
متكافئــة .ولإلنصــاف فالوقــت الــذي عملــت فيــه كان صع ًبــا ومربـكًا وضاغ ًطــا علــى الجميــع ،وليــس علـ ّ
وحــدي.
ـفت لــي ْ
أن ال مــكان للعمــل المثالــي والمســتقل فــي واقــع مكتــظ باإلشــكاليات
تجربتــي علمتنــي وكشـ ْ
والصراعــات واالنقســامات ،وأن العمــل فــي مؤسســات المعارضــة والقائــم علــى مصالــح جماعــة أو شــلة
أو جهــة قويــة تدعمــه ،ال يثمـ ُـر ْ
إن لــم يكـ ْن مرتب ًطــا بســند قــوي واتجــاه يحتويــه ،يظــل فــي ســيل الفوضــى،
وهــو مــا ذكرنــي بتوسـ ِ
ـحت لهــا وكثيــرات ،وفــازت أســماء القائمــة المدعومــة.
ـعة االئتــاف التــي كنــت ترشـ ُ

الثــورة الســورية نقطـ ًة فارقـ ًة فــي حيــاة الســوريين ونقطـ ًة فارقــة فــي حياتــي ،أفرحتنــي جــدً ا فــي البدايــة،
ِ
بوحيهــا ،ثــم آلمتنــي آال ُمهــا والمحــن ،لكنــي لــم أفقــدْ يقينــي بأهميتهــا ألنهــا مقدمــة
ـت
ـت لهــا وعملـ ُ
وتحمسـ ُ
تاريــخ جديــد ونظــام جديــد .النــاس ،عــادة ،ال تكتشــف كل يــوم أشــياء بهــذه الكثــرة والكثافــة والحــدة
والصدمــة؛ لكــن الســوري بعــد الثــورة ،أصبــح مكتش ـ ًفا ببراعــة ،يحــاول التغلــب علــى صدماتــه والتعلــم
مــن فشــله واغترابــه ،فأينمــا حضــر هنــاك أشــياء جديــدة ســواء عــن صراعــات بلــده أو شــعبه أو مجتمعــه أو
ـرت
العالــم .جعلتنــي الثــورة أعيــش مراحــل نمــو جديــدة باألحــداث التــي مـ ّـرت وباألماكــن الكثيــرة التــي تغيـ ْ
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.

وأزواجهــم،
كبيــرا مقارنــ ًة بالســوريين الذيــن فقــدوا أوال َدهــم وآبا َءهــم
أخســر شــي ًئا
صحيــح أنــي لــم
َ
ً
ْ
أو تعرضــوا لاغتصــاب واالعتقــال ،لكنهــم دمــروا بيتــي وحرقــوا مزرعتــي واحتلــوا أرضــي الغاليــة .هــي
خســارة ماديــة ال ُيحكــى فيهــا أمــام دمــار البلــد وقتــل مئــات اآلالف واعتقــال وتغييــب عشــرات اآلالف.
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
ألننــي مطلوبــة لشــعبة المخابــرات العســكرية.
تجربتــي محاولــة للعمــل الوطنــي ،ويســعدني أن أوالدي فهموهــا وقدروهــا وزاد احترامهــم لــي كونــي لــم
أفصـ ْـل مصيــري الشــخصي عــن مصيــر بلــدي وأمتــي.
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