
 

 ال ضمان لحقوق النساء بدون الديمقراطية

مفاهيمها ومراجعة  ،ولوياتهاعادة التفكير بأصعبة تفرض عليها إ سئلة تواجه الحركة الُنسوّية السورّية كل حين أ
 .ما يتناسب مع المتغيرات المتالحقةوأدواتها بالنظر بأهدافها  وا عادة ،السابقة

التي وضعت في أولوياتها دعم مشاركة المرأة  ة،وية والمنظمات المدنيالنسّ هيم الحركة األخير لمفا االمتحانولعل 
يصالها للمرة األولى في تاريخ  "مجلس الشعب"لمنصب رئيسة  امرأةوصول  كانلى أماكن صنع القرار، إ سياسيًا وا 

سوي النضال النُ نصر في معركة لالحتفال بتحقيق  مناسبةً ن يكون أالممكن لهذا الحدث  كان من حيث سورية،
 . ي محتوى حقيقي يمكن التعويل عليهمن أ لوال أنه جاء بشكله ومضمونه وظرفه فارغاً الطويل، السوري 

قراءة التجارب من خالل كر بأنه علينا أن نذّ  ،روس وتوضيح الصورة الملتبسةجل تعلم الدّ في هذه المناسبة ومن أ
عّتى أ في ظل وصول المرأة ألماكن صنع القرار حتى ، هناك من يعتبر شابهةالمسوية في األمثلة العالمية النُ 

فيه بعض اإليجابية من خالل تعود المجتمع على وجود النساء في هذه المراكز  أمر   هو ة،األنظمة  القمعيّ 
 تفعيلماكن صنع القرار و تثبت تجارب الكثير من الشعوب أن وصول المرأة الى أ ،بالمقابل .صواتهنوسماع أ

 ظام ديمقراطي ونصوص دستورية واضحة تضمن المساواة التامةبوجود ن يمكن ضمانه إالّ ال شاركتها السياسية م
ريثما تتشكل ثقافة  بحقها قف في وجه كل محاوالت التمييزوت من انتهاكات هيئات الحكم المتتالية،وتحميها 

 مجتمعية مالئمة.

 راغ هذه الحقلى إفمن قبل النظام والمعارضة، يؤدي بال شك إ اليصال رسائل سياسيةالنساء  مشاركةإّن استخدام 
 الثمن الباهظ الذي تدفعه المرأة السورية منذ خمس سنوات موتًا واعتقااًل وتهجيرًا وتجويعًا، هو دليل  و  من محتواه،

 واضح على همجية النظام وانتهاكاته اليومية لحقوق المرأة وحقوق اإلنسان.

وأن نكون مستعدات ومستعدين دائما للتعامل مع  ،ع البوصلةال نضيّ ت ُنسوية أن علينا كمنظما لكن يبقى
التنسيق عبر ايا النساء المحقة ومحاوالت إفراغها من محتواها، وللوقوف في وجه التالعب في قض ،المستجدات

ي تؤمن أن النضال من سوية العالمية التالمنظمات النُ  عبر التنسيق معو  ،السوريةة سويّ الدائم بين التجمعات النُ 
 اإلنسان كافة.هو نضال عالمي شامل من أجل حقوق  لمرأةأجل حقوق ا


