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 اتجاهات الحراك النسوي في ظل ثورات الربيع العربي

(2015 -2011 )التجربة السورية نموذجا    

  
 آراء عابد الجرمان 

 الملخص

ي سوريا أثناء الثورة وبما أن الحاضر غير منقطع عن التاري    خ، بل هو شكل من يحاول هذا البحث عرض الحراك ال
ر
نسوي ف

أشكاله ونتيجة قد تصل إىل حد الحتمية، لذا سىع البحث إىل عرض موجز عن تاري    خ الحراك النسوي الفكري والسياسي 

ي البالد العربي
ر
ي ف ي سوريا منذ حواىلي مئة عام ونيف إىل أن انطلق الربيع العربب 

ر
ي ف

ي صورة مآل الحال اآلنر
ر
 القارئ ف

ً
ة، واضعا

 للحراك السوري النسوي. 

 ،
ً
، ثقافيا

ً
ووجد البحث أن من المهم عرض محايثات وجود الحراك النسوي السوري، وتحديدها أيا كان منطلقها: سياسيا

 .
ً
، أم اجتماعيا

ً
 دينيا

ي الوقت الذي يحاول البحث تقسيم اتجاهات الحراك النسوي إىل اتجاه
ر
، فإنه ال ينىس أن وف ي

ر عسكري وآخر مدنر ير

ي بعض األحيان، ال سيما إن علمنا أن أغلبية النساء السوريات لم 
ر
ر أنماط السلوك قد يبدو غير ممكن ف محاولة الفصل بير

ي الثورة، 
ر
ي ف

 لالنخراط المدنر
ً
ي العمل العسكري. لذا كان توجه معظمهن للحراك العسكري استمرارا

ر
يكن يوما منخرطات ف

ي خيار حمل السالح. والذ
ر
ة إىل زجهن ف  ي أودت حالة العنف الخطير

ي الثورة السورية بأنها لم تكن صورة رومانسية، بل كانت 
ر
ي االنخراط ف

ر
يقع عىل البحث عبء توضيح صورة خيار المرأة ف

ي سوء الصورة معوقات متعددة تكاثف
ر
 مفروشا باآلالم ليس لها فقط بل لكل أفراد األرسة. ساهم ف

ً
ت عىل مدى طريقا

، وهذا النسيج كان له الدور  ي
ي واجتماعي وديبر

 
ي وحقوف

ج داخل نسيج فكري وقانونر ر  من االستبداد الذي امي 
ً
ر عاما خمسير

ي والحضاري نحو األمام. وقد تم تعزيز واستخدام هذا النسيج أثناء 
ي شدها للخلف وليس الدفع بحضورها المدنر

ر
الساس ف

 
ً
 هدفها ارتكاس الحراك المجتمىعي الثائر. ربيع سوريا لقولبتها بصفتها جسدا

ً
 سياسية

ً
، ودريئة

ً
 عائقا
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ي الحراك، فمن جهة ُيفتح الباب لرؤية واقع المرأة المستغل 
ر
مما سبق نتوصل إىل نتائج بحثية عدة يضيؤها مشاركتها ف

ي الحياة المجتمعية والسيا
ر
وع قبل وأثناء الثورة. ومن جهة أخرى يتم التنبيه إىل مركزية دورها ف سية والفكرية الناظمة لمشر

 دولة سورية الجديدة المتمتعة بالقانون والمدنية. 

ة البحث  إشكاليَّ

ي هذه 
ر
ي عدد من البلدان العربية فرصة استثنائية للكثير من القوى المهّمشة ف

ر
ة ف ي السنوات األرب  ع األخير

ر
ل ما حدث ف

َّ
شك

ي دائرة  المجتمعات؛ لتعلن عن صوتها الخاص، بغّض النظر عن
ر
ْسِكَن ف

ُ
ن أ الموقف منه، ومن الصعوبة أن نتوقع ممَّ

ش عىل محورْين:   سيعتمد هذا المهمَّ
ً
 أن يقدم رؤى ناضجة ومتكاملة، مسبقة التخطيط، وغالبا

ً
 التهميش طويال

مه، منعَ  المحور األول: 
ِّ
 يمكن أن يقد

ً
 مختلفا

ً
 لديه شيئا

َّ
اح الجديد؛ لشعوره أن  وقدرته عىل اجي 

ُ
ه القمُع الطويل حماسه

 من اإلعالن عنه. 

 : ي
 
ه عىل التجربة الشخصية أو الجماعّية لتطوير أولّيات أفكاره، ولكون تلك التجربة ال تنبُع من فلسفة  المحور الثان

ُ
اعتماد

ي حسبانه. 
ر
 متكاملة لما يقوم به، فقد تخُرج مشاريُعه عن المسار الذي وضعه ف

ي ربيع السنوات األرب  ع ربيعها الخاص، الذي تقاطع مع ولعلَّ المرأة العربية من أبرز هذه الك
ر
ي وجدت ف

ائنات المهمشة، الب 

ها عن اإلصابة بما أصاب تلك المحاوالت، 
ُ
ي الوقت نفسه، بعد هذا الحرمان الطويل لن تنأى محاوالت

ر
ها، ف

َّ
َ أن ما حدث، غير

ي اتجاهات ال تخدُم فلسفة الربيع
ر
 ف

ْ
، أو انحرفت

ً
 البوصلة أحيانا

ْ
.  فضاعت ي  العرن 

 معيارّية، بقدر ما هي تسمية توصيفّية تحاوُل اإلفادة من تسمية شائعة 
ً
ي هذا السياق، تسمية

ر
ي ف  الربيع العرن 

ُ
 تسمية

ْ
ليست

 لها ما لها، وعليها ما عليها. 

ي هذه السنوات األرب  ع، وخلخلة المفاهيم والببر والقيم الناظمة لحركة المجتمعات الع
ر
ربية؛ وأمام التشويش الذي حصل ف

ي مسارات الثورة، 
ر
ي اتجاهاته المختلفة، فارتطَم بعضه بخيارات األنظمة، وسار قسٌم منه ف

ر
فقد تصادم الحراك النسوي ف

، أو رّبما  ي
ي أو الطائفر

ر
ومثلما وجدت الكثير من النسوة أن دوَرهنَّ يكمُن بحمل السالح، والدفاع عن خيارات االنتماء الجغراف

دة قام بها الخصم، كذلك نجد أن السواد األعظم من الحراك  عن خيارات رجالهن، أو ربما 
َّ
 من ممارسات محد

ً
انتقاما

ا   تأنيث الوحشة الناجمة عمَّ
ُ
د الجروح، وتعيد ي وتضمِّ

ي تببر
، الب  ي

ي فلسفة دور المرأة التاريخر
ر
ى ف

َّ
النسوي قد أحيا ما تبد

فه الحروب. 
ِّ
 تخل

 أهداف البحث

ي سوريامعرفة األرضية التاريخية  –
ر
  .للحراك النسوي ف

ي  – ي ثورات الربيع العرن 
ر
 .رصد فلسفة واتجاهات الحراك النسوي ف

ي  –   .التعرف إىل موقع الحراك النسوي السوري من اتجاهات الحراك النسوي العرن 

ي مصلحة  –
ر
ات تصب ف ي العالم من تغير

ر
ي سوريا نسبة إىل ما يحصل ف

ر
رصد مدى تطور أو انحسار الحراك النسوي ف

 .لمرأةا

رصد خيارات المرأة السورية وتأثرها بالبيئة المحيطة بها، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، ومدى قدرتها عىل  –

 .التحرك أو النشاط

ي تعرقل الحراك النسوي السوري وإمكانيات تقديم الحلول –
 .معرفة العوائق الب 

ي الحراك النسوي السوري وكيفية توض –
ر
يح هذه الجوانب وجعلها مدرسة جديدة إضاءة الجوانب المخفية ف

ي توسيع رؤية التخطيط والبناء لحياتها ومستقبلها. 
ر
 للمرأة السورية تسهم ف
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 منهجية البحث

ي مقاربة الظواهر االجتماعية ي
ر
 األنجع ف

ّ
عتمد هذا البحث عىل الرصد والتوصيف والتحليل، بما أن هذه المنهجية تعد

ي سيحرم القارئ من االطالع عىل جوانب ذات الطابع اإلش  ، ذلك أن مقاربة مثل هذا البحث عي  منظار إيديولوج  كاىلي

 األنشطة المختلفة. 

ي 
ر
د ف ي بعض ما سير

ر
يسىع هذا البحث لمقاطعة المعلومات ذات المصادر المتعددة، وأولها التجربة الشخصية الُمشاركة ف

ي خطة البحث، ، وماورد من كتب مرجعية ومقاالت وأ
بحاث تنير درب البحث وتعززه، وسيكون لإلعالم بأنواعه )الصحفر

 طزاجة األحداث واستمراريتها 
ً
ر يعودان إىل أوال امج الوثائقية( دوره الذي ال يمكن غض الطرف عنه لسببير والميديا والي 

ي سوريا ترصده التقارير اإل 
ر
ي وتفاصيله ف  إن أخبار الربيع العرن 

ً
خبارية واألفالم التوثيقية والصورة أثناء كتابة البحث، وثانيا

ي الحراك جانبا 
ر
، إضافة إىل إيالء التجارب والشهادات الشخصية لنساء مشاركات ف أكير مما تتابعه مؤسسات ودور النشر

مهما لتوثيق وقائع من الحراك النسوي السوري، غير غائب عن البحث رصد حراك الجمعيات والمؤسسات والتجمعات 

ي سور 
ر
ي ظهرت ف

ي هذا المسىع تسليط الضوء عىل هذا الحراك من جوانبه المختلفة، بهدف التعرف الب 
ر
ية، وديدن البحث ف

 إىل حسناته وسلبياته وارتباطه بتاريخه ومستقبله. 

 مقدمة 

ي سورية خاصة، ربما من األجدر اإلجاب
ر
ي البالد العربية عامة وف

ر
ة عن هذه ما هو الحراك النسوي وكيف يمكن النظر له ف

كل البشر لديهم الحقوق المدنية ذاتها بالحرية والمساواة، وأال بأن  اإليمان هو بأنه   التساؤل بتعريف الحراك النسوي أوال

 عن أي شكل من 
ً
ام بغض النظر عن النوع، وبعيدا يستهان بتفكير أي من الرجل او المرأة وأن يناال القدر ذاته من االحي 

 أشكال العنرصية. 

ي يبف  ا
ر
ي الدول العربية هو: هل يوجد حراك نسوي ف

ر
لسؤال الدائم واألكير مواجهة لكل من أراد دراسة الحراك النسوي ف

، اعتقاد سببه يعود إىل التشويش الذي رافق الحراك النسوي  ي البالد العربية؟ هناك تشكيك دائم بوجود حراك نسوي عرن 

ي البالد العربية فهو حراك لم يخرج من خضم أحداث  
ر
ي كل مرة يخرج ف

ر
 نسوية فقط أو من احتياجات نسوية فقط بل كان ف

 وسبب 
ً
ي الحراك النسوي مختلطا

للعلن ترافقه احداثا مفصلية اخرى من مثل التحرر من محتل أو من حكم ديكتاتور، فيأن 

ي ظروف حراك المرأة العربية وتوجيهه نحو المطالبة بالتغيير وإنما األ 
ر
مر يعود إىل عدم ذلك ال يعود لضعف أو فقر ف

 من انتدابات ومن ثم تسلط حكومات 
ً
ي وما تاله الحقا

االستقرار الذي تشهده المنطقة العربية منذ ما قبل االحتالل العثمانر

ي عامة من أهمية خروج مطالبات تطالب بالعدالة الجندرية، حيث أن  ديكتاتورية، قللت بانتهاكها لحقوق اإلنسان العرن 

 هو مفهوم مغيب. مفهوم العدالة عامة 

 عن الحراكات األخرى 
ً
 ومنقطعا

ً
ي العالم ال نجده منبتا

ر
ومع ذلك وإن عدنا إىل تاري    خ ظهور مفهوم الحراك النسوي ف

ي كثير من األحيان قد 
ر
العنرصية أو الشوفينية أو عن االحتالالت والثورات ألجل الديمقراطية والعدالة االجتماعية، بل هو ف

كاتالزم مع حركات مواجهة  ي أمير
ر
ة للبيض ضد السود ف ر  1.العنرصية كما هو حال العنرصية المتحير

ي وإغفال نسويته لمجرد أنه حراك خرج 
ي ال يمكن نعته بالنسان  ي العرن 

ثناء الثورات ومناهضة ألذا فإن وجوه الحراك النسان 

ي لم يقرأن نظريات النسوية ونادين بالعدالة 
ي المجتمع والسياسة االحتالالت، وال يمكن نعت النسوة اللوان 

ر
والمساواة ف

                                                                 
1 Sara Motta, Cristina Flesher Fominaya, Catherine Eschle and Laurence Cox, Interface: a journal for and about 

social movements, Feminism, “women’s movements and women in movement” Volume 3 (2): i - iv (November 

2011), p. 7. 
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ين بشعارات المساواة  ي القرن الواحد والعشر
ر
ي العالم. كل ما هنالك أنهن ينادين ف

ر
بأنهن لم ينادين بما نادت به النسوية ف

، عندما لم يكن قد تعرفن بعد نظرية النسوية والجندر والمساواة ي نهاية القرن التاسع عشر
ر
ي نادت بها النساء ف

 . العفوية الب 

ي خاصة نجد أنها ثورات تخرج  من قلب المدن والقرى  وبالعودة إىل إرهاصات وظروف ثورات العالم عامة والعالم العرن 

ي الثورات، لذا يقال 
ر
المأهولة وليس من المناطق النائية أو القفار، وهو أحد عوامل انخراط كافة مكونات المجتمعات ف

ي العالم الع
ر
 عن ثوراته. أنها ثورات الشعوب. والنساء ف

ً
ي كما هو شأن نساء العالم لم ينأين بأنفسهن بعيدا  رن 

يلحظ المتابع لألبحاث العالمية ومراكز الدراسات والنشر رصدهم واهتمامهم بخروج المرأة إىل الشوارع فتحدثوا عن 

ي ليبيا بسبب سل
ر
ي تونس وما بعد الثورة، وتوجسوا من عدم تمكن المرأة ف

ر
طة المجتمع واإلسالم الحراك الثوري النسوي ف

من الخروج للشوراع والتظاهر ولكن الواقع اثبت العكس وأكد انخراطها ومتابعتها عىل الرغم من ظروف مخلفات 

، بينما كرمت  االستبداد والقمع الطويل، بينما كانت المرأة المرصية واحتاللها الميدان المرصي والعالمي االهتمام األكي 

ي اليمن لقدرتها 
ر
اح معالم الحرية والمقاومة ألجلها. المرأة ف  عىل اجي 

وقد تصدرت المرأة الفلسطينية الثائرة منذ عقود ذواكر الشعوب العربية والعالمية وما زالت مثاال وقدوة لم تتوقف عن 

ي سبيل الحرية بكل أشكالها النهضوية. 
ر
 العطاء ف

ي كل أنحاء العالم
ر
ي ف ي  ومن هنا وتبعا لتاري    خ الحراك الثوري الشعب 

ر
فإن بقاء المرأة السورية بعيدة عن موجات الغضب ف

ي وعيهن ألحداث 
ر
 لتباين ف

ً
ب من المستحيل، وربما لم يكن خروج جميع النساء السوريات متساويا كما وكيفا ربيع سوريا ضر

ي الدول األخرى وترقب حصول
ر
ي االنتماء ألوساط مثقفة مطلعة  عىل الحراك السياسي ف

ر
ي وتباين ف ي سورية. الربيع العرن 

ر
ه ف

 ولكنهن تعرضن لالضطهاد والعنف منذ بداية التظاهرات 
ً
كما نجد أن هناك نساء سوريات لم يخضن غمار السياسة سابقا

ي سوريا مما جعلهن منساقات للعمل الثوري إىل جانب ذوي  هن من الرجال. 
ر
 ف

، ورد الفعل العنيف الذي مورس  
ً
ي المقابل فإن طول مدة الحراك الثوري زمنيا

ر
من قبل أجهزة النظام السوري وأتباعه ف

ي األحداث وتنال 
ر
من الشبيحة والقوى الخارجية، جعل المرأة بمعظم أطيافها وانتماءاتها االجتماعية والثقافية تنخرط ف

ي الجلسات 
ر
 يدار ف

ً
 نسائيا

ً
ات األخبار هاجسا ي السياسة ومتابعة نشر

ر
عواقب ما يحصل بشكل أو بآخر. حب  بات الحديث ف

ة. النسا  كثير
ً
 والبوح عن المسكوت عنه أحيانا

ً
ثرة حينا  ئية يصل حد الير

ر  ي الثورة لن يجنبها الخطر، وبالرغم من ترصر
ر
ي المناطق الساخنة وهو أن عدم انخراط المرأة ف

ر
ال سيما ما أثبتته األحداث ف

ديمقراطيا وبناء دولة المرأة السورية من سلطة وقمع النظام والحصار وعدم قدرته عىل حكم الشعب السوري حكما 

ر المواالة  ي موقف المرأة السورية بير
ر
حقوق تكفل حقوقها المدنية وأحوالها الشخصية، إال أن المتابع يلحظ انقساما ف

ي  ي تجعل من شكل الموقف النسوي من الربيع العرن 
للنظام ومعارضته، إضافة إىل الكثير من التشعبات والتفاصيل الب 

 
ً
 غير متجانس وال يمكن تقسيمه إىل أسود وأبيض.  عامة والسوري خاصة موقفا

؛ أحدهما منطلقه حماية األقليات الدينية والعرقية.  ر امنير ر
ر مي   لقد قام النظام منذ بداية الثورة عىل بث خطابير

ي وتركيا، بهدف استقط ي وارسائيل والخليج العرن  ي منطلقه حماية سوريا من المؤامرة الكونية واالستعمار الغرن 
اب والثانر

ية(.  ر )األقليات واألكير يحة األكي  من السوريير  الشر

عية هذه الثورة  ومن الطبيىعي أن تتبع المرأة توجه عائلتها ومجتمعها فكانت النسوة تنخرطن بما يراه محيطها بما يخص رسر

 .
ً
ي سوريا مطلقا

ر
ورتها أو مدى خطورتها أو عدم الحاجة لوجود ربيع ف  أو عدمها وضر

 فمنهن من لم ولكن هذه اآلراء جعل
ً
 ومتشعبا

ً
 منقسما

ً
ت موقف المرأة السورية داخل ما يعتي  بالمجتمع المواىلي أيضا

 عىل أفراد أرستها ومنهن من وقعن تحت رهبة الخطاب السياسي 
ً
ر بزج عائالتهن برهان الموت والحياة خوفا يرغي 
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ر عىل هذا  ات طويلة من  واالجتماعي الذي يسيطر عىل محيطهن ويقتنعن به ألنهن نسوة تربير الخطاب وحملنه لفي 

ي أيام الال حرب فما بالك بأيام 
ر
طفولتهن وشبابهن. وأخريات منغمسات بالهم اليومي من طعام ولباس بالكاد يجدنه ف

 الحرب والجوع. 

ي انشققن عن انتمائهن الضيق وانخرطن بالثورة
يحة من النساء اللوان   ومن داخل هذا الرؤية يدرك المتابع ان هناك رسر

ورة الحراك الثوري ضد النظام ألسباب إيديولوجية تؤمن بالخروج من  بسبب تشكل رؤية خاصة بهم تنبؤهن برصر

ي الحرية والديمقراطية لكل أبناء وبنات الدولة، إضافة إىل أن هناك ممن 
ر
االنتماءات الضيقة إىل االنتماء ألهداف شاملة ف

 طارئة شخصية أو دينية أو انتهكات ف
ً
ردية من طرف النظام بحقها أو بحق أحد أفراد عائلتها، وهؤالء النسوة واجهن ظروفا

واجهن المزيد من المعوقات والضغوط لكونهن يشن بعكس رغبة المحيط العائىلي والحامل االجتماعي المؤيد للنظام أو 

ي سوريا. 
ر
 الرافض للثورة ف

، فإن وأيا كانت المواقف تجاه طرح إشكالية؛ حياة أي طرف من النساء السو 
ً
ريات عىل األرض السورية هي األكير أمانا

ي سوريا مفادها أن المرأة السوية 
ر
ة تنمو منذ اليوم األول لبداية الربيع ف مجرد التفكير بأن هناك ثيمة إيديولوجية خطير

ر الطراف المتنازعة، هذا التفكير بحد ذاته يجعل من المرأ ة السورية يستخدم جسدها أداة ضغط لتغيير أو قلب الرصاع بير

ي )المرأة هي الطرف الذي يكش الظهر(.  ي الخطاب الشعب 
ر
 ال يشعر باألمان أثناء الحرب. وهو ما يعي  عنه ف

ً
 طرفا

ي الحراك الثوري وتحقيق الدولة الحرة من 
ر
يكا للرجل ف إن هذا النوع من الخطاب يحول قضية حضورها من وصفها  رسر

ي.  األنظمة الديكتاتورية إىل وصفها أداة وسالح  حرب بشر

ي مسألة جد مهمة بالنسبة لرصاع المرأة الثوري الموازي لرصاع الرجل لألنظمة المستبدة، أن عليها أن تدفع 
وهو ما يعبر

، أو االجتماعي  ي
ر
 عن منحاها الثقاف

ْ
ت
َ
د ، وعليها أن تدرس خيارها جيدا قبل إقحامها لجسدها بوتقة ثورة ُحيِّ

ً
الثمن مضاعفا

ي ال
، أو الديبر ي

 
 ذي يمكن أن ينرص المرأة ويرفع من شأنها، لتكرس تجاهها نظرة الدونية والدريئة. األخالف

 أنها حطب الثورة وأن بها تقاد مشاعل الحرية لذا فإنها بالرغم من 
ً
وبالرغم من إدراكها لحالها وموقعها إال أنها تعلم ايضا

ي أن النساء كل االعتبارات لم تقف صامتة أو متخاذلة أو مجرد رد فعل فشاركت بأشكا ل عدة )فلقد علمنا الربيع العرن 

تتشارك األحاسيس والمشاعر، قبل أي اعتبار أخر، بنظرتها وحدسها وأن الثورة طريق أساسي للتحرر من االستبداد 

ي 
ر
ي والمؤثر ف

والفساد والمطالبة بالعدالة والديمقراطية والحرية، وإطار يتيح للجميع ممارسة العمل السياسي التلقان 

ي حياتهن  .تقبلالمس
ر
أميات أو مثقفات، من القاهرة أو من تلبيسة، كل النساء فهمن أن رياح الحرية تنفخ أمال جديدا ف

ر النداء بشعة متجاوزات اعتبارات القمع والعنف  2.(وحياة مجتمعاتهن فلبير

ي سوريا
 
 األرضية التاريخية للحراك النسوي ف

عطيات توصيفية لماض أو حاضر مكتوب أو متناقل شفويا، وهو ما اعتادته اكتشاف الواقع وتوقع المستقبل تمهد له م

ي تذهب لالستقراء والقياس. 
قب، وكذلك الدراسات االجتماعية البر ي منطقها الحدسي للتأويل والتفسير والي 

ر
الشعوب ف

ورة التاريخية لموضوع البحث أمر ال بد منه وهو ما يجعل من التقا  ومنه كان وقوفنا عىل السير
ً
 مهما

ً
ي مدخال

دم الزمبر

ي لكل 
ي بحثنا هذا إىل السير التاريخر

ر
ر والتوقع. أي أن التعرف ف ي ذهن القارئ وإطالق محركات التخمير

ر
لتبلور هيئة الواقع ف

، واإللمام  ي الحراك النسوي السوري الحاىلي
ر
ن القارئ من التنبؤ بالكّم والكيف ف

ِّ
مرحلة سياسية ودور المرأة السورية فيها يمك

 يجب أن تكون عليه فاعلية المرأة السورية.  بما 

                                                                 

: ثورات الخالص واالستبدادمائال بخاش،  - 2 ق الكتاب، طالربيع العرن   ، 2013، 1، دراسة حاالت، الشبكة العربية لدراسة الديمقراطية، دار شر

 . 414ص
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ي عامة ومن ثم  ي  العرن 
وألجل رؤية معرفية زمنية شاملة عن المرأة السورية نبدأ بعرض بعض نقاط الحضور النسان 

ي مرورا باالنتدابات األوروبية إىل أن اتخذت األنظمة 
ي التاري    خ الحديث أي منذ االحتالل العثمانر

ر
السوري خاصة ف

ي الدول العربية. الديكتات
ر
 ورية العربية هيئاتها السلطوية ف

: لمحة عامة  ي ي العالم العرن 
 
 عن الحراك النسوي ف

ر أخبار بالد  ي أخذ مد الدولة العثمانية باالنحسار والطموح لدول عربية مستقلة، تهادى إىل أسماع المواطنير
ي المرحلة الب 

ر
ف

ي أخذت بالتطور الشي    ع وإنشاء ببر تحتية و 
 اجتماعية وثقافية وصناعية باتت وجهة أمل وقدوة عمل. الغرب الب 

 للغرب وأخرى ترى أن بخرجت الكثير من المواقف المت
ً
ر موال لفكرة االنسياق كليا ي سوريا والبالد العربية عامة، بير

ر
اينة ف

ر من اإلذعان الحتالل جديد، كما ظهر موقف  ي واإلسالمي متخوفير ينحو باتجاه عىل العرب العودة إىل التاري    خ العرن 

الوسطية واالعتدال وذلك باالحتفاظ بالتقاليد العربية وأخذ المفيد من تجربة الغرب. فهذه المرحلة )أنجبت أقوى 

ي تحقيق االستقالل وطرد قوات االحتالل. وولدت هذه 
ر
ي كان لنشوئها وتطورها الفضل األول ف

الحركات الوطنية الب 

ي نشأت عنها 
ي لحظة ترفع  الحركات والدول المستقلة الب 

ر
ي مرص وسورية والعراق وبقية البلدان المتعددة الطوائف ف

ر
ف

ر من قبل جميع الطوائف والطبقات واألقوام عىل الحساسيات التقليدية كلها، وأشكال التعصب واالنغالق  وارتفاع رائعير

  3.الماضية إلقامة جمهورية تعددية ديمقراطية مفتوحة بالتساوي لجميع أبنائها(

ي هذا العالم، وقد يختلف مدى إدراكها لما يحصل وما المر 
ر
أة إال جزء يشارك الرجل الواقع وليست بمعزل عما يحصل ف

ي العالم بحسب انتمائها االجتماعي أو مستوى تعليمها، ولكن ال يمكن عزلها عن معطيات الواقع حينها. وقد أخذ  
ر
سياسيا ف

ي الكثير من الدول 
ر
ر وسوريا والعراق والجزائر الخطاب النهضوي أشكاال مختلفة ف العربية من مثل مرص ولبنان وفلسطير

ها من الدول العربية. والمالحظ أن  المرأة العربية الواعي أو غير الواعي بنسويته حراك يعتي  حراك والمغرب وتونس وغير

 إىل حد ما 
ً
، فلم يعي  عن ذاته بشكل دعوات نافرة وصارخة بم متناسبا ي ي مع طبيعة المجتمع العرن  قاومة المجتمع العرن 

ي بل كانت الدعوات تحمل معانيها بطريقة تتناسب مع شكل وبنية المجتمع المحافظة.  واالنخراط كليا بالسياق الغرن 

ي 
ر
ر إىل االنطالق من داخل المجتمع ومعطياته التقليدية إىل ما هو آمن وف وقد ظهرت فئة من النساء المثقفات يسعير

 مع مصلحة الرجال والنساء.  أي أ
ر
ي المكرس اجتماعيا ودينيا ولكن بما ال يتناف

 
ف ننا نرى حالة من تقبل  المرأة لدورها الشر

ات انشغلن  ي المجتمع المرصي من أن سيدات كثير
ر
. ومنه ما نجده ف ي الحياة والتعليم والخيار الشخصي

ر
حريتها وحقوقها ف

ي والفكري وما يخدم حرية المرأة بأشكال مختلفة.  فظر 
ي ناصف تتشابه مع ظروف بالهم الوطبر

وف حياة ونشأة ملك حفبر

 قبل أن تشكل قضيتها مشكلة 
ً
 معبر أن تكون المرأة إنسانا

ً
ي  مبكرا

حياة ونشأة  المرأة السورية عامة. فقد علمت ملك حفبر

ؤ منه فنجدها قد خاضت أعقد مشكالت المرأة  الجندر، وتحدثت بلسانها دون االنسالخ عن معطيات المجتمع أو التي 

ي 
ر
ي الوقت الذي كان : )السفور أو نزع الحجاب ف

ر
العربية من مثل مشكلة الحجاب بطريقة تتناسب والقيم االجتماعية ف

 للتمسك بالهوية العربية، ولقد 
ً
ي مواجهة التيار المحافظ، الذي اعتي  الحجاب رمزا

ر
 للتحرر والمدنية ف

ً
خطاب النهضة رمزا

. فال المغاالة  ر ج أو اتباع آخر موضة خافت ملك هذين الفريقير ي التي 
ر
ي التحجب دليل عىل المحافظة، وال المغاالة ف

ر
ف

ة بالوعي السليم والمعرفة والعلم  نسائية قليلة  4.(دليل عىل التمدن أو التحرر، وإنما العي 
ً
ي الوقت ذاته نجد أصواتا

ر
ف

ي للمرأة الذي يموضعها أدنر حضور الصوت ينادي بالتحرر ونبذ بواجهت واقع المرأة العربية بشكل أكير ضامة و 
 
ف الشر

 من أوجه بالعبودية ونادت بالمساواة واعية بمصطلحات الجندر 
ً
رتبة من الرجل وهو ما وسمته مي زيادة عىل أنه وجها

ي ذلك من معبر التحقير 
ر
 ألدركن ما ف

ً
رن قليال

َّ
فك
َ
، ولو ت  أن يكن محبوبات لجمالهنَّ

ً
وخطابه: )النساء المسكينات يتهن دالال

ي ل
ه زوًجا. وهؤالء هنَّ الالن 

َ
ضن

ُ
ف  وحده لير

م إليهنَّ رجل بامتداح ُحسنهنَّ
َّ
، حب  األنثوية نفسها، ولكفر أن يتقد جميع قواهنَّ

                                                                 
وت، 3اسة السياسات، ط، المركز العرن   لألبحاث ودر المسألة الطائفية ومشكلة األقلياتبرهان غليون،  - 3  . 16، ص2012، بير
 28، ص نسائياتهدى الصدة،   4
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ق 
ُّ
ْيَن بالمال والحىلي والتمل

َ  عنه  —بعد أن ُيشي 
ضرَ  قبول نير العبودية والرِّ

 مطالبات   —وقد عبر سكوتهنَّ
ً
ين فجأة يني 

 مناديات  
 5.(باالستقالل والتحرير بحقوقهنَّ

 حركة نسوية سورية موازية: 

ي فتقول: 
 وضع المراة السورية الحاىلي والماضر

ر ي سوريا، سواء كان اليوم ) تقرن الباحثة رزان غزاوي بير
ر
دراسة وضع النساء ف

ي استندت إىل أجهزة
ر االعتبار البنية السياسية للنظام الب  ها من  أو قبل اندالع الثورة، من دون األخذ بعير المخابرات وغير

ة من سياسات النظام الداخلية. كامرأة  األجهزة األمنية المتخفية، هو طريق خاط  لفهم كيف أن حقوق المرأة تأثرت مبارسر

، من  ي
ي سوريا، لم أكن أن أتجرأ عىل تأسيس مجلة نسائية، عىل سبيل المثال، داخل جامعب 

ر
ة رشدي ف عشت معظم في 

اف مؤسسة حكومية( .  6.دون إرسر
ً
ي سوريا تاريخيا

ر
ي تستلهمها عملية قراءة واستنباط حراك المرأة ف

 وهي الرؤية الب 

ي نهاية 
ي سوريا لم تكن ببعيدة زمنيا عن حركات التحرر النسوي األوروبية، ففر

ر
يعلم المتابع أن حركات التحرر النسوي ف

ين كانت الموجة األوىل من حركات ال تحرر النسوي األوروبية قد أخذت بالظهور  القرن التسع عشر وبدايات القرن العشر

وقد زامنتها نداءات وإنجازات نسوية سورية بعضها مدرك لنسوية خطابه وآخر غير مدرك ولكنهن كن يعايشن حركات 

ي حملت هم بناء الوطن 
ي العالم أجمع. وكانت النساء السوريات إحدى النماذج النسائية العربية الب 

ر
التغيير الفكري ف

ي سوريا موقف الطليعة بالنسبة ألخواتهن السوريات فقامت وتحديد هو 
ر
يته! ومنه فقد تبنت النساء المثقفات والثوريات ف

ة  فئة منهن بتوىلي مهام التنظير والتنظيم للحراك النسوي السوري بهدف النهوض بالوطن، مدركات حجم المسؤولية الكبير

ر مرحلة ا ي آمن بير
ي انتقال وطبر

ر
ي تقع عىل عاتقهن ف

لعبودية إىل مرحلة التحرر واالستقالل، وكان أخذ هذا النهوض الب 

، فكان أول تظاهر نس ي بالنشوء والتطور منذ بدايات القرن التاسع عشر واستمر ما بعد انتهاء االحتالل الفرنىسي
 سوري ان 

ى عام  ي سوريا الكي 
ر
ي ف ي التاري    خ السوري والعرن 

ر
احتجاجا عىل ارتفاع  ضد الواىل العثمانر  1872نظمته النخبة النسوية ف

،  قدمنأسعار المواد الغذائية حيث 
ً
ي بيوتهن مستكينات بل حالة مدهشة لمجتمعهن أوال ولألتراك ثانيا

ر
ر ف فلم يلبير

ي المناطق الواقعة تحت سيطرته أيام السفر برلك، تظاهرن منددات ب
ر
ي ف

فكان ممارسات قائمي مقامات االحتالل العثمانر

قطاع وممارسة دور بسبب تشجيعها عىل اإلالدولة العثمانية نقمة الشعبية العامة عىل تنديدهن منسجما مع حالة ال

ر الفقراء واألغنياء وبالتاىلي ا الوضي والمتسلط ي دعوات متعددة . الحقا ظهرت لبون الشاسع بير
ر االحتالل العثمانر تربط بير

ي باتت تصفها بالجهالصو و 
ي تلك المرحلة، الصورة الب 

ر
ر كانت الصورة  . ل والتبعية والدونيةرة المكرسة للمرأة ف ي حير

ر
ف

، فباتت المرأة العربية عامة 
ً
ر من الرجال والنساء معا  إعجاب النهضويير

ي أوروبا قد أخذت تلف 
ر
المستوردة لحال المرأة ف

ي القرار السياسي 
ر
ة عن رغبتها بالمشاركة ف ي مؤتمرات وجمعيات عالمية معي 

ر
والسورية خاصة تقتنص فرص المشاركة  ف

ي »إعالء شأنها والمناداة بحقوقها من مثل انتداب و 
ي المنعقد « هنا كورانر

ي المؤتمر النسان 
ر
من قبل فتيات سورية لتشارك ف

ي شيكاغو عام 
ر
فتحدثت عن حال سورية وأهلها « واضعة عىل رأسها الكوفية والعقال»، وإلقائها خطبة بليغة 1893ف

ي دول العالم وبحثها 
ر
واستقرائها أسباب تمدن البالد، محاولة وضع أسس ومعايير تمدن آنذاك، وعن نتائج رحلتها ف

ي والسوري قائلة: )فهذا ما  المجتمعات والتشديد عىل دور المرأة، نقلت حينها ما خلصت له من نتائج إىل مجتمعها العرن 

 أوقفكنَّ عليه 
ْ
ا ال ي —أيتها األديبات  —أرغب أن ً  للمرأة العارفة العاملة تأثير

َّ
ا، لتعلمن أن ا ومعنويٍّ ية مدنيٍّ ي ترقية البشر

ر
 ف

ُّ
حد

 لم تعول عىل نفسها، وتطرق باب الجد 
ْ
ي سبق العلم واآلداب إن

ر
ا لكي أؤكد لكنَّ بأنه يستحيل عليها مجاراة الرجل ف

ً
وأيض

                                                                 
 . 35ص  المساواة،م  زيادة،   5
، النساء والثورة السوريةرزان غزاوي،  - 6  

ون  . 2014، سوريا الحرية لألبد، الموقع األلكير
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https://syriafreedomforever.wordpress.com/2014/04/16/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/
https://syriafreedomforever.wordpress.com/2014/04/16/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/
https://syriafreedomforever.wordpress.com/2014/04/16/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/
https://syriafreedomforever.wordpress.com/2014/04/16/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/
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  7.بيمينها(
ً
ي أول سورية كتبت مقافكانت  8صاحبة ديوان )بنت فكر(« ماريانا مّراش»الشاعرة  فكان أن ظهرت ايضا

ر
 ف
ً
ال

ي منتصف القرن التاسع عشر  جريدة
ر
 ف
ً
 أدبيا

ً
ي ترأست تحرير أول  9. ماري عجمي إضافة إىل وأحدثت صالونا

مجلة  الب 

ي عام 
ر
ي صدرت ف

 . 1910نسائية سورية )العروس( والب 

  أثناء متابعة رسائل
ً
ة من خالل  أحاديث تمت للنسوية فعليا ي تلك الفي 

ر
زينب  ويمكننا تعرف صورة حوارات النساء ف

ي مجلة العروس، 
ر
ي العالم و فالحسنية  لماري عجمي المنشورة ف

ر
ي إحداها ما آل له وضع المرأة ف

ر
حصولها تصف زينب ف

ي االنتخابات، وكيفية االنتقال بحال النسوة إىل وضع أفضل يخدمهن ويخدم أوطانهن، )كنت أطالع عىل 
ر
حقها السياسي ف

منح المرأة حق االنتخاب ألعضاء المجالس النيابية وقد سبق لألمريكية أن منذ هنيهة نبأ ما له أن حكومة سويشا قررت 

ي ذلك، وقد  / 1918نالت هذا الحق وحصلت عليه األلمانية عام / 
ر
ي العظيم الفضل األكي  ف

فال غرو أن للمؤتمر النسان 

قية والغربية ويس ي كل دولة من الدول الشر
ر
ي كل أقطار العالم وأصبح له فروع ف

ر
ي تهذيب النساء وتهيئتهن أشعل ثورة ف

ر
اعد ف

ء  ي تهي
وت بعض هذه الفروع الب  ي األستانة وأدنة وبير

ر
ها من وسائل االرتزاق. وف لالستقالل االقتصادي بتعليم المهن وغير

ا  ي العالم يقصدون سويشا وإنكلي 
ر
النساء لثورة فكرية يحاربن بها الفقر والظلم والحرب. ورئيسات فروع المؤتمر المتفرقة ف

 لإلقناع بأحقية ليت
ً
ي    ع والمحاماة استعدادا دربن عىل التنظيم ويقتبسن اآلراء والتعاليم السلمية ويتقن فن التشر

  10. (مطالبهن

ي هو )حزب الجامعة العربية(، ومجموعة  ي سوريا ظهور أول حزب قومي عرن 
ر
ي ف

ر ما مهد للوعي النهضوي النسان  ومن بير

، وتبلورت عن جمعيات من مثل الجمعية حركات وجمعيات بدأت بالتنظير ألفكارها م نذ أواسط القرن التاسع عشر

ي وجمعية العربية الفتاة الشية ر  11،القحطانية، والمنتدى األدن  مما أنتج عن تأسيس جمعيات نسائية تنوعت أهدافها بير

ي األوساط النسائية إىل االهتمام والرعاية الصحية وأخرى اجتماعية إضافة ل
ر
لجمعيات السياسية التنمية والتعليم ف

. وعىل سبيل المثال ليس إال: )الندوة الثقافية(، )رابطة الجامعيات السوريات(، أخرى والثقافية، و 
ً
 أيضا

ً
الموجهة دينيا

)سيدات الحنان(، )نور اإلحسان(، )المرأة العربية(، )السيدات اإلنجيلية(، )النهضة النسائية(، )إرشاد الفتاة العربية(، 

(، )رعاية العجزة )الرابطة الثقا ي
(، )الهالل األحمر السوري(، )اإلسعاف العام النسان  ي فية النسائية(، )منتدى سكينة األدن 

(، )رعاية الطفولة(، )النساء العرب القوميات(،  )رعاية الجندي(، )أرسة الجندي(، )الجمعية النسائية للخدمات  ر والمسنير

(، وكان نشاط ر ي فلسطير
ى االجتماعية( و)مواساة الجب  ي مختلف المدن الكي 

ر
 ف
ً
  .هذه الجمعيات ممتدا

ر  -يلحظ المتتبع للحراك النسوي السوري حينها عدة نقاط منها:  الية والمحافظة أنه متنوع بير تنوع ال يتعارض وهو الليي 

ي العالم
ر
 بل كان يحاول الأجمع مع حركات النهضة النسائية ف

ً
اليا بحتا ي لم يكن ليي  نهوض بأشكال . فالحراك النسوي الغرن 

ى:  ن أن اإلنجيل كلمة هللا المعصومة عن الخطأ    -1متنوعة فير ي يعتي 
وتستانيات، اللوان  النسويات  -2اإلنجيليات الي 

ي ال يعتقدن بعصمة كلمة هللا ويعتقدن 
ر الذكر واأل  بوجوباإلصالحيات واللوان  نبر بحسب المبادئ العامة المساواة بير

ي تتحدث بطريقة مغايرة.  لإلنجيل وليس بحسب بعض النصوص
قسم من -النسويات الراديكالية وهن نوعان:  -3الب 

النساء المسيحيات الراديكاليات وهن رأوا أن اإلنجيل لم ينصف المرأة ولكن يجب ان يتم العمل عىل روح الدين بالمساواة. 

ه مشكلة ا  12. ا لمرأة وسبب ظلمهوقسم آخر وهو خارج المسيحية وقام بالتمرد عىل الدين وتعاليمه واعتي 

ي  -
ال يمكن إغفاله سياق تواجد تلك الجمعيات والمنظمات األهلية النسوية لعامل إضافة إىل مالحظة السياق التاريخر

. فقد شهدت سوريا  ر ي ذلك الحير
ر
ي وهو ظروف الالاستقرار السياسي والعسكري ف

التدخل بعد انتهاء االحتالل العثمانر

                                                                 
7    ،  

قهنا كوران    الشر
ه ف   . 20، ص2012، 1، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة، طالتمدن الحديث وتأثير

وت، ديوان بنت فكرماريانا المراش،   8  . 1893، المطبعة األدبية، بير
ة زينب الحسينية إىل ماريسهام ترجمان،    9  . 2005، 1، مطبوعات وزراة الثقافة، دمشق، طعجم   رسائل األمير

 . 91المرجع ذاته، ص  10
 . 1988، سهيلة الريماوي، دار مجدالوي، األردن، 1918-1909دراسة وثائقية  -جمعية العربية الفتاة الشيةانظر:    11
 . 21-20تر: أميمة أبو بكر، ص، سلسلة ترجمات نسوية ، النسوية والدراسات الدينيةأميمة أبو بكر )مقدمة المحررة(،   12
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من متاعب فردية وعامة من فقر وظلم ومحاولة طمس الهوية، ومن ثم الجهود الوطنية  واالنتداب الفرنىسي وما اقتضاه

ي شهدتها سوريا 
ي بعد ذلك االنقالبات السياسية الب 

لتجميع القوى وتوحيدها ألجل التخلص من االنتداب بكل أشكاله، لتأن 

سلبا عىل انحسار الحراك النسوي أو تقليص أثناء محاولة بناء الدولة السورية. إال أن ظروف الالاستقرار تلك لم تؤثر 

وهو األمر الذي عىل مؤسسات البالد ومنظومة تشكل الدولة السورية بحدودها الجديدة وجود المرأة كما أن لم يؤثر 

ات إىل رضوان زيادة  يرجعه : )لم تشهد تغيير ي بناء هيكل مؤسسات دولة سورية آنئذ 
ر
اعتماد الدولة النظام الفرنىسي ف

عنته" جوهرية  ة إىل "رسر  أن من كان يقوم باالنقالب العسكري كان يسىعي بعد في 
, بمعبر ي بنية وشكل النظام السياسي

ر
ف

ة  13. عي  إجراءات دستورية وبرلمانية( ي األهىلي في 
ة من حراك المرأة السورية النسوي والنسان   يمكننا القول أن تلك الفي 

ً
إذا

  نشيطة تنب   بقيمة نوعية
ً
ي مفاهيم الدولة والمجتمع قانونيا واجتماعيا وسياسيا واقتصاديا. لحضور المر  الحقا

ر
 أة السورية ف

 تأميم النشاط األهلي النسوي: 

ي المرحلة التالية السيما مع بروز طموح النساء السوريات رفعت من مستوى اللمحة التاريخية السابقة لشكل الحراك  إن 
ر
 ف

ي والسوري  ر االشعور النهضوي العرن  ي سوريا ومحاولةالألطراف بير
ر
تلمس معالم بناء مجتمع متطور منشغل  سياسية ف

ي ف . بحركة المجتمعات المدنية
قدما بما يتناسب مع حركات التطور الحراك النسوي السوري كان من المتوقع أن يمصر

. إال أن 
ً
ي أخذت بيد المرأة أيضا

ي ستينيات القالعالمية والب 
ر
رن عىل تحجيم الوجود إمعان البنية السياسية للدولة السورية ف

ي مراكز القرار السياسي السوري 
ر
ي اتخاذ حريخالل الحد من من  ، وذلكانحدار مركزها االجتماعي تماشيا مع النسوي ف

ر
 تها ف

ي الحراك النسوي قانونيا، وهو ما قائها تحت سلطة الذكر والعائلة إبالقرار والخيار الشخصي و 
ر
ينب   بفجوة أو انكسار ف

ي الدولة
ر
ي الجندر. حتمي السورية وغياب  النهضوي ف

ر
 لمفردات العدالة والمساواة ف

ورة الحر  ي الحديث عن سير
ر
ي هذا المقام ف

ر
ر الحافظ ف ، بأن مسار الدولة السياسي المنفتح ايفيدنا ياسير ك النهضوي آنئذ 

السياسي السوري  عىل الديمقراطية والتعددية ما لبث أن أخذ باالنحسار بعد الوحدة السورية المرصية وقد ذهب التيار 

ر سورية ومرص بأنها استعمار ، عازين األمر إىل تجميد حراك النخبة السياسية بكل أشكالها  بما -وقتها باتهام الوحدة بير

ر السوري والمرصي عىل هدف واحد هو الوقوف بوجه  -فيها النسوي السابق ر عبد الناض عىل جمع الشعبير وتركير

 . ر يالية واستعادة فلسطير    14االمي 

ي هذا الموضعكما يمكن الحديث 
ر
ي كل البالد العربية عن مسارها الذي طىعر عليه النهضة والمدنية إىل  ف

ر
عن تحول عام ف

، بعد أن شعر بالمذلة جراء  تدينانعكاف نحو ال ي  األمر بنكسة حزيران )الحظ الرأي العرن 
ً
واالنهزام باتجاه التاري    خ رابطا

اكية العربية، وبدأ بمناقشة العودة إىل القيم الخاصة بالحضارة اإلسالمية، بدفع هزيمة حرب األيام الستة، إخفاق االشي  

ر   15. (من اإلسالميير

ر من الصحة وهو ما تنب   به المتابعة القريبة للحياة السورية  ر السابقير من االعتقاد بأن هناك الحقا ال يخلو كال الخطابير

ر عىل الحياة المدنية وهما السطوة الع ر طاغيتير سكرية والسطوة الدينية، ربما ال تبدو السطوة الدينية قوية سطوتير

وواضحة بحجم الحكم العسكري ولكنها موجودة بأشكال اجتماعية ومؤسساتية يشجع عليها الهيكل التنظيمي للدولة 

 ومؤسساتها وقوانينها. 

                                                                 
، مجلة الديمقراطية، العددالنظام السياس  السوريرضوان زيادة،  -  13  . 13، ص2015، القاهرة، 58: انتخابات بدون ناخبير 
  المسألة القومية الديمقراطيةياسير  الحافظ، انظر:  - 14

وت، طف  ، بير ، سلسلة دراسات الفكر العرن   -104-310، ص 1، معهد اإلنماء العرن  

105 . 

-48ص ،2015 الدوحة، السياسات، ودراسة لألبحاث العرن    المركز ، تر: نبيل عجان،صنع العدو، أو كيف تقتل بضمير مرتاحبيار كونيسا،  -  15

49 . 
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ر تحت م ي سوريا أخذ صوت الخطاب العسكري يجمع السوريير
ر
ظلة تهديد الوجود بعد استالم حزب البعث للحكم ف

.   اإلرسائيىلي  ياىلي العالمي ي المنطقة إضافة للمخطط اإلمي 
ر
 ف

ي تلك الخارطة السياسية البعثية الجديدة أي منذ عام 
ر
منع أي نشاط سياسي مغاير لنشاط الحزب الحاكم، ولذا  1963وف

ي فلك حزب البعث وتخدم منظوره 
ر
ي ال تدور ف

ي كانت الجمعيات والمنظمات النسائية الب  الداخىلي لبناء الدولة والخارج 

إنما هي نشاطات محظورة، فقام بحظر الجمعيات واألندية والصالونات الثقافية واألدبية النسائية واقترص  ،لمنطق العدو 

ي 
، الذي تصدر الواجهة النسوية للمجتمع وبات أشبه 1967عىل ظهور المرأة السورية من خالل نافذة االتحاد النسان 

، فأهداف االتحاد هي ذاتها أهداف حزب البعث، ومنجزاته ال تتجاوز دورات لمحو األمية، بالتنظيم والرو   الحكومي
ر تير

ي مؤسسات الدولة لرعاية أطفال الموظفات، إضافة إىل 
ر
وأعمال مهنية وفنية نسوية وقرارات إلنشاء روضات لألطفال ف

ي يمثلن المرأة السورية 
ي ظهور منظمات نسائية ذات نخبة من سيدات المجتمع الحزبيات اللوان 

. ما يعبر
ً
ي الخارج رسميا

ر
ف

 أهداف سياسية هو أمر ممنوع بالقوة. 

 ليصبح أي  
ً
ي سوريا عىل عاتقه ربط الدين بمؤسسات الدولة أيضا

ر
ي سوريا أخذ نظام الحكم ف

ر
وبعد أحداث الثمانينات ف

ي ليس بمعزل عن اهتمام وتوجيه الدولة. فكانت تلك األحداث فرصة
ب  نشاط ديبر جديدة لتعزيز حكم البعث لسورية برصر

ي عام 
ر
وتقويض أشكال الحراك جميعها فقام من جديد ب)حملة اعتقاالت طالت النساء منذ مطلع الثمانينات، ليصل ف

ر 1987 ي فرع فلسطير
ر
ر  80عدد النسوة المتهمات باالنتماء إىل حزب العمل الشيوعي ف ة احتجازهن بير

امرأة تراوحت في 

 لعمل نسوي سياسي شهدته سوريا األشهر والسنوات
ً
هن كن امتدادا ة حويجة وناهد بدوية وغير . هؤالء النسوة أمثال أمير

) ي
  16منذ الثالثينينات، وتم من خالل اعتقالهن إيصال رسالة مفادها بأن أيام االنخراط السياسي قد أصبحت من الماضر

ي يناض ويدعم
ي نسان 

ي أي تجمع مدنر
ر
ي تأسست  إضافة للتضييق عىل المرأة ف

وضع المرأة مثل )رابطة النساء السوريات( الب 

ي ظل المجتمع  1948منذ 
ر
ي لم تتجاوز حماية حقوق النساء ف

ي ظل النظام األسدي بعد تقليص طموحاتها الب 
ر
واستمرت ف

ي تنص عليها منظمة األمم المتحدة من مثل ا
وعة والب  لجنسية األبوي والمطالبة ببعض المطالب القانونية الحقوقية المشر

ة  17. وحقوق األمومة والطفولة، لكنها لم تتمكن من ممارسة كامل نشاطها بل عانت من الصعوبات والمعوقات الكثير

ون بيفاعة عمره واطالعه عىل ثقافة الخارج، واهتمامه بالمعلوماتية،   ي سوريا توسم كثير
ر
بعد استالم بشار األسد للحكم ف

ي سورية لتأسيس منظمات نسوية، ولكنهن صدمن بأن من فسارعت النسوة المثقفة المنفتحة والمتد
ر
 ف
ً
ينة المحافظة معا

سمح لهن كن من النخبة المقربة من مفاصل النظام، وغالبا أنهن يخضعن لوصاية أسماء األخرس زوجة الرئيس، من مثل 

الوئام( –لنساء الكفيفات )الهيئة السورية لشؤون األرسة( و)مؤسسة مورد( و)لجنة سيدات األعمال( و)الجمعية السورية ل

و)وحدة تنمية المرأة الريفية( بينما رفضت الحكومة ترخيص جمعية )مناهضة العنف ضد النساء( و)رابطة النساء 

االجتماعية( و)المبادرة االجتماعية( وغالبا ما كان يشاع عن هذه المنظمات باتهامها "بالعمالة للخارج".  السوريات للتنمية

ي استمرت بالرغم من دخولها بتفاصيل غير مرضية للدولة كان الموقع ولكن من الهيئات ا
الجتماعية المهتمة بالمرأة والب 

ي )نساء سورية( و 
ونر نت ربما  األلكي  ر ناظمة للنشر عي  االني   ما أبف  عىل الموقع فاعال. هو عدم وجود قوانير

ي انحدار حضور المرأة وتكريس عدم  قانونيا حاول النظام اللعب عىل حبىلي المجتمع السوري والمرأة، فحرص
ر
وأمعن ف

ي تحكم المجتمعات العربية وشعورها بالتهديد إزاء 
 من غريزة القطيع الب 

ً
ي الحقوق والواجبات مع الرجل تقربا

ر
مساواتها ف

ر   بإصدار قوانير
ً
 وقانونيا

ً
 منتقصة مدنيا

ً
ر الرجل والمرأة. فكان أن بقيت المرأة السورية دائما ال تدعم  معالم العدالة بير

 
ً
ر إجحافا  القوانير

ي الخيارات  الشخصية، من مثل:  الزواج والطالق والوراثة. فقانون األحوال الشخصية من أكير
ر
حقوقها ف

ي الوقت ذاته حرص النظام السوري أمام المجتمعات الدولية عىل المراوغة وتصدير صورة  مغايرة تظهر اهتمامه 
ر
بحقها. ف

                                                                 
16 -  ،   سوريا: من العورة إىل الثورةسارة أبو عسل 

ين األول،النساء ف   . 37، ص2014، مجلة أوراق، العدد الرابع، تشر
،  2006، رابطة النساء السوريات: عوائق وآفاقعبد الكريم،  أصالن- 17  

ون  /http://www.nesasy.org-، موقع نساء سورية األلكير

1478-257/1799 

http://www.nesasy.org/-257/1799-1478
http://www.nesasy.org/-257/1799-1478
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حية أخرى كان يظهر عدم تقبل بنية المجتمع السوري المحافظة والشعبية للمساواة بالمرأة ودعمه لحقوقها ومن نا

 صادق فيه عىل اتفاقية )السيداو( ومن ثم تحفظت الحكومة 
ً
يعيا  تشر

ً
والجندرة، ذلك مثلما فعل عندما أصدر مرسوما

 2و 1(، والفقرة 15من المادة ) 4رة (، الفق9من المادة ) 2(، الفقرة 2بصفتها تمثل الشعب عىل المواد التالية: المواد )

ي عطلت العمل بقرار السيداو.  18. (29من المادة  1، والفقرة 16والبنود ج، د، و، ي من المادة 
 وهي المواد الب 

ي الحقوق القانونية إضافة إىل استخدام أساليب االعتقال 
ر
ي والسياسي وانتقاص المرأة ف

ر
إن انحدار الحراك النسوي الثقاف

ي السوري السيما والمالحقة ا
ي النسان 

لمخابراتية والعنف السياسي أحد أهم أسباب  تردي حالة الحراك التنظيمي والمدنر

، ألن األداء 
ً
ي البلدان النامية ال تؤدي عملها بشكل أكير فعالية تلقائيا

ر
)إن المنظمات غير الحكومية "المستندة إىل القيم" ف

ي تعمل فيها وأهداف 
ات المختلفة مطلوبة. يعتمد عىل السياقات الب  ر لكن  العمل الذي تقوم به؛ فالببر التنظيمية والممير

ي أماكن استبدادية أو حيث تكون الموارد شحيحة
ر
وهو ما نأى بالمجتمع السوري عن أن  19. (قد ال تكون قابلة للتحقيق ف

ي الحضاري 
 بالرغم من احتوائه عىل معظم مكونات المجتمع المدنر

ً
 مدنيا

ً
ي المرأة من حالة يأخذ شكال

ي تستثبر
فالدول الب 

 .
ً
هلة سياسيا وثقافيا واجتماعيا ومنهكة اقتصاديا  البناء دول منقوصة، مي 

 إرهاصات الحراك النسوي السوري أثناء الثورة السورية 

ي مجتمعاتهم فكانوا يلعبون عىل هذا األمر بأن يقدموا صور 
ر
ة أدركت الحكومات العربية مدى حساسية موضوع المرأة ف

، ولقد أفلح الكثير من رؤساء الحكومات  ي طريقهم هوالمد اإلسالمي
ر
حرص الحكومات عىل تحرر المرأة وأن العقبة ف

العربية عىل مدى عقود بتصدير هذه الصورة للغرب، إال أن الباحثة البلجيكية  لويس قد توصلت إىل نتائج تحّمل حكومة 

ة ال ي الفي 
ر
ي تونس حب  ف

ر
ي تلت  سقوط نظامه، وتخص مواجهة المرأة التونسية تحدي حكم بن عىلي ما يحصل اآلن ف

ب 

ي 
ر
ي تونس حيث عاشت المرأة ف

ر
، وتعيد أسبابه إىل تأثير اإلرث الشائك الذي خلفه حكم بن عىلي ف

ً
الوصاية اإلسالمية حاليا

وع سياسي اشتغل ر صورة يقدمها للخارج بأنه يحاول أن يخرج المرأة من حكم التقوى ضمن مشر عليه طيلة  عرصه بير

 بحسب رأيها تقوم هي بالتدليل عليه من خالل لقاءات مع ناشطات ومنظمات 
ً
حكمه، ولكن ذلك لم يكن إال زيفا

  20تونسيات. 

ي ظل الحكومات العربية الديكتاتورية وارتباطها بالمرأة بمنأى عن الرجل ألنهما 
ر
ي مجال الحريات ف

ر
وهنا ال يمكن الحديث ف

ي داخل المنظومة 
ر
ي خوض التجربة يعيشان ف

ر
ي ف

ية والسياسية ذاتها، وما يخوضونه اآلن هو بمثابة التحدي الحقيف  البشر

ي لما أتيح للشعوب العربية عامة والسورية خاصة رجاال ونساء   لوال وجود ثورات الربيع العرن 
ً
السياسية فهما يعيشان حراكا

ر ينقلهم من خوضه بسبب المنع والحجب واإلقصاء والتهميش لكل مفرز سياسي أو ثق ي للمدنيير
ي أو منظمان  ي أو حزن 

ر
اف

ر الثائرين يمرون بمرحلة انتقالية  مرحلة الوعي إىل مرحلة التسييس والتنظيم والتخطيط، لذا ربما يمكننا القول بأن السوريير

  .ةطويلة ومتعب

ورية بعضها متشائم بنهايتها مما تمر به الثورة السورية نستطيع أن نرى أشكاال وأوجها من المتابعة السلبية للثورة الس

. كرس تلك  وبشكل البداية المتوقعة للحقبة الجديدة، وبعضها شامت بها ناظرا لما يحصل بها وحولها أنه مجرد فوضر

النظرة السلبية ما مرت به المناطق المحررة من سلطة النظام من عدم استقرار حيث لم تخضع لسلطة سياسية وإدارية 

                                                                 
  كافة المجاالت حقوق المرأة : المرأة السورية بير  الواقع والطموح)للمزيد من االطالع( خولة دنيا،  - 18

، الحوار المتمدن، موقع ومساواتها الكاملة ف 

، العدد  
ون   http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=90149. 2007، 1843ألكير

، النظرية والممارسةمايكل إدواردز،  -  19  
، مركز العرن   لألبحاث ،المجتمع المدن 

ودراسة السياسات، الدوحة،  تر: عبد الرحمن عبد القادر شاهير 

 . 142ص  ، 2015
20 Loes Debuysere, The women’s movement in Tunisia : Fault lines in a post-revolutionary context, scientific 

treatise, page 32. Universiteit Gent, faculteit politieke en sociale wetenschappen, 2012-2013. 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=90149
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از تحكمها وتفرض القانون  ر اق كتسجيل بعض حاالت الخطف واالبي    21،عليها مما جعلها عرضة لالخي 
ً
وهو ما ولد جدال

ر أن مجرد تسليح  يشكك بإمكانية أن تكون الثورة مجرد مرحلة انتقالية ألجل تغيير نظام استبدادي بنظام عادل، مرجحير

، ومن هنا يتساءل أحد المفكرين ي دخول سوريا حقبة من الفوضر
ي بروز مظاهر سلبية الثورة يعبر

ر
: )هل تكمن المشكلة ف

ر يرفع غطاء االستبداد  بعد الثورات؛ مثل التجاوزات الجنائية والعصبيات الدينية والِجهوية؟ ال، ال تكمن المشكلة هنا. فحير

 22. المحكم عن مجتمع رزح تحته عقودا طواال، تخرج مثل هذه الظواهر إىل العلن(

ي سورية أثناء الثورة عىل حال المرأة السورية،  ولكن ينطبق الحديث السابق حول أن هنا
ر
ك صورة غير سلمية وغير آمنة ف

فقد البوصلة والفوضر أم إنه استبداد ولد من رحم أثناء الثورة السورية هو خطورة وضع المرأة السورية سبب هل إن 

ي الذهنية الم ، بوصفهالمجتمع السوري ذاته؟ ربما علينا فهم أرضية هذا المجتمع
ر
ولدة والمستقبلة لالضطهاد الممارس ف

حق المرأة السورية أثناء الثورة، والذي بالطبع لم يكن وليد يوم وليلة بل وليد تراكمات طويلة لعب فيها الكثير من العوامل 

ية الدينية واالجتماعية ولكن الجانب المكرس لهذه العوامل هو عدم عيش المرأة السورية داخل منظومة قانونية مؤسسات

ر عاما مضت إىل تنظيم لهذا  تمنع عنها الحيف واألذى، فالمرأة السورية تمتلك الوعي فعليا ولكنها لم تخضع طيلة خمسير

ي بناء 
ر
الوعي ضمن رعاية حكومية، أو منظمات مدنية. أو أحزاب تعددية تمكنها من إدارة توجهاتها السياسية والفكرية ف

ي أو تنسيقيات تنهض بوضع المرأة أو تخدم الدولة. وهو ما جعل الحراك النسوي اثنا 
ء الثورة ومحاولة بناء نسيج منظمان 

ي مناطق 
ر
ي الكثير من المناطق الخارجة عن سيطرة النظام أو حب  ف

ر
كيانها أمر محكوم بالمتاعب إن لم نقل بالفشل ف

 . سيطرة النظام ذاتها 

ي الثورة السورية: 
 
 أسباب مشاركة النساء ف

ي الثورة بالرغم من إدر بالعودة إىل األرضية ا
ر
كها لحجم الخطر الذي تنخرط به يصبح من ا لفكرية النخراط المرأة السورية ف

الطبيىعي استعادة الصورة األوىل للمظاهرات وحالة اإلفراط بالعنف واستخدام الرصاص من قبل أجهزة النظام السوري, 

 ال يت
ً
ي وكانت المرأة جزءا جزأ من حالة االحتقان ضد عنف النظام فخرجت النسوة وهو ما أثار حالة من االحتقان الشعب 

ي تظاهرات نسائية منظمة شهد
ر
ي درعا و ها تمنذ البداية ف

ر
ي حرستا ودوما والمعضمية وداريا وف

ر
برزة الحريقة و ريف دمشق ف

ي دمشق. 
ر
 ف

ي الثورة السورية يقوم البحث 
ر
 من إرهاصات انخراط المرأة السورية ف

ً
ة عينات اجتماعية قارببمألجل معرفة أكير قربا

 بصفتها شهادات حية. 

ف أستاذة جامعية  ي الحراك الثوري أنعام رسر
ر
عن سبب حماسها  ، تتحدثداخل دمشق وغوطتها  ،رسيا بدايةانخرطت ف

، لم أتلق أي اساءة، لكن وبشكل عام، النظام الذي يسكت ويغض  هأن للثورة  من النظام: )بشكل مبارسر
ً
 شخصيا

ً
لم يكن ثأرا

يك حياتها الذي ال ينتمي لطائفتها أو دينها، هذا بحد النظر عن ج ف، كتحليل قتل الفتاة لمجرد أنها اختارت رسر رائم الشر

ر أبناء   من أشكال تعزيز الطائفية بير
ً
 صارخا

ً
ي اعتي  هذا شكال

ي الحياة. كما أنبر
ر
ذاته اساءة للمرأة وإذالل لها وحد خياراتها ف

ي سو  23. (الشعب الواحد
ر
ف ف ي تتيح لألخ أو األب قتل البنت بدافع الثأر وعدم محاسبته بصفته قاتال فجرائم الشر

ريا الب 

                                                                 
  التاري    خ الراهن سورية: عزم  بشارة،  - 21

-372، ص2014، المركز العرن   لألبحاث ودراسة السياسات، الدوحة درب اآلالم نحو الحرية  محاولة ف 

373 . 
  من - 22

مة ف 
ّ
  للجلسات العا

  اليوم الثان 
ة الرئيسة ف   الدكتور عزم  بشارة المحاض 

ة من ألقر   الفير
سابع الذي عقد ف 

ّ
 18إىل  16تدى الجزيرة ال

ة الدكتور بشارة "2013-آذار ت". وكان عنوان محاض 
ُ
يا
ّ
ٍية: الفُرص والتحد

ّ
  مرحٍلة انتقال

  ف 
ّ
عن الثورة والمرحلة ، بعنوان: "العالم العرن 

ية
ّ
ات المركز العرن   ٬"االنتقال   لـِ: محاض 

ون   لألبحاث ودراسة السياسات:  يمكن االطالع عل الموقع األلكير

de92f4b2b6df-b52f-4998-8af2-http://dohainstitute.org/release/cdf16d32 
ف،  - 23   الثورة السورية،أنعام شر

 مرفق.  شهادات ناشطات ف 

http://dohainstitute.org/release/cdf16d32-8af2-4998-b52f-de92f4b2b6df
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ي تدركها المرأة المثقفة 
ر ثالث إىل سبع سنوات، من الظروف الب  ف العائلة وأن ُيحكم قانونيا ما بير بل بصفته يدافع عن رسر

ي 
ر
خيار المرأة وحريتها.  ل تمع السوريالمج تقبلعدم وتتلمس حجم الخلل الذي تحدثه بنية نظام الحكومة السورية ف

 من الخارج رأي يدرك أهمية الثورات ألجل التغيير و 
ً
ا ي من داخل المجتمع وليس بصفته تنظير

ف يأن  رأي الدكتورة رسر

ر )تحرير المرأة( عام  ي الحراك المرصي عندما صدر كتاب قاسم امير
ر
 ف
ً
االجتماعي وليس السياسي فقط. وهو ما نجده سلفا

ي تال، هذه ا1899
ر كافة 1919ظهور شعار "الدين هلل والوطن للجميع" عام ها لرؤية الب  بشكله الدال عىل التساوي بير

ي فكان  ،ابناء الوطن الواحد 
 ال يمكن تجاوزه أثناء دعوات مواجهة الطائفية الب 

ً
تزامن المطالبة بتحرر المرأة بصفتها عنرصا

ي  حاول االستعمار زرعها 
ولها للشارع  وقيادة المظاهرات ، ومن ثم كان التزامن منطف  ر وهو حراك الواقىعي للمرأة المرصية بير

ر نرص حامد أبو زيد ما أن  عليه  ي ربطه بير
ر
مفهوم الحريات حيث تصبح الثورات فرصة المرأة و مفهوم الحراك النسوي ف

 ما تربتط بقضية  "الوحدة الوطنية"
ً
ي غالبا

  24. لنيل حقوقها وحريتها الب 

  وعتأخرى نسائية ينة رفعة الحاج صالح  ع
ً
 تالنظام رجال أرستها ولوع حينما اعتقلت مخابراتظلم النظام مبكرا

ي و وفاة 
ي أنتمي لعائلة معارضة وذقنا األمرين من هذا النظام المجرم، بعد سجن ثالثة من أخون 

قلوب أمها وأخواتها: )كونر

ر طويلةوالظلم الذي عانينا منه كعائلة معارضة طوال سن .أمي قهرا عليهم ي  .نعم احلم بسورية حرة مدنية. ير
حلم راودنر

ر يحق لنا العيش  من زمن طويل عندما وعيت عىل الظلم ، ظلم من قال ال لحافظ وعصابته ال يرى الشمس. نحن كسوريير

 25. (ةبكرامة وحري

وامل بطالة من عمن قبل بنية الحكم والقانون السوري ومظاهرها لدى النساء السوريات الظلم الوعي ب شكالوتتعدد أ

 وفساد طالت المجتمع 
ً
 األهاىلي من لتكون الحقا

ي مدينة المعضمية، عانر
 رئيسة الندالع الثورات الجديدة، ففر

ً
أسبابا

ي وهبتها بدورها ألهاىلي وأرس الضباط، 
استيالء الحكومة وأجهزتها المخابراتية عىل أرضهم ووضعها تحت ترصف الدولة الب 

لسومرية وأنشأت وزارة الداخلية عىل الجزء المقابل منها مطار المزة العسكري وبالجانب فأقاموا أبنيتهم عىل أرض ا

ي بسبب قرب  ها من  26. المحاذي ألبنية السومرية أوجدوا مركز المخابرات الجوية
بينما خش أهاىلي المعضمية ارضهم الب 

 كتها أرس المخابرات والضباط. ن وامتلو مدينة دمشق ارتفع سعرها وباتت ثروة حقيقية فقدها أصحابها الحقيقي

تقول أم محمد المرأة المعضمانية عن سبب وقوفها مع الثورة عىل الرغم من أنها لم تتظاهر ضد النظام إال أنها تتمبر أن 

ي لعمىلي 
ي طريف 

ر
ي السومرية ف

ر
ينتهي وينترص أهل مدينتها وأبناؤها من الجيش الحر )كلما مررت من جانب أبنية المخابرات ف

ي  كخادمة
ر
ي البيوت، أقول يا هللا تهدهم الىلي رسقونا وفقرونا، مرة واحدة ذهبت للعمل ف

ر
ي تنظيف ف

ر
بيت زوجة ضابط ف

ي 
، خرجت يومها من بيتها بعد أن رفعت صوتها عىلي ولم آخذ أجرن  ي

مبر ة ولم تحي  السومرية ولم أكررها، كانت متكي 

ي كن
ها أنبر ي لم أستطع أن أخي 

ي مرضت فجأة ألنبر
المرأة لم تكن تقول أم محمد أنها   27. (ت غاضبة منهاوتحججت بأنبر

ي 
ي ال تبعد عن نمدينته ةالمعضماني ت النسوةتشعر بهذه المشاعر بل كلما تجاوز الوحيدة الب 

 باتجاه دمشق العاصمة الب 

ي ال يستطيع أبناؤهن بناء غالممتدة من المعضمية إىل ن عىل أراضيهن كلم تحش   8اكير من  سكنهن
رفة واحدة المزة والب 

 لهم فوقها. 

، لذا بات حلمهم 
ً
 من أهلهم، فمعدل البطالة بينهم كان مرتفعا

ً
ولكن حال األبناء من شباب وصبايا سوريا ليس بأفضل حاال

ي سورية فمستويات 
ر
هو مغادرة سوريا وإيجاد فرصة عمل، تقول الناشطة سمه عبد ربه: )كان ال بد للثورة أن تندلع ف

ي ازد
ر
ياد مضطرد وسورية دولة فتية ذات موارد ال يستفيد منها سوى األرسة الحاكمة وأتباعها، فبعد الرفع البطالة كانت ف

                                                                 
  خطاب المرأة بو زيد،نظر: نرص حامد أا - 24

، ،دوائر الخوف: قراءة ف    العرن  
 .  2004، 3ط المركز الثقاف 

  الثورة السوريةرفعة الحاج صالح،  - 25
 ، مرفق. شهادات ناشطات سوريات ف 

،  ، موقع ألكير 2011، خطوات سورية، االستمالك ما زال هنا: أهاىل  المعضمية أغنياء األمس فقراء اليومعبد الرزاق دياب،  - 26  
ون 

http://www.syriasteps.com/?d=207&id=69820  
  الثورة السوريةأم محمد المعضمانية  27

 ، مرفق. ، شهادات ناشطات سوريات ف 

http://www.syriasteps.com/?d=207&id=69820
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ي 
ر
 ف
ً
اكي المطبق حب  أواخر الثمانيات وتحولها تدريجيا

ي لدعم الدولة للمنتجات األساسية بموجب النظام االشي  التدريخ 

 عىل العائلة الحاكمة وتم التسعينات إىل ما سمته السوق االجتماعي والذي اعتمد عىل ا
ً
وة حكرا لخصخصة، أصبحت الير

ي األلفية الثالثة
ر
ي عند دخول سورية ف ي الفقر ما أدى إىل انهيارها التدريخ 

ر
 28. (إغراق الطبقة الوسىط ف

ر من القمع السياسي ومنعن من حرية الت ي غالبه، إال أن هناك نسوة عانير
ر
 ف
ً
عبير وإن كان الفعل الثوري السوري النسوي ذاتيا

ي تتحدث بغصة من 
ي سورية منهن السيدة مالك السيد محمود والب 

ر
السياسي النتماءاتهن غير الموالية للحزب الحاكم ف

 فقد اعتقلت قبل الثوره 
ً
.  وحرمت من كل حقوقها المدنية: )منذ 1978مّرات النتمائها  لحزب معارض منذ  4عانر طويال

ي وأنا أتعرض لالنتهاكات واالس  ل وعبر
ُّ
. ومن ثم تشك ي ي باعتقال زوج 

اءة العامة والشخصّية من اعتقال وتفكيك أرسن 

ة 
ّ
ي وابتعادي القشي عنه  ومن ثم منىعي من السفر لمد

يد اببر ي وتشر
  26اضطراري للتخفر

ً
ي كيف كانت  29 . (عاما

نر تخي 

 عىل مخاطبتها بكلمة )خالة( وليس )ماما( كي ال يتعرض هو أيض
ً
ي رسا بابنها وكان مضطرا

 للمالحقة. تلتف 
ً
 ا

 ومن خالل شهادات بعض النسوة نجد أن هناك جانب
ً
ي الثورة، وهو أمر طبيىعي  ا

ر
ي دواعي انخراطهن ف

ر
 ال يمكن إغفاله ف

ً
دينيا

ي كل المجتمعات والثورات
ر
غّيب عن  ،ف

ُ
وتستانتية وأخرى بالكاتوليكية، وال يمكن أن ن ي أوروبا كانت توسم بالي 

ر
فالثورات ف

ي  ذهننا فاعلية العامل
ر
ي ف

ي أن ننىس سبب بروز الجانب الديبر
ر
 ولكن المشكلة هي ف

ً
ي حياة الشعوب جميعا

ر
ي وأثره ف

الديبر

ي شهادتها عن أحد دوافع تشجيعها جهادية اسالمية. الثورات ونذهب لالتهامات بأنها ثورات 
ر
. تقول السيدة سماح ف

ر عىل عالطائفة ال ورة الثورة ضد النظام: )اساء لنا جميعا كمحسوبير ر فضل ابناء طائفته وخصهم لرصر سنية واساء لنا حير

ات( ر  نكان الدين اإلسالمي طيلة حكم النظام يتم تحريك خيوطه بأيدي المخابرات فتمنع م  30بالقوة واالطمئنان وكل المير

معه، لذا نجد ظهور الكثير من الشيوخ والتجمعات المحابية  وافقسمح ما يتتو النظام السوري بتغيه ييدعو لغير ما 

ي واجهت النظام وعارضته تم متابعتها ومنعها بكل األشكال، تقول السيدة ذات الهمة: )نعم كنت لل
نظام، أما تلك الب 

رة  رة من النظام وكنت أتمبر ان يكون لنا دولة نتكلم بحرية دون ان نخىسر رهاب الموقف والحيطان لها آذان، مترصر مترصر

رة عندما تعتقل المرأة ألن زوجها مطلوب سياسيا وعن دما تهان ألنها تخاف هللا عندما يخدش رقتها تافه من النظام، مترصر

رة نعم عندما  ، مترصر
ً
 سياسيا

ً
، ألن طليقها اليزال معتقال

ً
 فرعا

ً
نعم عندما يطلب منها مراجعة فروع األمن والمخابرات فرعا

رة عندما يكون  ، مترصر ْمنع من السفر لرؤية أطفاىلي وللسبب ذاته زوجة معتقل سياسي
ُ
، تخدم أ

ً
 إغاثيا

ً
 ميدانيا

ً
لك نشاطا

رة نعم عندما ال أكون حزبية ولهذا  الناس بكل مصداقية فيتم الوشاية بك وتالحق من قبل النظام وتطلب للتحقيق، مترصر

ي أحب بلدي، وبسبب انسان تافه 
رة نعم ألنر ، مترصر ي اي مجال دراسي وعمىلي

ر
السبب ليس ىلي الحق الذي تأخذه الحزبية ف

 31. (ن دخولها  لتقديمه تقارير من كالب النظام بحجة عمل الخير دون مقابل. جل األمر مؤلم لألعماقحرمت منها وم

ر العالم والنظام  أسباب متنوعة لظهور وامتداد الثورة السورية إضافة إىل عىل الرغم من وجود  ي إال أن تركير
السبب الديبر

ي سوريا عىل أنه السبب الوحيد للثورة وجه كل األنظار نح
ر
و تطييف الثورة وتحييدها باتجاه أنها ثورة سنية دينية، إال أن ف

ي كانت تنتظر اللحظة التاريخية المناسبة 
هذا التحييد هو سىعي لتدويل المنطقة وهو ما أظهرته األيام.  فالمرأة السورية الب 

ي خدمة تحقيق حقوقها المسلوبة لعقود باتت أ
ر
ية إىل طاقات منظمة ف مام تحد جديد وهو انتماؤها لتحويل طاقاتها البشر

ي وهو ما يحدد نوع التهمة الموجهة 
 غير مقترص الحراك الثوري النسوي السوري ، حب  وإن كان لمعارضتها للنظام لها الديبر

 عىل فئة فكرية أو اجتماعية أو مناطقية أو عمرية دون أخرى. 

                                                                 
  الثورة السوريةسمه عبد ربه، ،   28

 ، مرفق. شهادات ناشطات سوريات ف 
  الثورة السورية، محمود،  مالك السيد  -  29

 مرفق. شهادات ناشطات سوريات ف 
  الثورة السوريةسماح ،  - 30

 ، مرفق. شهادات ناشطات سوريات ف 
  الثورة السورية،ذات الهمة،  - 31

 مرفق.  شهادات ناشطات ف 
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 اتجاهات الحراك النسوي 

ي 
ر
ديناميكية حراك الثورات عي  التاري    خ، سنجد أن توظيف حضور المرأة لخدمة إذا حاولنا توسيع اإلطار، ونظرنا بتمعن ف

ي تعرض  32،"الحرية تقود الشعب"ليس بجديد. ويمكننا االستدالل عليه ب لوحة الفنان الفرنىسي دي الكروا ” الثورة“
الب 

ي اتخذت من المرأة رمزا لقيادة الشعوب ن
ف بها أنها اللوحة الب  ي متحف اللوفر ويعرِّ

ر
 حو الحرية. ف

ي سورية كانت ذكرى 
ر
ي مع بداية الثورة ف

ر الطفلة الب  اتهمتها اعتقال الطفلة طل الملوجي مازالت قريبة من ذاكرة السوريير

بتهمة عائمة وهي المؤامرة عىل أمن سوريا بسبب استخدامها مدونتها لفضح سياسة النظام وفساد  المخابرات السورية

أهل منطقتها من الحماصنة يستوجب تظاهرهم عن أذهان  غير غائب عامال  حادثةمؤسساته األمنية. فكانت هذه ال

ر كمدونة وغدت قضيتها ضمنا قضية مدينة بصورة معقدة  والمطالبة باإلفراج عنها، )وتحولت إىل عنوان عند الناشطير

ي والدعوة إىل التظاهر باسمها ي نقل المشهد االحتجاج 
ر
إضافة لحوادث  33. (وأنشئت صفحة عىل الفيسبوك انخرطت ف

ي انخرطن داخل 
أخرى سابقة مألت الذاكرة الشعبية السورية تطال اعتقال المخابرات السورية للنساء السوريات اللوان 

أحزاب ومنظمات سياسية مناهضة للحكم أو المطالبة بمطالب تتعلق بالحريات المدنية والسياسية.  تلك الذاكرة الشعبية  

ر ي ر لحمايتهن وإخفاء معلومات تتعلق بهويتهن، وهو ما جعلت من الرجال السوريير ي المظاهرات ويسعير
ر
رافقن النسوة ف

 إىل الشوارع وتجييش كل قدراتهم إلخراج المعتقالت بأرسع ما يمكن وتوضيح 
ً
يفش مسارعة ذوي النساء المعتقالت تاليا

إلعالم. فتحولت قضايا اعتقال النساء أسباب االعتقال الحقيقية للعامة  من خالل بث فيديوهات وترصيحات لوسائل ا

ي الشارع السوري إىل مشكلة حقيقية أثرت 
ر
  عىلبشكل الفت سلبا و ف

ً
ي الكثير من األحياء والمناطق خوفا

ر
انحسار التظاهر ف

 عىل النسوة. 

ي درعا مطالبات بخروج أبنائ المعارض،ي يمكننا أن نحدد بداية تشكل الحراك النسوي الثور 
ر
هن من مع خروج األمهات ف

ي 
ر
ي  ،م2011-03-18المعتقل ف

 غفلة النظام األمبر
ً
ي الحراك مستغلة بداية

ر
 لها ف

ً
 جديدا

ً
ثم ما لبثت المرأة أن أخذت دورا

ي بأن قامت 
اق ثغرات السد األمبر ي مخاطر الثورة واخي 

ر
بعدة أنشطة مدنية النسوة عن قدرتها وجرأتها عىل الخوض ف

ي التظاهر 
ر
 . إضافة لمشاركتها ف

ي وحراك عسكري، ويمكن إطالق هذه العوامل تأثر الح 
راك النسوي المعارض بفعل ثالثة عوامل فانقسم إىل حراك مدنر

ي فقط . وهذه العوامل هي : 
 لتكون عوامل تطال الحراك المعارض السوري عامة وليس النسان 

 لغالء األسعار. الفقر والتجوي    ع الذي أصاب البنية السكانية بسبب حصار النظام للمناطق المنتفضة إضافة  -

ي تحتوي عىل بؤر نشطة  -
القبضة األمنية الشديدة والقتل والقصف والتدمير للمناطق المنتفضة وال سيما الب 

 تنظيمية مدنية أو مسلحة. 

 المتطرفة المسلحة إىل داخل سوريا.  الدينية دخول الفصائل -

ي وعسكري بفعل تن
ي مؤدلج ضمن منهجية حزبية أما الحراك النسوي المؤيد للنظام فقد انقسم إىل مدنر

ظيمي وتنسيف 

ه عن الحراك المعارض انه لم ي ر بشكل اضطراري بصفته  ستحدثوأمنية وعسكرية داخل إطار النظام ومؤسساته.  وما يمير

                                                                 

32 - Delacroix،Liberty Leading the People  باريس، وقد رسمها عام  
ورة الفرنسية، عند اندالع الثورة بعد الث 1830، متحف اللوفر ف 

 للحرية، وعل هديها يتقدم الرجال بسالحهم إىل األمام، 
ً
 مقدسا

ً
 أو رمزا

ً
  اللوحة آلهة

يمكن ضد حكم الملك شارل العاشر حيث تظهر المرأة ف 

  تاري    خ الثورة الفرنسية عل الموقع االكير 
  لمتحف اللوفر، االطالع عل المزيد من المعلومات حول أهمية هذه اللوحة ف 

ون 

people-leading-liberty-28-notices/july-http://www.louvre.fr/en/oeuvre 

  تاري    خ سورية: جدلية الجمود واإلصالحمحمد جمال باروت - 33
وت، الدوحة، ، المركز ا، العقد األخير ف  لعرن   لألبحاث ودراسة السياسات، بير

 . 233، ص 2012

http://www.louvre.fr/en/oeuvre-notices/july-28-liberty-leading-people
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ي  مدرجرد فعل عىل المعارضة بل هو 
ر
 ف
ً
ي  مسبقا

ي األمر هو زيادة اتساع العسكرية واألمنية الدولة مؤسسب 
ر
، ربما الجديد ف

ي توسيع العسكرية و  أشكاله
 المنخرطة والمؤيدة له. رقعة الحراك المدنر

 لما سبق
ً
ي والحراك العسكري:  تبعا

ر من اتجاهات الحراك النسوي هما الحراك المدنر  نتعرف إىل اتجاهير

ي 
 
  الحراك المدن

ر مؤيدات ومعارضات للنظام، كما هو حال الشارع السوري عا ي سوريا بير
ر
ي النسوي ف

مة. إال أن الحراك انقسم الحراك المدنر

ي والمنسق تحت إطار منظومة الدولة وتحريكها له، فلم يكن 
 عليه التنظيم المؤسسان 

ً
النسوي المؤيد للنظام كان باديا

 
ً
 من خالل نقابات الدولة ومؤسساتها الحكومية، بينما شاعت العفوية واالرتجال عىل مرتجال عفويا

ً
 ومنسقا

ً
بل مرتبا

ي الطرف ا
ر
ي ف

ي الحراك المدنر
ر
 حالة تتطلب اإلمعان ف

ً
لمقابل المعارض وهو ما جعل الحراك النسوي العفوي المنظم تاليا

 النظر. 

ي المؤيد للنظام: 
 
 الحراك المدن

ي الكثير من  أنحاء سورية، أما 
ر
ات مؤيدة لبقاء األسد ف ي مسير

ر
ي بداية الثورة ف

ر
يظهر للمتابع خروج الكثير من النسوة ف

ي استهد
فت بالعنف واالعتقال والقتل فقد بات خروج أي شكل من اشكال الموالة للنظام أشبه المناطق الملتهبة الب 

. إىل هذه المناطق جنحت بالخيانة للمزاج العام، وبالتاىلي 
ً
 المعارضة فعليا

ر األول وهو الشكل المعهود طيلة حكم النظام بالتنسيق مع األجهزة  ر تنظيميير ات المؤيدة للنظام تمثلت بشكلير المسير

ي أيام دوام الحز 
ر
ة ف ي وتستهدف الرسمي العمل بية واألمنية بأن تكون المسير

لمؤسسات الحكومية إىل دوائر ا إنزال موظفر

ات المؤيدة من خالل نقلهم ب  الفتات باصات نقل المؤسسة الحكومية ذاتها المسير
ً
انيتها الخاصة أيضا ر ي تنفق من مير

الب 

ملزمة من قبل القيادة و المؤسسات الحزبية دة منسقة من قبل مكاتب التأييد للنظام وتكتب عىل الالفتات شعارات موح

ات يالمظاهرات كانت الموظفات النوع من القطرية المركزية لحزب البعث. وهذا   كن مؤيدات خرجن مجي 
ً
أو سواءا

ات: )كانت تغلق أبواب ا معارضات للنظام ي هذه المسير
ر
ي بداية الثورة ف

ر
لمؤسسة تقول السيدة لميس ك عن خروجها ف

ي مؤسسة تابعة للجامعة فإن الحرس الجامىعي يتأهب ويمنع أي خروج من الجامعة إال 
ر
ي اعمل ف

حيث أعمل وبما أنبر

ر  بترصي    ح رسمي من عميد الكلية أو شعبة الحزب، وبعد زيادة التظاهرات المعارضة وبدء مرحلة التمرد لدى الموظفير

ات المؤيدة بات ال ي المسير
ر
ي نتبع لها ال يأخذ بها الحرس الجامىعي والموظفات ضد الخروج ف

ترصي    ح من عميد الكلية الب 

 أو من هيأة اتحاد الطلبة، كانوا يسوقوننا كالقطيع ونخرج 
ً
ر االعتبار ويرصون عىل ترصي    ح من شعبة الحزب حرصا بعير

ات ممن اعتقل أو قتل النظام أقارب  هن، كنا مضطرات عىل الخروج ي  وعلينا التصفيق للرئيس وبيننا كثير
ر
ألننا مهددات ف

ي أسوا األحوال باالعتقال من مكان عملنا، كان 
ر
أحسن األحوال بالطرد، وبالتاىلي لن يكون لدينا ما نرصف به عىل أطفالنا، وف

ات التأييد بنا إن تفوهنا بكلمة تذمر رفضا لمسير ذلك هو الشكل  34. (هناك بيننا موظفات مؤيدات للنظام ومستعدات لرصر

ر المؤسسات الحكومية، أما الشكل اآلخر فقد األول من التنظيم ح تبدى بتنظيمات جماعية أو فردية يث ينسق تحت عير

ي والئهن للنظام أطقلن عىل أنفسهن اسم لبوات األسد، وقد كن تابعات فكان ما 
ر
نظمته فتيات تابعات ومنخرطات ف

ات ونفوذ، كن ينسقن حمالت مع  ر اتحاد الطلبة واتحاد الشبيبة تحت للقرص الجمهوري، وتحت إمرته، وكانت لهن ممير

تسميات من مثل بصمة سوريا وشباب سوريا، فتعمل عىل بعض الفعاليات المؤيدة لبقاء النظام من مثل: حملة رفع 

ة بوضع صورة بشار األسد وعلم  ي المسير
ر
ر ف ة مؤيدة، إضافة لتوحيد لباس المشاركير أطول علم، أو تنسيق أطول مسير

ي ، هؤالء كن غير مقبوالت اجماعيا ؤيدة للنظامسورية أو بوضع عبارات م
ة الب  ي تلك الفي 

ر
تقول أم محمد المعضمانية )ف

ات عليها صورة بشار  ر ي بيوتها، حيث أرى بنات يلبسن كير
ر
ات المؤيدة ضت أكره أن أنزل إىل دمشق والعمل ف ت المسير

كير

                                                                 
  الثورة السورية لميس ك، - 34

 ، مرفق. شهادات ناشطات ف 



17 
 

 عىل الناس لم يكن لدي بالط
ً
ي الشوارع ويوزعن أوراقا

ر
ي يوزعونها ألنهم يمدحون األسد ويقفن ف

بع أي رغبة لفتح األوراق الب 

 لرمي تلك األ
ً
وراق أضعها الجيش والشبيحة الذين يقتلون أطفالنا ورجالنا لذا كنت إذا ابتعدت عنهن ووجدت مكانا آمنا

ي القمامة
ر
 ف
ً
ات وج المعند خر كانت تخرج هذه الحمالت محمية من قبل أجهزة المخابرات وتحت عينها. و   35. (فورا سير

ات.  ي مقدمة تلك المسير
ر
أما التنظيمات الفردية فهو ما بثه النظام السوري من خاليا نسائية سورية  المؤيدة كن يقفن ف

ان تعليما وشكال ليكن  ر مؤيدة له ليس داخل سورية فحسب بل وخارجها، مختارا مجموعة من النساء السوريات المتمير

ي كانت عىل تواصل مبارسر برئيس النظام السوري بشار األسد خير من يبث صورة مؤيدة له. فكانت شهرزاد ا
لجعفري الب 

ر دمشق ونيويورك وتنسق معه إلظاهر صورة إعالمية مغايرة لما ساد عنه وعن بطشه، فكانت من  ي تعمل ما بير
والب 

زنسقت له المقابلة مع  ةBarbara Walters اإلعالمية األمريكية باربرا والي  امج الشهير ي سي  ، مقدمة الي  ي قناة "آي ن 
ر
 ،"ف

يكا ي أمير
ر
ي ايجاد فرصة عمل لها ف

ر
ي تعرضت النتقادات واسعة لمساعدتها لشهرزاد الحقا ف

ومثلها هديل العىلي وريم  36والب 

ي 
ر
ي تظاهرات مؤيدة أو يشاركن ف

ر
يكا ينخرطن ف ي أوروبا وأمير

ر
ات يعشن ف حداد ولونا الشبل وجمانة حديد، مثلهن كثير

يكا. تنظيمها من خالل صفحات  ي أمير
ر
 فيس بوك من مثل صفحة الجالية السورية ف

ي النسوي المعارض: 
 
 الحراك المدن

ي 
ي من خالل وسائل اإلعالم المتنوعة كيفية وهيئة الحراك المدنر تعرفت النساء السوريات المتابعات ألحداث الربيع العرن 

ي طالالنسوي،  فتعرفن السوريات تجربة المرأة المرصية والتونسية وعايشن تفاصي
بعض  تل قصص االغتصاب الب 

، تقول سمة عبد ربه:  ي
ر
ي جيش القذاف

ر
ر والتوانسة وأطلقت النسوة الليبيات من قبل عناض ف )بدأت بالتواصل مع المرصيير

 37. عىل الفيسبوك صفحة الثورة السورية ضد بشار األسد(

اجع بالطبع لم يكن حجم ما مرت به المرأة السورية من انتهاكات بحسبانها، ولكن ها وبالرغم من تحسسها للمأساة  لم تي 

ورة رحيل النظام و  ي تحقق نظام بل زاد األمر من عزمها عىل ضر
كفل لها وألرستها العيش الكريم. يديمقراطي سياسي ومدنر

 ،
ً
ر فكان هناك حراك داخل سوريا كما هو هو خارجها أيضا :  هدف كال الحراكير ر تقديم المساعدات من إغاثة  -إىل هدفير

رين وتع ي للمترصر  التوثيق والتدوين. ب صورة ما يحدث إىل الخارج وهدف إعالمي بنقل –ليم ودعم نفىسي وعمل طب 

ي داخل سوريا 
ر
ر االعتبار أنه حراك بدأ ف ي كل عامة أثناء رصد الحراك النسوي المعارض يمكننا أن نأخذ بعير

ر
وانتشر ف

ومن ثم  إىل داخل المواقع الخارجة عن سيطرة النظام، المناطق، ومع اشتداد القبضة األمنية، انحش الحراك النسوي

تهم لعب دور أداة توصيل إىل خارج سورية ومحاولالمعارض الحراك تنظيمات ظاهرة هجرة الكثير من الناشطات و برزت 

ر  ر منظمات عالمية  بير ي الداخلوبير
ر
ي الخارج أو المحاضين ف

ر
ر ف ر متطلباتهم الالجئير  . لتأمير

 للجوانب النظرية أو الفلسفية أو التاريخية فإنه سينتقل نحو الحديث عن وكي ال يبف  حديثنا 
ً
ي مأسورا

عن الحراك المدنر

نماذج من الحراك النسوي السوري، ولتسهيل التعرف إىل هذا الحراك سنحاول إعادته إىل شكل ظهوره األوىلي البسيط 

 .  وكيف تدرج إىل شكله الحاىلي

ي التعبير عن التظاهر:  لم تتعرف السوريات خالل ح •
ر
كم نظام حزب البعث كيفية التظاهر الحر ومدى فاعليته ف

ي الذواكر الشعبية هو مدى بطش النظام أثناء مجزرة حماة، وتكرار هذا البطش أثناء 
ر
المطالب، كل ما يرسخ ف

ات المؤيدة والممجدة للديكتاتور وه2004أحداث اعتصامات وغضب األكراد  و . إضافة إىل تعزيز مشهد المسير

                                                                 
  الثورة السورية،أم محمد المعضمانية،  -  35

 مرفق.  شهادات ناشطات ف 
36 Raf Sanchez, Barbara Walters apologises over links to Syrian aide of Bashar al-Assad, The Telegraph, 2012, 

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/syria/9312558/Barbara-Walters-apologises-over-

links-to-Syrian-aide-of-Bashar-al-Assad.html 
  الثورة السوريةسمه عبد ربه،  -  37

 ، مرفق. شهادات ناشطات ف 

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/syria/9312558/Barbara-Walters-apologises-over-links-to-Syrian-aide-of-Bashar-al-Assad.html
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/syria/9312558/Barbara-Walters-apologises-over-links-to-Syrian-aide-of-Bashar-al-Assad.html
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ي بداية الثورة للت
ر
ر تردد أو عدم حماسة الكثير من النساء السوريات ف  هر ضد النظام تقول فاطمة حمديظاما يي 

ي التظاهر المندد للنظام
ر
ي وما له من أ: )عن تفاعلها ف

ر ذاك النظام الفاسر ي بجي 
نا لم اكن متحمسة لمعرفب 

ي صنع المجازر(
ر
طفر فتقول: )كنت متحمسة ولست متفائلة كذلك األمر كانت ردة فعل أم مص  38. أسبقيات ف

ي الثمانينات(
ر
ي اعلم مافعله هذا النظام ف

ي اعرف مدى اجرام هذا نظام وخصوصا بانر
بينما تلخص  39،كثير النر

 40. خديجة الجراد مشاعرها المتناقضة آنذاك بثالث كلمات: )كنت متحمسة وخايفة(

ر قصديته الممن ي إخفاء دوريضاف لتاري    خ العنف الممارس عىل السوريير
ر
الفكري المرأة   هجة من خالل مناهج التعليم ف

ي كل مراحل التعليم السورية، فال يتعرف الطالب أي من شخصيات الحراك القومي 
ر
ي ف ي أو السياسي والحزن 

ر
أو الثقاف

 من نبض أ
ً
ي الشارع نابعا

ر
ين، وهو ما جعل تظاهر المرأة ف ي القرن التاسع عشر أو العشر

ر
حداث الربيع والنهضوي النسائية ف

 . ي  العرن 

ي محلها فلم يتورع أمن النظام منذ أول مظاهرة سلمية عن اعتقال 
ر
وبالطبع كانت مخاوف النساء من العنف واالعتقال ف

ي  41النساء فكانت مروى الغميان ونورا الرفاعي 
ر
ي مظاهرة الحميدية ف

ر
ي  2011-03-15أوىل معتقالت الثورة السورية ف

ر
ف

ي مهدمشق، وبسبب استمرار نشاط
 42. ا المعارض اعتقلت مخابرات النظام أختها نوران الغميان ووالدتها لينا المهايبر

ي العنف كانت حادثة  اعتقال 
ر
 بعرض الحائط معرفة الشعب بتاري    خ النظام ف

ً
 ضاربا

ً
إال أن ما فجر الثورة السورية فعليا

ي شهادة الناشطة سمه عبد ربه: )لم تف
ر
ي شباط وتعذيب أطفال درعا. وهو ما نقرأه ف

ر
لح الدعوة األوىل للتظاهر السلمي ف

، تلتها أحداث 2011 ي ي منطقة الحريقة بما بدأ يظهر عىل أنه العالمات األوىل لالحتقان الشعب 
ر
، ثم أتت أحداث دمشق ف

ي دمشق ورفضت إعادتهم 
ر
عتهم أجهزة النظام من أهليهم وعذبتهم ف ر ي أشعلت الثورة مع أنامل األطفال الذين اني 

درعا الب 

ء مع ذوي  همإ  43. (ىل أهلهم مع التعامل المىسي

، وقد تقدمت جموع المتظاهرين أمهات األطفال الذين كان قد اعتقلهم األمن 2011-03-18كانت  مظاهرة حينها  

ي شارع 
ر
السياسي بأمر من عاطف نجيب، وبعد خروج األطفال )األحياء واألموات( من المعتقل كانت بيوت أمهاتهم ف

ي درعا مركز 
ر
ر ف ر وإشعال الثورة. عربير  مهما إليواء الناشطير

ً
  44ا

، للتنديد بحصار 2011-04-06امرأة سورية أمام مجلس الشعب  50والمشهد الثالث كان مظاهرة صامتة قامت بها 

ي الشوراع وعىل مرآنا.  45امرأة 11درعا، فاعتقل األمن منهن 
ر
 وقام بشتمهن وبسحلهن ف

                                                                 
  الثورة السورية فاطمة حمدي،  38

 ، مرفق. شهادات ناشطات ف 
39 -  ،   الثورة السوريةأم مصطق 

 ، مرفق. شهادات ناشطات ف 
  الثورة السورية خديجة الجراد،  40

 ، مرفق. شهادات ناشطات ف 
  حملة شباب وصبايا سوريا،  - 41

. 2011-3-15اعتقال مروة الغميان ونورا الرفاع  وبعض الشباب ف 

https://www.youtube.com/watch?v=xVMp5mADYp0  
  د  42

هن، scagc.orgول الخليج الجالية السورية ف    المعتقل والغموض يلف مصير
  وابنتها نوران الغميان.. ال زالتا ف 

.  سيدة دمشق لينا المهاين 

http://www.scagc.org/article.php?art=420 
  الثورة السوريسمه عبد ربه،  -  43

 ، مرفق. ةشهادات ناشطات ف 
  سورياأطفال  -أمل هنانو - 44

. 2012، المدارس الذين اشعلوا الثورة ف 

%D8%A7%D9%84%D-http://freesyriantranslators.net/2012/04/24/%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84

%D8%A3%D8%B4%D8%-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A%D9%86-9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3

%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-D8%A7B9%D9%84%D9%88% 
45 - BBC ،   درعا،عرن  

  صفوف المعارضة ومقتل مدنيير  وعسكريير  ف 
. 2011 سورية: اعتقاالت ف 

arabic/middleeast/2011/04/110430_syria_arrests.shtml/http://www.bbc.co.uk  

https://www.youtube.com/watch?v=xVMp5mADYp0
http://www.scagc.org/article.php?art=420
http://freesyriantranslators.net/2012/04/24/%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D9%84%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3
http://freesyriantranslators.net/2012/04/24/%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D9%84%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3
http://freesyriantranslators.net/2012/04/24/%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D9%84%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3
http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2011/04/110430_syria_arrests.shtml
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ي تقول السيدة منال  فانتشار أخبار القتل وتحولها من أخبار إىل
ي ثورة وغضب حقيف 

ر
وقائع المست الجميع جعل النساء ف

ر بدأ حصار درعا وانقطعت  ي درعا جعلتها تنتفض وتقرر المشاركة: )حير
ر
كيف أنها عندما تيقنت أن أخبار القتل واالعتقال ف

ي و زاد حقدي عىل النظام وكنت انتظر بفارغ الصي   اي معلومه من درعا تؤكد ما تبثه اخبار والدي و اقاربنا ثارت اعصان 

ي لم اصدق اي كلمه من  اإلعالمالقنوات العالميه او تؤكد ما يبثه 
القذر وكان ان استطاع احد ابناء  إعالمهمالسوري مع انر

ي باكير مما 
نر ي وكانت الفاجعه فقد اخي 

ر سمح لهم بالخروج وقام بزيارن  ي الخروج من درعا برفقة وفد من الموظفير
عمومب 

ي محاض بالدبابات وان  اإلعالم يبثه  المحالتاحد منهم استطاع الوصول اليه وان النظام نهب ال العالمي وكيف ان جي  ان 

ي كيف هاجم النظام درعا البلد و سقط جرج و قتىل فنادى امام الجامع طلبا للغوث فهب الشباب 
نر و الصيدليات و اخي 

اداتالو منهم او  اإلعالمالخضار عندها زالت كل شكوكي البسيطه و تيقنت من صدق  د ابن عمي هذا و حملو الجثث بي 

ي ثرن ونلن الكثير من الظلم افهذه المرأة تحولت بالفعل إىل قصة من قصص النساء اللو  46. الثوري و كذب اعالم النظام(
ن 

 لقول ما مرت به من ظلم وعنف
ً
عالم الهولندي عىل صفحات الفيس بوك واإل  عىل يد النظام ما يجعلها متأهبة دوما

 
ً
النساء السوريات يخرجن ويتظاهرن متمردات عىل قيود العمر والفئات، فسعاد خبية انخرطت  فالعنف هو ما جعل، حاليا

ي الحراك السلمي والتظاهر والتحضير للمظاهرات 
ر
ي ف

 داخل العمل الثوري تقول: )كنت مشاركة بشكل ميدانر
ً
كليا

ي حالة واالعتصامات والمساهمة بنشر األخبار وا
ر
لمشاركة اإلعالمية كنت متحمسة ومتفائلة بانطالق الثورة وشعرت بأننا ف

بينما تصف السيدة مالك اندفاعها للشارع عىل الرغم من تقدمها بالسن فتقول: )كنت  47. والدة تاريخية حقيقية وصادقة(

ي 
ي وعدم قدرن 

ي بعضها رغم تقدم سبر
ر
 ف
ً
عىل الركض أي كنت متحمسه  أشارك بالتخطيط لبعض التظاهرات وأشارك فعليا

ر اوالمعتقالت ي االعتصامات لصالح الطلبه المعتقلير
ر
 48. (ومشاركه فعلّيه ف

خرجت بعد ذلك الكثير من التظاهرات النسائية بصفتها النسوية لمطالبة الرأي العام العالمي بالضغط عىل الحكومة 

ر النا
ِّ
ر والمعتقالت من السجون، تذك : )بدأ السورية وإخراج المعتقلير ي

شطة سعاد خبية ابنة دوما بالحراك النسوي الدومانر

ي خرجت بادئ ذي بدء للمطالبة بإطالق  2011\ 3\ 25تسجيل حضورهن منذ المظاهرة األوىل 
عند ساحة البلدية والب 

ي إطار تطويق أي حراك
ر
ر اعتقلتهم األجهزة األمنية األسدية ف ر ( من طالب ثانوية دوما للبنير قبل أن  رساح ثمانية )يافعير

ر رضخ النظام لمطالب المتظاهرين  ي ترك أثرا ايجابيا حينها، حير  األهاىلي وإرعابهم، تحرك شعب 
ر يبدأ، ولبث الذعر بير

ضاء األهاىلي  واللعب عىل سياسة العصا 
والمتظاهرات فأطلق الطالب بعد فض االعتصام باإلكراه كمحاولة منه السي 

 بدفع وتخطيط ممنهج من النظام، حيث قام إال أن هذا النوع من التظاهر  49،والجزرة.(
ً
ات النسوية تم تحجيمه اجتماعيا

ي 
ر
 ضد  50سجونال بالتضييق عىل المرأة السورية باالعتقال والعنف واالغتصاب ف

ً
مستخدما جسدها أداة حرب وسالحا

ي مواجهته، مما جعل من عائلة الفتاة ذاتها وسيلة ضغط لمنعها و 
ر
 عىل انخراط المجتمع السوري كامال ف

ً
تقييدها خوفا

 االعتداء عىل أعراضهم. 

السوري ما  رسييدرك النظام السوري الذي لطالما لعب عىل البنية المجتمعية السورية لتثبيت أركانه، أن نظام العقد األ 

ي سوريا وهو ما أكدته دراسات قامت 
ر
ي ظروف مثل ظروف دولة الحزب الواحد كما ف

ر
. ويزداد تماسكه ف

ً
زال متماسكا

ي بالمق
ر
ي بعض المجتمعات العربية والمجتمعات الغربية، حيث تقول الدراسة: )يستمر الناس ف

ر
ر نظام العائلة ف ارنة بير

االعتماد عىل أرسهم، عىل ما يبدو، ليس بسبب "متانة بنية ثقافة األرسة التقليدية"، ولكن بسبب انهيار المشاري    ع المدنية، 

                                                                 
46 -  ،   الثورة السوريةمنال الرفاع 

 ، مرفق. شهادات ناشطات ف 
  الثورة السورية سعاد خبية.  - 47

 ، مرفق. شهادات ناشطات ف 
  الثورة السوريةمالك سيد محمود،  - 48

 ، مرفق. شهادات ناشطات ف 
  وجه الجوع واالعتقاالت نساء الغوطة الشر سعاد خبية،  - 49

كاء، قية تنتفضن ف  ، 2015-06-03، كلنا شر

http://www.all4syria.info/Archive/219927 
  الثورة السورية ،بحوث للدراساتمركز  -  50

ق، بحث انتهاكات النظام السوري لحقوق المرأة ف   . 2013لندن، ، بحوث الشر

http://www.asharqalarabi.org.uk/content/library/47cf76da1a2942a3af619bbb51923693.pdf 
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الي اكية الليي 
ة، وفشل الرعاية االجتماعية للمشاري    ع القومية، إضافة إىل سبب يخص عواقب وتراجع مشاري    ع الدولة االشي 

ي التظاهر عىل العائلة فقط بل  51. (الحرب والهجرات القشية
ر
ي خيارها الحر باالنخراط ف

ر
لم يقترص أمر كبح حرية المرأة ف

ي ت
ي كثير من األحيان من قبل رجال الفصائل المسلحة الب 

ر
ي ترى تعداها األمر إىل منعها ف

سيطر عىل مناطق إقامتهن، الب 

ي تظاهر النسوة أمر غير الئق الرتفاع صوتها، فخرجت النسوة بالفتات تقول صوت المرأة ثورة وليس عورة
ر
 52. ف

ي التظاهر والتعبير عن رأيها مما حولها حب  بعد تحرر بعض المناطق من 
ر
ي حقها ف

ر
ازداد التضييق عىل المرأة السورية ف

ي ريف دمشق المحرر سقبا سلطة النظام وخضوع
ر
ها لسلطة فصائل عسكرية تنتمي للمعارضة المسلحة، ومنه ما حصل ف

وعقربا والمعضمية ودوما حيث دعت مجموعة من نساء مدينة دوما من خالل تنسيقيتهم النسائية للتظاهر ليس فقط 

 وخطير 
ً
ي ضد النظام بل ضد الفصائل المسلحة المعارضة ذاتها، وكان هذا األمر مدهشا

ر
ي اآلن ذاته، فالمرأة السورية ف

ر
 ف
ً
ا

ي خرجت منذ أرب  ع سنوات رافضة مفهوم الظلم  الصادر عن النظام، كررت رفضها للمفهوم ذاته عندما 
دوما مثال والب 

صدر من قوات المعارضة وطالبتهم بمعتقليها لديهم رافضة النكوص واالنسياق لحجج ال تتناسب مع ثورات الشعوب 

، أمر متوقع ويؤكد سلمية وهو ما يجعل  53. المطالبة بالحرية تظاهر النساء السوريات ضد داعش ورفضهن لسياسة التكفير

ي الرقة بعد استيالء داعش عليها واعتقالهم للشبان من أبناء المنطقة فخرجت رفعة 
ر
الثورة، كما فعلت بعض النسوة ف

ي شهادتها: )نعم وقفت الحاج صالح وصديقاتها، ووقفن بمواجهتهم، وطالبت رفعة بإخراج أخي
ر
ها من معتقالتهم تقول ف

ر من قبلهم، كتبت عىل الكرتونة "نحن إسالم.. ونعرف  ي فراس وكان أول الشباب المخطوفير
أمام داعش عندما خطفوا أجر

ي وجوهنا والتهكم 
ر
" ردة فعلهم كانت همجية وغير حضارية مثل البصق ف ر ي وكل المخطوفير

ديننا أكير منكم.. أعيدوا لنا أجر

مما اضطر النسوة لالنسحاب بعد أن تلقوا تهديدات بقتلهن أو قتل رجالهن، وهو ما تحدثت به  54(والتهديد بالسالح

ي وجه أخطر القوى الم
ر
سة سعاد نوفل للصحف العربية والعالمية عند تكريمها لوقوفها ف  الناشطة المدرِّ

ً
ة، حيث تطرفأيضا

ي التظاهر السلمي لشهرين  
ر
 تحدثت عن تجربتها ف

ً
ي التظاهر ضد النظام األسدي سابقا

ر
تها ف ر ضد داعش مكملة مسير كاملير

 .
ً
ي آن معا

ر
جة بالفخر والخوف عليها ف ر ، وكيف توقفت بعد تهديدات داعش المرعبة لها إضافة لمشاعر أهلها الممي 

ً
  55أيضا

ي تظاهر النساء المعارضات للنظام 
ر
رغم من كل ما يتوقعنه من أنهن يخرجن بالأو الفصائل الجهادية المتطرفة لوحظ ف

ات المؤيدة  ي صف المواالة للنظام عىل الرغم من حاالت أمان المسير
ر
عنف وما ينلنه من اعتقال وقتل، وأنهن لم ينخرطن ف

 .  للنظام حيث ال يعتقلن وال يطلق عليهن رصاص جي

                                                                 
51 Suad Joseph and Martina Rieker, Introduction: Rethinking Arab Family Projects (2008), Framings: Rethinking 

Arab Family Projects, The Arab Families Working Group, volume I, page 37. 

http://www.arabfamilies.org/sites/g/files/g353511/f/afwgdocuments/AFWG%20Volume%20I_04-09-15.pdf 

 
، صوت المرأة ثورة وصمت الرجل عورةعبير حيدر،  - 52 . 2012-08-29، جريدة السفير العرن  

http://arabi.assafir.com/article.asp?aid=232&refsite=arabi&reftype=home&refzone=slider 

 
  ريف دمشق ضد جيش اإلسالمعمار ديوب،  -  53

 ف 
ً
. 2015-07-18، جريدة الحياة اللندنية، نساء يتظاهرن مجددا

%D9%8A%D8%AA%D8%B8%D-m/Articles/10042256/%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1http://www.alhayat.co

%D8%-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%8B-8%A7%D9%87%D8%B1%D9%86

-%D8%B6%D8%AF-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82-B1%D9%8A%D9%81

5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%8-%D8%AC%D9%8A%D8%B4-- 
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 ، مرفق. شهادات ناشطات ف 
55 - Nizozemsko Praha, Suád Naufalová: Vyhrožovali mi do očí, že mě zlikvidují Zdroj, 02-03-2015, Denik.cz, 

http://www.denik.cz/z_domova/suad-naufalova-vyhrozovali-mi-do-oci-ze-me-zlikviduji-20150302.html  

http://www.arabfamilies.org/sites/g/files/g353511/f/afwgdocuments/AFWG%20Volume%20I_04-09-15.pdf
http://arabi.assafir.com/article.asp?aid=232&refsite=arabi&reftype=home&refzone=slider
http://www.alhayat.com/Articles/10042256/%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82-%D8%B6%D8%AF--%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-
http://www.alhayat.com/Articles/10042256/%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82-%D8%B6%D8%AF--%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-
http://www.alhayat.com/Articles/10042256/%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82-%D8%B6%D8%AF--%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-
http://www.alhayat.com/Articles/10042256/%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82-%D8%B6%D8%AF--%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-
http://www.alhayat.com/Articles/10042256/%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82-%D8%B6%D8%AF--%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-
http://www.alhayat.com/Articles/10042256/%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82-%D8%B6%D8%AF--%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-
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  التنسيقيات والتجمعات المدنية:  •

ي تفتقر إليه ب
ي الدول الب 

ر
ي ف

ر أبناؤه بقوى أخرى يببر المجتمع المدنر ة أو أن يستعير ر إما من الداخل مبارسر إحدى حالتير

.  لكن كيف  ي
ي طياتهما المشكالت والمعوقات للوصول إىل المجتمع المدنر

ر
ر تحمالن ف خارجية، وبالطبع كال الحالتير

، هل يمكن ذلك داخل بنية مجتمعية مؤسساتية ديكتاتو 
ً
ي فعليا

رية؟ تجيب يستطيع المجتمع ذاته تحقيق مجتمع مدنر

ي قفزت لألمام وكيفية تخلصها من االستبداد ووصولها لحالة من العدالة 
عن هذا التساؤل تجارب شعوب العالم الب 

ي 
ر
، فالمنظمات غير الحكومية ال يمكنها التواجد والنمو ف ي حر وديمقراطي

َبها نظام مؤسسان  القانونية والمجتمعية تسبَّ

ي تعيش حالة من الفقر والدأب وراء لقمة العيش  الدول الديكتاتورية حيث تمنع وتحارب،
باإلضافة إىل أن الشعوب الب 

ابطية حيث   دون االهتمام ببناء أنساق المنظمات الي 
ً
 مدنيا

ً
ي اليومي وهو ما يشكل وهنا

تصبح منشغلة بالهاجس المعيىسر

ي يحتاجها الناس كي يكون
ز عامال )الفقر واإلجحاف اللذان يزيالن نظم الدعم الب  ، ويحرمانهم من يي  ر ر نشطير وا مواطنير

ي إىل أن يخوض  رحلة  56. األمان الذي يحتاجونه من أجل أن يمدوا أيديهم للتواصل مع اآلخرين( وهذا ما دفع الربيع العرن 

 ومن ثم فتح الباب للمنظمات المدنية غير الحكومية واالنشغال بتأسيس 
ً
شاقة ألجل إزالة أسباب الديكتاتورية أوال

 ما عززه النظام السوري الشموىلي من خالل األحزاب ال
ر ر ما سبق وارتباط المرأة السورية بالعائلة وبير سياسية. وبالربط بير

 الستخدامها 
ً
 لها وجاهزا

ً
تكريس كل مخلفات السلطة األبوية الذكورية، نحصل عىل بنية مركبة كان النظام السوري واعيا

 لإلصالحات بعد كي يبدأ بها عىل األرض أثناء تصدير خطابه للعالم بأن المجتمع السوري م
ً
جتمع متخلف وليس جاهزا

اده  ي وال يمكن استير ي وتراكم حضاري غرن 
ي الغرب هي وليدة مجتمعات وحراك تاريخر

ر
السورية وأن الحرية والديمقراطية ف

 57إىل سورية. 

قحمت به المرأة من
ُ
كيبية يمكننا تصور شكل التحدي الذي أ أجل إيجاد وسائل تساعدها عىل  وبناء عىل تلك البنية الي 

 سيس التنسيقيات والتجمعات المدنية. أالتغلب عىل تلك الصورة التنميطية وت

  2011ظهرت التنسيقيات منذ عام  التنسيقيات: 
ً
يظهر من كلمة تنسيقية و بصفتها بديال للعمل الجماعي المفتقد سابقا

تيب والتنسيق منبثقة أنها تعود بجذرها اللغوي إىل التنسيق بما تحمله من معبر  تيب والتنظيم، وقد كانت الحاجة للي   الي 

ر أحدهما:  ر رئيسيير ي عن سببير
 
ر للنظام والنظام آن ر المعارضير ر المدنيير . فالنظام لديه ذاته وهو مواجهة غير متكافئة بير

 استخدمها لكونه يحك
ً
 وطبيا

ً
 واقتصاديا

ً
 ومخابراتيا

ً
 وعسكريا

ً
 وإعالميا

ً
م الدولة السورية، بينما ُحرم مؤسسة كاملة إداريا

ي استخدام منظومة دولتهم اإلدارية ألجل تنسيق أنفسهم أثناء
ر
مواجهة النظام، كما حرموا من  المدنيون من حقهم ف

 والتفكير بتنظيم 
ً
ي حاالت إصاباتهم برصاص أمن النظام وهو ما جعل األمر بالنسبة لهم أكير تعقيدا

ر
ي ف

ر
استخدام المشاف

ي فهو حراكهم وإنشاء ت
ة ترتبط بالمنطقة أو الخي المنبثقة عنه سميت بالتنسيقيات. أما السبب الثانر جمعات مدنية صغير

 وجود مؤسسات وهيئات ومنظمات  50: وهو منع النظام السوري منذ وصوله للحكم منذ ما يزيد عن متجذر قديم
ً
عاما

نها شؤون المرأة وتحقق خصوصية فردية الفرد غير حكومية عىل أرض سورية تهتم بشؤون المواطن السوري المختلفة وم

، لذا لج ض عىل النظام إىل صيغ رسيعة سهلة  أ وتفرده عن خطاب الدولة السورية الشموىلي المجتمع المتظاهر والمعي 

ي الغرض منها، وهي  اإلنشاء وتخدم الظرف الراهن ومتطلباته، وتستخدم أدوات تواصل وهياكل بناء غير معقدة وتلب 

ي بلغت ما يزيد عن ؛ التنسيقيات
تنسيقية ومجلس وتجمع ولجنة محلية للتنسيق بحسب اتحاد تنسيقيات  216والب 

ي كان مبدأ إنشائها يقوم عىل تنظيم الحراك السلمي إلسقاط النظام وفضح ارتكاباته المخالفة 58،الثورة السورية
 . والب 

ظمت 
ُ
ي المناطق الالتنسيقيات فن

ر
ي تتعرض للعنف من قب معارضةف

 ل النظام. واتصفت بصفات منها: الب 

                                                                 
  النظرية والممارسةمايكل إدواردز،  - 56

، صالمجتمع المدن   . 162، تر: عبد الرحمن عبد القادر شاهير 
 . 50-45، صالحريةدرب األالم نحو انظر: عزم  بشارة،  - 57
. 2015، ويكبيبديا، اتحاد تنسيقيات الثورة السوريةمساهمو ويكبيديا،  - 58

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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ً تشبيكية تتعامل مع أشخاص - - ، محددة أو جهات أنها عىل شكل ببر
ً
ر داخل أو خارج سوريا منظمات وأفرادا لتأمير

ر الاحتياجات المنطقة  تموينية ومواد المواد الغذاء و الدواء و الخاضعة للحصار من قبل النظام فتحاول تأمير

ي تنتمي لها التنسيقية.  للتدفئة إضافة إلقامة أكي  كم
 من التواصل اآلمن مع شبان وفتيات المنطقة الب 

كة، كما أن  - كما تشكل التنسيقية خلية تواصل مع التنسيقيات األخرى وتنسيق نشاطات أو تحركات مشي 

التنسيقية باتت مصدر المعلومة اآلمن والموثوق لألهاىلي بسبب انقطاع اخبار المناطق المعارضة عن العالم 

ي عن المناطق المحاضة. بف  عل الحصار الذي فرضه النظام السوري، كما باتت مصدر معلومة اإلعالم الخارج 

-  . ي
 نشأت بداية عىل أساس دعم أهاىلي المنطقة ذاتهم ونشاطهم المدنر

 لعوامل الزمن وجفاف الدعم المادي أو خلو المنطقة من السكان أو  -
ً
 واختفر تبعا

ً
تفاوت عملها فبعضها كان آنيا

 حولها إىل جهات عسكرية فقط. ت

ي التنسيقياتالتنسيقيات النسوية
ر
جميعها وكانت نشاطات النسوة عضوات التنسيقيات عامة  216 ال  : تفانت النسوة ف

ن إىل رأب ما يلم بالمنطقة من جراح ومصائب وعوز.  يهدفن  ما اهتممن بالشأن اإلعالمي فينسقن األخبار وينشر
ً
وغالبا

 مهما من العمل   ور عىل صفحات الفيس بوك، مستخدمات عبارات مؤثرة وإنسانية. كما دعوات التظاهر والص
ً
كن جزءا

 عندما أصبحت المعارضة مسلحة بإدخال 
ً
ي وتسهيل إدخال األطعمة واألدوية إىل المناطق المحاضة كما شاركن تاليا

اإلغانر

 .
ً
ي مهمة التصوير ورفع الفيديوهات عالسالح أيضا

ر
ىل اليوتيوب فكانت أول مصورة إعالمية تقع ضحية وشاركت الفتيات ف

ي الخالدي
ي خرجت من مسجد  59رصاص النظام هي تهانر

ي كانت تحاول تسجيل المظاهرة الب 
ي حمص والب 

ر
ي جي البياضة ف

ر
ف

ي شكلت 
ات اعتقالهن كما حصل مع الناشطة بيان ريحان والب  ي كلف الكثير

خالد بن الوليد، وكان هذا النوع من المهمات الب 

، وقد أعيت النظام بنشاطها  ي ي تدوين المعلومات وتوثيقها وتوصيلها لإلعالم الخارج 
ر
مصدر خطر عىل النظام بعملها ف

ي الذي
 لجامع  نالسيما عندما قام الجيش الحر بأرس عناض من المخابرات والجيش اإليرانر

ً
دخلوا سوريا بصفتهم حجاجا

ي ضواجي دمشق، حيث علم النظام بصل
ر
ر السيدة زينب ف تها بهذه العملية وتابعها طويال ليكتشف مكان األرسى اإليرانيير

وإطالقهم من قبضة الجيش الحر، إال أنه لم يفلح بمسعاه فاضطر العتقالها وتعريضها للتعذيب كي يحصل منها عىل 

ر بالمعتقالت السوريات.     60المعلومات، وخرجت بعد ذلك من المعتقل بصفقة تبادل االيرانيير

من أن التنسيقيات النسائية كانت تمد يدها للتعاون مع التنسيقيات العامة إال أن مفهوم الثورة األساسي الذي  وعىل الرغم

ي جوانب عديدة منه عىل النظام االجتماعي الذي يكرس تبعية 
ر
لم يختص بالثورة عىل النظام السياسي فقط بل أيضا ف

ي كثير من
ر
:  المرأة للرجل،  فقد آثرت النسوة الناشطات ف ر ر تنسيقياتهن النسائية لسببير

 تنظيم  -التنسيقيات أن ينشي 
َ
ن
ْ
أرد

 ،
ً
إضافة إىل حاجة تسببت بها  -نشاطاتهن ومهامهن ضمن حالة أقرب إىل التخصص ولكن بالتنسيق مع الرجال أيضا

ي كانت تحث النساء عىل التخفيف من االحتكاك مع الرجال. 
 أحكام القيم االجتماعية الب 

ي المظاهرات خوفا من ردع تروي أم حماد
ر
ج نساء دوما من رفع أصواتهن ف ة رئيسة تنسيقية نساء دوما شهادتها حول تحرُّ

ة  الرجال لهن، وأنها أسست تنسيقية نساء دوما ودعت النسوة لها وشجعتهم عىل ذلك وباتت تقوم معهن بأعمال كثير

ي المدينة وحم
ر
ي وجه قوات األمنهم من االعتقال بتهريبايتفربطن عىل جأش الرجال ف

ر
إضافة لتحميلهن  61هم أو الوقوف ف

                                                                 

D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D

8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9  
 . 113، صالحريةدرب اآلالم نحو عزم  بشارة،  - 59
  معتقل بيان ريحان،  - 60

  ىسوريا، ، 215شهادة المعتقلة السابقة بيان ريحان ف 
 . 2013تحرير: أمير كزكز، موقع مركز توثيق االنتهاكات ف 

.php/ar/reports/1386976827#.VWtyzs_tmkpsy.info/index-http://www.vdc  
 . 2011سيدات دوما يسقطن الهيمنة الذكورية عل طريق إسقاط النظام،زينة ارحيم،  - 61

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://www.vdc-sy.info/index.php/ar/reports/1386976827#.VWtyzs_tmkp


23 
 

ي دوما عىل موقع يوتيوب تنسيقية نساء دوما 
ر
نا الصحفية سعاد خبية   62،لفيديوهات توثق وتصور ما يحصل ف كما تخي 

ي شهادتها عن نشاطها 
ر
ي دوما ف

ر
: )كان ىلي نشاطات مختلفة منها االعالمية والصحفية من خالل نقل الصورة والخي  ف  آنئذ 

المشاركة بالمظاهرات المختلطة  –التحضير للمظاهرات مع مجموعات نسائية  –وكتابة التقارير وايصالها لوسائل االعالم 

ر  –وحث الناس عىل المشاركة  ر وصحفيير كتابة   -تأسيس هيئات اعالمية وتنسيقيات ثورية   –تدريب نشطاء اعالميير

منسقة حمالت اعالمية لصالح الثورة السورية معظم  –المعنية  واعداد تقارير صحفية وحقوقية وارسالها للمنظمات

فالتوثيق  63. األنشطة كانت داخل سورية وتابعتها عندما اضطررت للخروج خارج سوريا تحت ضغط المالحقة األمنية(

 الرأي اإلعالمي الخا
ر  يهم الجميع ألنه كان هاجس المتظاهرين لنقل صور االعتداء وتحفير

ً
، وهو بالصورة كان جهدا ي رج 

بدورات أو هيئات للتوثيق كما فعلت منال  نجهد يحتاج للتنظيم والمعرفة وقد قامت به الكثير من النساء دون التحاقه

ف 65وميادة الخليل 64الرفاعي  ، بينما بات بعضهن متخصصات بالتوثيق من مثل خولة الحديد  66وأنعام رسر هن الكثير وغير

ي البداية، ت
ر
ي بقيت جهودها فردية ف

حذوها المخاطرة، فقامت بتوثيق مجازر مهمة مع األدلة والبينات والب 

تها إعالميا كما سلمتها لجهات مختصة تعبر بتوثيق جرائم الحرب  67. الحقوقيةوالقانونية ونشر

ي نشاط التنسيقيات النسائية هو إضفاء اللمسة األنثوية فتجد صفحات تنسيقياتهم عىل الفيس بوك خليط من 
ر
الالفت ف

التظاهر وصور الورود والشعر والكلمات اللطيفة الراثية للشهداء واألمنيات المجملة بصور أعالم الثورة ووجوه  الحث عىل

ر يتوقون للنرص، ومما قامت به التنسيقيات هو المعارض الفنية  فناشطات تنسيقية حرائر معضمية الشام أطفال سوريير

ي 
ر
ي -14نسقن معرض رسم ف

ين الثانر ي مدينة ا2011-تشر
ر
 نوكانت أدوات رسمه 68،لمعضمية وكنت شاهدة عليه آنذاك، ف

جدران أحد صاالت األعراس  نبسيطة هدفها التعبير عما يجول بخاطرهن أثناء الثورة من أحالم وآالم، فقسم نوتصويره

جنحة فضمت هذه األ  جمع التظاهرمتنوعة من مثل: جناح ها بأسماء نتعنو قمن بالمهملة أثناء الثورة إىل أجنحة متنوعة 

ي السوري والجامعة  يا حيفصور وأخبار المظاهرات وشهدائها وجناح آخر باسم أغنية  فضم هذا الجناح الجيش العرن 

ي جناح 
ر
ر وضعن ف ي حير

ر
الرئيس األسد واإلعالم صور النظام  يسقطالعربية والفاتيكان واألمم المتحدة وعلماء الدين،  ف

ر تسمية أحد األجنحة السوري والمخابرات والشيخان: البوطي وحسون  إضافة إليران وحزب البعث، كما أنهن لم ينسير

، ورموز معارضة منها: الدكتور  24: وضم جهات إعالمية مثل: الجزيرة والعربية وأورينت وفرانس تحية وشكرباسم جناح 

 .  عماد الدين الرشيد والشيخ أسامة الرفاعي

ر المساعدات اآلنية وإطالق التظاهرات  أخذت التنسيقيات النسائية دور األم واألخت عىل أرض المعارك فسعت إىل تأمير

، وال نغفل  وتدوينها وتدوين االنتهاكات والتعليق عىل ما يحصل سياسيا وعسكريا واجتماعيا عىل منابر التواصل االجتماعي

ي ترفيه األطفال وتعليمهم بحسب قدراته
ر
ب القصف المستمر، المادية المتواضعة ومقدار الحرية المتاح بسب ندورهن ف

ي المناطق المحاضة عىل حماية عقول األطفال، فاألطفال 
ر
ر الرجال ف فقد قامت المعلمات النسوة وبمساعدة المعلمير

باتوا يرددون صفات األسلحة وأنواعها، أكير مما يرددونه من أحرف وأناشيد مدرسية. ويحسبون المدى المجدي والمدى 

                                                                 

erhaim.com/?p=1225-http://zaina 

 
 20118rFOoLPw-ww.youtube.com/watch?v=k7. https://w، بيان حرائر دوماتنسيقية نساء دوما،  - 62
  الثورة السوريةسعاد خبية،  -63

 ، مرفق. شهادات ناشطات ف 
64 -  ،   الثورة السوريةمنال الرفاع 

 ، مرفق. شهادات ناشطات ف 
  الثورة السوريةميادة الخليل،  - 65

 ، مرفق. شهادات ناشطات ف 
ف،  - 66   الثورة السوريةأنعام شر

 ، مرفق. شهادات ناشطات ف 
  ندى بريس، ك  ال ينىس العالم: توثيق الهجوم الكيماوي وشهادات حيةخولة حسن حديد،  - 67

ون  . 2014، موقع إلكير

http://www.nadaa.info/?p=4206  
68-  ،  

  الثورة السوريةآراء عابد الجرمان 
 ، مرفق. شهادات ناشطات ف 

http://zaina-erhaim.com/?p=1225
http://www.nadaa.info/?p=4206
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 من ممارسة الرياضيات وعمليات الحساب. وهو ما أقلق األهاىلي عىل نشأة األقص لكل سالح ويعدون القذائف 
أكير

 جعل مالج   األبنية صفوف تعليم وترفيه. النسائية بمبادرات لأطفالهم وتعليمهم فقامت التنسيقيات 

 زمنيا يمتد  مما يمكن مالحظته عىل التنسيقيات النسائية اهتمامها بأمور إدارة مناجي الحياة أثناء الحصار الذي كان
ً
حصارا

ر ل ات متقطعة بير
 إىل شهرين حب  بات يمتد ألكير من سنةامتدت مع تقادم زمن الثورة أيام  5يفرض بداية عىل شكل في 

ر وسنوات ي حال منع النظام لدخول الخي 
ر
ي يمكن أن تشبع األرس ف

ن عىل صفحات التنسيقيات وصفات الطعام الب  ، )فينشر

ي المن
ر
، للمنطقة، ومما شهدته ف ر ي كنت أقطن بها أنه تم نشر منشورات عىل تنسيقية المعضمية تخص تقديد الخي 

طقة الب 

ي إدارة مناجي الحياة األرسية بجديدة بل  69. والخضار بأنواعها، وكيف يمكن تناولها عند الحاجة(
ر
ات ف ولم تكن تلك الخي 

ة المرأة السورية الطويلة بأن يكن المدير االقتصادي لبيوته ن، بتموين الخضار الصيفية بسبب غالء خضار أتت من خي 

فصل الشتاء. وإعداد المربيات واألطعمة طويلة األمد، ومع انقطاع الكهرباء لجأن إىل التقديد من خالل االستفادة من 

يد والتجميد.   موارد الطبيعة كالشمس والملح، متخليات عن أنظمة التي 

ب النظام  نا أم محمد المعضمانية كيف أن ضر للمناطق المعارضة له بالكيماوي جعل النسوة يبتكرن فكرة زراعة تخي 

ي أقبية األبنية المحطمة البعيدة جزئيا عن مركز القصف 
ر
 بالمواد الكيماوية من خالل  زرعها ف

ً
محاصيل زراعية أقل تأثرا

ء فالرجال إما شهداء بالكيماوي.  ي
ي كل سر

ر
ر أو يرابطون  تقول: )بالطبع كنا نسوة المنطقة نكمل بعضنا فنعمل ف أو معتقلير

لكيماوي اعن مواقع قصف  ةمع الجيش الحر ونحن كنا نرى جوع أطفالنا ففكرنا بفرش أقبية البنايات المهجورة والبعيد

ي األرضيات ونزرعها 
ر
اب ف اب بالطناجر والصنايق وأكياس القماش وبعضنا بثوب  هن ونفرش الي  اب فرصنا ننقل الي  بالي 

ها( . ..  والبازالء والفول والبندورة والكوسا  بالنعناع والبصل األخرصر   70وغير

ي كل سوريا بتوجيه من التنسيقيات النسوية لمساعدة العائالت النازحة من 
ر
كما تنادت النسوة عىل صفحات الفيسبوك ف

ة من العائالت القادمة من حمص، تصل إىل الرقة، وكان عىل األهاىلي إيجا د مأوى األماكن المهدمة. حيث أخذت أعداد كبير

 مهما آنذاك تقول الناشطة رفعة الحاج صالح: )كان ىلي عدة نشاطات 
ً
لتلك العائالت فلعبت التنسيقيات النسائية دورا

ي تقديم المساعدة لبعض العائالت النازحة من محافظات أخرى مثل 
ر
، منهم سعاد نوفل وزهية حجو، ف مع صديقات ىلي

ر األثاث، المسكن، اللباس، توزي    ع المؤن،  ي شهر رمضان(تأمير
ر
 71. ووجبات اإلفطار ف

ي إطعام الجيش، وقد يتبادر لمتابع أحداث الثورة السورية أن إطعام الجيش الحر أمر 
ر
ال يمكن أن نستبعد نشاط النساء  ف

ي بداية التظاهرات والحصار 
متوقع أن تقوم به النساء السوريات. ولكن من غير المتوقع أن يقمن بإطعام جيش النظام. ففر

 من قبل الضباط وأجهزة المخابرات وأنهم سوريون مغلوب عىل أمرهم  تعامل
ً
 مأمورا

ً
األهاىلي مع جيش النظام بصفته عبدا

د ال سيما عند شيوع إطالق ضباط المخابرات  وا عىل االلتحاق بالخدمة اإلجبارية، وأنهم جائعون ويشعرون بالي  جي 
ُ
أ

ي الشارع الذي السورية الرصاص من الخلف عىل رأس أو ظهر الجندي ا
، لذا )ففر ر لرافض إلطالق الرصاص عىل المدنيير

ي نيسان 
ر
ي المعضمية ف

ر
، ظهرت حاالت عفوية تنبع من طيبة أهل المنطقة كنت أرى النسوة والرجال 2011أقطن به ف

ي 
ر
الليل  ينادون الجنود من بوابات البيوت بأن يعطوهم األمان كي يسمحوا لهم بالخروج من منازلهم وإعطائهم األغطية ف

  72. البارد. ومعهم إبريق الشاي الساخن والسندويشات(

ها  إضافة إىل أن مد ولكن استمرار القتل واختالط عناض الجيش بأجهزة المخابرات وبعناض خارجية من إيران وغير

جعل النساء وهو ما األهاىلي ليد اإلغاثة ألبناء الجيش السوري لم تعد عليهم برد الجميل بل استمروا بقتل ابنائهم وبناتهم، 

ي التنسيقيات النسائية 
ر
ورة ف بوصفه عمال ال يقل اهمية عن القتال عىل الجبهات ضد إطعام الجيش الحر يتنبهن إىل ضر

                                                                 
، آراء عابد  - 69  

  الثورة السوريةالجرمان 
 ، مرفق. شهادات ناشطات ف 

  الثورة السورية، أم محمد المعضمانية - 70
 ، مرفق. شهادات ناشطات ف 

  الثورة السوريةرفعة الحاج صالح،  - 71
 ، مرفق. شهادات ناشطات ف 

72 -  ،  
  الثورة السوريةآراء عابد الجرمان 

 ، مرفق. شهادات ناشطات ف 
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تنسيق مهام التحضير والطبخ وتوزي    ع الطعام. تنسيقية داريا النسائية كانت هو أحد أدوارها المهمة فبات  نظام األسد،

ي 
ر
 زاد من غضب النظام عىلمن التنسيقيات الناشطات ف

ً
فبات   نساء داريا  إطعام أبنائها من الجيش الحر وكان ذلك سببا

ة، فكلهن متهمات بإطعام  ي يحملن بطاقات شخصية كتب عليها كلمة تولد درايا ويعتقلهن مبارسر
يشدد عىل النسوة اللوان 

ي أعيت النظام
ي كل سنواتل الجيش الحر، ومدهم بالطاقة والصمود عىل جبهة داريا الب 

ر
، كما امتد دور التنسيقيات ذاته ف

ي دير الزور 
ر
ي مدينة الحراك 73المناطق األخرى من سوريا كما ف

ر
ها.  74 وأهاىلي درعا ف  وغير

ي الميدانية  
ر
ي آخر كان للمرأة النصيب األكي  به، واألثر األهم وهو نقاط اإلسعاف والمشاف

ارتبطت التنسيقيات بحراك مدنر

 بل بسبب الحاجة الميدانية ليس وقد أنشئت النقاط اإلس 
ً
عافية كما هو حال التنسيقيات بشكل غير مخطط له مسبقا

ي مناطق المعارضة ،إال 
ر
ي الميدانية والنقاط الطبية ف

ر
 75 . وتواصل نشاطها بالرغم من استهداف النظام لكل المشاف

ي المع
ر
ي جامع الروضة ف

ر
ضمية بجانب دمشق، عندما كان الرصاص وكنت شاهدة عىل حالة والدة النقطة اإلسعافية األوىل ف

ي الشارع، إضافة لعائق وجود جواسيس مدني
ر
ف ف ر ر يهطل فوق رؤوسنا والرجال تير  يعملون مع النظام يبلغون المخابرات ير

ي وكان يلزم المشفر 
ي تقوم بنقل الجرج، )لذا سارع األهاىلي وفتحوا جامع الروضة كمشفر ميدانر

عن أرقام السيارات الب 

  76. طباء، وعندها كان البد للمرضات من بنات المنطقة أن يكن هناك(ممرضات وأ

ي التظاهر والذين يموتون بسبب ضعف البنية 
ر
 الشماىلي عىل كم الشباب الجرج ف

ي تتألم الممرضة لببر
ر
ي تقرير صحاف

ر
وف

ي الميدان
ر
ي طول اليوم عم أشتغل بالمشاف

ية ومع هيك عم يتقطع األولية لإلسعاف نسبة لعدد الجرج فتقول: )وهللا يا أجر

ر بزهرة شبابون ياريت أحسن أحمل سالح وبقاتل معهون(.  ي وينحرق عىل هل الشباب الىلي عم يموتوا وهير قلب 
77  

ي 
ر
ات كن يعملن عىل اإلغاثة واإلسعاف تقول الناشطة ميادة الخليل: )كان ىلي العديد من النشاطات المدنية ف نساء كثير

ر االشخاص اثناء الحاجة الطبية واالغاثية. وعملت بتوثيق  سورية بالمظاهرات اضافة اىل العمل بشبكة تواصل بير

) ر نا أم الهمة بتعرضها للقصف بالقذائف اثناء نقلها وإسعافها ألحد الجرج: )نعم كان ىلي 78الشهداء والمعتقلير بينما تخي 

ي كنت اساعد بنقل الجرج ب
ب منطقب  ي داخل سوريا اثناء الثورة واثناء ضر

ي ورايت الموت اكير من مرة نشاط اغانر
سيارن 

 79. حب  اصبت باحدى القذائف وىلي نشاط خارج سوريا االن(

ر حياتهن ألجل استمرار النقاط الطبية وعالج جرج التظاهر،  ي أفنير
مع طول مدة الثورة تزايد عدد النساء الممرضات اللوان 

ي باتت إحدى أيقونات الثورة السورية والملقبة ب
د سوريا، فهي ممرضة أوال منهن ألم شحود الب  الحرة جميلة بوحير

ر ترما حيث كان عىل األهاىلي  ي منطقة عير
ر
 باعت ما لديها من ذهب وصيغة وقررت أن تفتتح نقطة طبية ف

ً
ومقاتلة ثانيا

  80. نقل الجرج إىل منطقة أخرى مما يقلل من فرص نجاة هؤالء الجرج

                                                                 
 =gCzo2At4aQ-https://www.youtube.com/watch?v. 2012، زور يقدمن الطعام للجيش السوري الحرنساء دير الاآلن،  - 73
 https://www.youtube.com/watch?v=aVrVSo0Aqd8. 2012نساء الحراك يجهزن الطعام لجيش سوريا الحر صدى البلد،  - 74
  سوريا،  - 75

قيةمركز توثيق االنتهاكات ف    الغوطة الشر
، تقرير خاص عن الوضع الطن   ف   

ون    سوريا، الموقع األلكير
، مركز توثيق االنتهاكات ف 

2013 .sy.info/index.php/ar/reports/1383565710#.VWlriM_tmko-http://www.vdc 
76  -  ،  

  الثورة السوريةآراء عابد الجرمان 
 ، مرفق. شهادات ناشطات ف 

  الثورة: ناشطة، وممرضة ومقاتلة وشهيدة،محمد عل  الشيخ،  - 77
و تجليات المرأة السورية ف    ل  أورينت نت، الموقع اإللكير

. 2013ن 

news.net/?page=news_show&id=4344-http://orient  
  الثورة السوريةميادة الخليل،  - 78

 ، مرفق. شهادات ناشطات ف 
  الثورة السوريةأم الهمة،  - 79

 ، مرفق. شهادات ناشطات ف 
  . 19،  ص195، العدد 2015حزيران 14، مجلة سوريتنا، أسبوعية، ألما شحود حرة وحيدة شهيدةوق، ياش مرز  - 80

 

https://www.youtube.com/watch?v=-gCzo2At4aQ
https://www.youtube.com/watch?v=aVrVSo0Aqd8
http://www.vdc-sy.info/index.php/ar/reports/1383565710#.VWlriM_tmko
http://orient-news.net/?page=news_show&id=4344
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 جديدة من اإلغاثة الط
ً
ي إضافة إىل ذلك فإن أنماطا

ر
ي السورية بية مرتبطة بمنظمات عالمية بدأت تأخذ مكانها ف

األراضر

ي خرجت عن سيطرة النظام
ي مجال اإلغاثة واإلسعاف حيث شجعت وقد تنبهت إىل  الب 

ر
ورة وجود النساء ف حكومة  ضر

ي يعرفن ب  )الخوذ البيضاء(، فقدمت الدعم الم
ي واللوان 

ي لجان الدفاع المدنر
ر
ي لكل من بريطانيا مشاركة النساء ف ادي والطب 

 بالتقاليد  81حلب وحماة وإدلب
ً
ي إىل مناطق أكير محافظة وتمسكا

ي الدفاع المدنر
ر
ولقد امتدت مشاركة المرأة لمهام العمل ف

ي تدربن عىل التمريض واإلسعافات األولية إىل 
االجتماعية من مثل درعا، حيث وجد األهاىلي الحاجة لتواجد الفتيات اللوان 

ر من اميل والمتفجرات عىل المناطق المأهولة جانب المصابير ي درعا جراء القصف بالي 
ر
  82. األهاىلي ف

ات تبدو واضحة عىل  ر أو ثالثة جعل التحوالت والتغير من المالحظ أن مرور الزمن عىل الثورة السورية السيما بعد عامير

( اختفت منها ية، بابا عمروشكل هذه التنسيقيات، وتفاُوِت نشاطها لدرجة أن بعض المناطق مثل )داريا، الخالد

 التنسيقيات النسائية وباتت أمكنة مهجورة وبؤرة قتال عسكري بحت.  

ابطية  : الجمعيات المدنية النسائية - ابطية، داخل تصنيف المدرسة الي  تدع االتحادات والمنظمات بالجمعيات الي 

أجل إقرار إصالحات ترفع من مستويات التنمية المقارنة لقدرتها عىل تشكيل تحالفات قوية تضغط عىل الحكومات من 

كا  ي سوريا وربطها فعليا  83. المجتمعية واإلدارية كما هو حال مختلف أنحاء أمير
ر
وتفعيل دور مثل هذه النقابات واالتحادات ف

ي تعاطي المجتمع مع المتغير الجديد وربما د
ر
 أن يؤدي إىل تغيير ف

ً
ر كان من الممكن فعليا فعه إىل عجلة بالمجتمع والمدنيير

ي 
ي  المجتمع المدنر

ر
ي ف

ي حال لو كانت سوريا دولة ديمقراطية وليس ديكتاتورية قمعية وهو ما أثبته تعاطي الحكم البعبر
ر
ف

ي تغيير بعض القرارات واألحكام ولكن دون جدوى
ر
 . سوريا مع محاوالت بعض التجمعات السورية إلحداث نقاط ضغط ف

ض ب ي أن يكون دور فيفي 
ربط ب مختلفا لكونه أحد ببر النظام السوري ومؤسساته، ولكون مظهره يوجي  هاالتحاد النسان 

ي أهدافه: )تنظيم 
ر
ي ف

ر تكفل حقوقها وهو ما قد تبناه االتحاد النسان  ي الدولة فتسىع إلقرار قوانير
ر
المرأة بصناع القرار ف

ئق االجتماعية والقانونية والثقافية طاقات المرأة وتنسيق جهودها ضمن إطار العمل الجماعي المنظم من أجل إزالة العوا

ي 
ر
ي والقومي عند المرأة ف

ي بناء المجتمع. تعميق الوعي الوطبر
ر
ي تحول دون تطورها وتمنع مشاركتها الفعالة والكاملة ف

الب 

ي الحياة السياسية 
ر
اتها لتمكينها من المساهمة الفعالة والكاملة ف ي والسياسي وتنمية خي 

ر
القطر ورفع مستواها الثقاف

لثقافية واالقتصادية واالجتماعية بما يحقق التقدم والتنمية والعمل عىل تقديم الخدمات االجتماعية واالقتصادية وا

ي المجتمع والعمل عىل إزالة القيود 
ر
ل وكعضو عامل منتج ف ر الكفيلة بتوفير الطمأنينة لدى المرأة فيما يتعلق بدورها كربة مير

ي تعرقل تطورها
ي كان حقيقة يعي  عن توجهات الحكومة وليس عن توجهات واحتياجات إال أن االتحاد  84. (الب 

النسان 

 و  المرأة السورية
ً
ي حال كو عىل غرار كل النقابات الحكومية مشلول كليا

ر
ان االتحاد مرتبط بالحكومة المستبدة، وحب  ف

ي 
، ألنه يغير حكومي فلن  النسان 

ً
ي بنية غير ديمقراطية حيث )إن اليكون أفضل حاال

ر
منظمات غير الحكومية تحرك ف

ي 
، ألن األداء يعتمد عىل السياقات الب 

ً
ي البلدان النامية ال تؤدي عملها بشكل أكير فعالية تلقائيا

ر
"المستندة إىل القيم" ف

                                                                 
  سورياتقرير،  - 81

  ف 
  الدفاع المدن 

  ف 
 Foreign and Commonwealth Office، بريطانيا تدعم التطوع النسان 

%-%8A%D8%A7http://arabic.fco.gov.uk/2014/11/24/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9

%D8%A7%D9%84%D9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B9-D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%85

%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%86%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%8A / 
  بدرعا إلنقاذ أهلها  من براميل النظيعرب عدنان،  - 82

  الدفاع المدن 
  ف 
كاء، امجهود مضاعفة للعنرص النسان   . 2015-07-01، كلنا شر

http://all4syria.info/Archive/228683 
  النظرية والممارسة،مايكل إدواردز، انظر:  - 83

 . 133-132-131ص المجتمع المدن 
84 -  :   الرسم 

ون  ، الموقع األلكير  
 االتحاد النسان 

-http://gwu.gov.sy/ar 

sy/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%

D9%8A%D8%A9.aspx 

  

http://arabic.fco.gov.uk/2014/11/24/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7/
http://arabic.fco.gov.uk/2014/11/24/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7/
http://arabic.fco.gov.uk/2014/11/24/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7/
http://arabic.fco.gov.uk/2014/11/24/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7/
http://arabic.fco.gov.uk/2014/11/24/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7/
http://all4syria.info/Archive/228683
http://gwu.gov.sy/ar-sy/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9.aspx
http://gwu.gov.sy/ar-sy/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9.aspx
http://gwu.gov.sy/ar-sy/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9.aspx
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ات المختلفة مطلوبة....لكن قد ال تكون قابلة للتحقيق  ر تعمل فيها وأهداف العمل الذي تقوم به؛ فالببر التنظيمية والممير

ي أماكن
ر
 85. (استبدادية أو حيث تكون الموارد شحيحة ف

ي الداخل السوري الواقع تحت سيطرة النظام، مما 
ر
من هنا فلم يكن هناك مجال طبيىعي لدعم  المنظمات المدنية ف

ي وفعاليته 
ي الخارج إىل البحث عن طرق لدعم حراك الثورة السيما بعد تعرفهم إىل شكل الحراك المدنر

ر
ر ف بير

استدع المغي 

ي 
ر
ي أيار ف

ر
ب فتقول )ف ي المغي 

ر
نا الناشطة سمه عبد ربه عن لمحة عامة من نشاطها ف ب، تخي 

ي المغي 
ر
المجتمعات المدنية ف

ي كانت من أوائل  2011
ر الب  ب إىل تأسيس شبكة النشطاء السوريير تداعينا مجموعة من الشباب السوري المغي 

ر عىل عدة  كير
ي مع الي 

ي انشغلت بالعمل المدنر
، المؤسسات الب  ي

 
ي والحقوف

ي والبحبر ي واإلعالمي والتدريب 
مسارات منها اإلغانر

ونية ر عي  طرق عديدة )ورش عمل/ورش عمل إليكي  تثقيف وتوعية( احتل الشأن  -تم من خاللها تدريب النشطاء السوريير

ي 
ر
ر ف  من عمل الشبكة حيث قمنا بالعمل عىل توفير الغذاء والكساء للسوريير

ً
ا  كبير

ً
ا ر  حير

ً
ي أيضا

عدة مناطق داخل اإلغانر

ي كل مكان. 
ر
ر ف ايدة للسوريير ر

ي سد االحتياجات المي 
ر
ي ساهمت ف

وخارج سورية باإلضافة إىل دعم المشاري    ع التنموية الب 

ي كتابة التقارير الحقوقية وتوثيق االنتهاكات 
ر
 عىل مساعدة الرابطة السورية للدفاع عن حقوق اإلنسان ف

ً
عملت أيضا

ه ية وغير ر ر الجرج والذي فقدوا أطرافهم وترجمتها إىل اإلنجلير ها عىل دعم السوريير  من خالل الشبكة وغير
ً
ا. عملت أيضا

ي عىل تأسيس صندوق للحاالت 
. ركزت من خالل العمل المدنر ر عير ر إىل تدخالت جراحية وربطهم بالمتي  والمحتاجير

ر بيوت لمن خرج عىل وجه الشعة وغير ذلك   86. (الطارئة مثل تأمير

ي تحدثت عنها سمه كانت مرتبطة بالداخل حتما، وقد ازدادت الحاجة لهذه المنظمات المدنية مثل هذه النشاطات ال
ب 

بعد أن أخذ حال التنسيقيات النسائية يتدهور مع اشتداد قصف النظام وتحوله من المدافع إىل الطائرات والصورايخ 

ي الحر 
 
دين ومعوف ر والمشر اميل المتفجرة، فازداد عدد المصابير ب والنساء األرامل والنساء المصابات وأخطرها الي 

 بالصدمات النفسية بسبب االعتقال أو ظروف الحرب. 

ي اهتمام المنظمات العالمية بتقديم الدعم للدول األخرى ضمن إطار رؤية أن البشر يعيشون عىل كوكب واحد ويمكن 
يأن 

كة كالجوع والطائفية والعنرصية ومنع ح ، ومن تلك أن تتكون لديهم بعض المشاكل المشي  ي
رية التعبير والتلوث البيب 

ي كل دول العالم 
ر
ي جميع األنشطة وف

ر
 ف
ً
ونيا ي نشطت ألكي 

ي تتجاوز القارات منظمة أفاز العالمية الب 
المنظمات الشمولية الب 

 وأخرى للضغط عىل صناع 
ً
عات أحيانا ي سوريا أحد اهتماماتها العنكبوتية لنشر المعلومة ولجمع التي 

ر
وكانت الحرب ف

ى. ال ي األمم المتحدة أو الدول الكي 
ر
 قرار ف

ي الداخل السوري والوقد استفادت ال
ر
ي المناطق المحررة منظمات السورية تنسيقيات السورية ف

ر
ي أنشئت الحقا ف

من الب 

ي بدأت بجهود فردية لمجموعة من نساء الرقة، وقمن 
ي الرقة الب 

ر
( ف تلك المنظمات العالمية كما هو حال منظمة )جبر

ي عفوي من إطعام وإيواء وإكساء قمن بتأسيس هذه المنظمة عندما تحررت مدينتهن من قبضة بخوض حرا
ك مدنر

ي هولندا 
ر
ر ف ر السوريير بير

ي ذاته بدعم من منظمات خارجية وبمساعدة المغي 
وي    ج النظام، أكملن الحراك المدنر ر والير ، وبي 

(، و ي
ي دوان 

ر وملح( و)شاركبر )عاد األطفال إىل ناديهم( إضافة إىل محاولتهم خلق يطلقن مبادرات من مثل: )ليكن بيننا خي 

( و)خياطة نسائية(، تقول رفعة حاج صالح عن حلمهن الذي كي   ي
: )تصنيع غذان  ْ ي

ي مبادرن 
ر
ي كما ف

فرص للعمل النسان 

ي ال توصف عندما تحررت الرقة، وقررنا إنشاء منظمة نسائية 
بأيديهن وأمام أعينهن ومن ثم كش وتوقف: )كانت فرحب 

ر فرص عمل م ، قمنا بتأمير ع بعض الصديقات بمساعدة منظمة نرويجية أمنت لنا حاجياتنا، أسميناها منظمة جبر

ي هذه الخطوة المدنية لم تكتمل فقد دخلت  87. (لمجموعة من النساء من خالل صنع بعض األغذية
ر
 فرحة النساء ف

ً
فعليا

 تتحدث رفعة عن م
ً
حاولة داعش االستيالء عىل المنظمة وإزاحتها إىل جهة داعش ومنعت حراكهن رغم أنهن قاوموا مرارا
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ر المكان والدعم لكننا رفضنا أردناها لكل  ي تأمير
ر
ي حب  يساعدونا ف

التطرف: )ساومونا بالبداية أن يكون لها طابع ديبر

لمنظمة السوريات بدون تفرقة. كان ردهم لنا بعد شهرين من العمل أن يقتحموا المكان ويأمرونا باإلخالء، وإغالق ا

 88. (ومالحقتنا

ي المناطق الخاضعة 
ر
ي عملن عىل تنظيم تجمعات مدنية ف

نا السيدة منال كيف تعرضت مع األخريات من النساء اللوان  وتخي 

ي المدن ا
ر
ر ف ي الثوره زادت أعداد الالجئير

ر
ون اللسيطرة النظام إىل إغالق تلك التجمعات والعنف: )وف منه وكان كثير

ي و قمنا بافتتاح مدرسه يحتاجون لمعونه فانضممت 
ب الذين رفضت ادارة بعض الستيعاب الطاللجمعية العمل المدنر

  و الحطب و فوط االالمدارس استقبالهم و كنا نوزع السلل الغذائيه و ا
ر
طفال و العجزه و نساعد من اللبسه و المداف

وريه من الفرش ولكن تم ا ر المستلزمات الرصر له و تامير ر
ي وصودرة يحرصر للمنطقه بدفع ايجار مير

 
عتقال عدد من رفاف

ي الدفاع 
ر
ي القاض دفاعا عن مبادئه ف

محاضر الجلسات و استشهد احدهم تحت التعذيب و بنفس التوقيت استشهد اجر

ر و ا (العن المظلومير ر وهذا العنف الشديد من قبل النظام من طرف وداعش من طرف آخر جعل  89. فراج عن المعتقلير

سة إىل الدول األوروبية والدول المجاورة يتعرفن إىل معبر الكثير من النساء السوريات بعد هرو  ب  هن من تلك القبضات الشر

 .  المنظمات المدنية ومدى قدراتها عىل الدعم وتغيير مجرى حياة البشر

ي عام  
ر
ي خرجن من سوريا بعد أشهر من بداية الثورة فبادرت ف

بإنشاء  2012الكاتبة سمر يزبك كانت من السوريات اللوان 

ي 
ي الداخل السوري، انبثقت عنها منظمة سوريات من أجل التنمية اإلنسانية والب 

ر
ي والعمل ف

مبادرة لدعم المجتمع المدنر

ي هو األطفال من 
اشتغلت عىل ثالثة محاور: محور المرأة السورية، عي  دعم مشاري    ع اقتصادية للنساء، والمحور الثانر

. خالل دعم تعليمهم، بينما المحور الثا ر ر المدنيير  من عدة جهات مثل شبكة  لث فكان يهتم بدعم الناشطير
ً
وتلقت دعما

  90. حراس لحماية ورعاية األطفال ومنظمة األصفري، ومنظمة عالمية هي نساء المتوسط ومن الخارجية الفرنسية
ً
أيضا

 –اء السوريات برزت منظمات ومؤسسات أخرى منها: )تجمع سوريات من أجل الديمقراطية( الذي ضم: رابطة النس

ة سابقة  –منظمة مساواة  -لجنة دعم قضايا المرأة –المبادرة النسائية  ر التجمع بوجود نساء ذوات خي  ى. ويتمير
موقع الير

ر بإطالق مواد دستورية تؤسس لقانون  ي الخاص بالمرأة، فعنير
 
ي والحقوف

ي الشأن العام، ومتخصصات بالعمل المدنر
ر
ف

ي بناء البالد والدول وإدراك حقوقها وكيفية كما   91يحمي المرأة ويحمي حقوقها
ر
يسىع التجمع إىل تعريف المرأة بدورها ف

 المطالبة بها. 

تهن القانونية والثقافية من مثل  ي الذي بدأ فرديا عززته جهود بعض النسوة داخل سوريا بسبب خي 
مثل هذا الجهد المدنر

ة  92مبادرة رزان زيتونة ي مدينة إضافة ألخريات أمثال الناشطة سمير
ر
الخليل بتأسيس مركز )النساء اآلن( الذي موقعه ف

ي غوطة دمشق وكان أول مركز يؤسس للعناية بالمرأة وتعليمها واالهتمام بالتنمية واإلغاثة وتوعيتها بحقوقها 
ر
دوما ف

ة حال دون مشاركتهم لنساء دوما بافتتاح المركز، إىل أن قامت الر  وائية سمر يزبك القانونية، إال أن اختطاف رزان وسمير

ي بداية عام 
ر
، 2014بلفت نظر مركز )سوريات من أجل التنمية اإلنسانية( ف

ً
ومن  93ألجل دعم وافتتاح هذا المركز رسميا
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،ريات" تعيد للمرأة السورية دورها، منظمة "سو هنا صوتك،  - 90  

ون  . 2014، هنا صوتك، الموقع األلكير

http://hunasotak.com/article/3036  
: 2013، نتطلع إىل دستور ديمقراط  نجاح سفر،  - 91  

ون    http://swnsyria.org/?p=978، شبكة المرأة السورية، الموقع األلكير
 حنير  النقري،  - 92

ً
 وقانونيا

ً
 ومهنيا

ً
قية.. محاولة لرفع سوية المرأة علميا   الغوطة الشر

. 2014. عنب بلدي، مركز نساء اآلن ف 

hives/17178http://www.enabbaladi.org/arc  
، مؤسسة سوريات من أجل التنمية - 93  

ون  . 2014، موقع ألكير

%D9%85-https://now.mmedia.me/lb/ar/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA/539197

%-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9

%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85-D8%A3%D8%AC%D9%84  

http://hunasotak.com/article/3036
http://swnsyria.org/?p=978
http://www.enabbaladi.org/archives/17178
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قية والمحافظات األخرى وهدفها جميعها  ي الكثير من مناطق الغوطة الشر
ر
ة له ف ثم تابع المركز بالنمو وافتتاح فروع كثير

ي لهو تنمية الوعي لدى المرأ
ر
نان بة والتعليم واإلغاثة ضمن خطة مركز )سوريات من أجل التنمية(. كما تم افتتاح فرع له ف

ي ابنة داريا المعتقلة السابقة ليعبر بالنساء المهجرات أو النازحات إىل لبنان واالعتناء ب بخ  العلمي حصيل التتديره مجد رسر

ي العمل. إضافة إىل عنايته ل
ر
ر ف رات من عنف النظام من معتقالت، ومغتصبات، لفتيات واألطفال والتمكير بالنساء المترصر

ي والديمقراطية السوريو  94وأرامل، وثكاىل. 
ي تركيا عام  95كذلك مركز المجتمع المدنر

ر
مع بداية  2011الذي تم تأسيسه ف

ي المناطق الحدودية ومن ثم صدر عنه عدة ب
ر
ي الكثير من المناطق داخل سوريا  وف

ر
رامج ومراكز الثورة السورية وانتشر ف

( فكانت نشاطات   وكذلك مركز )أنا هي
ً
ي والذي انتقل إىل لبنان الحقا

ي الزبدانر
ر
تعبر بالطفل والمرأة من مثل )مركز ضمة( ف

ة لقومية أو نوع وهو أمر  ر والذي الحراك النسوي بشكل عام  به اتصفالسيدات القائمات عىل مثل هذه المراكز عير متحير

راعىل دعم النساء المت اشتغل ي والقومي و  ترصر
ي والديبر

ر
ي فخ التنظير الجغراف

ر
بل حاولت هذه التجمعات عدم الوقوع ف

ي مفهوم المظلومية النسوية ونبذ الرجل لسبب يتصل بالنوع 
ر
ي المدنية النسوية أيضا عدم الوقوع ف وهو مطب تنظير

ات من الباحثات النسويات بحسب إحدى الدراسات المدنية النسوية السورية فقد حاولت المنظمات  96وقعت به كثير

العمل ضمن رؤية الثورات ومتطلبات اإلغاثة، وحاولت االبتعاد قدر اإلمكان عن النظرة الضيقة الدينية أو المناطقية 

ي ذلك مبدأ الحرب والعطف، وقد قامت الناشطة مارسيل شحوارو بتوثيق أسماء الجمعيات 
ر
الجغرافية، وربما السبب ف

ي الحر 
ر
ي جدول منظم يضم اسم النسوية الناشطة ف

ر
اك الدعم للمرأة السورية أثناء الثورة السورية من خالل جمعها لها ف

 97. المنظمة وفضاء عملها وحراكها 

ي الوقت ذاته ال 
ر
يمكن تجاهل بعض الصعوبات داخل هذا الحراك النسوي بسبب الظرف السياسي وإشكالية ارتباط ف

، ومثل المنظمات بهيئات سياسية رسا ال تنتمي لمبدأ ا
ً
لحراك النسوي المنطوي عىل رفض الديكتاتوريات بأشكالها جميعا

ي وصلت حد التصادم عندما تكشف أمر )ملتف  سوريات يصنعن السالم( ومن خلفه ذلك 
ظهور الكثير من الخالفات الب 

(، الذين تقوم باستثمارهما مبر غانم عضو حزب العدالة و  التنمية الذي يرأسه )هيئة النساء السوريات للعمل الديمقراطي

، وكيف تقوم هي وأعضاء الملتف  بحضور المؤتمرات العالمية والتشبيك ألجل الحصول عىل الدعم المادي  ر لؤي حسير

ي الوقت الذي تنسق فيه نشاطها مع المخابرات السورية وألجل خدمتها 
ر
رات من النظام ف  98،99،بحجة دعم النساء المترصر

ة الثورة السورية ولكن يبدو أن ما أصاب كل أطراف ال معارضة السياسية والعسكرية السورية من غربلة بسبب طول في 

 ! ي
ي أو ظاهر من الحراك المدنر

 أمر مفيد، ويساعد عىل تكشف وتعرف كل ما هو مخفر

ي تحويل بعض النشاطات الحقوقية كالتوثيق وشهادات 
ي منظمات المجتمع المدنر

ر
ي ف

مما أتاحته فرصة االنخراط النسان 

ي سوريا كما فعلت رزان زيتونة المحامية واإلعالمية الحروب إىل
ر
ي تثبيت حقوق ضحايا الحرب ف

ر
 هيئات مهمة وراسخة ف

                                                                 
  رياض،  - 94

  لبنان.. نشاطات لتمكير  المرأة وتجارب ناجحةأمان 
. 2015. مركز "النساء اآلن" ف 

http://www.enabbaladi.org/archives/26079  
95 Center for Civil Society and Democracy http://ccsdsyria.org/  
96- Julie Pruzan-Jorgensen How Islamic Women’s Activism Meets Arab Women’s Needs, Feminist  &Islamic  

Perspectives New Horizons of Knowledge and Reform, Edited By: Omaima Abou Bakr, The Women and Memory 

Forum, Cairo, 2013, first Edition, page 48.  
  سوريامارسيل شحوارو،  - 97

  ف 
، ملف الحراك النسان 

9FUWpDVXM/viewhttps://drive.google.com/file/d/0BwVHrzsY3L9RdzZ4SW 
، انظر:  -  98  

  حضن األسد( من يقف وراءهأراء الجرمان 
  معارض: ديمقراطية )ف 

، ملتقر نسان   
ون  . 2015؟، أورينت نت، موقع ألكير

news.net/?page=news_show&id=84579-http://www.orient  
99 -   ناشطون، موقع سوريات/ نظر: ا

  الزبدان 
 2016، لؤي حسير  ومن  غانم جندا الجاسوسات ف 

http://www.souriat.com/2016/01/18724.html 
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ي 
ر
ي باسم مركز توثيق االنتهاكات ف

ونر ت فيه كل ما تقع والذي كانت تحاول أن تثبِّ  100. سوريا  من خالل إنشائها لموقع ألكي 

ر والشهداء والمنا ر والمفقودين. عليه يدها من معلومات حول المعتقلير  طق المدمرة والمختطفير

ي أثناء الثورة السورية  المطبوعات النسائية: 
ي المدنر

نسائية باتت ومطبوعات وجود مجالت من مظاهر الحراك النسان 

ي سورية 
 لها أثناء حكم نظام حزب البعث عىل مدى نصف قرن، ففر

ً
تعبر بشؤون المرأة واهتماماتها وهو ما لم يكن متاحا

ي ُحِرمت الم
ر
ي تدفق المعلومات أسوة بالرجل. فلم يٌ رأة حقها ف

ر
سمح بصدور مجالت تخاطب عقل المرأة المساواة ف

السورية والتعبير عن همومها ومطالبها القانونية أو االجتماعية أو االقتصادية. واقترصت أدوات بث المعلومات الموجهة 

ي تستخدم لغة خطابية سياسية تمتدح مجلة واحدة نسائية هي مجلة المرأة العربية التللمرأة عىل 
ي والب 

ابعة لالتحاد النسان 

والحقا  101كل ممارسات الدولة وقراراتها إضافة إىل شؤون نسائية تخص الموضة والطبخ وتدعي أنها تمثل المرأة السورية. 

ي تعبر بالتجميل والنجوم والدراما. 
 مجلة صبايا الب 

 
ً
وي    ج  وهو ما جعل من صدور مجلة )سيدة سوريا( أمرا ر  لي 

ً
، فأطلقت المجلة حملة "طفلة ال زوجة" رفضا

ً
 ومنتظرا

ً
جديدا

ي المناطق المحررة، وقامت عدة منظمات نسائية 
ر
وح السورية عىل الحدود وف ر ي مخيمات الير

ر
ات ال سيما ف الفتيات الصغير

ي ب
ر
ي حملة هذه المجلة ف

 منعوذلك  ل التنمية(مركز )النساء اآلن( و)مؤسسة سوريات من أجحمالت التوعية من مثل تببر
ً
 ا

ف عن تحول هاجس اإلعالم لديها من إخباري إىل تقول ، حاالت تزوي    ج القاضات والتشجيع عىل تعليمهنل د. أنعام رسر

ي المنطقة الجنوبية، 
ر
توعوي يستهدف عقل المرأة: )بدأنا بالعمل عىل تأسيس جريدة ننقل من خاللها أخبار الحراك ف

ي مجال اال 
ر
ي المنطقة الجنوبية  ونحن مانزال نعمل ف

ر
ي تعبر بالحراك ف

، مجلة ضوضاء الب  ر وعير عالم الحر والبديل ولدينا مشر

ي تعبر بقضايا المرأة السورية وتسىع لرفع مستوى 
ي تركيا، ومجلة سيدة سوريا الب 

ر
 من مدينة غازي عنتاب ف

ً
وتصدر حاليا

ي ال
ر
ي الحياة والمجتمع وحقها ف

ر
مشاركة السياسية وصنع القرار، بالنسبة لحملة تزوي    ج الوعي لديها حول حقوقها ومكانتها ف

ي نقوم بها من أجل المرأة ويقودها فريق 
ي إطار األنشطة الب 

ر
ي ف

القاضات، أو كما أطلقنا عليها )طفلة ال زوجة( فإنها تأن 

ي 
ر
ة الوعي ، بهدف حشد الدعم والمناضة ورفع سوي2015/  01/  12سيدة سوريا. وقد أطلقتها مجلة "سيدة سوريا" ف

وح، تشق  ر للحد من هذا االنتهاك بحق الطفولة والمجتمع، وال سيما أن الطفلة السورية، وبسبب ظروف الحرب والير

)
ً
وج وترم إىل مصير مجهول وتجربة قاسية جدا ر

 102. منها طفولتها وألعابها، في 

ي تد)مزايا(كما ظهرت مجلة نسائية أخرى تدع 
يرها غالية رحال وتنشط من خالل ، وتتبع لمؤسسة مزايا النسائية الب 

ي واإلعالمي مذيلة غالف المجلة بعنوان فرعي يحمل االحتجاج عىل الصيغة االجتماعية  باتجاهالمؤسسة 
العمل اإلغانر

( والذي ترص مديرتها عىل أن المؤسسة تستهدف النسوة هيئة لالمحبطة 
ً
 أصبحت سندا

ً
حضور المرأة داخله )لم أعد عبئا

ي المعتقالت أو الموت. السوريات المترصر 
ر
ة تنموية تدر عليهن الرب  ح بعد غياب رجالهن ف  103رات وإدارة مشاري    ع صغير

                                                                 
100 -  ،   سوريا؟هشام يحنر

  خطفها مسلحون ف 
  http://anbaaonline.com/?p=179392. 2013. من ه  رزان زيتونة النر

  سوريامجلة المرأة العربية،  -101
  ف 
. االتحاد النسان   

ون   ، موقع ألكير

http://gwu.gov.sy/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D

-9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9/ArticlesNewsResearches/tabid/89/cid/3/smid/515/tmid/428/language/ar

SY/Default.aspx 

ف،  - 102   الثورة السوريةأنعام شر
 ، مرفق. شهادات ناشطات ف 

ز، فريق سمارت،  -102    إدلب تفوز بجائزة المرأة البطل والثقة من رويير
 ،سمارت نيوزمديرة مؤسسة مزايا  للنساء ف 

-https://smartnews

%%D9%85%D8%A4%D8%B3-agency.com/index.php/ar/wire/2322/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D8%A9

%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8-%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%A7-D8%B3%D8%A9

%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%A1 

http://anbaaonline.com/?p=179392
http://gwu.gov.sy/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9/ArticlesNewsResearches/tabid/89/cid/3/smid/515/tmid/428/language/ar-SY/Default.aspx
http://gwu.gov.sy/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9/ArticlesNewsResearches/tabid/89/cid/3/smid/515/tmid/428/language/ar-SY/Default.aspx
http://gwu.gov.sy/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9/ArticlesNewsResearches/tabid/89/cid/3/smid/515/tmid/428/language/ar-SY/Default.aspx
https://smartnews-agency.com/index.php/ar/wire/2322/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9-%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8
https://smartnews-agency.com/index.php/ar/wire/2322/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9-%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8
https://smartnews-agency.com/index.php/ar/wire/2322/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9-%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8
https://smartnews-agency.com/index.php/ar/wire/2322/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9-%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8
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وبطبيعة الحال آل هذا الحراك النسوي إىل إتاحة مساحة من حرية التعبير وطرق ما كان محرما الحديث عنه أو ممارسته 

ي تفوت عىل نفسها طريقة للتعبير فال  أثناء حكم نظام األسد الشموىلي 
ر
عن ذاتها من خالل الكتابة عن المرأة وقضاياها ف

وكذلك صفحات الفيس بوك المتخصصة بالحراك النسوي  104الصحف والمدونات النسائية، كما فعلت مارسيل شحوارو

ي سوريا 
ر
فبات صوتها وصوت أخريات يعي  حدود المجتمع والتقاليد كما هي صفحة أرشيف الحراك النسوي الثوري ف

ي لم تكن المرأة السورية ويطرقن باب الم
كتوم عنه من اغتصاب والزواج القشي، والحجاب ورفضه وهي من األمور الب 

 أعالميا للتعبير عنها 
ً
 إعالميا مفتوحا للتعبير مثل مني  موقع قبل الثورة لتعي  عنها أو لتجد منفذا

ً
ا فما أن وجدن مني 

ر فيه ما يهجسن به من مثل  ي المجتمع السوري )من يمتلك م هما كتبتالجمهورية حب  كتي 
ر
زنة النائب عن جدل المرأة ف

ي سوريا 
ر
ي موقع الجمهورية الذي يعرض طروحات المرأةجدل تحرير المرأة ف

ر
ة من  105اليوم( ف وأصوات نسوية أخرى كثير

ي )مقالها يسألونك عن خلع الحجاب(
ر
ر نايف مرعي ف ي   106مثل ياسمير

ر
 وموضوع مقالها هذا لم يكن يسمح له بالتداول ف

ر  ي حير
ر
لمرأة من التعبير عن أحد أهم العوامل انه منع أاإلعالم السوري بحجة عدم المساس بتابوات المجتمع المحافظ ف

ي حياتها. 
ر
 مهما ف

ً
ي تلعب دورا

 االجتماعية الب 

ي سوريا باألدب والكتابة ممثلة بتجربة الرو 
ر
ائية سمر إضافة إىل أن النساء كن من أوائل المبادرات لتوثيق الحراك الثوري ف

ه وطباعته منظمة أوكسفام نوفمي  الرائدة يزبك  ان( والذي ترجم إىل عدة لغات وتبنت نشر فساهمت بنقل  107،)تقاطع نير

افها منذ بداية الرواية أن ما  ي باعي  ب واعتقال وقتل المتظاهرين عىل يد رجال األمن معززة هذا التوثيق األدن 
صورة ضر

 .
ً
ي وليس خياال

ي أشكال الحراك السوري  داخل وخارجلت النسوة وما زا 108تكتبه حقيف 
ر
سوريا يداومن عىل حضورهن ف

ي ا
.  المدنر

ً
 السياسي والنسوي معا

 الحراك العسكري 

ر النسوة  ي الحراك العسكري كان أقل انتشارا بير
ر
ي ف

يبدو ومن خالل المتابعة العامة والشخصية أن الحضور النسان 

، كما أنه ي
ي الحراك المدنر

ر
ومن الواضح، أن الحراك النسوي العسكري كان رد فعل غاضب ليس إال. فلم  السوريات، منه ف

ي الحراك العسكري،  ولكن يظهر أن هناك تباين
ر
 تتقصد المرأة السورية عامة زج نفسها ف

ً
ي  ا

ر
ر طرف ي حضورها العسكري بير

ر
ف

 النظام والمعارضة. كل من 

 : مقاتالت إىل جانب النظام

ر النساء ا ي أن يتبدى الفارق الرئيس بير
ر
ر المقاتالت إىل جانب المعارضة، ف ي هن إىل جانب النظام وبير

لمقاتالت اللوان 

 
ً
. إضافة إىل أن انخراطهن ليس جديدا

ً
المقاتالت إىل جانب النظام ينخرطن بمنظومة عسكرية مؤسساتية جاهزة مسبقا

 بالجيش إىل من مفرزات الثورة السورية، بل إن  السوري كان قد شجع وخطط لوجود منظومة عسكرية 
ً
نسائية بدءا

 المظليات وجهاز المخابرات السياسية والعسكرية. 

 ولديه أرضية نسائية جاهزة ل
ً
 وعسكريا

ً
 إيديولوجيا

ً
تدريب وحث أخريات عىل االنضمام إىل لوبذلك فقد كان  النظام جاهزا

ي 
ر
 مع أهداف النظام ف

ً
 وبنيويا

ً
محاربة ومواجهة الحراك المعارض  الجيش السوري وتشكيل كتائب نسائية تتناسب عقائديا

                                                                 
 http://www.marcellita.com، ، مدونة مارسيليتامارسيل شحوارو - 104
  سوريا اليوممن يمتلك جدل تحمزنة النائب،  - 105

 http://aljumhuriya.net/34045، موقع الجمهورية، رير المرأة ف 
106 -  ،   http://aljumhuriya.net/34000موقع الجمهورية، ويسألونك عن الحجاب،ياسمير  نايف مرع 

107 - Samar Yazbek, Vrouw Onder Vuur, vertaling: Hassnae Bouzza, Nijgh &Van Ditmir, OXFAM NOVIB, Amsterdam, 

2013 
ان: من يوميات االنتفاضة السوريةسمر يزبك،  - 108 وت، طتقاطع نير  . 31، 30، 29، ص 2012، 1، دار اآلداب، بير

http://www.marcellita.com/
http://aljumhuriya.net/34045
http://aljumhuriya.net/34000
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ي منتصف عام 
ر
ي حيث كنا  2012له. وأول مظهر لتجنيد النسوة إىل جانب النظام ف

ر
ي دمشق ف

ر
بتنا نشاهده بشكل واضح ف

ي بداية عام 
ر
، حيث يقفن عىل الحواجز لتفتيش السيارات وهن بكامل عدتهن 2013الحارات الراقية لتصبح شائعة ف

ي بعض النقاط
ر
ي مداهمة البيوت  الحربية وف

ر
ومن ثم تزايد المداهمة مصدر رزق مرب  ح، حيث أن العسكرية ومن ثم ف

ي خدمة النظام السوري بعد تدريب قصير المدى ال يتجاوز  ألنفسهنالنسوة من الطائفة العلوية تجنيد 
ر
 أشهر.  3ف

ي سببه تعرضهن  لكن ما هو سبب انضمام النساء المواليات للنظام السوري للجيش وكتائبه المسلحة؟ هل
هناك دافع آنر

لالنتهاكات والتعذيب من قبل الفصائل المعارضة للنظام؟ أم أن هناك دوافع عقائدية مزمنة وحزبية؟ أم مخاوف وحذر 

 وحيطة؟ أم المال؟

ي األسباب الشخصية الدافعة لهن لالنخراط العسكري ولم أجد مواد صحفية أو بحثية أو إعالمية تظهر 
ر
حاولت البحث ف

كما ترفض المجندات منهن الحديث عن أسباب ضهن الشخصي للتعذيب أو االنتهاكات من قبل المعارضة وفصائلها،  تعر 

ي أودت إىل أن 
حاالت تجنيدهن. لذا كان البد من طرق منهج االستنتاج من خالل قراءة الوقائع والحاالت المثبتة والب 

ال تكون موجودة، وكذلك حاالت  تكاد  قبل فصائل المعارضةمن المنتميات للطائفة العلوية التحرش الجسدي بالنساء 

محطات  هتسجلكل ما قتل أطفالهن أو استباحة بيوتهن من قبل المعارضة أو رسقتها وما إىل ذلك من انتهاكات الحروب. و 

ين حول اختطاف نساء مواليات للحول انتهكات المعارضة ألعراض نساء الطائفة العلوية ال يعدو اإلعالم   -نظام: خي 

ي تم فيها اختطاف النساء العلويات من قرى الالذقية )
ي  54الحالة الب 

ر
امرأة وطفل( ألجل مبادلتهم مع نساء معتقالت ف

ي مكان اختطافهم واالطمئنان عىل  109. المعروفة  أقبية سجون النظام السوري، وقامت أحد وسائل اإلعالم
ر
بلقائهم ف

ي والفيديوهات المنقولة سالمتهم ومن ثم تم إخراجهم بعد صفقة تبا
دل معتقالت معارضات ويظهر من اللقاء الصحفر

عنهن أنهم يتذمرن من عدم استجابة النظام الذي يبادلونه الوالء لمطالب المعارضة بتنفيذ صفقة المبادلة وإخراجهن 

ي عدرا من قبل جيش اإلسالم – من معتقالت المعارضة. 
ر
ي أثارت سخطا الحالة ا 110حالة اختطاف النسوة واألطفال ف

لب 

شعبيا من مواىلي النظام ذاته لكونه يماطل بمبادلة أرساهم بمعتقىلي جيش اإلسالم
إضافة لما نسمعه من شهادات من  111

ي وممنهج واغتصاب أثناء اعتقالهم واعتقالهن، بل تظهر 
صبل األرسى المحررين تظهر أنهم لم يتعرضوا لتعذيب وحىسر

ي صورهم بعد التحرير أنهم لم يلقوا الت
ر
ي سجون النظام. فلماذا تنخرط نساء الطائفة العلوية ف

ر
جوي    ع الذي يلقاه من هم ف

ي األمر أن معظم بنية العسكرة النسائية التابعة للنظام إن لم يكن كلها العسكرة ضد المعارضة والصورة حيث أن 
ر
الالفت ف

ورة الستنفار نساء طائفتهن، كما أنهن لم وكن هؤالء العسكريات القديمات جاهزات أثناء الث 112،تنتمي للطائفة العلوية

ي األرس العلوية والمدارس الحكومية باتجاه الثأر 
ر
ات ف  ألدلجة عقول وعواطف النسوة وحب  الطفالت الصغير

ً
يوفرن جهدا

ي أنه لم يقترص التدريب لهؤالء النسوة عىل التدريب العسكري فقط بل أيضا التحريض 
، وهو ما يعبر ي

واالنتقام بلبوس وطبر

                                                                 
  السالح - 109

ات العلويات ف  ، ،ل السوريالقدس العرن   تزور مقر األسير  . 2014 -آب-13 القدس العرن  

http://www.alquds.co.uk/?p=206551  
. 2017، قناة العالم، قصة اختطاف رئيفة حيدر عل يد جيش اإلسالم حسام زيدان، - 110

-%D8%AE%D8%A7%D8%B5-tp://www.alalam.ir/news/3121916/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88ht

-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%81-%D9%82%D8%B5%D8%A9-

-%D8%AD%D9%8A%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D9%81%D8%A9-

-%D9%8A%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-

D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%-%D8%AC%D9%8A%D8%B4-- 
القدس ، وجثة قتيل من حزب هللا ه  األهم بالنسبة له، اإلتحاد اإلسالم  ألجناد الشام: نظام األسد يراوغ عل تبادل أشى عدرا حسام محمد،   - 111

، لندن،    . 2014العرن  

 lquds.co.uk/?p=175618http://www.a 
  تاري    خ سورية: جدلية الجمود واإلصالحمحمد جمال باروت،  - 112

وت، الدوحة، العقد األخير ف  ، المركز العرن   لألبحاث ودراسة السياسات، بير

 . 233، ص 2012

http://www.alquds.co.uk/?p=206551
http://www.alalam.ir/news/3121916/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D8%B5--%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%81--%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%AD%D9%8A%D8%AF%D8%B1--%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%8A%D8%AF--%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-
http://www.alalam.ir/news/3121916/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D8%B5--%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%81--%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%AD%D9%8A%D8%AF%D8%B1--%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%8A%D8%AF--%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-
http://www.alalam.ir/news/3121916/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D8%B5--%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%81--%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%AD%D9%8A%D8%AF%D8%B1--%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%8A%D8%AF--%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-
http://www.alalam.ir/news/3121916/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D8%B5--%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%81--%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%AD%D9%8A%D8%AF%D8%B1--%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%8A%D8%AF--%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-
http://www.alalam.ir/news/3121916/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D8%B5--%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%81--%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%AD%D9%8A%D8%AF%D8%B1--%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%8A%D8%AF--%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-
http://www.alalam.ir/news/3121916/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D8%B5--%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%81--%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%AD%D9%8A%D8%AF%D8%B1--%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%8A%D8%AF--%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-
http://www.alalam.ir/news/3121916/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D8%B5--%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%81--%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%AD%D9%8A%D8%AF%D8%B1--%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%8A%D8%AF--%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-
http://www.alquds.co.uk/?p=175618
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ر قادرات نفسيا وفعليا عىل تصويب البندقية والقتل. كما يظهر أحد األفالم التوثيقية لهن ي فبي 
 113النفىسي العقائدي العدان 

ر ألجل سوريا بينما يصور  ي األسواق تتسوق لباسا جديدا  فيكرس فكرة أن المجندات يضحير
ر
المرأة المحجبة أي المسلمة ف

ي تبدو طبيعية، وسعي
ثات، بينما العلويات يتدربن منشغالت بالحياة الب  دات يضحكن، وتمر حياتهم بشكل طبيىعي غير مكي 

ما يدع بلجان الدفاع الشعبية و الشبيحات و لبوات األسد والمغاوير وقناصات الحرس  أسس النظام . كما ألجل الوطن

ي معسكرات خاصة
ر
ي حماية األحياء بوقوفهن عىل 114،الجمهوري، وقاموا بتدريبهن ف

ر
 الحواجز العسكرية واستخدامهن ف

 تلفزيون بكامل أسلحتهن وعدة القتال. لكن يلحظ المتابع 
ً
الروسي حالة الرفاهية العسكرية  KTBللفيلم الذي أعده أيضا

ي يعشنها لبوات األسد أثناء انخراطهن العسكري، 
ي الحرس الجمهوري، الفيلم بعنوان: الب 

ر
يتناول قناصات أسديات ف

 بفعل طائراته وصورايخه وبراميله المتفجرة. ومن داخل إحدى مالفيلم قتالهن 
ً
ي كان النظام قد دمرها كليا

ناطق حمص الب 

بن قهوتهن ويدخن األركيلة، فنسمع حوارهن وحشة  ي أحد الكافيات وهن يشر
ر
احة القناصات ف ثم يوثق الفيلم اسي 

ها( من الواضح ان التقرير والمقاتالت  115القناصة زينب عىل أنه مصر لها يومان دون طالء أظافر )مناكير بحسب تعبير

ي العسكرة تحافظ عىلكن يمعن بإيصال صورة 
ر
فة النخراطهن ف ي  مي 

تم أناقتهن، فهل المقصود من ذلك أن الحرب الب 

 أيضخيار ذكوري باتت خيارا أنثويا  التعارف عىل أنها 
ً
 بحتا

ً
ختاره مقاتالت النظام السوري أسوة بالذكر وتطيبقا لمفهوم  تا

ي الجندر، وهل المساواة المساو 
ر
ي الجندر اة ف

ر
ر طالت كل تفاصيل حياة الف ر الذكورة ب سمحإىل حد يسوريير المساواة بير

ي توىلي 
ر
ي سورية قبل  ؟! الجيش وخوض الحربمناصب واألنوثة ف

ر
ي علينا أن نذهب إلحصاء كم ضابط امرأة ف

هنا ينبىعر

ي الشأن العسكري
ر
ي الشأن الثورة وكم بعدها وما هو أعىل منصب تولته ف

ر
؟ وهل اكتفر النظام بشغلها لمناصب إدارية ف

ي مواقع القتال؟ أم بقيت المرأة هنا بصفتها العسكرية واجهة شكلية 
ر
ي الحق والواجب ف

ر
العسكري أم تماهت مع الرجل ف

ي المؤسسات العسكرية كما هو حال ا
ر
ي البالد وتوصيل صورة مشاركة المرأة للرجل ف

ر
لعميد لمتابعة النشاطات الثقافية ف

ي تلقب بالشاعرة الضابط واألم الضابط
ة ما قبل الثورة  116. الركن عدنة خير بك الب  ي في 

ر
فالمرأة الضابط والجندي لم تكن ف

ي المعسكر القتاىلي ذاته، بل كانت تتخرج من الكلية الحربية لتتسلم مواقع 
ر
ي سوريا إىل جانب الضابط والجندي الرجل ف

ر
ف

يوجد فيها احتكاك كبير بالرجل، لكن بعد الحرب ورغبة بإمعان النظام بإظهار المساواة إدارية عسكرية ومهمات خفيفة ال 

ر الرجل والمرأة  ي مفهوم الجندر بير
ر
عيا أخذ يروج ف ي قمع المرأة رسر

ر
ي مقابل شيوع مفاهيم األسلمة ف

ر
ي الدولة السورية ف

ر
ف

ر وكذلك معسكرات الجيش وهذا  لتصبح  يجمع فيه الجنسير
ً
ي مفهوم الرجل  ساحات الحرب مكانا

ر
 ف
ً
األمر يعد قفزا

ي المجتمع السوري، فالجيش السوري ليس من كوكب آخر بل هو مكون من مكونات المجتمع السوري 
ر
والمرأة/الجنس ف

المساواة الجندرية المفاجئة الضباط والمجندون  تفهموهو ما أدى إىل حاالت من التحرش بالنساء المقاتالت حيث لم ي

ي ممارسة ال
ر
من سلوك الجيش المتحرش تذمرات م مجموعة من مقاتالت النظام خرجتنساء للعمل العسكري فللنظام ف

بهن والذي لم يتفهم أنهن موجودات عىل خط النار بشكل مساٍو لوجود الرجل فبادرت الجنديات النسوة باالنشقاق عن 

ي ثكنات الضباط ألجل ال شاكياتلجيش السوري ا
ر
فيه عن الذكور وليس بصفتهن معاملتهن بصفة عاهرات موجودات ف ي 

                                                                 
113-  :  

 فيلم وثائقر

PressTV ،,Documentary on Syrian Volunteers (National Defense Forces) Incl” Syrian Women- Syria2013 . 

OUQ-Pxh-https://www.youtube.com/watch?v=SKM 
  الحرس الجمهوري السوريجهينة نيوز،  - 114

. 2014، شاهد كتيبة المغاوير من الفتيات ف 

https://www.youtube.com/watch?v=0S6qsivnyL8 
115  -KTB ،  2014،  قناصات سوريات من الحرس الجمهوري برفقة فريق التلفزيون الروس. 

https://www.youtube.com/watch?v=1CdxGrv7xAI 
 http://albaath.news.sy/?p=41490، 2015، 15275، العدد 27، دمشق، المقال رقم األم وطن -لدي ام  ب جريدة البعث،  116

 

https://www.youtube.com/watch?v=SKM-Pxh-OUQ
https://www.youtube.com/watch?v=0S6qsivnyL8
https://www.youtube.com/watch?v=1CdxGrv7xAI
http://albaath.news.sy/?p=41490
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مثال وتقديم شكواهم  130مقاتالت متساويات بالحقوق والواجبات وهو ما ظهر بأخبار انشقاق متطوعات اللواء 

ر عىل اللواء العسكري، ومن ثم أعلنَّ انشقاقهن عن اللواء  فير  117. للضباط الروس المشر

  مقاتالت إىل جانب الجيش الحر بكل فصائله -   

ر للمجتمع السوري المحافظ، أي أنهن ال يخالفن )مفهوم الحرب  مقاتالت الجيش الحر تتسم معظم فصائله أنهن ينتمير

ر يدركن أن الحرب ليست  118،الذكوري( ولكنهن وبحكم انخراطهن بالثورة ونشاطاتها المدنية من تظاهر وأعمال إغاثة بي 

ي الحروب األهلية ت
ر
وهو ما جعل من فكرة المجتمع بأن . الجميع نساء ورجاال  حصد فعال ذكوريا فقط فالقذائف والجوع ف

ي يمر بها أهاىلي المناطق المحاضة. لمفهوم ذكورة الحرب قابل 
 لنقاش وموضع للمرونة نسبة لألحداث الب 

ي القتال 
ر
ي طبيعة مشاركتهن من متظاهرات وناشطات عند بداية افمقاتالت الجيش الحر لم ينخرطن ف

ر
لثورة بل تدرجن ف

ر إىل أن حملن السالح مدنيات  ر وتهريب مواد طبية وحاجيات رضع أثناء حصار المدنيير ومن ثم عامالت إغاثة وتأمير

ي هجر أهلها إىل جانب ذوي  هن من رجال الجيش الحر إضافة تحولن نسوة وذلك عندما بقيت 
ي المناطق الب 

ر
 ف

ً
إىل الحقا

الحاجة والخروج مع عناض الجيش الحر للمؤازرة حامالت للسالح والدفاع عن أنفسهن مع احتمال تطور األمر عند 

ي القتال.  
ر
 المعنوية أحيانا وأخرى للمشاركة ف

ر السنة، ظاهرةلم تكن ظاهرة النساء  ي المجتمع السوري بعامة، وال سيما المحافظير
ر
ر  المقاتالت ف ر األولير ي العامير

ر
شائعة ف

ي ريف دمشق كانت نشاطات النسوة تقترص عىل اإلغاثة داخل ا
لتنسيقيات النسوية أو العامة، إىل أن اخذت بعض ففر

سة وأختا وممرضة  ي كانت مقاتلة رسر
أسماء النساء تظهر بصفتها مقاتلة إىل جانب الجيش الحر من مثل ألما شحود، الب 

ي ريف دمشق وقامت بعدة 
ر
ر ترما ف ي عير

ر
ي المجتمع السوري بالحرة واستلمت قيادة مجموعة )الحرة( ف

ر
وقد سميت ف

ي صوتها إن خافت أو عمليات م
ع الرجال مرتدية الزي العسكري ومن كان يراها لم يكن ليعتقد أنها امرأة، وكانت تخفر

وهي بهذا الترصي    ح تقر ويقر من هم حولها بحقيقة أن انتماءها  119تألمت كي ال يعرف أحد من أتباع النظام أنها امرأة. 

ر ألن  ي أثناء الجندري يضعف موقفها وموقف مجموعتها من المقاتلير
ر
الحرب يجب ان تكون للرجال أما النساء فيظهرن ف

 القتال بصفتهن نقاط ضعف. 

ي بدورهن كن 
ي مناطق أخرى من سوريا بعرض قصص مقاتالت يشاركن الرجال اللوان 

ر
كما اهتمت التقارير الصحافية ف

ي الحرب أوال وإن اضطرهن األمر فهن مستعدات للقت
ر
ن أنهن يقفن لشد عزيمة الرجال ف  يعي 

ً
 120. ال أيضا

ي اغلب األحيان مجندات داخل مؤسسات عسكرية عريقة إال 
ر
وبالرغم من أن المقاتالت إىل جانب الجيش الحر لم يكن ف

اف اجتماعي بأحقيتهن بدخول  أن هناك حرصا منهن ومن المجتمع عىل أن يكن بلباس عسكري وهذا بحد ذاته اعي 

امهن بالحجاب ل ر امهن بمظاهرها مع الي  ر يكن بذلك مقاتالت تحت السلطة البطريركية للمجتمع وهو ما نراه الحرب والي 

ي دخلن الحياة العسكرية وقاتلن مع الجيش الحر وتمردن عىل هذه 
من خالل التقارير إال أن هناك بعض النساء اللوان 

                                                                 
  اللواء ، Raqqa Postالرقة بوست   117

.  6201-10-03، للروس: أنقذونا من الضباط السوريير   130متطوعات ف 

http://www.raqqapost.com/2016/10/05/17344 
118 Cynthia Cockburn “Gender & Militarism: Analyzing the Links to Strategize for Peace”  Women Peacemakers 

Program (WPP), The Netherlands, 2014, P.33. 
د سورية المقاتلة الحرة ضد النظام السوريألما شحسوريا الشعب،  - 119 . 2014-06-15، ود جميلة بوحير

https://www.youtube.com/watch?v=VkcnX6SWdwU 
لفيديو يظهر مقاتالت من حلب يحملن ، الجزيرة، يوتيوب، انساء مقاتالت من حلب إىل جانب الرجال بالجيش الحرسالم هنداوي،  - 120

  القتال إىل جانب عناض الجيش الحر: 
سالحهن ويلقمنه ويتحدثن عن تجربتهن ف 

https://www.youtube.com/watch?v=lF_Jwuw2WPs 

 

http://www.raqqapost.com/2016/10/05/17344
https://www.youtube.com/watch?v=VkcnX6SWdwU
https://www.youtube.com/watch?v=lF_Jwuw2WPs
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ي أتت من بيتها اآلمن 
، الب  ي

ر بال حجاب كما هو حال المهندسة السورية ثوبية كنفانر ي كندا لتساند أهلها البطريركية وبقير
ر
ف

 عن النفس، فاألسد ال يتوقف 
ً
ر تقول: )أنا ضد السالح، ولكن لألسف الحل الوحيد الظاهر هو التسليح دفاعا من السوريير

وال حب  ليوم واحد عن القتل وباءت كل المحاوالت السلميه بالفشل. ولذا فأنا أشارك بالتخطيط والتنسيق والمسح 

ي إىل جانب الجيش 
ي معسكرات التدريب وتدرب الشبان عىل استخدام السالح.  121الحر(الميدانر

ر
 فتقف ف

 مقاتالت إىل جانب داعش -

 فهي تتبع الشكل الهرمي لبناء دولتها وإدارتها، فتتبع تقسيم 
ً
ي العالم تنظيما

ر
تعد داعش من أكير التنظيمات الجهادية ف

: المهاجرون، واألنصار، والعامة، والعبيد ب 122حاشية دولتها بالتسلسل من األعىل مكانة إىل األقل مكانة حسب التاىلي

والجواري.  والمهاجرون هم المسلمون القادمون من الدول العربية والغربية إىل سورية لتثبيت الدولة اإلسالمية وهم من 

ونساؤهم  كل الجنسيات، يأتون ومعهم نساءهم المهاجرات، بينما األنصار فهم السوريون الذين بايعوا داعش وخليفتها 

ر الذين لم يبايعوا داعش،  ر السوريير  ولكنهم ليسوا فهن األنصاريات، بينما العامة من المسلمير
ً
هم طبقة متدنية طبقيا

ها. وبناء عليه  ي المرافق المعيشية والطبية وغير
ر
 ونساؤهم ليسوا جواري، أي ال يستباحوا ولكنهم ال أفضلية لهم ف

ً
عبيدا

ر لداعش ال يتمتعون بصفات المواطنة داخل الدولة اإلسالمية  ومن يبايع داعش فالسوريون والسوريات غير المب ايعير

لة المهاجرين والمهاجرات  ر لة ال توازي مير ر  فهم ليسوا أكير من أنصار وأنصاريات. من داعش منهم ومنهن فهو بمير

، )بل وبناء عىل هذا التقسيم فالنساء المهاجرات هن النساء صاحبات الشأن وعلية قوم النساء  ر  ذهي 
، يحملن السالح أنر

 بل لهم الفضلية أينما توجهن. ويحق لهن ما ال يحق 
ً
حب  أنهن يحملنها عند دخول عيادات األطباء وال ينتظرن دورا

هن من حقوق(  123. لغير

 وبناء عليه فإن القائدات من نساء داعش هن من المهاجرات، أما األنصاريات فهن مقاتالت متطوعات وال يسمح لهن أن

ي صفوف 
ر
ي ف

ي القتال النسان 
 ما بف 

ً
يصبحن قائدات. ومع ذلك يندر أن تجد متطوعات من األنصاريات السوريات وغالبا

ر لخطوط المواجهة وقتال   بالنساء المهاجرات القادمات من خارج سوريا، لكن مقاتالت داعش ال يذهي 
ً
داعش محكوما

ي الدولة وقولبتهن شكال ومضمونا ضمن رؤية الجيش الحر أو جيش النظام وإنما مهمتهن هي ضبط أمور 
ر
وشوؤن النساء ف

ر النسوة وهن من يدخلن البيوت  وتوجه الدولة اإلسالمية. فهن أنفسهن الداعيات لألمر بالمعروف والنهي عن المنكر بير

ي فرضتها داعش، ويفرضن العقوبات ويقمن بالمشاركة م
عية الب  ام النسوة بالتعاليم الشر ر ع المجتمع ويكشفن أمور الي 

بالرجم والجلد وقطع الرؤوس. كما أنهن يصنعن حواجز تفتيش لتفتيش النسوة ومنع النسوة من الحركة دون محرم حب  

. إضافة إىل القبض عىل السوريات الهاربات من المنطقة وإعادتهن بعد التحقيق معهن وعقابهن إىل 
ً
ا لو كان طفال صغير

 بيوتهن. 

ذلك أمر متعمد ومخطط له من قبل داعش إن من خارج سوريا ف هن تالت الداعشياتوبحسب الدراسات فإن كون المقا

إىل حاضنة شعبية كما هو حال النرصة أو الفصائل المقاتلة األخرى، مما يجعل عمل داعش  ئهنعدم انتماضمان هدفه 

من المجتمعات السورية وقتاله أكير حدة ال رحمة فيه وال تعاطف. وهو ما يدع بالذاتية مع استخدام تحت أشخاٍص 

                                                                 
  قلب  صوتها ثورة: ناشطات سورياتتقر هالل،  - 121

،  DWالعرن     ،المعركةف   
ون  . 2012الموقع األلكير

%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9%D9%86%-http://www.dw.de/%D8%B5%D9%88%D8%AA%D9%87%D8%A7

%D9%81%D9-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-D8%A7%D8%B4%D8%B7%D8%A7%D8%AA

16348361-/a%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%82%D9%84%D8%A8-%8A 
ت، طتنظيم الدولة اإلسالمية، األزمة السنية والرصاع عل الجهادية العالميةانظر: حسن أبو هنية، محمد أبو رمان،  - 122 ، 2015، 1، فريدريش إيي 

201-202-203 
123 -  ،  

  الثورة السوريةعبير الحسان 
 ، مرفق. شهادات ناشطات ف 

http://www.dw.de/%D8%B5%D9%88%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9/a-16348361
http://www.dw.de/%D8%B5%D9%88%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9/a-16348361
http://www.dw.de/%D8%B5%D9%88%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9/a-16348361


36 
 

اد مقاتالت من الدول األخرى العربية والغربية، وهو ما يخيف العالم   124،بأجور محددة ومن هنا فقد سىع داعش الستير

ي ويثير حفيظته، منشغال بأسباب اندفاع النسوة من أوروبا للقتال إىل جانب داعش، وما هو األمر الجاذب لهن.  الغرن 

. عازين األمر إىل حالة خد  اع يمارسها داعش بأدواته اإلعالمية ووسائل التواصل االجتماعي منطلقها جهادي إسالمي

ر المقاتالت السوريات المنتميات لداعش وغير السوريات من خالل نقطة الدافع للقتال:   ويمكن التفريق بير

ي قادت بعض النساء السوريات لالنخراط داخل ا
ي نرى فمن خالل المتابعة للدوافع النفسية الب 

لحراك العسكري الداعىسر

فهن المنتهك من قبل أجهزة النظام كما  ي القتال أن يدافعن عن أرواحهن أو عن مناطق سكنهن أو انتقاما لشر
ر
أن دافعهن ف

ي حلب اإلعالمية تريىسي شلتون
ر
ي الفيديو الذي قامت بتصويره ف

ر
 جد أساسي وهو كسب    125يظهر ف

ً
كما أن هناك دافعا

ي إلعالة ذوي  هن. المال، فهن يعملن موظف
ر
 ات بأجور جيدة ويحصلن عىل المال الكاف

مج ألهداف  ي مسبق منظم ومي  اتيخ  ي صفوف داعش فإنهن يقاتلن داخل مخطط اسي 
ر
بينما المقاتالت غير السوريات ف

ي الجهاد عىل مدى سنوا
ر
ي عقول تابعيها. ومن خالل تجربتها ف

ر
ت بعيدة. وهو ما اعتادت عىل زرعه التنظيمات المتطرفة ف

طويلة، نجدها تستقطب الفتيات والنسوة من كل أنحاء العالم وتقنعهن باالنتماء لجبهات القتال. نجد قياديات داعشيات 

ي مدينة الرقة، وأم جليبيب السعودية 
ر
ي سوريا لمعت أسماءهن من مثل: أم المهاجر التونسية قائدة كتيبة الخنساء ف

ر
ف

، ومجاهدة بنت أسامة الطبيبة  ي
يطانية، وخديجة داري بريطانية وزوجها أبو بكر سويدي الجنسية، ندى القحطانر الي 

ي من بريطانيا، 
ي تزوجت أحد مقاتىلي التنظيم، وزهرة وسلم الحدالنر

ا الب  ، وأقص محمود من إنكلي  وشانون مورين كونىلي

 126. وهو ما قدمته التقارير العربية واألجنبية

ي أ
يطانية ساىلي جونز الب  ة أن سبب انخراطها أما مغنية الراب الي  صبح اسمها سكينة، فقد أرجع الغرب بمقاالته الكثير

 وكانت قد وصلت لعمر متقدم 
ً
ين عاما ر الذي كان يصغرها بعشر   47بداعش كان اصطيادها من قبل جنيد حسير

ً
عاما

 فباتت أكير شخصية داعشية شهرة، وبا
ً
ت اسمها وأصيبت بحالة اكتئاب إضافة لهوسها بالشهرة، وهو ما حصل فعال

 127. االن عىل قوائم اإلرهاب ويحذر من خطرها من خالل موقع مختص ألنها تستخدم حسابها عىل تويي  لجذب أخريات

الذي يعشن به، فهن غريبات ال يتقبلهن السوري تبدو ممارسات مقاتالت وقياديات داعش منفصلة عن المجتمع 

نا عبير )بتنا إذا  وحدنا واألبواب مغلقة نعتقد أن عيونهم مفتوحة تنظر لنا من  البيتبالمجتمع، قاسيات مخيفات، تخي 

ر  قي 
ي األسواق، يي 

ر
ات نشعر بكرههن لنا، من خالل احتكاكنا بهن ف خلف الجدران، نساؤهم مخيفات ومتسلطات ومتكي 

 أننا ال نرغب بوجودهن، ألننا لم ننضم لهن ولم نبارك وجود
ً
هن بيننا، وأن اخطاءنا، ويتابعنا حركاتنا، فهن يعلمن جيدا

ي الحقيقة لم نشعر انهم يحملن السالح ليقاتلوا 
ر
، ف

ً
ي احتلوها فعليا

حلمنا فقط هو أن ننتهي منهن ويخرجن من بالدنا الب 

 128. (النظام بل ليخيفونا نحن

ي يقوم عليها انتماء الداعشيات المهاجرات 
بصفتها  ظهر تسالمية، ولم إل الدولة ا بنية تنتمي لعقيدة بناءالبنية العقيدية الب 

كما هو حال دفاع نساء الجيش الحر عن أنفسهن خوفا من االعتداء عليهن أثناء اقتحامات   حالة اضطرارية دفاعية

                                                                 
، أغسطس 92العدد  -، مركز المسبار للدراسات والبحوثن اإلخوانداعش: األفكار التمويانظر: هيثم مزاحم،  -124  . 2014، دن  

125 -Tracy Shelton, Idleb ,Global Post,Meet Syrians extremist female fighters, 2013 . 

  الدفا 
ع عن قضيتهن،  فيلم يتحدثن النساء فيه عن أسباب قتالهن ضد النظام، ويدعون النساء األخريات للوقوف إىل جانب الرجال ف 

https://www.youtube.com/watch?v=hE_FylAf93w 
 .2014: برنامج صناعة الموت، يوتيوب، مراهقات اوروبيات وأرامل سودالوثائقية،  - 126

https://www.youtube.com/watch?v=rRqYhgZEr08 
127- Counter Extremism project,  http://www.counterextremism.com/extremists/sally-jones-aka-umm-hussain-

al-britani 
128 -  ،  

 ، مرفق. شهادات ناشطات من الثورة السوريةعبير الحسان 

https://www.youtube.com/watch?v=hE_FylAf93w
https://www.youtube.com/watch?v=rRqYhgZEr08
http://www.counterextremism.com/extremists/sally-jones-aka-umm-hussain-al-britani
http://www.counterextremism.com/extremists/sally-jones-aka-umm-hussain-al-britani
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دخيلة عىل المجتمع مما يجعل مفرزاتها انتماء الداعشيات للتسلح حالة وإنما حالة  مناطقهن من قبل جيش النظام،

ي ان انتهاء الح
ي انتهاء دور المقاتالت عىل األرض ألن البنية العقيدية لهن لم تنته مفرزات غير سورية. وهذا يعبر

رب ال يعبر

ي 
ر
بل هي موجودة مسبقا أي قبل الحرب  وال تنتمي لظروف الحرب، بل انتهزت ظروف الحرب وضعف البنية الفكرية ف

ر المنطقة وانتشار اليأس وتشبث   أن باألمل أيا كان مصدره للتخلص من السلطة الديكتاالسوريير
ً
ي ايضا

تورية. وهو ما يعبر

ر أطراف الجندر بل هو تعزيز للبطريركية الذكورية  ي مفهوم الحرب بير
ر
ي مساواة ف

وجود مقاتالت نساء داعشيات ال يعبر

وأداة لقمع أي فكر نسوي يسىع للمساواة ويعتمد أخطر أدوات القمع الفكري والنفىسي وهو الدين والعقيدة ويجعل 

، وألن العقاب وأداته ال يخضعان للمناقشة العقلية الفكرية اإلسالمية فقد العقاب من جنس األداة و  هو عقاب إسالمي

ي تبعية المرأة للرجل وأي انحراف 
ي ترفض أي تخيير أو حرية مما يعبر

اتبعت داعش منطق العقيدة اإلجبارية الصارمة الب 

ي المزيد من االنحدار المجتمىعي والت
امها لها عن مسير التبعية المطلق يعبر ي كرامة المرأة واحي 

حقير واإلذالل لها. وهو ما يعبر

المجتمع/الدين/الدولة. وبالتاىلي فإن منطق / للرجل ةمن قبل الدولة والمجتمع معا يرتبط بمدى استالبها وتابعيتها المطلق

ي خدمة الدولة ليس
ر
ي تجنيد النساء ف

ر
ي التعامل مع المرأة وف

ر
 من المساواة الدولة الداعشية ف

ً
ي توىلي المهام  نابعا

ر
مع الرجل ف

ي أن  العسكرية
ر
ي نوع العمل وشكله ومحدودية سلطتها كما ترى سينثيا أونلو ف

ر
بل ديكتاتوري يقوم عىل مبدأ دونية المرأة ف

 
ً
ي فرص العمل أيضا

ر
ي تعمل أنظمتها عىل دونية المرأة ف

 129. منطق الدول الديكتاتورية والباطرياركية الب 

ي واجهت الحراك
 النسوي  العوائق الت 

ي حال خروجها عن 
ر
ر ال تمنحها قانون الحماية ف ر أنظمة وقوانير ر بسلطته وبير

ر مجتمع أبوي يعي  عيش المرأة السورية بير

سلم تقييم المجتمع، جعلها ومع مرور الزمن امرأة مستسلمة للواقع تحاول التحرك داخل ما يتيحه لها المجتمع من حراك 

 بشكل جد ضيق، وتعزو إحدى الكاتبات تردي 
ً
 وأبويا

ً
 )تقليديا

ً
ي مجتمعا

ي سوريا إىل أن المجتمع السوري بف 
ر
وضع المرأة ف

ر استطالع  ر نساء دول  عام، ويبير ل من بير ر
أن السوريات من أقل المدافعات عن حق الطالق وعن حق العمل خارج المير

ي الربيع العر . (ن 
130 . 

ي سورية جعلت النظام السوري ال يق
ر
 هذه النظرة العامة للمرأة ف

ً
در حقيقة قدرتها عىل المواجهة أو التمرد والخروج هاتفة

ي التغيير أغضبته 
ر
! إال أن إدراكه لرغبة المرأة ف ي الشوراع، لذا كانت الثورة سببا ليدرك قدرتها عىل التفكير والتغيير

ر
ضده ف

أو كتب نسائية تعرفهن وفاجأته بأن كيف لنساء لم يسمح لهن بالتعبير أو تداول السياسة أو اقتناء مجالت أو جرائد 

ي العرص الحديث، كيف لهن أن 
ر
ي أنحاء العالم ف

ر
ي شاعت ف

بحقوقهن وما حققته نظريات الجندر والمساواة والنسوية الب 

 
ً
ها عنرصا . عندها قام بتقدير خطورتها بأن اعتي  يخرجن للشوارع ويواجهن ضباط المخابرات أثناء التحقيق بصوت عال 

ي عنه وال يمكن مراوغته وإغفاله واستغفالهيخدم الثورة والثوار وال 
 وأداة ف يمكن التغاضر

ً
قلب الطاولة واستخدمها سالحا

 . تهديد 

بالعودة إىل تاري    خ سجالت االعتقال للنساء السوريات مع انطالق الثورة نجد أن النساء السوريات لم يعتقلن من قبل 

 من أجهزة المخابرات أن 
ً
ات طويلة اعتقادا ي وهو المطالبة بابنها أو المخابرات لفي 

النسوة يخرجن ويتظاهرن بدافع آنر

ي سوريا 
ر
ي المجتمع المحافظ والمتشدد دينيا ف

ضر ة ومن ثم يسي  ات قصير
 سياسة أخيها أو زوجها، فكان يعتقلهن لفي 

ً
متبعا

، ومنه ما قام ب ر  بأن يطلقهن بعد اتفاقية مع الشيوخ أو الوجهاء االجتماعيير
ً
غيب معا هيب والي  ه من مراوغات لمغازلة الي 

ي  1200سالمي المحافظ بأن قام بإعادة إل المجتمع ا
ر
 131. 1102نيسان  5من المعلمات المنقبات إىل عملهن ف

                                                                 
129 Cynthia Enloe, Globalization and Militarism, Feminists make the link, second edition, Rowman & littlefield, UK, 

2016 p. 4. 

 . 427مائال بخاش، ص - 130
يانيوز،  - 131   إىل عملهنسعد: أعدنا عددا من المدرسات المنقبات سير

ون  يانيوز، موقع ألكير  http://syria-. 2011، سير

news.com/readnews.php?sy_seq=131036  

http://syria-news.com/readnews.php?sy_seq=131036
http://syria-news.com/readnews.php?sy_seq=131036
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يائية بأن ألّي فعل يوجد رد فعل، لذا باتت النسوة بعد خروجهن من السجن يتحولن إىل   ر ولكن وبحسب السببية الفير

اسة وقوة وهو ما تنبه له ت  نساء أكير رسر
ً
. وألنه يعلم بنية المجتمع السوري المحافظ فقد لجأ لتحطيم المرأة نفسيا

ً
اليا

 
ً
 واجتماعيا

ً
 133. وكانت إحدى أهم وأخطر أدواته )االغتصاب(، إضافة إىل التعذيب الجسدي والنفىسي العنيف 132،وجسديا

 الفكر المحا
ً
ي المجتمع وهكذا أخذ بتشيب أسماء وصور نساء وفتيات يقتلن تحت التعذيب. واضعا

ر
عىل فظ والتقليدي ف

 معضلة جسد المرأة وارتباطه بالعار.  محك

ي المعارض للنظام،  
ر الذين تمكنوا من دخول سوريا تلك النقطة المفصلية من الحراك النسان  ولقد رصدت لجان الصحفيير

ي جمعتها من خالل جماعات حقوق اإلنسان وأقوال الش
هود ووسائل اإلعالم فأوضحت لورين ولف من خالل التقارير الب 

ي وقالت أنه )من السهل  ي حمص أن السوريات يتعرضن الغتصاب جماعي أو اعتداء، وأن ذلك يستخدم كتكتيك حرن 
ر
ف

 بصورة ال آدمية. 
ً
 إىل حالة شبه حيوانية... إنهم يعاملون المرأة حقا

ً
التوصل إىل نتيجة مفادها أن األوضاع تدهورت حقا

 134. يها الحرب(إنها ساحة معركة أخرى تدور ف

ي استخدمت المرأة وأهانتها هي ما دفعت المجتمعات المحافظة إىل اختيار خيارها فيما هي 
وهذه الحالة الحيوانية الب 

، من خالل إما االحتماء داخل مناطق تقع تحت سيطرة 
ً
مقدمة عليه من مناهضة النظام، أو مراوغته، وربما تأييده أيضا

ي مناطق النظام وتأييده صابرين عىل معاملة الجيش الحر، أو إخراج النسوة خ
ر
، أما الخيار الثالث السكن ف

ً
ارج سوريا نهائيا

المهدد  األخطر  حواجز النظام السيئة والمهينة، وهذه األمور مجتمعة من مجتمع وسياسة وفقر تكاد تكون المعوق

ات ناشطات نسوياللحراك النسوي المطالب بالمساواة والعدالة مع الرجل واكتفاء  حراك ال يتجاوز أثناء الحرب بت كثير

 األمان والبقاء عىل قيد الحياة.  حدود ما يسمحه النظام سعيا وراء

ي الحراك النسوي السوري 
 
 نتائج مشاركة المرأة ف

رت أكير من عنف السياسة المكرس  ي سوريا، لكنها ترصر
ر
ي ف رت المرأة السورية من سياسة العنف أثناء الربيع العرن  لقد ترصر

ي 
ر
بقاء األسد الديكتاتور أفضل مفادها أن إعالم العالم ألنه استخدم المرأة السورية وما تتعرض له ألجل تسويق نظرية ف

 فكي  من
ر ي  الوقوع بير . وقد من جهة أخرى وتواجد الجماعات اإلسالمية عىل األرضمن جهة فوضر وعنف الربيع العرن 

النمطية المرادة للمجتمع السوري المحافظ ومن ثم  استغل بث  نجح النظام السوري بالتقاط إرادة اإلعالم والصورة

ات المفتع  متنوعة لإلرهاب من خالل التفجير
ً
ي بداية الثورة. و لوتعميم أسلمة الثورة السورية، فأخذ يقدم صيغا

ر
بالرغم ة ف

اإلعالم إال أن  عالموإيصالها إىل اإل نظام األسد كل ما حاوله الناشطون والناشطات لتوثيق ما يحصل من انتهاكات من  

ي األسدي هي مجرد يرص عىل أن العالمي 
 ما تبثه القنوات العربية من صور للقمع الوحىسر

ً
ا ر واحدة فقط، معتي  يرى بعير

ات المفتعلة  أخذ قنوات مسيسة ومتأسلمة، لذا فهو ي ر االعتبار والقلق، التفجير ي دمشق بعير
ر
أما دمار كامل سوريا بفعل ف

ي وبالي  
ر والمعتقالت  ،اميل العشوائية المتفجرة وبالطائرات الحربية والقنابل الفراغيةالقصف الصاروجر وقتل المعتقلير

                                                                 
، قناة العربية، عمان. 2013فتاة تعرضت لالغتصاب خالل اعتقالها في سوريا ريما مكتبي،  - 132

https://www.youtube.com/watch?v=yZ7NTBGBD6Y 

. 2012العربية، موقع ألكتروني، DW، جماعة حقوقية: االغتصاب واالعتداء سالحان رئيسيان في سورياطارق أنكاري،  - 133

D8%A9%D8%AB%D9%88%D8%B1%-http://www.dw.de/%D8%B5%D9%88%D8%AA%D9%87%D8%A7

%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A-%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B7%D8%A7%D8%AA

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%-%D9%82%D9%84%D8%A8-%D9%81%D9%8A-7%D8%AA

16348361-B1%D9%83%D8%A9/a  

. 2013، طرابلس، لبنان، العتقال والتعذيبلنساء سوريات تعرضن مالك أبو خير،  - 134

https://www.youtube.com/watch?v=1Trwd7Vs4Ww 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yZ7NTBGBD6Y
http://www.dw.de/%D8%B5%D9%88%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9/a-16348361
http://www.dw.de/%D8%B5%D9%88%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9/a-16348361
http://www.dw.de/%D8%B5%D9%88%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9/a-16348361
http://www.dw.de/%D8%B5%D9%88%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9/a-16348361
https://www.youtube.com/watch?v=1Trwd7Vs4Ww
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ر اإلعالم   وتفوذبح األطفال، فعير
ً
  عدم لضتنظر له بصفته أمر مؤلم إنسانيا

ً
ثارة الذعر إل  تداوله عىل شاشاتها ومنابرها منعا

ي البلدان ال
ر
بمحركات استمرار الثورة وقد طالت حالة الوعي هذه المرأة ية سور . وهو ما شكل حالة وعي جماعية مستقرةف

ليس امتالء شوراع سوريا بالمتظاهرين ضد النظام، بل المشكلة بأن شوارع العالم فأدركت أن محرك الرأي العالمي السورية 

ر واحدة ال ترى إال أخطاء المعارضة، وارتكابات  ر هم كانوا فارغة وساكنة، إضافة إىل كون اإلعالم صاحب عير مجرمير

 .
ً
 وتغص بأمثالهم دول العالم جميعا

ً
فكانت حالة الوعي النسائية متنوعة المجاالت تىعي أنه البد من موجودين دائما

اح استخدام  ي هذا الرصاع وإبداعها ونشاطها وقدرتها عىل اجي 
ر
اإلعالم الذي ال يريد أن يرى إنجازات المرأة وصمودها ف

:   البحثهذا لذا فإن و األمل،  ي
ر
ي تمثلت ف

ي سوريا، والب 
ر
 كان من مهماته التوصل إىل نتائج تحدد مالمح الحراك النسوي ف

ي الحياة المجتمعية والسياسية واإلعالمية بأن اكتشفت بنفسها القدرة عىل  -
ر
التنبيه إىل مركزية دور المرأة ف

 تنظيم منظمات ولجان وقيادتها أو العمل فيها بشكل خالق. 

ي ع -
ر
، السيما وقد تواكبت هذه الرغبة بمعرفتها بحقوقها أحيت هذه الثورة ف ي التغيير

ر
قل المرأة الرغبة ف

ث بمواطنيتها.  ء لكيانها وال يكي   المدنية والحقوقية  لتتمكن من مقاومة كل ما يىسي

تحويل تجربة المعاناة أثناء الثورة إىل عامل تنظيمي فاعل وذلك تبدى من خالل تجارب نسائية رائدة  -

ثة بالمجتمع المتطلب، منهن بيان ريحان ومجد حركت فيها ال معتقالت رغبة التحدي واالستمرار غير مكي 

، مبر صوان، عبير رافع، كندا  ي وهند المجىلي ومي سكاف ويارا شماس، يمان القادري، هنادة الرفاعي بخ  رسر

ات .  هن كثير  زاعور، وغير

م استقرار. وظهور شجاعة وحنكة قدرة المرأة عىل احتمال مختلف الصعاب من فقر وحاجة ونزوح وعد -

فة  ي الحياة مع أطفالها وحمايتهم قدر استطاعتها، ووقوفها مواقف مشر
ر
عالية لديها مكنتها من االستمرار ف

ي رصد الحراك وتوثيقه 
ر
ي الثورة إضافة إىل مشاركتها ف

ر
إىل جانب الرجل تشد من أزره وتحثه عىل االستمرار ف

 ونقل جوانبه الوجدانية. 

ء  ثورة ربيع - ي
ي كل سر

ر
سوريا كان لها الفضل عىل المرأة السورية بأن فتحت لها بوابات االحتجاج والجدل ف

ي تسمح بالصمت عىل الظلم، 
ي المجتمع، لقد تحطمت أمامها كل أوثان التقاليد والعادات الب 

ر
مفروض ف

ي حياتها من أحداث، باتت ترفع صوته
ر
ا عىل مواقع فباتت المرأة تبحث عن الرؤية الحقيقية لما يحصل ف

الزواج فكرة التواصل االجتماعية والصحف والمدونات، فتناقش الزواج بصفته االجتماعية القشية وتحلل 

ي 
ورة المدنر ترفع ، والعنوسة والطالق وحق اإلنجاب واإلجهاض لحجاباأم ال، تفكر بصوت عال بضر

ضن عىل  أهمية يدركن ، السوري لشخصيةقانون األحوال اعرائض وتواقيع نساء إىل األمم المتحدة فيعي 

ي الحقوق والواجبات
ر
ي مجتمع تقليدي كمجتمعنا، والمطالبة بأن تحصل عىل المساواة ف

ر
 الفكر النسوي ف

حب  وإن كان عىل نطاق فيديوهات تعرض عىل مواقع التواصل االجتماعي كاليوتيوب والفيس بوك 

 . واألنستغرام

ر من ين بالطبع لقد كان رد فعل النظام عىل المتظاهر  -  يهدد به أعراض السوريير
ً
باستخدامه المرأة سالحا

أشد وأقىس أنواع النتائج عىل حياة المرأة وسالمتها فقد تعرضت لكل أشكال الصعاب، إضافة إىل ظهور 

ي جوانب الثورة المتعددة. بعض أوجه المجتمع المريرة  
ر
ولكن كل كردة فعل عىل اعتقال المرأة ومشاركتها ف

ه لبناء مرحلة جديدة واضحة رافضة للمجتمعات التقليدية، وبناء مجتمع جديد دفعت ذلك كان البد من

 عىل قلة من المجتمع وغالبا 
ً
 حكرا

ً
ي كانت قبال

، السياسة الب  ، إضافة إىل نمو وعيها السياسي فيه المرأة الكثير

ي السياسة  من عىل فئة من الرجال، وندرة من النساء. لكن الثورة جعلت
ر
المرأة اهتمام  موضعالحديث ف

 بل و السورية 
ً
 أساسيا

ً
 . تحليل مواقف الدول ومتابعة األخبار العالمية واإلقليميةال يخلو من  حديثا
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ى مناطق عادت بفكرها  - ت من بنيته، فير الثورة السورية خلخلت منظومة المجتمع السوري التقليدي، وغير

، وب
ً
ي يدرك فيه المرء أن المجتمع قد ذالوقت الإىل المزيد من المحافظة والتقليدية، وأخرى تحررت كليا

ي أثرت عىل وجود المرأة 
ر وتراجع وأصيب بحاالت من الكدمات األخالقية الب  دفع الكثير من قوته وأنه اهي 

ي ظل بنية استبدادية 
ر
ي سير المجتمعات وتحولها ف

ر
ي تتحدث عن المنطق ف

، إال أن كل الدراسات الب 
ً
سلبا

ة األمنية المؤدلجة القوية، كلها تعلم أنه لم يكن أمام المجتمع السوري من كبنية الدولة السورية والقبض

ر  ي ظل دولة لن تتغير من ذاتها بذاتها ولن يسىع العالم إىل التدخل وتحسير
ر
حل آخر للتغيير إال بالثورة ف

ي المجتمىعي لمصالح 
ي المنطقة تبدت الحقا من عمر الثورةوضعه المدنر

ر
م يكن ، لذا فإن الثورة لسياسية ف

، لذا حاول السوريون القيام بخطوة التغيير للنظام السياسي 
ً
: المجتمع أوال والنظام ثانيا ر لتتم عىل مرحلتير

 ولكنه سيقوم بغربلة 
ً
ا  وهو أمر سيطول كثير

ً
ا معا  ومن ثم البنية المجتمعية إال أن العالم أن  إال أن يتغير

ً
أوال

 المجتمع وممارسة انزياحات قيمية وإبدالها بأ
ً
 جدا

ً
 مهما

ً
ي أمرا

خرى وهذا ما يجعل من وجود الحراك المدنر

 لكل سوريا. 
ً
 لجعل االنزياحات آمنة وليست سقوطا
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 العربية المصادر والمراجع

 .2012اآلن، نساء دير الزور يقدمن الطعام للجيش السوري الحر،  ▪

  gCzo2At4aQ-ww.youtube.com/watch?v=https://w 

ي الرسمي  -   ▪
ونر ، الموقع األلكي  ي

 :االتحاد النسان 

 -http://gwu.gov.sy/ar

5%D9%81%D8%AD%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6sy/%D8%A7%D9%84%D8%B

%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9.aspx  

ي حضن األسد( من يقف وراءه؟، موقع أورينت نت، آ ▪
ر
ي معارض: ديمقراطية )ف

، ملتف  نسان  ي
 .2015راء الجرمانر

news.net/?page=news_show&id=84579-http://www.orient   

ر المرأة وتجارب ناجحة.  ▪ ي لبنان.. نشاطات لتمكير
ر
ي رياض، مركز "النساء اآلن" ف

 .2015أمانر

http://www.enabbaladi.org/archives/26079 

، تر: رندة أبو بكر، ملتف  المرأة 2ية، سلسلة ترجمات نسوية، العددالنسوية والدراسات الدينأميمة أبو بكر،  ▪

 . 2012، 1والذاكرة، ط

،  2006أصالن عبد الكريم، رابطة النساء السوريات: عوائق وآفاق،  ▪ ي
ونر ، موقع نساء سورية األلكي 

1478-257/1799-http://www.nesasy.org/  

ي سوريا، أ أطفال المدارس الذين -أمل هنانو ▪
ر
 .2012شعلوا الثورة ف

http://freesyriantranslators.net/2012/04/24/%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D

%D8%A7%D9%-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-9%84

-%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D9%84%D9%88%D8%A7-84%D8%B0%D9%8A%D9%86

%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9   

ي لألبحاث ودراسة السياسات، ط ▪ وت، 3برهان غليون، المسألة الطائفية ومشكلة األقليات، المركز العرن  ، بير

2012 . 

▪  ، ي
ر
، 2015، 15275، العدد 27األم وطن، جريدة البعث، دمشق، المقال رقم  -بلدي امي القسم الثقاف

http://albaath.news.sy/?p=41490 

ي لألبحاث ودراسة  ▪ بيار كونيسا، صنع العدو، أو كيف تقتل بضمير مرتاح، تر: نبيل عجان، المركز العرن 

 . 2015السياسات، الدوحة، 

ي معتقل  ▪
ر
ي ، تحري215بيان ريحان، شهادة المعتقلة السابقة بيان ريحان ف

ر
ر: أمير كزكز، مركز توثيق االنتهاكات ف

 ، ي
ونر  .http://www.vdc-2013ىسوريا، موقع ألكي 

 sy.info/index.php/ar/reports/1386976827#.VWtyzs_tmkp 

ي قلب المعركة، ورياتتف  هالل، صوتها ثورة: ناشطات س ▪
ر
ي   ف ،  DWالعرن  ي

ونر . 2012الموقع األلكي 

%D8%AB%D9%88%-http://www.dw.de/%D8%B5%D9%88%D8%AA%D9%87%D8%A7

https://www.youtube.com/watch?v=-gCzo2At4aQ
http://gwu.gov.sy/ar-sy/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9.aspx
http://gwu.gov.sy/ar-sy/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9.aspx
http://gwu.gov.sy/ar-sy/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9.aspx
http://www.orient-news.net/?page=news_show&id=84579
http://www.enabbaladi.org/archives/26079
http://www.nesasy.org/-257/1799-1478
http://freesyriantranslators.net/2012/04/24/%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D9%84%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3
http://freesyriantranslators.net/2012/04/24/%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D9%84%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3
http://freesyriantranslators.net/2012/04/24/%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D9%84%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3
http://freesyriantranslators.net/2012/04/24/%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D9%84%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3
http://albaath.news.sy/?p=41490
http://www.vdc-sy.info/index.php/ar/reports/1386976827#.VWtyzs_tmkp
http://www.vdc-sy.info/index.php/ar/reports/1386976827#.VWtyzs_tmkp
http://www.dw.de/%D8%B5%D9%88%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9/a-16348361
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%D8%B3%D9-D8%B1%D8%A9%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B7%D8%A7%D8%AA

%D9%82%D9%84%D8%A-%D9%81%D9%8A-%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA

16348361-1%D9%83%D8%A9/a%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B-8    

ي سوريا،    ▪
ر
ي ف

ي الدفاع المدنر
ر
ي ف

يطانية، بريطانيا تدعم التطوع النسان   Foreign andتقرير مكتب الخارجية الي 

Commonwealth Office 

http://arabic.fco.gov.uk/2014/11/24/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%

8%A7%D9%84%D8%D-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%85-D9%86%D9%8A%D8%A7

%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A-%AA%D8%B7%D9%88%D8%B9

  %D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7-%D9%81%D9%8A-6%D9%8A 

 .?v=k7https://www.youtube.com/watch-2011تنسيقية نساء دوما، بيان حرائر دوما،  ▪

 8rFOoLPw  

ي الحرس الجمهوري السوري،  ▪
ر
. 2014جهينة نيوز، شاهد كتيبة المغاوير من الفتيات ف

https://www.youtube.com/watch?v=0S6qsivnyL8  

ي دول الخليج  ▪
ر
ي ، سيدة دمشق لينا المscagc.orgالجالية السورية ف

ر
ي وابنتها نوران الغميان.. ال زالتا ف

هايبر

هن.      http://www.scagc.org/article.php?art=420      المعتقل والغموض يلف مصير

. 2017حسام زيدان، قصة اختطاف رئيفة حيدر عىل يد جيش اإلسالم، قناة العالم،  ▪

%-http://www.alalam.ir/news/3121916/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88

-D8%AE%D8%A7%D8%B5

-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%81-%D9%82%D8%B5%D8%A9-

-%D8%AD%D9%8A%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D9%81%D8%A9-

-%D9%8A%D8%AF-%84%D9%89%D8%B9%D9-

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%-%D8%AC%D9%8A%D8%B4-

D9%85- 

وجثة قتيل من حزب ، اإلتحاد اإلسالمي ألجناد الشام: نظام األسد يراوغ عىل تبادل أرسى عدرا حسام محمد،   ▪

، لندن، هللا هي األهم بالنسبة له ي   . 2014، القدس العرن 

 http://www.alquds.co.uk/?p=175618 

حسن أبو هنية، محمد أبو رمان، تنظيم الدولة اإلسالمية، األزمة السنية والرصاع عىل الجهادية العالمية،  ▪

ت، ط  . 2015، 1فريدريش إيي 

ي حملة شباب وصبايا سوريا، اعتقال مروة الغميان ونورا الرفاعي وبعض ال ▪
ر
 .2011-3-15شباب ف

  https://www.youtube.com/watch?v=xVMp5mADYp0 

. موقع عنب  ▪
ً
 وقانونيا

ً
 ومهنيا

ً
قية، محاولة لرفع سوية المرأة علميا ي الغوطة الشر

ر
ر النقري، مركز نساء اآلن ف حنير

 ، ي
ونر   http://www.enabbaladi.org/archives/17178. 2014بلدي األلكي 

http://www.dw.de/%D8%B5%D9%88%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9/a-16348361
http://www.dw.de/%D8%B5%D9%88%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9/a-16348361
http://www.dw.de/%D8%B5%D9%88%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9/a-16348361
http://arabic.fco.gov.uk/2014/11/24/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7
http://arabic.fco.gov.uk/2014/11/24/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7
http://arabic.fco.gov.uk/2014/11/24/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7
http://arabic.fco.gov.uk/2014/11/24/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7
https://www.youtube.com/watch?v=k7-8rFOoLPw
https://www.youtube.com/watch?v=k7-8rFOoLPw
https://www.youtube.com/watch?v=0S6qsivnyL8
http://www.scagc.org/article.php?art=420
http://www.alalam.ir/news/3121916/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D8%B5--%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%81--%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%AD%D9%8A%D8%AF%D8%B1--%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%8A%D8%AF--%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-
http://www.alalam.ir/news/3121916/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D8%B5--%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%81--%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%AD%D9%8A%D8%AF%D8%B1--%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%8A%D8%AF--%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-
http://www.alalam.ir/news/3121916/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D8%B5--%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%81--%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%AD%D9%8A%D8%AF%D8%B1--%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%8A%D8%AF--%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-
http://www.alalam.ir/news/3121916/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D8%B5--%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%81--%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%AD%D9%8A%D8%AF%D8%B1--%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%8A%D8%AF--%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-
http://www.alalam.ir/news/3121916/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D8%B5--%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%81--%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%AD%D9%8A%D8%AF%D8%B1--%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%8A%D8%AF--%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-
http://www.alalam.ir/news/3121916/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D8%B5--%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%81--%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%AD%D9%8A%D8%AF%D8%B1--%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%8A%D8%AF--%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-
http://www.alalam.ir/news/3121916/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D8%B5--%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%81--%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%AD%D9%8A%D8%AF%D8%B1--%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%8A%D8%AF--%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-
http://www.alalam.ir/news/3121916/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D8%B5--%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%81--%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%AD%D9%8A%D8%AF%D8%B1--%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%8A%D8%AF--%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-
http://www.alalam.ir/news/3121916/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D8%B5--%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%81--%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%AD%D9%8A%D8%AF%D8%B1--%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%8A%D8%AF--%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-
http://www.alquds.co.uk/?p=175618
https://www.youtube.com/watch?v=xVMp5mADYp0
http://www.enabbaladi.org/archives/17178
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▪  ، ي
ونر خولة حسن حديد، كي ال ينىس العالم: توثيق الهجوم الكيماوي وشهادات حية، موقع ندى برس اإللكي 

2014 .aa.info/?p=4206http://www.nad   

ي كافة المجاالت، موقع الحوار  ▪
ر
ر الواقع والطموح: حقوق المرأة ومساواتها الكاملة ف خولة دنيا، المرأة السورية بير

    rt.asp?aid=90149http://www.ahewar.org/debat/show.a     .2007، 1843المتمدن، العدد

▪  ، ي
ونر  .2014رزان غزاوي، النساء والثورة السورية، سوريا الحرية لألبد، الموقع األلكي 

https://syriafreedomforever.wordpress.com/2014/04/16/%D8%A7%D9%84%D9%86

%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D-%D8%B3%D8%A7%D8%A1

%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-8%A9   

، مجلة الديمقراطية، العددرضوان زيادة، النظام السياسي السوري: انتخا ▪ ر   .2015، القاهرة، 58بات بدون ناخبير

ي اللواء  Raqqa Post:الرقة بوست  ▪
ر
،  130متطوعات ف ر .  2016للروس: أنقذونا من الضباط السوريير

http://www.raqqapost.com/2016/10/05/17344 

ي  ▪ ي سوريا ريما مكتب 
ر
، قناة العربية، عمان. 2013، فتاة تعرضت لالغتصاب خالل اعتقالها ف

https://www.youtube.com/watch?v=yZ7NTBGBD6Y  

 http://zaina-2012زينة ارحيم، سيدات دوما يسقطن الهيمنة الذكورية عىل طريق إسقاط النظام ▪

erhaim.com/?p=1225    

ي سوريا: من العورة إىل الثورة، مجلة أوراق، العدد  ▪
ر
، النساء ف ين األول 4سارة أبو عسىلي  . 2014، تشر

كاء،  ▪ ي وجه الجوع واالعتقاالت، كلنا رسر
ر
قية تنتفضن ف  ،2015-06-03سعاد خبية، نساء الغوطة الشر

http://www.all4syria.info/Archive/219927  

سالم هنداوي، نساء مقاتالت من حلب إىل جانب الرجال بالجيش الحر، الجزيرة، يوتيوب، الفيديو يظهر    ▪

ي القت
ر
ال إىل جانب عناض الجيش الحر، مقاتالت من حلب يحملن سالحهن ويلقمنه ويتحدثن عن تجربتهن ف

https://www.youtube.com/watch?v=lF_Jwuw2WPs   

وت، ط ▪ ان: من يوميات االنتفاضة السورية، دار اآلداب، بير  .2012، 1سمر يزبك، تقاطع نير

ة زينب الحسيني ▪ ، مطبوعات وزراة الثقافة، دمشق، طسهام ترجمان، رسائل األمير  .2005، 1ة إىل ماري عجمي

، سهيلة الريماوي، دار مجدالوي، 1918-1909جمعية العربية الفتاة الشية، دراسة وثائقية  سهيلة الريماوي،  ▪

 .1988األردن، 

د سورية المقاتلة الحرة ضد النظام السوري،    ▪ . 2014-06-15سوريا الشعب، ألما شحود جميلة بوحير

https://www.youtube.com/watch?v=VkcnX6SWdwU 

ي    ▪
ونر يانيوز، موقع ألكي  يانيوز، سعد: أعدنا عددا من المدرسات المنقبات إىل عملهن، سير . 2011سير

news.com/readnews.php?sy_seq=131036-http://syria 

http://www.nadaa.info/?p=4206
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=90149
https://syriafreedomforever.wordpress.com/2014/04/16/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://syriafreedomforever.wordpress.com/2014/04/16/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://syriafreedomforever.wordpress.com/2014/04/16/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://www.raqqapost.com/2016/10/05/17344
https://www.youtube.com/watch?v=yZ7NTBGBD6Y
http://zaina-erhaim.com/?p=1225
http://zaina-erhaim.com/?p=1225
http://www.all4syria.info/Archive/219927
https://www.youtube.com/watch?v=lF_Jwuw2WPs
https://www.youtube.com/watch?v=VkcnX6SWdwU
http://syria-news.com/readnews.php?sy_seq=131036
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. 2012صدى البلد، نساء الحراك يجهزن الطعام لجيش سوريا الحر     ▪

https://www.youtube.com/watch?v=aVrVSo0Aqd8 

ي سوريا، طارق أنكاري، جماعة حقوقية: االغتصا ▪
ر
،  DWب واالعتداء سالحان رئيسيان ف ي

ونر العربية، موقع ألكي 

2012 .

%D8%AB%D9%88%-http://www.dw.de/%D8%B5%D9%88%D8%AA%D9%87%D8%A7

%D8%B3%D9%-D8%B1%D8%A9%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B7%D8%A7%D8%AA

-%D9%82%D9%84%D8%A8-%D9%81%D9%8A-88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA

16348361-5%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9/a%D8%A7%D9%84%D9%8   

▪  ، ي  .2012-08-29عبير حيدر، صوت المرأة ثورة وصمت الرجل عورة، جريدة السفير العرن 

aid=232&refsite=arabi&reftype=home&refzone=shttp://arabi.assafir.com/article.asp?

lider   

ي ريف دمشق ضد جيش اإلسالم، الحياة ▪
ر
 ف

ً
. 2015-07-18لندن، ، عمار ديوب، نساء يتظاهرن مجددا

%D-http://www.alhayat.com/Articles/10042256/%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1

%D9%85%D8%AC%D8%A-8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%869%8A%D8%AA%D

%D8%AF%-%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D9%81%D9%8A-F%D8%AF%D8%A7%D9%8B

-%D8%B6%D8%AF-D9%85%D8%B4%D9%82

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D-%D8%AC%D9%8A%D8%B4-

9%85  

غنياء األمس فقراء اليوم، موقع خطوات سورية، عبد الرزاق دياب، االستمالك ما زال هنا: أهاىلي المعضمية أ ▪

2011 ، 

     http://www.syriasteps.com/?d=207&id=69820  

ي لألبحاث ودراسة  ▪ ي التاري    خ الراهن، المركز العرن 
ر
عزمي بشارة، سورية: درب اآلالم نحو الحرية  محاولة ف

 . 2014ياسات، الدوحة الس

ية، منتدى الجزيرة  ▪
ّ
ة عن الثورة والمرحلة االنتقال ة انتقالية: الفرص  7عزمي بشارة، محاضر ي مرحل 

ر
ي ف "العالم العرن 

يات". من 
ّ
ي لألبحاث ودراسة السياسات: 2013-آذار 18إىل  16والتحد ي للمركز العرن 

ونر  ، الموقع األلكي 

de92f4b2b6df-b52f-4998-8af2-http://dohainstitute.org/release/cdf16d32 

ز، سمارت ▪ ي إدلب تفوز بجائزة المرأة البطل والثقة من رويي 
ر
  نيوز   فريق سمارت، مديرة مؤسسة مزايا  للنساء ف

-https://smartnews

%D9%85%D8%A4-agency.com/ar/wires/9289/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D8%A9

%D9%84%D9%84%-%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%B3%D8%B3%D8%A9

%-D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8%-%D9%81%D9%8A-D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1

%-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9-D8%AA%D9%81%D9%88%D8%B2

https://www.youtube.com/watch?v=aVrVSo0Aqd8
http://www.dw.de/%D8%B5%D9%88%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9/a-16348361
http://www.dw.de/%D8%B5%D9%88%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9/a-16348361
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https://now.mmedia.me/lb/ar/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA/539197-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://now.mmedia.me/lb/ar/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA/539197-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://now.mmedia.me/lb/ar/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA/539197-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://now.mmedia.me/lb/ar/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA/539197-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://www.souriat.com/2016/01/18724.html
http://swnsyria.org/?p=978
http://anbaaonline.com/?p=179392
http://hunasotak.com/article/3036
https://www.youtube.com/watch?v=rRqYhgZEr08
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 . 195، العدد 2015حزيران 14يارس مرزوق، ألما شحود حرة وحيدة شهيدة، مجلة سوريتنا، أسبوعية،  ▪

، ويسألونك  ▪ ر نايف مرعي ، 12عن الحجاب، موقع الجمهورية، ياسمير ،  2015، نوفمي 

http://aljumhuriya.net/34000  

وت،  ▪ ، بير ي ، سلسلة دراسات الفكر العرن  ي ي المسألة القومية الديمقراطية، معهد اإلنماء العرن 
ر
ر الحافظ، ف ياسير

 . 1ط

كاء،  يعرب عدنان، جهود مضاعفة للعنرص  ▪ ي بدرعا إلنقاذ أهلها من براميل النظام، كلنا رسر
ي الدفاع المدنر

ر
ي ف

النسان 

01-07-2015.  http://all4syria.info/Archive/228683   
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▪ Abou-Bakr, O. (2013). Feminist & Islamic Perspectives: New Horizons of Knowledge 
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▪ Center for Civil Society and Democracy http://ccsdsyria.org/ 

▪ -http://www.counterextremism.com/extremists/sallyCounter Extremism project,  

.britani-al-hussain-umm-aka-jones 

▪ Cockburn - Cynthia “Gender & Militarism: Analyzing the Links to Strategize for Peace”  

Women Peacemakers Program (WPP), 2014 The Netherlands. 

▪ Debuysere, Loes, The women’s movement in Tunisia : Fault lines in a post-

revolutionary context, scientific treatise, Universiteit Gent, faculteit politieke en 

sociale wetenschappen, 2012-2013. 

▪  Delacroix  ،Liberty Leading the People,  

.people-leading-liberty-28-notices/july-http://www.louvre.fr/en/oeuvre 

▪ Enloe - Cynthia, Feminsts make the link, Globalization and Militarism, , second edition, 
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Omaima Abou Bakr, The Women and Memory Forum, Cairo, 2013. 
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03-2015, Denik.cz, 

-zlikviduji-me-ze-oci-do-mi-vyhrozovali-naufalova-va/suadhttp://www.denik.cz/z_domo

 20150302.html 

http://aljumhuriya.net/34000
http://all4syria.info/Archive/228683
http://ccsdsyria.org/
http://ccsdsyria.org/
http://www.counterextremism.com/extremists/sally-jones-aka-umm-hussain-al-britani
http://www.counterextremism.com/extremists/sally-jones-aka-umm-hussain-al-britani
http://www.louvre.fr/en/oeuvre-notices/july-28-liberty-leading-people
http://www.denik.cz/z_domova/suad-naufalova-vyhrozovali-mi-do-oci-ze-me-zlikviduji-20150302.html
http://www.denik.cz/z_domova/suad-naufalova-vyhrozovali-mi-do-oci-ze-me-zlikviduji-20150302.html
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▪ Press TV, Documentary on Syrian Volunteers (National Defense Forces) Incl” Syrian 

Women- Syria2013.  

 OUQ-Pxh-/watch?v=SKMhttps://www.youtube.com 

▪ Sara Motta, Cristina Flesher Fominaya, Catherine Eschle and Laurence Cox, women’s 

movements and women in movement, Interface journal, Volume 3 (2): i – iv, 

November, 2011. 

▪ Shelton ,Tracy, Idleb ,Global Post, Meet Syrians extremist female fighters,. 2013. 

 https://www.youtube.com/watch?v=hE_FylAf93w 

▪ Suad Jousef, Framings: Rethinking Arab Family Projects, Volume 1, The Arab Families 

Working Group. 

http://www.arabfamilies.org/sites/g/files/g353511/f/afwgdocuments/AFWG%20Volume%2

 15.pdf-09-0I_04 

▪ Raf Sanchez, Barbara Walters apologises over links to Syrian aide of Bashar al-Assad, 

The Telegraph, 2012, 

-8/Barbarahttp://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/syria/931255

Assad.html-al-Bashar-of-aide-Syrian-to-links-over-apologises-Walters 

▪ Yazbek - Samar, Vrouw Onder Vuur, vertaling: Hassnae Bouzza, Nijgh &Van Ditmir, 

OXFAM NOVIB, Amsterdam, 2013 

 مرفقات 

ي الثورة السورية
ر
 شهادات ناشطات ف

، شهادا ▪ ي
ي الثورة السورية، مرفقآراء عابد الجرمانر

ر
 .ت ناشطات ف

ي الثورة السورية، مرفق.   ▪
ر
 أم محمد المعضمانية، شهادات ناشطات سوريات ف

ي الثورة السورية، مرفق.  ▪
ر
، شهادات ناشطات سوريات ف  أم مصطفر

ي الثورة السورية، مرفق ▪
ر
ف، شهادات ناشطات ف  .أنعام رسر

ي الثورة السورية، ▪
ر
 مرفق أم الهمة، شهادات ناشطات سوريات ف

ي الثورة السورية، مرفق.  ▪
ر
 إيمان الغضبان، شهادات ناشطات سوريات ف

ي الثورة السورية، مرفق.  ▪
ر
 خديجة جراد، شهادات ناشطات سوريات ف

https://www.youtube.com/watch?v=SKM-Pxh-OUQ
https://www.youtube.com/watch?v=hE_FylAf93w
http://www.arabfamilies.org/sites/g/files/g353511/f/afwgdocuments/AFWG%20Volume%20I_04-09-15.pdf
http://www.arabfamilies.org/sites/g/files/g353511/f/afwgdocuments/AFWG%20Volume%20I_04-09-15.pdf
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/syria/9312558/Barbara-Walters-apologises-over-links-to-Syrian-aide-of-Bashar-al-Assad.html
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/syria/9312558/Barbara-Walters-apologises-over-links-to-Syrian-aide-of-Bashar-al-Assad.html
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ي الثورة السورية، مرفق ▪
ر
 .رفعة الحاج صالح، شهادات ناشطات سوريات ف

ي الثورة السورية، مرفق.  ▪
ر
 ريم األحدب، شهادات ناشطات سوريات ف

ي الثورة السورية، مرفق. ريم الحافظ ▪
ر
 ، شهادات ناشطات ف

ي الثورة السورية، مرفق ▪
ر
 .سعاد خبية، شهادات ناشطات ف

ي الثورة السورية، مرفق.  ▪
ر
 سماح ، شهادات ناشطات سوريات ف

ي الثورة السورية، مرفق.  ▪
ر
 سمه عبد ربه، ، شهادات ناشطات سوريات ف

ي الثورة السورية، مرفق ▪
ر
، شهادات ناشطات ف ي

 . عبير الحسانر

ي الثورة السورية، مرفق.  ▪
ر
 فاطمة حمدي، شهادات ناشطات سوريات ف

ي الثورة السورية، مرفق. لميس ك،  ▪
ر
 شهادات ناشطات سوريات ف

ي الثورة السورية، مرفق.  ▪
ر
  مالك السيد محمود، شهادات ناشطات سوريات ف

ي الثورة السورية، مرفق.  ▪
ر
، شهادات ناشطات سوريات ف  منال الرفاعي

ي الثورة السورية، مرفق. ميادة الخليل، ، ش ▪
ر
 هادات ناشطات سوريات ف
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 بيان المهمة

ة بحثية رائدة للبحوث الفكرية المستقلة، تقوم، وبشراكة مع خبراء مؤسس" مبادرة اإلصالح العربي"

برامج واقعية ومنبثقة عن المنطقة من أجل السعي إلى  وخارجها، باقتراح من المنطقة العربية

. والتعددية والعدالة اإلجتماعيةالحرية تلتزم المبادرة في عملها مبادئ . تحقيق تغيير ديمقراطي

 . لسياسية، وتحليل السياسات، وتقدم منبرا  لألصوات المتميّزةوهي تقوم باألبحاث ا
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 . هدفنا أن تشهد المنطقة العربية صعود وتنمية مجتمعات ديمقراطية عصرية
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