
أنا على هذا السّوِر العالي 
وفي الشوارِع والبيوتِ 

والحدائِق..
في المقابِر والمشافي 
والساحاتِ والباصاتْ 

على رؤوِس الشجر..
قلبيْ الجريحْ على كّفي 

أرى الرصاصَة تقترب 
الرصاصُة رويدًا رويدًا 

تدخُل قلبي.. 
تصيبُ بحريَ األزرق.

* * *
منذ رحيلكِ 

أزرع الشهداَء في األرِض..
أهدّئُ روعَ التُراِب 

والفراشاتِ 
والنّحِل 

ودِم العسْل.

* * *
الزهورُ يا هاجر..

طاشت على القبورْ 
طريقُ الدِم في الترابْ..

عِطرُها.

* * *
على طريقكِ أمشيْ 

طريُقكِ 
حينَ  غدًا ستكبرين.

* * *
 الشوارعُ ال تنام 

تصرخُ في كّل القرى والمدن: 
" بدنا دولة مدنية " 

الدولُة المدنيُّة كبيرٌة يا صغيرتي.. 
فيها مدارسُ وطفولٌة وعدالةْ  

وقليٌل من العسكِر واألمِن.. 
ليحموا ضفيرَتكِ عند الغروب 

من لسِع الشوِق وآالِم الدورةِ الشهرية. 
تقول أساطيرُ الثورةِ السورية: 

تبلَغ  أن  قبل  طفلًة  يقتل  "من 
أنوثتها.. 

على قبرهِ  لن تحطَّ فراشٌة 
سيسوّرُ النسياُن قبرَهْ. "

* * *
كلَّ مساءٍ  

أغّطي نومَ الفراشاتِ  
على قبركِ

أهدّئُ روعَ الدفاتِر والكتبْ 
ودروسَ الرسِم والرياضةِ 

والتعبيِر..
والمشاويِر..

وطريِق المدرسةْ . 

* * *
أمسّد بيدي شوارعَكِ 

أصرخُ بصوتكِ 
كبرُ صوتُك في الشوارعِ  

صوتكِ يا هاجر.. 
حين كبرتُ عنكِ..

ومتِّ عني.

* * *
اليوم.. بلغ موتكِ شهره الخامس..

خمسُة شهوٍر وأنتِ على كتفي 
 من ساحةٍ  إلى ساحْة 

ُأريكِ بالدكِ.

* * *
هذا..

هذا نهرُ العاصي يا ابنتي..
يُقهقهُ بالبكاِء 

مذ ارتمت سورُة صوتِهِ القاشوِش 
في صورةِ مائهِ . 

* * *
هذا الشارع الذي يغنّي: سكابا يا 

دموع العين 
هنا حِمصْ

وهذا بابا عمرو.. 
هو  الحرّ  الطير  هذا  وهذا.. 

الساروتُ
 يا هاجر.

* * *
هذي القابون..
وهذي.. فدوى

تضع يدها على قلبها مثُلنا.. 
تصرخُ في وجه الرصاِص 

" سوريا بدها حرّيةْ  "
 ِ الرحمة  رصاصُة  صوتها 

للرصاصةِ .

* * *
هذي الحقوُل من الكراماتِ 

وأحراشُ الجساراتِ.. هنا 
هنا.. يَرقدُ حمزةْ 

هنا: " الموت وال المَذّلةْ  ".

* * *
وهذا المطرْ.. 

هذي داريا عليها السالمْ 
وهذا الصغيرُ يضحكْ.. ويحلمْ

أزهرَ من ضلِع ابتسامةٍ 
سِلميّةٍ ..

مطرْ.. مطرْ.. مطرْ.

* * *
ديرُ الزورْ.. 

غدًا..
غدًا يا صغيرتي 

غدًا.. 
تمطرُ في الشماِل 

حقوُل الملِح 
دمعُ األرِض.

غدًا..
ستنبتُ األرضُ موسمَها 

من الزهِر قبَل أوانِ اللونِ  
الفراتُ 

ماؤه سيصبحُ سّكرْ 
طفلٌة.. 

بيتها  حديقة  في   ْ سقطت 
برصاصْة 

على ضفافِ الفراتِ  العظيِم 
والدباباتُ..

هناكَ
تالحقُ الفراشاتِ 

كي ال تشفَّ 
كي ال تبثَّ

المجزرةْ  . 

أسبوعية       تصدر عن شباب سوري حر    

هيئة التحرير والناشرون: 
ـــف ــــعاد يوس ــف   س ــي   حنين اليوس ــزة الجندل ــى   حم ــو المن ــواد أب  ج

 سلوى الخطيب  غسان فارس   ليلى السمان   ماريا الحداد   ياسر مرزوق 

www.facebook.com/pages/Souriatna :صفحتنا على فيس بوك
souriatna@gmail.com :للمراسالت   souriatna.wordpress.com

نرحب بكل المساهمات والمشاركات، بعد مراجعتها وخضوعها لشروط النشر

كربُت 
عنِك يا 
هاجر
  هاال محمد
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صادق��ت س��ورية عل��ى إتفاقية 
القض��اء عل��ى جميع أش��كال التمييز 
ضد المرأة بموجب مرسوم تشريعي 
في عام ٢٠٠٣ بعد أربعة وعش��رين 
عام��ًا م��ن صدوره��ا وكان��ت ه��ذه 
الخطوة نتاج عم��ل دؤوب لفريق من 
المختصي��ن وعلى رأس��هم الدكتورة 
من��ى غانم رئيس��ة الهيئة الس��ورية 

لشؤون األسرة.
االتفاقي��ة  تصدي��ق  يك��ن  ل��م 
متأخرًا فحس��ب، ب��ل كان أيضًا مثقاًل 
بالتحفظ��ات التي جردت االتفاقية من 
غاياته��ا وحول��ت دخ��ول س��ورية في 
هذه االتفاقية م��ن تكريس مفترض 
الحترامها لحقوق المرأة إلى استعراض 
واس��ع إلجحاف القانون السوري بحق 
المرأة من جهة والس��تخفاف الحكومة 
السورية بالقانون الدولي بأكمله من 

جهة أخرى. 
تضمن��ت التحفظ��ات التي نص 
عليها المرس��وم الم��ادة الثانية التي 
تعد صلب االتفاقية والتي تنص على 
ش��جب الدول األطراف لجميع أشكال 
التميي��ز ضد المرأة واتخ��اذ الخطوات 
المناس��بة لتنفيذ ذلك دون إبطاء بما 
فيها إدماج مبدأ المس��اواة بين المرأة 
والتش��ريعات  الدس��اتير  والرجل في 
الوطني��ة وكفال��ة التحقي��ق العملي 
لهذا المبدأ واتخاذ التدابير التشريعية 
المناس��بة لحظر  التش��ريعية  وغي��ر 
وف��رض  الم��رأة  ض��د  تميي��ز  كل 
حماي��ة قانونية لحق��وق المرأة على 
قدم المس��اواة م��ع الرج��ل، وضمان 
الحماي��ة الفعالة للم��رأة من أي عمل 

تميي��زي ع��ن طري��ق المحاك��م ذات 
االختص��اص، واتخاذ جمي��ع التدابير 
المناس��بة للقضاء عل��ى التمييز ضد 
المرأة من جانب أي شخص أو منظمة 
أو مؤسسة وتغيير أو إبطال القوانين 
واألنظمة واألعراف والممارسات التي 
تشكل تمييزًا ضد المرأة، وأخيرًا إلغاء 
جميع األحكام الجزائية الوطنية التي 

تشكل تمييزًا ضد المرأة.
كما تحفظ��ت على الفقرة الثانية 
من المادة التاس��عة الت��ي تمنح المرأة 
حق من��ح جنس��يتها ألطفاله��ا مبررة 
ذل��ك بتعارض هذه الم��ادة مع أحكام 
الش��ريعة اإلس��المية، وعل��ى الفقرة 
الرابع��ة من المادة الخامس��ة عش��رة 
التي تنص على حرية التنقل واختيار 
مكان الس��كن واإلقام��ة لتعارضها مع 
أحكام الشريعة اإلسالمية، والبنود )ج 
– ز – و( م��ن الفقرة األولى من المادة 
السادسة عشرة التي تنص على منح 
الم��رأة حقوقًا ومس��ؤوليات مس��اوية 
للرجل فيما يخص الزواج وفسخه وفي 
اختيار اسم األسرة والمهنة والوظيفة 
وف��ي الوالية والوصاية والقوامة على 
األطفال لتعارضها مع أحكام الشريعة 
اإلس��المية, والفقرة الثانية من المادة 
السادس��ة عش��رة الت��ي تن��ص على 
انعدام األثر القانوني لخطوبة أو زواج 
األطفال لتعارضها مع أحكام الشريعة 
اإلس��المية، والفقرة األولى من المادة 
التاس��عة والعش��رين التي تنص على 
ع��رض أي خالف بين ال��دول األطراف 
إل��ى التحكيم في حال ع��دم الوصول 
ال��ى ح��ل ودي بالمفاوض��ات وب��دون 

تقديم تبرير للتحفظ.

قام��ت الكثير من الدول األطراف 
ف��ي االتفاقي��ة باالعت��راض رس��ميًا 
عل��ى تحفظ��ات س��ورية معتب��رًة أن 
هذه التحفظ��ات تلغي الغاية والهدف 
من االتفاقية وتجردها من مضمونها 
ومن بين الدول المعترضة أس��تراليا 
والدنمارك وأس��تونيا وفلندا وفرنسا 
وألماني��ا واليونان وإيطالي��ا وهولندا 
والنروج ورومانيا وإس��بانيا والسويد 

والمملكة المتحدة.
وع��دت س��ورية ف��ي تقريره��ا 
المب��رز الى اللجن��ة المعنية بالقضاء 
على التمييز ضد المرأة أن تعيد النظر 
في التحفظات وأن تسحب عددًا منها، 
مش��يرًة إل��ى قي��ام الهيئة الس��ورية 
لش��ؤون األس��رة برفع المقت��رح إلى 
رئاس��ة ال��وزراء الت��ي أحالته��ا ال��ى 
المكت��ب القانوني للدراس��ة، وعادت 
وأك��دت عل��ى ذل��ك ف��ي رده��ا على 
مالحظ��ات اللجن��ة المذك��ورة عل��ى 
التقري��ر واليوم وبعد س��ت س��نوات 
م��ن تقدي��م ه��ذا التقري��ر ال ت��زال 
التحفظات قائمة بعد أن أصاب اليأس 
فري��ق العم��ل ال��ذي أع��ده, وبعد أن 
تغير طاقم الهيئة الس��ورية لشؤون 
األسرة، غاب المحّفز فماتت المبادرة، 
لتتأك��د حقيق��ة أن التوقي��ع المتأخر 
كان جه��دا فردي��ًا ألش��خاص حمل��وا 
ل��واء هذا االلت��زام وعمل��وا للوصول 
إليه واصطدموا بحاج��ز الزجاج الذي 
يط��وق كل م��ن يرفع راية منس��يي 
الحقوق ف��ي دولة وعدتن��ا بالحقوق 
ف��ي دس��تورها وف��ي هتافاتها وفي 

خططها الخمسية الكثيرة. 

إن ط��رح هذه القائم��ة الطويلة 
والمخجل��ة م��ن التحفظ��ات يذكرن��ا 
أن حقيق��ة حقوق المرأة )واإلنس��ان 
بالمجمل( في س��ورية تخالف الوعود 
س��لوك  وأن  والخطاب��ات  والخط��ط 
المش��رع الس��وري ينافي مبادئه بل 
ويناف��ي دس��توره أيض��ًا حيث نصت 
م��ن  والعش��رون  الخامس��ة  الم��ادة 
المواطني��ن  أن  الس��وري  الدس��تور 
متس��اوين أمام القانون في الحقوق 
الم��رأة  تس��تثني  ول��م  والواجب��ات 
م��ن ه��ذه المس��اواة الصريح��ة ب��ل 
وج��اءت الم��ادة الخامس��ة واألربعين 
من الدس��تور لتبي��ن موقف��ًا واضحًا 
وصريحًا م��ن تمكين المرأة والحفاظ 
على حقوقها فنصت على أن: " تكفل 
الدول��ة للم��رأة جمي��ع الف��رص التي 
تتيح لها المساهمة الفعالة والكاملة 
ف��ي الحي��اة السياس��ية واالجتماعية 
والثقافي��ة واالقتصادية وتعمل على 
إزال��ة القي��ود الت��ي تمن��ع تطوره��ا 
ومشاركتها في بناء المجتمع العربي 

االشتراكي".
كيف نتوقع من المرأة أن تساهم 
ف��ي الحي��اة السياس��ية واالجتماعية 
والثقافي��ة واالقتصادي��ة ف��ي دول��ة 
تحرمه��ا من حري��ة التنق��ل واختيار 
الس��كن وتمنعها من منح جنس��يتها 
ألطفاله��ا أو الحص��ول عل��ى وصاية 
مس��اوية للرج��ل عليه��م! لق��د وعد 
الدس��تور بإزال��ة قي��ود الم��رأة وبعد 
ثالثة عقود، أرس��ل وفدًا ليسرد هذه 
القيود أمام العالم في اتفاقية دولية 
وألقى وزر هذا التمييز على الشريعة 
اإلس��المية كأنها نقطة آخر الس��طر 

التي ال يليها قول.
لم أستطع وأنا أقرأ تبرير النظام 
الس��وري للتحفظات عل��ى االتفاقية 
لق��د  الكب��رى،  الطام��ة  أرى  أن  إال 
حم��ل النظ��ام ل��واء العلماني��ة ورفع 
باألح��زاب  الش��عب  وأره��ب  س��يفها 
الدينية والس��لفية والحكم اإلسالمي 
اس��تخدم  ث��م  واللح��ى،  والعمائ��م 
الش��ريعة ليبرر اإلجحاف بحق المرأة 
وبحق الش��عب معها... والسؤال هنا: 
هل استخدام الدين وسيلًة للقمع هو 
"قبول لثقافة الشعب" إذا كان القامع 
مدٍع للعلمانية و"تخلف وس��لفية" إذا 

كان الفاعل حزبًا دينيًا؟ 
ل��ن أتح��دث ع��ن ض��رورة إلغاء 
لس��نا  فنح��ن  الم��رأة  التميي��ز ض��د 
بص��دد س��رد المس��لمات، إن ش��غلنا 
الش��اغل اليوم هو خل��ق دولة قانون 
تحترم التزاماتها أمام الش��عب وأمام 
العال��م، دول��ة تتح��ول فيه��ا حماية 
حقوق اإلنس��ان وتصديق االلتزامات 
القانونية الناص��ة عليها من مبادرات 
وجهود فردية إلى واجب وطني يخص 

الدولة بكل بناها وبكل أفرادها.

�ضورية و�تفاقية �لق�ضاء على جميع �أ�ضكال �لتمييز �ضد �ملر�أة

و�ضــــول متاأخـــر و�أد�ء خمـــيب
  ليلى العودات
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تقول س��يمون دو بوفوار الفيلسوفة 
تول��د  ال  الم��رأة  "إن  الثائ��رة  الفرنس��ية 
كإم��رأة وإنم��ا تصب��ح كذلك". وف��ي كثير 
من المجتمعات تثير هذه األقوال تحفظات 
كثي��رة. الرج��ل أقوى م��ن الم��رأة ويمتلك 
الق��درة على القي��ام بأفعال كثي��رة يتعذر 
على المرأة القيام بها. ومن الدارج أيضًا أن 
المرأة هي اكث��ر عاطفية واجتماعية وهذا 
يجعله��ا أكثر ق��درة على تريب��ة االطفال، 
وه��ذا صحي��ح ولكنهن لم يل��دن هكذا بل 
جُعِل��ن. فاالطف��ال يُدفعون من��ذ يومهم 
األول بص��ورة منتظمة إلى دور جنس��اني 
ويحولون إلى كائن نس��ميه ذك��رًا أو أنثى. 
من��ذ الي��وم األول تخت��ار األم أل��وان ثي��اب 
المول��ودة الصغيرة زهريأ وإن كان المولود 
ذكرًا فاللون األزرق نصيبه. منذ اليوم األول 
ف��ي حياة المول��ود تقوم األمه��ات بإرضاع 
بناتهن بطريقة مغايرة عن طريقة إرضاع 
الصبيان فعلى البنات تناول الحليب أس��رع 
م��ن الصبيان وعادة ما تفطم الفتيات أبكر 
من الصبيان بثالثة أشهر. هنا تمارس األم 
وبطريقة ال ش��عورية س��لطة واستقاللية 
الرج��ل الصغير وتترك له اإليقاع الطبيعي 
لرضاعت��ه وال تب��دي اس��تعدادًا لمس��ايرة 

الفتاة بل تخضعها إلرادة غريبة.
قد يب��دو ه��ذا ال��كالم جزاف��ًا إال أنها 
الوال��دان  يخت��ار  علمي��أ.  مثبت��ة  حقيق��ة 
البنتهم��ا ألع��اب الدم��ى )كالبارب��ي( بينما 
يبتاع��ان الس��يارات والمسدس��ات البنهما، 
فمن��ذ الس��نوات األول��ى يتم تعزي��ز فكرة 
القوة والس��يطرة التي يجب على الرجل أن 
يمتلكها والرق��ة والحنان وتفاصيل الرعاية 
التي يجب على الفتاة أن تمتلكها، ومن هنا 
يساهم المجتمع ابتداء من دائرته الصغيرة 
)األس��رة( انطالقًا إلى المدرس��ة ومنها إلى 
كل الدوائ��ر االجتماعية األخ��رى في إعطاء 
دور اجتماعي محدد لكل من الذكر واألنثى 

وأي خروج عن هذه األدوار يعتبر شذوذًا. 
 يح��رص الجميع على متابعة عملية 
التنميط منذ المراحل األولى لحياة الطفل 
وبش��كل تدريج��ي وممنهج حت��ى نهاية 
العم��ر. حيث يُعَط��ى الذكر حقوق��ًا أكثر 
ومساحات للتعبير أكبر من المساحات التي 
تاخذها النس��اء في محيطه. تترسخ هذه 
العقلي��ة في طريقة التعاطي مع النس��اء 
وتحديد إمكانياتهن لتذهب أبعد من ذلك 
إل��ى اعتب��ار الرج��ال أكث��ر ذكاء وموهبة 
وقدرة على التعاطي مع المشكالت وهذا 
قد يبدو صحيحًا ف��ي الظاهر، ولكن ذلك 
ل��م يأت��ي إال بس��بب حرمان النس��اء من 
مس��احات تس��مح لهن بإظهار واستخدام 
طاقاتهن الكامن��ة. باإلضافة إلى تنميط 
دور المرأة ورؤيتها فقط كمريبة لألطفال 
)ولسنا هنا بصددر االستهانة بهذا الدور( 
وراعي��ة لزوجه��ا وربة منزل ف��ي الوقت 
الذي يتم فيه إظه��ار الرجل بدور العامل 
خارج المنزل والقادر على اتخاذ القرارت. 
تحطم نساء سوريا الصورة النمطية 
التي رس��مت لهن عبر السنين وينطلقن 
ليش��اركن بثورة سياس��ية ض��د الطاغية 
وث��ورة اجتماعية تتجس��د ف��ي رفضهن 
للتنميط واألدوار التي اعتدن ممارس��تها 
في زمن ما قبل الثورة، وسنتناول ضمن 
بحثن��ا )مدين��ة دوم��ا ف��ي ريف دمش��ق( 
نموذجًا لكسر هذا التنميط خالل الثورة. 

دوما منوذجًا عن تغري �لأدو�ر 
�لنمطية للن�ضاء:

بعد انطالق ش��رارة الثورة السورية 
بأس��بوعين تقريبًا انتفض��ت مدينة دوما 
ف��ي محافظ��ة ريف دمش��ق حاله��ا حال 
معظم مدن المحافظ��ة لتكون من أوائل 
الم��دن الثائرة... والنس��اء ف��ي دوما كان 

لهن نصيب من هذه االنتفاضة. 
القص��ة كلها ب��دأت مع االم��رأة التي 
وقف��ت م��ع صديقته��ا بين عناص��ر األمن 
والمتظاهري��ن )الذي��ن كانوا م��ن الرجال 
بطبيعة الحال ف��ي بداية األمر( في حركة 
تش��ابكت فيها يدا االمرأتين مش��كلتان ما 
يش��به الدرع البش��ري فاتحتي��ن ذراعيهما 
للن��ار ف��ي محاول��ة لحماي��ة المتظاهرين 
م��ن رص��اص األم��ن. ب��دأت الم��رأة م��ع 
صديقتها بالتمايل بحركة إيقاعية مانعين 
بصدوره��ن العارية األمن من إطالق النار 
على المتظاهرين السلميين ضمن دهشة 
عناص��ر األمن ورجال دوم��ا. لم يكن لهذه 
الحادث��ة وق��ع إيجاب��ي ف��ي البداي��ة فقد 
اتُِهمَ��ت الم��رأة بالجن��ون... كي��ف يمكن 
لفت��اة أن تقوم بذلك؟... حتى نس��اء دوما 
ف��ي البداية أبدين تحفظاته��ن على جرأة 
الفت��اة وما لب��ث األمر أن أصب��ح مختلفًا... 
تابعت تلك المرأة إصرارها على أخذ دورها 
ال��ذي هُمش عبر س��نوات طويل��ة وبدأت 
بإقن��اع األخريات على أهمية مش��اركتهن 
بالثورة جنبًا إلى جنب مع الرجال... لم تجد 
صعوبة كبي��رة في إقناع النس��وة بأهمية 
المش��اركة بل على العك��س فقد أظهرن 
اندفاعًا واستعدادًا على المضي في طريق 
الثورة الخطر إيمان��ًا منهن بقدرتهن على 
النضال تمامًا كما يناضل الرجل، ومن هنا 
كان االعتص��ام النس��ائي األول أمام مبنى 
البلدية للمطالبة باإلفراج عن المعتقلين. 
 دام االعتص��ام حوال��ي الس��اعتين 
وه��و يعتب��ر رقما قياس��يًا لالعتصام في 
م��كان واح��د ضم��ن الجنون ال��ذي أصاب 
األمن منذ اندالع الثورة في س��وريا حيث 
كانت األوامر تقضي بعدم الس��ماح بمثل 
ه��ذه المظاه��ر حي��ث أن الص��راع عل��ى 

الس��احة يعتبر م��ن أكثر األم��ور خطورة 
وتهديدًا للنظ��ام، "ال تدعوهم يعتصموا 

حتى لو كلفكم ذلك بحرًا من الدماء". 
الضب��اط  أح��د  ج��اء  أن  لب��ث  م��ا 
للتفاوض مع النس��اء المعتصمات للعودة 
إلى بيوتهن وسط تهديدات بإطالق النار 
وف��ض االعتصام، كلها ل��م تنفع معهن، 
ليثي��ر االعتص��ام قلق رج��ال دوما ضمن 
ه��ذه التهديدات فبدأوا بمح��اوالت إلقناع 
النس��اء بالعودة إل��ى بيوته��ن لتبوء كل 

هذه المحاوالت بالفشل. 
في تلك اللحظة المحورية تساقطت 
كل المفاهي��م المتمثلة بس��لطة الرجال 
على النس��اء وتقزيم دورهن وقدراتهن. 
في تل��ك اللحظ��ة أدرك��ت النس��اء مدى 
قوتهن وقدرتهن على المساهمة في هذه 
الث��ورة وخاصة بعد أن أثم��ر اعتصامهن 

عن إطالق سراح بعض المعتقلين. 
رجال دوما وبعد اإلصرار الذي لمسوه 
في وج��وه النس��اء والنتائج الت��ي حققها 
االعتصام لم يتمكن��وا من إخفاء دعمهم 
فقد أدرك��وا أن النصر يأتي عندما يجتمع 
الجميع بغض النظر عن جنسهم لتحقيق 
الهدف األسمى... ولم يكن االعتصام أمرًا 
طارئًا ليبدل عاداتهم بش��كل مؤقت، بل 
كان بداي��ًة لدع��ٍم متب��ادٍل م��ن كل أبناء 
المدين��ة وبناته��ا، ول��م يختص��ر بالقول 
متجلي��ًا  مبالغ��ة  ودون  كان  ب��ل  فق��ط، 

بأفعاٍل بطوليةٍ قدمها الجميع. 
تصف إحدى النس��اء كيف دخلن تعزية 
الرج��ال ألول مرة، في الوق��ت الذي لم يكن 
مس��موحًا لهنّ حت��ى بالعب��ور أمامه، حيث 
وض��ع الرج��ال ك��راٍس للنس��اء ف��ي الصف 
األول. تتابع المرأة كالمها باعتزاز شديد "لم 
يعد الرجل الدوماني يكترث إذا أعدت زوجته 
الغ��داء أم ال، فالوض��ع اآلن مختل��ف. أصبح 
للمرأة التزامات أخ��رى كتنظيم المظاهرات 
والمشاركة في التشييع ونقل الدواء والدماء 
للمصابين وهذا يتطل��ب منها تفريغ الوقت 
الكافي للقيام بهذه األعمال، فلم تعد مهمة 

ربة المنزل هي مهمتها الوحيدة". 
قد يبدو كل ش��يٍء منطقيًا للبعض، 
فالثورة تس��تحضر الجمي��ع للعمل فيها، 

وربم��ا أول ما يخطر ف��ي البال أن الظرف 
المؤقت خلق حالًة مؤقتة، لكن دهش��تي 
)والتي ال أجد لها مبررًا( كانت حين س��ألت 
بعض النس��وة الناش��طات من دوما عمّ 
س��يفعلنه بعد الث��ورة وإن كنّ س��يعدَن 

لحياتهن الطبيعية...
ابتس��مت حينها أكبرهن س��نًا وقالت 
"طبعًا ال... سنتابع كل مطالبنا التي خرجنا 
ننادي بها ونتأكد من أنها تحققت وإال فإن 
نضالن��ا س��يذهب عبثًا وهذا م��ا ال نرضى 
بحدوث��ه" اس��تطردتُ "وما ه��ي المطالب 
الت��ي ترغب��ون بتحقيقه��ا عل��ى صعي��د 
الم��رأة؟". أجاب��ت "من أه��م االش��ياء أننا 
سنس��عى إلى وضع قانون للعنف المنزلي 
فال يتمكن الرجل من الفرار بفعلته اذا أذى 

زوجته"، وضحكت وهي تهدد بيدها... 
وقال��ت  أخ��رى  ام��رأة  هن��ا  تدخل��ت 
"س��نحرص عل��ى وضع قانون لتحديد س��ن 
الزواج ولن نس��مح باس��تمرار حاالت الزواج 
المبكر. إن الزواج المبكر من إحدى الظواهر 
التي تس��اهم في الحد من دور المرأة لما له 
عواق��ب من الحرمان م��ن التعليم باإلضافة 
إلى العواقب الصحية التي تؤذي جسد الفتاة 
الصغي��ر وخاصة ف��ي اإلنجاب" وتس��تأنف: 
"نريد أن يكون للمرأة استقاللها االقتصادي 
وتواجده��ا الفع��ال ف��ي الحي��اة السياس��ية 
واالجتماعي��ة فهك��ذا تبن��ى األوط��ان حين 
يتعاضد كل أفرادها لتحقيق األفضل لها". 

نس��اء دوم��ا لس��ن س��وى نموذج��ًا 
عن مدنٍ س��وريةٍ عدة من الش��مال إلى 
الجن��وب، انتفضت منذ بداي��ة الثورة في 
وج��ه الطغي��ان وطلب��ًا للحري��ة، وحالهن 
ح��ال كل تل��ك النس��وة، فه��ن "النس��اء 
العاصم��ة  خ��ارج  الس��اكنات  الس��وريات 
أو الم��دن الكب��رى" الالئي وصف��ن دومًا 
بالدونية، فلم يحظي��ن باالحترام الالئق 
به��ن وبتجاربه��ن، ولم يع��ول الكثيرون 
"مخطئي��ن بالطب��ع" عل��ى درج��ة الوعي 
الت��ي يتمتع��ن به��ا، والتي كان��ت تنتظر 

بارقة أمل لتخرج إلى النور...
أولئ��ك  يع��دن  ل��م  س��وريا  نس��اء 
الخائفات الخانعات، ولن يقبلن بعد اليوم 
إال ب��أن يكن م��ع الرج��ل جنبًا إل��ى جنب 

لالرتقاء بمجتمعاتهم.

ن�ضاء دوما ل�ضن �إل مثاًل
�لثورة �ل�ضورية ت�ضتعيد ع�ضتارها..

  سلمى الخطيب
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ن�ضاء �حلرية وم�ضاهد ل تن�ضى 
  أكاسيا العاصي

لطم��س  النظ��ام  مح��اوالت 
الوج��وه المش��رقة للثورة الس��ورية، 
س��قطت، ولم تفلح سياس��ة التعمية 
ف��ي التغطي��ة عل��ى حقيق��ة أن م��ا 
يجري هو ثورة ش��عب يتمثل بغالبية 
أطيافه، ولم تنجح سياس��ة المراوغة 
والمخاتل��ة، الت��ي اس��تنبطت نظرية 
نظ��ام  عل��ى  الكوني��ة  )المؤام��رة 
الممانعة( ف��ي اختالق وجود جماعات 
س��لفية، وأخرى تنظيم��ات أصولية، 
وثالث��ة جماع��ات مس��لحة... الخ من 
ادع��اءات ته��اوت على أعتاب مش��هد 
خروج الش��عب الس��وري إلى الشارع، 
مش��هد ل��م يس��تثن أح��دًا، والتح��ق 
بركب��ه الش��يب والش��بان واألطفال، 
وكان للم��رأة في��ه ومنذ الي��وم األول 
النطالق شرارة الثورة، حضورًا الفتًا 
ودورًا هامًا في دحض تلك األكاذيب. 
وحس��بنا التوقف عند عدة أحداث من 
جمل��ة أحداث كثيرة ال تنس��ى اخترنا 
بعضه��ا كنماذج تعب��ر إلى حد ما عن 
حج��م وأهمية مش��اركة الم��رأة في 

الثورة السورية. 
كان في طليعتها وبش��كل مبكر، 
إعالن الناش��طة س��هير األتاس��ي في 
15 آذار بع��د المظاه��رة الطيارة التي 
خرج��ت في س��وق الحريق��ة انطالق 
شرارة الثورة، وذلك في ثالث مكالمات 
هاتفي��ة متتالي��ة أجرته��ا م��ع قنوات 
)الجزيرة( و)بي بي س��ي( و)العربية(. 
س��وق  ف��ي  تق��ف  حينه��ا  وكان��ت 
الحميدي��ة وس��ط العاصمة دمش��ق، 
تنق��ل بج��رأة كبيرة مش��اهداتها عن 
الش��باب  للمتظاهرين  مالحقة األمن 
ف��ي الح��ارات، ف��ي ح��دث كان��ت في 
مقدمت��ه. مّثل إعالن األتاس��ي حينها 
مفاج��أة كبي��رة للس��وريين الذين لم 
يصدق��وا ما يس��معونه واضعين هذا 
ال��كالم ف��ي س��ياق مبالغ��ات دعائية 
تمارسها األتاس��ي كونها حاقدة على 
النظ��ام، وألن أحدًا لم يكن يتخيل أن 
يتحرك الش��ارع الس��وري بعد خمسة 
عقود م��ن الركود. جعل��ت الغالبية ال 
تصدق أن س��يدة رقيقة تتحدى أعتى 
األجهزة األمنية وتض��رب بالتهديدات 
والضغوط المتواصلة عرض الحائط. 
ت��ال ه��ذا الح��دث الب��ارز، ظه��ور 
صبية دمشقية في 20 آذار في مقطع 
فيدي��و ملتفة بالعل��م الوطني، تهتف 
وس��ط دمش��ق القديمة م��ع مجموعة 
ضئيلة من رفاقها الشبان "تحيا سوريا 

ح��رة أبية" لتك��ون أول هتافات الحرية 
المص��ورة... انق��ضّ عليه��ا عناص��ر 
األم��ن واعتقلوها وتعرض��ت ورفاقها 
للضرب وس��وء المعاملة. كان مش��هدًا 
صادمًا، ش��كك الكثيرون في صدقيته، 
وهن��اك م��ن اقتن��ع بدعايات وس��ائل 
اإلعالم الرس��مية بأنها عملية مفبركة 
ون��وع من التمثيل، ليعل��م الحقًا أن ما 
رأوه كان الحقيق��ة، وأن ه��ذه الصبية 
التي عبرت عن توق السوريين للحرية، 
اس��مها مروة الغميان. لتتحول إلى أحد 
أهم رموز ش��باب الثورة. المستهدفين 

باالعتقال مرة تلو األخرى. 
الح��دث الثال��ث تمث��ل بمكالم��ة 
المحامي��ة الناش��طة رزان زيتونة مع 
القنوات الفضائي��ة فجر يوم 23 آذار 
الذي ش��هد اقتحام المس��جد العمري 
في درعا، بعد س��تة أي��ام من اندالع 
االحتجاج��ات الدموي��ة فيه��ا، وذل��ك 
في الوقت الذي خش��ي الكثيرون من 
اإلدالء بأي��ة معلوم��ات ح��ول حقيقة 
ما يجري في ح��وران. في ذلك اليوم 
العصي��ب، ارتفع ص��وت رزان زيتونة 
بكل ثقة وعنفوان وقدمت ش��هادتها 
بثبات، وقال��ت أنها تحك��ي معلومات 
وصلتها م��ن أرض الح��دث من درعا 
وسمعت أصوات الصراخ واالستنجاد، 
حكت رزان بشجاعة بينما كان بعض 
م��ن عت��اة المراس��لين يغط��ون في 
نومه��م على أمل أن يش��رق الصباح 
حاماًل لهم ترخيصًا من النظام لزيارة 
موق��ع الحدث، ليتمكن��وا من تغطيته 
تحت سقف الرواية الرسمية، وتأكيد 
صح��ة القص��ة األمني��ة الملفقة عن 
تنظيمات سلفية اتخذت من المسجد 
عملي��ات  لتنفي��ذ  منطلق��ًا  العم��ري 
إرهابية هدفها إقامة إمارة إسالمية. 
رزان زيتون��ة فضحت قص��ة النظام 
ودفع��ت  فبركته��ا.  ينه��ي  أن  قب��ل 
الثم��ن من راحتها أش��هرًا طويلة من 

المالحقات والتضييق . 
الحدث الربع، كان زيارة الناش��طة 
الحقوقي��ة منته��ى األط��رش لمجلس 
الع��زاء في دوم��ا في 7 نيس��ان وكانت 
األحداث م��ا تزال في بدايته��ا وإلقاءها 
كلم��ة مقتضب��ة بالغ��ة التأثي��ر، وكان 
لمجرد حضورها كسيدة سورية تحمل 
إرث��ًا وطني��ًا عريقًا في مجل��س عزاء ال 
يوج��د في��ه س��وى الرجال ف��ي مجتمع 
ش��رقي محافظ، وإنصات المجلس لها 
باحت��رام وإجالل إلرثها وعائلتها، صدى 

كبيرًا، ومّثل موقفها الش��جاع، رس��الة 
بالغة األهمية هزت أركان النظام، كانت 
كافية إلطالق أزالم��ه لتضييق الخناق 
عليها، وزرع مدينتها باألمن والش��بيحة 
منع��ًا ألي تحرك يطال��ب بالحرية تلبية 
لدعواته��ا، فليس من الس��هل على من 
يدعي وجود جماعات إسالمية متطرفة 
ومسلحة، أن يطالعه مشهد رجال دوما 
بم��ا يع��رف عنه��م كرج��ال محافظين 
يحيون س��يدة علماني��ة منفتحة، كي ال 
نقول تنتمي لطائفة دينية أخرى، وهي 
تعتل��ي المنبر وتكاد تك��ون وحيدة بين 
جمهور أكبر موقفها الوطني الش��جاع، 
وق��دّر وقوفه��ا إل��ى جانبه��م معبرين 
عن ذلك بهتافات لحرية ينش��دها أبناء 

سورية رجااًل ونساء. 
الح��دث الخامس، كان المظاهرة 
النس��ائية الت��ي خرج��ت ف��ي قري��ة 
البيض��ا في بانياس، في 12 نيس��ان 
الماض��ي، للمطالب��ة باإلف��راج ع��ن 
رجاله��ن المعتقلي��ن، وظه��ور إحدى 
األمه��ات الفاضالت م��ن خالل مقطع 
الفضائي��ات  غالبي��ة  بثت��ه  فيدي��و 
العربي��ة والدولي��ة، وهي تق��ول "أنا 
بنت باني��اس الحرة، ح��رة بنت حرة، 
تعيش باني��اس ح��رة، اهلل أكبر اهلل 
أكبر" واستصرخت ضمائر السوريين 
والعرب والعالم لنصرة بانياس... هذا 
المش��هد س��يعمر كثيرًا ف��ي الذاكرة 
وال نظ��ن أن س��وريًا سينس��ى وج��ه 
تل��ك المرأة الح��رة... كما لن ينس��ى 
أن قوافل النس��اء الس��وريات اللواتي 
تقدم��ن ركب الثورة بينهن المثقفات 
وغير المثقفات، المتعلمات واألميات، 
صباي��ا  وأمه��ات،  صغي��رات  فتي��ات 
في ميع��ة الصب��ا وطالب��ات مدارس 
وجامع��ات، ك��ن إل��ى جانب الش��بان 

ف��ي مظاه��رات الحري��ة، بمواجه��ة 
الرص��اص والقتل، واستش��هد منهن 
نح��و 200 ام��رأة، مثلما ل��م يتغيبن 
عن ورشات النقاش التي دارت رحاها 
داخل البالد وخارجها، منهن من عرف 
نش��اطهن بالعل��ن، ومنه��ن مازل��ن 
يعملن بالخفاء، وق��دن حربًا إعالمية 
ضاري��ة عل��ى صفح��ات الن��ت دفاعًا 
عن الثورة، ولو ش��ئنا تعداد األس��ماء 
المعلن��ة وما ب��رز منها ف��إن القائمة 
تطول، وال يتس��ع لها المقال فما بالنا 
بم��ن ال نعرفهن وه��ن باآلالف روين 
الوس��ائد بدموعهن ف��ي ليالي الفقد 
والح��زن على أحب��ة ضمخت دماؤهم 
تراب سورية من أدناها إلى أقصاها. 
نس��اء كثي��رات في الداخ��ل والخارج: 
طبيب��ات  وأمه��ات،  من��ازل  رب��ات 
وناش��طات  ومحامي��ات  ومهندس��ات 
حقوقيات، فنانات وشاعرات وروائيات 
وإعالمي��ات... الخ. اخت��رن منذ اليوم 
األول االنحياز وبكل ش��جاعة للثورة، 
ليك��ون حضوره��ن أحد أه��م أدوات 
تقوي��ض دعاي��ات النظ��ام الكاذب��ة 
الس��لفية والتعص��ب والتطرف  ع��ن 
انفت��اح  واإلنغ��الق، والتأكي��د عل��ى 
المجتمع الس��وري وتحضره، والوعي 
الكبير الذي يتميز به الرجل السوري 
سليل الحضارات العريقة، ولعل هذا 
يتمثل بالثقة التي تحظى بها سيدات 
قيادي��ات نل��ن الكثي��ر م��ن االحترام 
وتحظ��ى  لتضحياته��ن،  والتقدي��ر 
كلماتهن المس��اندة والداعمة ترحيبًا 
وحف��اوة منقطعة النظي��ر، حتى في 
أشد المناطق انغالقًا، الثورة الراهنة 
أثبتت أن الرجل الس��وري ال يرى في 
المرأة سوى شريك في الحياة والحب 

والنضال من أجل الحرية.
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ي��وم اقتلعت أظاف��ر أطفال درعا، 
ألنها تجرأت وكش��فت عري السلطان، 
اهتزت ج��دران الخ��وف القابع��ة فوق 
صدور السوريين واشتعل لهيب الثورة 
لينتش��ر على امتداد األرض الس��ورية 
كالنار في الهشيم. ولتكون الثورة منذ 
البداية ثورة المضطهدين والمقموعين 
والمغيبين عن الحياة السياسية والعامة 
، ث��ورة ضد اإلس��تبداد ال��ذي لم يفرق 
يوم��ًا بين ام��رأة ورجل وطف��ل. الكل 
متساٍو في االضطهاد ولكل نصيب في 

العنف والقمع واإلذالل.
 وكان��ت الم��رأة الس��ورية من��ذ 
البداية ش��ريكة للرجل في االحتجاج 
والتظاه��ر واإلعتص��ام وش��ريكة له 
ف��ي التعرض للضرب واإلعتقال. وما 
زالت صورة الش��ابة الدمشقية مروة 
الغميان، التي تناقلت مواقع التواصل 
االجتماع��ي ص��ور الهجوم الش��رس 
عليها من قبل ش��بيحة النظام وهي 
تنادي بالحرية حاض��رة في األذهان. 
مروة بحجابها األبيض، تشبه الكثير 
من الصبايا الس��وريات وال تشبه أبدًا 
الص��ورة التي أراد النظام تس��ويقها 
وجماع��ات  س��لفية  جماع��ات  ع��ن 
المنتمية  م��روة  مس��لحة. وش��جاعة 
للطائفة الس��نية تقابله��ا الكثير من 
المروات م��ن كل الطوائ��ف، اللواتي 
وبانتمائه��ن  بش��جاعتهن  يش��بهنها 
لوطن ال لطائفة! ولسان حالهن يقول 
ما قاله المتظاهرون منذ اليوم األول: 

واحد واحد الشعب السوري واحد! 
 وربم��ا كان رد الم��رأة الس��ورية 
المنتمي��ة للطائفة العلوي��ة والمنحازة 
النظ��ام  للث��ورة، األش��د وقع��ًا عل��ى 
وتكذيب��ًا لوهم الح��رب الطائفية الذي 
ح��اول النظام تس��ويقه من��ذ البداية. 
فكان للكاتبات من أبن��اء الطائفة منذ 
البداية حضور ق��وي وقلم حاد يفضح 
وال يه��ادن، ويكس��ر احت��كار النظ��ام 
للطائفة، فاالستبداد ال طائفة وال دين 
له. وق��د كان عقاب ه��ؤالء العاصيات 
م��ن قبل النظ��ام قاس��يًا وعنيفًا فهن 
تج��رأن على محاولة مص��ادرة النظام 
للطائف��ة وعل��ى س��لطة الذك��ر. وقد 
أجبر الكثي��ر من األهالي عل��ى التبرؤ 
م��ن بناتهن، التهامه��ن بارتكاب فعل 
الخيان��ة المضاعف للطائف��ة والوطن 
بس��بب مناداته��ن بإس��قاط النظ��ام. 
ولم يقتصر وج��ود بنات الطائفة على 
الصفح��ات وبي��ن الكلم��ات واألس��طر 
ب��ل نزل��ن الش��ارع ومنهن م��ن قادت 
ف��دوى  الممثل��ة  مث��ل  المظاه��رات، 
س��ليمان الت��ي وقفت في حم��ص يدًا 
بيد مع عبد الباس��ط الس��اروت، تهتف 
للحرية ومن وراءها يهتف الشباب. في 
صورة باهرة للثورة تحذف الحدود بين 
الجنس��ين والطوائف، وتعلن أن المرأة 

مكانها في مقدمة الثورة ال ورائها. 
ويسجل للمرأة السورية وجودها 
في مواضع قيادية للثورة، وخير مثال 
على ذل��ك المحامي��ة والمدافعة عن 

حق��وق اإلنس��ان رزان زيتونة والتي 
تنتم��ي إلى لج��ان التنس��يق المحلية 
وتلع��ب دورًا مميزًا فيها، والناش��طة 
السياس��ية سهير األتاس��ي والتي لها 
الدور األهم في الهيئة العامة للثورة. 
وج��ود هاتين الس��يدتين ف��ي مواقع 
قيادية هو حدث اس��تثنائي وهام في 
مجتمع ذك��وري وفيه كس��ر لنمطية 
المرأة  الش��رقي ولص��ورة  المجتم��ع 
الش��رقية المقموع��ة ف��ي األذه��ان. 
وكان ف��وز رزان زيتون��ة بجائزتي��ن 
دوليتين، اعترافًا وتقديرًا للدور الذي 
تمارس��ه المرأة الس��ورية في الثورة 
وتقدي��رًا لنضاله��ا ض��د كل أش��كال 

القمع السياسي واإلجتماعي.
االنترن��ت  زم��ن  وف��ي  الي��وم 
والفضائيات ولد جيل معلوماتي جديد 
معقم من خ��وف الثمانينات ومتمكن 
م��ن أبجدي��ة المعلوماتي��ة الحديث��ة 
وبات مس��تحياًل على أية أجهزة رصد 
واس��تخبار أن تمنع فك��رة الحرية من 
التحليق في فض��اء المعلومة الرحب 
االحتم��االت.  كل  عل��ى  والمفت��وح 
فرغ��م القبض��ة األمني��ة المش��ددة 
وبطش ش��بيحة اتحاد الطلبة، تمكن 
طالب الجامعات، ش��بابًا وش��ابات من 
تنفي��ذ احتجاجات واعتصام��ات. وقد 
اعتق��ل الكثير منهم دون تفرقة بين 
الجنسين وأودعوا السجون. وما زالت 
طالبة الطب)سنة ثانية( يمان قادري، 
حت��ى تاري��خ كتاب��ة هذه الس��طور، 
معتقلة في أقبية المخابرات السورية 
بعد أن تعرضت لالعتداء والضرب في 
داخل الحرم الجامعي من قبل شبيحة 
النظ��ام. ولما حاول بعض من رفاقها 
تنفي��ذ اعتصام لإلف��راج عنها، ألقي 
القبض عليه��م وبينهم ثالث فتيات. 
وكأنه ق��در أن نقدم أحل��ى الزهرات 

وأذكى الصبايا أضحية للحرية. 
ومن أكثر المظاهرات النس��ائية 
العفوية حضورًا ف��ي البال، مظاهرة 

الت��ي  المظاه��رة  وه��ي  باني��اس. 
قامت بها نس��اء غير مسيس��ات ومن 
كل األعم��ار، للمطالبة بع��ودة رجال 
البل��دة، بع��د أن اعتقله��م النظ��ام. 
وكانت رسالتهن واضحة، إذا اعتقلتم 
رج��اًل من رجالن��ا، فهناك مئ��ة امرأة 
س��تخرج للتظاه��ر مكان��ه. وهن��اك 
كثير من النساء استشهدن ولم يكن 
يتظاه��رن، ب��ل تص��ادف وجوده��ن 
أمام بندقية القن��اص التي ال ترحم. 
ومن القص��ص المحزن��ة قصة األم 
الت��ي  الص��واف،  إين��اس  الحمصي��ة 
خرج��ت أول أي��ام العي��د م��ن م��كان 
لجوئه��ا في حم��ص، لتجل��ب الثياب 
الش��توية والمؤونة ألبنائها من بيتها 
ف��ي باب��ا عم��رو ول��م تع��د!!! وبقي 
أطفاله��ا يرتجفون خوفًا، جوعًا وبردًا 
وال حضن ألم يدفئهم. وأمام وحشية 
القم��ع والعن��ف المم��ارس م��ن قبل 
النظ��ام، ابتدعت النس��اء الس��وريات 
مصطل��ح المظاه��رة البيتي��ة، وهي 
ن��وع جدي��د م��ن التظاهر م��ن داخل 
البي��ت وتح��ت العين الثاقب��ة لكاميرا 
إحداه��ن. ورغ��م أن الوج��وه غالب��ًا 
أن  إال  األقنع��ة  وراء  تك��ون مخفي��ة 
المطالب واضح��ة وصريحة وال تقبل 
التن��ازل واالستس��الم وربم��ا كان��ت 
ه��ذه الفيديوهات م��ن أجمل األفالم 
أنثوي��ة،  وأكثره��ا بصم��ة  الثوري��ة 
فالمرأة فيها رغم عزوفها عن النزول 
إلى الشارع، تجنبًا للبطش والتنكيل، 
إال أن وجودها بين أربع حيطان ليس 
استس��المًا وال خنوع��ًا، وه��ي قادرة 
من س��جنها الصغير والكبير أن تحلم 
بالحرية وتعلن بأعلى صوت أن المرأة 

تريد إسقاط النظام .
اإللكتروني��ة  للث��ورة  ويبق��ى   
ومواقع التواصل االجتماعي دور كبير 
في دع��م الثورة وخلق فض��اء مواٍز، 
يس��مح للمرأة وهي جالسة في بيتها 
ومن خالل نافذة الكومبيوتر باإلطالل 
على الثورة والمشاركة ولو افتراضيًا 

ف��ي صناع��ة س��ورية الغ��د. ويع��ود 
الفضل لهذه المواقع في الكشف عن 
الكثير م��ن الكنوز النس��ائية المخبأة 
ف��ي أدراج الزم��ن المنس��ية، فكثيرة 
هي المواهب التي بدأت تكتب وتعري 
وتض��ع اإلصبع على الجرح. ففي هذا 
العالم االفتراض��ي للجميع الحق في 
إب��داء ال��رأي وال إقصاء للم��راة على 
حساب الرجل. الجميع في هذا العالم 
مخلوق��ات افتراضي��ة متس��اوية غير 
واضح��ة الجنس أو الهوي��ة ولكن لها 
مطل��ق الحرية في التعبي��ر والتغيير 

والكشف عما يجول بخاطرها. 
وكما ف��ي أية ثورة هن��اك دائمًا 
المجه��والت  الجندي��ات  م��ن  الكثي��ر 
اللواتي لم يخترن الثورة طواعية بل 
اختارتهن الثورة ليكن أمهات ش��هداء 
وأرام��ل ويتيم��ات، وليحك��م عليهن 
أن يدفع��ن ثم��ن الحري��ة م��ن أغلى 
م��ا يملكن وم��ن ثم ليكمل��ن طريق 
الحل��م ال��ذي م��ات أحبابه��ن ألجله. 
هؤالء النس��اء ه��ن أيقون��ات الثورة 
الحقيقي��ات والج��رح المفت��وح عل��ى 
المدى، الجرح ال��ذي لن يوقف نزيفه 

إال بلوغ الحرية.
ربما ظلمت المرأة العربية كثيرًا 
على مدى قرون في مجتمعاتنا، فهي 
الديكتاتوريات  عان��ت كالرج��ل م��ن 
السياس��ية ولكنه��ا عان��ت أيض��ًا من 
ف��ي  القاب��ع  الصغي��ر  الديكتات��ور 
العربي  الذك��وري. والربي��ع  المنطق 
وإن جاء يحمل براع��م التغيير ولكن 
يبق��ى هذا التغيي��ر ناقص��ًا والحرية 
عرج��اء، إن ل��م تدخ��ل الث��ورة على 
المفاهيم الذكورية المعشعش��ة في 

العقول! 
 وقد تكون اللغة العربية أول من 
والتأني��ث وخصتهما  األنوث��ة  أنصف 

بأجمل الكلمات وأحالها...
 س��ورية، ثورة، حرية... ما أحلى 

تاء التأنيث فيكن.

�ضـــــوريــة �ملوؤنثــــة
  آية األتاسي
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نقاًل عن "فراس سواح" في كتابه 
"لغز عشتار" في الصفحة 2: )عشتار 
تتحدث عن نفس��ها، أنا األول واآلخر، 
أنا البغي وأنا القديس��ة، أن��ا الزوجة 
وأن��ا الع��ذراء، أنا األم وأن��ا االبنة، أنا 
العاقر وكثر هم أبنائي، أنا في عرٍس 
كبير ولم أتخ��ذ زوجًا، أنا القابلة ولم 
أنجب أحدًا، أنا العروس وأنا العريس، 
وزوجي من أنجبني، أنا أم أبي، وأخت 

زوجي، وهو من نسلي". 
ونق��اًل عن "س��واح" أيضًا: )بدأت 
أتتب��ع آث��ار األم األول��ى ف��ي كاف��ة 
الثقافات وأحاول اقتفاء أثرها وإذا به 
األثر يأخذني إلى الجهات األربع حيث 
درت المعمورة ورجعتُ إلى سوريا(. 

حافظ��ت المرأة في س��وريا تاريخيًا 
على مكانةٍ مميزة على اختالف العصور 
من العهد العشتاري مرورًا بحكم الملكات 
الس��وريات لروم��ا، إال أن ه��ذه المكان��ة 
تأث��رت ط��ردًا بالظ��رف السياس��ي ومد 

اتساع هامش الحريات في المجتمع. 
نقاًل ع��ن "د. ن��وال الس��عداوي" 
في كتابه��ا "قضية المرأة السياس��ية 
والجنس��ية" في الصفحة 7: )ال يمكن 
بأي حال فص��ل مصلحة المجتمع عن 
مصلحة الفرد وال مصلحة األسرة عن 
مصلح��ة الرج��ال والنس��اء واألطفال 
فكل ه��ذه المصال��ح مترابطة وليس 
من صال��ح أي مجتمع أن تتناقض في 
ه��ذه المصال��ح وال ش��ك أن مصلحة 
المجتمع هي الهدف األول واألخير ألي 
بل��د بعبارة أخرى، إن السياس��ة العليا 
ألي دول��ة هي تفه��م مصالح أفرادها 
جميعًا من النساء والرجال واألطفال أي 
تفهم حي��اة أفرادها اليومية، ومعرفة 

هموم أفرادها اليومية وحلها(.
في هذا الملف س��نمر سريعًا على 
تط��ور التجرب��ة النس��وية في س��وريا 
وسنتعرض لإلنجازات التي ادعى حزب 
البعث منذ تس��لمه للس��لطة أنه أمنها 
للمرأة ووض��ع المرأة وأش��كال التمييز 
التي تتعرض لها في القانون السوري.

بدأت الحركة النسائية في الظهور 
في س��وريا م��ع بدايات الق��رن الماضي 
وتبلورت ف��ي نهايات االحتالل العثماني 
ف��ي س��وريا، نق��اًل ع��ن الرائ��دة "وداد 
س��كاكيني" في كتابه��ا "إنصاف المرأة" 
صفح��ة 35: )إذا تتبعن��ا أط��وار النضال 
الوطن��ي في س��وريا لوجدن��ا أن المرأة 
الس��ورية كان��ت تتململ م��ن الطغيان 
الترك��ي، فق��د ظه��رت أول المظاهرات 
النسائية في العالم العربي في سوريا، 
ب��رزت فيه��ا الم��رأة الس��ورية متعلمة 
وأمية، تتقدم الحشد المرصوص خطيبًة 
تثي��ر الحماس��ة والكبري��اء ول��م تق��ف 
السوريات ذلك الوقت عند حد التظاهر، 
فكلم��ا الحت لهنّ س��انحة ب��ادرن فيها 
إلى إرس��ال االحتجاج تل��و االحتجاج إلى 
الهيئ��ات الدولي��ة والحكوم��ات المحلية 

معرباتٍ عن شعور األمة في نقمتها(. 

ونق��اًل ع��ن نفس المص��در في 
الصفحة التاسعة: )لم يكن أشجع من 
أولئك النس��وة المحجبات الالئي كنّ 
ينطلقن من أحياء دمش��ق القديمة، 
فم��ا يجس��ر جندي عل��ى أن يم��رّ أو 
يتس��لل خش��ية الحج��ارة الت��ي كان 

يُرشَقُ بها حدًا لعدوانه وطغيانه(.
ومع دخول الملك فيصل وحكمه 
لس��وريا ودستوره التقدمي في حينه 
ح��ازت المرأة الس��ورية وف��ق المادة 
/11/ م��ن الدس��تور المذك��ور عل��ى 
ح��ق االنتخ��اب والترش��ح للمجال��س 
المحلية. ومع اتس��اع هام��ش الحياة 
الديمقراطي��ة ف��ي س��وريا حصل��ت 
الم��رأة الس��ورية ع��ام 1949 عل��ى 
حقوقها السياسية للترشح واالنتخاب 

في االنتخابات العامة.
وظه��رت  المكتس��بات  وتوال��ت 
طف��رة واضح��ة في مش��اركة المرأة 
في الحياة السياسية واالجتماعية في 
س��وريا حيث تمثلت في مجلس األمة 
زم��ن الوح��دة م��ع مصر ع��ام 1960 

سيدتان سوريتان.
كان م��ن المق��در له��ذه الطفرة 
لولم يغتص��ب الحك��م الديمقراطي 
ف��ي س��وريا م��ن العس��كر ول��و ل��م 
يحتك��ر التمثيل النس��ائي ف��ي دوائر 
محددة االستمرار، ولكانت المرأة في 
سوريا عام 2011 حصلت على كامل 

حقوقها القانونية والسياسية.
الجمعيات النسائية في سوريا:

�جلمعيات �لن�ضائية قبل �ل�ضتقالل:
1 - جمعية يقظة الفتاة العربية: 
تأسس��ت عام 1915 واهتمت بنش��ر 
التعلي��م والدعوة إل��ى العمل وكانت 
ذات طابع قومي عرب��ي في مواجهة 

االستعمار التركي آنذاك.

الخيري��ة  األم��ور  جمعي��ة   -  2
بفت��ح  عني��ت  العربي��ات:  للفتي��ات 
الم��دارس للش��ابات وتأسس��ت خالل 
الح��رب العالمي��ة األول��ى م��ن قب��ل 

السيدة "عادلة بيهم الجزائري".
الحم��راء:  النجم��ة  جمعي��ة   -  3
تأسست عام 1920 بإيعاز من الملك 
"ن��ازك  الس��يدة  وترأس��تها  فيص��ل 
العاب��د" وضمت عض��وات جمعية نور 
الفيحاء التي أسس��تها السيدة "ماري 
إنه��اء  وت��م   ،1916 ع��ام  عجم��ي" 
نشاطها من قبل جمال باشا السفاح.

4 - النادي األدبي النس��ائي عام 
1920: أسستها ماري عجمي.

الحلي��ب:  نقط��ة  جمعي��ة   -  5
تأسس��ت عام 1922 على يد الس��يدة 

"نسيبة األيوبي".
6 - جمعية يقظة المرأة الش��ابة 
وجمعية دوحة األدب وجمعية خريجات 

دور المعلمات عام 1928.
�جلمعيات �لن�ضائية بعد �ل�ضتقالل:

تبعًا لتط��ور الحياة الديمقراطية 
في س��وريا في ه��ذه الفترة انعكس 
الح��راك  عل��ى  الديمقراط��ي  الج��و 
النس��ائي وس��نذكر ه��ذه الجمعي��ات 

بإيجاز:
فكري��ة:  ثقافي��ة  جمعي��ات   -  1
جمعي��ة  الثقافي��ة،  الن��دوة  جمعي��ة 
الس��وريات  الجامعي��ات  رابط��ة 
)دمش��ق(، جمعي��ة س��يدات الحن��ان، 
جمعية نور اإلحس��ان )حلب(، جمعية 
الم��رأة العربي��ة )حماة والس��ويداء(، 
جمعية الس��يدات اإلنجيلية )حمص(، 
)القامشلي  النسائية  النهضة  جمعية 
والقنيط��رة(، جمعي��ة إرش��اد الفت��اة 
العربي��ة، جمعي��ة الرابط��ة الثقافية 

النس��ائية ومنت��دى س��كينة األدبي، 
وامت��د نش��اط ه��ذه الجمعي��ات في 

مختلف المدن الكبرى. 
2 - الجمعي��ات الصحي��ة: جمعية 
الهالل األحمر الس��وري وفروعها في 
المحافظ��ات، جمعي��ة اإلس��عاف  كل 
العام النس��ائي 1945، جمعية رعاية 
العج��زة والمس��نين )حل��ب(، جمعية 

رعاية الطفولة )الالذقية(.
أول  السياس��ية:  الجمعي��ات   -  3
جمعي��ة نس��ائية س��ورية ذات طاب��ع 
سياسي تأسس��ت عام 1943 وازدهر 
نشاطها بعد االستقالل وهي جمعية 
النس��اء العرب القوميات التي طالبت 
كم��ا  للم��رأة،  السياس��ية  بالحق��وق 
تأسست جمعيات سياسية أخرى لدعم 
المجه��ود الحرب��ي كجمعيت��ي رعاية 
الجن��دي وأس��رة الجن��دي والجمعي��ة 
االجتماعي��ة  للخدم��ات  النس��ائية 
برئاس��ة "س��امية المدرس" وجمعية 
مواس��اة الجئي فلس��طين بعد نكبة 

 .1948
االتحاد العام النسائي كانت نواته 
عام 1933 حيث شكلت ثالث جمعيات 
نسائية اتحادًا نس��ائيًا عربيًا ترأسته 
الس��يدة "عادلة بيهم الجزائري" وقد 
أعي��دت هيكلت��ه ع��ام 1967، حي��ث 
تح��ول االتح��اد الع��ام النس��ائي من 
مؤسس��ة م��ن مؤسس��ات المجتم��ع 
األهل��ي تمث��ل قطاع��ًا معين��ًا م��ن 
المجتمع إلى مؤسس��ة من مؤسسات 
النظ��ام تطب��ق أهداف��ه وتطلعات��ه 

يحكمها ويوجهها حزب البعث. 
كم��ا ظهر العديد م��ن الجمعيات 
النسائية والتي كانت س��متها العامة 
ع��دم التواصل مع القاعدة الش��عبية 
وذلك بس��بب س��طوة األمن واآلليات 
المتبع��ة لتش��كيل الجمعي��ات حي��ث 

القانون يمثل الس��لطة التي تفرض 
عل��ى الجمعي��ات ما يجب وم��ا اليجب 
الجمعي��ات  أفق��د ه��ذه  عمل��ه مم��ا 
دوره��ا الفعلي وحولها لنوادي للنخب 
"الهيئ��ة  منه��ا  نذك��ر  االقتصادي��ة 
 ،"2003 األس��رة  لش��ؤون  الس��ورية 
"مؤسسة مورد 2003"، "لجنة سيدات 

األعمال السوريات". 
االجتماعي��ة  المب��ادرة  جمعي��ة 
نال��ت  القاع��دة  ع��ن  كاس��تثناء 
وزارة  م��ن   2004 ع��ام  الترخي��ص 
الش��ؤون االجتماعي��ة والعمل وقامت 
ببع��ض الن��دوات )إال أن��ه ت��م حظر 
ه��ذه الجمعي��ة وس��حب الترخي��ص 
على خلفية مناقش��ة قانون األحوال 

الشخصية السوري(. 
ال ب��د من اإلش��ارة إل��ى أنه ليس 
باإلمكان الفصل بين الشلل الذي ًأصاب 
الحياة السياسية في سوريا بشكل عام 
بع��د تفرد البع��ث في الحك��م فعموم 
البلوة لم يفرق بين رجل وامرأة فعلى 
الرغ��م من الزي��ادة الواضحة بنس��بة 
النساء المشاركات في مجلس الشعب 
الس��وري بين الدور التش��ريعي األول 
)4 نواب( بنس��بة تبلغ %2.15 من عدد 
النواب وبين الدور التش��ريعي التاس��ع 
)30 نائ��ب( بنس��بة %12 م��ن أعض��اء 
المجل��س إال أنه��ا ل��م تحم��ل هم��وم 
المرأة الس��ورية والمشكالت الحقيقية 
التي يج��ب طرحها للنقاش والتصويت 

في مجلس الشعب.
كما بقيت نسبة التمثيل النسائي 
ثابتة ف��ي المجال��س المحلي��ة )3%( 
خالل ال��دورات المتعاقبة جميعها مما 
يدل على أن نس��بة محددة س��لفًا وال 

تدل على مشاركة حقيقية للمرأة.
�ملر�أة و�لد�ضتور يف �ضوريا:

رغ��م ن��ص الدس��تور صراح��ًة 
الثالث��ة:  الفق��رة   /25/ الم��ادة  ف��ي 
المواطنون متس��اوون أم��ام القانون 
ف��ي الحق��وق والواجب��ات. كما نصل 
عل��ى عدم التميي��ز بي��ن المواطنين 
بحس��ب الجن��س أو الدي��ن أو العرق. 
إال أنه وفي النص الدس��توري نفسه 
وفي المادة /83/ جاء في ش��روط من 
يترشح لرئاس��ة الجمهورية أن يكون 
عربيًا سوريًا متمتعًا بحقوقه المدنية 
والسياس��ية متم��ًا 34 عامًا من عمره 
)العبارة ضبابية كان من األجدر ذكر، 
ذك��ر أو أنثى، وترك العب��ارة مطلقة 
هو ش��كل م��ن أش��كال م��ن التمييز 

ضمن النص الدستوري(. 
�ملر�أة وقانون �لعقوبات:

ورد ف��ي قان��ون العقوب��ات في 
المادة /374/ 

�لأ�ضرة: باآد�ب  �ملخلة  • �جلنح 
1 - تعاقب المرأة الزانية بالحبس 

من ثالثة أشهر إلى سنتين.
2 - يعاقب شريك الزانية بنفس 
العقوبة إذا كان متزوجًا، وإال فيعاقب 

بالحبس من شهر إلى سنة.
3 - فيم��ا خ��ال اإلق��رار القضائي 
)االعت��راف( أو الجنح��ة المش��هودة فال 
يقبل من أدلة الثبوت على الشريك إال 
ما نشأ منها عن الرسائل الخطية التي 
كتبها. )نالح��ظ هنا أن الفعل الجرمي 
نفسه اختلفت فيه العقوبة بين الرجل 

والمرأة وكانت عقوبتها ضعف عقوبته، 
كما يط��ال التمييز أدل��ة اإلثبات، فهي 
محددة بالنس��بة للرجل، وغير محددة 

ومطلقة بالنسبة للمرأة(. 
الم��ادة /475/: ال يج��وز مالحقة 
فعل الزنى إال بشكوى الزوج واتخاذه 
صفة المدعي الش��خصي وعند عدم 
قي��ام الزوجي��ة فتتوق��ف المالحق��ة 
على شكوى الولي على عمود النسب 
واعتباره مدعي شخصي. )إن شكوى 
ال��زوج ال��ذي ت��م الزن��ى برض��اه أو 
برضى الول��ي ال تقبل إذا اس��تئنفت 
الحياة الزوجية وهنا تسقط الشكوى 
وال يح��ق للم��رأة المتزوج��ة تقدي��م 

شكوى(.
المادة /477/: يالحق جرم سفاح 
القرب��ى بناًء على ش��كوى من قريب 
أو صهر أح��د المجرمين حتى الدرجة 
الرابع��ة )نالحظ أن��ه ال تتم مالحقة 
المجرم إال بناًء على شكوى من قريب 
حتى الدرجة الرابعة ومن سيش��تكي 
في ه��ذه الحاالت وف��ي الغالب تبقى 

هذه الجرائم طي الكتمان(.
المادة /489/: من أكره غير زوجه 
بالعنف أو التهدي��د على الجماع عوقب 
باألشغال الش��اقة 15 سنة على األقل 
)هذه الم��ادة ال تعترف باالغتصاب في 
إطار الزوجية، والذي يعتبر من أقسى 
أشكال العنف المنزلي، بل إنها تعطي 
الزوج الحق باغتصاب زوجته صراحًة(. 

المادة /509/:
1 - م��ن اعتاد حض ش��خص أو 
أكث��ر ذكرًا كان أم أنثى لم يتم واحدًا 
وعشرين سنة على الفجور أو الفساد 
عل��ى  مس��اعدته  أو  تس��هيلهما  أو 
إتيانهم��ا عوق��ب بالحب��س من ثالث 

أشهر إلى ثالث سنوات.
2 - يعاقب بالعقوبة نفس��ها من 

تعاطى الدعارة السرية أو سهلها.
إن المش��رع الس��وري يفت��رض 
أن��ه من��ع اس��تغالل النس��اء واالتجار 
به��ن ف��ي الم��واد م��ن /510/ وإل��ى 
/514/ م��ن قان��ون العقوب��ات ولكن 
مع مراجعة ال��رأي القانوني لمحكمة 
النق��ض الس��ورية نج��د العديد من 
االجته��ادات التي تعاق��ب المرأة دون 
الرج��ل )إن قان��ون العقوب��ات يعاقب 
اإلن��اث لتعاطيه��ن الدعارة الس��رية 

دون الرجال(.
الم��ادة /548-1/: يس��تفيد م��ن 
العذر المح��ل من فاجأ زوج��ه أو أحد 
أصول��ه أو فروع��ه أو أخت��ه في جرم 

الزنى المشهود أو في صالت جنسية 
فحش��اء مع ش��خص آخر فأقدم على 
قتله��ا أو إيذائها أو عل��ى قتل أو إيذاء 
أحدهما بغير عمد. )رغم تعديل هذه 
المادة مؤخرًا واس��تبدال العذر المحل 
بع��ذر مخف��ف إال أن اإلجح��اف يظل 

باقيًا بحق المرأة(.
نق��اًل عن "الفي��روز أب��ادي" في 
 190 صفح��ة  المحي��ط  القام��وس 
وخ��الف  والزوج��ة،  البع��ل  )ال��زوج: 
الفرد(. يعني أن مصطلح الزوج يعني 
الرج��ل والم��رأة والمش��رع الس��وري 
تغاضى عن التعريف اللغوي واقتصر 
عل��ى تذكير الزوج، مع أن الرجل زوج 

والمرأة زوج.
الم��واد /525 و 532/ تنص على 
أن االعتداء عل��ى المرأة إجهاضًا دون 
إرادته��ا ه��و جريم��ة يعاق��ب عليه��ا 
القان��ون الس��وري وتش��دد عقوب��ة 
الحب��س حت��ى عش��ر س��نوات )إال إذا 
كان برضى الم��رأة الحامل، فقد أباح 
قانون المهن الطبية إجراء اإلجهاض 
إذا ثبت��ت خطورته عل��ى حياة المرأة، 
إال أن المش��رع س��كت عن الموضوع 
الطب��ي وأطل��ق الم��ادة مم��ا جع��ل 
عملي��ات اإلجه��اض تتم س��رًا ودون 
رعاي��ة حقيقي��ة، مم��ا يع��رض حياة 

المرأة للخطر(.
�ملر�أة وقانون �جلن�ضية:

نصت المادة الثالثة من المرسوم 
التش��ريعي رق��م /276/ لعام 1969 
المتضمن قان��ون الجنس��ية العربية 

السورية ما يلي:
يعتبر سوريًا عربيًا حكمًا:

أ ( م��ن ولد في القط��ر أو خارجه 
من والد عربي سوري.

ب ( م��ن ولد ف��ي القط��ر من أم 
س��ورية ول��م تثب��ت نس��بته ألبي��ه 

قانونًا.
يظهر من النص المذكور والذي 
ينظم مس��ألة الجنس��ية السورية أن 
األب ل��ه دور مطل��ق لنقل الجنس��ية 
للمول��ود س��واء أكان المي��الد داخ��ل 
القط��ر أم خارجه، وهذا هو حق الدم 
م��ن األب بش��كل مطل��ق، أم��ا فيما 
يتعل��ق بدور األم الس��ورية في نقل 
الجنس��ية لمولوده��ا ن��رى أن ن��ص 
الفقرة )ب( يش��ترط أن تكون الوالدة 
في س��وريا وأال يثبت النسب من األب 
بشكل قانوني حتى تستطيع األم أن 
تنقل جنس��يتها لمولودها، إذًا هناك 

ثالث شروط يجب أن تتوافر وهي:

الم��رأة  جنس��ية  تك��ون  أن   -  1
سورية لحظة والدتها.

ال��والدة  واقع��ة  تك��ون  أن   -  2
حصلت في اإلقليم السوري.

نس��ب  ثب��وت  ع��دم  يج��ب   -  3
المولود ألبية قانونًا.

مم��ا تقدم نالحظ م��دى التمييز 
الج��اري بي��ن كل م��ن دور األب ودور 
األم ف��ي نقل الجنس��ية للمولود في 

التشريع السوري.
دواًل  أن  بالذك��ر  الجدي��ر  م��ن 
نامي��ة مثل "زائير" مث��اًل نص قانون 
الجنس��ية الخاص بها عام 1981 في 
المادة /5/ على أن الجنسية الزائيرية 
تثب��ت ف��ور الميالد لكل م��ن ولد ألب 
زائي��ري أو ألم زائيري��ة دون تفرقة، 
وكذلك قانون الجنسية التركي المقر 
عام 1980 وقانون الجنسية الصيني 

المقر عام 1980 المادة 44.
�ضوريا و�تفاقية �إلغاء جميع �أ�ضكال 

�لتمييز �ضد �ملر�أة )�ل�ضيد�و(:
ف��ي 26 أيل��ول من ع��ام 2002 
رق��م  التش��ريعي  المرس��وم  ص��در 
/333/ ليعل��ن انضمام س��وريا لهذه 
االتفاقي��ة وقد تحفظت س��وريا على 

المواد التالية:
المادة /2/ والتي تتضمن تجسيد 
مبدأ المس��اواة بي��ن الرج��ل والمرأة 
في الدساتير والتش��ريعات الوطنية، 
وضم��ان الحماي��ة القانوني��ة لها من 
أي فع��ل تمييزي يص��در عن منظمة 
أو مؤسس��ة أو ش��خص والعمل على 
تبديل القواني��ن واألنظمة واألعراف 

بما يتناسب مع ذلك.
الثاني��ة  الفق��رة   /9/ الم��ادة 
المتعلق��ة بمن��ح المرأة حقًا مس��اويًا 

للرجل في منح جنسيتها ألطفالها.
الرابع��ة  الفق��رة   /15/ الم��ادة 
والت��ي تمن��ح الم��رأة حق��ًا مس��اويًا 
للرجل فيما يتعلق بالقانون المتصل 
بحركة األشخاص وحرية اختيار محل 
س��كناهم وإقامتهم. )تجدر اإلش��ارة 
إل��ى األمر الدائم لوزير الداخلية رقم 
876 لع��ام 1979 والذي يحدد انتقال 

وسفر الزوجة بموافقة زوجها(. 
الم��ادة /16/ البند 1 الفقرات ج د 
و ز: والتي تمنح المرأة حقوقًا مساوية 
للرجل ف��ي الزواج والط��الق والوالية 
والقوامة والوصاية وكذلك الحق اسم 
األس��رة والمهن��ة والوظيف��ة وتحديد 

سن أدنى للزواج وتسجيله إلزاميًا. 

�حلركة �لن�ضائية �ل�ضورية
  ياسر مرزوق
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