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باريس األول من تموز 2022

آملا

يأِت هذا املعرض بعد مرور سنوات عرش على موجة ثورات الربيع العريب 
أثر  ية الحالية، كما يتّلمس  ارتداداتها على املوجة النسوية السور ويبحث يف 

أعوام على تأسيسها يف  ية بعد خمسة  النسوية السور الحركة السياسية 
كرس الصورة النمطية ملواقع النساء، ويف تحريك تلك املوجة باتجاه تحقيق 

حضور املرأة يف الشأن العام وعلى طاولة القرار السيايس.

تّم املعرض يف إطار املؤتمر العام الرابع للحركة، الذي يضّم ما يقارب مئة 
يات  20 بلد حول العامل واملنعقد تحت شعار “السور ية وسوري يف  سور

يا، وبالحضور الفزييايئ يف كل  صانعات القرار” وبالتوازي افرتاضياً يف سور
باريس واسطنبول. من 

وجمعها موجات؛ وتسمى أيًضا َموْج )جمع أمواج( ويف الفزيياء هي أحد أشكال انتقال الطاقة 
الَحيود  الفزييائية ومنها  السلوكيات  بامتالكها مجموعة من  الجسيمات  األمواج عن  وتتمزي 

املادية  واالنكسار والتداخل والتقاطع واملنحى والتعّدد. كما تختلف خصائصها بني األوساط 
وغري املادية َوتتغري أشكال حركتها فنالحظ أنّها قد تتّحرك عرضًيا أو طولًيا من حيث االنعكاس 

تنتقل األمواج على  بالتماسك حيث  واالنتقال والتشتت والتبعرث وعلى شكل مويجة كما تتمزي 
شكل تضاغطات وتخلخالت يف األوساط املختلفة )صلب وسائل وغاز( ألنها ال تحتاج إىل قوى 

يئات. الجز تماسك كبرية بني 

يّضم هذا املعرض والكتالوج مجموعة من النصوص اليت تّمر على ارتدادات املوجات النسوية 
51 عضوة  الفّنية اليت شارك بخلق محتواها  ية، والرسائل واألعمال  العاملّية واإلقليمية والسور

ارائهّن/م. ية وهي تعّب عن  وعضو من الحركة السياسية النسوية السور



يخ املوجات النسوية العاملية - الكاتبة: يارا خليل َحيود | تار

ية والربيع العريب – الكاتبة: شمس عنرت انكسار | املوجة النسوية الثور

تداخل وتقاطع | املسيـرة الوعرة للحراك – النسوي - الكاتبة: هوازن خداج

 – السوري  النسوي  النضال  من  جزء  ية  السور النسوية  السياسية  الحركة   | منحى 

لينا وفايئ الكاتبة: 

ية – الكاتب: أسامة العاشور تعدد | الرجال النسـويون والتعددية الجندر

انعكاس | كلمات عضوات األمانة العامة

ية انتقال | حوار مع مؤسسات الحركة السياسية النسوية السور

إىل روح والء أحمدو

ية  انتشار | قصص من امليدان – أجرت الحوار عضوة الحركة السياسية النسوية السور

الياسني وردة 

سياسيات  شابات   - القادمة  واألجيال  يات  السور للشـابات  الحركة  رسـالة   | مويجة 

يا حجازي ثر الكاتبة:  يات فـرص وتحديات نحو ديمقراطية كاملة ومتسـاوية –  سور

تبعرث | منفيات على قيد االنتظار – خولة دنيا

تشتيت | فكرة وكيوريشن : آملا/ تنسيق املواد : مىن كّتوب  

املشاركني حكوايت وزويا الفنانني 

) )وجوههنَّ – لحظاتهنَّ – رسائلهنَّ

تمظهرات موجة

نصوص حول املوجات

الرسائل

الفنية األعمال 



َحيود
يمكن وصف الحيود على أنّه موجات ثانوية 
تنبثق مختلفة من نفس املوجة، ويف الحيود 
هناك اختالف يف شّدة مواضع املوجة حيث 

نرى تبايًنا يف التداخل ويكون عرض أطرافها ال 
التداخل فيها ويشار ملصادر  يساوي مساحة 

كرث بـ  ين أو أ املوجة إن كان عددها مصدر
املوجة”  “مصادر حيود 

العاملية تأخذنا  النسوية  املوجات  يخ  تار يف نّصها 
يارا خليل يف جولة حول صريورة تلك املوجات 

وتقاطعاتها. وتداخالتها 



مرغًما  نفسه  العامل  يجد  واالجتماعية،  واالقتصادية  واملدنية  السياسية  املساواة  مطالب  ضغط  تحت 
الفكر األبوي ليس  على الوقوف على بعض املحطات للحركات النسوية، بخاصة بعد أن بدا جليًّا ثقل 

على كاهل النساء فحسب، ال بل الرجال أيًضا.
وسائل  لعنات  بإحدى  اآلخر  البعض  يصفها  بينما  بدعة،  محض  النسوية  الحركات  أن  البعض  يعتقد 

التواصل االجتماعي واإلنرتنت نتيجة ثورة االتصاالت، أو إحدى صيحات املوضة يف هذا العرص.
كيف بدأت الحركات النسوية؟ وإىل أين تؤول؟

خالل مسريتها الطويلة، ُوِصَمت الحركات النسوية بالراديكالية والعنرصية ضد الرجل، مقابل إنكار تام 
ير للمرأة، ويغيب عن هؤالء أن العنرصية والتطرف بحاجة إىل القوة والسلطة، تلك األدوات  للواقع املر

اليت ما زالت حكًرا على الرجال فقط دون النساء، يف األرسة واملجتمع وحىت مؤسسات الدولة.
التميزي  أن  األوىل، سرنى  النسوية  املوجة  إىل مطالب  واستمعنا  قلياًل،  الوراء  إىل  الزمن  عدنا برشيط  لو 
والقمع والفجوة بني الجنسني تعود إىل زمن اإلغريق، سواء كان أرسطو تلميذ أفالطون أو جان جاك 
الرجال  اتفق جميع هؤالء  بيكاسو وودي آالن. حيث  نيتشه وفرويد من خلفه... وصواًل إىل  روسو، ثم 
النتاجات  يف  كتوابع  وتجسيدهن  النساء  ازدراء  كان  ياته.  وامباطور للرجال  تابعات  النساء  اعتبار  على 
ية والسياسية واضًحا وضوح الشمس. اندلعت رشارة املوجة النسوية األوىل اليت بدأت فيها رحلة  الفكر
هذا  يف  كنساء  ودورهن  ية،  الجندر هويتهن  يف  النظر  أعدن  ثم  التصويت  يف  بحقهن  باملطالبة  النساء، 
موجات  يف  سياقاتهن  يفرس  ما  وهذا  واحتياجاته،  العرص  باختالف  النسويات  مطالب  اختلفت  العامل، 

متتالية.
 
 
 

التصويت األوىل/حق  النسوية  املوجة 
 

تساءلت  الوقت،  ذلك  يف  العرشين.  القرن  أوائل  إىل  عرش  التاسع  القرن  أواخر  يف  األوىل  املوجة  بدأت 
النساء ببساطة عما إذا كن برًشا أيًضا، وإذا ما كان لهن نفس الحقوق السياسية واملدنية مثل الرجال!

 
ملناقشة  امرأة   200 اجتمعت  األوىل، عندما  املوجة  يعتب رشارة   1848 كان مؤتمر سينيكا فولز يف عام 
يتيا  لوكر هما  األوىل  املوجة  عّرابتا  املتساوي،  واألجر  السياسية  واملشاركة  والتعليم  التصويت  يف  حقهن 

موت وإلزيابيث كادي ستانتون.
وبحلول  الرجال.  لحقوق  مشابهة  عامة  حقوق  على  للحصول  سعنيَّ  النساء  بأن  املوجة  هذه  تمزيت 
ومرص،  يلندا،  نيوز من  بدًءا  التصويت.  حق  وأهمها  األوىل،  املوجة  ثمار  جين  من  تمكنَّ   ،1920 عام 

وسويرسا، وإنجلرتا، ومن ثم الحًقا يف الواليات املتحدة.
 

هذه املطالب السياسية اليت بدت براغماتية وواضحة يف املوجة األوىل شابتها بعض اإلخفاقات، حيث 
نأت النساء البيضاوات بأنفسهن عن النساء امللونات، وكما لو أن املوجة احُتكرت لحقوق نساء الطبقة 
املتوسطة البيضاء. حىت أن بعض املصادر تقول إنه عندما حصل الرجال السود على حق التصويت عام 

املوجات  يخ  تار
العاملية يارا خليلالنسوية 



1870، رفعت النساء البيض أصواتهن باالعرتاض قائالت: “هل من املعقول أن يحصل العبيد )على 
حد قولهم( على حق التصويت يف حني ما زالت النساء البيض مستثنيات من هذا الحق!”

 
 

سيايس الثانية/الشخيص  النسوية  املوجة 
 

أعمق، يف حني  الجندر من منظور فلسفي  تناولت موضوع  أنها  الثانية عن سابقتها يف  املوجة  تختلف 
أن األوىل اقترصت على بضع مطالب واضحة تم تحقيقها يف نهاية املطاف. يف البداية بدأ النقاش حول 
النساء  كانت  والخاصة،  العامة  املستويات  كافة  على  النساء  ضد  والتميزي  والجنس  االجتماعي  النوع 

ين. ير أجسادهن من سلطة الرجل وإعادة النظر يف فلسفة العالقة بني الجندر بحاجة ماسة إىل تحر
 

نظرة  كتابها  يف  عالجت  حيث  املوجة،  هذه  إطالق  رشارة  األنثوي”  “الغموض  فريدان  بييت  كتاب  يعتب 
املرأة، ومكانتها املحصورة ضمن املزنل والعائلة فقط، كما لو أنها ملكية خاصة للرجل. املجتمع إىل 

 
1980، وكان شعارها املساواة بني الجنسني،  هكذا بدأت املوجة الثانية يف أوائل الستينيات حىت عام 

املرأة. ير الجسد، وإعادة حق السيطرة عليه من قبل  ومكافحة التميزي على أساس الجنس، وتحر
 

نساء  لتحفزي  والفكر،  والصحافة  األدب  يف  النسويات،  املفكرات  من  العديد  كتبت  الفرتة  هذه  خالل 
النظام  ضد  كفاحهن  قصص  النساء  فيها  تبادلت  ولقاءات،  نقاشات  تنظيم  على  الوسطى،  الطبقة 

األبوي، وأدركن أن تجاربهن متشابهة، وأنهن لسن وحيدات يف خط املواجهة.
 

النساء،  عزل  على  يقوم  األبوي  املجتمع  اضطهاد  أن  هذه،  النقاش  جلسات  ضمن  لهن  يتضح  كان 
والخبات  الدعم  تبادل  إىل  ماسة  بحاجة  أنهن  مفادها،  نتيجة  إىل  النساء  فتوصلت  وتقسيمهن. 

واالستماع إىل قصص بعضهن البعض، وهكذا ولدت فلسفة األختية بني النساء.
 

روبن  والكاتبة  النسوية  املفكرة  بقيادة   Women’s Political Movement املرأة  ير  تحر حركة  قامت 
اتخذت  واليت  األختية الحًقا،  بلورة فكر ومفهوم  كبري يف  لها شأن  كان  نقاش،  بتنظيم حلقات  مورغن، 

عبارة the personal is political شعاًرا لها، واليت تعين: الشخيص سيايس.
 

كيمبيل  النسوية  املفكرة  لها  أسست  اليت  التقاطعية  النسوية  مفهوم  أيًضا  يندرج  املوجة  هذه  وضمن 
كرينشو، يف ردة فعل على شعور االغرتاب اليت انتابت النساء امللونات والسوداوات يف صفوف الحركات 
امللون  أو  العرق األسود  الواقع عليهن، بوصفهن نساء من  املتقاطع  العريق والجندري  النسوية، والقمع 

ية كنساء من ناحية أخرى. من ناحية، وهويتهن الجندر
her story، وُنسب املصطلح إىل روبن مورغان وورد  أهم ما ورد يف املوجة الثانية مصطلح “قصتها” 
روبن  كانت   ،history يخه  تار أو  يخ  كلمة/تار املصطلح مشتق من  كسفورد.  أ الحًقا رسمًيا يف قاموس 
يخ كتبه الرجال عن  التاريخ من منظور نسوي بديل أسوة بتار كدة من أن النساء بحاجة إىل كتابة  متأ

فقط. أنفسهم 
 

يمكن تلخيص أهم إنجازات هذه املرحلة، بصياغة وثائق دولية تتعلق بحقوق املرأة. منها اإلعالن العاملي 
لحقوق اإلنسان، واتفاقية سيداو اليت تنص على القضاء على جميع أشكال التميزي ضد املرأة.

 
كسابقتها  محتكرة  كانت  بأنها  املوجة  تلك  اتسمت  الهامة،  املنجزات  هذه  تحقيق  من  الرغم  على  لكن 

البيضاء. املتوسطة  الطبقة  من قبل نساء 
 



نفسها النسوية  على  الثالثة/وقفة  النسوية  املوجة 
 

واالجتماعي  واالقتصادي  الثقايف  التنوع  أوج  يف  التسعينيات  منتصف  يف  الثالثة  النسوية  املوجة  بدأت 
يف العامل، وبدت وكأنها وقفة نقدية على الحركة النسوية بحد ذاتها. يف هذه املوجة أدركت املرأة فضائل 
املوجتني األوىل والثانية على واقعها آنذاك، مع ذلك كان هناك حاجة للوقوف على بعض املواقف اليت 

بدت غري مكتملة بالنسبة للنساء، خاصًة يف عرص ما بعد االستعمار الحديث.
أنفسهن  عن  الحديث  رفضن  حيث  لنضالهن،  أدوات  والسلطة  القوة  الثالثة  املوجة  رائدات  اتخذت 

الجنسانية. التميزي  بقضايا  وانشغلن  التقليدي،  النسوي  للخطاب  مغايًرا  كضحايا وطورن خطاًبا 
انتقدت نسويات املوجة الثالثة كربيبيكا ووكر سابقاتها من املوجتني الثانية واألوىل، بأنهن كن نخبويات 
ونأين بأنفسهن عن النساء امللونات والعابرات جنسيا أو املهاجرات أو حىت النساء من الطبقات األقل 
املطالب  إىل  الوصول  أجل  من  الرجال  مع  إحراج  أو  ألية صدامات  تفادًيا  واجتماعًيا،  اقتصادًيا  شأًنا، 

أردن تحقيقها. اليت 
إليها وحوكمتها. النظر  النسوية ذاتها وإعادة  الثالثة كوقفة ومراجعة نقدية للحركة  املوجة  هكذا بدت 

 

أيًضا الرابعة/أنا  النسوية  املوجة 

اقرتنت مع حمالت مناهضة  2012، حيث  عام  بدأت يف  النسوية  الرابعة من  املوجة  أن  الواضح  من 
العامة كالسينما واإلعالم. العمل  الجنيس وقضايا االغتصاب يف مساحات  للتحرش 

 
كان لوسائل التواصل االجتماعي دور مهم يف القيام بحمالت نسوية عابرة للقارات سلطت الضوء على 
املعاناة املتشابهة للنساء، على الرغم من خصوصية خلفياتهن الثقافية والعرقية، ومكانتهن االقتصادية 

واالجتماعية.
ية يف مجاالت  الذكور العمل  بيئة  الرابعة هي قضايا تخص  املوجة  بها نسويات  اليت تعىن  القضايا  أهم 
يف  عليها  العمل  تم  اليت  الحمالت  أهم  من   ،Me too أيضاً  أنا  حملة  وتعتب  الرواتب،  وفجوة  معينة 
املرموق يف هوليوود واليت أظهرت  املنتج  تزامًنا مع قضية هاريف وينتسن،  الحملة  الرابعة. بدأت  املوجة 

ية. الذكور بالفساد والسطوة  لهوليود، وجًها مليًئا  لنا وجًها مغايًرا 
 

يركية  ندرك من املوجة النسوية األخرية أن االنفتاح الرقمي للعامل وضعنا أمام حقيقة أن املنظومة البطر
الهوياتية  بالخصوصية  تؤمن  مدنية  قيم  على  مبنية  إنسانية  مجتمعات  تحقيق  أمام  عائًقا  تشكل 
غري  النساء  أن  النسوي،  النضال  يخ  لتار رسيع  وبمسح  أيًضا،  جلًيا  وبات  والسياسية،  ية  والجندر

السياق الحرضي واإلنساين. منسلخات عن 
 

أنها  العامل،  يف  السياسية  الحركات  من  غريها  عن  النسوية  الحركات  ويمزي  األمل،  يبث  ما  كرث  أ لعل 
استخدمت أدوات نقدية تحليلية ساعدتها على التطور والتمايش مع متطلبات كل مرحلة وخصوصيتها. 
يريك، واالنخراط  البطر القمع  النسويات يف املستقبل ستنصب يف مواجهة  القول إن جهود  املمكن  ومن 

يف أماكن صنع القرار، كخطوة أخرى جادة ملستقبل أقل مرارة لتغيري واقع النساء الحايل.
 

*كل ما ذكر يف املقال يعب عن رأي الكاتبة، وال يعب بالرضورة
ية السور النسوية  السياسية  الحركة  رأي  عن 



انكسار
انكسار الضوء هو أحد الظواهر اليت يتعرض لها الضوء. ويساهم 
وعينا لهذه الظاهرة يف فهمنا لتحّوالت الطبيعة اليت تصادفنا كل 

يوم، كما أن لها استخدامات تقنية وعلمية كثرية.

انكسار الضوء: هو انحرافه عن مساره لدى انتقاله من وسط 

شفاف إىل وسط شفاف آخر، فبداًل من أن يستمر يف الحركة على 

نفس الخط املستقيم الذي كان يستمر فيه، ينحرف عن مساره 
انتقاله بني الوسطني. والعالقة بني الضوء الساقط  بنقطة 

والضوء املنحرف هي حسب قانون سنيل الذي يقيس معامل 
االنكسار بحساب النسبة بني رسعة الضوء يف الفراغ وبني رسعته 

يف املادة.

ية  الثور يف نصها تعرّفنا شمس عنرت على املوجة النسوية 
العريب. الربيع  رافقت  اليت  وانكساراتها 



إذا قررت األمواج أن تجتاح الشواطئ ال توجد قوة توقفها.
ياح التغيري.  تلك هي موجات النسوية اليت تدفعها ر

حني  يف  والتملك،  االقرتاع  حق  مثل  للمرأة  القانونية  الحقوق  النسوية  من  األوىل  املوجة  استهدفت 
يف  املرأة  مكانة  عن  قضايا  وتناولت  اإلنجاب  وحقوق  الجنيس  التحرر  من  بمزيد  الثانية  املوجة  طالبت 
للمناضالت  الفردية  الخصائص  على  ركزت  فقد  الثالثة،  املوجة  أما  التميزي.  ومناهضة  والعمل  األرسة 
واملهاجرات  واملثليات  يقيات  اإلفر النسويات  دور  فيها  وبرز  الجنس،  حول  النمطية  القوالب  وكرس 
والحياة  للجندر  البنيوي  بعد  ما  تفسري  أيدلوجية  على  مركزة  موجة  كانت  أنها  أي  الدينية.  واألقليات 

الجنسية.
اليوم يجري الحديث عن املوجة الرابعة. وما يمزي هذه املوجة هو الطابع الرقمي، إذ تم استخدام بعض 
املواقع اإللكرتونية ملحاربة من يهاجمون النسويات. كان التحرش واالعتداء الجنيس يف الشارع وأماكن 
الرابعة. فيما كان  املوجة  النساء وقتلهن، أحد أهم دوافع  الجنسية وإيذاء  االنتهاكات  العمل وفضائح 

2012، باإلضافة إىل قضايا أخرى. الحدث املحرض هو قضية االغتصاب الجماعي يف دلهي 
نتاج عقود  أنها ليست وليدة لحظة معينة، بل  املؤكد  املوجة، لكن  بروز هذه  يخ  تار اآلراء حول  اختلفت 
من األفكار املتنافسة داخل الواقع النسوي نفسه. اتفقت آراء األكرثية على أن امليالد الحقيقي للموجة 
كان يف عام 2012. ففي هذا العقد وقعت الكثري من األحداث السياسية الكبى حول العامل، من بينها 

الربيع العريب، والذي كان للنساء دور كبري فيه.

ير يف يناير 2011. وبحسب  ُتظهر اإلحصائيات يف مرص أن النساء شاركّن بقوة يف تظاهرات ميدان التحر
االجتماعية  الفئات  مختلف  من  وكن  املئة،  يف   50 نحو  إىل  النساء  مشاركة  نسبة  وصلت  البعض 
من  له  يا  اجتماعية”.  عدالة  ية،  حر “عيش،  شعار  حينها  املتظاهرات  رفعت  األيديولوجية.  والخلفيات 

شعار واعد!
لكن مل يتأخر الوقت ليأخذ الرصاع يف التبلور بني تيارين ال يكرتثان لحقوق املرأة. التيار اإلسالمي -الذي 
تهميش  تم  فيما  من.  والقمع  القوة  مصادر  يمتلك  الذي  العسكر،  وتيار  املنظم-  الوحيد  التيار  كان 

واملدنية. والنسائية  الشبابية  القوى 
كرث  أ كانت مرص  املرصية”،  للمرأة  الكبري  الخروج  عام   :2012“ املرأة  لحقوق  املرصي  املركز  ير  تقر بحسب 
وتحول  التمثيل  مستوى  يف  االنتكاسة  وكانت  للمرأة.  السياسية  املشاركة  حيث  من  تراجعاً  الدول 
وقد  واالعتصامات.  املظاهرات  يف  املشاركة  من  النساء  لرتهيب  ممنهج  أسلوب  إىل  الجنيس  التحرش 
ضد  “قوة  مجموعة  بحسب  الثانية،  الثورة  ذكرى  يف  ير  التحر ميدان  يف  االغتصاب  حد  إىل  األمر  وصل 

الجنيس”. واالعتداء  التحرش 
قوى  سيطرة  إىل  الواعدة،  الديمقراطية  املدنية  البدايات  بعد  العريب،  الربيع  دول  يف  التحوالت  أدت 

يا. تقليدية وإسالموية وأخرى مضادة للثورة، كما هو الحال يف اليمن ومرص وسور

النسوية  املوجة 
العريب والربيع  ية  الثور

شمس عنرت



النساء  بدائية بحق  إجرامية  وانتهاكات  النسوية على واقع ممارسات  يا استفاقت  يف سور
والقاعدة  داعش  مثل  غابرة،  مظلمة  عصور  إىل  النساء  أعادت  إرهابية  حركات  يد  على 
بالنساء  املتاجرة  بإحياء  الحركات  هذه  قامت  أخرى.  سلفية  وحركات  النرصة  وجبهة 
الواقع  بيوتهن. وقد شكل هذا  النساء من  األسود ومنع خروج  البقع  والنخاسة وفرض 

شكل صدمة موجعة لهن.
وجدن  فقد  الثورات.  هذه  أثر  تقييم  يعدن  بداياتها  يف  للثورات  تحمسن  الاليت  النسويات 
أنفسهن يتحاورن ويتجادلن يف قضايا شغلت رائدات الحركة النسوية، كالحجاب والزواج 
يف  كبرياً  شوطاً  قطعن  أنهن  يؤّمل  كان  لنساء  مؤملاً  نكوصاً  سبب  مما  والتعليم،  املبكر 

التحرر.

املرصد السوري لحقوق اإلنسان  الثورات. وقد وثق  أبرز الخارسين يف هذه  املرأة  اتضح أن 
ية يف 15 من آذار 2011 وحىت األول من آذار 2021؛ استشهاد  منذ انطالقة الثورة السور
صندوق  بها  قام  دراسة  وأظهرت  لهم.  حرص  ال  والجناة   ،18 الـ  فوق  مواطنة   13843
ية تكون املرأة فيها هي ربة املزنل  145 ألف عائلة سور األمم املتحدة للسكان أن ما يقارب 
الرجل عنها. ويضاف إىل كل ذلك  بغياب  تأمني كافة مستلزماتها  الوحيدة عن  واملسؤولة 

الهجرة والزنوح وتفيش األمية واملعتقالت والقائمة تطول.
بالنسبة  اإلنسان  حقوق  مجال  يف  قديمة  فتجاربها  األمل،  على  يبعث  تونس  يف  الوضع 
“ثورة  بعد  التونسيون/ات  بها  حظي  اليت  الترشيعية  املكاسب  ومن  العربية.  للدول 
الذي  التونيس  التأسييس  الوطين  املجلس  عليه  صادق  الذي   ،2014 دستور  الياسمني” 
تم انتخابه يف 23 ترشين األول 2011. كّرس هذا الدستور مبدأ املساواة ومكافحة التميزي 
بني الجنسني يف فصليه 21 و46، الذين وردا يف باب الحقوق والحريات. يف الفصل 46 
منه “تلَزم الدولة بحماية الحقوق املكتسبة للمرأة وتعمل على دعمها وتطويرها”. يف حني 
والواجبات  الحقوق  يف  متساوون  واملواطنات  “املواطنون  أن  على  منه   21 الفصل  نص 

وهم سواء أمام القانون من غري تميزي”.

أما وضع املرأة العراقية فهو يبعث على اليأس. حصلت عدة حوادث تلخص وضع النساء 
العراق،  جنوب  البرصة  محافظة  يف  عشريتني  بني  خالف  نشب   2015 عام  يف  هناك. 
قتلى  املواجهات  هذه  يف  سقط  الثقيلة(.  األسلحة  بينها  )من  األسلحة  فيه  اسُتخدمت 
 40 تقديم  املعتدية  العشرية  الحرب كان على  العشريتني، وإلنهاء هذه  وجرحى يف صفوف 
باإلكراه  تزويجهنَّ  وتم  األخرى،  للعشرية  “تعويضاً”  قارصات  فتيات  ضمنهن  من  امرأة 
11 امرأة تعويضاً لحلِّ   من القبيلة الخصم. ويف حادثة مشابهة يف البرصة ُقدمت 

ٍ
لرجال

مئات  منذ  العراق  العشائر يف جنوب  تتبعه  تقليداً  ُيعد هذا  إذ  بني عشريتني،  نزاع مسلح 
السنني.

النساء  من  فقط  املئة  يف   14 فإنَّ  العراق  يف  املرأة  لشؤون  املتحدة  األمم  هيئة  وبحسب 
يف  الخطري  العامل.  مستوى  على  األقل  هي  النسبة  وهذه  البيت،  خارج  يعملن  العراقيات 
باالستقاللية،  يتمتعن  ال  العراقيات  النساء  من  املئة  يف   86 أنَّ  تعين  أنها  النسبة هي  هذه 

. ألنَّهنَّ ال يملكَن دخاًل خاصاً بهنَّ
التوجه  على  حاسم  تأثري  لها  وكان  مهمة  كانت  التطورات  هذه  أن  ننكر  ال  املقابل،  يف 
ومرص  واليمن  والعراق  وتونس  يا  سور يف  ذلك  يف  بما  املنطقة،  يف  املستقبلي  السيايس 
يف  والعميق  املستدام  واالجتماعي  الثقايف  التحّول  أّن  فيه  شك  ال  ما  والسودان.  وليبيا 
يف  ية  جذر »ثورة  يتطلب  ضمناً  الجنسية  واألدوار  ية  الجندر العالقات  يف  والتغري  املجتمع، 
الفكر«، بحسب املفهوم الغراميش. التأمل يف تجارب النساء خالل ثورات الربيع العريب جعلنا 
ندرك مدى هشاشة الحقوق االجتماعية والقانونية املكتسبة يف ظل األنظمة االستبدادية. 
ويقفن  التحدي،  مستوى  إىل  يرتقني  النساء  أّن  ندرك  يجعلنا  أيضاً  جرى  ما  إىل  والنظر 
رصاحة  الهادفة  السياسات  على  خاّلق   

ٍ
بشكل بالرد  ويقمن  ية،  الجندر القيود  وجه  يف 



اإلسالميني  تضييق  ضد  صوتهّن  يرفعن  فالنساء  والعائلية.  ية  الذكور املفاهيم  فرض  إىل 
لقد  ية.  ذكور كرث  أ واالجتماعية  واالقتصادية  الثقافية  املجاالت  وجعل  الحياتية  لخياراتهن 
قلب  يف  واالجتماعية  القانونية  ومطالبها  املرأة  بحقوق  املرتبطة  القضايا  النساء  وضعت 
كافة الخطابات السياسية بشأن الديمقراطية يف املنطقة. فيما طالنب كل حركة تسعى إىل 
واالقتصادي،  االجتماعي  والظلم  املكتسبة  واالمتيازات غري  السلطة وعالقاتها  إزالة هياكل 

والعدالة. ية  الجندر الديمقراطية  أيضاً  تتضمن  أن 

الذي  املنحى  حقاً  يتوّقع  أن  يستطيع  أحداً  أّن  أعتقد  ال  تقّدم،  ما  كل  من  الرغم  على 
اليت  املجتمعات  تواجه  فاليوم  القريب.  املستقبل  يف  العربية  االنتفاضات  إليه  ستؤول 
ية خالل السنوات القليلة املاضية نظاماً جديداً مل تتوضح بعد معامله  شهدت انتفاضات ثور
غري  الثورات  ُتنِتج  أن  طبعاً،  متفائاًل  يبقى  أن  املرء  وعلى  ُيحتمل،  وتناقضاته.  وتعقيداته 
هذه  فتيل  أشعلت  اليت  الديمقراطية  القوى  ملصلحة  كرث  أ مواتية  نتائج  املنطقة  يف  املنتهية 

االنتفاضات.

السياسية  الحركة  رأي  عن  بالرضورة  يعب  وال  الكاتبة،  رأي  عن  يعب  املقال  يف  ذكر  ما  *كل 
ية السور النسوية 



تداخل
وتقاطع

كرث من موجات  التداخل هو فعل تراكب ملوجتني أو أ
املنبعثة من مصدرين متماسكني يسافران  الضوء 

يف نفس الوسط حيث توفر املصادر املتماسكة موجة 
ضوئية من نفس الرتدد وفرق الطور الثابت، لذلك، 

الطبيعة عندما  ترتاكب موجتان مرتابطتان يف 
تتقاطعان، وبالتايل فإّن تراكب األمواج يعطي إضافة 

الناتجة عن موجات منفصلة.  جبية لالضطرابات 

وتنقسم أنوع تداخل املوجات إىل نوعني؛ تداخل 
بّناء )Constructive Interference( ويحصل 

السعة  بنفس  كبتان  املرتا املوجتان  تكون  عندما 
والطور فإّن شدة املوجة الناتجة ستكون أعلى من 
تحديًدا، سيكون  كرث  أ املنفصلتني، وبشكل  املوجتني 

اتساع املوجة الناتجة ضعف سعة املوجات اليت سيتم 
البّناء”. أما  التداخل “التداخل  كبها، يسّمى هذا  ترا

 )Destructive Interference( عن التداخل الهّدام
كبتان لهما نفس  املرتا املوجتان  إذا كانت  فيحصل 

السعة ولكّنهما يف طور معاكس، فإّن شدة املوجة 
يمكننا  املنفصلتني،  املوجتني  أقل من  الناتجة ستكون 
حساب سعة املوجتني ولكن نظًرا ألّن االثنني يف طور 

البعض. يلغي بعضهما  فإّن كالهما  معاكس، 

يف نّصها تيضء هوازن خّدج على املوجات النسوية 
الوعرة للحراك  ية والتنوع فيها بعنوان “املسرية  السور

النسوي”. النسايئ – 



ملنازلهن  الخلفية  العتبة  على  ووقفن  التهميش  النساء  عرفت  األبوية  املجتمعات  قيام  بداية  منذ 
كشاهدات على سلب حقوقهن. جاء ذلك مقابل اكتساب الرجال حقوق الوصاية عليهن، واليت كانت 
سبباً يف ظهور الحركة النسوية يف موجاتها الثالث. يف منتصف القرن التاسع عرش، ظهرت املوجة األوىل، 
يكية. انصّب  وأثريت قضية املرأة جنباً إىل جنب مع الجدل حول حقوق العبيد يف الواليات املتحدة األمر
والسياسية  املدنية  إلقرار حقوقهن  كبداية  للنساء  التصويت  حّق  على ضمان  حينها  النسويات  مطلب 
أسس  لوضع  الثانية  النسوية  املوجة  انطلقت  الثانية  العاملية  الحرب  وعقب  واالجتماعية.  واالقتصادية 
يف  بل  فحسب،  املجتمع  داخل  ليس  املرأة،  مكانة  يف  النظر  وإعادة  الجنيس  التحزّي  هّوة  لردم  معرفية 
طريق  واصلت  اليت  الثالثة،  النسوية  املوجة  ظهرت  املايض  القرن  ثمانينات  يف  الفكر.  ميادين  مختلف 
وتفكيك  النساء  وتهميش  إلقصاء  املرشعن  الخطاب  أشكال  مختلف  بنقد  والثانية  األوىل  املوجتني 
ية بطروحات مختلفة عن املوجة السابقة. من ذلك طرح التعدد محل الثنائية والتنوع  املسلمات الذكور

الثنائيات مذكر/مؤنث.     املعرفة بعيداً عن تمركز  محل االتفاق، لبلورة مرشوع ثوري آلليات 

النسوي السوري النسايئ-  الحراك 
ومزاوجتها  واألهداف،  الخطاب  وتوحيد  العاملية،  النسوية  املوجات  املقدمة حول  ُذكر يف  ما  على خالف 
الحراك بقي  النسوي السوري. فهذا  النسايئ-  الحراك  املعرفية عن  املعايري  العملي والنظري، تغيب  بني 
واستمرار  واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية  املطالب  يف  وحبسياً  الكالسيكية،  إشكالياته  يف  غارقاً 
يا من حراك نسايئ- نسوي مطليب، عب فرتات زمنية مختلفة،  املطالبة بها إىل يومنا هذا. ما شهدته سور
هذه  التغيري.  على  عصية  وسياسية  مجتمعية  ملنظومة  وخاضعاً  ية،  السور الدولة  بظروف  مرتبطاً  أىت 
لتفكيك  ثوري  مرشوع  لبلورة  مختلفة  مرحلة  إىل  واالنتقال  النسوية  املطالب  تحقيق  عرقلت  املنظومة 
يركية. ال يمكن تقسيم الحراك وفقاً ملتغريات مطالب النساء وأهدافهن، إنما وفقاً ملتغريات  الُبىن البطر

بالحقوق. مطالبهن  واستمرار  يخية  التار املراحل 

البدايات مرحلة 
العثمانية.  الفرتة  نهاية  إىل  يخها  تار يعود  مبكرة،  مرحلة  يف  نسوي  نسايئ-  حراك  بذور  يا  سور شهدت 
ساهم انتشار النهضة الثقافية بني فئات املجتمع العريب يف توفري مناخ مالئم لظهور فاعالت نسويات. 
تعّد  إىل مسالك  البحت. دخلن  الذكورة  بالحقوق وعملن ألجلها يف مجتمع  الناشطات طالنب  هؤالء 
واملجتمعية  الثقافية  مكانتها  على  املرأة وحصولها  تحّرر  إىل  يدعو  ياً  تنوير املُحّرمات وحملن مرشوعاً  من 

حىت تكون فاعلة يف املجتمع والدولة.
ظهرت أول حركة نسائية يف دمشق عام 1879، على يد السيدة جوليا الحوراين. الحقاً، أّسست ماري 
ير املرأة وتختّص  1910 كأول مجلة نسوية يف املنطقة العربية تدعو إىل تحر عجمي مجلة العروس عام 
الحضور  ذلك  إىل  يضاف  السيدات.  أقالم مختلفة من  عب  األنثوي  الصوت  لرتسيخ حضور  بقضاياها 

للحراك  الوعرة  املسرية 
النسايئ – النسوي

هوازن خداج



واالقتصادية  االجتماعية  املجاالت  يف  الناشطة  العديدة  النسائية  الجمعيات  خالل  من  العام  النسايئ 
على  للنساء  والجمعيايت  الثقايف  الحراك  هذا  دور  اختلف  الخدمات...(.  التعليم،  )الصحة،  املختلفة 
من  للحّد  القائم  الوضع  يف  آنية  وترتيبات  تغيريات  إلحداث  يسعى  كان  فبعضهن  املجتمع؛  صعيد 
الجزء  أما  الجنسني.  بني  التميزي  فرض  يف  وآلياتها  ية  الذكور البنية  نشاطه  يمّس  أن  دون  سلبياته، 
نازك  طالبت  والعمل.  التصويت  كحق  النساء،  قضايا  وضع  على  الضوء  لتسليط  يسعى  فكان  اآلخر 
أثناء الحرب، مّتبعات  التصويت وبنني حّجتهن على دورهن  آنذاك بحّق  النساء  العابد ومجموعة من 
املطالب  وتحقيق  الحرملك  دائرة  من  النساء  خروج  أن  إال  هذا.  يف  والبيطاين  األمرييك  النموذجني 

السياسية كان أمراً صعباً يف الظرف السوري العام. 
النسوي،  النسايئ-  للحراك  أخرى  مرحلة  الفرنيس  لالستعمار  العثماين  الحكم  يا من  انتقال سور شكل 
بالنسبة  الجميع.  لدى  الوطين  بالنضال  وارتباطها  الهوية  موضوع  وبروز  املقاومة  مسألة  إضافة  عب 
 1925 عام  الوطنية، منذ  والهوية  النسوية  “النوعية”  الهوية  تكن هناك مفاضلة بني وعي  مل  للنساء، 
من  العديد  النخبة  أّسست  النسايئ-النسوي.  للنشاط  مصدراً  الفرنسية  الهيمنة  ضّد  الثورة  أصبحت 
كإصالح  واحد،   

ٍ
بآن املطليب  والحقويق  السيايس  الوطين  النضال  أنشطتها بني  امتدت  اليت  الجمعيات 

الزوجات،  تعدد  وإيقاف  عاماً،   17 إىل  الزواج  سن  )رفع  للمرأة  الشخصية  باألحوال  املتعلقة  القوانني 
املساواة يف املرياث بني النساء والرجال( إضافة للعمل على تنمية النساء.

أدى تشابك قضايا النساء وعدم القدرة على الفصل بني املجتمعي والحقويق والسيايس، وبروز اإلهمال 
اجتماعي  نظام  ووجود  “املساواة”  على مطالب  منصّباً  إىل جعل هدفهن  كمسألة سياسية،  والتميزي 
داعم وأقل تعسفاً وإبعاداً للنساء. حاولت النساء االستفادة مما يقدم إليهن من قوانني تساهم يف 
التعلم  التعليم للجميع )ذكور وإناث(، الذي كرس طوق منع النساء من  إلزامية  دفعهن للتقدم، كإقرار 
ثم العمل. أما حقوقهن السياسية فلم يستطعن نيلها، ومل ينجحن أيضاً يف إحقاق إصالحات قانونية 

ية الحقاً. جذر

متكررة ومطالب  متعاقبة  حكومات 
لتغيري  السعي  يف  النسايئ-النسوي  للحراك  بالنسبة  مختلفة  مرحلة  ية  السور الدولة  استقالل  شكل 
منظومة الثقافة السياسية السائدة، وذلك عب التوّجه نحو املطالب السياسية وعدم االكتفاء باملطالب 
املطالبة  صعيد  على  سواًء  السيايس،  طابعها  لها  جمعيات  عدة  تأسست  ذلك،  على  بناًء  االجتماعية. 
الجمعيات  للمرأة، إضافة للعديد من  الوعي السيايس  أو على صعيد نرش  للمرأة،  بالحقوق السياسية 

للنساء. والتنموية  الخدمية 
وإقراره يف   ،1949 عام  االنتخاب  التصويت يف  حّق  على  النساء  الجمعيات يف حصول  تلك  ساهمت 
ذلك  بعد  الحق(.  هذا  نساءها  منحت  قد  األوروبية  الدول  من  كثري  تكن  مل  وقت  )يف   1950 دستور 
حصلت النساء على حّق االنتخاب والرتشح يف العام 1953 مع منعهن من الوصول ملنصب الرئيس. 
العامة  فالقاعدة  حينها،  للنساء  بالنسبة  تقدماً  يشكل  مل  االنتخاب  حّق  على  حصولهن  أن  وللمفارقة 
النساء  ترشح  قبول  ورفض  الدور  بهذا  القيام  على  النساء  بقدرة  الثقة  عدم  هي  املجتمع  يتبناها  اليت 
عام  النيابية  لالنتخابات  نفسها  ترشح  ية  سور امرأة  كأول  الحافظ،  يا  ثر تجربة  ذلك  تبنّي  للنيابة.  حىت 
تهميشهن  واستمرار  للرجال  التصويت  منحهن رشف  هو  الفرتة  تلك  يف  النساء  نالته  ما  كان   .1953
املنظمات  جمع  نتيجة  النسوي  النشاط  مساحة  تقليص  عقب  النساء  حصار  زاد  الواقع.  يف  كفاعالت 
املستقلة.  النشاطات  الرتاخيص ألي من  1954 وعدم منح  السوري عام  النسايئ  االتحاد  املستقلة يف 
النساء االحتفاظ  الثقافية والسياسية اليت حاولت  تسبب هذا الحقاً بانقطاع كبري وخمود يف املشاركة 

ية حافظ األسد.  بها ألطول فرتة ممكنة، وانتهت عملياً مع ديكتاتور

 
النسوي  النسايئ-  الحراك  ية وأثرها على  الديكتاتور

شكلت فرتة ما بعد 1970 مرحلة مختلفة كلياً بالنسبة للحراك النسايئ- النسوي، حيث تمت السيطرة 
املدنية  النساء قد خرسن سابقاً منظماتهن  كانت  والرجال.  للنساء  بالنسبة  الحياة  كافة مجاالت  على 
لصالح تشكيل االتحاد النسايئ ومهامه بتنمية النساء املحدودة، وهي مهام استمر بها مع تحوله لجزء 



والتنظيمات  املدنية  املؤسسات  أمام  الطريق  لقطع  استخدامه  تم  إذ  األيديولوجية،  الدولة  أجهزة  من 
السياسية  األحزاب  يف  النساء  عمل  أما  النظام.  سيطرة  من  اإلفالت  يمكنها  اليت  املستقلة  النسوية 

املسيطر عليها ُحكماً من خالل الجبهة الوطنية فلم يقدم لهن فائدة كبرية.    
أعداد  يادة  ز )مثل  العام  للمجال  النساء  خروج  على  تدّل  اليت  املؤرشات  من  العديد  وجود  ورغم 
العليا والعامالت واملوظفات يف دوائر حكومية مختلفة ووصولهن للبملان  املتعلمات وحملة الشهادات 
كأعلى هيئة ترشيعية( إال أن كل ذلك مل يكن كافياً المتالك منابر للحديث عن قضايا النساء املجتمعية 
إقراراً  ُيمثل  مل  باملتناقضات  يغص  واقع  يف  العام  املجال  يف  النساء  وجود  السياسية.  أو  الحقوقية  أو 
يات  الحر غياب  هي  يات  الديكتاتور مزية  ية.  الذكور الثقافة  ضمن  عليه  املتعارف  يتعدى  بما  بحقوقهن 
الحقوق،  على  الحصول  من  وتمنعهن  النساء  تكبيل  يد  تز اليت  املجتمعية،  الرتاتبيات  ودعم  والحقوق 

وتحول دون تفكريهن بما يمكنه خدمة قضاياهن.
تغرًيا،  النساء  قضايا  شهدت  بشار،  ابنه  إىل  االسد  حافظ  من  وانتقاله  يا  سور يف  الحكم  توريث  مع 
بتخفيف  ساهم  املجتمع؛  على  واالنفتاح  والسيايس  االقتصادي  باالنفتاح  املكتمل  غري  بشار  فمرشوع 
التنموية  األولويات  املرأة تحول ألحد  أن موضوع حقوق  النساء، خصوصا  النظام على قضايا  سيطرة 
ومؤرشات الحداثة، اليت مل يرغب أن يخرسها بشار األسد برسعة. قّدمت األشهر األوىل من حكم بشار 
ارتياحاً نسبياً. ُسمح للنشطاء بممارسة أدوار مختلفة، حيث تأسست العديد من الجمعيات واملنظمات 
اليت ُتعىن بحقوق اإلنسان، واملئات من مجموعات النقاش السيايس املعروفة باسم “منتديات املجتمع 
عملية  كجزء من  املرأة  مع  تعاملت  نساء،  تديرها  منتديات  عدة  و2004   2000 وبرزت خالل  املدين”. 
النساء  شاركت  تجاههن.  والعنف  اإلقصاء  من  والتخلص  لحقوقهن،  للوصول  الديمقراطي،  التغيري 
واحرتام  الديمقراطية  إىل  تدعو  بيانات  أصدرت  واليت  املتشكلة حديثاً،  املدين  املجتمع  ضمن مجموعات 
قرع  إىل  الجديد  النشاط  هذا  أدى  مثقف/ة(.   1000 بيان  ثم  مثقًفا/ة،   99 )بيان  اإلنسان  حقوق 
ُيلغي استفادة النساء من بعض الفرص الجانبية يف الكتابة والتعبري  النظام لناقوس الخطر، دون أن 
النسايئ  الحراك  بداية  يف  كما  تخصهن  منظمات  تشكيل  غري  من  لكن  منفرد،  بشكل  قضاياهن  عن 

السوري. 
مختلفة،  بحمالت  فقمن  الحقوقية.  والقانونية  املجتمعية  العوائق  على  منصباً  النساء  اهتمام  بدا 
أن  الجنسية ألوالدها، دون  إعطاء  املرأة على حق  الرشف ولحصول  القتل بحجة  كالحملة ضد جرائم 
يحققن مكاسب بشأنها. كان األهم يف هذه املرحلة أن النسويات الاليت بدأ يعلو صوتهن يف وجه العنف 
والظلم والتميزي ضد املرأة مل يعد ممكناً إعادتهن إىل دائرة الصمت، أو االستمرار باملراوغة بحجة أن املرأة 

يا.  قد نالت ُجل حقوقها يف سور

الحراك السوري وما تاله: حراك مختلف للنسويات
منذ بدايات الحراك السوري كان للنساء دور مختلف عن السائد املجتمعي عب مشاركتهن بالتظاهرات 
للعنف  الرجال  كما  النساء  تعرضت  للرجل. وقد  تكن حرصاً  مل  ية  والحر التغيري  ية، فمطالب  الحر ألجل 
يف  الرجال  مع  للعنف  التعرض  يف  النساء  تساوي  أن  إال  للنظام.  كأعداء  والقتل  والسجن  السافر 
املجتمعات األبوية املُقصية مل يقدم داللة كافية على حقهن باملساواة الكاملة مع الرجال. بل على العكس 
للعنف  النساء  تعرض  كان  وأحياناً  ومؤجلة،  األذهان  عن  غائبة  بدت  النساء  حقوق  فمسألة  تماماً، 
الجميع  سحقت  حرب  إىل  الحراك  تحول  بعد  خصوصاً  املشاركة،  من  أرسهن  قبل  من  ملنعهن  سبباً 
كّل  قبل  من  املمارسة  العنف  ملنظومة  تعّرضاً  كرث  أ بذلك  النساء  باتت  النساء.  على  كرث  أ وانعكست 

أطراف الرصاع. 
املرتسخة  التأديب  أمام منظومة  الوقوف  على  قدرتهن  النساء من  بعض  ية  السور الحرب  لقد جردت 
يف املجتمع واالعتداء عليهن باسم األعراف والتقاليد. إال أنها يف الوقت ذاته دفعت نساء أخريات للعب 
واإلغاثية،  املدنية  منظماتهن  بتأسيس  فقط  ليس  حراكهن،  عودة  يف  سبباً  الحرب  كانت  مختلف.  دور 
كرث جرأة يف  كرث تمكناً يف تحليل واقعهن وأ أ النسويات  بل بخلقهن مجاالت فعل مختلفة ظهرت فيها 
ية وآلياتها يف فرض التميزي بني  تحديد مشكالتهن واملطالبة بحقوقهن اليت تمّس مبارشة البنية الذكور
والقانونية  الحقوقية  أسقط يف مطالبه  النسوي  النسايئ-  للحراك  لقد شكّلن جياًل مختلفاً  الجنسني. 

األبوية. والحماية  الوصاية  معىن 



خاتمة
عن  إنما  ية،  نسوية سور موجات  عن  الحديث  يمكننا  ال  املختلفة  وأزماته  ومتغرياته  السوري  الواقع  يف 
شهدت  لقد  العامة.  وظروفها  ية  السور الدولة  يخ  تار من  مختلفة  زمنية  فرتات  على  متفرقة  حركات 
عمر  يف  األطول  يعد  الذي  الديكتاتوري  الحكم  فرتة  يف  انقطعت  ومطلبية،  ية  تحرر نضاالت  يا  سور
ية، ثم عادت مؤخراً. الحراك النسايئ- النسوي السوري هو حراك أجيال مختلفة لنساء  الدولة السور
وإقصاء  تهميش  لوقف  مطالبهن  استمرار  بينهن  يصل  الضوء،  دائرة  إىل  مطالبهن  إدخال  استطعن 
السوري  الحراك  بمرحلة  بحقوقهن  املطالبة  عودة  يف  فرصتهن  ارتبطت  املراحل.  عب  وتدويرها  النساء، 
ما  بمآالت  متعلقة  فستبقى  املطالب  هذه  تحقيق  إمكانية  أما  مطالبهن.  نهج  غريت  لحرب  وتحوله 

يا. يجري، وقدرتهن على إدخال مطالبهن إىل دائرة الحدث كأولويات يف الحلول املرجوة لسور

ية *كل ما ذكر يف املقال يعب عن رأي الكاتبة، وال يعب بالرضورة عن رأي الحركة السياسية النسوية السور



منحى
األمواج العرضية: هي األمواج اليت يكون فيها منحى التموج متعامداً مع منحى انتشار املوجة 
وتكون على شكل قمم وقيعان. تنتقل املوجات العرضية )املستعرضة( يف الوسط املرن )مثل 

يئاته قوى تماسك كافية ليتمكن  تتوافر بني جز الذي  الحر للسائل(  الجسم الصلب والسطح 
يئات املجاورة له باتجاه عمودي على اتجاه انتشار املوجة. الجزيء املهزت من تحريك الجز

ية  ية على املوجة السور أثر الحركة السياسية النسوية السور تكتب لينا وفايئ رؤيتها حول 
الحالية. النسوية 



املوجة  كانت  عرش.  التاسع  القرن  أواخر  يف  العربية  النهضة  فرتة  إىل  السوري  النسوي  النضال  يعود 
ية جزءاً من املوجة النسوية األوىل؛ فطالبت بحقوق النساء األساسية، مثل حق التعليم  النسوية السور

يانا مراش وماري عجمي وعادلة بيهم الجزائري. وحق االنتخاب. من رائدات ذاك الزمن مر
ذلك  يف  البملان  دخول  تستطع  مل  ولكنها   ،١٩٥٣ عام  يف  االنتخاب  حق  على  ية  السور املرأة  حصلت 
الوقت. رغم أن النساء حصلن على حق الرتشح، إال أنهن مل يحصلن على الكوتا اليت تساعدهن على 

الوصول يف ظل وسط أبوي ال يعرتف بهن وبقدراتهن.
بانقالب عسكري.  السلطة  على  البعث  فيه حزب  استوىل  الذي   ،١٩٦٣ عام  النساء حىت  نضال  استمر 
األسد عام ١٩٧٣، ومن ضمن ذلك  بعد وصول  السوري  املجتمع  الكاملة على  الحزب سيطرته  فرض 
النقابات، اليت كان االتحاد النسايئ واحداً منها. استطاعت املرأة الوصول إىل البملان عام ١٩٧٣، ولكن 
إال أن  النسايئ فيه،  ياً، ولذلك رغم الحضور  البملان صور البعث. كان  باالنتخاب، وإنما عب حزب  ليس 

ذلك الم يشكل خطوة يف اتجاه حصول املرأة على حقها.
إال أن  النسوي.  النضال  السيايس والنقايب واملدين يف زمن حكم األسد األب، ومن ذلك  العمل  تراجع 
فعلت  كما  النسوي،  واملعريف  الثقايف  العمل  عب  فردي،  بشكل  إما  ذلك  استمر  نهائياً.  ينته  مل  النضال 
“مية الرحيب”. أو بشكل جماعي، عب استغالل الهامش املمكن للنضال والعمل لتعديل قانون األحوال 
يات  الشخصية لصالح املرأة مثاًل، أو من أجل حق املرأة إلعطاء جنسيتها ألطفالها. ورابطة النساء السور

هي مثال على ذلك.

 مل يكن العمل السيايس أحسن حااًل من العمل املدين. فبسبب القمع املعمم انحرس كل عمل سيايس 
غري مسيطر عليه من قبل النظام. ترسخ ذلك بعد أحداث الثمانينيات بني النظام واإلخوان املسلمني، 
املرأة  غابت  ذلك  ضوء  وعلى  الحياة.  مفاصل  كل  على  السوري  للنظام  مطلقة  بسيطرة  انتهت  اليت 
ويف  الوزارات  يف  الفرتة  تلك  يف  سياسياً  املرأة  تواجدت  الفاعلة.  السياسية  املشاركة  أجل  من  ونضالها 
كل حضور سيايس  هو  كما  فاعل،  غري  ياً  كان حضوراً صور سابقاً،  ذكرنا  كما  ولكن،  الشعب.  مجلس 
التنظيم. فكان  االعتقال كرفاقها يف  املعارضة، وعانت من  التنظيمات  املرأة يف  تواجدت  الفرتة.  يف تلك 

السياسية  الحركة 
ية جزء  السور النسوية 

النسوي  النضال  من 
لينا وفايئالسوري



املكتب  السوري-  الشيوعي  وللحزب  الشيوعي،  العمل  ولحزب  املسلمني،  لإلخوان  معتقالت  نساء  ثمة 
أو  لزوج  كرهينة  أو  له،  لتقديم خدمات  أو  للحزب،  النتمائها  إما  املرأة  االعتقاالت  استهدفت  السيايس. 

أخ. ولكنها مل تكن يف مراكز صنع القرار يف هذه التنظيمات. 
ية يف عام ٢٠١١، وشاركت فيها املرأة بقوة. كانت بني املتظاهرين، وعملت باإلغاثة،  انطلقت الثورة السور
التنسيق  كز قيادية يف بعض األحيان، كما حصل يف لجان  املرأة إىل مرا بالتنسيقيات. وصلت  وشاركت 
بعد  فشيئاً  شيئاً  املرأة  دور  انحرس  بهن.  خاصة  تنسيقيات  النساء  شكلت  أخرى  أحيان  يف  املحلية. 

العسكرة، وكان دورها يف العمل العسكري محدوداً أو شبه معدوم.
كان انعكاس الثورة على عمل النساء املدين كبرياً، فقد شاركت املرأة بقوة يف العمل املدين. ومنذ انطالقة 
الثورة، شاركت املرأة بتشكيل منظمات املجتمع املدين، وشكلت منظماتها النسوية والنسائية الخاصة. 
مناطق  كل  ليشمل  أوسع  بشكل  عمل  وبعضها  محددة،  مناطق  يف  عملت  املنظمات  هذه  بعض 

يا وخارجها.  يات، داخل سور تواجد السور
يتنوع النضال الذي تخوضه هذه املنظمات. فهناك النضال العام )الذي يعين بحقوق جميع السوريني 
يف  كحقها  بحقوقها،   يعىن  )الذي  باملرأة  الخاص  والنضال  وكرامة(،  ية  وبحر كريمة،  بحياة  يات  والسور
وسياسياً  اقتصادياً  تمكينها  إىل  الدستور،  وأمام  يف  كاملة  مساواة  لها  ويضمن  الجندر  يراعي  دستور 

ومعرفياً(، إضافة إىل النضال ضد العنف املوجه لها )العنف املزنيل، والعنف بسبب الحرب(.
املطالبة  تمت  للمرأة  بحقوق  يطالب  أنه  رغم  التقاطعية،  النسوية  املنظمات ضمن  هذه  نضال  يعتب   
ية  العام ضد االستبداد ومن أجل حر النضال  النضال يجمع بني  الثانية. ولكن ألن هذا  املوجة  بها يف 
يات، وبني النضال الخاص بحقوق املرأة، فهو يقاطع بينهما، كما فعلت النسوية  كل السوريني والسور

السوداء اليت قاطعت نضالها من أجل حقوق السود وحقوق املرأة يف ذات الوقت.
 

استبعادها  تم  فقد  املدين.  وكثافة حضورها  بقوة  الثورة  بعد  السيايس  النضال  يف  املرأة  يكن حضور  مل 
ومل  جداً،  قليلة  نسبة مشاركتها  كانت  عنها.  وتعبرياً  الثورة  بعد  أنشئت  اليت  السياسية  التشكيالت  من 
تصل بأي حال إىل نسبة الكوتا اليت تطالب بها. على سبيل املثال، مل يتجاوز عدد النساء أصابع اليدين 
كرث من مئة وخمسني معارضاً. كما أنها أيضاً واجهت التهميش  يف مؤتمر الرياض األول، الذي جمع أ
دائم  لنضال  دفعها  مما  فقط،  ينة  كز املرأة  استخدام  فقد حاولت  فيها،  تواجدت  اليت  األجسام  داخل 
للوصول إىل مشاركة فعالة يف األجسام السياسية. هذا الجو املعادي للنساء يف السياسة دفع الكثريات 

للنساء. السياسية  املشاركة  أيضاً على نسبة  املدين، وأثر  بالعمل  لالبتعاد، واالكتفاء 
السياسية  الحركة  لتشكيل   ٢٠١٧ عام  يف  والنسويات  السياسيات  الناشطات  من  مجموعة  اجتمعت 
أن  كيد  وللتأ ية،  السور املرأة  الذي عانت منه  السيايس  التهميش  رداً على  ية. جاء ذلك  السور النسوية 
كز  حقوق املرأة ال تتجزأ. تؤكد الحركة أن حق املرأة السيايس باملشاركة والحضور الفعال والوصول إىل مرا
الذي  العنف  أوجه  أحد  هو  السيايس  املرأة  إقصاء  أن  وتعتب  متساوية.  بحياة  حقوقها  أحد  هو  القرار 
لها  مثاًل، على صياغة دستور وقوانني تضمن  التأثري،  ُتبعد عن محاولة  اإلقصاء  بهذا  له، فهي  تتعرض 

حقوقها.
ية باملشاركة مع كل املنظمات النسوية والنسائية  منذ نشوئها، عملت الحركة السياسية النسوية السور
سياساتية  أوراق  عدة  أطلقت  واملدنية.  السياسية  يات  السور حقوق  أجل  من  النضال  على  ية،  السور
يات بالكثري من املواضيع الساخنة، وذلك للتأثري على أصحاب القرار املحليني  توضح رأي النساء السور
بعد  السياساتية  األوراق  ُكتبت هذه  االعتبار.  يات بعني  السور رأي ومصلحة  والدوليني، ودفعهم ألخذ 
ية يف كل ورقة، عب برنامج املشاورات الوطنية. تنترش هاته النساء على  املشاورة مع نحو ١٥٠ امرأة سور
النظام  سيطرة  مناطق  يف  املختلفة،  الواقع  األمر  قوى  سيطرة  تحت  ويعشن  السوري،  الرتاب  كامل 

الخارجة عن سيطرته. واملناطق 



وإعالمياً  سياسياً  تمكينهن  عب  عضواتها  تطوير  على  ية  السور النسوية  السياسية  الحركة  تعمل  كما   
سيبنني  الاليت  الشابات  بدور  تؤمن  فالحركة  شابة.  نسوية  سياسية  قيادات  لبناء  وذلك  ونسوياً، 

املوجودة ونقلها للدماء الشابة. يا، وتحاول االستفادة من الخبات  مستقبل سور
ية يف املحافل املحلية والدولية.  ية إىل تمثيل صوت املرأة السور تسعى الحركة السياسية النسوية السور
يات وإن مل تلق أذناً صاغية، فهي ترى من مهامها إيصال  وهي ال تيأس من تكرار املطالبة بحقوق السور

يات إىل املحافل الدولية واملحلية. صوت السور
بنضالها  فهي  السوري،.  النسوي  النضال  من  جزءاً  نفسها  ية  السور النسوية  السياسية  الحركة  ترى 
السياسية  بالحقوق  الخاص  الجزء  على  وتعمل  نسوية،  بكوادر  العام  النضال  ترفد  النسوي  السيايس 
الذي  واإلقصاء  العنف  ومواجهة  العامة،  املرأة  حقوق  أجل  من  تناضل  أيضاً  الحركة  ولكن  للمرأة. 
والنسائية، وتبحث  النسوية  املنظمات  العديد من  بالرشاكة مع  الحركة  تعمل  له. ألجل ذلك،  تتعرض 

 . عن عمل مشرتك يجمع النسويات أينما كنَّ

ية *كل ما ُذكر يف املقال يعب عن رأي الكاتبة، وال يعب بالرضورة عن رأي الحركة السياسية النسوية السور



تعّدد
الكّمية خصائص  يئات  الجز أشكال  ولبعض 

موجية. 

يف نصه يعرفنا أسامة عاشور عن الرجال 

ية. الجندر النسوية  والتعددية  النسويون 



يريك(  يعيش العامل كله بقطبيه الديموقراطي واملستبد يف ظل نظام أبوي )Patriarchy بطر
يمتلك فيه الرجال السلطات الرئيسة يف املجتمع ويمنحهم السيطرة املطلقة على الحقلني 
العام واألرسي. هيمنة الرجل على املؤسسات ُتعزى إىل قدراته الفردية املتأصلة، اليت ُيعتقد 
بأنها »غري موجودة لدى املرأة«. يبدو بذلك التفاوت بني الرجل واملرأة على أنه طبيعي وغري 
املختلفة  االجتماعية  البىن  إعاقات  استدراك  النساء  تستطيع  ال  ذلك،  على  بناء  استثنايئ. 
ية  الذكور السلطة  يخ  تار إن  مصلحتها.  وضد  الرجل  ملصلحة  منهجياً  تعمل  اليت  والطويلة 
وبالتايل،  السلطة.  هذه  اليديولوجية  وفًقا  العقول  وتشكيل  املعرفة  احتكار  من  يخ  تار هو 
يفاً يضمن استمرار الهيمنة وفرض تصور عن العامل االجتماعي  تخلق هذه السلطة وعياً مز
ومخاتل،  مريئ  وغري  خفي  ية  الذكور الهيمنة  مبدأ  إّن  ية.  الذكور ملصالح  مالئمًة  كرث  أ ليكون 
ترسخ بفعل التكرار املديد وأصبح بديهًيا وغري قابل للمساءلة ويشكل »ال شعوًرا جمعيا«.1

النسوية والحركة  النسائية  الحركة 
وتنميط  وترفضان حرص  النساء،  كل  ولصالح  النساء  كل  التعبري عن  ، يف  الحركتان  تلتقي 
النسوية  الحركة  يمزي  ما  أن  بيد  مجندرة  للغة  ,يف  استعمالهما  محددة.  أدوار  يف  النساء 
الجندري  الرتاتب  بإنهاء  نفسه  الوقت  يف  وتطالب  النساء،  حقوق  أجل  من  تناضل   أنها 
مادي  ورمزي  تراتب  إىل  والذكور  اإلناث  بني  البيولوجي  االختالف  ل  ُيحوِّ )الذي  يريك  البطر
واحتكار  النسائية  املأساة  أيضاً   »تسييس«  النسوية  الحركة  ترفض  و  الرجال(.  لصالح 
الذي غالبِا ما يأيت  النساء فقط.  النسوية من طرف  ية للجمعيات  املادية  والرمز الرساميل 
التعبري  باستطاعتهن  ووحدهن  سلبية  نسائية  تجربة  يعشن  وحدهن  النساء  أن  بحجة 
عنها. تؤكد  الحركة النسوية يف سعيها  إىل تحقيق نظام اجتماعي جديد قائم على املساواة 
للنساء  ليست  »النسوية  بأن  والعسكرة2  والرصاع  العنف  من  ويخلو  اإلنسان  وحقوق 

فقط« .3

النسوي الرجل 
 
ٍ
بديهياً: هل يمكن لشخص ، ألنه يطرح سؤااًل  النسوي« إشكالًيا4  يزال مفهوم »الرجل  ال 

أن ذلك  أعتقد  مًعا(؟  والنسوي  )الرجويل  للحياة  ذاته تصّورين مختلفني  أن يجمع يف  ما 
اإلنساين  املنظور  يجسد  ألنه  السوي،  الشخص  هو  النسوي«  »الشخص  إّن  بل  ممكن. 

بيري بورديو، الهيمنة   -1

ية. الذكور
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4- »يصعب القول بوجود 

كد ما إذا كان  معيار ثابت للتأ
هذا الرجل نسوي أو هذه 

املرأة نسوية. هذه عملية 
مستمرة ومتجّددة. «. علياء 

أحمد، دفاعاً عن الرجال 
أبواب  النسويني، مجلة 
https://n9.cl/l2t5m

النسويون  الرجال 
ية الجندر والتعددية 

العاشور أسامة 



وكالهما  معاً،  وامرأة  رجل  يعين  اإلنسان  كلمة  فمفرد  البرشية.  للذات  واملتوازن  الشامل 
5 متساويان يف الوجود والكينونة والكرامة اإلنسانية والحقوق والفرص. 

امتيازات  الرجولة  عن  والتخلي  املساواة،  قيمة  من  اإلعالء  إىل   6 النسوي  الرجل  يسعى 
يف  النسوية  املبادئ  بتطبيق  ويؤمن   أولوية.  النساء  ضد  الظلم  على  بأن  القضاء  واإلقرار 
الحياة الخاصة، ، وإبداء االحرتام وتعلم أنماط غري تراتبية يف التواصل مع  النساء. ويمكن 

أن يتخذ ذلك أربعة أشكال: 7
)anti-sexist( الرجل الرافض للتميزي الجنيس -

)anti-patriarchal( الرجل الرافض لألبوية -
)pro-feminist( الرجل املساند للنسوية -

)feminist(  الرجل النسوي املنخرط يف النشاط والنضال النسوي -

املتقاطعة والهويات  ية  الجندر املقاربة 
قناعات  أن  إال  نسبياً،  ثابت  واإلناث  الذكور  بني  البيولوجي  االختالف  أن  من  الرغم  على 
أنشأت  يخ،  التار عب  الثقافات.  باختالف  تختلف  والنساء  الرجال  وضع  حول  املجتمعات 
يًّا  املجتمعات مجموعة من االختالفات بني الجنسني ورشعت نظاماً اجتماعياً منظم جندر
يبسط هيمنته وعنفه على النساء أواًل، وهيمنة بعض الرجال »الذكورة املهيمنة« على رجال 
آخرين »الذكورة التابعة« )R. W. Connell 1987.(و يربط الرجولة  بقيم وتوقعات العنف 
البكاء  ،واالعتماد على  ، وعدم  األمل  املخاطرة والتحدي و تحمل  )االقدام و  والقسوة  مثل 
»املهيِمنون  ليصبح  باستمرار  الرجال  يعيشه  رهاب  اىل  تتحول  واليت   )   ، فيه  املبالغ  الذات 

8 بهيمنتهم«.  عليهم  مهيمًنا 
يتيح التحليل الجندري دراسة فوارق يف السلطة  الناتجة عن التموضع الطبقي والطائفي 
كل  البىن ضمن  تلك  تقاطعات  إن   الجنسية.   امليول  أو حسب  والعمري  واالثين  والعريق 
متعددة  اخرى  ية  جندر وهويات  متعددة،  وأنوثات  متعددة  ذكورات  تنتج   اجتماعية  فئة 
يات  أيضا و لن تتحقق املساواة االجتماعية إال عندما نعرتف بأجناس وجنسانيات وجـنـدر

متعددة، بحيث ال تقف يف الساحة فئتان فقط تتواجهان إىل األبد.

خاتمة
ومستقلة،  حرة  قناعة  من  انطالًقا  النسوي،  النضال  يف  الحر  اإلرادي  الرجال  انخراط  إن 
تفتح آفاقا جديدة  للمعركة النسوية. ورغم أقليتهم العددية وغري الدالة  إحصائياً حالياً فإن 
ليست  املعركة  أن  املشاركة  هذه  تبني   9 مهمة«.  سوسيولوجية  »داللة  تكتيس  مشاركتهم 
املساواة  وتحقيق  العنف  ومنع  التميزي  رفض  أجل  من  فالنضال  فقط.  نسائية  معركة 
ية  والحر الحمل  ومنع  اإلجهاض  ية  وحر والصحة  املستدامة  والتنمية  واألمن  والسالم 
والرجال  النساء  يشمل  نضال  هو  لوحدهن.  النساء  يهم  أعم(  ال  )بشكل  الجنسية 
رفع  على  ويعمل  السالب،  الجندري  النسق  من  والرجال  النساء  إنقاذ  إىل  ويسعى  مًعا، 
إنسانية  كرث  أ عامل  إىل  األبوي  النظام  من  واالنتقال  التهميش  وإلغاء  والظلم  االضطهاد 

وعداًل. لذلك »علينا جميعا أن نصبح نسويني«.

*كل ما ذكر يف املقال يعب عن رأي الكاتب/ة، وال يعب بالرضورة عن رأي الحركة السياسية 
ية السور النسوية 

5- »الرجال والنساء 

أعضاء  ونحمل  مختلفون. 
وقدرات  مختلفة،  تناسلية 
ونسب  مختلفة،  بيولوجية 

هرمونات  مختلفة من 
واألسرتوجني.  التسترسون 

يف املايض كان البقاء لألقوى 
جسدياً وله األولوية يف 

القيادة، والرجال عامة هم 
األقوى جسدياً )مع بعض 

اليوم نعيش   .) االستثناءات 
يف عامل مختلف. والشخص 

الذي يتوىل القيادة يجب أن 
يكون ذو  الكفاءات واملهارات 

األفضل.  أي  األكرث ذكاء و 
معرفة و إبداعاً وقدرة على 
االبتكار. ال يوجد هرمونات 

السمات«،  تلك  لكل 
اديتيش.  نغوزي  تشيماندا 

أن نصبح  علينا جميعاً 
نسويني

https://n9.cl/81bvy

6- تشري  بعض النسويات 

املنارصين  الرجال  لجميع 
»مؤيدين  بوصفهم  للنسوية 
“نسويني  للنسوية«.وليسوا 

“ لكن معظم املجموعات 
-وأبرزها  الرئيسية  النسوية 

للمرأة  الوطنية  املنظمة 
النسوية  األغلبية  ومؤسسة 

النشطاء  يكية- تشري إىل  األمر
أنهم »نسويون«  الذكور على 
للنسوية«  بداًل من »مؤيدين 

https://n9.cl/bct9o

7- عبد الصمد الدياملي، يف 

مؤسسة  الرجولية،  النََّسوية 
مؤمنون بال حدود

https://n9.cl/tttcn

8- بيري بورديو، مرجع مذكور 
سابقاً

9- عبد الصمد الدياملي، 
مرجع مذكور سابقاً



انعكاس
وللموجة انعكاس منتظم وانعكاس غري منتظم. وهو تغري يف اتّجاه ما يسمى جبهة املوج أو )صدر 

املوجة( عند سطح بيين يفصل بني وسطني بحيث يرتد صدر املوجة إىل الوسط الذي صدر منه. 
ومن األمثلة الجميلة عن هذه الظاهرة هي انعكاس موجات الضوء والصوت واملاء، وتقول قوانني 

االنعكاس يف االنعكاس املنتظم أن الزاوية اليت تسقط بها املوجة على السطح تساوي الزاوية اليت 
املرايا هذا االنعكاس. تنعكس بها وتّبر ظاهرة 

النسوية  السياسية  للحركة  العامة  األمانة  املنتخبات يف  القياديات  كلماتهّن؛ تعكس كلمات  يف 
يا حجازي، خزامى درويش، سها  )ثر بإنجازات عضواتها/أعضائها  ية طموحات هيئتها وتحتفني  السور

القصري، غىن الشومري، نضال جوجك، هيام الشريوط(.



التغيري ُمحدثات  يات  السور

ية يف الثورة منذ انطالقتها وكان لها دور اسرتاتيجي على كافة املستويات. وبالرغم  شاركت املرأة السور
الكارثية، عملت النساء على تجميع الطاقات والخبات ضمن املنظمات املدنية  املآالت  من كل 

باملسؤولية  إحساسهن  تعبرياً عن  ية،  السور النسوية  السياسية  الحركة  السياسية، ومنها  والحركات 
املشاركة  يا عب  رؤيتهن ملستقبل سور النساء على تحقيق  بلدهن. عملت  اإلنسانية تجاه  املجتمعية 

ية دون االكتفاء بالدور االستشاري. تصدين لكل أشكال اإلقصاء  الحقيقية يف املفاوضات السور
واإلفشال، سواء املتمثلة بعدم قبول املجتمع لدورهن القيادي، أو لعدم انفتاح األجسام واألحزاب 

السياسية على مشاركة املرأة يف كوادرها وتجاهلها ألهمية هذا الدور. كما أن العبء األكب من التنمية 
التنمية واستدامتها مرهون بمشاركة جميع فئات  برامج  املرأة. ونجاح  االجتماعية يقع على عاتق 

التفاعل  ُتعتب محصلة  اليت  السياسية  السياسية والنشاطات  التنمية  الشعب، وللمرأة دور مهم يف 
بني الثقافة واملجتمع. هذا الدور ال يقل عن دور الرجل، فاملرأة عنرص فعال وقوة من قوى املجتمع 

ولها دور أسايس يف التغيري.
ألجل هذا نستمر يف نضاالتنا ونطور تجاربنا عب تطوير النجاحات والتعلم من اإلخفاقات، حىت تكون 

يا وطن اإلنسان والياسمني. يا القادمة، سور ية يف كل مواقع صنع القرار يف سور املرأة السور

ية غائبة عن العمل السيايس واملدين على امتداد خمسني عاماً. ورغم كل الصعاب  كانت املرأة السور
ية. بدأت  اليت واجهتها يف جميع امليادين، إال أنها أرصت على أن تكون جزءاً ال يتجزأ من الثورة السور

الثورة نضالها على كل األصعدة السياسية واملدنية واالجتماعية واالقتصادية. ورغم كل التضحيات  يف 
يريك قام بتهميش دورها السيايس ودفعها للعمل املدين فقط.  اليت قدمتها املرأة، إال أن املجتمع البطر
يات على العمل السيايس والتواجد يف أماكن صنع القرار استطعن تحقيق  ومع إرصار النساء السور

جزء، وإن كان بسيطاً، من تواجدهن السيايس، وما زالن يعملن على تمكني النساء سياسياً إىل 
املرأة. املتعلقة بحقوق  القضايا األخرى  جانب 

يات منذ عرش سنوات بدأن يراكمن  العمل السيايس عمل تراكمي ومشواره طويل. والنساء السور
الحقيقي.  السيايس  تمثيلهن  إىل  للوصول  تجاربهن ونضالهن  السيايس، ويضفن  عملهن 

عضوات  كلمات 
العامة األمانة 

يا حجازي  ثر

خزامى درويش



ية. تعرض  يف ظل النظام الديكتاتوري واملجتمع الذكوري، مل تتمكن النساء من العمل السيايس بحر
الكثري من النساء لالعتقال والتعذيب، ثم تعرضن إىل التنمر من املجتمع، رغم ذلك كّن مرصات على 
اللوايت اعتقلن أو حاربن  ية الكثري من النساء  العمل السيايس. ويف الحركة السياسية النسوية السور

وأحالمهن. أهدافهن  لتحقيق  الذكوري  مجتمعهن 
ية حققنا  النسوية السور الحركة السياسية  العمل السيايس، لكننا يف  كثرية كانت الصعوبات يف 

إنجازات كثرية. وقد سعت الحركة منذ تأسيسها على تمكني النساء سياسياً وتقديم الدعم يف كافة 
املجاالت. 

تبوأت نساؤنا مناصب سياسية. ودخلن ضمن حركات ومنظمات وأجسام سياسية، عملن من 
خاللها على صنع قرارات غريت معامل مهمة يف الوضع السوري. 

مل تكن الساحة سابقاً متاحة وآمنة للنساء للعمل السيايس. ومع ذلك، فهناك الكثري من النساء 
اللوايت وصلن إىل مراكز صنع القرار، متحديات بذلك قواعد املجتمع الذكوري.  

ية.  لوال الحراك النسوي السوري الذي بدأ منذ قرنني ملا كنا قد وصلنا إىل هذه املساحة من الحر
ولوال الثمن الذي دفعته نساء كثريات ملا استطعنا أن نكون صانعات قرار يف الكثري من املجاالت. 

أنها استطاعت أن تثبت  إال  ية،  النسوية السور الحركة السياسية  صعوبات وتحديات كثرية واجهتها 
وجودها يف مجاالت كثرية، وأن تحقق تقدماً واضحاً يف املجال السيايس. 

يات صانعات القرار( ليس مجرد شعار. هو تعبري عن نضج رؤيتنا يف  شعار مؤتمرنا )النساء السور
الحركة. وهو قرارنا أيضاً بأن نكون صاحبات املبادرة يف العمل على كافة األصعدة. أن تكون النساء 
الحياة اإلنسانية  املدمر، والعمل بقدر املستطاع للحصول على  بانيات للسالم يف وطنهن  يات  السور

الالئقة.

ية منذ انطالقتها آمااًل كبرية لنا نحن الشابات والشباب بوالدة واقع جديد ينهي  حملت الثورة السور
حالة التهميش اليت كنا نعيشها. وبالرغم من أن الجيل الشاب كان عماد الثورة ووقودها األسايس، 

إال أنه مل يتصدر املشهد السيايس، وهو يف حالة من العطالة السياسية.
ير أممية تعزو هذا الغياب إىل أن كثرًيا من الكيانات املعارضة مل تخلق مناخاً ديمقراطياً بداخلها  تقار

التنظيمي واإلداري. كما أن النتشار الفساد  يسمح للشابات والشباب بالصعود يف السلم 
واملحسوبية يف بعض هذه الكيانات دور ال يمكن إنكاره يف هذه السياق. أدى ذلك إىل إصابة 

2250 يف  ية بالشيخوخة املبكرة، وهذا ما حدا مجلس األمن إىل استصدار قرار رقم  السياسة السور
يادة تمثيل  2015، الذي دعا جميع الجهات الفاعلة وذات الصلة بالشأن السوري إىل النظر يف ز عام 
فئة الشباب عند التفاوض على اتفاقات السالم. إال أن تمثيل الشابات والّشباب يف األطر الّسياسّية 

%10 يف  ية، ال يزيد عن  املختلفة للعملّية الّتفاوضّية، على سبيل املثال ال الحرص يف الحالة السور
يات/ين.  كرث من ربع السور ية تمثل أ أحسن األحوال، رغم أن هذه الفئة العمر

القصري سها 

الشومري غىن 



ويبقى العائق األسايس الذي يقف يف وجه الشابات السياسيات مضاعفاً، يتقاطع فيه البعد 
الّشباب على أنهم قليالت وقليلي خبة  الجندري بكافة تحدياته مع نظرة مسبقة تتعامل مع جيل 

ومعرفة. ما دفع الشباب باتّجاه العمل املدينّ )على أهّمّيته(، وإحجامهم عن العمل الّسيايسّ.
ية واعيات/ون لحقيقة أن العمل الّسيايسّ ال يمكن أن   وألننا يف الحركة السياسية النسوية السور
يكون فاعاًل دون أن يكون يف نواته شابات وشباب يحملن/ون الفكر النسوي السيايس ويطورونه 

عب أدواتهم العرصية، وليس بوصفهم مجرد أدواٍت لرتديد الهتاف، بل بوصفهم صانعات وصانعي 
للسياسات، فقد عملنا على تطوير برامج تهدف بالتحديد إىل تشجيع الشابات على االنخراط يف 

الكثري من  برنامج اإلرشاد السيايس، وملتقى الشابات السياسات، وغريها  العمل السيايس، مثل 
األنشطة األساسية اليت تشكل جوهر العمل السيايس والنسوي يف الحركة.

الّسياسّية من  بأفكارها وتوّجهاتها، بحاجة للخبة والحكمة  الّشابّة والجديدة  الوجوه والّدماء  إن 
االنفتاح والتغيري. يتطلب هذا سنواٍت  السابقة بقدر حاجتها لتبين خطاب يعكس تطلعات  األجيال 

من العمل الرّتاكميّ للوصول لدرجة املشاركة الفاعلة. لذلك ال بّد من فتح قنوات تواصل جديدة 
ولقاءات بني الجيل القديم والجيل الجديد. نحتاج أيضاً إىل االستمرار يف دفع جميع األطراف 

الفعالة على  املبادرات والطاقات الشبابية واملساهمة يف تمكني مشاركتهم  الدولية واملحلية إىل دعم 
الصعيد املدين والسيايس يك يكونوا جزءاً فاعاًل يف عملية التغيري والتحول الديمقراطي يف مستقبل 

الجديدة. ية  السور الدولة 
ية، وسعيدة  النسوية السور العامة للحركة السياسية  اليوم وأنا الشابة والعضوة يف األمانة  أتحدث 

بالدعم املقدم وبالجو الديمقراطي الذي تلزتم به الحركة والذي سيسهم يف ظهور جيل من 
يات السياسات الشابات اللوايت سيلعنب دوًرا مهًما، من وجهة نظري، يف بناء رؤيٍة سياسّية  السور

القديمة باستمرار،  الخطابات  تكرار نفس  أقّل تخشًبا وتكراراً، بعدما سئمنا جميًعا  جديدة وخطاباٍت 
واليت ستكون سالًحا فعااًل يف وجه ثقافة رسخها االستبداد لسنني طويلة، وهي ثقافة السلطة 

األبدية.

العمل السيايس العامّة! تجربة شخصية يف  األمانة 
ليست مشاركة النساء يف النضال السيايس السوري أمراً جديداً، وقد تبلورت بوضوح من خالل 

السياسية من منظور  للمشاركة  النسوية كرضورة  الحركة  ية. جاءت  السور النسوية  السياسية  الحركة 
.2011 نسوي ولتكريس دور النساء يف العملية السياسية خاصة بعد الحراك الثوري السوري يف 

بالرغم من الصعوبات اليت واجهتها النساء يف هذا الحراك، وما تزال، تشكلت الحركة السياسية 
ية نتيجة اإلرصار على التواجد النسوي يف العمل السيايس وأماكن صنع القرار.  النسوية السور

وبالنسبة يل شخصياً ومن خالل الحركة، كان يل فرصة ممارسة النشاط السيايس النسوي املرشف 
كوين عضوة يف الحركة ويف الوقت ذاته أتيحت يل فرصة العمل يف األمانة العامة للحركة.

التواصل االفرتايض  الذي اعتمد على  العمل  القيادية، فإن  فيما يتعلق بالصعوبات ضمن املجموعة 

نضال جوجك



كان شاقاً، كونه تجربة جديدة بحد ذاته. العمل املؤسسايت املدين يف مضمونه السيايس هو تجربة 
جديدة أيضاً، كما أن فكرة النسوية يف العمل السيايس بالعموم ما تزال غري متبلورة، وال غرابة يف 
ذلك، كوننا كبنا يف بيئة يحكمها الفكر الذكوري. رغم ذلك، إال أن هذه التجربة حارضة يف أماكن 

كثرية دولياً. وقد اتضحت يف الحركة أهمية العمل الجماعي املنظم والهادف )بدون وجود مدير أو 
أمني عام أو رئيس للحركة كما هو متعارف عليه ضمن املكونات السياسية األخرى(، حيث يتحمل 

الجميع تبعات األخطاء واالختالفات، ويتم تحويلها إىل تجارب تشكل قيمة مضافة للعمل السيايس 
القادمة وتبين عليه. األجيال  تتناقله  النسوي بحيث 

كرث يف العمل  أرى من خالل هذه التجربة أن النشاط النسوي ماض نحو إبراز وترسيخ دور النساء أ
السيايس، وأن له أثر الفراشة يف التغيري. تلزمنا فقط بعض املبادرة األكرث جدية لالنخراط يف األوساط 

التابوهات املفروضة على وجود النساء فيها. السياسية اليت ما تزال ُترهب البعض بسبب 

ية  ية اليت عانت األمرين خالل اإلحدى عرش سنة املاضية وإىل هذه اللحظة. املرأة السور إىل املرأة السور
اليت أصبحت مثال ُيحتذى ألنها املرأة األكرث معاناة على هذه األرض ملا تعرضت له من قساوة 

الظروف. أحيي بإجالل وتقدير هذه املرأة اليت كانت يف الصفوف األوىل منذ بداية الثورة وإىل يومنا 
ية اليت برزت كخلية نحل يف زمن  ية دون خوف. املرأة السور هذا. كان صوتها يصدح باملطالبة بالحر

الحرب وواجهت كل أنواع اإلرهاب الذي مورس عليها من قبل النظام األسدي سواًء يف املعتقالت أو 
اللجوء. يف مخيمات 

ية جاهدة ممارسة أدوار قيادية يف جميع أنحاء البالد ويف العملية السياسية اليت   تواصل املرأة السور
تقودها األمم املتحدة. لقد قدمت مساهمات حيوية يف املساعدات اإلنسانية وجهود يف صنع السالم 

والتعليم.  الصحية  والرعاية 
يا يعتمد على املرأة الفعالة يف جميع مجاالت الحياة، وهذا يستلزم املساواة يف  إن مستقبل سور

املرأة من االغتصاب والحرمان  الحقوق والفرص. لذلك نطالب املجتمع الدويل بالحفاظ على كرامة 
ية ومساعدتها لنيل حقوقها من  املرأة السور والقتل والعنف وكافة الظروف السيئة اليت تعاين منها 

الغاشم. السوري  النظام 
القيادة واالستمرار يف تحقيق السالم يف  يات لتجسيد قدراتهن على  فخورة بما تفعله النساء السور

الجديدة.    يا  سور

الشريوط هيام 



انتقال
إن أمسكنا حباًل وحركنا طرفه نالحظ حصول املوجات امليكانيكية اليت تنقل الطاقة من مكان إىل 

يئات  يئات الوسط بالرضورة، أي أنه ال تنتقل أي كتلة مع انتقال املوجة، ولكن جز آخر بدون إزاحة جز
الوسط تتحرك بشكل متعامد أو مواز التجاه حركة املوجة حول موقع ثابت.

يف حوار مع مؤسّسات الحركة، )بسمة قضماين، جمانة سيف، خلود منصور، ديما موىس، رىب 
يايك، مريم جليب، مزنة  محيسن، رويدة كنعان، صبا حكيم، فردوس البحرة، لينا وفايئ، ماري ترييز كر

النسوية فيها وتعبريها  املوجة  انتقال  كها ونتلمّس أشكال  نتابع مسرية حرا يد، وجدان ناصيف(،  در
التأسيس واليوم. السياسية بني  رؤيتها  عن 



أننا نحن النساء يجب أن نوسع مفهوم السياسة والعمل السيايس. السياسة  كيد على  يد التأ أر
يعين شأن عام، سياسات تعليمية، صحة، وضع املرأة، حماية األطفال ضمن األرسة، وكل ما يدخل 
يف حياة اإلنسان. أي عمل عام حول أي قضية هو عمل سيايس، وخاصة يف املرحلة االنتقالية اليت 

إليها مستقباًل. بالوصول  نطمح 
يجب أن نعمل يومياً إللغاء التميزي بني السيايس وغري السيايس. الشأن العام هو عمل سيايس. 

املشاركة يف مجلس محلي عمل سيايس. املشاركة يف جمعية نسوية، سياسية أو غري سياسية، تعترب 
عمل سيايس. حىت العمل املدين هو عمل سيايس.

املطلوب تطوير العمل السيايس على شكل سياسات عامة، سواًء على املستوى املحلي أو املركزي. 
يا  يجب أن نوسع مفهوم السياسة ليك تستطيع كل مواطنة ومواطن أن يشاركوا يف صنع سور

يني. يات والسور يا لكل السور بأهلها، سور قوية 

املنتدى السيايس، الجلسة تحت عنوان:  مقتطفات من مداخلة د.بسمة قضماين خالل إحدى جلسات 
يارة  “الدور النسوي يف الواقع السوري من منظور النسويات يف الداخل، مقاربات ورسائل من خالل ز

د.بسمة قضماين األخرية إىل الداخل”.

التناقضات يف مجتمع قائم على  اللوايت أردن مجابهة  “بمبادرة مجموعة من النساء الشجاعات 
ممارسات تحمل عوائق تواجه فرص مشاركة النساء يف املشاركة السياسية املتساوية، إضافة اىل 

املبادرة لرسم مستقبل  التهميش واإلقصاء االجتماعي، هدفت هذه  ممارسات معادية للنساء من 
يات، باعتماد الحل السيايس الذي يضمن تأسيس دولة ديمقراطية موحدة  يا والنساء السور سور

بجميع مكوناتها أرضاً وشعباً، فكانت خطوة تنضم إىل خطوات سبقتها يف مضمار النضال النسوي 
والسيايس.”

املؤتمر العام  ية، خالل  من كلمة السيدة فردوس البحرة عن تأسيس الحركة السياسية النسوية السور
للحركة األول 

حوار مع مؤسسات 
السياسية  الحركة 
ية السور النسوية 



ية، تعود مسريتك  أنِت مستشارة قانونية وحقوقية سور
السياسية إىل كونك عضوة يف إعالن دمشق وما سبقه 

اليوم على  ية؛ وتعملني  للحّر يات/ين  السور من مساعي 
ية وحقوق  املركز األورويب للحقوق الدستور مّلف املساءلة مع 

اإلنسان.
لطاملا توصف النساء، خصوصاً يف أوقات الرصاع، بكونهنَّ 
صانعات السالم، ما هو رأيك بهذا الطرح؟ وهل من ثغرة 

برأيِك كمناضلة من أجل العدالة؟ فيه 

املرأة. بني عملِك  أنِت محامية وسياسية ومنارصة لحقوق 
مع معهد قانون حقوق اإلنسان يف جامعة دي بول املركز 
الناشطات  العربيات، وانخراطِك مع  النساء  على حقوق 

ية  السور الثورة  انطالق  يات/ين عقب  السور والنشطاء 
2011، حيث كنِت املتحدثة باسم املجلس الثوري  عام 

ملدينة حمص، ومن بعد ذلك انضمامك تباعاً إىل املجلس 
انتخابك كنائبة  الوطين كعضوة مؤسسة فيه، ومن ثم 

رئيس اإلئتالف السوري املعارض، باإلضافة إىل كونك 

سيف جمانة 

ديما موىس

أتفق تماماً مع هذا الطرح، ليس من منطلق النظرة التقليدية اليت ترى يف النساء “حمامات سالم” 
القوة واإلحاطة. فالنساء أقرب إىل مجتمعاتهن، وبالتايل  ضعيفات تتحكم بهن عواطفهن، بل من منطلق 

أقدر على فهم املشكالت وإيجاد حلول لها وتضمينها يف العملية السياسية من أجل سالم دائم وشامل. 
وقد أثبتت الكثري من تجارب الدول اليت خاضت نزاعات مسلحة أنه على الرغم من أن النساء يواجهن عنفاً 

النهوض بأنفسهن ومجتمعاتهن، والعمل على كل ما يوفر السالم  مضاعفاً وتميزياً، إال أنهن دائماً يحاولن 
يات على مدى السنوات العرش املاضية من خالل فاعليتهن،  أثبتته النساء السور املجتمعي. هذا برأيي ما 

والخوض يف املجاالت السياسية والحقوقية واالقتصادية، وإدراك املشكالت وسبل حلها ونقل أصوات النساء 
واملجتمعات محلياً ودولياً. وأنا كحقوقية ال أرى ثغرة يف هذا الطرح فقد أثبتت النساء يف راوندا اللوايت عملن 

على توثيق الجرائم وعلى آليات املحاسبة وإعادة تأهيل املجتمع من ويالت الحرب االهلية والتطهري العريق، 
الديمقراطية. االنتخابات  وبأنهن ممثالت للشعب يف  بأنهن صانعات سالم حقيقيات 



أنِت حائزة على بكالوريوس يف االقتصاد من الجامعة 
التنمية االقتصادية،  يكية يف بريوت، وماجستري يف  األمر

ودكتوراه يف الشؤون االقتصادية من جامعة “Soas” يف 
لندن.

نعرف عنك بحثِك الجاد عن املعىن ليس فقط من خالل 
الزتامك األكاديمي؛ بل أيضاً من خالل طرحك لألسئلة 

اليومي. بالفعل  الكبى باستمرار وتمزّيك يف ممارسة كلماتك 
كلّنا نذكر ختام كلمتِك “تكلموا معنا، وال تتكلموا عنا، وال 

يا واملنطقة،  نهاية مؤتمر مساعدة سور باسمنا” يف  تتكلموا 

د. رىب محيسن

من خالل تجربيت الشخصية يف العمل يف الشأن العام خالل السنوات العرش املاضية، أهم ما يمكن أن نقوم 
به هو التواصل مع الناس والتحدث معهن/م بشفافية ورصاحة، واالبتعاد عن الشعارات والكالم املنمق 

يد أن يسمعه الناس. الناس يريدون أن يسمعوا  والدبلومايس أو ما يمكن أن يعتبه البعض الكالم الذي ير
الحقيقة وأن يشعروا أن صوتهن/م ومطالبهن/م مسموعة، وأن أولئك اللوايت/الذين لديهن/م وصول إىل 
املنابر سيحملون هذا الصوت واملطالب بأمانة. التواصل يف السياق السوري ليس بالرضورة مبارش بسبب 

يات/ين يف كل أنحاء العامل، وحىت يف الداخل السوري يف كافة املناطق واليت قد ال يمكن الوصول  تواجد السور
إليها حالياً، لذلك يجب استخدام كافة وسائل التواصل املتاحة واالنخراط بحوارات بّناءة ورصيحة. وأنا 

شخصياً ال أرى أن »توحيد الصفوف« بمعىن تبين الرؤية ذاتها يف كل تفاصيلها هو املطلوب، ألننا يف النهاية 
نهدف إىل التعددية السياسية، وهذه تعين التنوع يف اآلراء والرؤى واملقاربات السياسية. ولكن يمكن الرتكزي 
على العوامل املشرتكة والبناء عليها لبناء الثقة من خالل تبادل اآلراء واملعلومات. إضافة إىل ذلك يجب أن 
يكون هناك جهود مضاعفة للتواصل مع الرشائح اليت يمكن أن تكون مهمشة أو أقل وصواًل أو تمثياًل يف 

السياسية. األجسام 

ية، كما أنّك إحدى  ية السور عضوة يف اللجنة الدستور
تتمزيين  ية.  السور النسوية  السياسية  الحركة  مؤسّسات 

بأنِك تجمعني يف سريتك النضالية االنتماء إىل الشارع 
الثائر والقرب منه؛ ويف الوقت نفسه أنِت حارضة يف أهم 

يا. منصات صنع القرار السيايس حول سور
ما هي توصياتِك لرأب الصدع بني الشارع الثوري 

الثقة  بناء  آليات  املعارضة السياسية؟ وما هي  ومنصات 
الصفوف؟ لتوحيد  تقرتحينها  اليت  املشرتكة  والرؤية 



كنعان رويدة 

كرث عداًل، وأمة مبنية على مبادئ قوية للمواطنة،  أؤمن أن قدرة وقوة من يريدون العمل من أجل عامل أ
النية نحو العمل ما نحاول إنجازه. من املهم التحلي باإليمان  ومجتمع يعيش فيه الجميع بكرامة، ما يوجه 
بأن الخدمة لرشف كبري، وامتالك إحساس قوي بالهدف واضح للجميع على منت املركب. وكذلك من املهم 

بناء مجتمع قوي، أو فريق حولك، يمكنك معه تحديد األهداف بشكل جماعي. من شأن خلق ثقافة حيث 
يعتقد كل فرد يف الفريق أن الذين ندعمهم ليسوا برشاً فحسب، بل عائالتنا ومجتمعاتنا، وأن أي فرد منا 
يمكن أن يكون يف ذلك املكان، مساعدتنا يف ضمان توجيه العمل دائماً بالقيم. أِحط نفسك باألشخاص 
املناسبني الذين سيساعدونك على الحفاظ على اتجاه عملك والذين سيلهمونك يف أحلك األوقات. من 

أننا نعمل من أجل قضية، خاصة حني نرى التضحيات والشجاعة املستمرة لشعبنا،  األهمية بمكان أن نتذكر 
فال مجال لفقدان األمل وإال سيصبح نضالنا مجرد وظيفة.

واليت اعتبتها الصحافة محرجًة للمجتمع الدويل وبان يك 
مون، الحارض املستمع آنذاك.

يا، ومن  اللبنانيات/ين يف سور الالجئات/ين  عملِت مع 
يات/ين يف لبنان، تعكس تلك  ثم مع الالجئات/ين السور

العامالت/ اليت ت/يعيشها  الوجودية  التحديّات  املفارقة 
ين اإلنسانيات/ين؛ وكونك مؤسسة ومديرة  منظمة سوا 

للتنمية واإلغاثة ما هي اآلليات اليت تقرتحينها للثبات يف 
هذا العمل املضين على الرغم من قسوة الواقع اليومي يف 

؟ منطقتنا

أنِت ابنة وادي بردى بمياهه اليت تروي دمشق، خريجة 
السيايس منذ  بالتمرّد  بدأِت  الرياضيات،  العلوم-قسم  كلية 

الطلبة  اتحاد  الجامعية، حيث قام مكتب  مرحلة دراستِك 
زميالت وزمالء  زمالتك مع  للتحقيق بسبب  باستدعائِك 
وطالبات/طالب  الشيوعي  العمل  لحزب  منتسبات/ين 

عرب من السودان واليمن، ومن ثم تجلى بانخراطِك مع 
ية. اعتقلِت ثالث مرات، وكانت إحدى التهم  الثورة السور
إليِك “تهمة إنشاء أحزاب سياسية تهدف لتغيري  املوجهة 

الدستور”، وذلك بعد أن أصبحت مشاركتك السياسة ال 
تقترص فقط على املظاهرات، بل بكونِك إحدى مؤسسات 



منصور خلود 

كرث، ألن بدونها لن تتطور البرشية.  دائًما وأبًدا كلمة الحق تستحق تلك األثمان وأ
يوًما  إذا توقفنا  باإلنسانية وبأجيال قادمة،  القضية مرتبطة  القضية ليست قضية مرتبطة يب وبجيلي فقط، 
أو تراخينا سيتحول ما نناضل ألجله إىل الوضع العادي والطبيعي وتعيش األجيال القادمة بقهر واستعباد، 

فالنضاالت للقضايا اإلنسانية والتغريات املجتمعية ال تتم يف يوم وليلة. الذي تطور بالنسبة يل وجودي خارج 
البلد فأخذ نضايل شكاًل آخًرا، يرضيين أحياًنا ويحبطين أحياًنا أخرى، وأشعر دائًما باملسؤولية تجاه من بقوا، 

وبأن غرينا سيدفع ثمن ما بدأنا به. 
ية، يف دولة قانون تحرتم جميع مواطناتها  ما زلت أؤمن بحق كل إنسان بالعيش يف بلده بكرامة وحر

ومواطنيها دون أي شكل من أشكال التميزي.
كرث إيماًنا برضورة وصول املرأة )النسوية( ملراكز صنع القرار، مما سيؤدي إىل التغيري بما يتعلق  أصبحت أ

املجتمع. الهشة يف  الفئات  النساء وجميع  بحقوق 

الالجئات/ين،  بالتنمية وشؤون  باحثة مختصة  أنِت 
كما سبق لِك وعملِت على مرشوع املشاورات الوطنية 

ية، وأنِت إحدى  يف الحركة السياسية النسوية السور
البعد  بإضافة  الحركة  مؤسساتها. تمزّيت مساهمتك يف 
األكاديمي إىل العمل السياسايت الذي تقدّمه الحركة من 
خالل إصدارات أوراقها بشكل دوري، وُعرف عنك دّقتِك 

العمل. العلمية يف  املنهجية  وجهودِك لرتسيخ 
 هل توافقني أن البحث العلمي هو أحد أهم أدوات 

تقنية  اعتماده كمرجعية  تربطني  السيايس؟ وهل  العمل 
القرار السيايس؟ بالتأثري بشكل أوسع على 

يا حرة ديمقراطية”. بعد سفرِك  “حركة مًعا من أجل سور
إىل فرنسا شاركِت يف مرسحية “إكس عدرا” الداعمة 
“رمزي  السوري  للمخرج  واملعتقلني  املعتقالت  لقضية 

شقري”، باإلضافة إىل عملِك سابقاً كمراسلة لراديو “روزنة” 
برنامج  اإلذاعية أهمها  البامج  وتقديمك ملجموعة من 

الزنزانة” وبرنامج خاص بالنساء “نص الدنيا” وفقرة  “عتم 
ية”. الحر “باص 

ية الكلمة  من خالل مسريتِك ناضلِت من أجل حر
وتمسكِت بموقفك السيايس وصوِتك، هل ما زلِت 
تؤمنني أن كلمة الّحق تستحق تلك األثمان؟ وملاذا؟



حكيم صبا 

كيد أرى أن البحث العلمي أداة هامة وأساسية من أدوات العمل السيايس. ُيمكن البحث العلمي  بالتأ
يقة بناءة تساعد  ية أن تكون جزءاً من اإلنتاج املعريف، وتراكم هذا اإلنتاج بطر الحركة السياسية النسوية السور
يف التأثري على القرار السيايس. قد يتهم البحث العلمي يف كثري من األحيان بـ “الحيادية” أو بعدم قدرته على 

طرح رؤى وأفكار ومقاربات وآراء سياسية بشكل مبارش. إال أنه يتم إغفال أهمية البحث العلمي يف قدرته 
ية، وتؤثر  على أن يكون أداة منهجية وموضوعية ترفد وتخدم العمل السيايس والنسوي والقضية السور

بشكل حقيقي على املسار السيايس والقرارات ذات الصلة. إن امتالك املعرفة هو مصدر قوة خاصة عندما 
املعرفة  ية مادية وبرشية وتقنية والعمل على إدارة قاعدة  املعرفة بكفاءة وجهوز تتم عملية تجميع وتوليد 

وتيسري استخدامها لتطبيقها بما يخدم العمل السيايس وتطوير أدواته. كذلك قد يكون هناك بعض الرتكزي 
على فصل العمل السيايس عن البحث العلمي أو العمل املدين، يف حني أن العمل على هذه الركائز بشكل 

القرار السيايس. متكامل وممنهج يشكل نقلة نوعية يف صناعة 

الثورة كما كنِت متطوعة مع إحدى  عملِت كصيدالنية قبل 
الخاصة. عندما  االحتياجات  برعاية ذوي  املعنية  الجمعيات 

بدأت مرحلة االعتقاالت؛ كنِت من ضمن الوفد الذي ذهب 
باملعتقالت/ين. ما هو تعريفك  إىل محافظ إدلب للمطالبة 

كرث من عرش سنوات على مرور  للشجاعة اليوم بعد أ
الثورة؟

٢٠١١ واليت كانت نتيجة الرتاكمات القمعية واالستبدادية، ظهرت أفعال  ية يف آذار  بعد اندالع الثورة السور
وبطوالت تمزي بها الكثري من النساء والرجال على الصعيد السيايس واإلعالمي والطيب واإلغايث والقانوين، 

ليتخلصوا من نظام دكتاتوري فاسد. كان ذلك وقتاً عصيباً، حيث تم الرد عليهن/م بالحديد والنار 
يات والسوريني متمسكات/ين بمطالبهن/م وحقوقهن/م. السور كرث  أ بقيت  والتعذيب، ومع ذلك  وباالعتقال 

ورغم الصعوبات دخل الكثري من النساء والرجال ملجال العمل السيايس، مما أدهش املراقبني بمستوى 
الكثري منهن/م. بها  الشجاعة اليت تمزي 

انتقال  ظهرت العديد من التجمعات والهيئات واألحزاب والتيارات السياسية للعمل من أجل الوصول إىل 
سيايس وتحقيق دولة القانون والعدالة والديمقراطية واملساواة. لكن العمل يف الشأن العام والسياسة يف 

بالشجاعة والحنكة واملسؤولية  يتحلى  له متطلبات. والسيايس/ة بحاجة ألن  الصعبة والتشتت  الظروف  ظل 
يزما، ألنه يجب أن يتخذ القرارات الحاسمة والرسيعة دون تأخري، وأحياناً قرارات خطرية  والذكاء والجرأة والكار

نتائج تؤثر على الوطن والسكان. يرتتب عليها 
إن اتخاذ القرار الشجاع رضوري ملعالجة املوضوعات الهامة للوصول إىل حلول صائبة. والشجاعة ليست 
محصورة بأنماط محددة من السلوك اإلنساين مثل حمل السالح ودخول املعارك ولكنها تشمل أشكااًل 

والسياسية. ية  والفكر واملهنية  األخالقية  الشجاعة  متعددة من 
القرار الصعب.  الشجاعة كفيلة بزرع القدرة لدينا على مواجهة الخوف واتخاذ 

الكثريون/ات ممن لديهم/هن قدرات ومواهب لكن الخوف يقيدهم فيضيعون على أنفسهم فرصة  يوجد 
أن يكونوا أشخاص عظماء. يجب التغلب على الخوف من الفشل بالعمل والتدريب وكسب املهارات 



لينا وفايئ

رائدات  ية، وإحدى  أنِت مناضلة سياسية نسوية يسار
أنِّك إحدى مهندسات  املتساوية. كما  باملواطنة  املطالبة 

مرشوع املشاورات الوطنية، الذي تقوم به الحركة 
املشاورات  ية ويقوم بجوالت من  السور النسوية  السياسية 
يا ويف دول الجوار مع ما يقارب ٥٠٠  السياسية داخل سور

أولوية  تعتب  اليت  السياساتية  التوصيات  امرأة ويستخلص 
تعرضِت لالضطهاد  لطاملا  الراهنة.  والسوريني  يات  السور

الذي ذهب حد السجن وآالمه؛ وعلى الرغم من ذلك 
ال تكلني وال تملني من النضال يف سبيل ما تؤمنني به 

يومياً بشغفك واستمرارك وعزيمتك، ما  الكثريات  وتلهمني 
هو مصدر مشعلك الذي ال ينطفىء لينا؟

والخبات. البد للشجاعة أن ترتافق مع األخالق؛ فالجرأة بالباطل واالعتداء والوقاحة ليست شجاعة، ألن 
الشجاعة األخالقية تحتم على اإلنسان االنتصار للحق والقيم ومبادئ األخالق وأن يلزتم بالقوانني لحمايته.
يات يحتاج إىل قرار شجاع لالنخراط به، ملا يرتتب على ذلك من صعوبات  إن العمل السيايس للنساء السور

ية ودخولها املجال السيايس يف فرتة من أصعب الفرتات اليت مرت  وتبعات وتحديات. لكن شجاعة املرأة السور
يا دليل على قوة وذكاء ووطنية. على سور

الشجاعة كما يقول أرسطو: ليست أن تقول ما تؤمن به، إنما الشجاعة أن تؤمن بكل ما تقول.

يا بكثري من الحاالت، ما  منذ عام ١٩٨٠)العام الذي بدأ فيه اهتمامي بالشأن العام( وحىت اآلن مرت سور
يات  يا للكثري من القمع واالستبداد، وتراجع اهتمام السور بني مد وجزر. تعرضت خالل هذه األعوام سور

ية. والسوريني بالشأن العام يف كثري من األحيان، ولكن أخرياً انفجرت الثورة السور

قبل الثورة كان السؤال املطروح دوماً هو “ما جدوى العمل يف هذه الظروف؟”، وخصوصاً بعد أن أنهى 
ية، وعاد األمل بالتغيري.  النظام ظاهرة املنتديات، وقىض على ربيع دمشق. لكن رسعان ما بدأت الثورة السور

استمر هذا األمل لسنوات، لكن رسعان ما تراجع بعد تحول الثورة إىل حرب طاحنة، حرب طحنت كل 
يا ويف املخيمات، ويف أماكن الزنوح واللجوء. هنا كان ال بد من مراجعة مع الذات،  يات/ين، داخل سور السور

يقه، وأن العمل ال يجب دوماً قطف ثماره رسيعاً،  وهذا ما قمت به. وألين أرى الحق حقاً حىت لو طال طر



وأننا يجب دوماً أن نعمل ملستقبل أطفالنا وأحفادنا، لذلك مل يثنين ما حصل على متابعة النضال والسعي 
دوما من أجل الحلم، دولة مواطنة كاملة لكل مواطناتها ومواطنيها، دولة تراعي حقوق اإلنسان، وتؤمن 

للنساء. ومتساوية  كاملة  حقوق 

يايك يز كر ماري تري

أنِت من مواليد دمشق ومقيمة يف النمسا منذ نهاية 
الثمانينات.

من خالل عملك كموظفة يف منظمة األونروا، وكالة األمم 
الفلسطينيات/ين  الالجئات/ين  وتشغيل  لغوث  املتحدة 

يف العام ١٩٨٧ واضطالعك على البامج الخاصة بهذه 
املنظمة. وكذلك كونك مديرة ملرشوع بلسم الذي يعىن 

العام  يات/ين منذ  السور الالجئات/ين  والنساء  باألطفال 
2011 وحىت تاريخه. حصلِت على جائزة األمني العام 

لألمم املتحدة، السيد بان يك مون، للعمل الطوعي عن 
ذات املرشوع بلسم يف العام 2015. وأنِت من مؤسسات 
النمسا؛  العربية يف  العريب، ومنظمة حقوق اإلنسان  املنتدى 

ير وإعداد ملجلة  باإلضافة إىل الزتامك ككاتبة ورئيسة تحر
املرأة العربية النمساوية يف  بلسم الصادرة عن رابطة 

رئيستها. أنت  واليت  النمسا 
أنِت كامرأة عربية مقيمة يف النمسا وسط أوروبا إحدى 
الدول السّباقة يف منح املرأة حقوقها السياسية؛ ما هي 

التقاطع اليت تجمعك مع النساء يف النمسا؟ نقاط 

كيد على أن هناك تحديات تشعر بها النساء يف كل العامل على كل الصعد الحياتية والحقوقية.  ال بد لنا من التأ
تجمعنا الكثري من األهداف كوننا جزء من املنظومة النسائية العاملية، وهناك تقاطعات كثرية يف األهداف 

واملطالب. واملشاكل 
ال بد من اإلشارة إىل أن الحقوق اليت تتمتع بها املرأة يف النمسا قد قرصت علينا املسافة الزمنية يف الحصول 

على حقوق مرشوعة ما زلنا يف بدايات املطالبة بها يف بالدنا األصلية من علم وعمل وأمان وكرامة..إلخ.
 

علينا أن نعلم أن مجتمعنا ليس عبارة عن مجتمع واحد، وإنما هو مكون من مجتمعات متعددة. للمرأة 
يف كل مجتمع واقع مختلف، وبالتايل ال يمكن قياس حاليت كشخص وتعميمها على بقية النساء يف هذه 



هل تشعرين بغربة أو بمسافة  مّنهن على الرغم من 
كونك مواطنة منذ زمن بعيد؟

كرث تقباًل واندماجاً يف هذا املجتمع املضيف. مل أضطر يوماً  كشخص يحمل العديد من الهويات جعلين هذا أ
للبحث عن هوية خاصة بكل أشكالها دينية أو قومية. واألهم إحسايس الشخيص بأنين لست أفضل من 

اآلخر، وكذلك أن اآلخر ليس بأفضل مين. كل هذا أبعد عين اإلحساس بالغربة. طبعاً هذا ال يعين بأنين ال 
الحميمة. التفاصيل  باألحرى أحن لبعض  أو  أحيانا  أستفقد 

وقد تستغربني لو قلت بأن إحسايس بالغربة مع الزمن يخالجين حني كنت أزور الوطن. إذ بعد سنني طويلة 
ما زال حال الناس يراوح مكانه إن مل نقل قد عاد بهم عرشات السنني إىل الوراء.

يم جليب مر

ولدِت يف دمشق وعشِت يف القنيطرة حىت سن املراهقة 
وتنقلِت بني مدن كثرية اجتهدِت يف كل منها المتالك 

املهنية واإلنسانية. التجارب  العديد من  املعرفة، وخضِت 
اليوم تتبوئني موقع ممثلة االئتالف السوري املعارض  وأنِت 

املّتحدة نيويورك حيث تقيمني. لدى األمم 
استوحي سؤايل من اسم القنيطرة ومعناه “الجرس 

يخ كما أنها  ياً عب التار الصغري”، وقد كانت معباً حضار
الحدودية  املدينة  ية  رمز يات/ين  للسور بالنسبة  تحمل 

املستحيلة. وربما  املحتّلة 
ية تعملني على مستوى  اليوم كقيادية سياسية سور أنِت 
العامل؛ ما هي وصيتك من أجل تخّطي حواجز االستحالة 

يات إىل  وبناء “الجسور” والتحالفات يك تصل السور
طاوالت صنع القرار؟

أعتب أن أهم درس تعلمته منذ وعيت على كون األنىث غري مرحب بها يف الفضاء العام؛ أن هذا التميزي ال يخص 
مكاناً جغرافياً معيناً أو ديناً أو عرقاً أو حضارًة أو ثقافًة. إنما هو أمر عاملي متوغل يف أحشاء كل ما نعيشه. 

كب من املرأة يف املجتمعات األخرى،  املجتمعات. فأنا أنتمي إىل مجتمع املرأة فيه حاصلة فيه نوعاً ما على حقوق أ
وأهم الحقوق اليت تتمتع فيها املرأة يف هذا املجتمع الذي أنا منه هو حق العلم الذي يعتب بوابة لفهم الواقع 

ودافعاً للمطالبة بالحقوق اليت هي حق إنساين ومطلب أسايس.



ووجدت أن الخالص يأيت من التعاضد والتعاون وبناء الجسور مع جميع من عنده/ا اإلدراك العميق لعدم 
التميزي تجاه اإلنسانية كلها، وليس اإلناث منها فقط. فعالية هذا 

 
لذا، أعمل شخصياً بالتواجد يف مساحات يمكن بناء الجسور فيها والتعاون مع نساء أخريات على قلب 

كرث عدالة وإنسانية. ويف نفس الوقت  املفاهيم التميزيية ضد املرأة أو أي مجموعات برشية أخرى، ليصبح العامل أ
كب  كون جزءاً من مساحات أسسها مبنية على العدالة واملساواة، إليصال أ أعمل على املستوى الجمعي بأن أ

عدد من النساء إىل أماكن صنع القرار.
نصيحيت لكل صديقايت املناضالت لنثبت وجودنا يف الفضاء العام بما يتناسب مع نسبتنا يف املجتمع هي أن 
يات نثق بهن وعندهن نفس اإليمان العميق بقوة العدالة واملساواة  تعمل كل منا على بناء رشاكات مع أخر

التعاضد على أسس نسوية.   والقدرة على 

قويت كلها تأتيين من قوة كل النساء من حويل.

يد مزنة در

أنِت أصغر مؤسسات الحركة سناً، على الرغم من خبتك 
الغنّية يف العمل اإلغايث والنسوي، وأنِت العضوة اليت 

رفعت صوتها من أجل دعم أصوات الشابات. اليوم وقد 
والذي يسعى  السياسيات،  الشابات  الحركة ملتقى  أطلقت 
إىل تمكني مهاراتهنَّ القيادية من أجل الوصول إىل املشاركة 

برأيك اإلضافات اليت تجلبها الشابات  السياسية؛ ما هي 
إىل العمل السيايس، وما أهمية دعم  حضورهنَّ يف الشأن 

العام؟

النسوي عب األجيال، والتمثيل السيايس والتنظيمي  املعرفة والعمل  انتقال  أدوار عديدة، أهمها  للشابات 
ية، ونقل املعرفة العلمية والعملية للشأن  املنايف عب االندماج الكامل للشابات يف األحزاب الغربية والسور يف 
التقاطعات عب العمل على رؤية سياسية  السوري. باإلضافة لذلك، تلعب الشابات دوراً مهماً بالعمل على 

املناخية والعدالة والطاقة  الرقمي والقضايا  يا تعتمد على حل مشاكل الجيل املعارص، مثل األمن  جديدة لسور
2250(، واألمن والسالم والنساء  واألمن الغذايئ من خالل أجندة الشباب، والشباب والسلم واألمن )القرار 

املكملة. 1325( واالتفاقيات  )القرار 



ناصيف وجدان 

 يف آذار ٢٠١٢ بدأِت بكتابة رسائل باسم مستعار “جمانة 
معروف”، محاولة اإلجابة على السؤال املّلح اليوم حول 

يا.  كيف يتحّرك الشارع السوري بالعالقة مع الثورة يف سور
الحقيقي  الرسائل باسمك  قمِت فيما بعد بنرش تلك 
ية اليت تصدرها دار املواطن،  يف سلسلة شهادات سور

وتستمرين بعدها بأداء دوري الشاهدة واملرسال من خالل 
يقه ما  مرشوع املشاورات الوطنية حيث تحاورين مع فر

ية سنوياً. ٥٠٠ امرأة سور يقارب 
ما هي برأيك أهمية الشهادة والرسائل يف زمن الثورة؟

2011 كنت ومجموعة من الصديقات يف خيمة عزاء يف  يران  عملي على نقل الشهادات بدأ صدفة. يف حز
يات لدعم االنتفاضة  يارة جزءاً من نشاطنا كلجنة اجتماعية يف منظمة “نساء سور برزة البلد، وكانت هذه الز
إلينا بالكالم ظناً منه أننا صحفيات، قال:  ية”. يومها دخل الخيمة والد أحد الشهداء الخمسة، وتوجه  السور

كتبوا حكاية أبنائنا يك ال ُتنىس”، ثم جلس وروى لنا حكاية ابنه الشهيد. مساء ذلك اليوم بدأت  كتبوا... ا “رجاًء ا
كتب، ثم صار االستماع للناس ونقل حكاياتهم مهميت وشغفي. أ

يا” نقلت يوميايت ومشاهدايت لدمشق اليت بدأت تتغري بعد أن تحولت الثورة إىل حرب  يف “رسائل من سور
الناس ونقاشاتهم ووجهات نظرهم اليت بدأت تتنوع كثرياً، وتختلف بحديّة غالباً.  عنيفة. نقلت أحاديث 

املتنوعة ولحكاياتهن وتجاربهن  النساء  السياق، االستماع ملجموعات  تبتعد عن هذا  ية ال  التشاور الجلسات 
الرغم من اختالف  يات لاللتقاء على مشرتكات تجمعنا على  لنا جميعا كسور والتشاور معهن يشكل فرصة 

وتجاربنا. مواقعنا 
ية، بالنسبة يل، وقبل أن تكون برنامجاً إليصال أصوات النساء إىل صناع القرار وصياغة  الجلسات التشاور
آلرائهن يف امللفات السياسية الشائكة من خالل األوراق السياساتية، هي مرشوع طويل األمد لبناء جسور 
تواصل بيننا، هي أداة مقاومة للحواجز وجدران العزل والتقسيم اليت تفرض علينا، مقاومة الصمت عب 

املنظور. األحادية  والتهميش والرسديات  النسيان  الكالم، مقاومة 



إىل روح
والء أحمدو

الحركــة  فــي  إن وجودنــا 
ية  الســور النســوية  السياســية 

معرفــة  مــن  كنســاء  يمكننــا 
آلت  ومـا  السـيايس  التوجــه 

ويمكننا من  املفاوضـات  إليه 
الســيدات  بخبــرات  االســتئناس 

املخرضمــات.  السياســيات 
الحركـة  رفــد  عــلى  يعمــل  كمــا 

الداخل،  بطاقـات شـابة مـن نسـاء 
وإنمــا  ضحايــا،  بوصفهــن  ليــس 
النسـاء  طبيعـة  يفهمـن  كخبــرات 

عليهــن  املمــارس  العنـف  وطبيعـة 
النســاء  احتياجــات  ويدركــن 
أثنــاء  املجتمــع  واحتياجــات 

تتطلبهــا  الــي  والتغيــرات  الحــرب 
القادمــة. املرحلــة 



انتشار
الفراغ، أي دون الحاجة  الكهرومغناطيسية يف  تنترش املوجات 
لتواجد وسط مادي. ويعتب الضوء وموجات الراديو وأشعة 
اكس وأشعة غاما أمثلة عنها، ومن خصائص هذه املوجات 

الفزييائية أنها تنترش يف الفراغ برسعة الضوء والذي تقدر رسعته 
ب 300.000.000 مرت يف الثانية.

يف حوار أجرته وردة الياسني مع عضوات الحركة السياسية 
يا، )سلمى  املتواجدات واملنترشات يف سور ية  النسوية السور

الدمشقي، سحر حويجة، شمس عنرت، كوثر قشقوش، مالينا 
يد(، نتعرف على ست قصص من ميدان الحراك السوري. ز



قصص 
من امليدان

*أجرت الحوار عضوة الحركة 
وردة  ية  السـور النسـوية  السياسـية 

الياسن

ية  ية بجوهر السور النسوية  السياسية  الحركة  إيماننا يف  دفعنا 
دور النساء يف إحداث التغيري السيايس واالجتماعي إىل التقاط 

صور من نضال بعض عضوات الحركة السياسية النسوية 
ينا مقابالت معهن، مركزين  ية يف الداخل السوري. أجر السور

اإلنساين  الصعيد  النضالية على  تجاربهن  عدستنا على 
لتأخذ  والحقويق والسيايس، واألهم، نضالهن  واالجتماعي 

ية مكانتها ودورها يف العمل السيايس ويف املجاالت  املرأة السور
التحديات  مواجهة  كيفية  تحدثنا معهن عن  املختلفة.  املجتمعية 
يواجهنها إلظهار  اليت  واقتصادية  واجتماعية  أمنية  والصعوبات 

الدور الحاسم واملفصلي للمرأة يف العمل املجتمعي واملدين 
والسيايس.



الدمشقي سلمى 

شمس عنرت

املغلوطة  الدينية  والتقاليد واملفاهيم  العادات  للعمل على  باإلضافة  املرأة،  التميزيية بحق  القوانني  “إلغاء 
واألمثال الشعبية املتغلغلة يف عمق كل تفاصيل حياتنا، من أهم ما نحتاجه لتحقيق أهدافنا يف املساواة”، هذا 

ما تقوله سلمى الدمشقي، ناشطة يف الحركة النسوية يف الداخل السوري.
كانت أوىل مواجهات سلمى مع مجتمعها هو خلع الحجاب الذي فرضه عليها املجتمع الذكوري. تقول سلمى: 

“بالنسبة لنضايل لتحقيق املساواة، فقد كان من بدايات فرتة مراهقيت. كنت أرفض ارتداء الحجاب الذي 
ُفرض ارتداؤه علي من قبل أهلي عنوة ودون قناعيت. مل أتمكن من خلعه إال بعد انتهايئ من دراسة املرحلة 

بالدين والعادات والتقاليد والفكر  املرتبطة  العوامل  تتداخل فيه كثري من  الجامعية، والبدء بمواجهة مجتمع 
الذكوري والنظام األبوي”.

وتتابع سلمى: “بذلت جهداً مضاعفاً الحًقا يف عملي كموظفة حكومية ألحصل على فرص متساوية مع الزمالء 
يا، بهدف إثبات وجودي كامرأة”. يبية خارج سور يف الدورات التدر

كب ومشاركة أوسع يف النشاط املدين والحقويق ويف العمل  2011 تغري الكثري، وأظهرت النساء قوة أ يف عام 
2011، ومع دخول النساء بقوة إىل العمل املدين، بدأت تظهر التنظيمات  اإلنساين. تقول سلمى: “بعد عام 

النسوية اليت تنادي باملساواة بني املرأة والرجل يف كل النواحي”. تشاركنا سلمى تجربتها النضالية يف هذا املجال 
2011 عملت مع النساء يف اإلغاثة. كان العمل اإلغايث مدخاًل ألتعرف على رشائح كبرية من  وتحيك: “بعد عام 
النساء ممن يعانني من فقدانهن لحقوقهن، حىت أنهن ال يعرفن أصاًل ما هي حقوقهن. الحًقا قمنا بتأسيس 
املعريف لجميع جوانب  التمكني  الكثري من الدورات للنساء. تضمنت الدورات  املرأة وعملنا  منظمة لدعم قضايا 

الحياة بعد الزنوح، ومن ذلك الحماية القانونية، وحقوقهن يف عقد اإليجار ويف الوصاية على أوالدهن، ويف 
مفاهيم النسوية والجندر. كما قمنا بإطالق العديد من الحمالت اليت تلقي الضوء على قضايا تمس النساء 

مثل تزويج الطفالت والتحرش الجنيس، وعن الصور النمطية للمطلقة واملرأة اليت تجاوزت سن الزواج وغريها 
القضايا”. من 

كون ذكًرا! كنت أعتقد  كره جنيس وأتمىن أن أ “الشعور بأين أتلقى تربية مختلفة عن تربية أخي، كان يجعلين أ
كرث بالظلم  أن الذكور كلهم خارقني، قادرين على فعل أي يشء يريدونه. يف نهاية املرحلة الثانوية بدأت أشعر أ
الواقع على النساء، وبدأت أدرك بأن املرأة قادرة على منافسة الرجال، وقادرة هي أيًضا على فعل أي يشء 

تريده إذا ما امتلكت اإلرادة واملعرفة الكاملة بحقوقها وبأنها كائن قائم بذاته”، هكذا افتتحت شمس حديثها، 
وهي من مواليد مدينة عامودا ومقيمة حالًيا يف مدينة القامشلي. تحمل شمس إجازة يف الرتبية، وكتبت 

2011 خمس مجموعات  عرشات املقاالت السياسية واالجتماعية يف الجرائد املحلية الكردية. أصدرت بعد عام 
املزدوج أواًل لكونهن كرديات،  اللوايت يعانني الظلم  قصصية أغلبها تتحدث عن معاناة النساء وخاصة الكرديات 

املرأة املحقة. ثم لكونهن نساء. تنارص شمس حىت اللحظة قضايا 
يا الديموقراطية هو ظلم للمرأة، لألم وللقارص  “تجنيد القارصات يف املناطق الواقعة تحت سيطرة قوات سور

كون صوت تلك األمهات والفتيات، فالقبضة األمنية حديدية فعاًل وخاصة يف  مًعا. لهذا السبب قررت أن أ



قشقوش كوثر 

قضية تجنيد الُقرص. التعتيم اإلعالمي كبري يف هذه القضية، واألهايل واألمهات ال يتجرأن على رفع أصواتهم/ن 
القرص. الفتيات  تجنيد  بإيقاف  للمطالبة  االعتصامات  بتنظيم  بدأت  اليت  تقول شمس  ببناتهم/ن”،  للمطالبة 
بالرغم من كل محاوالت تفريق هذه االعتصامات ومنعها، ورغم كل التعنيف والتهديد واإلهانة اليت تعرضت 
لها شمس من قبل قوات األسايش النسائية مل تتوقف شمس. خرجت على قنوات اإلعالم املتلفزة وجاهرت 

. بمطلبها
تقول شمس: “رغم أنين كنت مرعوبة وقتها، لكنين خرجت على اإلعالم املحلي والعاملي، ورسدت قصص 

الوثائق  الفتيات والفتيان القرص املجندات/ين، حىت نتوجه بهذه  الوثائق. حالياً نوثق أسماء  الفتيات مع تقديم 
إىل جهات من األمم املتحدة، لتكون جهة ضاغطة حىت توقف هذه الجريمة اليت تحولت إىل ظاهرة يف 

مناطقنا”.

2011 وحىت هذه اللحظة مل تتوقف كوثر عن نشاطها املدين والحقويق واإلنساين والسيايس. ما تزال  منذ عام 
ية والسيما املرأة يف الداخل  تكثف جهودها من أجل القضية األكب من وجهة نظرها، وهي النهوض باملرأة السور

السوري لنيل حقوقها والوصول إىل مواقع صنع القرار.
كوثر من مدينة الباب بريف حلب. عضوة يف املجلس املحلي ملدينة الباب، ومنسقة لدى تنسيقية الباب كمحررة 

واالنتهاكات. للقصف  ومصورة 
2013 بسبب مالحقة النظام األمنية، وذلك ملشاركيت بالحراك  “توقفُت عن متابعة دراسيت الجامعية عام 

2017 كموثقة  2014 ولغاية  السلمي. استمر نشاطي يف منطقة الباب فرتة سيطرة تنظيم داعش من 
للممارسات وانتهاكات داعش بحق املدنيني، خاصة النساء واألطفال. بعد زوال داعش من املدينة حزت 

2017 وحىت هذه اللحظة”،  بعضوية املجلس املحلي كأمينة رس املجلس وعضوة يف اللجنة القانونية نهاية 
كوثر حديثها. افتتحت  هكذا 

املرأة على وجه الخصوص  بحسب كوثر فإن دافعها ورغبتها للمشاركة يف العمل السيايس ومنارصة قضايا 
ناتج عن مراحل نضالية عاشتها. عن ذلك تقول كوثر: “تعد فرتة حكم داعش ملدينة الباب فرتة ظالمية على 

كل املدنيني بشكل عام، وعلى النساء بشكل خاص. لقد حرمت داعش النساء من جميع حقوقهن، كالتعليم 
ية،  والعمل وغريها. أعرف نساء تعرضن لالعتقال والعنف يف سجون داعش بسبب مشاركتهن يف الثورة السور

املقربة. أدى ذلك إىل  ية، أو قمن بمخالفة قوانني داعش القمعية، منهن صديقة طفوليت  ومطالبتهن بالحر
املرأة”. توليد الرعب والخوف يف نفوس الجميع وتكريس النظرة السلبية تجاه 

وتتابع كوثر: “بعد زوال حكم داعش تأسست مؤسسات الحكم املحلي، واليت تعتب من أهم أبواب املشاركة 
كرث فاعلية. إضافة إىل  السياسية للمرأة. تعد هذه املؤسسات ساحة مهمة لتدريب النساء على أداء أدوار أ

ذلك، تلعب مشاركة النساء يف املجالس دوراً مهماً يف االهتمام بتحسني الخدمات املقدمة لكل املدنيني، نساء 
كرث حماساً وتشجيعاً للمشاركة يف الشأن العام وأماكن صنع القرار واملشاركات  ورجااًل. هذا األمر دفعين ألكون أ

السياسية”. والنشاطات 



تقول كوثر:” تواجه النساء يف الداخل السوري، اللوايت سلكن طريق العمل والنضال يف قضايا اإلنسان واملرأة، 
عدداً من التحديات. أبرز هذه التحديات هي الوضع األمين يف الداخل السوري، كالتفجريات واالغتياالت 

والتهديدات واملالحقات األمنية. إىل جانب ثمة ثغرات يف القوانني والترشيعات ضد صالح املرأة، سواًء يف دستور 
املناطق الخاضعة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة، مما يؤدي  األسد أو يف القوانني والتعليمات املحلية يف 

إىل عدم توفري الحماية والبيئة اآلمنة للنساء. هناك أيضاً التحدي االقتصاد كغالء املعيشة وتدين الرواتب، وما 
يعقبه من التوقف عن متابعة الدراسة والتعليم، وانحسار الخبات واملهارات ضمن الكوادر النسائية. إىل جانب 
ذلك هناك التحدي االجتماعي الذي ما زالت النساء يف مواجهة شبه يومية له، واملتمثل يف العنف القائم على 

اإلنسانية واملجتمعية والسياسية”. القضايا  الكثري من  العدالة يف  االجتماعي، وانعدام  النوع 

يد ز مالينا 

النساء وتوعيتهن بحقوقهن،  املحلية، تمكني  املجتمعية واملنظمات  املبادرات  تأسيس  اإلغايث،  املجال  العمل يف 
القرار، كل هذه األنشطة  مواجهة العادات والتقاليد واملعتقدات الدينية املغلوطة، إيصال الصوت إىل صناع 

املساواة والعدالة  بقيام دولة عادلة تتحقق فيها  والنضاالت حملتها مالينا على كاهلها. فهي تحلم 
والديمقراطية.

النظام. تعمل ألجل  ية الخاضعة لسيطرة  املناطق السور مالينا ناشطة حقوقية، ماتزال تعيش يف إحدى 
يات/ين يف الداخل. وبكل حيادية تقدم العون واملساعدة ألي مواطنة/مواطن سوري ترضروا من  السور

ية، من خالل توعيتها بحقوقها، وبالتايل أخذ دورها يف  الحرب. تضع نصب عينيها أهمية أن تنهض باملرأة السور
املجتمع. كل مجاالت 

النساء وقامت بتأسيس منظمة مع  التفتت نحو  ملالينا نشاطات جمة، فباإلضافة لعملها يف املجال اإلغايث، 
نساء أخريات تهدف إىل تمكني النساء، وتوعيتهن بكل ماله عالقة باملرأة وبحقوقها. عن هذه املنظمة تقول 

يبات قانونية  املرأة شكلت منظمة تهدف إىل تقديم تدر مالينا: “مع مجموعة من النساء الناشطات يف حقوق 
1325، وقانون سيداو، وحقوق  يبات على القرار  وسياسية وحقوقية واقتصادية للنساء. من ذلك تدر

اإلنسان، وقانون األحوال الشخصية، والعديد من املواضيع اليت تفيض بالنهاية إليصال املرأة إىل مواقع صنع 
القرار”. 

“بسبب نشاطي يف منارصة قضايا املرأة، مثل حق املرأة باإلرث، واملطالبة بمنع تزويج القارصات وتجريم قتل 
ية ورجال الدين الذين اتهموين بارتهاين للمال القادم  النساء تحت مسمى الرشف تصادمت مع العقلية الذكور

من الخارج. ولكنين تمكنت مع عدد من النساء من إجراء حوارات طويلة معهم وإقناعهم بنضالنا وأهميته 
يع سبل العيش  وبأن مطالبنا محقة. ثم تمكنا الحقاً من كسب مساندتهم وحىت دعهم يف عدد من مشار

مالينا. تقول  للنساء”،  اليت قدمناها 

ليس رجال الدين وحدهم من حاورتهم مالينا، بل أقدمت على لقاء أحد صانعي القرار يف الدولة وطلبت منه 
192 من قانون العقوبات السوري، اليت تخص ما ُيسمى “جرائم الرشف”. أن يتم العمل على إلغاء املادة 



حويجة سحر 

سحر من مواليد السلمية يف محافظة حماة. مقيمة يف مدينة دمشق، وخريجة كلية الحقوق جامعة دمشق. 
1987 بتهمة انتمائها لحزب العمل الشيوعي، الذي انتسبت إليه يف  تم اعتقالها من قبل النظام السوري سنة 

العرشينات من عمرها.

تقول سحر عن تجربتها يف املعتقل: “كنت هادئة تماماً، وأشعر بالتوازن واالستقرار النفيس. ورغم كل جوالت 
انتهاء جولة التعذيب كنت أعود إىل  وحمالت التعذيب، أنكرت عالقيت بتنظيم حزب العمل الشيوعي. بعد 

املنفردة اليت عشت فيها شهراً كاماًل، ال أعرف ما هو األكل أو الرشاب الذي أتناوله. أذكر أن طعم املاء فيها أقرب 
إىل طعم البول، كانت املنفردة قاسية، باردة، وشديدة الظلمة”.

60 سيدة، وهنا بدأت تجربة مختلفة عن املنفردة. كانت النساء  “نقلوين الحقاً إىل مهجع تتواجد فيه ما يقارب 
من مختلف األعمار، منهن املزتوجات والعازبات. شعرت بأن النساء شجاعات وقويات، رغم كل ظروف 

بالبارد كل أسبوعني مرة، ونتعرض للتعذيب الجماعي مرات كثرية. أشهر كاملة  باملاء  االعتقال الصعبة. نستحم 
أمضيناها بنفس املالبس، لكن رغم ذلك كله كنا نسرتق ساعات للفرح فنغين ونرقص ونستجدي األمل”، 

تقول سحر.

كرث. تقول إن سجن دوما  بعد نقل سحر إىل سجن دوما يف دمشق، وهو سجن مدين، التقت سحر بنساء أ
كان مرحلة مختلفة تماًما، حيث أصبح السجن مجتمعها الصغري الذي احتوى على نساء سياسيات من حزب 

العمل الشيوعي، ونساء منتميات لحزب اإلخوان، وأخريات عامالت على حقوق وقضايا اإلنسان.
خرجت سحر بعد أربع سنوات ونصف من السجن، لتواجه تداعيات االعتقال اليت تجلت يف صعوبة حصولها 
على عمل: “مل يضعضع السجن من معنويايت ومل يكن له أثر سليب على نفسييت، ولكن كان له تداعيات على 

حصويل على عمل. مل أتمكن من إيجاد عمل يف القطاع الحكومي كوين معتقلة سياسية. أما على صعيد 
العمل يف القطاع الخاص فقد تنقلت بني عرشات الوظائف مدة عرش سنوات. ُكنت أرفض أو أغادر أي عمل 

أو وظيفة تتعارض مع قناعايت وموقفي، سواًء السيايس أو اإلنساين أو أي عمل تتعرض فيه املرأة لالبزتاز أو 
الرأي دون مقابل، فكتبت مواد  التحرش. العمل الذي حافظت على ممارسته هو الكتابة الصحفية كمقاالت 

كثرية يف صحيفيت النور والحوار املتمدن”.

منعت سحر من السفر ومل تحصل على جواز سفر سوري. ما تزال تعيش يف دمشق، وتجاهر بمواقفها 
اللحظة  رأيها بكل جرأة ورصاحة، ولها مواقفها الصلبة، وتكتب حىت  السياسية متشبثة بقناعاتها. تعب عن 

اليت كتبت عنها  املرأة  املحقة وقضايا  السوري  الشعب  املنارصة لقضايا  السياسية والنقدية والتحليلية  املقاالت 
عرشات املقاالت يف مواقع مختلفة. 



خاتمة

يد  “بالرغم من شعوري بفقدان األمن واألمان، وبالرغم من كل الظروف االقتصادية والسياسية السيئة، أر
املرأة على هذه  البقاء يف هذا الوطن. معركيت الحقيقة هنا، وسأحقق النرص لقضايانا املحقة والسيما قضايا 

يد. األرض”، مالينا ز
يا حىت هذه اللحظة. بالرغم من  يد، اللوايت بقني داخل سور يات كمالينا ز يوجد العديد من النساء السور
تعرضهن للكثري من املضايقات والتهديد بالقتل أو االعتقال من كافة قوى األمر الواقع، وتعرضهن يف كثري 

من األحيان للرفض املجتمعي القائم على العادات البالية واإلرث املجتمعي الذي ينمط أدوار املرأة ويحد من 
التغيري على كافة املستويات، للوصول إىل  العام، فهن مستمرات يف نضالهن لتحقيق  مشاركتها يف الشأن 

ية. الجندر العدالة  فيه  تتحقق  مجتمع 
 

*كل ما ذكر يعب عن رأي من أجريت معهن املقابالت، 
ية وال يعب بالرضورة عن رأي الحركة السياسية النسوية السور



يجة  مو
تشري عبارة مويجة أو تموج يف علم الفزيياء إىل نوع من املوجة 

الطفيفة واليت يمكن مالحظتها فوق سطح ما أو تنتج عند 
كرث شدة. ترشيحها من موجة أ

يات واألجيال  يا حجازي إىل الشابات السور يف رسالتها تتوجه ثر
يات، فرص  القادمة تحت عنوان “شابات سياسيات سور

ومتساوية”.  كاملة  ديمقراطية  نحو  وتحديات 



يا، ظن املستبد خاللها أن حكمه إىل األبد وأن مقدرات  مرت عقود طويلة من االستبداد على سور
املنكفئات/ين على أنفسهن/م، غري  البلد ملكه فقط. خالل هذه العقود، نشأ جيل من املعارضات/ين 

القادرين على التحرك الفاعل بعد سنوات طويلة من االعتقال اليت جعلت أحالمهم تتالىش وبقيت 
 لن يعود.

ٍ
أحاديثهم تدور عن ماض

جاء الربيع بعد تلك العقود، وبدأت بوادر النور واألمل بالتسلل إىل النفوس. كانت املفاجأة بثورة 
املتوقفة بالدوران.  جيل شاب قلب موازين نظم القوى الحاكمة ملجتمعنا، وبدأت عجلة الحياة 

برشت الثورة بقدرة هذا الجيل، من شابات وشبان، على املواجهة وأخذ زمام املبادرة لتغيري واقع 
اعتبوه نتيجة صمت اآلباء على القمع واالستبداد. تجاوزت الثورة ذلك لتصبح قضية وجود. مألنا 

الساحات والشوارع ووصلت أصواتنا حدود السماء معبة عن أحالمنا بوطن يعرتف بإنسانيتنا.
تصاعدت بعد ذلك أصوات بعض النخب السياسية اليت أنكرت أن جيلنا هو األداة األساسية 

2011. اتضح بذلك رصاع األجيال وعالقات القوة بني الجيلني، إذ مل يقم الجيل  النطالقة ثورة آذار 
األكب سناً بخلق مساحات مشرتكة مع الجيل األصغر سناً بل بقيت مساحاتهم مقفلة عليهم. 

املعارضة السياسية النخب  التغيري. تصدرت مشهد  شكك هذا الجيل بقدرة الشباب على إحداث 
التغيري فقط، واستأثروا بمواقع  ينتظرون  كانوا  الذين  السياسيات/ين واملثقفات/ين  األكب سناً من 

الثورة وأطلقوا شعارات التمكني السيايس للشباب. كانت هذه الشعارات  القرار. تحدثوا باسم  صنع 
بالوقوف  التغيري، بداًل من دعمهم وتمكينهم  وسيلة الحتواء الشباب وتهميش قدرتهم على إحداث 

يخ كان الجيل الشاب يؤدي دائماً دوراً أساسياً وداعماً للتحركات الديمقراطية. التار إىل جانبهم. فعب 
ية بمنأى عما حصل، بل شاركت بقوة منذ بداية الحراك السوري يف  كيد مل تكن املرأة السور بالتأ

كل املجاالت، يف التظاهر والعمل اإلغايث والصحي والقانوين. بيد أن التمثيل السيايس للنساء 
يف النخب السياسية كان محدوداً، ألنه عادة ما ينظر إىل السياسة كمساحة لذوات/ي الخبة 

السياسية. تعرضت الشابات إىل حرمان مضاعف، تمثل بقلة فرص اكتساب الخبة يف ممارسة 
العمل السيايس بسبب مصادرته من قبل نظام األسد لعقود. إىل جانب ذلك، تعرضت الشابات 

للشابات  الحركة  رسالة 
واألجيال  يات  السور

القادمة
يات شابات سياسيات سور

كاملة ومتساوية فرص وتحديات نحو ديمقراطية 

يا حجازي  ثر



الفكر األبوي، على مستوى األرسة  ية بسبب سيطرة  الثورة السور املمنهج مع انطالقة  للتهميش 
واملجتمع. حد هذا الفكر من فرص النساء عامة، والشابات خاصة، بسبب صغر سنهن وقلة الفرص 

والخبة، إىل جانب غياب الوعي بأهمية الدور السيايس لجيل الشباب من قبل النخب السياسية.
املتساوية والكاملة للجميع، وال سيما الشابات. يجب  املشاركة  إال بضمان  الديمقراطية ال تكتمل 

أن تتم هذه املشاركة يف بيئة خالية من العنف السيايس والنفيس، ألن الشابات يعانني من التميزي 
املضاعف على أساس الجنس والعمر. فبينما يتم إقصاء الشباب عموماً عن املشاركة يف العمل 
السيايس ويف مراكز صنع القرار بسبب افتقارهم للخبة، تواجه الشابات على نحو خاص قيوداً 

االجتماعي. النوع  بالتميزي على أساس  تتعلق  إضافية 
ية  رغم تشكيل عدد كبري من األجسام السياسية والتيارات والحركات واألحزاب السياسية السور

يز مشاركة الشابات والشباب. افتقرت  خالل السنوات األخرية؛ إال أنها مل تعمل على وضع آليات لتعز
آليات ديمقراطية تؤسس لعالقة ثقة بالعمل السيايس، مبنية على الشفافية،  هذه األجسام إىل 

وتصلح لتكون أساس خلق بيئة عمل عادلة. بنت هذه األجسام نفسها على أساس العالقات 
واملحسوبيات، ولهذا لجأ الشباب عامة والشابات خاصة إىل العمل املدين يف محاولة إليصال 

املعارضة. أصواتهم/ن خارج إطار األجسام السياسية 
النساء  اليت تستهدف  املتدهور، ونظراً ملحاوالت اإلقصاء والتفشيل  للواقع السيايس السوري  كنتيجة 
يا كدولة مدنية  بشكل عام، ويف محاولة تجميع طاقات النساء لصياغة رؤية مشرتكة ملستقبل سور

2017. مع تطور عمل  ية يف ترشين الثاين  ديمقراطية، كان تأسيس الحركة السياسية النسوية السور
الشابات  بيئة مواتية ملشاركة  إمكانياتها لخلق  العمل على تسخري  الحركة واتساع نشاطها، بدأت 
بإمكانيات  املتساوية والكاملة، واعرتافاً  بالديمقراطية  إيماناً منها  السيايس. جاء ذلك  العمل  يف 

2250 بشأن الشباب والسالم واألمن )خاصة  الشابات، ودعماً لقرارات مجلس األمن القرار 
مع إطالق برنامج األمم املتحدة اإلنمايئ  GPS-YOUTH 2016-2020، والذي يركز على أهمية 

1325 )الذي يؤكد على رضورة مشاركة املرأة يف عمليات السالم  املشاركة املدنية والسياسية(. والقرار 
السياسية(. واملؤسسات 

العامة وخوض  لألمانة  بالرتشح  الديمقراطية  ية مبدأ  السور النسوية  السياسية  الحركة  تعتمد 
املنافسة مع األكب سناً ضمن عملية انتخاب شفافة وآمنة، لتكون تجربة للشابات الكتساب خبة 
35 سنة، إىل جانب  قيادية يف مجال العمل السيايس. شهدت األمانة انضمام شابات دون سن 

توفري عدة فرص ومساحات يمكن من خاللها أن تعب الشابات عن احتياجاتهن ومخاوفهن. 
يبات سنوية، وخلق مساحات  الغاية تصميم عدة تدر الحركة لهذه  اليت تقيمها  النشاطات  تتضمن 

القيادية.  العام وتطوير مهاراتهن  بالشأن  الشابات  اهتمام  لتنمية  السيايس  للنقاش  متنوعة 
صممت الحركة برامج خاصة بالشابات خالل عام 2022-2021، تمثلت ببنامج اإلرشاد السيايس 

البعض(، إىل جانب  ثنائيات تختار بعضها  الجيلني بتشكيل  ُيعتب عملية تعلم مشرتكة بني  )الذي 
يات بتجارب مختلفة  يات )الذي جمع ثالثة أجيال من النساء السور إطالق منتدى الشابات السور

بالعمل السيايس(. املشاركة  الشابات لتحفزي األخريات على  السياسات  بهدف إظهار تجربة 
كل هذه الجهود هي محاولة لتجاوز العمل السيايس التقليدي وإدماج الشباب والشابات يف عملية 

يا،  يا. فالشابات والشباب طاقة برشية وثروة من ثروات سور التغيري السيايس الذي تعيشه سور
العدالة  وألن اإليمان بقدرتهم/ن على بناء مستقبل اقتصادي زاهر ومستقر سياسياً يعتب أساس 

مثااًل  تكون  أن  ية  السور النسوية  السياسية  الحركة  وتأمل  الحقيقية.  والديمقراطية  االجتماعية 
يحتذى به من قبل بايق املكونات السياسية املعارضة.

 
 *كل ما ذكر يف املقال يعب عن رأي الكاتبة، وال يعب بالرضورة عن رأي الحركة السياسية النسوية 

ية السور



تبعرث
التبعرث )باإلنجلزيية: Scattering( يف فزيياء 

الجسيمات هو تغري يف اتجاه حركة الجسيم بسبب 
تصادمه مع جسيم آخر. ويمكن للتصادم بحسب 

تتنافر  الفزييايئ أن يحدث بني جسيمات  يفه  تعر
التنافر بني شاردتني موجبتني  بينها، مثل  فيما 

)أو سالبتني(، وأن ال يشمل ذلك تماًسا فزييائًيا 
الجسيمات. مبارًشا بني 

يف نّصها توجه خولة دنيا رسالة إىل املنفّيات.



ربما نحن بأمان. ربما نحن أفضل حااًل ممن تركنا وراءنا، نحن عاثرات الحظ املتنّقالت يف ال جدوى 
البائسات يف البحث عن جدوى من  امللتاعات، الخجوالت،  األمكنة، املتشبثات بيوميات من تركنا، 

هروبنا. نقول إنه مؤقت، ويبدو مفتوحاً على مدى عميق األثر يف دواخلنا.
ربما نحن اآلن الال نحن. حني تركنا ما كنا عليه، لنبحث عن ذواتنا يف حزّي آخر يدعى األمان.

مل نخرج يك نكتسب مجداً. مل نخرج يك نرّمم ما فاتنا ونحن نكب. كما مل نخرج يك ننسج حياة أفضل، 
فقد تركنا كل ذلك وراءنا حني رحلنا.

يف هذا الرتحال الال منتهي يبدو حنينك تهمة، حني يقول لك من ما زال يف الداخل، أنَت من اختار 
الرحيل.

 ملن سقط منهم، 
ٍ
كون صوت من ال صوت لهم، جرس عبور تحاول ترميَم ما فاتك منهم فتقول سأ

 ملن جاع ومل يعرف بهم أحد. سأنقُل صوتهم إىل أعايل األرض وأسفل القلوب القاسية.
ٍ
لقمة خزب

حينها ال تنىس تلك عالقة بني استمرار الحرب والبؤس يف أرض الخراب والقتل، وبني ما يرصف على 
تأجيجها، قد يكون من املجدي قطعها، وقد يكون من املجدي إدراكها وإصالحها.

وقد يكون األجدى عدم نسيان أنك ما زلت فقط صوتاً وجرساً ولقمة خزب لهم. ال تدعي الغرور 
يأخذك، وال األنوار تغرر بك. ال تكوين أداة تزيد جوعهم وبؤسهم وموتهم.

 نحاول أن 
ٍ

نحن الال يشء. الال حنني. الال آدميني. حني نخرس قضايانا كأفراد لنتماهى يف جموع
نشبهها ولن نقدر. كم سنبدو كاذبني ونحن نعيش هذا الفصل بني أنانا وبني ذاك األهل – الوطن، 

يًة لنا، كنا نحلم بها لنا ولهم ومل نزل. فنعيش حر
ر

قيد  منفيات على 
االنتظار

دنيا خولة 



تشتيت 
تشتيت أو تشتت الضوء أو التقزح هو فصل 

الضوء ألوانه، حيث نكرس األلوان بحسب قيمها 
املختلفة، فلكل لون درجة انكسار معينة. يف تشتت 

الضوء األبيض يفصل إىل األلوان يف الطيف املريئ 
املنشور كما يمكن للحيود  يتشتت الضوء عب 
واالستطارة أن يسببا تشتت الضوء. وتعتب 

أنواع املوجهات املوجية  الزجاجية إحدى  األلياف 
)للضوء( واليت لها تطبيقات كثرية يف االتصاالت. 

يغ اللوين أحد  ويكون التشتت الناتج عن الز
األسباب اليت تقلل من كمية املعلومات اليت يمكن 

نقلها بواسطة ليف زجاجي واحد. 
ويف علوم البرصيات ترتبط موجة الضوء برتددها 

والذي يختلف حسب الوسط الذي يسري فيه 
ونتيجة لذلك فإن الضوء على سطح املوشور 

الجهة األخرى  ينكرس بدرجات متفاوتة ويظهر على 
طيف ملون. ويكون املوّجه املوجي ذو طبيعته 

الهنديس.   التشتت بسبب شكله  شديدة 
تكتسب خاللها  الذي  االمتصاص  وتسمى عملية 

إحدى إلكرتونات الذرة الطاقة الكاملة من الفوتون 
الذي  الكهروضويئ  بالتأثري  التشتيت  أثناء  الساقط 

اكتشفه ألبت اينشتاين ومن رشوط حدوثه 
ارتباًطا وثيًقا،  أن يكون االلكرتون مرتبًطا بالذرة 
ولذلك يتمزي حدوث التأثري الكهروضويئ مع ما 

يسمى الكرتونات املدار يف الذرات الثقيلة. 

بالتعاون مع الفنانني حكوايت وزويا تّم تجهزي ثالثة 
أعمال فنّية لهذا املعرض شارك بخلق محتواها 

51 عضوة وعضو من الحركة السياسية النسوية 
ية السور



 Kaleidoscope - َّوجوههن
 - حكوايت(  ورشة،  يق  )فر مع  بالتعاون  البرصي  التجهزي   - آرت  فيديو 
تنسيق املواد: مىن كتّوب، أنتج العمل لصالح معرض موجة ٢٠٢٢- الحركة 

ية.  السور النسوية  السياسية 

لطاملا كيّن الرجال بصفة “الوجه االجتماعي” و 
“الوجه السيايس”.  يتحّدى هذا التجهزي البرصي 
ية من خالل إبراز وجوه مجموعة  األيقونات الذكور

من املؤثّرات يف الحراك السيايس السوري، بما 
تحمله من آالم وآمال يف تفاصيل وجوّههن، 

كرة  الذا ونتّلمس طاقة حضورها وانطباعها يف 
ية.  السور الجمعية 



 Geo location - لحظاتهنَّ 
املواد:  تنسيق   - زويا  الفنّانة  برصي  وتجهزي  وإخراج  فكرة   - آرت  فيديو 
السياسية  الحركة   -٢٠٢٢ موجة  معرض  لصالح  العمل  أنتج  كتّوب،  مىن 

ية. السور النسوية 

يهدف هذا العمل إىل استحضار عضوات وأعضاء 
الفزييايئ.  العرض  الغائبات/ين يف مساحة  الحركة 

التقنية  الذي يعتمد على  ويف تجهزيها البرصي 
Geo locator بعنوان: “لحظة”  الرقمية  الجغرافية 

تأخذنا الفَنانة الشابة زويا يف رحلة نلتقي فيها مع 
عضوات وأعضاء الحركة يف أماكن انتشاّرهن/م يف 

٢٠ بلد حول العامل، والاليت/اللذين قمن بمشاركة 
 عاشوا فيه لحظة غرّيت 

ٍ
املوقع الجغرايف ملكان

بحميمية لحن  اللحظة  تلك  ويربط  مسارّهن/م، 
  . لهنَّ يعين  موسيقي 



 Their messages - َّرسائلهن
املواد:  تنسيق   - حكوايت(  ورشة،  يق  )فر مع  بالتعاون  البرصي  التجهزي 
السياسية  الحركة   -٢٠٢٢ موجة  معرض  لصالح  العمل  أنتج  كتّوب.  مىن 

ية  السور النسوية 

الحركة مساحة  التفاعلي خلقت  العمل  يف هذا 
يات على اختالفّهن  السور الرسائل بني  لتبادل 

، حيث بدأت مجموعة  وأينما وكيفما كنَّ
من عضوات وأعضاء الحركة بّخط الكلمات 

والكتابة  املشاركة  بأقالّمهن/م، وسيبقى مجال 
أثناء املعرض وبعده على موقع الحركة. مفتوحاً 



املشاركات 
واملشاركني يف 
معرض موجة 

آملا  قّيمة املعرض: 
منسّقة املواد: مىن كتوب

لفيديو وجوههنَّ وفيديو  تجهزي برصي 
: فريق ورشة، حكوايت رسائلهنَّ

زويا   : فكرة وتجهزي برصي لفيديو لحظاتهنَّ
ير وترجمة : منّصة حنا  تحر

أباظة : سالينا  تصميم غرافيك 



املشاركات 
واملشاركني يف 
معرض موجة 

إبراهيم شاهني: محامي وناشط مدين، مقيم 
أملانيا. يف 

أسامة العاشور: ناشط سيايس ونسوي، مقيم 
أملانيا يف 

آالء املحمد: صحفية وناشطة نسوية، مقيمة يف 
تركيا

ية،  كاديمية سور وأ بسمة قضماين: سياسية 
مقيمة يف فرنسا

يا الهادي: ناشطة مدنية ونسوية، مقيمة يف  ثر
ين عفر

ناشطة سياسية  اقتصادية،  يا حجازي:  ثر
ونسوية، مقيمة يف فرنسا

وناشطة نسوية، مقيمة  جمانة سيف: محامية 
يف برلني

خزامى درويش: ناشطة سياسية ونسوية، 
مقيمة يف فرنسا

ية، مقيمة يف  باحثة واستشار خلود منصور: 
السويد

ية،  كاتبة نسوية وسياسية سور خولة دنيا: 
وتركيا أملانيا  مقيمة بني 

خولة يوسف برغوث: ناشطة سياسية 
ونسويّة، مقيمة يف واشنطن 

ديما موىس: سياسية نسوية ومحامية، مقيمة 
تركيا يف 

رىب محيسن: خبرية يف االقتصاد والتعبئة 
تركيا-لبنان  يف  مقيمة  املجتمعية، 

رىل الركيب: ناشطة سياسية نسوية، مقيمة يف 
لبنان

كنعان: صحفية وناشطة سياسية  رويدة 
ونسوية، مقيمة يف فرنسا

يم الحافظ: محامية، مقيمة يف هولندا  ر
ناشطة سياسية  وكاتبة،  سحر حويجة: محامية 

يا ونسوية، مقيمة يف دمشق، سور
سعاد األسود: ناشطة سياسية نسوية، مقيمة 

يا  يف إدلب، سور
وناشطة  اقتصادية  باحثة  الدمشقي:  سلمى 

يا نسوية، مقيمة يف سور
العام، مقيمة يف  سناء حويجة: مهتمة بالشأن 

فيينا
ناشطة سياسية ونسوية، مقيمة  القصري:  سها 

يف هولندا
سوزان خواتمي: كاتبة، مقيمة يف مرسني، تركيا

أعمال وسياسية، مقيمة  املارتيين: سيدة  شادية 
يكية املتحدة األمر الواليات  يف 

شمس عنرت: كاتبة وناشطة مدنية، مقيمة يف 
يا سور القامشلي، 

إنسان،  صبا حكيم: ناشطة سياسية وحقوق 
أملانيا مقيمة يف 

عهد فستق: طالبة علم اجتماع ودراسات 
نيويورك سياسية، وناشطة نسوية، مقيمة يف 

ناشطة سياسية نسوية، مقيمة  الشومري:  غىن 
املتحدة اململكة  يف 

فرانسوا زنكيح: مدافع عن حقوق اإلنسان 
وناشط جندر، مقيم يف تركيا

واألعضاء: العضوات 



املشاركات 
واملشاركني يف 
معرض موجة 

واألعضاء: العضوات 

ية السور النسوية  السياسية  للحركة  الحقوق محفوظة  كافة 

البحرة: مناضلة نسوية، مقيمة يف  فردوس 
أملانيا

ية، ناشطة سياسية، مقيمة  يال حسني: سور فر
أملانيا يف 

الشامي: ناشطة نسوية، مقيمة يف  فضيلة 
إسبانيا

اجتماعية،  وباحثة  نسوية  الساعور:  ياء  كرب
تركيا مقيمة يف 

ناشطة سياسية ونسوية  كوثر قشقوش: 
ومدنية، مقيمة يف الشمال السوري

لينا وفايئ: سياسية وناشطة نسوية، مقيمة يف 
أملانيا

اجتماعية سياسية،  يايك: ناشطة  كر يز  ماري تري
النمسا مقيمة يف 

ماسة املفيت: خبرية يف مجال الرتبية والتعليم، 
لبنان ناشطة نسوية، مقيمة يف 

يد: ناشطة سياسية نسوية، مهتمة يف  ز مالينا 
العام ومتطوعة بالعمل املدين، مقيمة يف  الشأن 

يا سور
ية، مقيمة يف  يم جليب: سياسية نسوية جذر مر

نيويورك
يد: محللة سياسات وباحثة يف قرار  مزنة در

النساء واألمن والسالم. مقيمة يف مونرتيال، كندا

نضال جوجك: مناضلة نسوية وسياسية 
فنلندا مقيمة يف 

بابللي: مديرة منظمة سوار  نيسان 
تركيا  النسائية، مقيمة يف 

هبه حاج عارف: ناشطة سياسية نسوية 
وناجية من االعتقال. مقيمة يف الداخل 

السوري
باحثة سياسية  هوازن خداج: صحفية، 

نسوية، مقيمة يف فرنسا
ناشطة سياسية ونسوية،  البارويك:  هيام 

مقيمة يف هولندا
ناشطة سياسية ونسوية،  الشريوط:  هيام 

الرنويج مقيمة يف 
ية،  وجدان ناصيف: كاتبة ونسوية سور

مقيمة يف فرنسا
الياسني: كاتبة وناشطة نسوية،  وردة 

تركيا مقيمة يف 
يارا خليل: طالبة، مخرجة سينمائية. 

أملانيا. مقيمة يف برلني، 
يا، ناشطة إعالمية  يافا الحموي: من سور

مدنية نسوية، مقيمة حالًيا يف تولوز، 
فرنسا

يمام عبد الغين: ناشطة نسوية ومدنية، 
يا مقيمة يف الرقة، سور


