
  



 

                                                            (2)                       bohooth1@gmail. Com   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البحثي االبداع مسابقة فيالثاني  باملركز الفائز البحث

  



 

                                                            (3)                       bohooth1@gmail. Com   

 البحثي اإلبداع مسابقة عن

 بحثية،ال املواهب وتشجيع العلمي، البحث دعم ،للدراسات بحوث ملركز  الرئيسية االهداف من

 ملركزا اعتمد التي األبحاث مسابقة أهمها ومن األنشطة، من بالعديد املركز يقوم الهدف هذا ولخدمة

 املسابقة من دورة لكل يكون  أن املركز واعتمد  البحثية املواهب ودعم الكتشاف دوري بشكل تنظيمها

  املسابقة يف عليه للتركيز املسابقة تهدف الذي األساس ي املعيار مع وثيق بشكل يرتبط الذي اسمها

 يتفسم البحثي، اإلبداع على التركيز كان ،للمسابقة األولى الدورة وهي الدورة، هذه وفي

: جاالتم أربعة في مواضيعها وحددت الباحثات، من للمواهب موجّهة وكانت البحثي، اإلبداع مسابقة

  اإلسالمي والتطرف السوريون، والالجئون  النسائي، والعمل السورية، الثورة ومستقبل واقع

 بين بحثيو  ثقافي حراك إيجاد في تسهم أساس ي بشكل فهي ،أمور  عدة في املسابقة أهمية تكمن

  األمة ملستقبل والخطورة األهمية غاية في مجال في لتبدع للمرأة فرصة تعطي أنها كما الباحثات،

ط
ّ
 إلى اجتحت مواضيع على وأيضا مرحلية، وأهمية خصوصية لها بحثيه مواضيع على الضوء وتسل

   اإلسالمي التطرف موضوع مثل بحثية شجاعة

 التحكيم جنةول املتسابقات من لكل مراحلها كل في غنّية تجربة البحثي اإلبداع مسابقة وتعتبر 

 حققت سابقةامل بأن املسابقة على والقائمين املشاركات أغلب رأي كان املسابقة تقييم ففي  واملركز

ل  جيدة بدرجة ناجحة وأنها كبير، حد إلى أهدافها
ّ
   هللا شاء إن القادمة للدورات واعدة خطوة وتشك

 سابقاتاملت جهود أثمرت فقد ،الفائزة األبحاث هي املسابقة ات منجز  أهم أن نؤكد أن ننس ى وال

 تطوير يف وساهمت األبحاث ناقشت التي التحكيم لجنة وبنصائح الدؤوب البحثي العمل من أشهر بعد

   مالحظاتها ضوء في األبحاث

ل وأن القّراء اهتمام محط الفائزة األبحاث هذه تكون  أن نتمنى
ّ
  جالهام في بحثية إضافة تشك

 

 الشكر جزيل ولكم                                                                     

 للدراسات بحوث مركز                                                                  
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 أهداف البحث 

ة فترة وخاصيهدف البحث إلى تسليط الضوء على دور النساء في الثورة السورية منذ بداياتها 

اختارت االنخراط في التغيير بإرادتها ولم تفرض الظروف عليها ذلك  املرأةوذلك ألن  الحراك السلمي

فكان البد من اإلحاطة بالظروف واملالبسات والقناعات التي ساهمت في االنخراط النسائي الكبير في 

وتوضيح املجاالت التي استطاعت فيها التأثير على مجريات الحراك الثوري لالستفادة من  ،الثورة

  العمل النسائي والعمل على تطويرها واستغاللها بما يخدم القضية السورية نقاط القوة في 

كما يهدف البحث إلى توجيه األنظار إلى الصعوبات والتحديات التي واجهت النساء بشكل عام 

وناشطات الثورة بشكل خاص خالل السنوات األربع وكيف استطعن التغلب عليها وفرض وجودهن 

  يك فاعل ومؤثر في القرارعلى الساحة الثورية كشر 

 :ملن يوجه البحث

هذا البحث موجه لكل املهتمين بالثورة السورية واملعنيين بالنشاط النسائي ولكافة املؤسسات 

واالطالع على  في بناء الوطن املرأةاألجنبية التي تهتم بتنمية وتطوير وتعزيز دور أو اإلنسانية السورية 

  واحتياجاتها والعمل على تقديم العون الالزم لها في شتى املجاالتقدراتها وإمكانياتها 

 لكل املهتمين باالطالع على خفايا العمل الثوري السلمي في سنواته و وه
ً
 ألولىاموجه أيضا

  والراغبين في توثيق األحداث نقال عن صانعيها

 فهذا البحث يقترب من كونه 
ً
 تاريخيا

ً
 عألحداث الحراك الثوري النسا رصدا

ً
ن ئي السلمي نقال

  2014وحتى نهاية عام  2011بين عامي شاهدات عيان عاصرن الحراك الثوري وشاركن فيه

  :مصطلحات

 2011عام  من أذار 15ويقصد بها انتفاضة الشعب السوري والتي بدأت في : الثورة السورية -

ة والكرامة ي طالبت بالحريوانطلقت شرارتها من محافظة درعا وانتشرت في كافة املناطق السورية والت

ثم تطور سقف مطالبها إلى إسقاط النظام بكافة إجهزته األمنية حيث قوبل الحراك السلمي املدني 

 من قبل قوات النظام وجيشه لتتحول إلى ثورة مسلحة اضطر 
ً
منذ البدايات برد أمني عنيف جدا

  السالحأهلها للدفاع عن وجودهم وحقوقهم في وجه نظام ال يفهم سوى لغة 

وقد   ألف شهيد على أقل تقدير مثلهم من املعتقلين 300سنوات أكثر من  4وقد قدمت بعد 

الحرب األهلية ولكنها ما تزال نضال شعب في سبيل بقائه وفي سبيل أو يسميها البعض األزمة السورية 

  حريته

عن مواقفه ل فيها اإلعالن أو وهي مجموعة من ممارسات الشعب التي ح :الحراك السلمي -

السياسية بطريقة سلمية غير عنيفة واالحتجاج على ممارسات النظام وشملت العديد من الفعاليات 

  كاملظاهرات واالعتصامات والبيانات وغيرها
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والتي   (1)ل الصفحات على الفيس بوكأو وهي من  :صفحة الثورة السورية ضد بشار األسد -

د القمعي واملطالبة بحقوقه وكرامته ونقلت أحداث دعت الشعب السوري للثورة على نظام األس

 
ً
  الثورة السورية إعالميا

السياسية وقد يكون ألسباب االنتقال من منطقة إلى أخرى ضمن حدود الدولة و وه :النزوح -

  اقتصاديةأو سياسية 

لذي االشخص و هالسياسية والالجئ خارج حدود الدولة  آخرإلى من البلد االنتقال و وه :اللجوء -

ويقسم إلى   والفقر اإلرهاب، الحربقامة في بلد آخر غير موطنه، ألسباب كثيرة منها يطلب اللجوء واإل

  دينيةأو إنسانية أو لجوء ألسباب سياسية 

أو ئة فأو ملصلحة حزب تفريغ الثورة من مفهومها الشعبي وتحويلها  تعني :أسلمة الثورة -

ه فرض رؤيت يحاول ، و ة فهمه الشخصية لإلسالمر تيار "إسالمي" يمررها من دائأو جماعة أو مجموعة 

  الخاصة عن الشرع واإلسالم بقوة السالح

دعوة النساء إلى التوجه   مصطلح إعالمي أطلقه اإلعالم السوري يقصد بهو وه: جهاد النكاح -

 في سورياأي إمتاع املقاتلين ، تحت غطاء شرعي النكاحاألراض ي السورية من أجل ممارسة و نح

  القتالشفهية من أجل تشجيعهم على  بعقود زواجلساعات قليلة 

 مقدمة

  2011تعتبر الثورة السورية والتي بدأت في آذار 
ً
نقطة تحول تاريخي يجب الوقوف عندها مطوال

 فبعد موت سريري استمر ،عجيبة من عجائب الدهرأو بالتحليل والبحث فقد كانت بمثابة معجزة 

أعتى طغاة هذا الزمان ويطالب بحقوقه  قرابة ثالثة عقود نهض الشعب السوري العظيم ليواجه

 عند أسرة حاكمة فرضت نفسها عليه بالقوة 
ً
 في الوطن ال عبدا

ً
م يكن بامكانه ول وحريته بصفته شريكا

 و الصمود ل
ً
  جنب إلى لم تقف كل فئاته جنبا

 للعيان تحتل الصفوف 
ً
 جدا

ً
اركة ولكن مش  األولىكانت املشاركة الذكورية في الثورة واضحة

 
ً
 عن غيرهاأو النساء لم تقل أهمية

ً
لربما لم تسلط عليها األضواء ولم يهتم بتفاصيلها اإلعالم   خطورة

  جالالعبء األثقل في هذا املالسورية حملت  املرأةبل لعل  ،في سورية ال يمكن إغفاله املرأةإال أن دور 

 على العديد من  األولىوفي بحثي هذا اعتمدت بالدرجة 
ً
على استبيان من مئة سؤال وزع الكترونيا

ناشطات الثورة السورية الفاعالت باإلضافة إلى شهادات شخصية من شاباٍت ونساء كان لهن أثر بارز 

اسة على ناشطات دمشق وحمص ومهما وتركزت الدر  ،في مجريات الحراك الثوري وبخاصة املدني

  محصنا بالدراسة تبقى هناك العديد من الحاالت واملشاركات الفاعلة التي لم يعلم بها سوى هللا تعالى

 :املقدم (2)مالحظات حول االستبيان
                                                           

(1)ar.facebook.com/Syrian.Revolution-https://ar 
(2)OMORn_C1DHeH5VEmOaEgeiqFMsZKpEUAp98KgF4/viewform-https://docs.google.com/forms/d/1VKv 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%83%D8%A7%D8%AD
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%83%D8%A7%D8%AD
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D8%AF_%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D8%AF_%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF
https://docs.google.com/forms/d/1VKv-OMORn_C1DHeH5VEmOaEgeiqFMsZKpEUAp98KgF4/viewform
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اعتذرت العديد من الناشطات عن اإلجابة وذلك ألسباب أمنية تتعلق بسالمتها وسالمة عائالتها  -

  الناشطات املوجودات في مناطق تابعة للنظام ألن بعض التفاصيل قد تكشف عن هويتهاوبالذات 

استخدمت بقية الناشطات أسماء مستعارة في اإلجابة وذلك لحرصهن على عدم كشف  -

  شخصياتهن الحقيقية كون أعمال الثورة جميعها تتطلب الحرص األمني

اب باالنتهاكات تم التحفظ في الحديث عنها ألسببعض التجارب الشخصية وبالذات فيما يتعلق  -

  شخصية

-   
ً
إضافة إلى شعور طاغ باليأس  كان هناك انطباع عام سائد بعدم جدوى أي عمل ثوري حاليا

 بعد أن ظهر وبشكل جلي فقدان نشطاء الثورة السورية القدرة على اتخاذ القرار 
ً
والخذالن وخصوصا

املصالح الدولية املختلفة األمر الذي ملسته من خالل التفاعل والتحكم بمجريات الثورة بسبب تدخل 

  مع االستبيان

  اغلب املشاركات كّن من مناطق دمشق وريفها مع وجود مشاركتين من حمص وحلب -

 في املجتمع قبل الثورة  املرأة حال

 املرأةون ك ،في سوريا مالم نحط بالوضع العام للشعب ككل املرأةلن نستطيع الحديث عن وضع 

 النصف 
ً
ري ألقت ت تعتري املجتمع السو نفاملشاكل العديدة التي كا ،يزيد بقليل ماأو تشكل تقربيا

هي األم والزوجة واألخت والبنت والطالبة  املرأةبظاللها على جميع فئات الشعب وخاصة النساء كون 

  واملوظفة

ام سلطة انعد ،املفرط ويمكن تلخيص الوضع العام في سورية ببضع كلمات تتجلى في الخوف

ائفي التمييز الط ،انتشار الرشوة واملحسوبيات ،القانون أمام سلطة املتنفذين من أصحاب القرار

غياب الرقابة واملحاسبة والتخلف الحضاري واملعرفي واالجتماعي باإلضافة إلى الظلم  ،املبطن

  والتعصب والتجهيل

لثورة بشكل عام كانت األجوبة تتفق على أن وعند سؤالنا في االستبيان عن وضع سورية قبل ا

  38مري )أو فقد قالت السيدة سهير  الوضع كان بغاية السوء
ً
 متزوجة وأم وموظفة( واصفة

ً
عاما

 للغاية" :الوضع
ً
 ى واملحسوبيات والوسايطأو يعم فيه الفساد والسرقات والرش ،كان الوضع سيئا

 رباإلضافة ملعاداة الدين ومنع الكثير من الشعائ  والتمييز الطائفي للعلويين على حساب السنة

 للنظام تدع أما تلك التي،ومحاصرتها
ً
ص لها تكون تبعا

ّ
اعته للحاكم وترسخ االنقياد له وتجعل طو يرخ

    من طاعة هللا
ً
 من حرية الكلمة وانتهاء باإلضافة لقمع الحريات بدءا

ً
نظمات بحرية تشكيل الهيئات وامل ا

 مرجعية الحكمجعل و   إقصاء عامة الشعب عن دوائر صنع القرارباإلضافة إلى  والجمعيات واألحزاب

مصلحة الطائفة و محصورة في مجلس الطائفة العلوي الذي يحكم سوريا وفق مبدأ أساس ي وه

 ا كلوشاركو عائلة األسد وبعض أقربائهم باقتصاد البلد  تتحكمحيث …وعائلتي األسد ومخلوف

 "…فساد السلك الصحي  فساد القضاء  د التعليمفساعدا عن …مشروعأو استثمار 
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 سجنكانت سوريا  " :عاما متزوجة وأم الطفال( 37أما ضياء )
ً
 كبير  ا

ً
قلم فيه الناس مع أت ا

نه أن ما يحصلون عليه مكسب ومكرمة و أاعتبروا   غلب حقوقهمأقبلوا بالقليل ولم ينالوا  ،ظروفال

 " كثرأليس من حقهم املطالبة ب

معزل عما ب املرأةلم تكن  ،إلى تأثير الوضع العام في سورية على النساء بشكل خاصوباالنتقال 

ض فلم تجد ممن حولها في بع ،يجري في عموم املجتمع بل كان لها في بعض األحيان نصيب مضاعف

   األحيان سوى ظلم جديد ضاعف ما تالقيه في الواقع

ير من والتقاليد التي قد تنسب للدين في كثفقد كان املجتمع املحيط يلقي عليها بقيود العادات 

 وخاصة في مناطق األرياف البعيدة عن  واختيار الشريك ،األحيان فتحرم من بعض حقوقها كالتعليم

 على النساء والظلم الذي عانته تلك املناطق توجه 
ً
املدن الكبيرة فالتجهيل في تلك املناطق بدا مضاعفا

  األضعف في دائرة الصراعلكونها  املرأةو بشكل أكبر نح

  السورية املرأة" :عاما( 23تقول هبة ) 
ً
 و  ُمغيبة علميا

ً
  اليد ومظاهرقعادات وتمكبلة ب  ثقافيا

 " همها كيف ترسم الكحل  ةواقعيال ةعن الحياو واقعي العمل العن و  ةسياسالعن  ة كل البعدبعيد

في سوريا شأنها شأن غيرها السوريين كانت تعاني في التمييز  املرأة" :مري فتقول أو أما سهير 

ة فقد ومن تجربتي الشخصي ،السنية املرأةالعلوية بامتيازات ال تحظى بها  املرأةالطائفي إذ تحظى 

 سنين أدرّ  9قضيت 
ً
عن بيتي بينما كانت قريناتي من العلويات يحظين بالعمل  س في مدرسة بعيدة جدا

تؤطر ضمن  أةاملر كما كانت  ،النتقال كان يقابل بالرفض لصالح العلوياتلطلب  كلفي مدارس قريبة و 

وتفعيل جهودها وباطنها تسخيرها لتأييد النظام الحاكم ونشر  املرأةتنظيمات بعثية ظاهرها إبراز دور 

 هذا عدا عن الجماعات الدينية النسائية التي كانت قائمة على عين النظام وتحت أنظاره ،الرضوخ له

 " حتى قامت الثورة فإذا بها تؤيد السفاح وتصفق له  والتي لم يكن لها أي توجه سياس ي

االجتماعية إال بعض الشخصيات واألسماء أو ظهور واضح في الحياة السياسية  للمرأةلم يكن 

املقربة من النظام والتي كانت تتملقه وتلمع صورته حيث كان هناك عزوف شعبي عن أي مشاركة وقد 

  ل بين العامة "هذه البلد ليست لنا هذه بلدهم"أو مقولة شائعة تتد هناك

انت تعاني ك املرأةومما سبق وبالعودة إلى أغلب االجابات في االستبيان اتفقت الكثيرات على أن 

  من االضطهاد واإلقصاء عن دورها الفاعل في املجتمع
ً
  ولربما كان هذا اإلقصاء ذاتيا

ً
 حيث واختياريا

ساء االهتمام بسفاسف األمور لعدم وجود قضية واضحة عادلة تستحق النضال اختارت الن

فلم يكن املجتمع من فرض هذا ،كما اختار الرجل هدف السعي وراء لقمة العيش فقط ،والبذل

  اإلقصاء وانما كان الوضع العام في البالد قد قزم األحالم وخفض سقف األهداف إلى أدنى املستويات

 وجاءت البشارة:

كانت املستحيالت عند العرب ثالثة فهي عند السوريين أربعة "الغول والعنقاء والخل الوفي  ذاإ

كان مجرد الحديث عن   والتي كانت في ذهن السوريين من املسلمات وحدوث ثورة على نظام األسد"

 من أحداث تونس إلى مصر كان   أي تغيير شطحة من شطحات الخيال
ً
كل األحداث السياسية بدءا
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 من يحكمنا غوٌل موغٌل في نحن ال نشبه غيرنا!! تابعها السوري بحسرٍة ويأٍس ويقول سورية غير !!ي

  وتبدأ ذكريات الثمانينات األليمة تعود على األلسنة وفي األذهان  األجرام لن يقف في وجهه ش يء!!

ط فق مجرد الفكرة  إلى تحديد موعد لالحتجاجو كان مجرد انطالق صفحة على االنترنت تدع

ولم أتابع   :" لم تكن تهمني السياسة وال تعنيني(3)كانت تثير الرعب وترعد األطراف تقول أم حمزة

 
ً
ونس ولم أكترث ملا يجري في ت  إال عند االجتياح اإلسرائيلي ملناطق جنوب لبنان وغزة األخبار سابقا

غبطه أ زلت بفرحٍة ما كوني بعيدة عن املشهد السياس ي إال عندما انطلقت صرخة الرجل في الشارع

 في الطريق عليها " ابن علي هرب "
ً
  عندها كانت ثورة مصر في بداياتها وعندها أدركت بأن هناك بركانا

دفعني الفضول   سمعت عن دعوة الصفحة السورية للتظاهر من إحدى صديقاتي في أمريكا

  ة تلكرد أن أفتح الصفحلالستكشاف إال أن ذلك استغرق مني أكثر من أسبوع ألستجمع شجاعتي ملج

  ما
ً
 وشجاعة

ً
زلت أذكر تلك الكلمات املشجعة على بداية الصفحة والتي كانت تعتبر مجرد قراءتها انجازا

  كبيرة

والجميع يترقب بفضوٍل  2011من شباط  5في ال  (4)" يوم الغضب السوري " األول وجاء املوعد 

 لم يحدث وأذكر وقتها أن التلفزيون  وشوق 
ً
السوري كان يبث مشاهد مباشرة من مناطق  لكن شيئا

 
ً
 جدا

ً
  دمشق تظهر األمن واألمان على أنغام أغنية فيروز " ال تندهي مافي حدا"  كانت النتيجة متوقعة

  فسورية غير !! هذا ما برمج عليه العقل السوري خالل عقود

االخبار بانتظار  وكان العديد مثلي يتسمرون وراء شاشات  2011آذار  15وجاء املوعد الثاني 

 حتى جاءت أخبار انطالق أحدى املظاهرات ولكن !!!  كان هناك رفض داخلي للتصديق  انطالق الشرارة

 !!!" املاردو هل من املعقول أن يصح

 :تطور مشاركة النساء خالل سنوات الثورة -2

كانت مشاركة في الثورة السورية منذ البدايات وكان لها تواجد  املرأةال يستطيع أحد اإلنكار أن 

خالل السنوات األربعة وإلقاء الضوء على  املرأةل رصد تطور مشاركة أو قويٌّ واضٌح للعيان وسنح

 نشاطاتها املختلفة 

 :2011في عام  املرأةدور  – 2-1

عد إطالق الدعوة للتظاهر ذاك اليوم الذي كان يرقبه السوريون بشوق ب الخامس عشر من آذار

لى أو كان املوعد في دمشق القديمة حيث خرجت   وإعالن بداية انطالق ثورة الشعب السوري

ورا ن"و" مروة الغميانل الناشطات السوريات " أو املظاهرات وكان الحدث األبرز فيها االعتداء على 

  " الرفاعي

                                                           

 حدى ناشطات الثورة الدمشقيات في تصريح شفهي خاصإل  ) اسم مستعار ((3)
احة سعد في سوأمام مجلس الشعب في دمشق  دعوة انتشرت على صفحات الفيس بوك أطلقها نشطاء للتوجه واالعتصام و وه يوم الغضب السوري(4)

لالحتجاج على القمع والفساد واملطالبة باإلصالح وإطالق الحريات واإلفراج عن سجناء  2011شباط/فبراير  5هللا الجابري وسط مدينة حلبيوم السبت 

 .الرأي
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أحد شبيحة النظام على تلك الشابة الذي يظهر اعتداء و ال يوجد سوريٌّ لم يشاهد الفيدي

مة إضعاف أيام بته وكان مصيرها الحبس ملدة عشرة  السورية ألنها تحمل العلم وتغني النشيد الوطني

  الشعور القومي

من آذار في اعتصام صامت  16ن في يحيث تجمع  بعض الناشطين الحقوقي  وتتالت األحداث

للمطالبة باإلفراج عن سجناء سياسيين منهم املحامي أنور البني بساحة املرجة أمام وزارة الداخلية  

  15والكاتب علي عبد هللا و
ً
ن كان م فما اعتقلوا في مدينة درعا لكتابتهم شعارات على الجدران طفال

والتي تم  (5)سهير اتاس ي قوات النظام إال أن اعتقلت العديد منهم كان من بينهم كان من بينهم السيدة

من آذار  كما وثقت اللجنة  15ى خلفية حديثها إلحدى القنوات الفضائية عن تظاهرات الاعتقالها عل

 من دمشق يم الصايغر اعتقال عدد من املتظاهرين منهم نساء عرف منهن  (6)السورية لحقوق اإلنسان

عيد هذا األمر لي وربا وليلي اللبواني، وصبا حسن، وثارت عبد الكريممن حلب  عال الكياليوالطبيبة 

إثر كتابتها على مدونة  2009إلى الواجهة والتي اعتقلت في عام  (7)طل امللوحيقضية اعتقال الشابة 

ا قبل أقل ليتم الحكم عليه  خاصة بها على اإلنترنت اعتبرها النظام انتقاداٍت سياسيٍة غير مسموح بها

  جسس والعمالةسنوات بتهمة بالت 5من شهر من انطالق الثورة بالسجن مدة 

 ولكن رد النظام واشتعلت معها آمال السوريين بحدوث تغيير ما  واشتعلت األحداث في درعا

وتلك الفيديوهات املسربة من درعا وأهلها كانت عنيفة على نفسية الشعب السوري الذي لم يقرأ عن 

هل ف  الة صدمةهل سيحدث املستحيل ؟؟ هل هناك أمل ؟؟كان الجميع في ح  الحرية إال في الكتب

هكذا أجابت أغلب  ستكون الحالة السورية مثل أخواتها في تونس ومصر ؟ كان الجواب الغالب ال

 %36الناشطات السوريات عند سؤالهن هل كان لديك أمل بحدوث ثورة في سورية؟ بنسبة بلغت 

  أجبن بال %64بنعم مقابل 

ة من الفنانين السوريين أغلبهم من وعاد دور النساء إلى واجهة األحداث عندما أطلقت مجموع

عبي التحرك الشو لربما كان هذا ه " بيان الحليبالنساء بيانا نشر على االنترنت وقد عرف باسم "

)النداء شخصية معروفة أغلبهم من الفنانين والذي حمل عنوان  400الذي ضم حوالي  األول العلني 

 :وكان نص البيان العاجل للحكومة السورية(

"الحصار الغذائي املفروض على درعا أدى إلى نقص املواد التموينية والضرورية الستمرار الحياة، 

 على األطفال األبرياء الذين ال يمكن أن يكونوا مندسين في أي من العصابات 
ً
ملشاريع اأو وأثر سلبا

                                                           

لسورية هم هاشم األتاس ي ولؤي  تنتمي لعائلة آل األتاس ي الحمصية العريقة كان منها ثالثة رؤساء .حمص ناشطة سورية حقوقية معارضة من مدينة(5)
 األتاس ي ونور الدين األتاس ي

(6)www.shrc.org/?p=9776http:// 
 27الثانوية، اعتقلها جهاز أمن الدولة السوري في  حمصوطالبة بإحدى مدارس  سورية مدونة( وهي 1991نوفمبر 4في  حمص )مواليدطل امللوحي(7)

 2011 شباط/فبراير 14 وفي، مدونتهاالسياسية" على  على خلفية نشرها بعض املواد "ذات الخلفية2009ديسمبر

 م،ُحكمعلىطالمللوحيبالسجنلمدةخمسسنواتبتهمةإفشاءمعلوماتلدولةأجنبية

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%B5
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%B5
http://ar.wikipedia.org/wiki/4_%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/4_%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%B5
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%B5
http://ar.wikipedia.org/wiki/27_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/27_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/27_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/2009
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A9
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ال ية وأغذية أطفغذائية من مواد تموينية وأدو  ونحن نطالب بدخول إمدادات، الفتنوية بكل أنواعها

رضوا يتعأو ال نريد ألطفال بلدنا أن يجوعوا  فنحن ،الهالل األحمرأو بإشراف وزارة الصحة السورية 

االستجابة بالسرعة الكلية، فأطفال درعا جائعون ويحتاجون لألغذية واألدوية بشكل و نرج  لألذى

 (8) عاجل وطارئ"

 ،ى واصفمن رة على الساحة الفنية كالفنانةوكان من املشاركات في البيان أسماء نسائية مشهو 

رشا خرجة وامل ريمة فليحان ويم مشهديباإلضافة إلى الكاتبة  عزة البحرة ،كنده علوش ،يارا صبري 
وقد نالت املشاركات من جراء هذا اإلعالن األذى والسباب والتخوين حتى وصل األمر إلى  شربتجي

  مقاطعة الشركات الفنية لهن

 بريف وتتالك 
ً
األحداث بقدر من هللا وانتقلت شعلة الثورة من درعا إلى مناطق مختلفة بدءا

  وبدأ الحراك الثوري يشتد كل يوم جمعة ويتقد  دمشق وحمص ودير الزور

لكون صالة الجمعة مشاركة نسائية واضحة  األولىلم تشهد مظاهرات الجمعة في البدايات 

ستنشاق ال أو ممن بإسعاف املتظاهرين الذين تعرضوا للضرب إال أن النساء اهت مقتصرة على الرجال

  الغازات املسيلة للدموع

وظهرت الحاجة للتنظيم وللتنسيق فبدأت التنسيقيات إلى جانب عملها اإلعالمي بتشكيل نواة 

  يحكمها الخوف وقلة الثقة  ثورية الستقطاب العناصر الفاعلة وكانت البدايات صعبة

الدم السوري الذي أريق في سبيل الحرية أذاب حاجز الخوف في دماء ولكن مسار األحداث و 

   السوريين
ً
 وحرفية

ً
 وحنكة

ً
  فزادت وتيرة التظاهرات لتنتقل إلى بقية أيام األسبوع بشكل بدا أكثر تنظيما

وبدأت حمص تخطف راية الثورة ليبرز ناشطوها بشجاعة منقطعة النظير  وكانت املشاركة 

 
ً
عند سؤالها عن حجم املشاركة النسائية في مدينة حمص في  (9)تقول درة  النسائية واضحة جدا

"رغم كل العقبات والحواجز التي وقفت في وجه املشاركة النسائية في بدايات الثورة إال أن  :البدايات

من إجمالي  %40النساء فرضن وجودهن وبشكل واضح حيث كانت املشاركات النسائية تصل لنسبة 

كانت   2011-04-18فمثال في اعتصام الساعة الشهير في  ،املظاهرات والفعاليات الثوريةاملشاركين في 

 أعداد الرجال ولكن تم تجميعهن في الركن البعيد عن املواجهات مع 
ً
أعداد النساء تقارب تقريبا

 باالخالء طلب املتظاهرون من النساء املغ ،عناصر النظام
ً
درة اوعندما وجه النظام للمشاركين إنذارا

 على سالمتهم
ً
 " حرصا

حماة تلك املدينة املثخنة بالجراح التي نهضت من رقادها لتفاجئ النظام و وتوجهت العيون نح

كانت تلك التظاهرات شبه اليومية على درجة جيدة من التنظيم   بمظاهرات ضمت مئات اآلالف

حديد مدينة حماة ولكن النظام لم يمهل السوريين فضرب بيد من  ،وبمشاركة نسائية ملحوظة

وتساقط املئات من الشهداء كل يوم في   ل أيام رمضان وشدد الحصار على مدينة حمصأو الجريحة 

                                                           

 hp?sy_seq=132186news.com/readnews.p-http://www.syria :موقع سيريا نيوز (8)
 كانت متواجدة في اعتصام الساعة وأدلت بشهادة شفهية عن ما جرى طالبة جامعية من مدينة حمص ناشطة في املجال الثوري منذ البدايات(9)
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ومع كل هذا العنف لم تغب النساء عن املشاركة والحضور  ،رد فعل كان األعنف واألقس ى في تلك األيام

ل ا ال نستطيع أن نرصد كبشكل فاعل في إسعاف الجرحى ونقل األدوية وتأمين االحتياجات ولعلن

ّيب عن اإلعالم ومازلنا نذكر أو الحراك النسائي فكثير منه طاله النسيان 
ُ
 (10)اساعتصام نساء بانيغ

 للمطالبة باملعتقلين  (12)واملعضمية (11)وداريا

ومع استحضار التسلسل الزمني لتطور االحداث نستطيع القول أن مشاركة النساء كانت في 

 املجاالت التالية 

 :املشاركة في التظاهرات

واألمر الذي تطلب جرأة مضاعفة من النساء القتحام   وهذا كان عماد العمل الثوري ذاك الوقت

ولعل املشاركة في املظاهرات لم تكن  ،هذا الخطر الهائل وهّن يرين ما يحل بالشباب من ضرب وأذى

 تقتحمه النساء بسالسة
ً
 سهال

ً
ملحيط لها رفض املجتمع اأو عقبات فقد جوبهت بالكثير من ال ،مجاال

 من قدرها الرفيع املرأةلفكرة تظاهرة 
ً
 وحطا

ً
 وسوقية

ً
قاد األمر الذي سيستجلب لها انت  واعتباره عيبا

اب عنها مما يهدد مستقبلها كأنثى
ّ
ط

ُ
فيه  عدا عن الترهيب املعنوي املبالغ ،العامة والخاصة وابتعاد الخ

في حال اعتقالها من قبل النظام والكثير الكثير من الروايات واملبالغات ملا يحدث  للمرأةملا سيحصل 

  ملا يتوقع حدوثهأو 

 من دائرة األسرة القريبة
ً
ئرة إلى دا ،هذا الحصار الفكري االجتماعي أطبق على النساء ابتداءا

ي حتى وإن كانت تدع -إن لم نقل كلها–األمر الذي دفع أغلب الجماعات النسائية الدينية  ،املجتمع

 إلى التشديد على منع خروج النساء إلى املظاهرات بدعوى كونها "ِعرض " وأن 
ً
االنحياز للثورة سرا

عتقل في تأو امر و وقوعها في يد النظام قد ينتهك شرفها وتطورت االمور إلى محاربة كل من تعص ي األ 

 تهدد أفكار 
ً
  زميالتها وتعرض أمن النساء إلى الخطرمظاهرة باستبعادها ونبذها واعتبارها ناشزا

هذا الحصار املطبق من قبل األهل والدائرة القريبة استدعى أن تكون نشاطات الثائرات 

اهرة وكثير من العائالت كانت تتفاجأ باعتقال ابنتها في تظ ،السوريات سرية حتى على أقرب الناس إليهن

األمر  ،الثوري الذي ال يعلم عنه أقرب الناس إليها باستدعائها ألحد فروع األمن على خلفية عملهاأو 

 
ً
 وصل إلى حٍد كبيرٍ  الذي حّمل املشاركات في الثورة عبئا

ً
شين يخ فكثير من الناشطات كن ،جديدا

  موقف األهل في حال االعتقال أكثر من الخوف مما قد يواجهنه في فروع األمن سيئة الصيت

بل املجتمع فكما لم يق  في وجه النساء في بدايات الثورةلم تكن تلك العقبة الوحيدة التي وقفت 

 على النساء من   مشاركة النساء في التظاهرات
ً
 خوفا

ً
لم يقبل الثوار الذكور في البدايات ذلك أيضا

 بالرجال فقط ،همجية النظام
ً
 منوطا

ً
 وقد وصل  إضافة إلى دوافع داخلية تعتبر أن هذا األمر  أمرا

                                                           

 https://www.youtube.com/watch?v=0HwwZyUUZ1M :  2014نيسان  13للمطالبة باملعتقلين بتاريخ  يوضح اعتصام نساء بانياسو فيدي(10)
 https://www.youtube.com/watch?v=4aSHNmQM8aA :2011-7-31يوضح اعتصام نساء داريا للمطالبة باملعتقلين بتاريخ و فيدي(11)
 https://www.youtube.com/watch?v=CNuYrbeeeeM :20110-5-20للمطالبة باملعتقلين بتاريخ يوضح اعتصام نساء املعضمية و فيدي (12)

https://www.youtube.com/watch?v=4aSHNmQM8aA
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املظاهرة بشكل واضح عن رفضهم ألي مشاركة نسائية مع التهديد و لن فيه منظماألمر إلى حد كان ٌيع

" مع بدايات  :(13)معلقة على هذا املوضوع  بإلغاء املظاهرة بشكل كامل في حال املخالفة تقول ضياء

إلى   ظهرت الكثير من الدعوات  تنظيم أنفسهم محاوالتتجمع الثوار في الواقع االفتراض ي ومع بداية 

من  %30تحييد املشاركة النسائية عن التظاهرات مع العلم بأنها كانت تشكل في كثير من األحيان 

وتعالت النقاشات والسجاالت بين الطرفين كل يدعم حجته باألدلة الشرعية   أعداد املشاركين

 للتظاهر وأنها قد تتسبب ب املرأةكانت أغلب الحجج تدور عن كون   والبراهين والحجج
ً
عتقال امعيقا

وال عدا عن بعض األق ،بعض الشباب الذين لن يرضوا أن يتركوها بين براثن عناصر األمن بسهولة

اعها مستمرة إلقن محاوالتمع  ،عن كون صوتها عورة ال يجب أن ترفعه في الشارع صارخة بالهتافات

 اهر كان مسولكن دفاع النساء عن حقها الثوري بالتظ  بالتزام العمل األسلم من وراء الشاشات
ً
تميتا

 باألدلة الشرعية التي أسكتت كل األصوات العالية
ً
فقد استدللن على جواز خروجهن   ومدعما

 
ً
 للمرض ى رغم احتأو بمشاركة النساء مع النبي صلى هللا عليه وسلم في املعارك قتاال

ً
مالية تطبيبا

  األمر الذي كان يعتبر بالغ الخطورة أنذاك ،تعرضهن للسبي

 من 
ً
وقد ظهر دور جديد للنساء فرضه واقع الحال حيث كانت العديد من الفتيات تنقذ شبانا

قريبته وتستطيع ببعض الصراخ والبكاء أو براثن االعتقال إثر كل مظاهرٍة بعد ادعائها أنها أخته 

  اعتقاله يحاول والرجاء استعطاف الشبيح الذي 

 تمحاوال وأذكر حادثة طريفة كنت شاهدة عليها ففي إحدى الحارات الدمشقية وبعد فشل كل 

اإلقناع إلبعاد النساء عن املشاركة قرر بعض الثوار الشباب افتعال مسرحية وإنهاء املظاهرة بطريقة 

التفاق وا وتم التخطيط ،ترعب كل املشاركات فيها بحيث تمنعهن من مجرد التفكير في إعادة التجربة

  (15)بفركشة(14)وجرت املظاهرة بمشاركة نسائية واضحة وفي النهاية قام الهّتيف
ً
املظاهرة مخترقا

يصيح بشكل مفزع عن كمين مباغت لألمن واقتراب لعناصره وأثار و الصفوف  مع ثلة من أصحابه وه

طط له وانفضت امل
ُ
رة بذعر ظاههذا التصرف فزع جميع املشاركين من الشباب الذين لم يعلموا ما خ

حيث تحولت الفتيات املشاركات من الهتاف الثوري الى املش ي بصورة   طال املشاركين الشباب فقط

قد ل وجوههن نظرة مفتعلة من البراءة والدهشة واالستغراب!!! و طبيعية متفرقات عن بعضهن وتعل

 وثقة بالنفس وقدرة على استيعاب الظروف
ً
ع أنهن لم الطارئة م كانت النساء املشاركات أكثر تماسكا

 ضحكات الشماتة والتشفي عندما انكشف املوضوع وكّم  يعلمن باملخطط املسبق
ً
ولن أنس ى أبدا

حيث انقلب السحر على الساحر ولم يجرؤ بعدها أحد   السخرية والنقد الذي طال الشباب املنظمين

 " من املشاركة املرأةفي تلك املنطقة أن يفكر  باستبعاد 

                                                           

  ناشطة من دمشق(13)
 .الثائر الذي يقود املظاهرة بالهتافات :الهتيف(14)
 .يدل على إعالن انتهاء املظاهرةو مصطلح ثوري متعارف عليه وه :الفركشة  (15)
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الرفض للمشاركة النسائية في محافظة دمشق وحمص فحسب بل تكرر في كل  لم ينحصر هذا

لى في غالب املناطق فرضت نفسها ع املرأةولكن   مدينة وتجمع بدأ فيه الحراك الثوري في االشتعال

  الجميع كشريك فاعل ومؤثر وصانع للقرار الثوري

 من العقبات واملوروثا الكثيرات من النساء
ً
 كبيرا

ً
 ت االجتماعية وكسرن حاجز الخوفتحدين كما

جال لم فبعض الر  ،بل لعلهن كن املشجعات واملستنهضات لهمٍم نائمٍة فاترةٍ  ،قبل كثير من الرجال

 من رجولته فكانت شجاعة 
ً
 ذلك انتقاصا

ً
يتحمل أن تسبقه النساء بشجاعتهن إلى ميادين الثورة معتبرا

 ساعد
ً
 من الشباب النساء املشاركات سببا

ً
  على كسر حاجز الخوف والدخول في الزخم الثوري أعدادا

 فلقد كانت الفئة 
ً
 وتحديا

ً
 كن أكثر شجاعة وإقداما

ً
والبد من االعتراف أن النساء األصغر سنا

املشاركات في التظاهرات العادية في  املتظاهراتاكثر من مجموع أو  %80تشكل  30-15العمرية بين 

 أكبر  ،االستبيان مدينة دمشق حسب شهود عيان وحسب نتائج
ً
أما تشييع الشهداء فلقد ضم أعدادا

  بكثير من النساء من مختلف األعمار

ل مشاركاتي الثورية على األرض هي مشاركتي في تشييع الشهيد أو " كانت :(16)تقول أم حمزة 

قبلها كانت مشاركاتي عن طريق  ،2011زردشت وانلي في حي ركن الدين في الشهر السادس من عام 

 باألجهاض ،النت
ً
 في الشهر السادس ومهددة

ً
تركت ولدي الصغيرين عند أحد   ،كنت حينها حامال

 ألحضر تشييع 
ً
لم أتوقع أن أرى تلك األعداد في   ل شهيد في حي ركن الدينأو األقارب وذهبت سرا

مشارك ثلثهم  2000املشاركين بأكثر من أستطيع تقدير أعداد  ،بدايات الثورة في منطقة داخل دمشق

 من النساء
ً
  ،تقريبا

ً
يصرخ  كان الجميع ،كن من مختلف األعمار كبيرات وصغيرات وعجائز وحتى أطفاال

 األمن الذي تحاش ى هذا السيل البشري 
ً
زلت أذكر كيف كان هناك  ما ،بغضب ويهتف متحديا

ا مسلحين بالعص ي والحجارة وترافقهم كانو  ،العشرات من الشباب يحيطون موكب النساء لحمايته

أذكر  زلت ما ،بعض السيارات ) الهوندايات( للتأكد من سالمة موكب النساء وعدم التعرض لهن بأذى

 منصورة بإذن هللا ،تلك النظرات امللتهبة من عيونهن
ٌ
 بأنها ثورة

ً
 " عندها أحسست فعال

ا أحيانا بقوته يحميه  ت تحمي الرجل ويحميهافكان  أن تفرض مشاركتها في التظاهر املرأةلقد استطاعت 

 في بعض األحيان بدموعها وصراخها الستخالصه من يد األمن
ً
  وحرصه على سالمتها وتحميه أيضا

 " ولربما كانت هذه األمور تنفع في البدايات

على صفحتها الشخصية ملا جرى معها ليلة  (17)وقد تكون شهادة العيان التي خطتها نسائم الحرية 

 القدر 

قد يقال لوصف ما القت ناشطات الثورة في ذاك الوقت  فقد استطاعت نقل  أبلغ من كل ما

الوقائع بأبعادها النفسية والعاطفية وبحرقٍة واضحٍة تبين الفكر الثوري والهم الكبير الذي كانت 

مسلطة الضوء على ظروف املجتمع املحيط وردة يحمله ثوار دمشق وثائراتها على وجه الخصوص 

                                                           

 ( متزوجة  35ناشطة من دمشق )(16)
ً
  أطفال 3وأم ل عاما

 ناشطة من دمشق (17)
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 " :تقول نسائم فعله ووحشية النظام وإجرامه في قمع التظاهر
ً
ي ف في شارع من أكثر الشوارع ازدحاما

الشابات يدخلون الحارة الضيقة التي و بدأ الشباب  ،اخر من رمضانو مدينة دمشق خالل العشر األ 

نا عند دخول الحظ  هي التكبيرو تظرين إشارة البدء باملظاهرة شارع العابد منو تقع بين شارع البرملان 

كان   يةو أالحارة من شارع العابد وجود اثنين من الشبيحة مفتولي العضالت وقبيحي الوجوه على الز 

هناك أيضا بعض الشباب والشابات املتفرقين في هذه الحارة والحارة املتفرعة منها ربما يبلغ عددهم 

دقائق وكان هناك نوع من التوجس وازدياد ألعداد األشخاص الغريبين  10انتظرنا حوالي   أكثرأو املائة 

 
ً
املظاهرة لم أشعر بارتياح للبدء ب  أنهم من املخابرات والشبيحة في أشكالهم ونوعية لباسهم وظهر جليا

   لئك بكثرةأو وذلك لوجود 
ً
ن تكون م أنها لمنه كما أن الكثير من الشباب كانوا قد غادروا املنطقة ظنا

 
ً
 ”دقيقة سمعنا هتاف " هللا أكبر 12ولكن في حوالي الحادية عشرة و  ،آمنة أيضا

ً
ربما  ،يصدح عاليا

 أو تكرر الهتاف مرتين 
ً
 و الشباب املتجمعين و أسرعنا للتوجه نح ثالثا

ً
ى الشاب عل فجأة رأينا هجوما

الخلف وبدأ اآلخرون  حيث أمسكه أحدهم من عنقه من ،وحش يو الذي بدأ التكبير بشكل همجي 

  بضربه
ً
شابين آخرين ُيضربون بهمجية مع ترديد الضاربين عبارات العبودية " هللا سورية  رأيت أيضا

ليص ل بعضهم تخأو ح لم يكن هناك إال بعض الشباب الذين كانوا ينتظرون املشاركة بس "و بشار 

البعض  وقفو   بمعجزة من االبتعادلئك ثم تمكنوا أو لكنهم تلقوا من الضرب مثل ما تلقى و رفاقهم 

شابة على  15يبلغ عددهن حوالي و املشاة يتفرجون كما وقفت بقية الشابات و من أصحاب املحالت 

املخابرات على شاب كان يرتدي كنزة زرقاء على ما و ربعة من عصابات الشبيحة أاجتمع …مقربة منهم

ينهالون  همو حمى رأسه بيديه و حنى ظهره أيث ح  نفسه من بدأ بالتكبير أم الو اذكر وال أدري إن كان ه

 
ً
 و  عليه ضربا

ً
 و  ركال

ً
؟؟؟!!!  اموين رجال الش هللا أكبر !! لم أتمالك نفس ي فصرت اهتف " هللا أكبر سبا

ك الذين لئأو وين رجال الشام ؟؟؟ " كما صرخت بقية الشابات قائالت " خاين يلي بيقتل شعبه " بدأ 

 
ً
وهتفت إحدى الحرائر "الشعب   الشتمو السب و ملافيا القذرة بالصراخ أفراد عصابات ا يشبهون تماما

ضخم البنية مفتول العضالت إال أن ترك  ويريد اسقاط النظام" فما كان من أحد املهاجمين وه

 بكل ما يملك من قوة بينما صرخت إحدى الشابات " ولك 
ً
الشاب وهجم على الفتاة وانهال عليها ضربا

 آخر وبنت" فتركها وه عم تضرب  عم تضرب بنت
ً
 كالثور الهائج بكل معنى الكلمة وبدأ يضرب شابا

 وم بأن ما أفعله غير مناسب "و ل بعض الشباب على الرصيف نصحي باالبتعاد عن املكان أو بينما ح

رجال لئك الأو بدأت الشابات بالصراخ بأعلى أصواتهن لعّل   هيك ما بيمش ي الحال ! "  هيك يا أختي

لكن و يتحركون إلنقاذ الشباب من أيدي تلك املخلوقات التي ال تمت إلى اإلنسانية بصلة! املتفرجين 

 
ً
رة توافدت قطعان الشبيحة بصو و بل على العكس تماما ابتعد من تبقى من الرجال   ذلك لم يجد نفعا

ربت اقت  يتهزم خوفو تشد من عزمي و أنا أستمر بالتكبير بقوة عجيبة تمأل قلبي و فجأة أحسست   أكبر

م انقض عليه أربعة منهو  ،بين سيارتينو من ذلك الشاب النحيل الذي كانوا قد حصروه مقابل جدار 

ابة واقتربت ش  تخليصه من بين أيدهم الهمجية اآلثمة محاولةو بدأت بشده و   بوحشية ال توصف

ل منعهم من ضربه كنت أقول لهم "حرام أو بدأنا سوية نحو نفس الشاب  ورقيقة نحو صغيرة نحيلة 
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 أقول " مشان هللاو أمسك بأيديهم و ثم أستمر   حدهمأاتركوه " فأتلقى ضربة من   ما عمل ش ي  عليكم

  حاولةلكننا لم نتوقف عن املو فعلوا هذا مع صديقتي أيضا و   اتركوه خلص حراااام " فيضربني آخر

عرت بقوة لكني شو كأن الضربات تصيبني أنا ! و ! هم يضربونه بغاية الهمجيةو شعرت بقلبي يتمزق 

 
ً
يف أتركه فك  قوة املحبة لشاب صغير أحسست وكأنه أخ لي  قوة اإليمان باهلل  قوة الحق  رهيبة أيضا

قد يلقى من التعذيب ما ال و بين أيديهم يهشمون عظامه ثم يأخذونه حيث ال يعلم أحد عنه شيئا 

 !ةهامديحتمل !! بل قد يعود إلى أهله جثة 

ضربني على وجهي ثم و شدني و الشتم منهم حتى جاء متوحش آخر من خلفنا و استمر الضرب  

ل أن أثبت في مكاني في تلك اللحظة ألعود ملنعهم من ضرب أو كنت أح  دفعني فطارت حقيبتي من يدي

يده ب ضربني على رأس ي ووجهي لكن أحدهم قال لي " انقلعي من هون وليه" ثم و   ذلك الشاب املسكين

 و ثم جاء آخرون  !!أحسست لوهلة بأنه يتقصد أن ينزع عن رأس ي الحجاب   الضخمة
ً
 دفعوني بعيدا

   كدت أقع على األرضو 
ً
هم وقال لي احد  وقف بقية املجرمين ليشكلوا حاجزا يمنعنا من العودة وفورا

ني جدت صديقاتي يجذبوناملهم أني و   لم أهتم بها ربما أو لم أسمع بقية الكلمات ” …" ابتعدي وليه يا 

ختناق هما على وشك اال و رأيت صديقتين لنا تمشيان نحونا و الحارة الصغيرة املتفرعة  وانطلقنا نحو 

 بدأنا جو   وجهيو نفي أو شعرت بوخز شديد في عيني   الدموع تنهال من عيونهما املحمرة كالدمو 
ً
 ميعا

الشاب من  ل تخليصأو الشابة التي كانت تحفإذا بتلك   ظننت بأنها قنابل مسيلة للدموع  بالسعال

 و هي تبكي و أيدي العصابات معي تطلب املاء 
ً
ها ل أحدهم أن يمسك بها ربما ليخطفأو فقد ح تصرخ أملا

لت بشجاعة تخليصها منه فبخ في وجهيهما مباشرة رذاذ الفلفل أو لكن شابة أخرى حو " يعتقلها " أو 

طلبت إحدى الشابات من بعض  ثره وصل لعدة أمتار عندنااي خدوووووووو" حتى ان أ“الحارق قائال

 هالكنهم لم يأبهوا بو  ةقصحاب املحالت أن يعطوها بعض املاء لتغسل عينيها من آثار الغاز الحار أ

الثلة الدنيئة  بدأتو  األلم يمأل قلوبناو الغضب و مشينا في تلك الحارة  اتفقنا على االبتعاد عن املكان !

 يدبس " كنت على وشك أن أبدأ بالتكيبر من جدو بودية املنتنة " هللا سوريا بشار بعد ذلك هتافات الع

 و 
ً
ن كانوا لئك املجرميأو بأن  أظن أني قد فعلت للحظات ! أخبرتني إحدى الشابات ممن كانت معنا أيضا

 أو مسدسات و يحملون سكاكين 
ً
 و  حدهم حمل مسدسا

ً
ن لت أأو بأنها حو  ممن كان معنا ضرب به شابا

صفعها على وجهها فصرخت و حرام عليكم " فهجم أحدهم عليها  تقول " بس حاجةو تصرخ عليهم 

 
ً
هددها بالطعن بسكينه في  نمنه صرخة قوية من صدمتها !كما أخبرتني إحداهن أيضا أن واحدا

 ! خاصرتها إن لم تبتعد عن املكان

 أوأشعر بأي ألم عندما ضربني الكرامة! لم و اإلنسانية و أي وحشية هذه ؟ أي انعدام للشرف 

 
ً
  لئك ! كان هذا عجيبا

ً
وقفوا  الناس الذين،لئك الشياطين بأشكال البشرأو قد آملني أكثر من و !  فعال

أن  وكأننا نستحق،كأن األمر ال يخصهمو هم يراقبوننا من بعيد و في نهاية الشارع من الجهة األخرى 

 و ،واحدةكأنهم ليسوا إخوتنا في مدينة و  ،فعل بنا هذايُ 
ً
ئتين !!! كان عددهم يقارب املاكأنهم ليسوا رجاال

لهم كانوا يتابعون أكو  املأكوالتو سلطة الفواكه و كانوا متجمعين قرب محالت لبيع العصير  ربما
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 غضبي بالصراخو هم يتفرجون علينا من بعيد ببعض الذهول !! بدأت أعبر عن سخطي و شربهم و 

 رجال العصابات ضربونا رجال الشام وينا العصابات ضربونا“ أنا أتوجه نحوهمو عليهم حيث هتفت 

العزيمة و الشجاعة و لكن كنت أشعر بالقوة  أنا أهتف لوحديو ربما بدوت كاملجنونة !" الشام وينا

 ثم بدأت الشابات بترديد بعض يشعرونأو يعقلون أو علهم يفهمون  لئك بكلماتيأو أردت أن أخزي و 

وا ما بتعملو نحنا عم ننضرب و بتتفرجوا علينا  " يا حيف :مثل ! رجينالكلمات ألصحاب املحالت املتف

ش ي " في تلك اللحظة خرج تاجر من محله ليعرف ما الذي يحدث فصرخت به إحدى الشابات قائلة 

ينا لم يردوا علو لم يتأثر أحد بما قلناه  نحنا البنات عمننضرب! "و "خليكم يا تجار الشام قاعدين 

ر من املتجمعين فقط ينظرون بذهول أخرس مشلول! ربما فقدت عقلي في تلك لكن كان هناك الكثيو 

  الدقائق
ً
اس تموت النو تسوقهم  من المباالتهمو  من أهالي مدينة دمشق كان قلبي يمتلئ باأللم أصال

 و  تقتلو 
ً
م بأني لم أعل لم أخطط لها كنت أتوق إلى هذه اللحظة منذ أشهر كأن حياتهم لم تتغير أبدا

  قوية لهذه الدرجة! لم أعلم بأن هللا سيجمعني بهؤالء األبطال الشرفاءسأكون 
ً
ات من خيرة شابو  شبابا

ي مدينة ألنهم غرباء ف سلمو كنت أشبههم بصحابة رسول هللا صلى هللا عليه  ما حولهاو عائالت دمشق 

سئل ندما يجواب كل منهم ع الذين كانانعدمت نخوة الرجال فيها و ماتت ضمائر الكثيرين من أهلها 

م املخرز " أو " العين ما بتقوطالع بإيدي"  وش“" أنا ما دخلني " و :عن سبب عدم مشاركته في الثورة

 و
ً
  " بدكم يصير فينا متل العراق ؟ بدكم يصير ببلدنا متل ليبيا ؟! " عجبا

ً
نخزن  !! كنا جميعا عجبا

واحي الضو غيرها من املدن و دير الزور و حماة و حمص و حبنا إلخوتنا في درعا  األلمو الكثير من الغضب 

  كنا نشعر بأن واجبنا أن نخرج نصرة ألهلنا يفيضو كان يمأل قلوبنا  القرى و 
ً
حقوق و ا عن حقوقن دفاعا

 طريقة لنصّحي أهلو نحن نفكر بألف طريقة و كنا ال ننام الليل  كل من يشاركنا أرض هذا الوطن

  ! غيبوبتهم املخزيةو دمشق من سباتهم 

 فجر هذه 
ً
مرورنا من أمام مقهى على الرصيف امتأل بالزبائن  املشاعر كلها بشكل أكثر قوة أيضا

نا لهم كأن إخواو كأنهم يعيشون على كوكب آخر و يشربون و يأكلون و يدخنون األرجيلة و هم يجلسون و 

 و خطفون يُ و عذبون يُ و قتلون ال يُ 
ُ
صرخت  رامةالكو العدالة و أرجلهم ألنهم طالبوا بالحربة و كسر أيديهم ت

أحدهم  رد عليهاف ال كأنه في ش ي صايرو قاعدين بالقهوة  " لك يا عيب الشوم عليكم :صديقتي بهم

ينفث دخان أرجيلته قائال " تلحسوا ****!! " فردت عليه إحدى و ال زال يشرب قهوته و هو ببالدة 

ت قلو ال نخوة " و أخرى " ما فيكم إحساس و الشابات قائلة "خليكم انتوا عمتشربوا دم اخواتكم !" 

 “لهم
ً
سمعته مرة لحرائر حمص " يا  نحنا طلعنا مشانكم مشان حريتكم يا حيف بس " وهتفت هتافا

خرجت كل الهتافات من حناجرنا املخنوقة بطعم الرذاذ  حيف يلي قاعد عالرصيف " هللا ياو حيف 

انت ك من عيني رغم األلملكن الغريب في األمر أن دمعة واحدة لم تنزل و  بنكهة األلم املكبوتو الحارق 

الدموع تنهال من عينيها غير مصدقة ملا حدث "انا بنت و غضب و صديقتي الشابة البطلة تقول بسخط 

أقول و مين مفكرين حالهم؟" كنت أربت على كتفها  كيف هيك بيعملوا معي انا بنت عيلة اكابر الشام

  كرامةو عزة و ضربهم لنا شرف  شرف لنا وه لها " ال بأس أختي الحبيبة
ً
أحفادنا و سنحكي ألبنائنا  غدا
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 أما فعلناه لنحرر بلدنا من العصابات املجرمة التي ال ترقب في 
ا
 و  حد إال

ً
ال صغير و  ال ترعى لكبيرو  ال ذمة

فأخذت  ،حدث " هنا اقترب من خلفنا بعض الرجال وسألونا بفضول عما  ال رجل حرمةو ال امرأة و 

هجموا علينا " أما أنا فلست أعلم كيف و الشبيحة ضربونا “قلن لهو الشابات يحكين بغضب ما جرى 

ون بنا بأنهم يلحقو ن املكان حولنا و لئك الشبيحة ال زالوا يمأل أو أنا أعلم بأن و صدحت بهذه الجملة 

ل إنقاذ و أتهجموا علينا ألننا كنا نحو قد يختطفوننا في أي لحظة قلت لهم " شبيحة األسد ضربونا و 

ي هنن كتار وما منقدر عليهم" فقالت له أقال أحدهم " “يديهم القذرةأمن بين  بعض الشباب األبرياء

 ي خلص خلص ارجعوا عبيوتكم بال ما ياخدوكنأ؟!!" فقال "وكتر هنن وال انتأإحدى الشابات" مين 

!”   
قالت لنا واحدة منهن:" لن نترك بعضنا أبدا و تسعة شابات قررنا أن نبقى سوية  أو كنا ثمانية 

مر بقربنا شاب  أيار قرب مطعم الكمال 29وصلنا شارع  أرادوا أن يعتقلونا فليأخذونا سوية "فإن 

قد ف كم أثرت بي كلماته الصادقة فقلتله " هللا يحميكم يا رب "“قال لنا "أمانة سامحوناو  بهيئة راقية

 نعم ن يلحقان بنايبعد دقيقتين نظرنا خلفنا فإذا برجل فهمت أنه كان يتبعنا ليطمئن عنا طوال الطريق

من  وأجساد مستعبدة تخل رائحتهما املنتنةو عرفنا أنهما من شبيحة األسد من مناظرهما املقرفة 

كنزة ضيقة جدا بألوان فاقعة على جسد  ترتدي الثياب التي تدل على مستوى ذوقي هابطو العقول 

 بنطال ال يتناسق مع لون الكنزة و  منفوخ بالعضالت التي تثير االشمئزاز
ً
عيون  الحةوجوه مسودة ك أبدا

  أصوات منكرةو جاحظة حاقدة 
ً
الحقينا و ( بغضب " شعندها بدأنا جميعا بالهجوم عليهما )لفظيا

هللا منخرب بيتكم نحنا من الشام من أحسن و هللا منورجيكم و كمان " " هللا يطعمكم تقربوا علينا 

 هللا ما تقربوا علينا لتندمواو كي كمان في مننا من املالوقالت إحداهن " نحنا من الشام و “العائالت

ا على استمرا في املش ي ثم وقفو انا تجاوز و لئك القزمان من جانبنا أو هنا مر   لنقوم الشام كلها عليكم "

 نعود أن الو قررنا بسرعة أن نركب سيارتي أجرة  يتحدثان على الجوالو جانب الرصيف ينظران نحونا 

 سوق من أسواق دمشق القديمةو اتجهنا بعد ذلك نح يلحقا بنا لنركب سياراتنا الخاصة خوفا من أن

هذا ما فعلناه و  ثم نعود لبيوتنا لكي نستطيع أن نختفي بين الناس في الزحام في حال كانوا قد تبعونا

لكني منذ أن ركبت السيارة شعرت و  أعود للمنزل مع صديقتيو عدت بعد ذلك ألركب سيارتي   حقا

  توقف بدموعي تسيل من عيني دون 
ً
ت بكي تذكرت ذلك الشاب الذي أخذوه بعد أن أشبعوه ضربا

 أو على من كانوا معه من شباب دمشق الشرفاء الذين يسو خوفا عليه 
ً
في  ال مئة ي الواحد منهم ألفا

ا خدرت فيها العقول هكذا أمضينو في مدينة نامت فيها الضمائر  مدينة قل فيها الرجال الحقيقيون 

طلع فما أجمل من أن ي ليلة القدر ربما ة دمشق الثائرين ليلة رمضانية أخرى شابات مدينو نحن شباب 



 

                                                            (19)                       bohooth1@gmail. Com   

  هذهنرفع أصواتنا بكلمة الحق عند سلطان جائر في ليلة كو هللا علينا فيرانا ندافع عن عباده املظلومين 

"(18) 

قد تكون هذا الشهادة الطويلة خير دليل على الظروف التي رافقت الحراك الثوري والدور 

كما وضحت تبلور الوعي الديني واالجتماعي من خالل فهم الدين  ،النسائي في استنهاض الهمم النائمة

  بأنه عمل وتغيير في ساحات الحياة

لم يقتصر الحراك الثوري النسوي في املظاهرات على املدن الكبيرة بل تعداها إلى مناطق ريفية 

ده ن بحقوقهن ويبدين آرائهن في مشهد لم تعهمحافظة خرجت فيها النساء بلباسهن املحتشم يطالب

عتبر فيها  املعضمية  داريا تلك املناطق املحافظة
ُ
 من ق املرأةومناطق كثيرة ت

ً
 وحرية

ً
ريناتها في أقل حظا

حت فخرجت النسوة ت استطاعت فيها النساء  وضع بصمة واضحة في تظاهرات حاشدة  املدن الكبرى 

 في تطور الفت لنظرة الرجل نحسمع الرجال وبصرهم وموافقتهم وحم
ً
في  ملرأةامشاركة  وايتهم أيضا

  شؤون الحياة

وحتى مدينة حلب التي تأخرت فيها إرهاصات الثورة كانت فيها النساء تغلي تقول أحدى املشاركات 

يد حال إملا بلشوا يقولوا بالروح بالدم نفديك يا شهيد مسكت ":في تشييع الدكتور إبراهيم سلقيني

 ياهلل ما منركع االو  وهون الناس بلشت تقول هي باملش ي لحتى صرنا بقلب التشييعوعجلنا 

 وحسيت الدم غلى فيني على اآل …هلل
ً
 ،تباهلل من قلبنا بأعلى صو  خر وصرنا نهتف من قلبنا وقسما

هي و  حمر وحسيت عروق الدم كلها رح تطلع لبرا جسميأوجهنا   لوحدا بصور وجهنا ليموت من الرعبة

لشوا بعدا ب بركع غير هلل وماو قلبي رح يطلع من محل  وهي ياهلل ما منركع أال هلل ما منركع أال هللياهلل 

شفنا غير الكالب املخابرات بلشت تتجمع ويعاكسوا النداء ويرجعوا يكبروا  وما باملنادات باالسقاط

 وقالتل :قتيتلوا رفيوما سكت في واحد قلنا اطلعوا ع الرصيف ملطالبة بالحقاالناس بعيدين عن و ليخل

نا لك الرجال صاروا يقلول  مالنا خايفين ووقلتل هل حلب جميعاأشرف أخايف علينا اللي ماش ي هون 

وكل ما التفت جنبي القي رفيقتي   بدنا نخاف حاج حاج نا طق عقلي وعلي صوتي لك ماأو  وقفوا بعيد

بس  ةعرقان ومتغسلة من كتر ميدينا ماسكين بعض وعم انشرشر مي والناس إقوى مني و أعم تهتف 

عداد أل  ه مين يحلم نمش ي جنب القلعة بكل هاآ بدكم ريحة املظاهرة مسك وعنبر وطهارة وهي حلبو ش

  (19)" الضخمة

                                                           

 :من صفحة الناشطة  على الفيس بوك(18)
https://www.facebook.com/notes/huda-freedom/%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-

%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-1-%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%AF/157033444378572 
 topic-http://www.syria2011.net/t13770.  املصدر .بتصرف(19)
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 :(20)األعمال اللوجستية

من أهم األمور التي شاركت فيها النساء هي املساعدة الفاعلة والكبيرة في األعمال اللوجستية 

تجهيز وتأمين ونقل كل ما يتعلق بلوازم التظاهرات فكانت بعض النساء تقوم  الثورية املقصود بها

ى باإلضافة إل  بمراقبة مداخل ومخارج املنطقة املحددة للتظاهر ورصد تحركات االمن والشبيحة

تجهيز الالفتات وطباعة املنشورات وقصها وخياطة األعالم واألقنعة وبخ الجدران ونقل بعض األدوات 

رصد بعض  أو عدا عن عمليات التصوير املخفي ملناطق أمنية حساسة  (21)بفالت الحريةالثورية ك
  االنتهاكات التي تحدث في مدن كبيرة كدمشق أو الفعاليات كاإلضرابات 

 :الدور اإلعالمي

  ربما يكون الجانب اإلعالمي من أهم أكبر الجوانب الذي شاركت فيه النساء وخاصة املغتربات

  سافات عن دعم الثورة بأي جهد ممكنفلم تمنعهن امل

في بالد املغترب الجندي املجهول الذي يقف وراء نشر العديد  أو  سواء في الداخل املرأةلقد كانت 

يقية فلم يكن هناك تنس من الفيديوهات ونقل روابط البث املباشر ونقل األخبار وإيصالها لإلعالم

 إلى ثلث عدد الفاعلين في ثورية في دمشق خاصة لم يكن فيها مشاركة 
ً
نسائية إعالمية قد تصل أحيانا

عدا عن أعمال مونتاج الفيديوهات وتغبيش الصور وتوثيق أسماء املعتقلين  تلك التنسيقية

  والشهداء

 " بنان الحسنوظهرت العديد من الناطقات اإلعالميات على الشاشات لنقل األحداث أمثال "

 عن التظاهرفي وقت كان الظ "شيماء البوطي"و
ً
  هور على الشاشات من ال يقل خطرا

وقد استطاعت النساء بسبب طبيعتهن االجتماعية إنشاء شبكة عالقات عامة ثورية تخدم في 

شتى املجاالت وخاصة في املجال اإلعالمي وكانت النساء األقدر على وصف ونقل املشاعر السائدة 

جمتها بفطرتها التعبيرية نقلها للعلن وتر  املرأةاعت من الثوار الذكور فكثير من الحاالت استط ،أنذاك

ع منها ال أستطي أصبحت الثورة تسري في دمي" إلى حروف نابضة تشعل الحماس وتستنهض الهمم 

 
ً
  ! حتى في منامي فكاكا

أن يكون أو  خوف من أن أكون مقصرة بواجبي تجاهها قلق رهيب تساؤالت أفكار تتواثب

 
ً
ي بما فكر على وسادتأنا أو أنام  أن تضيع الجهود أن تختلط النوايا قاتو في بعض األ  اخالص ي ناقصا

 …ادجأسأله بأن يرزقني شرف القيام بعمل عظيم  في صالتي بأن يهبني هللا اإلبداع وأدع ستطيع فعلهـ

                                                           

  اللوجستي الدعم(20)
ً
 على والحفاظ نقلو  بتدبير تختص العسكرية العلوم من فرع: "بأنه اإلنكليزية للغة أوكسفورد بمعجم اللوجستي الدعم ُيعرف :لغة

ات بَفن بالعربية وُيعرف.". والوسائط األفراد املواد، ْوِقيَّ املصدر ويكبيديا  .السَّ
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AC%D

8%B3%D8%AA%D9%8A 
 د في و هي اختراع ثوري سوري يقوم على ربط دارة كهربائية بمكبر صوت وتوقيتها الطالق أغاني ثورية ضد نظام األس :بفالت الحرية (21)

ً
. .قت محدد مسبقا

 لالبداع الذي وصل إليه العقل الثوري السوري الشاب
ً
 وتعتبر هذه الفعالية التي جرت في دمشق مثاال
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  !!! ال الخروج في مظاهرة نال شرف تنظيمها سوايو  ال ترضيني األعمال الصغيرة

 حولي باحثة بنهم عن أي ش يء يمكن أن أبدع بتحويله لعمل يخدم الثورةتلفت أ أسير في السوق 

 توزيعه على البيوت ليلة العيد؟و هل ينفع لوضع منشور بداخله  هذا فانوس صغير ذهبي

  كيف يمكن استغالل هذا البالون في خدمة الثورة أرى بائع بالونات كبيرة جدا

  !!! دب يغنيدمية  طبل صغير سيارة الزبالة صفيحة القمامة

  و" يبد :أتهامس مع اختي أنظر في وجوه املارة متفحصة تعابير وجوههم
ً
ري ما انظ هذا الرجل شبيحا

وت عبر ينتشر الصو نكبر فيكبر من بعدنا الصدى و نستطيع ان نهتف هنا  وااااااه ل أكثر عددهم هنا

ف ان استش محاولةع الباعة تحدث مأمناصرا للثورة انظري ما اطيب وجهه "  وهذا البائع يبد املدى

 …توجهاتهم في الشأن الثوري

األكبر و  األول أن الثورة أصبحت همي  وما يهم ه…أكره كل متخاذل بل أكثر أحب كل ثائر بل أكثر

 (22)" !!ال أقلو ال أكثر  العشق إذا وه يا إلهي تأجل القلق بشأنه أو فتضاءل أمامها كل هم آخر 

وال نستطيع أن نغفل الدور الذي لعبته بعض الفنانات السوريات أمثال يارا صبري وكندة  

علوش وريمة فليحان وفدوى محسن على اختالف أعمالهن إال أن تلك املمثالت قد سبقن بجرأتهن 

  الكثير من أقرانهن من الذكور 

 :الدعم النفس ي

 وه األول الشق  النساء على شقين نستطيع أن نتلمس الدور النفس ي الداعم الذي قامت به

التثبيت وشد العزيمة باملشاركة الفاعلة في شتى األعمال وحتى الخطرة األمر الذي زاد عزيمة الشباب 

 
ً
  في املض ي قدما

 واملنخرطات في املجموعات الثورية حيث قدمت 
ً
أما الشق الثاني فقد قامت به النساء األكبر سنا

 
ً
 نفسيا

ً
 بعد الهوة بين فئة  العديدات منهن احتضانا

ً
للشباب والفتيات على حد سواء وخصوصا

من  حيث فقد العديد لئك الذين يعملون في السرأو الشباب املشاركين في الثورة وأسرهم وخاصة 

الناشطين املالذ األسري النفس ي األمن عدا عن فقدانهم األمان بشكل عام واضطرار بعضهم الى ترك 

 من مالحقة اال 
ً
  مناملنزل هربا

كل تلك الظروف الصعبة التي تعرض لها شباب بأعمار صغيرة جعلتهم يبحثون عن بديل ناصح 

رت هنا فظه يشاركهم همومهم ويوجههم في بعض األحيان في تجارب اضطروا لخوضها بأعمار صغيرة

 والتي كانت على الغالب من اإلناث لتقوم بدور األم الناصحة ال
ً
ي تالشخصية املرجعية األكبر سنا

 وتسمع مشاكلهم وهمومهم وتساعدهم في حلها
ً
 وإناثا

ً
  تستوعب أبناءها ذكورا

                                                           

 2011نوفمبر  1نشر بتاريخ  من الصفحة الشخصية على الفيس بوك للناشطة نسائم الحرية(22)
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" كنت اتواجد في العديد من الغروبات الثورية والتي تهتم بتنظيم أعمال  :(23)تقول أم حمزة 

 
ً
 لكوني أكبر املوجودين نشأت بيني وبين العديد من الناشطين شبابا

ً
الحراك السلمي في املنطقة ونظرا

م وخاصة ضاعهأو كنت أسأل عنهم وأتابع أخبارهم و   ا أم فتيات عالقة أشبه بعالقة األم بأبنائهاكانو 

 من املالحقة األمنية
ً
ل كان البعض منهم فور عودته من عم بعد أن اضطر الكثير منهم إلى الهروب خوفا

 كان مشاعره غاضحدث ويبوح ب وزمالؤه ويروي لي طرائف ما وثوري ما يسارع إلى تطميني أنه بخير ه
ً
با

 
ً
 بعمر صغير وكان علّي أن اسمع  ،أم حزينا

ً
 صعبة

ً
كنت أحس باملسؤولية تجاههم فلقد اختبروا ظروفا

أقدم لهم العون والتثبيت والنصيحة وخاصة الدينية باإلضافة إلى بعض التوجيهات فيما يتعلق و لهم 

ومازالت حتى اآلن على تواصل كبير معهم أسأل   بالعالقة بين الشباب والفتيات وحدودها وضوابطها

 " عنهم ويسألون عني رغم أن الكثير منهم غادروا البالد

 :الدور اإلغاثي

 بل كانت عبارة عن جهود فردية مبعثرة وذلك ألن  2011لم يشهد عام 
ً
 إغاثيا منظما

ً
 اعاألوضعمال

د قات وجهو أو رة من تخصيص لم تكن بذلك السوء في البدايات ولكن ذلك لم يمنع نشطاء الثو 

  ملساعدة الناس املنكوبة في املناطق التي ضربها النظام

بدأ العمل اإلغاثي بجهود فردية اعتمدت على جمع املالبس والتبرعات واملواد العينية وإعادة 

  نقلها إلى املناطق املنكوبة أو توزيعها 

دفع  عاد عن السلبية والقيام بنهضةواالبت والرغبة في التغيير فاإلحساس الطاغي باملسؤولية

  الكثير من الشباب للعمل اإلغاثي اإلنساني رغم خطورته وتعرض صاحبه للمالحقة واالعتقال

كانت البذرة لعمل إغاثي شبابي منظم ورائد  2011لعل تلك الجهود املتواضعة التي بدأت في عام 

  ستظهر ثماره بعد سنوات

 :نشر الوعي

وال نقالم النسائية السورية املعروفة للحديث عن الثورة مثل الكاتبة تجندت الكثير من األ

حيث تطرقت الكثيرات منهن بجرأة  ي وعابدة مؤيد العظم وحنان اللحامأو السباعي وبيان الطنط

  واضح داعم للقضية السورية العادلة للكتابة وباالسم الصريح عن موقف

ة عروفات بل كانت هناك الكثير من األقالم الثورية الشابولم تقتصر مهمة نشر الوعي على الكاتبات امل

لكل " :2011نوفمبر  3فقد كتبت نسائم الحرية على صفحتها الشخصية بتاريخ  التي تولت تلك املهمة

ناقصنا ش ي"؛ تعال معي في جولة قصيرة نبتعد فيها عن وسط  ومو ماش ي حالنا و "عايشين  :من يقول 

قر ف إلى وطن لن تطيق أن تعيش فيه كيلومترات ستنقلك إلى عالم آخرفقط عشرة  مدينة دمشق

ستكره أن تمض ي حتى ساعة واحدة  العمرانو رع اقباحة ال يمكن وصفها في الشو و قذارة و قهر و ظلم و 

لقد   للغير حبهمو شجاعتهم و لوال نخوتهم  في تلك األماكن لوال طيبة أهلها الذين اعتادوا العيش فيها

                                                           

 أطفال  3عاما ( أم ل 38شهادة شفية ألم حمزة وهي  ناشطة من دمشق  ) (23)
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مرة واحدة لتعلم كيف عاشوا ويعيشون ؟ أما إن كنت  وفهال زرتهم حتى ل من أجلكو م ثاروا من أجله

يتكلم  لكن عليك بالصمت املطبق عندماو  تفضل العيش في برجك العاجي بقية حياتك فهنيئا لك به

ي أرقى يتسوقوا فو املوالت و املحتاجون الذين ال يستطيعون أن يرتادوا مثلك املقاهي و املظلومون 

م ث الروضاتو الدهم في أغلى املدارس أو يسجلوا و الحارات و رع ايعيشوا في أنظف الشو و ت املحال 

 ! ى ليحصلوا على كل ما يحتاجونه كما تفعل انتأو يدفعوا الرش

 حقوقهمو ه عندما قرروا أن يدفع ثمن حريتهم أو يقر و فكالمك أقبح ما يمكن أن يسمعوه  اصمت

بع األخبار على تتاو  وتشرب الكابوتشينو أرواحهم بينما تقبع أنت في بيتك الدافئ و املسلوبة دماءهم 

  “ال قوة إال باهللو أريكتك املريحة ثم تتمتم ب " ال حول 

كانت املناقشات في زوايا مواقع التواصل االجتماعي محتدمة تهدف إلى إعادة تشكيل وعي جديد 

من مشاحنات وال من مواجهات فكرية ربما  ولم تخل وإعادة قراءة لألحداث وفق املعطيات الجديدة

  كانت ضرورية لزعزة قناعات قديمة راسخة

لم تكن الثورة على النظام فقط بل على كل نظام يعيق الفكر الحر ويكبل الحريات ولعل تلك 

املبادرة التي قامت بها بعض الفتيات الثائرات بإعالن انشقاقهن عن بعض الجماعات الدينية 

 على مواقفها املتخاذلة كانت خطوة شجاعة في نقد الفكر الديني التقليديالنسا
ً
حيث  ،ئية  احتجاجا

 لواقٍع قائٍم موغٍل في 
ً
 عديدة لم تكن جميعها ذات صلة بالثورة بل كانت نقدا

ً
ذكرت املشاركات أسبابا

 مستبد فحسبالثورة لم تقم إلسقاط نظام "  الحياة وختمت املشاركات البيان بعد ذكر األسباب 

  
 على سلبيتنا التي جعلتنا نألف الظلم ونتجاهل دورنا في إعمار األرض

ٌ
  هي ثورة

 على الفهم السلبي للدين
ٌ
 لهدم األ  ثورة

ُ
  ثان من عقولنا وكسر قيود التبعيةو ثورة

 على الخطأ أينما كان ومن أٍيّ كان
ُ
 إلطالق الفكر ثورة

ٌ
  ثورة

 للهدم 
ٌ
 ومن ثم إعادة أو ثورة

ً
  البناء على األسس الصحيحةال

 ودعن اإلسالم أعظم من أن تقوم قائمته بأشخاص، اإلسالم قائم بذاته ونحن من نحتاجه لنقوم بهف

جميع الداعيات والفتيات الالتي يغرن على ديننا إلى اإلنضمام إلى الحرائر واملشاركة بالتوعية الفكرية 

 و  السنة الشريفةو التي تعتمد على القرآن الكريم 
ً
 أبية

ً
 …عاشت سورية حرة

 (24)" والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 :القدوة الثورية

 على صفحات الفضاء االفتراض ي 
ً
لت حتى على املظاهرات بل تحو  أو لم تكن ثقافة الثورة حكرا

   إلى واقع حياة حمل عبئه الرجال والنساء على حد سواء وربما كان للنساء الدور الواضح فيه

                                                           

  :حرائر الثورة املنشقات عن تنظيم القبيسياتاملصدرصفحة (24)

https://www.facebook.com/women.splition.from.Qubaisiate/posts/315263415160901 

https://www.facebook.com/women.splition.from.Qubaisiate?fref=nf
https://www.facebook.com/women.splition.from.Qubaisiate?fref=nf


 

                                                            (24)                       bohooth1@gmail. Com   

تحمل هم التغيير فمن املظاهرات للتشييع إلى دعوة املجتمع  في طليعة الصفوف املرأةلقد كانت 

مت به مروة قا املحيط إلى مساعدة العائالت املحتاجة إلى املشاركة في اإلضرابات في الجامعات ولعل ما

 الغميان في بدايات الثورة عندما أعلنت بشكل واضح عن موقفها الصريح وتعرضت لالعتقال خير

  مثال

قدوة  ملرأةاوالبد من تسليط الضوء على الكثير من التجارب النسائية الناجحة التي كانت فيها 

 على املجازر استجاب  قرنت باألفعال ما أمنت به
ً
فعندما عمت الدعوات إلضراب الكرامة احتجاجا

وقف كانت هناك مشاركة جريئة علنية تستدعي الت العديد من الناس لدعوات اإلضراب ولكن

  واالحترام

باالستجابة لدعوة  حنان لحامفقد قامت مديرة مدرسة نادي الطفولة بدمشق السيدة 

 تفيد بإغالق املدرسة ملدة أو اإلضراب بشكل علني فوزعت على الطلبة 
ً
أيام استجابة لدعوة  3راقا

 اإلضراب 

 :بعدو تحية طيبة  األهالي الكرام"

  نعلمكم بأننا سنوقف الدوام في مدرستنا
ً
 -12 -15حتى الخميس و  12-12من االثنين  اعتبارا

 على حصار حمص  ضراب الكرامة،إمضربين 
ً
 على أرواح الشهداء واحتجاجا

ً
  غيرهماو درعا و حدادا

  دكهاو التهديد باقتحام املدن و 

قدرين م ي معلومة في املنهاجأحرم أطفالنا من نتعهد لكم بتدارك ما فات من الدروس بحيث ال يُ و 

 " أسرة نادي الطفولة   الوطنيحسكم 

 في تاريخ الثورة السورية فلم 
ً
هذا التحدي العلني الشجاع الذي صدر عن امرأة يعتبر سابقة

 مصالحه للخطر 
ً
يسبق ألحد في ذاك الوقت أن صرح بموقفه بشكل صريح وواضح وموثق معرضا

ة للتحقيق وإبعادهم عن إدار األمر استدعى عناصر األمن للتدخل السريع واستدعاء املديرة وابنتها 

 من العمل بها 19املدرسة بعد 
ً
  (25)عاما

كان مشروع املدرسة من أعظم  " :وقد علقت السيدة حنان على أمر إغالق املدرسة فقالت

لتزم يو ورأيت فيه صناعة جيل جديد يؤمن باهلل  اهتمامي،و من جهدي  قد بذلت له الكثيرو  أحالمي

قالل في استو جيل مفتوح العقل يتمتع بصحة نفسية عالية  العلم،يحب و يرفض العنف و باألخالق 

   لشخصيةا

                                                           

(25)-https://www.facebook.com/notes/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%83
%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A/%D8%A5%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A8-

%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A9-

%D8%A8%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82%D9%82%D8%B5%D8%A9-

%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%89/234226159979766 
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 ماذا علّي أن أفعل ملنع الظلمو  طاف بنا الربيع العربي فاستبشرناو 
ً
مضت شهور و  تساءلت كثيرا

أليس مشروع املدرسة كله إنما  :سألت نفس يو  يعتقلون األحرار العزل و رجال األمن يقتلون و تسعة 

 دون عمل واقعي ؟؟!! الرقي لها؟؟و ة وتحقيق الكرامة كان لخدمة األم
ً
يف كو  وهل تبقى األفكار كالما

هل املدرسة غاية أم وسيلة و  ؟! األهالي دعوانا إن لم نقف وقفة صدق من األحداثو يصدق األطفال 

  !!جهاد في سبيله ؟؟و  رسولهو هل هي أحب إلي من هللا و  ؟؟؟!!! 

 
ً
يعوضنا و أسأل هللا أن يتقبل منا و  أضحي بالوسيلة في سبيل الغايةشرح هللا صدري إلى أن  أخيرا

 
ً
  (26)"  خيرا

كانت هناك الكثير من الوقائع التي تؤكد على تطور الثورة من مرحلة األفكار والقناعات لتتحول 

خير مثال  (27)التغيير ولعل هذه الشهادة التي روتها نهى وإلى سلوك مهتم بكل شاردة وواردة يسعى نح

مظاهرتين يح و أو هبنا للتر ذ نأبعد فخوات لي في البيت أحييها مع أفي ليلة القدر كنت سبق"  ى ماعل

ارع بعد نهكنا من الركض في الشو أتيسر ودعونا وتسحرنا وكنا قد  وصلينا ما البيتلى إنا دليليتين ع

 قبل طلوع الشمسنام أن أوكنت قد قررت   يحأو ثناء النهار وبعد التر أومظاهرات  لصيام يوم طوي

ما كانت ينأكتب هللا لها الخير  (راما العسس)ذ بهاتف من إو   رغم فضيلة اليوم والوقت لشدة االرهاق

 يدي الشبيحة وندعيأنقاذهم من ن نسرع إل أأن الشباب في جامع الرفاعي محاصرون ويجب تخبرنا 

عاء وبين تهديد بالغضب ود ةشديد تكان واجهنا معارضة من قبل العائلة هلهم لنخرجهم بسالمأننا أ

فتركتنا  هالكانت شهادة فهذا شرف  ونها لأقناعها بإوترجي بعدم الخروج استطعنا كسب رضا الوالدة و 

  لطاف هللا عز وجلألنا ان تحيطنا  وختي االصغر نخرج من البيت وهي تدعأنا و أ

 ألى إنزلت بسيارتي 
ً
قرب أوضعت السيارة في  الشوارع مغلقة وشبه مقطوعة قرب مكان طبعا

 إمنطقة يمكن الوصول 
ً
 و مسافة كيل ليه وذهبنا مشيا

ً
  كانت  متر تقريبا

ً
ناس أن ال مإ الشوارع خالية

 وكان ُم  اتجاه سيرنايتجهون عكس 
ً
من سيارات األ كانت  مسجد الرفاعي ونحن يرونا نسير أ ستغربا

قدامنا قرع أ تنسمع صو ونحن  املسجد ونتجاهلهم ونسير نح وكنا والشبيحة منتشرة في كل مكان

  ننا في الحرمأكو 

ت صواأتخللها هتافات من الشبيحة لتضيع ت مسموعة صوات الصراخ والتكبيراتأبدت 

الي هسوسة كان الشبيحة قد حاصروا املكان واأل  عندما وصلت ساحة كفر في الضوضاءالشباب 

س ب ا حدا بالجامع تفوت تاخدو لها إيلي  :حد الشبيحةأ قالة أوفج من بعيدتحيط املسجد لكن 

  لكإمين  :أحد الشبيحةلني أس  املسجد وكان الصراخ واالستغاثة من كل مكانو سرعنا نحأ  نسوان

 كان املنظر مروع  خي ودخلت بسرعةأ أجبته:
ً
وه يسرع نح واآلخر  رض ينزفعلى األ  أحد املصابين ا

لى عمتناثر يبحث عن ابنه وزجاج  ٍب أضجيج وبكاء وعويل و  غير ذكر املشهد بدقةأ ال  ،ومعه شاش

 عينيه فقلت تعال خيه والخوف يمألأشاب يبحث عن  وسرعت نحأنه يوم القيامة أوك  رض ودماءاأل 

                                                           

 نفساملصدر السابق  (26)
 ناشطة من دمشق أدلت بشهادتها شفهيا  (27)
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 رعتسأالدي و أو له بسرعة:  قلت ؟خيه وخرجت بهما فقال لي شبيح من هؤالءأعن سوية بحثنا  معي

 أ ًشباباخرجت أدخلت عدة مرات و فقد راما أما  بالخروج معهما
ً
ا لى بيتهإذهبت به  خرهم كان مصابا

  لقربه من املسجد

ثم عدت  بيتهمى صلتهم الأو   نقاذ شابينإني استطعت أر اصتشعر باالنأنا أخرجت من الساحة و 

ة الرجال من نخو  نه بقي لديه ش يءٌ أ وفأتى آخر يبد ن يؤذيناأراد ألحق بنا شبيح عندها  ساعدهالراما أل 

حين و  حدهمأن يتبعنا ألى بيت راما ننظر خلفنا خشية إ( وصلنا اكملوا طريقكم وقال )بشدة زجره 

طقة في منحضر من  من املعارفبطبيب اتصلنا  هغمي عليأاستسلم لتعبه و  ب الجريحوضعنا الشا

 حيث كان قلقواتصلنا بأخيه وطمأناه الجريح الشاب استعملنا هاتف  ليسعف الشابالغوطة 
ً
على و ا

 بيته فيى ال قمنا بنقله بسيارةٍ بعد إسعاف الجريح  الرفاعي مسجد فيكان مع املصلين خاه أن أعلم ب

ههه ه  ن هذه الفعلة من النظام ستسقط شرعيتهأن املعركة حسمت والبد أيومها ظننا  ريف دمشق

"كم كنا سذج
ً
  ا

"َمن ِمن  راما العسسوعند الحديث عن القدوات الثورية لن نستطيع إغفال الحديث عن " 

ما لقد كانت ك  السوريين لم يسمع بذاك االسم؟ ومن من أبناء دمشق لم يلتق بها خالل املظاهرات

من  األولى" تعرفت على راما منذ األيام :(28)تصفها صديقاتها " ثورة تمش ي على أقدام "تقول أم حمزة

ي ستعدة لبذل كل ش يء فم صادعة بالحق صادمة كانت قوية  لقد كانت فتاة ال تشبه غيرها  الثورة

كانت تنزل أيام الجمع في بدايات الثورة لتساعد الشباب وتسعفهم وتبعد عنهم شبح  سبيل هدفها

 كنا نخجل من أنفسنا أمام إصرارها وعزيمتها  يخاف أو كان الجميع يلجأ إليها عندما يجبن  االعتقال

ذلك الحقها النظام منذ البدايات ربما ل لقد استطاعت أن توقد شعلة الثورة في كثير من النفوس

 " ل اعتقالهاأو وح

  :من وجهة نظر الثائرات 2011خالصة الحراك الثوري عام 

 ،اإلخالص ،" التضحية:أجمعت املشاركات في االستبيان على أن أهم مزايا العمل الثوري هي

كسر  ،االبتكار الثوري ،الشفافية ،اإلحساس باملظلومين ،الشجاعة ،الحماس ،املحبة ،وضوح الهدف

 " املشاركة الفاعلة واملفاجأة من فئة الشباب والسلمية ،حاجز الخوف

وقد أجمعت الغالبية أن النشاط السلمي الثوري كان له أثر بالغ في إشعال فتيل الثورة في 

  مختلف املناطق

" :ستبيان موضحة ميزات العمل الثوري حسب إجابتها على اال  (29)تقول الكاتبة نوال السباعي

لشعارات ا ،القناعة التامة بالقدرة على التغيير ،الرغبة القوية في التغيير ،األمل الكبير، الحماس

 
ً
بدء الومن ثم   تحمل حجم التضحيات الرهيبة ،للثورة اإلنسانية والوطنية الرائعة العظيمة جدا

                                                           

 ناشطة من دمشق في شهادة شفهية (28)
 كاتبة ومفكرة إسالمية سورية تقيم في إسبانيا(29)
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أهم  ملتس ،وظهور أجسام سياسية للثورة ،واملجتمع املدني البديل ،بتشكيل منظمات الثورة

تعرف الشعب السوري على الشخصيات السورية في  ،الشخصيات السورية ليكونوا لسان الثورة

ار تطبيع نظرة املجتمع السوري للتي ،واملهاجر، بروز التيار االسالمي كجزء من جسد الثورة املنافي

 
ً
 " قية للثورةبدء تبللور منظومة فكرية أخالو   ما اإلسالمي نوعا

ثرة ك ،أما عن سلبيات العمل الثوري فقد تحدثت املشاركات عن قلة التنظيم والوعي األمني

قلة الدعم وعدم وجود القدوات  سياسية  ،عدم تفاعل املجتمع كما يجب ،االعتقاالت واالختراقات

 2011م عا نظرها العمل الثوري من وجهة مساوئ وثقافية واجتماعية تقول الكاتبة نوال السباعي عن 

هور قيادات شبابية ظ ،(30)البدء بأسلمة الثورةكانت  ساوئ " لعل أبرز امل:حسب إجابتها على االستبيان

بوادر سوء  هور ظ ،غير مؤهلة لقيادة ثورة كهذه، بدء الشقاق الكبير بين الشخصيات الكبيرة في الثورة

 ورةستقود الث أو التي بدت وكأنها ستمثل السياسية األداء املدمر في سلوك كبرى الشخصيات 

هور ظدء ب ،قناة الجزيرة في الوضع اإلعالمي للثورةالقنوات اإلعالمية وخاصة  تعاطيسوء باإلضافة 

 " الكبير للعاملين في الثورة حول العالم (31)الفساد األخالقي

 :2012عام   املرأةدور  -2-2

بهدف  2011خالل عام  املرأةلتي شاركت فيها قد أكون فصلت بشكل كبير النشاطات الثورية ا

تسليط الضوء على الظروف التي رافقت كل األعمال الثورية وألنها ستكون نواة لتطور تلك األعمال 

  وتبلورها

فلقد اجتاحت  ،العام الذهبي للعمل الثوري السلميكان  2012ونستطيع القول بأن عام 

السورية حتى بات إحصاء املدن املوالية للنظام أسهل من إحصاء شرارة الثورة غالبية املدن والقرى 

 املدن املعارضة له وبات الناس يترقبون ساعة سقوط النظام

ظهر بشكل كبير وفاعل ومؤثر في الحراك الثوري املدني فلقد  املرأةوالبد من اإلشارة إلى أن دور 

 كشريك موثوق محترم قادر على 
ً
  إحداث تغيير استطاعت أن تحجز لها مكانا

 املجاالت التي شاركت فيها النساء عام 
ً
 :ومدى تطور عملها فيه 2012ولنرصد معا

 :املشاركة في التظاهرات

ازدادت أعداد النساء  ،مع ازدياد رقعة املدن املشاركة في الثورة وازدياد حجم املظاهرات

 
ً
ات مم دفع بعض املنظمين إلى ترتيب مظاهر  ،املشاركات في املظاهرات والتشييعات بشكل الفت جدا

اهرات فكانت املظ  نسائية فقط كتعويض لهن عن منعهن من املشاركة في بعض املظاهرات الخطرة

  النسائية تحدث تحت تنظيم وإشراف وحماية الشباب

                                                           

جماعة  ومجموعة أ وفئة أ وأسلمة الثورة" تعني استالب الثورة ملصلحة حزب أ" :املقصود بأسلمة الثورة  حسب وجهة نظر الكاتبة نوال السباعي(30)
وربما حاول في حال التسلح فرض رؤيته الخاصة جدا عن الشرع واإلسالم على الناس  ،لإلسالمة فهمه الشخصية ر تيار "إسالمي" يمررها من دائ وأ

 .حدث الحقا . وهذا بالضبط ما.بالقوة
 ظهور بعض الشخصيات التي قامت  بسرقة التبرعات املوجهة للسوريين واستغالل معاناتهم لغايات شخصية  :املقصود بالفساد االخالقي(31)
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 واقع املرأةولم تعد تلك الدعوات ملنع املشاركة في املظاهرات تسمع بل أصبح وجود 
ً
 أمرا

ً
 ومحبذا

ً
 ا

اطق ضح في منأو املشاركة النسائية كانت  بل لعل ،فقد فرضت وجودها بالحجة واملنطق والفعل

  الريف خاصة ريف دمشق حيث البيئة املحافظة

 
ً
  أو لم يكن الخروج في مظاهرة نزهة

ً
 تركض وراءها النساء بل كان مشروع  أو تسلية

ً
موضة

 مع زيا
ً
دة سياسة العنف التي يتبعها النظام ومع ازدياد أعداد الشهداء شهادة حقيقي وخصوصا

رة كان الخروج في مظاه املعتقلين واملالحقين والتي طالت النساء والرجال على حد سواءو والجرحى 

 والتي يستميت النظام بسعيه إلخماد أي حراك فيه
ً
روج كان الخ وخاصة في دمشق املخنوقة أمنيا

ووصية ثورية ترفق فيها كل أعمالك وتوكل إتمامها آلخرين وتعطي فيها يقتض ي كتابة وصية عامة 

ثم تختم  ،معلومات حساباتك الثورية ملن تثق بهم ليتم املهمة قبل وصول األمن إليها في حال اعتقالك

  بركعتي سنة الشهادة وتنطلق في فرض إعالء الحق والوقوف في وجه الظالم

الشجاعة واليقين باهلل والفهم الحقيقي للهدف ولربما شهادة كانت مهمة تحتاج إلى قدر هائل من 

 مما كان  2012حدث معها في تشييع املزة في شباط  الناشطة نسائم الحرية تصف ما
ً
قد تنقل بعضا

 !شهيد أمامي يسقط ،والبطولة بالحب النابض دمشق قلب في مرة لو "أل  يجري:

  تراجعوا من زانأو  وطأة تحت ،املشيعين أرجل وبين ،الرصاص من وابل تحت
ً
 ،املوت من هربا

 كنت رةتكبي كل ومع" أكبر هللا"  ب صدحت بل ،أتشهد أن أتذكر لم األخيرة لحظاتي أنها شعرت حيث

   الحياة إلى مني املوت إلى أقرب بأني وأشعر فوقي الثقل ويزداد أكثر األرض من أقترب

 سيارة ىإل االستناد لتأو ح جبارة بقوة تدفعني جموع يساري  وعن ،فوقهن وقعت نساء يميني عن

  األرض على كالجميع وجثوت أسقط لكيال
ً
 استشهد لقد :يصرخون  رجال مني بالقرب للرصاص اجتنابا

 ببياض ليوما كلل الشهداء الذي الثلج الذائب بالثلج تختلط بالدماء فإذا يساري  عن األرض الى نظرت! 

 ! قلوبهم من أنصع ليس

 نشرها هللا ةرحم هي املظاهرات في األبطال يرميها التي املنشورات ذكرنا فوقنا الثلج الذي تناثر

 ناجرح صدحت ثّم  ومن االستقالل علم رفع بعضنا ألن فقط برصاصهم املجرمون  أصابنا ثم علينا

 بهتافات للجيش الحر!!! الرجال قبل النساء

 ! دومحمو  وبالل بحسام فألحق تصيبني لكي رأس ي فوق  تمر التي الرصاصات أنتظر كنت

 في نفس ي فوجدت أمامي ونظرت رأس ي رفعت النهوض من أتمكن ولم حولي مما شيئا أعي أعد لم

 !الجموع تراجعت أن بعد الرصاص مقابل األول  الصف

 فجأة آخر عالم إلى لتنقلني الرحمة مالئكة وترقبت ،النصر ألشهد أعيش بأن األمل فقدت حينها

  تموت كادت امرأة
ً
 لميةس"  :عبراتها وتخنقها األخيرة بأنفاسها تختنق وهي خلفي من صرخت دهسا

 ! "  سلمية
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 حتهمت من تجري  ودمائهم األرض على امللقون  والشهداء والجرحى الصنمين مجزرة حينها تذكرت

 أعيش ألني فرحت الشهادة أنال قد ألني فرحت تنَس  لم دمشق ألن فرحت أجل!  فرحت باملطر ممتزجة

 من الدمشقيين الوفاء لحظات :حياتي في لحظات أعظم

 ليس !أرجلنا بين ومن رؤوسنا فوق  الهادر الرصاص من يخف لم عظيم رجل األرض من انتشلني

 !خلفي تركتها ألني بحقيبتي لحقني بل ،فقط هذا

 لنساءا واستغاثات الرجال وصرخات املسيل بالغاز اإلختناق من رهيبة رحلة بعد منزلي إلى عدت

 ويصح أنب أمنياتي أغلى إحدى تحققت حيث قلبي تمأل بالبهجة أشعر وأنا منزلي دخلت األطفال وبكاء

  دمشق الحبيبة أهل من الغافلين من الكثير

  فوجدت ثيابي أبدل أن أردت
ً
  لونا

ً
 جاثية نتك عندما بللني الذي باملاء مخلوطا ،كلها عليها غريبا

   بين املوت والحياة األرض على

 دم وأصابني الرصاص أخطأني ،فاليوم مض ى يوم أي من الشهادة إلى أقرب اليوم كنت لقد

 "!الشهيد

 في نوعية التظاهرات في دمشق بالذات 2012وال بد من التنويه أن عام 
ً
فلقد ظهر  شهد تطورا

 على الساحة الثورية نوعان من املظاهرات ذات الطابع الجديد 

يتجلى في املظاهرات املسائية الثابتة املوعد واملكان والتي تكون منظمة على مستوى  األول النوع 

 بعض في تبث كانت والتي واملزة سوسة وكفر برزة كمسائيات الحر الجيش عناصر منمحمية و عاٍل 

 لم والتي دينةامل على املطبقة األمنية للقبضة وصريح واضح تحدي في الفضائية القنوات على األحيان

 هذه وكانت النساء على وبالذات املشاركين على تخفى وال واضحٍة  خطورةٍ  من فيها املشاركةو تخل

  تجهز املظاهرات
ً
  ركنا

ً
  باعتبارهن النساء ملشاركة خاصا

ً
  جزءا

ً
  املشاركين من هاما

 
 النساء ركن تظهر املسائية سوسة كفر مظاهرات إحدى من صورة

املظاهرات النوعية شديدة الدقة والتنظيم التي كانت تتم قرب و وه فكان األخطر النوع اآلخرأما 

أشرس األفرع األمنية حيث الحواجز املسلحة بكافة أنواع األسلحة والتي تملك صالحية مطلقة 
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 دمشقب امليسات منطقة في  السياس ي األمن فرع قرب جرت التي املظاهرات مثل ،باستهداف أّيٍ كان

 ساحة يف واملظاهرة مصلى باب بساحة  الجنائي األمن فرع قرب واملظاهرة  بحمص اإلنشاءات حي وفي

 قطع بهدف مطاطية إطارات إحراق مع بالتزامن تتم كانت والتي الضيافة قصر وساحة العباسيين

  األمن وصول  وإعاقة الشوارع

 
 2012-8-11 برزة مساكن مظاهرة

 سواء على 
ً
 جدا

ً
البد من التركيز على هذا النوع من املظاهرات كون املشاركة النسائية فيها واضحة

   على مستوى املشاركةأو مستوى التخطيط والتنظيم 

 الخسائر حيث من األقل كانت خطورتها شدة على املظاهرات تلك أن إلى التنويه من بد وال

 فيلك فقط ثواٍن  التأخير أن لدرجة الشديدة والدقة املفاجأة عنصر تعتمد كانت ألنها واالعتقاالت

 كان راتاملنشو  ونشر الشوارع وقطع النظام دار عقر في الهتافات في الصارخ التحدي أن كما بإلغاءها

  مواليه النظامبين هيبة كسر في مزلزل  دور  له

 
 2012-4-16 السياس ي األمن فرع قرب – اإلنشاءات -حمص في مظاهرة

 :األعمال اللوجستية

زادت األعمال اللوجستية املطلوبة للتجهيز للمظاهرات مع ازدياد الزخم الثوري والتنوع في 
بخ ( وقد كان هناك فعاليات للبخ الثوري على الجدران  ،الفتات ،أقنعة،الفعاليات الكثيرة ) مناشير

 
ً
لعل و   إلحدى املدن الجريحةنصرة أو كانت تشارك فيها النساء بقوة للمطالبة باملعتقلين مثال

  املظاهرات النوعية التي سبق وأشرنا لها قرب األفرع األمنية كانت تستدعي اإلعداد الكثيف واملنظم
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وأذكر في إحدى املظاهرات التي جرت قرب فرع االمن السياس ي في ساحة امليسات أنه كان هناك مهام 

ول إلعاقة وص محاولةمروري بالسيارات  في  موكلة لبعض النساء غير املشاركة وهي افتعال ازدحام

سيارات األمن وقواته وللتصوير من بعيد ملجريات األحداث فتوجهت العديد من النساء بسياراتهن 

 وافتعال أزمة سير قد تكون مقبولة عند البعض على اعتبار النساء 
ً
للوصول بوقت محدد دقيق جدا

 في قيادة السيارات 
ً
 غير ماهرات جدا

ت مهام مراقبة ومتابعة حركات األمن الشبيحة من حصة النساء كونها ال تثير الشكوك كما كان

 لدى عناصر األمن 

 الدور اإلعالمي:

ومع تطور الزخم الثوري على األرض كان من الطبيعي أن يتبعه جهد إعالمي متزايد قام الجميع 

 ديوهات والتقارير والتخابر معن إلتمامه حيث كانت مهمة جميع الثوار نشر األخبار والفيأو بالتع

  قنوات إعالمية بغية إيصال حقيقة ما يجري 

فبدأت الناشطات بالظهور على القنوات اإلعالمية ونقل الصورة فظهرت أسماء على الشاشات 

ف والتي كانت تعر  فاطمة سعدمن دير الزور والشهيدة  وميرال الحكيممن دمشق  كشيماء البوطي

الناشطات من املركز السوري لإلعالم وحرية التعبير اللواتي تم ،(32)باسم فرح الريس من الالذقية  

 " هنادي زحلوطي، ريتا ديوب، سناء الزيتاني، ميادة الخليل، أو يارا بدر، رزان غز اعتقالهن " 

  وغيرهن رزان زيتونةوالناشطة الحقوقية 

لفت االنتباه اإلعالمي لعدالة القضية  محاولةن الوسط الفني و وال ننس ى حراك النساء م

كيارا صبري ومي سكاف وريما فليحان وفدوى سليمان ولويز عبد الكريم وكندة علوش   السورية

 وغيرها   وسمر يزبك

ن هذه الثورة وأل " :2012بفرنسا في إبريل (33)روبي و تقول ريما فليحان في كلمة ألقتها في البرملان األ 

السورية بها جنبا الى جنب مع الرجل حيث كانت  املرأةاة وعدالة فقد شاركت أو ثورة حريات ومس

ة والحقوقية والطبيبة واملمرضة والكاتب العالميةاكما كانت  املتظاهرة وقائدة للمظاهرات واملنسقة

ة لى دروب الحريإرجين بنائها الخاأم التي كان قلبها يرافق األ …ماأل  ًطالقاإ همواأل  والفنانة والسياسية

 …حياء من شوارع الحياة واملوت في بلديأمل العودة أعلى 
                                                           

(32)-and-http://www.alarabiya.net/ar/arab
world/egypt/2012/10/28/%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B7%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-

%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D8%AF-
%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B0%D9%8A%D8%A8.html 

(33)-http://souriahouria.com/%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9
%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B7%D8%A9-

%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%84%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86-
%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-

%D8%A7/ 
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ومع هذا فأمهات وطني اليوم لم … املوت أو فكل خروج للمظاهرات في بلدي قد يعني االعتقال 

ن حب الوطن والكرامة يفوق كل الدهن للخروج أل أو يدفعن  بل  يخرجن للتظاهر بأنفسهن فحسب

 …ش يء

ويقدمون  …الدهمأو خريات بنفس لوعتهن على أمهات أبناء أمهات في بلدي يخبؤون في بيوتهم األ 

 أو 
ً
  الدهم لالعتقال بدال

ً
ن الفارين ع عن املختبئين في غرف املنزل حين تداهم املخابرات البيوت بحثا

عصاها م بذات الثمانين عاما تخرج لتصرخ على الشبيحه وتبعده” م احمدأ“في بلدي  من املظاهرات

 " …التي تتكئ عليها لتحمي الشباب املنادين للحرية

 الدعم النفس ي:

 ممن شاركوا في الثورة 
ً
 وذكورا

ً
زادت الحاجة للتثبيت والدعم النفس ي لكافة فئات الشباب إناثا
   وحمل عاتق هذه املهمة الكثير من املغتربين املتخصصين في هذا املجال

ساء في الداخل ممن انخرطوا في طريق الثورة فلقد كانت باإلضافة لبعض املوجودات من الن

وعات فبرزت الحاجة لتشكيل مجم الضغوطات النفسية واملالحقات األمنية تعصف بالنفوس الثائرة

ا بتعليم و أوظهر العديد من املختصين الذين بد ،غير االعتيادية األوضاعللدعم النفس ي للتعامل مع 

لثائر فقد كان على ا ق االنترنت على كيفية التعامل مع الضغوطبعض األشخاص في الداخل عن طري

فها في الحاالت التي يصاد ليستطيع التعامل مع ه الكثيرةمخاوفأن يتكيف مع مشاعره املضطربة و 

قسوة ضاع نفسية بالغة الو عمله في اإلغاثة ومساعدة اآلخرين والتي تكون على الغالب قد تعرضت أل 

  العتقال اأو الفقد  أو اإلصابة  أو سبب القصف ب أو سواء عند النزوح 
ً
 إضافيا

ً
فبات ذلك عباءا

شاعرهم جاعهم ومأو ولكن الكثير من النشطاء استطاعوا التغلب على  فكيف لفاقد الش يء أن يعطيه

  بشكل جزئي  والسعي لتخفيف أالم غيرهم واستيعابها وهم ولمخاوفالداخلية و 

 :الدور اإلغاثي

  2012شهد عام 
ً
 كبيرا

ً
في العمل اإلغاثي وذلك بسبب اتساع رقعة املناطق املنكوبة  تطورا

فبدأت النشاطات اإلغاثية تتحول من الجهود الفردية  وتضاعف أعداد املحتاجين للمساعدة

 ما تحيطه السرية الكبيرة ويحكمه التنظيم
ً
  العشوائية إلى عمل منظم منضبط نوعا

باملظاهرات واألعمال السلمية بدأ تظهر مجموعات الهدف منها فكما ظهرت مجموعات مختصة 

تنسيق الجهود اإلغاثية والعمل على االستفادة من كل املوارد والطاقات ملساعدة آالف العائالت التي 

 
ً
 كدمشق مثال

ً
حدائق سكنت الأو حيث أن العائالت التي افترشت الطرقات  غزت املدن الهادئة نسبيا

بل بات موضوع رعاية املئات من  اهتمام من املنظمات الخيريةأو أي دعم حكومي املساجد لم تلق أو 

 على من حمل شعار التغيير ونصرة املظلومين
ً
 إضافيا

ً
  العائالت مع شح املوارد واجبا

ولكن النقاشات عادت عن جدوى العمل اإلغاثي مع شح املوارد واستنزاف الطاقات  كونه يحمل 

 عن الدولة التي م
ً
ن واجبها تحمل مسؤولياتها األخالقية واإلشارة إلى أن االبتعاد عن الشأن اإلغاثي عبئا

 وقد تتسبب في 
ً
 في ظهور مشكلة إنسانية رهيبة ستضطر الدولة للتعامل معها الحقا

ً
سيكون سببا
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ولكن النفوس التي فطرت على كراهية الظلم والتي خرجت نصرة للمظلومين ودفعت كل  ،انهيارها

ستطع أن تتغاض ى عن آهات املوجوعين والجائعين واملشردين على الرغم من معرفتها ثمين لم ت

 
ً
 كبيرا

ً
  املسبقة بأنها تسدي خدمة جليلة للنظام وترفع عن عاتقه عبئا

جاع غيرهم وسعوا بكامل جهدهم إلطعام الجائع وكسوة العريان وتأمين أو فحمل نشطاء الثورة 

ن لطرق كل األبواب لتأمين الدعم الذي سيغطي كلفة تلك األجرة وثمن الدواء للمضطرين ساعي

وباتت مجموعات اإلغاثة تتحرك كخاليا النحل النشيطة  األعمال والتي قد تعجز عنها ميزانية الحكومة

فت في حتى أي تقدير والال أو الفعالة املنظمة التي تقدم كل مفيد للمحتاج دون أن تنتظر كلمة شكر 

 أمر تلك املجموعات أن ع
ً
يسعى لتحقيق شهرة ما ولم يحمل أي بعد إعالمي أو ملها لم يكن يحمل اسما

  دعائيأو 

 من الخروج في مظاهرة في بلد يعتبر 
ً
وال بد من التنويه أن العمل في اإلغاثة لم يكن أقل خطرا

 من املعارضة للنظام فبدأ النظام يالحق العاملين في أو تقديم أي مبادرة 
ً
إلغاثة امساعدة للغير نوعا

 يعرض أصحابه لخطر كبير كما يالحق ناشطي الحراك الثوري
ً
 كبيرا

ً
  بل أصبح العمل اإلغاثي جرما

طفية أكثر عا املرأةومع كل تلك العقبات فقد كانت النساء رائدات في مجال اإلغاثة ربما لكون 

 بغيرها فبدأت النساء تحمل االحتياجات للمناطق املنكوبة وخا
ً
 وإحساسا

ً
صة األدوية وتأثرا

وية في فقامت النسوة بتخبئة األد واملستلزمات الطبية والتي كانت تعتبر األخطر في الشق اإلغاثي

مالبسهن الداخلية حقائبهن الشخصية أثناء الدخول للمناطق الساخنة كونها كانت تتعرض لتدقيق 

   أقل من الشباب نقال عن شهادات شخصية لناشطات

تياجات األمر الذي دفع الكثيرات إلى نقل كميات كبيرة من املواد وتطورت األمور وزادت االح

لعديد لالشتباكات واملرور على اأو الطبية في سياراتهن الخاصة والدخول إلى مناطق تتعرض للقصف 

  من الحواجز

بل لعل األمر زاد مع ازدياد التشديد االمني على املدن الكبيرة فكانت النساء تقوم بنقل األدوية 

 على األقدام لصعوبة نقلها عبر السيارات التي تتعرض وامل
ً
ستلزمات الطبية الخفيفة بين األزقة سيرا

  للتفتيش الكبير

والبد من اإلشارة أن العمل اإلغاثي كان الفخ الذي استطاع النظام به مالحقة العديد من 

  2012ي نهاية عام الناشطين والناشطات والزج بهم في املعتقالت األمر الذي زاد بشكل كبير ف

 :نشر الوعي

تابعت األقالم النسائية مهمتها في التوجيه والنقد ونشر الوعي وكشفت الثورة عن أقالم نسائية 

 على سبيل املثال ال الحصر 
ً
 من حمص والكاتبة وإيمان محمدمن دمشق  نسائم الحريةمتميزة جدا

  والكثيرات ي او ان الطنطوعابدة مؤيد العظم وبي نوال السباعي واملفكرة اإلسالمية

 من املواضيع الجدلية وتنقد ممارسات خا
ً
ي ئة في املجتمع فطكانت هذه األقالم تواجه كثيرا

ح خطته تلك األقالم يتض لة لخلق ثورة على طرق التفكير التقليدية ومن خالل استعراض مااو مح
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 استطاعت أن 
ٌ
 واعدة

ٌ
 أدبية

ٌ
 تجاه لدينا وجود وعٍي متميز ٍ ساندته موهبة

ً
 موجها

ً
تجعل الكلمات سالحا

  خطأ وه كل ما

والبد من استعراض بعض ما كتب للوقوف على أهمية ما كتب مع التنويه إلى ضرورة توثيقه 

 للتاريخ
ً
  وأرشفته وإخراجه ليكون مرجعا هاما

تسأل و العجوز أن تصلي  املرأةعلى :" 2012فبراير،  26فعلى صفحة نسائم الحرية كتبت بتاريخ  

  باتالثو اإليمان و على األم التي تربي صغارا أن تعلمهم معاني الثورة  هللا النصر بالدعاء فقط

  أبناءهاو من عزيمة إخوتها و تشد من عزيمته و على الزوجة أن تساند زوجها 

  ينقذ الناس من الخطرو رحى وي الجاعلى الطبيب أن يد

  على املنشد أن ينشدهاو على الشاعر أن يكتب أشعارا للثورة 

   على الرجال أن يهبوا لنصرة املظلومين

  تالتضحياو عيات أن يحثوا الناس على طلب رض ى الرحمن بالعمل االدو الدعاة و على املشايخ 

  ينشروهاو على اإلعالميين أن يكشفوا الحقائق 

 " !القيام بدور العجائز فقط ؟و ملاذا يريد الكثيرون ترك أدوارهم  باهلل عليكمولوا لي ق

صاحبة القلم املتميز املبدع الذي نقل جزئيات من الثورة من الصعب التعبير  إيمان محمدأما 

 لتاريخ ثوري ش
ً
 8في  (34)بابي في عاصمة الثورة حمص كتبت إيمان محمدعنها فكانت كلماتها مرجعا

 :2012أغسطس، 

ع أن تغتالك على حين غفلة" 
ّ
 من رصاصة تتوق

ً
لذي في الحين ا  من الُحمق أن تقض ي عمرك هاربا

باستطاعتك أن تقوم بعمل يكسُر املسّدس الذي يهددك، واليد الذي تحمله، ويفجر الرصاصة التي 

ثير الّرعب في نفسك
ُ
 …ت

 كلب  كم من أشخاص استشهدوا بسبب رصاصة طائشة جعلتهم في ملح البصر ضمن عالم آخر

 …وتوديع األحبة ، ودون أن يتجّرعوا آالم الفقدمخاوفأو سهولة، ودون أّي ألم 

تلوا ألف مّرة
ُ
 …لفكرة وجود رصاصة ما، في مكاٍن ما تتهددهم  وكم من أشخاص ق

تلوا أعداءهم آالف املّرات حين ثبتوا، وتحّدوا امل
َ
صّوب خاوفوكم من أشخاص ق

ُ
، وجعلوا اليد التي ت

 في سبيله
ً
 …إليهم ترتعد، فرّب الّسماء معهم، وهم الذين رهنوا حياتهم جهادا

عادلة بنفسك، وأن تنتصريمك
ُ
 …نك أن تقلب امل

                                                           

(34)-https://homsrevolution.wordpress.com/2012/08/08/%D9%81%D8%AC%D9%91%D8%B1
%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B5%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-

%D8%AA%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D9%83/ 

https://www.facebook.com/NasaemAlHuria/posts/251665314915384
https://www.facebook.com/imaaanmo?fref=nf
https://www.facebook.com/imaaanmo?fref=nf
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=340970895988298&set=a.168719716546751.43877.100002261720770&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=340970895988298&set=a.168719716546751.43877.100002261720770&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=340970895988298&set=a.168719716546751.43877.100002261720770&type=1
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حاصرك، لتقتل كّل هّمة 
ُ
قّدم فال تجعلها ت

ُ
بمجّرد أن توقن أن لحظة املوت واحدة ال تؤجل وال ت

 قد ينتظرك في لحظة إخالص وسعي فال تؤّجل
ً
 أبديا

ً
 "…وال تتأخر داخلك، وبأن خلودا

 :القدوة الثورية

بدأته العام السابق فسارعت للصفوف االمامية دون أن  في مسيرتها الثورية ما املرأةأكملت 

يطلب ذلك منها أحد فكانت املسعفة واملتظاهرة واإلعالمية واملبادرة ألي حراك رغم ما يحيط بعملها 

حدث معها أثناء االشتباكات التي حدثت في حي ركن الدين الدمشقي في  ما (35)من أخطار وتروي سالم

 كانت ،امليدان لتشعل معها بعض مناطق دمشق ومنها حي ركن الدين" بدأت معركة :2012رمضان 

األمور قد تطورت فجأة ولم يكن الشباب في حي ركن الدين مستعدون لها فلقد أجبروا عليها عندما 

  قام النظام بحملة كبيرة لتطهير الحي من كافة املسلحين

أن يفرضوا سيطرتهم على الجبل بدأت املواجهة في أحياء ركن الدين وأراد شباب الجيش الحر  

 
ً
كنت على تواصل مع البعض منهم وعلمت  ،أطول فترة ممكنة وبدأت االشتباكات تزداد حدة وعنفا

 لكوني قد اتبعت دورة طبية فقد قررت الذهاب ملساندتهم  ،بوجود نقص في الكادر الطبي لديهم
ً
ونظرا

 وأكون هناك كان الهدف من خروجي هخرجت ألن الواجب يدفعني ألن  ،رغم معارضة أهلي الشديدة

 أني كنت أعرف الطريق 
ً
اصطحاب أحد االطباء إلى موقع املشفى امليداني والبقاء ملساعدته وخصوصا

 
ً
  جيدا

 على األقدام  بدأت أشاهد شباب  
ً
كانت املواصالت معدومة والشوارع فارغة فأكملنا طريقنا سيرا

 يطلب مني البقاء في مكاني والسبب  ،الجيش الحر وهم يحرسون مداخل الحارات
ً
 هاتفيا

ً
تلقيت اتصاال

وقع كنا ثالثة أنا والطبيب وفتاة أخرى وصلنا إلى امل ،تغيير مكان املشفى امليداني الحالي لخطورته وه

كانت االشتباكات حامية جدا وكانت  الجديد املفروض للمشفى قبل وصول املصابين والشباب

ات الرصاص من شدتها توحي بأن الرصاصات قد دخلت رؤوسنا وهذا أصو  القذائف تمر فوق رؤوسنا

 علينا
ً
ذه لذي جاء بكم في مثل ه ما نظروا إلينا باستغراب  وصل الشباب يحملون الجرحى كان غريبا

 الظروف ؟ 

ل املصابين قبل أن تصل األدوية واملعدات لم يكن أو فقد وصل  ،لم يكن هناك مجال للنقاش

 نفعله
ً
 قدر اإلمكان محاولةغير أن نكلم املريض في  بيدنا شيئا

ً
ق وصلت وبعد عشر دقائ ،إلبقاءه واعيا

وهي  ألولىافبدأت املهمة  ،املواد الطبية بأكياس كبيرة وكراتين ورقية غير مرتبة قد جمعت على عجل

ثم  ،اليد بشكل يسهل الوصول إليها متناول واألهمية ووضعها في  األولويةفرز وترتيب األدوية حسب 

 كمشفى ميداني وفه ،كان عليها تنظيف املكان وتجهيزه فقد كان شديد االتساخ
ً
  لم يكن مجهزا

زادت وتيرة املعارك وخسر الشباب أحد االحياء وزاد عليهم الحصار وفي تلك األثناء كنا نعمل 
 عضب بجد كبير متنقلين بين غرفتي املشفى امليداني والرصاص يتطاير من فوق رؤوسنا وتسقط
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قدم  زادت أعداد املصابين ولكن لحسن الحظ ،ية التي تفصل بين الغرفتينو افوارغه في الفتحة السم

ثم حضرت إحدى الصديقات رغم خطورة املكان ملساعدتنا دون أن يطلب  ،طبيب آخر ومعه ممرضة

  منها أحد الحضور 

األدوية  فقمنا بحمل ،نهتابعنا عملنا حتى جاءنا خبر بوجوب إخالء املكان القتراب عناصر األمن م

واملعدات بشكل جنوني إلى أحدى الشاحنات الصغيرة وركبنا فيها بينما كان بعض الشباب ينقلون 

  املصابين إلى مكان آمن

 عدت إلى بيتي بأعجوبة ألجد ،لم نستطع البقاء أكثر فالشباب قد قرروا االنسحاب إلى برزة

 على بقية الشباب لم أستمع لكلمات ،عائلتي تنتظرني بخوف شديد
ً
 ،التقريع بل كان فكري مشغوال

 (36)" وبقيت على اتصال مع أحدهم حتى اطمأننت أنهم غادروا الحي بسالم

 
ً
 صعبا

ً
ولكن بعض الشهادات السابقة قد تبين حس  قد يكون اإلحاطة باملبادرات النسائية أمرا

يطلب منهن ذلك متحدين كل من النسوة دون أن  املبادرة والشجاعة واإلقدام التي قامت بها بعض

  منهن لصنع التغيير بأيديهن محاولةفي  ،حولهن

والتي " قيزبيدة امليالعقيد "ولم تكن القدوة الثورية فقط في املجال الثوري السلمي فقد ظهرت 

 (37) توضح فيه انشقاقها عن قوات النظام وفي فيدي كانت تخدم في املديرية العامة للتجنيد بدمشق

 مجلسو عض إخالص بدوي كما أعلنت السيدة  ل حالة انشقاق عسكرية نسائيةأو تبر والتي تع

  (38)سابق في االتحاد النسائي انشقاقها عن النظام أيضا و الشعب عن مدينة حلب وعض

 :من وجهة نظر الثائرات 2012خالصة الحراك الثوري عام 

 ،الدعم زيادة ،زيادة التنظيم" اعتبرت العديدات من الناشطات أن مزايا العمل الثوري تتجلي في

 ،استمرار العمل السلمي مع حماية عسكرية،والروح املعنوية الواضحة التفاؤل  ،زيادة الحراك الثوري

ورة
ّ
 املناطق املحاصرة ومتضّرري الث

ً
ورة تخدم إنسانّيا

ّ
ل مؤّسسات إنسانّية تابعة للث

ّ
ظهور  ،بدء تشك

  "ازدياد أعداد الثوار و  الغير مسيسةو ئة الجري النشاطات املدنية السلمية أشكال من

ات التحزبظهور  :أما عن عيوب الحراك الثوري في هذا العام فقد تجلت حسب رأي املشاركات ب

ير في النوايا تغخطاء بين الثوار، والتفكير بصناعة االسم على حساب الثورة، بين الفرق الثورية، واأل 

دخول  ،كثرة الخالفات بين الفرق  ،االختراقات وازدياد االعتقاالتكثرة  ،أمجاد شخصية ووالسعي نح

الطيبة الزائدة من كثير من الشباب مع بعض األسماء  ،ذوي النفوس املريضة إلى العمل الثوري

اإلضافة ب ،خرى أضياع لجهود و سرقة لبعض الجهود و التي انتهت بمشاكل كبرى و الكيانات الالمعة و 
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ودخول الدعم املالي  ،مسارها الصحيح إلىتقود الثورة  ذات خبرة قيقةادة ثورية حيعدم وجود قل

 املسيس وحمل السالح من قبل أفراد غير مؤهلين ينقصهم الوعي واألخالق 

 :(39)2014و 2013عام  املرأةدور   -2-3

الثوري السلمي لصالح  بداية التراجعكان  2013يعتقد غالبية املتابعين للثورة السورية أن عام 

الخالص  والحراك املسلح حيث فقد غالبية الثوار إيمانهم بجدوى الحراك السلمي وتوجهت أعينهم نح

ولعل اشتداد وتيرة العنف والقصف والحصار والتجويع واإلعتقاالت واشتداد القبضة  عبر السالح

موجة  2013دت بدايات عام فقد شه األمنية بشكل غير مسبوق كانت السبب الرئيس ي لإلحساس ذلك

( أرغمت الكثيرين منهم 
ً
 ونساءا

ً
اعتقاالت واختراقات ومالحقات كثيرة للعديد من نشطاء الثورة )رجاال

 على سالمتهم ويشير االستبيان إلى أن 
ً
من ناشطات الثورة  %40على السفر خارج البالد حفاظا

عام  %60لتصبح النسبة بحدود ال   األمنية املالحقة واضطررن ملغادرة البالد في هذا العام والسبب ه

2014  

 عند رصد فعاليات الثورة  املختلفة نجد 
ً
 واضحا

ً
في كل فعاليات الحراك السلمي فيها  تراجعا

ليتحول إلى نوع من الجمود حيث توقفت كافة أشكال التظاهرات والفعاليات السلمية واالعتصامات 

 لتشابه الظروف فسندمج مجاالت الحراك نتيجة التضييق االمني استمر حتى وقتنا 
ً
الحالي ونظرا

 :منعا من التكرار 2014-2013الثوري خالل عامي 

 :املظاهرات والدعم اللوجيستي

 شهد   2013نستطيع القول بأن عام 
ً
شكل ب للتوقفالفعاليات الثورية أو في املظاهرات  انحسارا

 في منتصف عام 
ً
ك بسبب القبضة األمنية الخانقة التي فرضها وذل وحتى وقتنا هذا 2013كامل تقريبا

جعل التفكير بأي حراك ثوري سلمي  األمر الذي ا لنظام والتي أحكمت سيطرتها على مناطق نفوذه

 من االنتحار
ً
عدا أن االختراقات االمنية وحمالت االعتقاالت والتفتيش على الحواجز وحمالت   نوعا

  الثورة وناشطاتها في خطر كبير املداهمة التي أرهقت املناطق جعلت نشطاء

 :الدور اإلعالمي

 حيث تركز اإلعالم فقط على إعالم بشكل طبيعي مع تراجع الحراك الدور اإلعالمي الثوري تراجع

 عن مشاركة النساء
ً
ولكن الصفحات اإلعالمية املدنية   املعارك والكتائب األمر الذي كان بعيدا

ار األمنية وتابعت املشاركات في هذا املضم األوضاعوالتنسيقيات وصفحات الثورة استمرت في رصد 

يس والسبب ل ناشطات على الشاشاتأو عملهن الذي تراجع مع تراجع الحراك فلم نعد نرى إعالميات 

اإلعالمي بالقضية السورية ككل وتركيزه على نقاط داخليا فقط بل يعود إلى تراجع االهتمام العالمي 

 من اإلحباط لدى السوريين وفقدان الثقة بالعالم محددة فقط
ً
  ولعل تراجع االهتمام سبب نوعا

 :الدعم النفس ي

                                                           

 منعا للتكرار  2014و 2013بسبب تشابه الظروف الثورية بين عامي (39)
ً
 تم دمج املوضوعين معا
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االهتمام بموضوع الدعم النفس ي الذي توجه بشكل مباشر للمتضررين والنارحين وقاطني  تزايد

الد وخاصة بعد اضطرارها للسفر خارج الب املرأةفقد شاركت   ير في ذلكدور كب املخيمات وكان للنساء

بتقديم املساعدة النفسية للنساء املتضررات ولألطفال على وجه الخصوص وخاصة في مخيمات 

والذي يهدف إلى تخفيف وطأة الظروف القاسية التي يعيشها سكان املخيمات واملساعدة على  اللجوء

التي يقوم بها ناشطون وناشطات بشكل  الجماعيةأو ت والفعاليات الفردية فبدأت املبادرا تجاوزها

كفعاليات العيد وتخصصت بعض الفرق بأنواع من التدريب النفس ي املوجه عن طريق اللعب  دوري

التي يقوم عليها الكثيرات من  (40)الذي يهدف إلى تخفيف اآلثار النفسية مثل مجموعة "ألنك إنسان"

دة أريج تقول السي النسوة املتخصصات في هذا الشأن وفريق ملهم التطوعي والكثير من املبادرات

وتم ترخيصها  2012" مؤسسة ألنك إنسان تأسست آخر عام :حول مؤسسة ألنك إنسان (41)الطباع

 ات النفسية والذي يغني عنفي بريطانيا الهدف منها تقديم بديل عربي إسالمي يقدم االستشار 

هذه املؤسسة جمعت العديد من املهتمين بموضوع  ،املؤسسات األجنبية املتخصصة في هذا املجال

  الصحة النفسية وقد استطعنا والحمد هلل افتتاح فروع عديدة أهمها كان في االردن ولبنان ومصر 

طفل  2000تهدفت ما يزيد عن قامت ألنك إنسان بالعديد من االنشطة اس 2014-2013خالل عامي 

 " الظروف الصعبة تجاوز إضافة لدورات نفسية تدريبية مخصصة للنساء ملساعدتهن على 

 :الدور اإلغاثي

  2014-2013شهد عامي  مع تراجع الحراك املدني السلمي
ً
 ملحوظا

ً
في العمل اإلغاثي حيث  تناميا

وتحولت الكثير من املجموعات الشبابية   تحولت أغلب الجهود اإلغاثية العشوائية إلى جهود منظمة

تعمل بشكل مؤسساتي إليصال الدعم للداخل السوري   إلى منظمات إغاثية مرخصة خارج سوريا

موعة فعلى سبيل املثال ال الحصر مج  كان لها سهم عظيم في هذا املجال املرأةولعل   وملناطق املخيمات

سسة إنسانية شبابية تنموية، : "مؤ (43)عن مؤسسة غراس النهضة (42)تقول سلوى  غراس النهضة

 
ً
 لنهضٍة تعم البالد واألمةو هدفها النهوض باإلنسان فكريا

ً
، وصوال

ً
 واجتماعيا

ً
ت منظمة وهي ليس ماديا

  إغاثية فقط

من ثوار مدينة دمشق وريفها وتطورت تلك  تعاونيةبجهود شبابية  2011كانت البدايات في عام  

العمل املؤسساتي وخاصة بعد انتقال عدد كبير من كادرها إلى خارج سويا بسبب  ولنتجه نحالجهود 

نعمل  ،نصفهم من النساءيتكون فريق غراس اإلداري من عدد كبير من الناشطين  ،املالحقات األمنية

كحلقة اتصال بين الجهات الداعمة واملناطق في دمشق وريفها بحيث نحدد االحتياجات ونعمل على 
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 مديرة مؤسسة ألنك إنسان  للدعم النفس ي واإليماني(41)
 مجلس اإلدارة في مجموعة غراس النهضة  واملديرة التنفيذية وعض(42)
أسسها مجموعة من الناشطين  السوريين الشباب املستقلين تهدف إلى تقديم   2013مؤسسة تنموية مرخصة في تركيا من عام  :غراس النهضة(43)

 املساعدات  اإلغاثية في الداخل السوري وتقديم املشاريع التنموية التي تنهض باإلنسان 
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 بأي مشروط غير للجميع الدعم إيصال على نحرصو  ،تأمينها والتوزيع بين املناطق بعدالة وأمانة

 " في املشاريع الثورية والتنموية واإلغاثيةإضافة ملشاركتنا  والء أو تبعية 

استطاعت مؤسسة غراس بعملها املنظم وسمعتها الحسنة أن تحتل مكانة كأحد املنظمات  لقد

  تتعامل معها األمم املتحدة إليصال املساعدات إلى الداخل السورياملوثوقة التي 

 :نشر الوعي

تابعت األقالم النسائية مهمتها لرصد حركات الشارع الثوري الفكرية واالجتماعية وتوجيه أصابع 

حيث لم تعد األقالم موجهة لنقد الواقع الخارجي فقط بل  إصالحها محاولةاإلتهام ملناطق الخلل و 

  طريق الثورة وإلعادة توجيه البوصلة نح محاولةلنقد الواقع الثوري الداخلي في توجهت 

 وفي إظهار الخلل ونقد املخطئين حتى ول حوقد تمتعت الكثير من األقالم النسائية بجرأة ووضو 

كانوا ممن يحملون السالح األمر الذي ترتب عليه تعرض الكثيرات منهن لهجوم شخص ي وصل في بعض 

  لى درجة التهديد من قبل بعض الجهات املتطرفةاألحيان إ

على صفحتها على الفيس بوك خير مثال  (44)مري أو وقد تكون الشهادة التي كتبت السيدة سهير 

 :ملا يحدث 

 أل أو أحد ناشطي داعش كنت على تواصل معه " 
ً
 يام الثورة ولم نكن نعرف عن داعش شيئا

 توظيف قلمي للكتابة بمواضيع إسالمية تتحدث عن ضرورة قيام دولة  يحاول كان …بعد
ً
جاهدا

 …وكنت استنكر ذلك وأشعر بامللل من كثرة كالمه إسالمية والفتح االسالمي القادم وما إلى ذلك

كان يخوض معي حوارات كثيرة إلقناعي بضرورة الكتابة في هذا املنحى ولم أكن أعرف أنه 

 …موجه

ريا وحالها وكانت وقتها في سو  بهت بعد فترة أنه متابع مستمر لصفحة إيمان البغاحدث أنني انت ما

شأن مشايخ الشام الصامتين املتحفظين املتجنبين االقتراب من أي موضوع له عالقة  وكما ه

 …حداثباأل 

صمتها بوكنت في أشد االستغراب ملتابعته لها واهتمامه بكتابتها رغم أنها تكاد تكون لطرف النظام 

أقرب من الثورة وقتها سألته ألكثر من مرة كيف تتابعها وتشارك كتاباتها وكان يقول لي نحن بحاجة 

عتقدت ا وخصوص ي األقالم النسائية أقالم لها تأثير تدافع عن اإلسالم هذه األيام ألقالم تكون معنا

 …بكالمه أنه يتحدث من قبيل الهم العام ومن خالل توجهه اإلسالمي

بة إليمان البغا فقد تناقشت معها عدة مرات على صفحتها وانتقدت سلبيتها وسلبية أبيها بالنس

مصطفى البغا وغيابهما التام عن ساحة الحدث وكانت تقول أنهم تكلموا عندما كان الناس صامتين 

 …املهم بعد عدة نقاشات كانت النتيجة ان حظرتني من صفحتها …أي قبل الثورة واليوم دور غيرهم
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 واستنكرت ما ل
ً
م يطل الوقت وظهرت داعش وكشفت انتماء هذا الشخص واختلفت معه علنا

حدهم أوملا صرت اكتب عن داعش ومن يؤيدها أرسل لي  فلم يترك إساءة لفظية لم يوجهها لي  عليه وه

ها تهديده ونشرت وقت  من ينال مني ى_غيره_ يهددني أنهم سيشيعون أني جاسوسة للنظام ليسلطوا عل

 …ثم انقطع أي تواصل بيني وبينهم محادثته على صفحتيو 

كتبته إيمان البغا من تأييدها لداعش وإقرارها بأنهم قائمون على الحق وقد وجدت  اليوم أتابع ما

ال علم لي املهم اني رأيت في مكان اقامتها   غيرت صفحتهاأو صفحتها متاحة لي فربما ألغت حظري 

في ماليزيا رغم أنها تقول أنها تقيم في شمال حلب مع الدواعش وقد  كتبت انها صارت مقيمة بحسب ما

أقالم توظف وتجند شأنها    …فاتضحت لي خيوط اللعبة كلها  تركت دمشق وانتقلت لتصبح معهم

 " فانية وتتبدد داعش…شأن كل األسلحة

  :القدوة الثورية

مع تراجع الحراك الثوري بشكل عام إال أنه ال يمكن إغفال بعض األعمال التي قامت بها النساء 

الناشطة من  (45)سعاد نوفلمتحدية أصعب الظروف التي تعيشها فيها هي الناشطة في جرأة واضحة 

 ر"دولة الشمدينة الرقة تتحدى بطش داعش وظلمها وتتظاهر أمامهم رافعة شعارات تندد بظلمهم

قد و   قام به تنظيم الدولة من حرق للكنائس في إشارة منها لرفضها ما "تعالىو الكنائس لعبادة هللا جل 

مجموعة من النساء خرجن في الرقة قبلها في اعتصامات ضد تنظيم الدولة مطالبين باإلفراج  سبقتها

  في شجاعة الفتة (46)عن أبنائهم وأزواجهم

 :2014-2013خالصة العمل الثوري خالل عامي 

اعتبرت ناشطات الثورة أن االستمرارية وتطور العمل اإلغاثي باتجاه التنظيم والهيكلية هي املزايا 

الوحيدة للعمل الثوري خالل هذين العامين رغم كل الصعوبات وكل املشاكل والتعقيدات على 

  الساحة العسكرية والسياسية

العمل الثوري أقرت الغالبية بعدم وجود عمل ثوري حقيقي حيث تفشت  مساوئ أما عن 

رافقه موجة عارمة من اليأس واإلحباط  التشتتبين الثوار لتخلق املزيد من الخالفات والنزاعات 
وبرود الهمة في ظل غياب تام للحراك السلمي باإلضافة إلى التدخالت الدولية التي سببت انتزاع القرار 

الثوري من يد السوريين كما كان لتفش ي الفساد في صفوف الجيش الحر وغياب القائد الحكيم الذي 

منية وساهمت الفوض ى األ  ي تناقص األمل بانتصار الثورةظهور داعش دور كبير فو يجمع شتات االمور 

تراجع و ظهور املنتفعين وتّجار الحروب وحاالت الخطف واالبتزاز في مناطق النظام واملناطق املحررة و 

مسار الحراك الثوري السلمي واملسلح   التمويل والدعم رغم تضاعف الحاجة له إلى تراجع واضح في

 العملالعمل الثوري خالل العامين االخيرين:"  وئ ي متحدثة عن مساتقول الكاتبة نوال السباع

                                                           

(45)http://www.syriauntold.net/ar/story/2013/10/10/5644 
(46)http://www.syriauntold.net/ar/story/2013/06/25/3692 

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4?source=feed_text&story_id=734459036639858
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4?source=feed_text&story_id=734459036639858
http://www.syriauntold.net/ar/story/2013/10/10/5644
http://www.syriauntold.net/ar/story/2013/06/25/3692
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تمت بصلة الى طبيعة الشعب السوري، انهيار  الوالتي تطرفة الدينية املشعارات وبروز الاملسلح، 

وسقوطه في الروتينية وعجزه عن تحريك العالم  ،العمل اإلعالمي الثوري بالكامل من وجهة نظري 

ك، االنشقاقات في جسد املعارضات، اليأس في صفوف الناس، انهيار شعارات يريد أن يتحر  الذي ال

ظهور الخالفات املصيرية بين املعارضة اإلسالمية والعلمانية واليسارية،  ،نسانيةالثورة الوطنية واإل

قوط س ،ظهور الحركات الكردية كحركات انفصالية حقيقية، سقوط املنظومة األخالقية للثورة

ا كانت أسافين كله الخالفات بين السعودية وقطر ،بروز املناطقيةو  ،كرية للثورة السوريةمة الفظو املن

 " تدق في جسد الثورة الغض

 :موقف الجماعات النسائية اإلسالمية من الثورة -3

 الخوض في املواقف الحقيقية للجماعات النسائية الدينية كون بعض هذه 
ً
من الصعب جدا

ن وكون البعض يشير الى أ ،سري رغم علم النظام بها وغض الطرف عنهاالجماعات كانت تعمل بشكل 

املواقف الحقيقية لتلك الجماعات تختلف عن املواقف العلنية التي اضطرها النظام لإلعالن عنها 

 الستمرار عملها الدعوي 
ً
  ضمانا

 :ولكن عند النظر للمواقف املعلنة كانت هناك خطوط عريضة تجمع غالبية تلك الجماعات

 و حرصت غالبية الجماعات النسائية كالقبيسيات وجماعة كفتار  بدايات الثورةففي 

ويستثنى من ذلك جماعة املفكر جودت سعيد والسيدة حنان  –والجماعات السلفية والصوفية 

تأييد واضح ملجريات الحراك الثوري السلمي بل أو حرصت على إخفاء أي موقف صريح  –اللحام 

بتعاد عن أي  مشاركة في الثورة واكتفت الداعيات باملتابعة من بعيد ملجريات األمور تعدى االمر إلى اال 

مع التأكيد على جميع املريدات أن تلك الجماعات ال تهتم بالسياسة وال تخوض فيها وكأن ما يحدث في 

   سورية يحدث في بلد آخر

ية ر أغلب الجماعات النسائإال أن النظام لم يرض عن موقفهن املبهم غير الواضح بل سعى إلجبا

خر عام اأو بدأت تلك اللقاءات في و على الظهور العلني في لقاءات إعالمية متجددة مع رئيس النظام 

 في القصر الجمهوري بتاريخ  (47)األول حيث كان االجتماع  2012
ً
مع رئيس النظام بشار األسد شخصيا

 وفيديوهات لعدد من الداعيات و  11-12-2012
ً
من أطلق عليهن أو تناقلت وسائل االعالم صورا

ضمت شخصيات من داعيات التعليم الشرعي في مساجد دمشق والجدير بالذكر أن تلك املجموعة 

  وداعيات نسائيات مستقالت و مجموعات مختلفة كجماعة القبيسيات وكفتار 

جرى دون علم تلك الداعيات حيث نقلت بعض  األول هذا وقد كثر الحديث عن كون اللقاء 

 ةخشي اسمها ذكر رفضت التي الداعيات إحدى أدانت جانبها من" :االجتماع ذلك املواقع مالبسات

 الحضور  منهن طلب أنه سنتر نيوز  لشبكة وكشفت فيها استدعاؤهن تم التي الطريقة االعتقال من

  وعندما األوقاف بوزارة الجتماع

                                                           

(47)https://www.youtube.com/watch?v=Uet16z4aUd0 

https://www.youtube.com/watch?v=Uet16z4aUd0
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 بمكت إلى األوقاف وزير السيد بنا وتوجه حضرن  اللواتي األخوات من عدد انتقاء تم حضرن 

 التي تيةاملخابرا التركيبة إلى إشارة في نذهب أين إلى نعرف أن ودون  رأينا يسألنا أن دون  األسد بشار

 الثورة عم املتعاطفين الخطباء من العديد فصل الذي عليها والقائم السورية األوقاف رةاوز  بها تتمتع

 حيث 2014 عام الرئاسية االنتخابات فترة قبيل وخاصة تكررت االجتماعات تلك أن إال"  السورية

 رجاليةال املعروفة الدينية الرموز  إظهار طريق عن للشعب الدينية العواطف الستجرار النظام سعى

  له مؤيد موقف في والنسائية

 
شاركت فيه العديد من األسماء  (48)إلصدار كتاب بعنوان " فقه األزمة" األوقافكما سعت وزارة 

 تم فيها لي عنق النصوص 
ً
 مختلفة

ً
النسائية الدينية حسب زعم النظام ويتضمن الكتاب فصوال

ى تظهر النظام بمظهر املدافع والحامي لإلسالم الوسطي في وجه الهجمة التكفيرية أو الدينية وإبراز  فت

  جماعات وهابية وجماعة اإلخوان املسلمين حسب زعم النظام التي تتزعمها

في مشهد جديد لم يظهر إال بعد الثورة  وتكررت اللقاءات مع الوجوه النسائية بشكل دوري

واالجتماع    2014-1-14مع رئيس النظام بتاريخ (49)وبدأت اللقاءات العلنية تزداد مثل االجتماع الثاني 

بحيث لم يعد 2014-5-21في جامع العثمان بتاريخ (50)الستار السيد محمد عبد األوقافوزير مع 

 على 
ً
 للنظام حرصا

ً
 مؤيدا

ً
 معلنا

ً
هناك مجال للشك بأن تلك الجماعات النسائية قد اختارت موقفا

 الستمرار نشاطاتها
ً
  مصالحها وضمانا

 وهنا ال بد من التركيز على بعض الجماعات النسائية على وجه الخصوص بش يء من التفصيل 

  :الجماعة النسائية التابعة لألستاذ جودت سعيد والسيدة حنان اللحام  -

مشاركة فاعلة في الحراك سوى أو لم يعرف ألي من الجماعات النسوية في بدايات الثورة أي تأييد 

نوا أعل ،حيث كانت مواقفهم واضحة منذ البداية  يد والسيدة حنان اللحامجماعة املفكر جودت سع

عنها بشكل صريح وشجعوا أتباعهم على االنخراط في الحراك السلمي  بشكل قوي وعلني حتى أن 

من عمرها   70السيدة حنان اللحام كانت تشارك بنفسها في كثير من املظاهرات وهي سيدة تعدت ال 
                                                           

http://mow.gov.sy/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3-يمكن االطالع على الكتاب من رابط وزارة االوقاف(48)

%D9%81%D9%82%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9/ 
(49)https://www.youtube.com/watch?v=XvbnHVeevds 
(50)https://www.youtube.com/watch?v=Jha2ydZAFj8 



 

                                                            (43)                       bohooth1@gmail. Com   

املشاركة ولكن تلك الجماعة رفضت تحول الثورة إلى ثورة مسلحة واعتبرت أن وتحث طالباتها على 

  والنضال السلمي ه
ً
   املوصل للخالص مهما كان الثمن كبيرا

 اوريالتش مؤتمر املعارضة السوريةهذا والبد من اإلشارة إلى مشاركة السيدة حنان اللحام في 

  والذي أقيم بموافقة النظام 2011-06-27 بتاريخ  دمشقبفندق سميراميس والذي عقد في  (51)األول 

كما يشير مقربون إلى أنه تم استدعاء السيدة حنان للتحقيق في فروع األمن أكثر من مرة خالل 

 مع إضراب الكرامة كما سبق وأشرنا أو سنوات الثورة كان إحداها  على خلفية إغالقها للروضة تج
ً
با

  استولت الحكومة السورية على املدرسة ووضعتها تحت إشرافها وتم إطالق سراحها بعد ساعات ثم أن

 :جماعة كفتارو 

 في دمشق وريفها وتعتبر من الجماعات املرخصة 
ً
وهي من أكثر الجماعات النسائية انتشارا

تغير ومن الجماعات التي  لم ي ،املوالية للنظام قبل الثورة والتي كانت لها دروس دورية في مساجد عدة

ش يء فقد أعلنت تأييدها املطلق لرئيس الدولة منذ بدايات الثورة ومازالت على موقفها حتى  في موقفها

  اآلن

 جماعة القبيسيات: -

وهي جماعة دينية تنتشر في العديد من املحافظات كدمشق وريفها وحمص وحلب والتي كانت  

تعمل في السر تحت تجاهل متعمد من النظام حتى فترة قريبة حيث بدأت بالظهور للعلن منذ عام 

مع استمرار عملها  األوقاففي مساجد دمشق وريفها بعد أن حصلت على تراخيص من وزارة  2008

  السري 

قد سعت القبيسيات إلى االبتعاد عن املشهد الثوري منذ البدايات وحرصت على إبعاد أتباعها و 

وعملت على استبعاد ونبذ كل من يخالف  تارة بالتخويف وتارة بالتشكيك في الثورة ومن ورائها

  يعتقلأو ينزل في مظاهرة أو التعليمات 

 النتشارها ولقبولها في املجتمع ولقد حرص النظام على إظهار تأييد هذه الجماعة بالذا
ً
ت نظرا

الدمشقي عن طريق تقريب بعض األسماء املعروفة منها حيث تم تعيين الدكتورة  سلمى عياش 

لتظهر بعد فترة في لقاء بث على شاشات التلفاز بمناسبة إصدار (52)األوقافبمنصب مساعدة وزير 

إلى عدم وجود أزمة حقيقة في (53)اش حيث أشارت سلمى عي ،كتاب فقه األزمة  تتحدث بشكل صريح

وهي  % 2 اوز تجصفوف الداعيات مشيرة بتلميح بسيط إلى وجود انشقاقات في صفوفهم بنسبة ال ت

 محاوالتكما أشارت إلى وجود  وخارج صفوف الداعيات املنضبطات حسب تصريحها في الفيدي

اختراق لصفوف الداعيات معتبرة توجيهات الرئيس بشار األسد باالنتقال من الدعوة داخل البيوت 

                                                           

(51)https://www.youtube.com/watch?v=be_33z3HIn0 
(52)http://www.syrialife.org/?page=show_det&select_page=3&id=4375 
(53)_k-https://www.youtube.com/watch?v=JpYos_IC 

https://www.youtube.com/watch?v=JpYos_IC-_k
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اعده الذي سو حيث "الظالم والضبابية " حسب تعبيرها إلى املساجد حيث "النور وحيث الضبط" ه

  الجماعات النسائية على الوقوف في وجه  ذلك االختراق

س ي التحية والشكر للحاجة منيرة القبي األوقافتوجيه وزير  وه ووالالفت للنظر في ذلك الفيدي

 للشك عن كون موقف الدكتورة 
ً
وهي الزعيمة الروحية لجماعة القبيسيات في توضيح ال يدع مجاال

  موقف صريح للجماعة وسلمى عياش ه

واملطلع على أمور القبيسيات يعلم بأنه من املستحيل أن يصدر كالم الدكتورة عياش وموقفها 

  الصريح باعتبارها ممثلة لجماعة القبيسيات دون موافقة وتأييد من كبار القائمات على تلك الجماعة

هذا وال بد من التنويه إلى حدوث حاالت انشقاق ضمن صفوف الجماعة قبل وبعد موقفها 

 
ً
  الصريح وعلى مختلف املستويات كما أشرنا سابقا

ع أن ننفي وجود داعيات من مختلف الجماعات ورغم تلك املواقف الصريحة إال أنه ال نستطي

ل شاركن في الثورة بشك ،شهداءأو معتقلين أو زوجاٍت لثوار أو أخواٍت أو الدينية النسائية كن أمهاٍت 

  غير مباشر بناًء على قناعات شخصية ال عن توجه عام من تلك الجماعاتأو مباشر 

النسائية الدينية املؤيدة للنظام ومن املنصف هنا اإلشارة إلى مشاركة بعض الجماعات 

في العمل اإلغاثي من خالل متابعتها ألعمالها السابقة في بعض الجمعيات  و كالقبيسيات وجماعة كفتار 

 مثل "جمعية البر واإلحسان" في حمص وجمعية "كفالة اليتيم " في دمشق  
ً
الخيرية املرخصة قديما

رف لم ينحازوا لطو صة من الذين اختاروا الحياد وتستقطب هذه الجمعيات العديد من املتبرعين وخا

  سياس ي  كون تلك التبرعات تجري تحت سمع النظام وعينه وإشرافه

 :األم املرأة -4

 هذا الدور  ،األم املرأةال نستطيع عندما نتحدث عن الثورة السورية أن نغفل الحديث عن دور 

بل كان يشكل السند الخفي لكل من ثارت نفسه ضد الظلم  ،العظيم الذي لم يتصدر واجهة األحداث

  والطغيان

 ،لعلمته معاني العطاء دون مقاب ،فوراء كل شهيد كانت هناك أم ربت ابنها على التضحية الفداء

 أن تسمع عن قصة شهيد دون أن يتطرق مادحوه إلى حسن أخالقه
ً
رة سيرته العطأو  ،فمن النادر جدا

  لشهادة وه بالظفر األكبر أال وهالتي توجت مسيرة حيات

بل كانت ثمرة جهود وتربية قام بها جنديان مجهوالن في األسرة كانت  ،ت هذه الشهادة صدفةألم ت

 للحق
ً
 للوطن وإحقاقا

ً
وعطاًء من الولد الذي طبق ما  ،عطاًء من اآلباء بتقديم فلذة أكبادهما فداءا

  ن مقابٍل وبذل دون مّنةقدم دو  ،تعلمه في أسرته وحوله إلى منهاج حياة

وكثيرات هن أمهات الشهداء سواًء من استشهد في ميادين املعركة  ات الثورةأو كثيرات هن خنس

 غير مدبر 
ً
 الوقوف أمام تضحياتهن  ،من غيب في سجون االعتقالأو مقبال

ً
ولعله من الصعب جدا

  حتى كفكفة دموعهنأو وبذلهن 
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أكثر من أبنائهن كأم املجاهد عبد أو لقد أنجبت الثورة السورية أمهات قدمن ثالثة شهداء 

الباسط الساروت والتي قدمت أربعة شهداء من أبنائها فيما اليزال الخامس على الجبهات وأم الشهيد 

لة الدها األربعة شهداء في ساحات القتال وماتزال القائمة طويأو طراد الزهوري والتي قدمت 

  وإحصاؤها صعب

ولإلضاءة على جزء يسير من معاناة األمهات في سورية يكفي فقط الذهاب إلى مقر الشرطة 

العسكرية في القابون حيث تجري هناك معامالت التحري والكشف عن مصير املعتقلين وطلب الزيارة 

لذل كال اتتحمل أش ،فطوابير األمهات تصطف طويال منذ ساعات الفجر تحت أشعة الشمس ،لهن

بدون و أوالتنكيل والشتائم من املوظفين بهدف الوصول ملعلومة عن ابن غيب في سجون الظلم بسبب 

   سبب

يسلط الضوء باألرقام على واقع األم السورية  (54)الشبكة السورية لحقوق اإلنسانولعل تقرير 

 :خالل سنوات الثورة حيث يقول التقرير

  األعظم هي السورية األم"
ً
، واألعظم العالم، في حزنا

ً
 اناالثن ربما الدها،أو أو  زوجها، فقدت أمال

،
ً
  مازال األمل لكن عليها، واإلعتداء تهجيرها، تم معا

ً
 عطاءوال البذل في مستمرة عينيها، في مشرقا

  ووطنها ألبنائها االنتصار الحرية إلى بالشوق  مفعم وقلبها والتضحية،

 كما أم، 5280 عن اليقل بما الضحايا األمهات حصيلة اإلنسان، لحقوق  السورية الشبكة تقدر

 االم سوريا في وقتل زوجها، فقدانأو  مقتل بسبب ألرملة، تحولت أم ألف 68 عن يقل ال ما هناك أن

، 18572 عن يقل
ً
   طفال

، 18572 عن يقل ماال سوريا في وقتل
ً
  األنثىأو  الذكر لطفلها األم فقدان ذلك يوازي  بما طفال

  يبقى
ً
، األكثر الجزء دائما

ً
 يتعرضن اإلحتجاز، مراكز داخل أم 180 قرابة ماتزال حيث أملا

 والدة حالة 11 عن يقل ماال 2015/آذار/ 21 وحتى 2011/ آذار منذ سجلنا وقد واإلعتداء، للتعذيب

  الحكومية اإلحتجاز مراكز داخل

 دفبه أبنائهنأو  أزواجهن أمام لألمهات وتعذيب اعتقال عمليات الحكومية القوات مارست كما

  فسهن لتسليم ابنهاأو  زوجها على الضغط أجل من األم اعتقال يتم أخرى  حاالت وفي اإلعترافات، نزع

 اخلد بقائهأو  االبن،أو  الزوج فقدان بسبب األسرة إعالة عبء املرأة تحمل اللجوء بلدان في

، الالجئات النساء من %25 قرابة على ينطبق وهذا سوريا،
ً
 بلدان في الوالدات مجموع وبلغ تقريبا

 الجنسية من الحرمان مشكلة من األطفال أغلب يعاني والدة، حالة 85000 عن يقل ال ما فقط الطوق 

" 

                                                           

(54)http://sn4hr.org/arabic/2015/03/21/3758/ 
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 والعمل العسكري: املرأة-5

أحد املواضيع التي أخذت صدى في اإلعالم  ولعل موضوع مشاركة النساء في العمل العسكري ه

بل لعلها صناعة إعالمية بامتياز تم التركيز عليها بطريقة درامية ألهداف غير   على الواقع يفوق حجمها

سميت  (55)ل كتيبة نسائية عسكريةأو ظهر على اإلعالم تشكيل  2013ففي بدايات عام   واضحة

 فيو أآخر يوضح مشاركاتها في املعارك  وولم يظهر لتلك الكتيبة أي فيدي كتيبة سمية بنت الخياط

   العمل العسكري وتسابقت القنوات لرصد تلك الحاالت البسيطة وتضخيمها

والبد من اإلشارة أنه بعد التقص ي والبحث والسؤال لم أجد أية مشاركة نسائية في املعارك باملعنى 

أما في ريف دمشق  الحقيقي بل اقتصرت مشاركة ناشطات الثورة على تأمين دعم مالي فقط

ناك بعض مجموعات من النساء قد تدربن على حمل السالح للدفاع عن فباإلضافة لذلك كان ه

أنفسهن إن اقتضت الضرورة وينطبق األمر على سائر مناطق سورية عدا بعض مناطق حلب واملناطق 

فقد شهدت مدينة حلب بضع حاالت لنساء يحملن السالح وظهرت الصور   التي يقطنها األكراد

في حلب التي أكدت فيها أم عمر أن دور النساء اقتصر على الدعم والتقارير عن كتيبة أمنا عائشة 

الجبهات  إلى أن املنتسبات ال يلتحمن فيأم عمر  ونبهت والتثبيت وإن كان لهن بعض املهام في الحراسة " 

يومين كانت  وتابعت "قبل  عندما تشتد املعارك، وإنما يقفن في الخط الخلفي للمقاتلين ملنع تراجعهم

ركة وقلت للفتيات: ال تتقدمن إلى الخط األمامي، ولكن اضربن كل مقاتل يتراجع بحجر ليعود هناك مع

 (56) "إلى مكانه في املواجهة

                                                           

(55)http://www.youtube.com/watch?v=AQy2Dr36xyI 
(56)-http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2013/10/1/

%D8%A3%D9%85%D9%86%D8%A7-%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%B4%D8%A9-
%D9%83%D8%AA%D9%8A%D8%A8%D8%A9-

%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-
%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-

%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-
%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A 
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ولكن الالفت أن كل ما نشر عن هذا  املوضوع كان عبارة عن مقاالت إخبارية مدعومة بصور 

علية في ر يشير إلى مشاركة فدليل آخأو  وثابتة توضح تلقي بعض النسوة التدريبات ولم أجد أي فيدي

 بأن كميرات اإلعالميين قد وثقت كل شاردة وواردة حدثت في الثورة 
ً
املعارك حتى في مناطق حلب علما

  إن حدثت بالفعل وال أظن أن مثل هكذا مشاركة ستهرب من عدسات اإلعالميين

 لبح في النساء تشارك : "حسب اطالعي على الوضع لمجيفارا الوعد قناصة حلبوقد قالت  

 لكن ،ملعاركا ىحر ج إلسعاف الطبي العمل في مشاركتهم انحصرت وإنما ،الحقيقي باملعنى املعارك في

 .الضرورات عند الستخدامه السالح استعمال على نتدرب

 وذلك إحداهن أنا كنت الحرفي باملعنى املسلح بالعمل شاركتا امرأتين سوى  حلب في أعرف لم

  يتطلب لم الذي األمر القنص، سالح على تمرنا ألننا
ً
  التحاما

ً
 رصد تيمهم كانت وقد ،العدو مع مباشرا

 يوجد ال رأيي حسب الوضع اختلف فقد اآلن أما حلب في املعارك بدايات في ذلك كان ،الشوارع بعض

  مانع
ً
 لةوسي خير بأن أؤمن فأنا  أنفسهن حماية يستطعن السالح على مدربات نساء وجود من أبدا

  الهجوم هي للدفاع

 أشهر ثمانية منذ حلب مغادرتي وبعد وللدفاع للحماية سبيل خير هي بالقتال والعد فمباشرة

  املسلح للعمل العودة قلبي كل من أتمنى اإلغاثي للعمل وتوجهي

  حساٌس  شعبنا مع اإلنساني فالعمل
ً
 ياةبالح لإلحساس فيعطي املسلح العمل أما ومتعب جدا

 
ً
  شعورا

ً
 صابةاإل  من ونجوت مرات ثالث املعارك خالل أصبت لقد االنتصار لحظات في وخاصة مختلفا

  جسدي في محفورة اإلصابات تلك آثار ومازالت بأعجوبة الرابعة
ً
 بها عتزا وأنا لوطني حبي على شاهدة

 " حلب إياه أهدتني شرف وسام واعتبرها

 
 الوعد جيفارا حلب قناصة

 :السلبية ) على الجانب اآلخر( املرأةمشاركة  -6

في  ملرأةاكانت ملشاركة  ،كما شاركت النساء بالثورة بأعداد كبيرة عن قناعة ورغبة في التغيير

صفوف النظام دور كبير فقد تجندت الكثير من النساء للدفاع عن النظام في أغلب املستويات حيث 

ظهرت الكثير من الوجوه اإلعالمية النسائية بشكل دوري كاملمثلة سوزان نجم الدين ورغدا وسالف 
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ير على الرأي ثفواخرجي وأمل عرفة وغيرهن في سعي من النظام الستغالل شعبيتهن الجماهيرية في التأ

   العام الداخلي

 فيها حرصي النظام كان التي الفعاليات وفي املؤيدة املسيرات في النساء من العديد شاركت كما

 في فاتواملوظ املوظفين أجبر النظام أن إلى اإلشارة من بد وال له، النساء من كبير تأييد إظهار على

 شارك نم جميع يكن فلم ،الفعالياتأو  التظاهرات تلك في املشاركة على ومؤسساتها الدولة دوائر

  فيها
ً
 لدافعا العيش لقمة على والحرص وإجرامه النظام من الخوف كان بل تأييدأو  قناعة عن مشاركا

  املشاركات هذه وراء

 
ولم تقتصر مشاركة النساء في املظاهرات فقط بل كان لها مشاركة في بعض الفعاليات املدنية 

زوجة الرئيس بشار األسد " أسماء االخرس" والتي كان يصدرها اإلعالم على أنها الراعية التي ترعاها 

  للعمل اإلغائي داخل سورية

 للنساء في الصفحات املوالية وفي الجيش السوري االلكتروني 
ً
كما لوحظت مشاركة كبيرة أيضا

امة ت على الصفحات العتجمع للعديد من املؤيدين لبشار األسد الهدف منه شن حمالت تبليغا ووه

  األمر الذي نجح في إغالق العديد من الصفحات الثورية الهامة ،والشخصية للمعارضة

لقد استغل النظام املشاركة النسائية في صفوفه إلى أبعد مجال فلم يكن املجال اإلعالمي 

بل سعى النظام منذ البداية إلى تجنيد أعداد من النساء  املرأةاملنبر الوحيد الذي زجت فيه و ه

للتجسس لصالح فروع األمن واإليقاع باملوالين للثورة والنشطاء فكثيرة هي حمالت املداهمات التي 

  ثوارأو جرت بوجود نساء ملثمات )عواينية ( كانت مهمتهن الداللة على ناشطين 

 لحواجزا على تشاهد النساء فبدأت السالح حمل إلى النظام صفوف في النساء مشاركة وتطورت

 القتال حاتسا في فعلية مشاركة إلى النساء مشاركة وتطورت والسيارات، النساء لتفتيش مهمات في

 جبهةك املشتعلة الجبهات في األمامية النظام صفوف في مقاتالت وجود عن الشهادات تكررت فلقد

 شهيدات سقوط عن فترة كل النظام إعالن وه ذلك يؤكد ومما حمص مناطق وفي دمشق، في جوبر

  الوطني واجبهن تأدية أثناء
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 األحزاب الكردية املوالي ،ولم تقتصر صفوف النظام فقط على وجود مقاتالت

ً
ة بل افتخرت أيضا

 ملرأةاللنظام  بتجنيدها للنساء ضمن صفوفها املسلحة فزادات أعداد املجندات في وحدات حماية 

  الكردية االحزاب صفوف في ملقاتالت صور وظهرت على اإلعالم 
ً
 العرب ينع تحرير معارك في وخصوصا

  كوباني

 
 املرأة حماية وحدات من كرديات مقاتالت

 كتيبة"  هماو  نسائيتين كتيبتين تشكيل عن األخبار تواردت فقد الدولة لتنظيم بالنسبة أما

  لسن أنهن من والتأكد النساء تفتيش منهما الهدف كان"  ريان أم" وكتيبة" الخنساء
ً

 بزي  قنعينم رجاال

 الزي ب النساء التزام من للتأكد األسواق مراقبة إلى باإلضافة التنظيم، حواجز الستهداف النساء

 لنشر لنساءا صفوف بين تثقيفة دعوية مهام النسائية الكتائب لتلك توجد كما ،املفروض اإلسالمي

 لنسائيةا الكتائب  لتلك يعرف ولم جديدات، مجندات كسب في مهامهن إلى باإلضافة ،التنظيم فكر

  املعارك في مشاركة أية

هذا ويشير شهود عيان إلى أن غالبية املشاركات في تلك الكتيبة غير سوريات وإنما هن زوجات 

 فتح باب التجنيد 
ً
ساء وفق للنملقاتلين من التنظيم من خارج سورية هذا وقد أعلن التنظيم مؤخرا

  شروط محددة ومقابل عائد مالي

ل التنظيم تجنيد أقالم نسائية سورية للدفاع عنه ونشر أفكاره بين صفوف أو هذا وقد ح

السوريين وغيرهم فكانت الدكتورة إيمان البغا من املدافعات الشرسات عن التنظيم وأفكاره 

الذي عرف  سوريال سنيالدين ال عالممصطفى ديب البغا وإيمان هي ابنة الدكتور  ،وممارساته

والتي فاجأت الجميع بإعالنها عن موقف مؤيد لتنظيم الدولة بعد  ،بمواقفه املؤيدة للنظام السوري

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
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استقالتها من عملها في جامعة الدمام وادعائها السفر للعيش ضمن دولة الخالفة التي يترأسها 

  البغدادي

  :تداعيات الثورة السورية على النساء -7

بل زادت من أعبائهن بشكل مضاعف   تحمل سنوات الثورة األربعة أي راحة للنساء بشكل عاملم 

 (57)وذلك بسبب ممارسات النظام الوحشية التي أجبرت الشعب السوري  على تحمل مرارة  التهجير

االقتصادية وفقدان  األوضاعواالعتقال والقذائف العشوائية والحصار وسوء  (59)واللجوء(58)والنزوح

 في غياهب السجون ا
ً
األمر الذي اضطر  حمل السالحأو املوت أو بسبب اإلصابة أو ملعيل معتقال

 من احتياجات األسرة الكثيرة في ظروف استثنائية والنساء للبحث عن عمل يؤمن ول
ً
 يسيرا

ً
  جزءا

 : في املناطق الخاضعة لسيطرة النظام املرأة 7-1

قد يعتقد البعض أن الحياة في املناطق التابعة للنظام أخف وطأة من املناطق املحررة ولكن من  

   يعيش هناك يدرك أنه يعيش بسجن كبير ال يستطيع حتى أن يتنفس بحرية

 شديدة
ٌ
 أمنية

ٌ
ل ك تحري عن البيوت املؤجرة تفتيش على الحواجز اعتقاالت مداهمات قبضة

من  %60االقتصادية وفقدان أكثر من  األوضاعتلك املدن عدا عن تدهور ذلك زاد العبء على سكان 

ومع ازدياد حاالت النزوح والتهجير داخل مدن ومناطق سورية بات منظر  العاملين وظائفهم وأعمالهم

 وبات النوم في العراء 
ً
 مألوفا

ً
 ال مفر منهأو النساء املشردات في الشارع أمرا

ً
حتى و  في الحدائق واقعا

ز اإليواء التي فتحتها الدولة تفتقر ألدنى مقومات الحياة حيث تقطن أكثر من ثالث عائالت في مراك

  غرفة واحدة

 ،وباتت النساء تقف في طوابير اإلعانات تستجدي لقمة تسد بها رمق طفٍل تحمله على ذراعيها

 تزايد أعداد منعدا عن اإلنفالت األمني واألخالقي الذي شهدته املدن السورية وخاصة دمشق فمع 

يحملون السالح من مليشيات النظام باتت ظاهرة العالقات غير الشرعية العلنية ظاهرة تلفت االنتباه 

  وتنام على أصوات القذائف وفي أحضان مدينة تصح

 : في املناطق املحررة املرأة 7-2

حررة املناطق املالعبء األكبر الذي يثقل حمل كل من يقطن في  وقد يكون العبء االقتصادي ه

 و  املرأةوبات من الطبيعي على   باإلضافة إلى القذائف والصواريخ والبراميل
ً
 عدا عن كونها زوجة

ً
أما

 فتسعى 
ً
 أم شهيدا

ً
 كان أم معتقال

ً
 أن تقوم مقام الرجل وتسد الفراغ الذي تركه بغيابه مجاهدا

ً
وأختا

دت ل ما تعنيه الكلمة فعليها أن تخبز إن وجبك  في ظروف لم تشهد مثلها البالد لتأمين ما يسد الرمق

                                                           

 ألبعاد طائفية نوع من املمارسات التي قام بها نظام االسد  ووه :التهجير(57)
ً
 بهدف إخالء بعض املدن والقرى استنادا

 االنتقال من منطقة إلى أخرى ضمن حدود الدولة   ووه :النزوح (58)
 االنتقال إلى مناطق خارج حدود الدولة  ووه :اللجوء (59)
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الطعام وتؤمن الدواء والكساء وتربي أطفال وتهرب أو وعليها أن تجلب املاء النظيف   الحبوب أيا كانت

  عون قد يتكرم به عليها املتبر  بهم إلى املالجئ وتسعى بين الجهات واملنظمات اإلغاثية لتحصل ما

ول بأعمال لم تكن لترض ى بها وأجور ال تتوافق مع مكانتها هذا وقد أرغمتها الظروف على القب

 في سبيل البقاء العلمية
ً
   والتعرض لالستغالل لكل أشكاله كل ذلك سعيا

 :في بالد اللجوء  املرأة :7-3

 من قريناتها داخل سوريا املرأةلم تكن 
ً
فلئن ارتاحت من الخوف من القصف   الالجئة أفضل حاال

إضافية طالتها منها كيفية التأقلم مع الحياة الجديدة سواء في املخيمات  مخاوفواالعتقال إال أن 

عمل  فأصبح البحث عن خارجها ومدى تقبل أهالي تلك الدول لوجود الالجئين السوريينأو تها و ابقس

 بالغ الصعوبة يتحمل عبئه الرجال والنساء على حٍد سواء وبات عليها أن أو سكن أو 
ً
مورد مالي أمرا

 املرأة وأصبحت  حمل اإلهانة واالستغالل وقلة األجور في سبيل البقاء ضمن أدنى مقومات الحياةتت

 قدو  اإلعانات تستجدي حقها وحق أبنائهاأو اإلقامات أو السورية بعد عٍز تقف على طوابير السفارات 

حت مطمع فأصب على األرصفة تبيع أشياء بسيطة لتؤمن به قوت عائلتهاأو تراها على إشارات املرور 

وع ولعل هذا املوض القاص ي والداني الذي بات يعتبرها لقمة سائغة سهلة بعد أن كسرتها الظروف

  يحتاج الى الكثير من البحث ما ال يتسع املجال لعرضه هنا

 خالل الثورة املرأةي تعرضت لها االنتهاكات الت-8

 من االنتهاكات كونه املرأةالقت 
ً
لكونها و   ا شريك في األرض والقضيةخالل سنوات الثورة كثيرا

 الحلقة األضعف في املعادلة السورية صعبة الحل ولعلي أبرز أهم االنتهاكات التي تعرضت لها النساء 

 :االعتقال 8-1

قد و  لعلها الجريمة األبشع في تاريخ القرن الحادي والعشرين االعتقال وما أدراك ما االعتقال

لعل و  املعتقالت السورية يفوق بعشرات املرات ما حدث في محاكم التفتيشيكون ما يحدث في أقبية 

 " حتى يثبت العكس " كل معتقل شهيد:أبرز مقولة قد تلخص الوضع هي

بل لعل اعتقال الفتاة أصعب على مجتمع يقصر  ولطاملا طال االعتقال الفتيات كما طال الذكور 

 1700لغت أعداد النساء املوثقة باالسم أكثر من  حيث ب فيه مفهوم الشرف بمفاهيم مسبقة ومتوارثة

وقد  (60)ل املوجودة في مركز توثيق االنتهاكات السوريةو اطفلة حسب الجد 80امرأة منهم أكثر من 

ونستطيع القول بأن  (61)صرحت به الناشطة سعاد خبية امرأة حسب ما 6000يصل إلى أكثر من 

                                                           

(60)-http://www.vdc
sy.info/index.php/ar/detainees/1/c29ydGJ5PWEuaTN0ZXFhbF9kYXRlfHNvcnRkaXI9REVTQ3xhcHBy

b3ZlZD12aXNpYmxlfGV4dHJhZGlzcGxheT0wfHNleD0zfA== 
http://www.vdc-

sy.info/index.php/ar/detainees/1/c29ydGJ5PWEuaTN0ZXFhbF9kYXRlfHNvcnRkaXI9REVTQ3xhcHBy
b3ZlZD12aXNpYmxlfGV4dHJhZGlzcGxheT0wfHNleD00fA== 

(61)Ahc-http://www.youtube.com/watch?v=LZTqnKJ 
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على  وتكتمه الشديد  وذلك لطبيعة املجتمع السوري الرقم بعدة أضعاف أعداد املعتقالت تفوق هذا

لن ومن أشهر املعتقالت املوثقات واللواتي ال يز   هذا النوع من االنتهاكات الحقوقية التي تطول النساء

 بتهمة التظاهر الدكتورة15 والتي حكمت بالسجن العاقل والء رهن االعتقال
ً
وبطلة الشطرنج  عاما

 وكشسمر كوالفنانة  العسس راماوالناشطة  فاتن رجباملة الفيزياء وع وأطفالها العباس ي رانيا

ج عنها التي لم يفر  وطل امللوحي صالح سمر وأطفالها الثالثة و شربجي رشاو ليلى عوضوالفنانة 

  النظام رغم انتهاء فترة حكمها

وتالقي النساء في معتقالت نظام األسد الكثير من اإلهانات والشتائم والتعذيب الذي قد يصل إلى 

ة عدا عن سوء التغذية والرعاي ،االغتصاب في بعض األحيانأو الصعق بالكهرباء أو الشبح أو الضرب 

له  ضتولعل موضوع التعذيب الذي تعر  املرأةالطبية وافتقادهن ألبسط األمور التي تحتاجها 

  اإلحاطة بكافة جوانبهو املعتقالت يحتاج إلى الكثير من األبحاث لتسليط الضوء 

 -شر السبعة ع –ورغم تسليط األعالم على موضوع اغتصاب املعتقالت إال أن جميع املعتقالت

 من التحرش اللفظي 
ً
حتى و أاللواتي شاركن باالستبيان لم يتعرضن لذلك وأقص ى ما القينه كان نوعا

حيث صرحت لنا إحدى املعتقالت في فرع الجوية بأن كل الزنزانات مراقبة  ،مي وبحاالت معدودةالجس

كن ول  االنفراد بإحدى املعتقالتأو بالكميرات ويحظر على أي عنصر الدخول إلى زنزانة نسائية 

 بشكل أكبر في مدن غير دمشق
ً
 وقد يكون ممنهجا

ً
  موضوع اغتصاب املعتقالت أمر وارد جدا

الصادر عن بعض املعتقالت املفرج عنهن  (62)ولعل بيان املعتقالت السياسيات من سجن عدرا

ا بينما يعد م يوضح بعض األرقام الدقيقة عن ما يجري خلف قضبان أحد السجون املعروفة فقط

 يجري في أقبية املعتقالت أفظع وأعظم يقول البيان

م بصوت من ال صوت لهن؛ فقد قمنا بعمل إحصائّية تقريبّية قد تساهم في " 
ّ
نحن اليوم إذ نتكل

  ضاعنا القاسية ومعاناتنا اليومية هناأو اإلضاءة على 

يبلغ عدد املعتقالت السياسّيات ضمن الّسجن املركزّي في دمشق )سجن عدرا ( ما يقارب  - 1

النساء املعتقالت في الفروع األمنية والالتي تقدر أعدادهّن ( معتقلة، دون أن تشمل اإلحصائّية 500)

ه وفق القانون يجب أال ت تجاوز باآلالف، وقد 
ّ
ّتحقيق مرحلة ال تجاوز بقاء بعضهّن األشهر هناك، رغم أن

 األول
ً
   ّية السّتين يوما

: تجاوز نسبة املعتقالت في سجن عدرا الالتي  - 2
ً
  %30ن الخمسين عاما

 %5مل: نسبة الحوا - 3

  معدل الوالدات: والدة واحدة في الشهر - 4

  %10:نسبة اإلصابات الّدائمة )العاهات( بسبب التعذيب في الفروع األمنية - 5

                                                           

(62)284216215120663https://www.facebook.com/events/284216045120680/permalink// 
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رة العالج والتي يتّم إهمالها لعدم  - 6
ّ
نسبة املصابات باألمراض املستعصية واألمراض غير متوف

   %60بشكل شبه كامل: توافر األطّباء بشكل جزئّي وعدم تأمين الّدواء 

  ،%10ـ:تجاوز الذي صدر منذ فترة قريبة ال تو نسبة الالتي شملهّن العف -  7
ً
ولم تخرج منهّن فعلّيا

 ال ت
ً
  %3 تجاوز إال نسبة ضئيلة جدا

رغم عدم جدوى املحامي  ،%20نسبة من تملك منهّن القدرة على توكيل محاٍم وتحّمل نفقاته:  - 8
  كونه واسطة لتقريب موعد امللففي محكمة اإلرهاب سوى ب

نسبة من يتاح ألهلهن الزيارة وبالتالي تزويدهن باملال الالزم للنفقات والحاجات الشخصية  - 9

 أن الحّد األدنى للّتكاليف الضرورّية   %30 تجاوز ال ت
ً
 للمعتقلة ل 5000علما

ً
 " س شهرّيا

روج إلى تها تلك املعاناة حتى بعد الخخلف القضبان بل تبع فقط بكونها املرأةولم تنحصر معاناة 

الحرية حيث بقيت نظرة املجتمع في كثير من األحيان للفتاة املعتقلة أقس ى من سياط الجالد التي 

تقلة والتهويل وتضخيم اإلشاعات جعلت من املع والقصص املبالغ فيها فاألحكام املسبقة نهشت ظهرها

 حسب األعراف بل 
ً
 يجب تجنبه اجتماعيا

ً
  ومقاطعتهشخصا

 على قوات النظام فقط بل طال 
ً
ررة االعتقال في املناطق املح املرأةولم يكن اعتقال النساء حكرا

 وإن كانت الحاالت قليلة ومعدودةأ
ً
زان ر ولعل أبرز األسماء النسائية هي الناشطة الحقوقية  يضا

ة خل مدينة دوما املحرر تم اعتقالهما من قبل جهة مجهولة دا اللتان سميرة خليلوالناشطة  زيتونة

بعد أن  من حلب والتي وجدت مقتولة(63)” سميرة كيالي“الطبية واالغاثية منذ أكثر من عام والناشطة 

باإلضافة إلى اعتقال بعض النساء من قبل قوات تنظيم الدولة  الكتائب تم اعتقالها من قبل إحدى

  بسبب عدم االلتزام بالقوانين

 :جهاد النكاح -8-2

السوريون خاصة هذا املصطلح إلى أن أطلقه التلفزيون السوري أو لم يعرف املسلمون عامة 

 فيه بعض فصائل املعارضة ذات الطابع اإلسالمي
ً
  متهما

 ،لنكاحااألراض ي السورية من أجل ممارسة  ودعوة النساء إلى التوجه نح :واملقصود بجهاد النكاح

حسب  القتالشفهية من أجل تشجيعهم على  بعقود زواجلساعات قليلة  في سورياأي إمتاع املقاتلين 

  رواية اإلعالم السوري

)دير الزور والرقة واملناطق  وقد قمت بالسؤال واالستفسار في كثير من املناطق السورية

حيث كذب الجميع تلك   ومع مقربين من الكتائب وعاملين معها  الشمالية وريف دمشق وجنوبها(

حتى الجماعات اإلسالمية أو  الجيش الحر  فال وجود ملا يسمى جهاد النكاح عند فصائل  االدعاءات

                                                           

(63)http://www.all4syria.info/Archive/117325 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%83%D8%A7%D8%AD
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D8%AF_%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D8%AF_%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF
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وكل حاالت الزواج التي كانت تتم في تلك الفصائل كانت من نساء سوريات بعقود شرعية   السورية

  وإشهار ومهر وإعالن

من لسوريا ملمارسة هذه العبادة! فهذه ادعاءات روجه النظام عن مقاتالت تونسيات يقد أما ما

 أحد الصحفيين وهو عارية عن الصحة وه
ً
حيث لم يستطع العشرات  (64)حازم األمين وما نفاه أيضا

التقاء أي من الفتيات العائدات من سوريا واللواتي بلغن املئات حسب  من الصحفيين في تونس

  ادعاءات اإلعالم

بعض الحاالت القليلة حسب شهود العيان في صفوف تنظيم الدولة  وال بد من الذكر أنه تم رصد

 بل كانت عبارة  )من جنسيات غير سورية على الغالب( ولكنها ال
ً
ترقى إلى هذه الفكرة املروجة إعالميا

عن سبي بعض النساء والزواج بهن كونهن من السبايا وهذا ما يحلله الشرع حسب اعتقادهم ولعل 

  ت التي تتحدث عن سبايا من الطائفة اإليزيديةأخرها تلك الفيديوها

شأن إال أن املتابع لل وعلى الرغم من إصرار اإلعالم العربي والعالمي على تأكيد مثل هذه املقولة

 أن تنظيم على األرض
ً
 من األخبار املحلية التي تؤكد على ذلك وخصوصا

ً
قر الدولة ي لم يسمع أيا

عن سوق السبايا لديه لن يمتنع عن عرض سوق مجاهدات  ويفاخر بما يعمله فمن عرض فيديوهات

  النكاح إن وجدن

والبد من اإلشارة إلى أنه قبل اإلعالن عن قيام تنظيم الدولة كانت هناك حاالت زواج عادية بين 

وبين نساء سوريات تم الزواج فيها برض ى الطرفين وبمهر وعقد شرعي وإن كان  (65)مجاهدين مهاجرين

و أالزواج الكثير من املشاكل منها عدم معرفة الهوية الحقيقية للزوج ألسباب أمنية لذاك النوع من 

 سيخرج 
ً
 جديدة وطفال

ً
 عروسا

ً
انتهاء الزواج بسرعة النتقال املجاهد املهاجر إلى منطقة أخرى مخلفا

  طالق بسبب االختالف الكبير بين ثقافة الزوجينأو  يجهل مصير والده وللدنيا وه

  :في املخيمات وفي بالد اللجوء  الزواج -8-3

الحالة االجتماعية واملبني على أو  وأقصد هنا الزواج الغير متكافئ سواء بالعمر )زواج القّصر(

تلك الظاهرة التي باتت واضحة في بالد اللجوء عامة  ى وللمالأو استغالل حاجة الالجئات لألمان وامل

 وفي املخيمات خاصة 

أو األردن و ألبنان أو في مصر أو فكثيرة هي االعالنات التي تطلب زوجات سوريات  سواًء في تركيا 

انتهاك واستغالل واضح وصارخ وخاصة أن  وفه  األمر وإن بدا تحت غطاء شرعي ،حتى في بالد الخليج

 
ً
جلس وقد رصد امل  ءتربية أبناأو يهدف صاحبه إنشاء أسرة  ال  مثل هذا النوع من الزيجات يكون مؤقتا

                                                           

(64)AlAmin/5428075-http://alhayat.com/Opinion/Hazem 
 غير سوريي الجنسية وقادمون من بالد مختلفة :املقصود باملهاجرين(65)

http://alhayat.com/Opinion/Hazem-AlAmin/5428075
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مهر  تمت خالل عام بين الجئات سوريات ومصريين في مقابل(66)ألف حالة زواج  12 للمرأةالقومي 

ت حاالت الزواج في األردن بسبب انخفاض مهور الفتيات دكما ازدا ،( جنيه3000 - 500 بين  ) يتراوح

واملتابع لألمر يالحظ تزايد أعداد حاالت الزواج  (67)دينار ( 500-200ت بين ) تراوحالسوريات والتي 

 والذي يرجع إلى تدهور الوضع االقتصادي لدى كثير من العائالت السورية في بالد 
ً
املسجلة سنويا

 تتم مع فتيات تحت  اللجوء
ً
ولعل األمر األخطر في املوضوع هي حاالت الزواج غير املسجل والتي غالبا

منظمة األمم املتحدة للطفولة  الزيجات هذه حسب تقديرات السن القانوني حيث تبلغ نسبة

 ما تنتهي  بطالق الفتاة بعد  من إجمالي الزيجات بالسوريات (68)% 32و)اليونيسيف( نح
ً
والتي غالبا

 أو عدة أشهر 
ً
 مضاعفة وتصبح   هجرها بعد أن تصبح حامال

ً
 وتزيد معاناتها أضعافا

ً
لتزيد األسرة فردا

 شبه مستحيلمهمة إثبات األبوة أ
ً
هي ف  ويشير الكثيرون إلى وجود عصابات تتولى مثل هذه املهمة  مرا

تبحث للخاطب امليسور عن فتاة تطابق بمواصفاتها مايريد ثم تتجه إلقناع األسرة املحتاجة بتزويج 

 ما يكون من الخليج قد يكون في عمر أبيها مقابل مبالغ مالية ووعود بتأمين حياة 
ً
ابنتها من عريس غالبا

ن النشطاء دفع الكثير م هذا ماو  فتباع الطفلة وتشترى وهي ال تدرك ماذا ينتظرها  أفضل لألسرة كلها

   إلى إطالق حملة الجئات ال سبايا بهدف لفت أنظار العالم إلى تلك النخاسة املقنعة تحت اسم زواج

 في صناعة القرار السياس ي: املرأةدور  -9

 
ً
مثلة له مأو لم تكن الكيانات السياسية السورية املعارضة معبرة عن نبض الشارع الثوري يوما

التمثيل فلطاملا غاب التمثيل الشبابي الثوري عن أروقة صناعة القرار السياس ي خالل السنوات حق 

  ولطاملا اعتبر الثوار أن أداء املعارضة السياس ي مخزي وال يرقى لطموحات الشعب  األربع املاضية

قد فل ،واذا كان التهميش قد طال الثوار الشباب وأبعدهم عن أداء دورهم في القرار السياس ي

بعدتأو عن املجاالت السياسية  املرأةفلقد ابتعدت  طال التهميش النساء بشكل أكبر
ُ
  لنقل أ

املعارضة لتحسين صورتها بضم العديد من األصوات النسائية لم ترض الشارع  محاوالتكل 

 عن الحراك ولعل االمانة تقتض ي أن نن
ً
ه و الثوري لكون أغلب العناصر املنضمة كانت ومازالت بعيدا

إلى أن الجسم السياس ي للمعارضة ضم بعض األسماء السياسية النسائية ذات التاريخ السياس ي 

ن الناشطة الثورية م نورا األميرعددها أصابع اليد الواحدة  أمثال  تجاوز الثوري النظيف والتي ال ي

ائية ء النسأما بقية األسما رغم عدم رضا الشارع الثوري عن أدائها السياس ي وسهير األتاس يحمص 

                                                           

(66)-t.com/Articles/2526360/%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D8%A7%D8%AAhttp://alhaya
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%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81--
%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%AA%D9%86%D8%A7- 

(67)http://factjo.com/pages/print.aspx?id=27553 
(68)http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2014/08/140820_syrian_child_brides 
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متسلقة على أكتاف الثورة كمشاركة بعض الفنانات في جسم املعارضة السياس ي دون أو تعتبر دخيلة 

  مثل الفنانة عزة البحرة ان يكون لها سابق عمل ثوري خالل سنوات الثورة

إن تغييب العنصر الشبابي الثائر عن مكانه في صياغة القرار السياس ي سبب انفصال املعارضة 

الخارجية السياسية وجنوحها عن طموحات الشعب وأحالمه وهذا يتجلى برفض غالبية الثوار 

 
ً
وتأجيل أي مشاركة حتى ظهور جسم سياس ي يضم  املشاركة في الجسم السياس ي املعارض حاليا

  شخصيات بعيدة عن أي ارتباط مع جهات دولية وذات تاريخ ثوري معارض نظيف 

افة الشخصية والفئات العمرية لك األوضاعبيان على التعرف على ركز االست :نتائج االستبيان

الجهل أم  أواملشاركات في الثورة ومعرفة الخلفيات والدوافع وراء مشاركتهن )هل هي ثورة على الفقر 

رغبة في االنتقام لوجود جذور ثورية سابقة تتعلق بأحداث الثمانينات( حيث تشير االحصائيات إلى 
 أن غالبية املشار 

ً
كات من فئة الشباب ومن عائالت ذات وضع اقتصادي جيد تلقت أغلبهن تعليما

 ولم تكن لدى غالبيتهن أي أمل 
ً
لي الذي العائ وتصور سابق لحدوث تغيير مع استعراض للجأو جامعيا

   أحاطهن ببداية الثورة
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القسم الثاني من االستبيان تم رصد أماكن تواجد الناشطات حيث كانت الغالبية تتواجد في 

 من املالحقطوالثانية ثم نالحظ اض األولىداخل سوريا في السنتين 
ً
ات رار أغلبهن ملغادرة البالد هربا

  األمنية

ها الغالبية في ومن ثم رصد تطور املشاركات خالل السنوات األربعة وتحديد املجاالت التي شاركت

 ورصد تفاعل املجتمع املحيط مع أحداث الثورة وأحداث تعرضت لها الناشطة
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رصد نوع األخطار التي تعرضت لها الناشطات ومدى تزايدها خالل فيه تم  :القسم الثالث
 عام %11لتصبح النسبة  األولىمن الناشطات تعرضن لالعتقال خالل السنة  %18السنوات فمثال 

وذلك ملغادرة اغلب الناشطات البلد والسفر لدول  2014-2013خالل عامي  %4وتتناقص لل  2012

  مع رصد تفاعل األسرة واألصدقاء واملجتمع مع هذه التجربة رةو امج

 وذلك لصغر العينة التي شملها البحث ولكنها تعطي فكرة 
ً
قد ال تكون هذه األرقام دقيقة جدا

 النسائي واألخطار التي تعرض لها الناشطاتمقبولة عن واقع النشاط 
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طرحت أسئلة حول رأي الناشطات بأداء املعارضة السياس ي والرغبة في املشاركة في صناعة 

 القرار السياس ي ضمن جسم املعارضة الحالية 
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بالعمل املسلح  كل اإلجابات اإليجابية عن املشاركة كان املقصود بها الدعم  املرأةأما عن مشاركة 

 االعالمي حسبما وضحت الناشطاتأو املادي 

 

 كلمة أخيرة )توصيات(:  -10

السورية الثائرة قوة ال يستهان بها فهي قادرة على فعل الكثير والتضحية  املرأةومما سبق نرى أن 

ولقد نافست الرجال في بعض املواضع بل تفوقت عليهم لذلك البد من العناية  بالكثير أمام ما تقتنع به

 :بها وإعطائها االهتمام املطلوب والعمل على تحسين قدراتها وذلك من خالل

 الشابة في املجاالت لناشطات الثورة وللقيادات النسائيةإقامة دورات تدريبية موجهة   - 1

قيادية بما يساعد لتكوين نواة عمل نسائية مدربة وواعية قادرة الو السياسية واإلدارية واالقتصادية 

 
ً
  على املشاركة في بناء الوطن مستقبال

إقامة دورات تدريبية تثقيفية وتوعوية لعموم النساء في الداخل السوري وفي املخيمات في   - 2

حرفية  اء مهاراتاملجاالت الصحية والتربوية والتعليمية باإلضافة  لدورات تساعد في إكساب النس

  تعينهن على العيش بكرامة

تقديم منح دراسية للطالبات املتفوقات ورعايتهن خالل كامل املرحلة الدراسية وتقديم  - 3

التسهيالت واملنح املوجهة لناشطات الثورة اللواتي اضطرتهن الظروف واملالحقات األمنية إلى ترك 

  مقاعد دراستهن الجامعية

التعليمية واإلبداعية في مختلف املجاالت و من املسابقات األدبية والعلمية إجراء العديد   - 4

  الكتشاف الخبرات النسائية املميزة وتطويرها واالستفادة منها في املكان املناسب

و أطرح استبيانات دورية في املجتمعات النسائية املختلفة لرصد أحوالها ومشاكلها ومراقبة  - 5

  ات املقدمة وتطويرهاضاعها  وتقييم املساعد
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عنى بالنساء وتقدم لهن فرص عمل كريمة تحفظ لهن حقوقهن  - 6
ُ
إقامة مشاريع تشغيلية ت

  وتتوجه بشكل خاص للنساء اللواتي فقدن معيلهن

التوجه بشكل خاص لشريحة النساء املعتقالت وزوجات املعتقلين وأمهات الشهداء وتقديم  - 7

املرحلة الصعبة التي مررن بها واالستفادة منهن  تجاوز الدعم النفس ي واملادي  الذي يعينهن على 

  كعنصر فاعل في املجتمع

يات سابقات وفعالالتوجه إلى فئة الفتيات الصغيرات نساء املستقبل وتقديم دورات وم - 8

توعوية ومخيمات كشفية تهدف إلى تعزيز شخصياتهن واكتشاف مواهبهن  بشكل مبكر  وتوجيهها على 

  صحيح ونح

قصد والتي ي املرأةإقامة ورشات عمل من شأنها التصدي لألفكار السائدة في املجتمع تجاه  - 9

مفكرون و وم عليها دعاة وداعيات منها التقليل من شأنها وخاصة فيما يتعلق بموضوع املعتقالت يق

  املرأةلتصحيح بعض املفاهيم املغلوطة حول 

 النتائج-11

 من العناية  املرأة  -
ً
 كبيرا

ً
السورية نصف املجتمع وتربي نصفه اآلخر لذلك البد من إعطائها قدرا

  أجلها واالهتمام والرعاية والتدريب لضمان بناء مجتمٍع قوٍي واٍع ملتزٍم بقضاياه مناضل ٍ من 

السورية قوة ال يستهان بها تستطيع قلب املعادلة وإحداث تغيير حقيقي في املجتمع في  املرأة -

 وعطاءً  ،كافة املجاالت
ً
 وبذال

ً
 وتضحية

ً
 وإخالصا

ً
 وشجاعة

ً
طوال سنوات الثورة  ولقد أثبتت جرأة

  األربعة فاق في بعض األحيان أقرانها من الذكور 

جود كوادر نسائية تمتلك قدرات فكرية وتوعوية وتنظيمية وقيادية أثبتت الثورة السورية و  -

 أحسن تدريبها وإعدادها وتجهيزها للمرحلة وسيكون لها دور هام في بناء سورية املستقبلية فيما ل

  القادمة

أنثى و أالسورية حصتها من ممارسات النظام اإلجرامية والتي لم يفرق فيها بين ذكر  املرأةنالت  -

  كالتعذيب واإلهانة واملالحقة واالعتقال دون مراعاة لحقوقها التي ضمنتها القوانين الدولية

السورية تتحمل الكم األكبر من األعباء التي فرضتها عليها الظروف في سوريا والتي  املرأةماتزال  -

أو  الحصارأو التعرض ألخطار القصف واالشتباكات أو التهجير أو النزوح أو أجبرتها على اللجوء 

  االعتقال وما تزال بحاجة إلى تقديم الدعم واملساندة على كافة املستوياتأو للمالحقة 

خالل سنوات الثورة الكثير من االمتيازات والحقوق التي كانت تتمتع بها كالحصول  املرأةفقدت  -

قبلها يؤثر على مست فرص عمل مالئمة لطبيعتها وظروفها مما قدأو الرعاية الطبية  أو على التعليم 

  ومستقبل البلد إن لم يتم تدراكه في الوقت املناسب

 للشك بأن  لعل تجربة الثورة السورية تثبت بما ال -
ً
ة العربية عامة والسوري املرأةيدع مجاال

  خاصة
ً
 على أمرها كما يدعي الغربأو  ليست ضعيفة

ً
بل  ،يحررهاأو وال تنتظر من يهتم بها  ،مغلوبة

 
ً
 مقبوال

ً
 ،هي قادرة على انتزاع حقوقها ومكانتها ودورها بعزيمٍة وإصراٍر تحتاج فقط لتقوم بذلك وعيا
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ً
 واضحا

ً
 تستحق النضال والتضحية ،وفهما

ً
 عادلة

ً
مارٍد ك ائل الصفوفأو عندها ستكون في  ،وقضية

 لطيٍف بمخالب حادٍة قادر على أن يقلب موازين القوى 

 املراجع -12

ناشطة من  49ناشطة سورية تفاعله معه   100بيان الكتروني تم توزيعه على أكثر من است - 1

   محافظات دمشق وريفها وحمص وحلب  وأسئلة االستبيان ونتائجه مذكورة في ملحق البحث

https://docs google com/forms/d/1VKv-
OMORn_C1DHeH5VEmOaEgeiqFMsZKpEUAp98KgF4/viewform 

  بوك التي وثقت الحراك الثوري صفحات الفيس - 2

  شهادات شخصية شفهية وكتابية لناشطات الثورة في عدة محافظات - 3

 http://sn4hr org املرصد السوري لحقوق اإلنسان - 4

 http://www vdc-sy info مركز توثيق االنتهاكات السورية - 5

  الحراك الثوري بالصورةمجموعة من الفيديوهات على موقع اليوتيوب التي وثقت  - 6

وب موقع حسو موقع سوري اخباري معني بالشأن الداخلي قبل الثورةوهو وهموقع سيريا نيوز  - 7

 http://www syria-news com:على النظام

 http://www alarabiya net/arالعربية نت  - 8

 net aljazeera http://www:الجزيرة نت - 9

 http://www all4syria infoموقع كلنا شركاء املعارض  - 10

 :(69)من ناشطات الثورة  ( 46إحصائيات االستبيان الذي شاركت فيه و ملحق البحث: )أسئلة 

 سنوات 4في الثورة السورية خالل  املرأةاستبيان بحثي حول دور 

 في نساءال مشاركة تطور  لرصد صرف بحثي منه الهدف ولكن االستبيان طول  على مقدما نعتذر

 جهة ألي ابعت غير االستبيان  أكبر بشكل دورها تفعيل وكيفية االربع السنوات خالل السورية الثورة

 كراش  السوري بالشأن املهتمة العلمية الجهات إحدى الى ستقدم ونتائجه ستبقى سرية سياسية

  املشاركات لكل مسبقا

 اتكتطلع  وتجربتك رأيك يهمنا  تخصك ال التي األسئلة عن لالجابة مضطرة لست :مالحظة

  وطموحك
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  لها تنتبهي لم

 أسئلة االستبيان 
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