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شـاركت املـرأة السـورية بفعاليـة كبيرة
مـع انـدالع الثـورة يف آذار  ،2011خاصـة
يف مراحـل الثـورة السـلمية ،ولكـن
وحشـية النظـام ومضيـه بثبـات يف دفـع
الثـورة نحـو التسـلح ،ودخـول الجامعـات
الجهاديـة ،ال سـيام جبهة النصرة وتنظيم
"الدولـة اإلسلامية" عىل الخـط ،جعل من
املكاسـب التي حققتهـا املرأة السـورية يف
شـهور الثـورة األوىل يف موضـع التهديد.

ملف خاص
عنب بلدي
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اإلعلام السـوري الجديـد مل يغيـب قضيـة
املـرأة يف تغطياتـه الصحفية ،كما كان لها
حضور مؤثـر وفعال ضمن كـوادر الصحف
واإلذاعـات ،التي شـغلت املرأة مراكـز إدارية
يف عـدد منها ،وهو مـا جعلها تنـال العديد
مـن الجوائـز العامليـة يف الصحافـة ويف
مجـاالت أخرى.

• نضال عالمي طويل لصون حقوق المرأة
• دور بارز في صحف اإلعالم السوري الجديد
• سوريات يفزن بجوائز دولية
إعداد :محمد رشدي شربجي بالتعاون مع موقع أرشيف المطبوعات السورية
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نضال عالمي طويل لصون حقوق المرأة
تعرضت الحياة السورية واالجتماعية في سوريا لتصحير شديد
على مدى خمسة عقود من حكم البعث ،وبالرغم من تسويق
النظام السوري لنفسه خارج سوريا على أنه نظام علماني أعطى
للمرأة حقوقها ،إال أنها في الواقع تعرضت لعملية مسخ ثقافي
استثنائية في عهد األسدين (األب واالبن) ،عدا عن المجازر المروعة
التي ارتكبها النظام بحق النساء السوريات.

شـاركت املـرأة السـورية بفعالية كبرية مـع اندالع
الثـورة يف آذار  ،2011خاصـة يف مراحـل الثورة
السـلمية ،ولكـن وحشـية النظـام ومضيـه بثبات
يف دفـع الثـورة نحو التسـلح ،ودخـول الجامعات
الجهادية ،ال سـيام جبهة النصرة وتنظيم "الدولة
اإلسلامية" على الخط ،جعـل من املكاسـب التي
حققتهـا املرأة السـورية يف شـهور الثـورة األوىل
يف موضـع التهديد.
اإلعلام السـوري الجديد مل يغيب قضيـة املرأة يف
تغطياتـه الصحفيـة ،كما كان لهـا حضـور مؤثر
وفعـال ضمـن كـوادر الصحـف واإلذاعـات ،التي
شـغلت املـرأة مراكـز إداريـة يف عدد منهـا ،وهو
مـا جعلها تنـال العديـد مـن الجوائـز العاملية يف
الصحافـة ويف مجـاالت أخرى.

ً
تاريخيا ،كيف نشأت حركات حقوق
المرأة؟

ظهــرت بـــذور هــذه الحركــة فــي عصــر
النهضـــة األوروبيــة مــا بيــن عامي -1550
 ،1700واقتصــرت جهودهـا فــي بـادئ األمـر
علــى تصحيــح بعــض املفاهيــم واألوضــاع
القامعـــة للمـــرأة ،وتركـــزت مطالـــب
النســـويات علـى االعتــراف بإنســانية املـرأة
وكرامتهــا ،وترســيخ مفاهيــم جديــدة تعلـي
مـن شــأن التعـاون والتكامــل بيـن الجنسـني،
ثــم تطـور األمــر فـي القــرن الثامــن عشـر
للمطالبــة مبســـاواة النســـاء بالرجــال.
تعتبر الكاتبـة الربيطانيـة النسـوية ،مـاري
ويسـتونكرافت ،أول من اسـتخدم عبـارة "حقوق
املرأة" يف إعالنها الشـهري عـام  ،1792الذي حمل
عنـوان "دفا ًعـا عن حقـوق املـرأة" ،اسـتتبع ذلك
تنظير فلسـفي ملسـاواة املرأة مـع الرجـل قانون ًيا
قدمـه بعض الفالسـفة ،مثـل جون سـتيورات مل،
تأسيسـا
الـذي اعتبر كتابـه "اسـتعباد النسـاء"
ً
للحـركات النسـوية وحقـوق املـرأة بشـكل عام.

في عام 1857
خرجت آالف النساء
إلى شوارع نيويورك
لالحتجاج على الظروف
الالإنسانية التي يجبرن
على العمل تحتها،
وبالرغم من تدخل
الشرطة فإن المظاهرة
نجحت في طرح
مشكلة المراة ،وتم
تشكيل أول نقابة
نسائية للعامالت في
الواليات المتحدة،
ومنذ ذلك الوقت
يعتبر يوم الثامن من
آذار ً
ً
عالميا للمرأة
يوما
ً
تخليدا لتلك الذكرى.

مظاهرة لنساء من اتحاد " "WSPUالنسائي ،نادت بحق
المرأة في التصويت اإلنتخابي في مدينة كينجزراي
بالمملكة المتحدة
( - 1914ويكيبيديا)

الموجة النسوية األولى
حتـى منتصــف القــرن التاســع عشــر
كانــت أصــوات النســاء تســـمع منفــردة
دون إنشـــاء منظمـــات ،ومـــع ظهـــور
الثـــورة األوروبيـــة وتصاعـــد الدعـــوة
للدميقراطيـــة؛ ظهــرت تنظيمــات نســائية
للمطالبـــة بهـــذه الحقـــوق ،لعـل أبرزهـا
مؤمتـر حقـوق املـرأة يف سـينيكيا فولـز يف
نيويـورك بقيـادة الناشـطة إليزابيـث كادي
سـتانتون ،ثـم عقـد مؤمتـر يف عـام 1850
بقيـادة لـويس سـتون ،ثـم توحـدت الحركتان
يف تشـكيل واحـد يف عـام  1869يف الجامعة
الوطنيـة املنارصة للمـرأة تحت قيادة "سـوزان
يب أنتـوين" ،التـي كتبـت وقدمـت يف عـام
 1878اقتراح تعديـل حـق التصويـت يف
الدسـتور ليشـمل النسـاء ،وهـو ما بـات يعرف
بــ "تعديـل انتوين".
يف عـام  1890أصبحـت "وايومينـغ" أول والية
أمريكيـة متنـح املـرأة حق االقتراع ،وتسـارعت

الحركـة بسـبب تشـكيل الجمعيـة الوطنيـة
األمريكيـة لحقوق املرأة باالقتراع يف عام 1890
وانتخـاب كاري تشـامبان كات كرئيـس لهـا
يف عـام  .1900جذبـت الحملـة التاليـة العديـد
مـن النسـاء واملثقفـات وصاحبـات الثروات
واملؤثـرات لالهتمام بالقضيـة مع مـا تحقق من
الحرفيـة السياسـية ،وزيادة التمويل واملسيرات
واملظاهـرات الحاشـدة يف املـدن الكبرى ،وقـد
انتهـت الحملة بأن أقـر "التعديل التاسـع عرش"
وأصبـح قانونًـا نافـذًا عـام  ،1920مـا شـكل
مكسـ ًبا تاريخ ًيـا للمـرأة األمريكيـة.
وبين عامـي  1920و  1960انتشر التمـرد
باسـم قضية واحـدة يف عـدد مـن املجموعات
السياسـية للمـرأة مثـل "رابطـة الناخبـات"
عـام  ،1920و "املجلـس الوطنـي للزنجيـات"
عـام  .1935دعمـت هـذه املجموعـات أنوا ًعـا
مختلفـة مـن اإلصالحـات الليرباليـة املتعلقـة
بحقـوق كال الجنسين.

سوريات فزن بجوائز دولية
خلود وليد..
الباحثة عن الحقيقة

مجد شربجي..
المرأة الشجاعة

سعاد نوفل..
الثائرة ضد الدولتين

حصلت الصحفية السورية خلود وليد عىل جائزة "آنا بوليتكوفسكايا" السنوية ،من منظمة RAW
 ،in WARيف  7ترشين األول  ،2015تكرميًا لعملها الدؤوب يف نقل الحقيقة عام يحدث يف سوريا،
وكواحدة من مؤسيس جريدة عنب بلدي.
وسميت الجائزة باسم الصحفية الروسية "أنا بوليتكوفسكايا" ،التي
عرفت مبعارضتها للرئيس فالدميري بوتني وللحرب الشيشانية،
واغتيلت يف السابع من ترشين األول " ،2007بينام ال يزال
من اغتالها ح ًرا طليقًا ،كام األسد الذي يستمر باغتيال سوريا
عىل مدى  5سنوات ،مستخد ًما كافة األساليب الوحشية
لقمع الشعب السوري ،الذي لطاملا طمح بالتغيري والحرية"،
بحسب خلود ،موضحة أنها ستتسلم الجائزة يف آذار 2016
من مقر الجمعية يف مدينة لندن.
خلود وليد ( 31عا ًما) من مواليد مدينة داريا ،وهي
من مؤسيس جريدة عنب بلدي وعضو هيئة
التحرير فيها ،أسست قسم األخبار وشبكة
املراسلني يف الجريدة ومازالت تعمل
كمحررة فيها ،وهي حاصلة عىل درجة
املاجستري يف الرتجمة الفورية من
جامعة دمشق عام .2010

نالت الناشـطة مجد رشبجي الجائزة الدولية للمرأة
الشجاعة (International Women of Courage
 )Awardاملقدمـة من الحكومة األمريكية ،إىل جانب
 9سـ ّيدات قدمن جهودًا يف مجال املطالبة بحقوق
املرأة ومنارصة قضايا بالدهن ،وتسـلمتها من قبل
نائبة وزير الخارجية هيغني بوتوم نيابة عن ميشـيل
أوباما ،زوجة الرئيس األمرييك ،بتاريخ  7آذار .2015
مجد عزت رشبجي من مواليد مدينة داريا ،1981عضو
الهيئة العامة يف جريدة عنب بلدي وواحدة من مؤسسيها،
شاركت يف النشاط املدين للثورة السورية منذ انطالقتها
يف آذار  ،2011واعتقلت أواخر كانون الثاين  2013ليفرج
عنها بعد  7أشهر.
تابعت رشبجي العمل يف مجال متكني املرأة السورية
بعد خروجها من املعتقل ،وافتتحت مركز "النساء اآلن"
يف لبنان يف كانون الثاين  ،2014لتصبح بعدها ممثلة
عن منظمة "النساء اآلن من أجل التنمية" التي افتتحت
 5مراكز يف سوريا ودول الجوار ،ومديرة العالقات
العامة فيها.

حازت الناشطة سعاد نوفل عىل جائزة "هومو
هوميني" التشيكية لحقوق اإلنسان لعام
 ،2014تقدي ًرا لنضالها ضد نظام األسد وتنظيم
"الدولة اإلسالمية" ،فتظاهرت سلم ًيا ضد النظام
مع اندالع الثورة ،ومل تصمت عىل تجاوزات
تنظيم الدولة بعد سيطرته عىل مدينتها الرقة.
متنح "هومو هوميني" يف التشيك من قبل
منظمة "ناس محتاجون" ،لألشخاص الذي
قاوموا االستبداد بطرق سلمية لتعزيز حقوق
اإلنسان ،ويتم ترشيح مجموعة من الناشطني
سنويًا ،ويجري مجلس املنظمة انتخابات الختيار
الفائز بالجائزة.
سعاد نوفل مد ّرسة من مدينة الرقة ،تنحدر من
أصول إدلبية ،وقفت ضد نظام األسد من خالل
مظاهرات مدينتها ،وناهضت تنظيم الدولة من
خالل الفتات كانت ترفعها وحدها ،واحتجاجات
قادتها ضد مراكز التنظيم دون خوف أو رهبة
من اعتقال أو موت محتمل.
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ً
عالميا وفي سوريا ،وهي مبنية
تتألف الدراسة من مقدمة نظرية عن تطور الحركات النسوية
ً
اعتمادا على المواد القيمة التي قدمتها صحف اإلعالم الجديد ،خاصة منها مجلتي ياسمين
سوريا وسيدة سوريا ،وفقرة بحثية نستعرض فيها تغطية بعض الصحف لموضوع المرأة مع
تبيان آراء مدراء تحرير هذه الصحف حول القضية.

حتى تاريخ  31تشرين أول
 ،2011كان المتوسط العالمي
للمشاركة النسائية في الحياة
السياسية يبلغ  19.4%من
النساء الناشطات

في العام  1999أعلنت األمم
المتحدة أن يوم  25تشرين الثاني
هو اليوم الدولي للقضاء على
العنف ضد المرأة.

بـدأت النسـاء بالكفـاح السـيايس يف
بريطانيـا عـام  ،1903وذلـك مـع
تشـكيل االتحـاد النسـايئ االجتامعـي
والسـيايس ( )WSPUمـن أجـل حـق
املـرأة باالنتخـاب ،تحـت قيـادة "إمييلني
بانكهورسـت" ،وتظاهـرت النسـاء مـن
جميـع األعمار والطبقـات على نطـاق
واسـع ،فسـجنت املتظاهـرات وحرمـن
مـن أماكـن لقاءاتهـن ،ورمين مـن على
درجـات الربملـان ،وانتهـى االنقسـام
الوطنـي بهدنـة عنـد انـدالع الحـرب
العامليـة األوىل  1914بقـرار االتحـاد
النسـايئ بدعـم املجهـود الحـريب ،وكان
الحشـد الـذي نفذتـه آالف السـيدات يف
االتحـاد النسـايئ بعـد ذلـك للمشـاركة
التطوعيـة يف الصناعـات الحربيـة
عاملا مؤثـ ًرا للغاية يف
ً
وخدمـات الدعـم
التغلـب على مناهضـة الحكومـة ألهداف
االتحـاد ،ومنح حـق االنتخاب للنسـاء يف
عـام  1918ملـن عمرهـا فـوق  30عا ًمـا،
وخفـض يف  1928إىل  21عا ًمـا.
تعتبــر نيوزيلنــدا أول دولــة ســمحت
للمــرأة بالتصويــت فــي العــام .1893

وكان للثـــورة البلشـــفية فــي روســيا
 1917الـــدور الكبيـــر فــي الرتويــج
وترســـيخ مســـاواة املـــرأة حيـــث
ألغيـــت ســـيطرة الكنيســـة علـــى
الـــزواج وحققــت املســـاواة الكاملــة
فــي الحقــوق بيــن الرجــال والنســاء،
وكانـــت ألكســـندرا كولونتـــاي أول
امــرأة فــي العالـــم تشــغل منصــب
وزيـــر عام .1920
أمـــا بالنســـبة للـــدول األوروبيـــة
فقد قامـــت مبنـــح حـــق التصويــت
بعــد الحــرب العامليــة الثانيــة ،مبــا
فيهــا فرنســا واليونـــان وإيطاليـــا
وسويســرا .وفـــي أمريــكا الالتينيــة
كانـــت دولـــة اإلكـــوادور أول بلــد
اعرتفـــت بحقــوق املـــرأة السياســية
فــي العــام  ،1929تبعتهــا املكســيك
فـــي العــام  .1953أمــا فــي آســيا،
فكانـــت منغوليـــا أول بلــد حصلــت
فيــه املـرأة علــى حــق التصويـت فـي
عــام  ،1923وفــي اليابــان وكوريــا
الجنوبيــة حصلـت املــرأة علــى حــق
التصويـــت عـــام .1945

رزان زيتونة..
تكريم في عتمة الغياب
اختطفت الناشطة الحقوقية رزان زيتونة من
مقر عملها يف الغوطة الرشقية
بتاريخ  9كانون األول
 ،2013إىل جانب
رفاقها الناشطني
والعاملني معها
يف مركز توثيق
االنتهاكات.

الموجة النسوية الثانية

خلال السـتينيات ظهـرت حركـة التمـرد
النسـائية يف الواليـات املتحـدة األمريكيـة،
محرضـة مـن قبـل دراسـات نسـائية ،مثـل
الجنـس الثـاين  1949لــ "سـيمون دي
بوفـوار" ،والغمـوض األنثـوي  1963لــ
"بييتـي فريـدان" ،ومتأثـرة بأجـواء مـا بعد
الحداثـة ،مـع منـاخ ترشيعـي عـام داعـم
لقضايـا األقليـات وضـد التمييـز املجتمعي،
وقـد ركزت هـذه املوجة عىل محاربـة التمييز
ضـد املـرأة يف الواقـع أكرث من القانـون ،كام
شـاعت تعابري مثل "املسـاواة الجندرية" و "
متكين املـرأة" بـد ًءا مـن هـذه الفرتة.
فـــي عـــام  1966أسســـت الكاتبـــة
األنثويــة بيتـــي فريـدان أولـى املنظمـات
النسويــة ،وهــي املنظمــة الوطنيـــة
للمــرأة،فاســتقطبتغالبيــةاملجموعــات
النســـوية اليســـارية .وبعـــد اتســاع
عضويـــة املنظمـــة ّغريت اســمها إلــى
"حركـة تحريـر املـرأة" ،وعرفـت فيمـا بعـد
بالحركـة األنثويـة .ونتيجـة ألنشـطة الحركـة
األنثويــةفــيأمريــكا،انتشــرتظاهــرة
الحـــركات األنثويــة فـــي أوروبــا.
فـي العقــد الســابع من القرن العشـرين
واجهـت التيارات األنثويــة؛ الراديكاليــة،
واالشــتراكية ،والليرباليـــة؛ معارضـــة
عنيفـــة مـــن التيـــار املسـيحي
املحافـــظ ،فاضطــرت األنثويــات إلــى
توحيــد تياراتهـن تحـت قيـادة األنثويــة
الراديكاليـــة ،وعملــن علـــى تحقيــق
أهدافهــن عــن طريــق التحالــف مــع
منظمـــات حقــوق اإلنســـان ،وتزامـن
ذلـك مــع إقامــة املؤمتــر العاملـي األول
للمــرأة فـــي مكســيكو ســـنة .1975
تركـز ضغـط حـركات حقـوق املـرأة التـي
تقودهـا املنظمة الوطنية للمـرأة ،عىل القضية
الرئيسـية وهي التصديق عىل تعديل مسـاواة
الحقـوق يف الدسـتور األمريكي ،وبـد ًءا من
الثامنينيـات ركـزت على قضايـا متنوعة مبا
يف ذلـك حقـوق اإلنجاب ،والحفـاظ عىل حق
املـرأة باختيار اإلجهـاض ،والتحرش الجنيس
وما يسـمى "السـقف الزجاجـي" الذي يعيق
ترقيـة النسـاء يف الرشكات.

أربع جوائز دولية مل تستطع استالم أي منها ،بسبب
صعوبة وخطورة خروجها من مكان عملها ،بينام
حصلت عىل الجائزة الخامسة وهي مختطفة من قبل
مجهولني ،يف قضية مازالت تلقي بظاللها عىل واقع
العمل السلمي يف سوريا.
بتاريخ  8ترشين األول  ،2011حصلت رزان عىل
جائزة "آنا بوليتكوفسكايا" ملواجهتها نظام األسد
الذى اتهمها بالتجسس لصالح الغرب ،عىل خلفية
مقاالت كتبتها ونرشتها عرب شبكة اإلنرتنت حول
بشاعة العنف املامرس ضد املحتجني املطالبني
بالدميوقراطية ،وذكرت لجنة الجائزة ىف بيان لها
أن عزم زيتونة وتصميمها دفعا النظام السوري إىل
القبض عليها وتعذيبها هي وأفراد أرستها.
جائزة "ساخاروف" املقدمة سنويًا من الربملان
األورويب للدفاع عن حقوق اإلنسان ،كانت من نصيب
زيتونة وعيل فرزات يف  27ترشين األول 2011
أيضً ا ،وجاء يف بيان الربملان أن "التونيس محمد
بوعزيزي ،واملرصي أسامة محفوظ ،والسوريني
رزان زيتونة وعيل فرزات ،وكذلك الليبي أحمد
السنويس ،ساهموا بقسط ملموس يف الدفاع عن
حقوق اإلنسان يف بلدانهم العربية ،وكان لهم تأثري
يف نشوء املجتمع املدين يف املنطقة".
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يصـادف التاسـع والعشـرين مـن شـهر تشـرين األول من كل عام يوم
التضامـن مـع ضحايـا جرائم الشـرف
ً
تصــدرت سوريا الئحة أكثر الدول انتشارا لجرائم الشرف في العام
 2011بالمرتبة الثالثة بعـد اليمن وفلسـطين ،بحسـب البيان الذي
أصدرته حينذاك وزارة الداخلية السورية ،فــي حيــن أصـدرت جريـدة
الوطن السورية (شبه الرسمية) أواخر عام  2013إحصائية تقول إن
مدينة حلب تصدرت الالئحة بجرائم الشرف من بين المحافظات السورية
بإحدى عشـرة حالة معتـرف بها خالل العاميـن  ،2012-2013تليها
محافظة دمشق بتسع حاالت

شـكل
ً
التمييـز بين الجنسين باعتبارهـا
من أشـكال التمييز ضـد املـرأة دون التذرع
باألديـان والعـادات" ،وهـو اإلعلان الـذي
وصفتـه األمـم املتحـدة باإلعلان التاريخي
لوقـف العنـف ضد النسـاء.

معدل مشاركة المرأة
باالنتخاب في الدول العربية
% 8.8

في األمم المتحدة

الحركة النسوية في لبنان وسوريا

يعــد ميثــاق األمـــم املتحــدة ،الــذي
اعتمـــد فـــي  ،1945أول معاهـــدة
دوليـــة تشــير إلـــى املســـاواة
بيـــن الجنســين فــي الحقــوق ،ثـم
أكــد اإلعالن العاملــي لحقــوق اإلنسـان
الـــذي صـــدر ســـنة  1948مبـــدأ
املســـاواة بيــن البشـــر ،ومـع انعقـاد
املؤمتــر العاملــي األول للمــرأة فــي
املكســـيك عــام  ،1975ومــع ارتبــاط
مؤسســات األمــم املتحــدة باملنظمــات
األنثويـــة؛ ازداد االهتمـــام الدولـــي
بالعنــف ضــد املـــرأة .وقــد ركــزت
البدايـــات األولـــى ملعالجــة العنــف
ضــد املـرأة علــى العنـف فــي األسـرة،
وأشــارت خطــة العمـل التــي اعتمدهـا
مؤمتــر املكســيك إلـى ضــرورة وضـع
برامــج تعليميــة واســتحداث طــرق
تحــل مشـــكلة النــزاع فــي األســرة.
فــي عــام  1979صــدرت اتفاقيــة
القضـاء علـى جميــع أشــكال التمييــز
ضـــد املـــرأة أو مـا يعرف اختصـا ًرا بـ
"اتفاقيـة سـيداو".
ومنـذ ذلـك الحين تعـددت وتطـورت
القوانين والترشيعـات واملؤمتـرات العاملية
التـي نظمتهـا األمـم املتحـدة عـن حقـوق
املـرأة ومحاربـة التمييـز ضدهـا ،حتى كان
آخرهـا يف آذار  ،2013إذ أكـد إعلان األمـم
املتحدة على "وجـوب مكافحة كل أشـكال

وأعلنت مؤسسة ابن رشد للفكر الحر يف برلني منح
رزان زيتونة جائزتها لعام  ،2012والتي خصصت
ذاك العام لنشطاء "الربيع العريب"،
كذلك حصلت عىل جائزة املرأة الشجاعة يف آذار
 ،2013ومنحت منظمة األصوات الحيوية (vital
 )voicesالجائزة العاملية لرزان يف حزيران ،2014
رغم أنها مختفية قرسيًا منذ أواخر .2013
رزان من مواليد دمشـق  ،1977تخرجت يف كلية
الحقـوق يف العام  ،1999وبدأت محامية تحت
التدريب يف مكتب املحامي واملعارض السـوري
هيثم املالح ،وعضـ ًوا يف فريق الدفاع عن املعتقلني
السياسـيني ومعتقيل الرأي منذ ذلك الوقت ،كام
مؤسسـا يف جمعية حقوق اإلنسان يف
كانت عض ًوا
ً
سوريا ،واسـتمرت يف عملها مع الجمعية حتى عام
 ،2004وأسسـت رابط معلومات حقوق االنسان
يف سـوريا ليكون مبثابة قاعدة بيانات النتهاكات
عام  ،2005باإلضافة إىل نشـاطها يف لجنة دعم
عائالت املعتقلني السياسـيني يف سوريا ،ومع
مطلع الثورة عام  2011شـاركت بتأسيس لجان
التنسـيق املحلية ومركز توثيق االنتهاكات الذي
انتقل إىل مدينة دومـا بعد الضغوط األمنية التي
مارسـها نظام األسد عىل عائلتها.

كان العـامل النسـوي يف بدايـة القـرن
العرشيـن ينتظـم يف إطـار الصالونـات
األدبيـة التـي تجمـع النسـاء مـن األرس
الحرضيـة الكبيرة ،غال ًبـا مـن الصحفيات
واألديبـات ،ونذكـر هنـا شـخصية مـي
زيـادة اللبنانيـة املغرتبـة يف مصر ،والتي
نشرت روايتهـا األوىل يف  ،1909وكانـت
تنظـم لقـا ًء أدب ًيا كل يـوم أربعـاء يف بيتها
يحرضه كبـار املثقفني واألدبـاء ،والصحفية
مـاري العجمـي الدمشـقية ،والتي أسسـت
"العروس" ،أول مجلة نسـائية سـورية عام
 ،1910وكذلـك الرابطـة األدبيـة الطليعيـة
.1922
كما شـاركت املـرأة السـورية بكثافـة
بالتظاهـرات ضـد االسـتعامر الفرنسي،
واسـتطعن تنظيـم مظاهـرات كبيرة
قـدرت أعدادهـا بـاآلالف ضـد القصـف
الفرنسي ملدينـة دمشـق  ،1925ولكـن
الحركـة النسـوية خفـت صوتهـا بعـد نفي
الحركـة القوميـة خـارج سـوريا ،وانعزلت
الناشـطات على أنفسـهن وتفرغـن للتعليم
ولجمعياتهـن األدبيـة التـي كانـت نخبويـة
إىل حـد كبير.
بعـد االسـتقالل حصلـت املـرأة السـورية
على حقهـا يف االنتخـاب عـام ،1948
وكان مرشوطًـا يف البدايـة بحصولهـا عىل
الشـهادة االبتدائيـة ،ثـم حصلـت على حق
الرتشـح عـام  1953وأزيـل حينهـا رشط
الحصـول على االبتدائيـة لحـق االنتخـاب.
توقـف النشـاط النسـوي تقري ًبـا خلال
سـنوات االضطـراب السـيايس التـي مرت
بهـا سـوريا قبـل انقلاب البعـث ،ثـم
هيمـن البعـث على أي نشـاط نسـوي
ليفقـده مضمونـه ويقضي عليـه يف إطار
حملتـه على مظاهـر الحيـاة السياسـية
واالجتامعيـة السـورية.

سهير أتاسي وعال
رمضان ..ال سالم بال عدالة
منحت منظمة "ال سالم بال عدالة" الدولية يف
روما ،جائزتها لعام  2014للناشطتني الحقوقيتني
سهري األتايس وعال رمضان ،تكرميًا لجهودهن يف
مجال حقوق اإلنسان والحريات السياسية واملدنية.
وتسلمت الناشطتان السوريتان جائزة املنظمة
الدولية يف حفل رسمي أقيم يف العاصمة
اإليطالية روما بحضور وزيري العدل والخارجية
اإليطاليني السابقني ونائب رئيس مجلس الشيوخ
اإليطايل ،بتاريخ  5آذار .2014
أسست سهري األتايس مع ناشطني سوريني الهيئة
العامة للثورة السورية مطلع االحتجاجات ضد
نظام األسد ،وتعرضت لالعتقال من القوى األمنية،
يف حني تعمل عال رمضان ناشطة يف مجال
حقوق اإلنسان وعضو لجنة املتابعة ملبادرة املرأة
السورية من أجل السالم والدميوقراطية.
وكانت األتايس شغلت منصب مديرة وحدة
تنسـيق الدعم التابعة لالئتالف الوطني ،قبل أن
تستقيل يف .2015
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المرأة السورية كما صورها
"اإلعالم البديل"
ً
عقودا في حكم البعث ،وقد استفادت منه
فتحت الثورة باب حرية التعبير على مصراعيه بعد إغالق دام
وأغنته المرأة السورية التي كانت حاضرة في صحف "اإلعالم البديل" التي تعتبر أبرز منجزات الثورة السورية.
غطـت الصحـف السـورية الجديـدة التـي
أفرزتهـا ثـورة آذار  2012قضيـة املـرأة
السـورية وتطرقـت إىل حقوقهـا يف عـدد
كبير مـن املقـاالت والتقاريـر الصحفيـة،
وقـد خصصنـا املتابعـة ألبـرز الصحـف
املختصـة بالشـأن النسـايئ ،وهـي مجلـة
ياسـمني سـوريا وسـيدة سـوريا ومزايـا،
باإلضافـة إىل جريـدة عنـب بلـدي ومجلة
الغربـال وطلعنـا عالحريـة ،وهـي صحف
عامـة منتظمـة يف الصـدور.

ما الخلل؟

التزام ثوري بقضية المرأة

أبـدت الصحـف التزا ًما مبدئ ًيـا بدعم حقوق
املـرأة وقضاياهـا ،وهـو مـا نجـده يف
افتتاحـة العدد  1من مجلة سـيدة سـوريا،
"مـن هنـا أرادت "سـيدة سـوريا" ،بنـاء
منرب إعالمي يحشـد رأي النسـاء ،ليستطعن
من خاللـه تشـكيل رأي عـام ،والتعبري عن
أنفسـهن ،محققـات حضـو ًرا يف املشـهد
السـيايس واالجتامعـي واالقتصـادي
السـوري" .كما يتضـح مـن شـعار مجلة
مزايـا ،وهـي مجلـة صـادرة عـن نسـاء
كفرنبـل"،مل أعـد عبئًـا ...أصبحت سـندًا"،
وهـو ذات املعنـى الـذي يذهـب مقـال يف
العـدد  16يف جريـدة طلعنـا عالحريـة
إليـه" ،يف سـوريا ال تخرج املـرأة من ضلع
الرجـال ،بـل تسـقط مـن رحـم السماء،
كل نسـاء الكـون رائحـة املطـر ،أما نسـاء
سـوريا لهـن رائحـة التضحيـة بلا حدود
ورائحـة االنتماء" ،كما نجـد هـذا االلتزام
يف تخصيـص كامـل العـدد  26للمـرأة
مبناسـبة عيدهـا يف الثامـن مـن آذار.
مجلة ياسـمني سـوريا ،كانت مرشو ًعا لصبايا
جامعـة حلب ،ممن شـاركن بالحـراك الثوري،
وأشـعلن الجامعة لعدة شـهور ،وكن سباقات
وصاحبـات بصمـة ،حاولن من خلال إصدار
هـذه املجلـة أن يؤكـدن حضـور املـرأة يف
املشـهد ،كام يؤكد حسين برو رئيـس تحرير
املجلـة .ويقـول عمار زيـادة ،مديـر تحرير
جريـدة عنـب بلـدي إن نصـف مؤسسي
الجريـدة وكادر التحريـر هـم مـن النسـاء،
"وهو ما جعل التزامنا شـديدًا بقضيـة املرأة".

ربط لقضية المرأة في اإلسالم

تنفـرد جريـدة مزايـا برتكيزهـا أكثر مـن
غريها عىل موقع املرأة يف اإلسلام" ،لعــل
أهـم مـا منحـه اإلسـالم للمـرأة وسـبق بـه
أي ترشيع عاملـي إىل اليــوم أنـه أعطاهـا
الشــخصية الحقوقيـة الكاملــة أي حـق
التــرف مبــا متلــك ،وســ ّوى الـشرع
بينهــا وبــن الرجــل يف الواليـة على
املال والعقــود ،حتـى أجــاز لهـا بعـض
الفقهــاء والية القضــاء" ،هذا ما نجده يف
افتتاحيـة العـدد  3من مزايـا ،وتفرس غالية
الرحـال ،مديرة تحريـر املجلة ،هـذا التوجه
بـأن "هدفنـا هو تسـليط الضوء على دور
املـرأة وحقوقهـا يف وسـطنا الـذي نعيش
فيـه ،والـذي يغلـب عليـه الطابـع الديني،
ولذلـك نـرى أنه مـن الضروري أن تتناول
بعـض األعـداد واملقـاالت قضيـة املـرأة من
وجهـة نظـر اإلسلام ،طاملـا كانـت هـذه
املقـاالت متثـل الديـن املعتـدل وهدفها دعم
قضية النسـاء".

موضوع محفوف بالمخاطر

بالرغـم من هامـش الحرية الواسـع نسـب ًيا
يف مناطـق املعارضـة ،إال أن هـذه الصحف
تعرضـت للمنـع واملضايقـات عـدة مـرات،
فقـد منع العـدد  49من طلعنـا عالحرية من
النرش يف دوما "بسـبب وجـود املتربجات"،
بحسـب ما قالـت الجهة التي منعتـه ،ولذات
السـبب تـم منع عـدد لعنب بلـدي يف إدلب.
"مناقشـة الغربـال لقضايـا املـرأة كانت من

ضمن األسـباب التـي دفعت داعـش القتحام
مكتـب املجلـة يف كفرنبل واختطـاف مدير
التحريـر أحمـد السـلوم ،يوضـح رامـي
سـويد مديـر تحرير مجلـة الغربـال ،ولكنه
يوضـح أن املجلـة مل تتعرض للمنـع من قبل
أي فصيـل آخـر على خلفيـة مقـال يناقش
قضيـة املـرأة ،وهـو رأي غاليـة الرحـال عن
"مزايـا" الصـادرة من مدينة كفرنبـل أيضً ا،
وحسين برو من "ياسـمني سـوريا".

عدد الشهداء حسب الجنس حتى نهاية عام 2015

 16,520أنثى
 128,187ذكر

ملـاذا مل تنجـح صحف "اإلعلام البديل"
يف دفـع الفاعلين األساسـيني على
األرض نحـو االلتـزام بحقـوق املـرأة
وقضاياهـا بالرغم مـن تركيزها الشـديد
على هـذه القضيـة واألريحية النسـبية
بالنشر والتوزيـع؟
"ألننـا نواجـه بنيـة مجتمعيـة تعتبر
را تاب ًعـا ال أكثر ،حتـى
املـرأة عنص ً
القـوى السياسـية السـورية تتعامـل
مـع املـرأة كديكـور لتجميل الصـورة أو
إرضـاء الداعمين ،ولذلـك فـإن الطريق
طويلـة وهـذا يتطلـب تنسـيقًا أكرب بني
الوسـائل اإلعالميـة وبين املنظمات
النسـوية للعمـل ضمـن منهجيـة أكثر
فاعليـة وأكثر جـدوى" ،يفرس حسين
بر و .
يرا آخر،
بينما يقـدم عمار زيـادة تفس ً
فالفشـل يف دفـع الفاعلني األسياسـيني
"هـو فشـل على صعيـد الثورة بشـكل
عـام وقضيـة املـرأة جـزء منـه ،إذ إن
تعقيـد الواقـع العسـكري والسـيايس
وتشرذم قـوى املعارضـة تـرك تأثيره
على دور اإلعالم تجـاه القضيـة؛ ما حد
مـن قدرتـه على الفعل".
رامـي سـويد يـرى أن املشـكلة تكمـن
يف ضعـف االنتشـار وعـدم القـدرة
عىل الوصـول إىل كل املناطـق" ،مقابل
سـيطرة املتطرفين الذيـن ميارسـون
االنتهـاكات ضـد حريـة املـرأة على
منابـر املسـاجد واملؤسسـات التعليميـة
واسـتخدامهم القـوة لفـرض أمنـاط
عيـش على النسـاء واملجتمـع" .وأيًّـا
يكـن السـبب فإنـه "علينـا االسـتمرار
واملتابعـة يف خلـق الرتبـة الخصبـة
السـتقبال األفـكار الجديـدة ،فلا ميكن
الوصـول لسـوريا دون التعامـل مـع
قضيـة املرأة كقضيـة مجتمعيـة عامة"،
وهـو ذات الـرأي الذي يذهـب إليه عامر
زيـادة مـن عنـب بلـدي.

سوريات فزن بجوائز دولية
زينة ّ
ارحيم..
صحفية بال حدود

سمر يزبك..
نظرة ثابتة ال تتزعزع

هنادي زحلوط..
ثائرة قبل الثورة

حصلت الصحفية زينة ارح ّيم عىل جائزتني عامليتني خالل عام ،2015
تقدي ًرا لعملها الصحفي وشجاعتها يف تدريب كوادر شابة يف املناطق
الخارجة عن سيطرة النظام؛ األوىل كانت يف ترشين األول من العام
 ،2015حيث تسلمت يف العاصمة األمريكية واشنطن جائزة "بيرت ماكلر"
للصحافة الشجاعة واألخالقية ،التي متنحها منظمة "مراسلون بال حدود"
ووكالة "فرانس برس" ،عن عملها يف التغطية الصحفية يف سوريا.
ويف ترشين الثاين ،نالت ارح ّيم جائزة منظمة "مراسلون بالحدود" للعام
 ،2015وأوضح منظمو الجائزة أن اختيار الصحفية السورية جاء عىل
أساس "سلوكها وعزمها وشجاعتها وقدرتها الرتكيز عىل البعد اإلنساين
يف الحرب ،خاصة أن بالدها من أكرث البلدان صعوبة للعمل بالنسبة
للصحفيني".
زينة ارح ّيم ( 30عا ًما) من مدينة إدلب ،دربت قرابة  100مواطن صحفي
داخل سوريا ،ثلثهم من النساء ،عىل أساسيات الصحافة املكتوبة واملرئية،
وساعدت يف تأسيس صحف ومجالت مستقلة يف الشامل السوري ،وهي
مستشارة ومدربة يف معهد صحافة السلم والحرب ،لتطوير مهارات
الناشطني اإلعالميني يف البلدان التي تعاين من النزاعات واألزمات أو
تعيش مراحل انتقالية.

منح نادي القلم السويدي جائزة "توخولسيك" لعام 2012
للكاتبة والناشطة السورية سمر يزبك ،وجاء يف بيان
صحفي أصدره النادي أن الكاتبة "تنتمي إىل الفئة التي
وضعت الحقيقة قبل السالمة الشخصية" ،وقد تم منحها
الجائزة لقاء تقاريرها عن الثورة السورية" ،ونصوصها
املليئة بالشجاعة واملعاناة دفا ًعا عن كرامة املواطنني
العالقني يف خضم األزمة".
ويف ترشين الثاين  ،2012فازت يزبك بجائزة "بنرت
الدولية للشجاعة األدبية للكتاب" التي مينحها نادي القلم
الدويل سنويًا.
سمر يزبك من مواليد مدينة جبلة  ،1970روائية وإعالمية
وناشطة يف مجال حقوق املرأة وحريتها ،قدمت برامج ثقافية
وفكرية من خالل الفضائية السورية وتلفزيون أورينت،
وأصدرت لها دار اآلداب روايات عدة ،منها :صلصال ،رائحة
القرفة ،لها مرايا .جاهرت مبعارضة نظام األسد منذ مطلع
االحتجاجات رغم انتامئها للطائفة العلوية التي ينتمي إليها
األسد أيضً ا ،واضطرت للهرب خارج سوريا بعد عام عىل الثورة.

منحت وزارة الخارجية األمريكية الناشطة السورية هنادي زحلوطجائزة
"املدافعني عن حقوق اإلنسان" للعام  2012يف مبنى الوزارة ،وقال نائب
وزير الخارجية األمرييك وليام برينز "إن زحلوط متثل رم ًزا قويًا ملا هو
ممكن وما هو رضوري ملستقبل سوريا .ولذا ،ففي حني أن النظام واملتطرفني
يعملون عىل متزيق سوريا ،تعمل السيدة زحلوط ونظراؤها عىل إصالح
النسيجاالجتامعيوبناءسورياالجديدةوالدميوقراطيةواملتسامحة".
تنحدر زحلوط من محافظة الالذقية ،وبدأت ميولها السياسية املعارضة
قصصا ذات طابع
لنهج نظام األسد تتبلور منذ عام  ،2004فنرشت
ً
سيايس يف مواقع املعارضة ،ثم انضمت إىل مرصد "نساء سوريا"
إىل جانب سمر يزبك ورميا فليحان وغريها ،واستدعيت أمن ًيا يف عام
 2010بسبب نرشها مقاالت يف موقع النداء التابع لـ "إعالن دمشق".
اعتقلت زحلوط للمرة األوىل يف آب  2011مع  5من أصدقائها
الناشطني من أحد مقاهي جرمانا يف ضواحي العاصمة دمشق ،ليطلق
رساحها بعد شهرين ،ويف شباط من عام  2012أعيد اعتقال هنادي
من قبل املخابرات الجوية أثناء وجودها يف املركز السوري لحرية
اإلعالم والتعبري إىل جانب عدد من الناشطني ،وأفرج عنها بعد ثالثة
أيام ،لتغادر سوريا منذ ذلك الحني.

