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 تقديم

أعماله، وبعد تحقيق نجاحات  في كل  المركز السوري للدراسات واألبحاث القانونية اعتمده  ،تشاركي   في سياق منهج  
م من تجربتنا، ب ونتعل  ا نجر  كن   فقدحسب ظروف العمل عليها،  ة دراسات استفادت من هذا المنهج كل   عة في عد  مشج  

ق نتيجة تراكم خبرات فريق تحق   ا  ملموس ا  مكانت محطة دراسة "السوريات بين شريعة الدستور ودستور الشريعة" تقد  
فقد ، مع فريق العمل الجماعي أجادت العملالتي  ،ز للباحثة هوازن خداجداء الممي  هذا الشأن، واألعمل المركز ب

  نت قدرتها على االعتراف بالقيمة النوعية للشركاء في العمل، وقدرتها على التكامل معهم/ن.بي  

الت في المقاب ليه المشاركةَ مه كل الشركاء/الشريكات، ونحن نفهم بناء عوضمن هذا المنهج الذي يعترف بما يقد   
طاء ( المسؤولية عن األخوالمراجعان والمشرف ل فريق العمل وحده )الباحثة  في البحث، يتحم   مة  قة مساهَ المعم  

 والتقصير. 

ل فريق يحل  بحيث  ؛فصل الخاتمة بحلقة بحث جماعية نستعيض عنخطة عملنا في البحث أن  ضمن وقد كان من
 استنتاجاتى لإنصل ل، في حلقة بحث جماعية الفصلين األول والثانيقة قابالت المعم  المساهمات في المو  العمل

لى تداركه عرنا أن نعمل لتنفيذ هذا الطموح، فقر  الوقت الكافي تح وتوصيات، ولكن امتداد الدراسة لثمانية أشهر لم ي  
 نفعل.أوالء عبر ورشة عمل نصدر مجرياتها لتستكمل الدراسة. وها نحن 
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  ثريا حجازي

 ،للنسويةفي مجال االقتصاد السياسي تكتب  ،ماجستير في االقتصاد ،ناشطة نسوية وسياسية
استشارية اقتصادية مع  ،العاملة مع الناجيات من العنف "Release me"مديرة تنفيذية لمنظمة 

عضوة األمانة العامة في الحركة السياسية  ،ني ضمن برامج المنح لدعم سبل العيشالمجتمع المد
 .وعضوة هيئة عامة في شبكة المرأة السورية ،النسوية السورية

 

 سلمى الدمشقي

 بة نسوية.ومدر   ،أكاديمية، ناشطة مدنية 
 

 

 

 

قصباح   حّلا

المجلس  ةء السوريات، وعضو مجلس إدارة رابطة النسا ةناشطة في مجال حقوق المرأة، عضو  
اللجنة الدستورية  ةاالستشاري للمرأة للمبعوث الخاص لألمم المتحدة إلى سورية، وعضو 

بة معتمدة في مجال النوع ". وهي مدر  NAFSاللجنة التوجيهية لـ " ةالمصغرة، وعضو 
ي مبادرة المرأة السورية من ف ةاالجتماعي، وخبيرة في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وعضو 

 .أجل السالم والديمقراطية

 فريزه جهجاه بندق

سة رياضيات جل الحرية. مدر  أمن مؤسسات حركة عائلت من  نسوية وسياسية سورية،
 في فرنسا بعده. مدر سةفي سوريا قبل اللجوء، ومساعدة 

 

 مجدولين حسن

الرأي،  ومعتقلي اإلنسانفعة عن حقوق دبلوم في القانون الدولي والدبلوماسي، مدامحامية، 
في  ة، عضو ((Maratous اإلنسانفي منظمة "ماراتوس" للمواطنة وحقوق  ةمؤسس ةعضو 

بة على مهارات التواصل والتفاوض، مدر   "مبادرة نساء سوريات من أجل السالم والديمقراطية".
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مساعدة ضحايا العنف والتعذيب، ورصد ، وحقوق المرأة، ومناهضة العنف والتمييز ضد النساء، اإلنسانوحقوق 
 اإلنسانيالقانون الدولي و  ،، والمبادئ األساسية للقانون الدولي لالجئينهاوتوثيق تهاومراقب نسانانتهاكات حقوق اإل

 .اإلنسانوالقانون الدولي لحقوق 
 

 نوال يازجي 

جتماعي منذ عام نسانية وقضايا النوع االوناشطة في مجال حقوق النساء اإل ،كاتبة وباحثة 
شاركت في . و ١٩٤٨الرئيسة السابقة لرابطة النساء السوريات التي تأسست عام . ١٩٧٠
من  لكل   رئيسة سابقة . و عدد من المنظمات السورية بينها الرابطة السورية للمواطنة تأسيس

سوريات  ، ومبادرة٢٠١٢الذي تأسس عام ، (CSWD)الديمقراطية  أجلع سوريات من تجم  
وهي رئيسة المجلس االستشاري النسائي للمبعوث . ٢٠١٤تأسست عام ، (SWIPDالسالم والديمقراطية ) لأجمن 

 .(WABسورية ) إلىالمتحدة  لألممالخاص 
 

 هوازن خداج

، تكتب في عدد من المجالت والصحف فرنسامقيمة في  ،باحثة وفنانة تشكيلية سورية
 الباحثة فيهي وكانت اطنة والديمقراطية. والمواقع اإللكترونية حول قضايا المرأة والمو 

لت "، الدستور ودستور الشريعة بين شريعةدراسة "السوريات  الورقة الخلفية لورشة التي شك 
 .العمل

 

 وجدان ناصيف

الحركة السياسية النسوية في سة مقيمة في فرنسا. عضوة مؤس    ،كاتبة وناشطة نسوية 
، ة في المجلس االستشاري لمنظمة مساواة عضو ، و في فريق التشاورات الوطنية تعمل

و"  ،"رسائل من سوريا" :مؤلفات مترجمة للفرنسية ةوعضوة في اللوبي النسوي. لها ثالث
مشاركة مع كاتبات فرنسيات بنصوص ضمن مشروع ثقافي  ومؤخرا   ،كيفما شاء التيار "

بالتعاون  ،ات في مقاومة الصمت"تقرير "أصو ، وشاركت في نصوصي تحت عنوان "قبل أن أنزع شريحة الذاكرة"
مالذي مع جمانة سيف   .لمانية مؤخرا  اللغة األإلى  ت رج 
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 ورقة خلفي ة
)الباحثة  "السوري ات بين شريعة الدستور ودستور الشريعةهي دراسة صدرت عن المركز بعنوان "ورقة الخلفية ال

وهي موجودة ي والمحامية ماجدة سرحان(، يوسف فخر الدين، مراجعة المحامي أنور البن شرافإاج، خد  هوازن 
بحاث األوالمركز السوري للدراسات  -السوريّات بين شريعة الدستور ودستور الشريعة على شكل كتاب على موقع المركز: 

  )center.org-sl( القانونية
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مشاركةالوراق األ   
أللفبائي حسب الترتيب اب مة من مشاركات في الورشةمقد   ا  لكم أوراق منقد   ،ةلورقة الخلفي  ى الإ إضافة  

 .للكاتبة االسم األول
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 أنثوي  للعمل السياسي وجه  
 ا حجازي ثري  

ين شريعة ات بت عنوان "السوري  تح ،تضيف الباحثة هوازن خداج إلى المكتبة السورية والعربية كتابا  غاية في األهمية

ل: ومحاولة اإلجابة عن سؤا ،الدستور ودستور الشريعة"، وتأتي أهميته ابتداء  من طريقة طرحه لموضوع الدستور

 ى وصفها"كيف يمكن صياغة حقوق المرأة في الدستور بحيث تكون م نطلقا  لعملية مساواة ذات استمرارية، يتعد  

من خصوصية  إلى كونها حياتهن  السياسية والحقوقية واالجتماعية نفسها؟"، وذلك انطالقا   بأنها مرتبطة بحياة النساء،

لحقوق التي ي طمح أن تكون الضامن الحترام ا ،المرحلة الحالية التي يجري فيها نقاش الوثيقة الدستورية السورية

 ين.ات والسوري  السوري   يات لكل  والحر  

اقعية الباحثة لم تكتف  باتباع المنهج التاريخي في سرد األحداث بصورتها الو يته من كون كما يكتسب الكتاب أهم  

رتها من خالل فهم الظروف السياسية واالجتماعية التي رافقت صياغة الدستور في كل المراحل  فحسب، بل فس 

اعد في إدراكنا ، وهو ما يسمة  بذلك قاعدة  لفهم الواقع الحالي بامتداده التاريخي، م قد  سوريةت بها التاريخية التي مر  

اقع ة من تحليل الو ، واختيار األدوات األنسب إلحداث التغيير المنشود، المستمد  المعيش بات واقع النساءلمسب  

ن ي تيحا ،والقدرة على تفسير الحاضر ،السياسي واالقتصادي واالجتماعي، ذلك ألن الفهم الصحيح ألحداث الماضي

 المستقبل. طلُّع إلىحتما  مجاال  للت  

ه يضيف الكتاب بعدا  اجتماعيا  من خالل نقل ،وبجانب الحديث عن البعدين السياسي والقانوني لصياغة الدستور

، دون االكتفاء بالعرض القانى الإلنظرة النساء  وني لدستور عبر وجهة نظر الكاتبة والسيدات اللواتي قابلتهن 

تناولت  تاريخية، وهو ما نفتقده في الدراسات السورية السابقة التيواالختالفات ما بين الدساتير وفقا  للحقبة ال

ت من عملية التفكير بالموضوعا جزءٌ  ألنها ،الموضوع ذاته، كما أضافت المقابالت المعم قة قيمة أخرى للكتاب

 المتناولة فيه، والتي تجعل اإلنتاج المعرفي عملية مستمرة.
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ار لنضاالت رافقت الثورة السورية، يؤكد الكتاب فكرة أنه استمر  الحالي موجةٌ ا  على من يعتبر أن النشاط النسوي ورد  

، وذلك عن طريق صياغة دستور مبني   وسوف تستمر   ،نسوية سابقة على  إلى أن يتوقف إقصاء النساء وتهميشهن 

كل  ود النساء فيعليه بكل النواحي في دائرة التأريخ، وتحليل التطورات تبعا  لوج يعترضنما تملكه النساء وما 

جتماعية المجاالت والمراحل الزمنية، على اعتبار أن الوثائق الدستورية هي مرآة للبيئة السياسية واالقتصادية واال

السياسية  فهمنا للعملية سيظل   ،والثقافية والتاريخية للدولة، فمن دون تأريخ مشاركة النساء االجتماعية والسياسية

 اب.بحسب ما أشار الكت ،ناقصا  

رية، ة على التغي رات التي طرأت على حياة النساء خالل السنوات الماضية من عمر الثورة السو وبصفتي شاهدة شاب  

، عيشالمفهم الواقع للتاريخ ى الإوبحكم عملي عن قرب مع النساء، أيقنت  من خالل مطالعتي للكتاب أهمية العودة 

 دور في خاطري، ومعلومات سيكون لها أثر في تطوير محاكاتيووجدت أجوبة على كثير من التساؤالت التي كانت ت

 للعديد من القضايا ال سيما النسوية.

ز الكتاب لدي   لرجال، اأهمية مشاركة النساء في كتابة التاريخ ونقل األحداث، إذ عادة ما يكتب الرجال عن  فقد عز 

 اتهم، وبقي تاريخ النساء مخفيا .ا أسيرات  لتصور ما عرفناه كان بصوتهم ومن وجهة نظرهم، فكن   وكل  

 سية، فكل  من أن تكتب التاريخ أو تشارك بكتابته نساء من جميع البيئات والمستويات االجتماعية والسيا وعليه ال بد  

ن سيعطي مووفقا  لمكان عملها وموقعها في الحياة، وهذا التاريخ هو  ،واحدة من ا ترى الحدث وآثاره من زاوية معينة

 تحرر الوطني.حركات ال لنشاطوارها الحقيقية ببعدها الجندري، التي أغفلها الرجال في أثناء تدوينهم للتاريخ و المرأة أد

ر الحياة والقوانين والنظم ونضاالت النساء ال  عني بالضرورة يكما أكد الكتاب أن التمييز َقديم ق دم التاريخ، وأن تطو 

 أوسع على النظم االقتصادية والسياسية واالجتماعية. وانعكس بصورة ،إلغاءه، فقد أصبح أكثر عمقا  



 يعة الدستور ودستور الشريعةالسوريّات بين شر                             المركز السوري للدراسات واألبحاث القانونية                    

(12) 

يوم ر طريقة التعامل مع قضايا النساء، فحتى الورغم تطور القوانين الدولية ومعاهدات حقوق اإلنسان، لم تتغي  

، وضاعهأإجراءات  وآليات  حقيقية  لتغيير  هن  دون أي  ضن له واالنتهاكات بحق  ت عرض مشاكلهن  والظلم الذي يتعر   ن 

ن غايته م م فرغٌ ألنه ليس ألنه ال يراعي البعد الجندري فحسب، بل  ،نها الدستور يوما  ذلك ألن حقوق النساء لم يص  

أن نضالنا  مما يعني ،بتنظيم عالقة الدولة بالمجتمع والمجتمع المدني والفرد، فهو ال ينظم إال عالقة الدولة والسلطة

 ق الغاية المرجو ة منه.بل أيضا  ليحق   ،للجندر مراعيا  فقط ليكون  القادمة ليس سوريةلصياغة دستورنا في 

ولفت الكتاب إلى ضرورة إعادة النظر في أولويات العمل النسوي وأدواته، وذلك من خالل إظهار أهمية إعطاء 

قط، لكي فمدني وعدم تقييمها كعمل  ،ها السياسيعدَ القضايا التي تتعلق بحقوق المرأة ب   العمل النسائي والنسوي وكل  

ما  في حماية مكتسباتهن    خاصة في ظل ما عانينه من ظروف الحرب خالل السنوات ،تتمكن النساء من السير ق د 

وق المرأة العمل على صيانتها في الدستور القادم والقوانين الجديدة، إذ يتطلب الوصول إلى حق العشر الماضية، ليتم  

 فعال  سياسيا .

يمقراطية عملية د عده السياسي، فإعداد الدساتير وتعديلها يعد  ل المجتمع المدني السوري من ب  كما يجب عدم إفراغ عم

المجتمع المدني، وفي حين تد عي بعض هو لذلك  الداعينوأحد  ،يشارك فيها المواطنون ضمن المشاورات العامة

 فعل ينتهي سياسيا . كل  الجهات السورية بأن العمل المدني ليس سياسيا ، ي ظهر التاريخ والواقع أن 

إظهار النسائية وضرورة مشاركة المرأة في صياغة الوثائق الدستورية، و  (الكوتا)ومن خالل مناقشة الكتاب لموضوع 

 (الكوتا)رغم أنني لست مع و  -نه ليس كل امرأة بالضرورة هي نسويةأل-أهمية أن تحمل المشار كات األجندة النسوية 

بع المطالبة لقدرات والطاقات الالزمة للمنافسة الكاملة للرجال، ارتأيت أنه من الجيد أن يتألني أرى لدى النساء كل ا

 حقا .اللحماية هذا المكتسب  ،، إبقاء مقاعد النساء فارغة في حال عدم مشاركتهن  بالعدد المطلوب(الكوتا)بتطبيق 

 ،ي بنى دائما  على أساس اجتماعي ،د والجهلاالستبدا ظل   فيتهميش المرأة ي ظهر الكتاب كيف أن  هنفسوفي السياق 

ومن ثم يأخذ شكال  سياسيا ، وهو ما يؤكد أهمية إعادة النظر ببرامج التمكين السياسي والقانوني للنساء، وإعطاء 
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ليكون هدفا  تغييريا  ينطلق من فهم الحقوق، ومن ثم التوجه إلى دور الدستور والقانون في  ،التمكين بعده الحقيقي

ابة للمطالعة ، ولتكون هذه الكتب جذ  هاوفهم ة هذه الحقوق، ليكون لدى النساء حافز أكبر لمعرفة أهمية الدستورحماي

 من قبل جميع النساء.

ادرة ر األجسام النسوية العمل السياسي النسوي، بل األهم أن تكون فاعلة وقوتركيز الكتاب على ضرورة أال تتصد  

 الذي يجب أن ،النشاط السياسي النسوي في أهمية إلغاء فكرة العمل النخبوي  على االستمرار بالنضال، يسهم في

ة فعل، وإ ،يبدأ من القاعدة نما ألنها هي من ستحمي تطبيق القانون، وأال يكون عمل هذه األجسام كاستجابة ورد 

لتغيير، علة والملزمة لاألداة الفاهي مبني على تحليل للواقع االجتماعي واالقتصادي والبناء عليه، لتصبح المرأة 

ويضمن حقوق النساء دون تمييز عبر اإلغناء اللغوي  ،وصوال  إلى صياغة دستور ديمقراطي عادل يراعي الجندر

احة ، وضمان احترام حقوق النساء المنصوص عليها فيه، وأال تكون اإلشارة إلى النساء ضمنا  وإنما صر  ،والقانوني

بالدستور  شرعيتها من ارتباطها انطالقا  من قاعدة أن القوانين الخاصة تستمد   ،االدستور هو الضامن والحامي له ألن

 الذي يسمو عليها بغض  النظر عن مصادرها.
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 "السوريات بين شريعة الدستور ودستور الشريعة"قراءة في بحث 
 سلمى الدمشقي

حية من نا ،بحث متكامل وقوي   إنه ،"ريعةالسوريات بين شريعة الدستور ودستور الش"لدى قراءة بحث  ،يمكن القول 

من و من حياة السوريات بين الدستور والشريعة،  ونصف القرن  حوالي قرن   ، وهيالفترة الزمنية التي شملها البحث

رابط قة لنسويات فاعالت على األرض، ومن ناحية اللغة والتناحية اعتماده المنهج التاريخي مع المقابالت المعم  

 الفرضيات والنتائج.و محاور الوثيق بين ال

 .ا  بل محاولة لالعتماد على البحث ومناقشة الوضع النسوي حالي ،وهذه المقالة لن تكون قراءة للبحث بشكل نقدي

ن كيف يمكن صياغة حقوق المرأة في الدستور بحيث تكو  :وهو ،وستكون البداية مع السؤال الذي انطلق البحث منه

سية والحقوقية كونها حياتهن األسا إلى ،ى وصفها بأنها مرتبطة بحياة النساءتمرارية يتعد  لعملية مساواة ذات اس منطلقا  

  .واالجتماعية نفسها

ستور التي تقول إن العامل الحاسم كي يكون الد ،السؤال المطروح عنومن فرضية البحث التي يمكن اعتبارها إجابة 

 وضمان مشاركة ،بتمثيل عادل في وضع الدستور وصياغته للنساء هو ضمان مشاركة النساء السوري المقبل عادال  

ن وعبر مؤسسات الدولة واألحزاب والمجتمع المدني، وأن يضم ،النساء التمثيلية في السلطات الثالث بشكل فردي

 .عيا  وجما فرديا   إقرارهفي نقاشه وفي  المرأة من دون ضمانة أن يكون صوتها تمثيليا   تشريع يخص   عدم إضافة أي  

 ز عليها هنا:وسنرك   ،ذكرها البحث أربعق ذلك يجب االعتماد على نقاط أساسية لكي يتحق  و 

أنها تنطلق  ، علىموجاتها بكل   ،زت الحركة النسويةرك   فقد ،التركيز على عدم فصل المجالين الخاص والعام -1

د وضعها في د  فوضع المرأة في منزلها هو الذي يح ،وتربط الشخصي بالسياسي ،العام   إلى من الخاص  

كانت تحكمها في منزلها  إذا ،في الشأن العام ومستقال    فاعال   إنسانا  حيث ال يمكنها أن تكون  ،المجتمع

قة على هذا زت معظم النسويات في المقابالت المعم  قوانين تمييزية تعطي للرجل القوامة عليها، وقد رك  



 يعة الدستور ودستور الشريعةالسوريّات بين شر                             المركز السوري للدراسات واألبحاث القانونية                    

(15) 

ر وقد ،الموضوع يحكمها قانون أحوال شخصية  السابقةالسوري االستشهاد بأن رئيسة مجلس الشعب  تكر 

وهي رئيسة  ،سوريةالنساء في  مثل كل   ،في الطالق التعسفي متى وأينما شاء ها الحق  تمييزي يعطي زوجَ 

 أعلى سلطة في الدولة السورية .

هذه عبارة  _النساء ويأتي على قياسهن" "هناك خطأ كبير بأن النسوية فستان واحد يجب أن ترتديه كل   -2

 ،الفكر النسوي السوري في د من الضرورة أن  يكون هناك تعد   لذلك في البحث، المشاركاتالنسويات  إحدى

وري يجب العمل في الحراك النسوي الس ،هذه الفسيفساء الدينية والطائفية ع بكل  يتمت   سوريةففي بلد مثل 

 _وهي كثيرة _لنقاط المشتركةبالبحث عن اوذلك  ،ق مفر   وغيرَ  ا  جامع ا  على جعل هذه الفسيفساء عنصر 

 ا ،ودؤوب ا  شاق   النساء في سعيهن لتحصيل حقوقهن وللمساواة مع الرجل، وهذا يستدعي عمال   التي تجمع كل  

وتخليصه من الشوائب التي تراكمت بفعل  ،هفي نبش اإلرث الديني كل   ،والمثقفين والمثقفات للنسوي ات

 يواالعتماد على الخطاب  الدين ،العربي واإلسالمي ينلعالمَ وا سوريةالسلطات الذكورية المتوالية في 

م تساه ،هناك الكثير من األعراف والعادات والتقاليد واألمثال الشعبية التي ورثناهاف ،الوسطي المنفتح

وت مثل ص ،البعد عنه وهي بعيدة كل   ،زت في أذهاننا على أنها تعتمد على الدينترك   وقد ،باضطهاد النساء

  .وغيرها كثير ،ومكان المرأة منزلها عورة،المرأة 

هي أن المجتمع  أساسي ةط البحث الضوء على فكرة سل   وقد ،يجب العمل على تغيير المجتمع والقانون معا   -3

يجب أن  وأساسيةوهذه نقطة جوهرية  ،بل المرأة هي التي تقدمت ،المرأة  إلىم على صعيد نظرته لم يتقد  

النضال لتغيير القوانين التمييزية  هو المستوى األول ،في نضاله ضمن مستويينيعتمد عليها الحراك النسوي 

والمستوى الثاني هو النضال لنشر  ،إليهالقوانين المدنية التي تستند  كل   إلىمن الدستور  بدءا   ،ضد المرأة 

لنساء وهي تشكل النسبة األكبر من ا ،شة منهاوخاصة المهم   ،الوعي النسوي ضمن جميع فئات النساء

ش في رفع وعيه في فكرة جوهرية أن النضال النسوي ليس ضد العمل مع الرجل المهم   السوريات، وأيضا  

في أدوارهما  أحدهما لآلخر مكم َلينبحيث يكونان  ،بل هو يسعى لرفع سوية المرأة والرجل معا   ،الرجل
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 نتيجة ،أذهان الكثير من السورييني فوالسيما أن النسوية ارتبطت  ،فيما بينهما متنافَسين ال ،االجتماعية

ترك المرأة ى أن تلإو  ،النحالل والفسقى الإبأنها دعوة  ،د والسيما في الفترة األخيرةالخطاب الديني المتشد  

 كره الرجل ونبذه .ى لإوأنها تدعو  ،منزلها وأطفالها

ن ولك ،نها خارجة عن نطاقهالبحث أل إليهاق دور التمويل في الحراك النسوي، وهذه نقطة أساسية لم يتطر   -4

ور لم تكن لترى الن من الضروري التوضيح أن الحراك النسوي والمنظمات النسوية العديدة الموجودة حاليا  

هد السوريات وهذا ال يعني التقليل من ج ،ق مع بداية الثورة السورية لدعم الحراك المدنيلوال التمويل الذي تدف  

ثير هذا ولكن من المهم دراسة تأ ،جنب مع الرجل إلى ليوم األول للحراك جنبا  الشارع منذ ا إلىاللواتي نزلن 

مع  تالؤمهاج لها  ومدى من ناحية األجندات والمواضيع التي طرحها ورو   ،التمويل على الحراك النسوي 

س ومن ناحية أخرى أنه ساعد  ،أولويات السوريات في نضالهن من المنظمات  كثيرا   ويبني في أن يؤس 

استفادة  والتي من األهمية بمكان  التنسيق  والتشبيك بينها ليكون هناك ،لنسوية السورية الصغيرة والمتعددةا

ويجب العمل  ،هذا التمويل فيهأنه سيأتي يوم ويتوقف  يجب أن نضع في أذهاننا دوما   إذ ،قصوى منها

 رية،سو هي خارج  سوية السورية حاليا  الكثير من المنظمات الن نوأل نقطة الصفر. إلى نعود ال  على أ حينئذ  

 ،السياسيالنضال والسيما في ربط النضال الشخصي مع  ،فهي تستطيع العمل مع السوريات في الخارج

إضافة   ال يمكن أن يكون هناك للمرأة دور فاعل في المجتمع في ظل نظام سياسي ديكتاتوري وشمولي،ف

وتوحيد الخطاب  ،فئات النساء خلية باتجاه استهداف كل  ضرورة توحيد جهود المنظمات النسوية الدا إلى

 النسوي الداخلي.

 :على البحث بسيطتان مالحظتانوفي النهاية هناك 

النساء  نتائج البحث، وهي أنه لدى مراجعة القوانين التي تمس   إحدىعلى   الضوء بشكل كاف   ي لقَ  لم _أوال  

في نهاية فترة الحكم العثماني  األسريةالعقود  ية التي تخص  اإلجراءات القضائ إنيمكن القول  ،وتنظم حياتهن

سبب االختالف  يوَضحولكن لم  ،وهذا حقيقي ،بها المجتمعات التي يتطل  واستجابة للمستجد   كانت أكثر سعة  
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ذكر البحث أن الوثائق الشرعية في حلب  ذاتها، فقدفي دمشق وحلب في الفترة التاريخية  األحكامبين هذه 

حرية المرأة في اختيار الشريك  وأشارت الوثائق إلى ،على إعطاء المرأة حق الوصاية تدل   1756عام 

ودون أن يكون لزوجها  ،على غير ذلك إجبارهاوالزواج برجل من غير دينها دون أن يكون لذويها سلطة 

هو عدم وجود وهنا يمكن طرح سؤال هل السبب  .في دمشق ه لم يكن موجودا  سلطة تغيير دينها. وهذا كل  

الفترة لرصد هذا الموضوع، أم أن عالقة سلطات دمشق مع رجال الدين كانت  لتلكوثائق قانونية في دمشق 

 ؟أقوى من حلب، وبالتالي انعكس هذا على وضع القضاء في دمشق

م اهناك مالحظة بسيطة أغفلها البحث لدى قراءته للتعديالت التي طالت قانون األحوال الشخصية ع _ثانيا  

 النساء، وهو تغيير اسم وثيقة الزواج من عقد نكاح ويمس   ا  تعديل صغير ولكنه جوهري جد   ، ففيها2019

 إلىر للجنس الشرعي أنه أخرج وثيقة الزواج من أنها مؤط  في عقد زواج، وتكمن أهمية هذا التعديل  إلى

ولو  ،فهم الذكوري للعالقة الزوجيةر جوهري في ال، وفي هذا تطو  األسرةل ر للعالقة الزوجية التي تشك  مؤط  

 .أنه لألسف جاء متأخرٌا جدا  
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 نة والجندرالمواط  

 قصباح حل  

ة، ثقافي   ةة قانوني  سياسي   حالةٌ  :نةأن المواطَ  ذلكي الجندر والمواطنة، مفهومَ  الربط بينإن مبتغى هذه الورقة هو 

 قها ثالث مسائل هي:شترط لتحقُّ م، وي  س لها الدستور وتنظمها القوانين وترعاها القييؤس  

 .اكتساب جنسية -1

 .اكتساب هذه الجنسية علىبة ع بالحقوق وااللتزام بالواجبات المترت  التمت   -2

 المشاركة في الحياة العامة. -3

وبشكل  ،“ق للمواطنين "رجاال  ونساء  إن لم تتحق   ة الجندر يجب التأكيد أن المواطنة تكون منقوصة  قضي   وفيما يخص  

، "نساء"و ، "رجال"مواطنون  واحدة من هذه المسائل الثالث، وتكون منقوصة إن كان في البالد كامل، مسألةٌ 

، أو إن محترما   هوأمام، في القانون محرومين من جنسيتها، أو إن لم يكن مبدأ التساوي، بين الرجال والنساء تحديدا  

 متاحة.كانت المشاركة االجتماعية للرجال والنساء غير 

الفرصة  حةهو إتاأن الهدف من إعادة توزيع األدوار  نجد ،الجندريةفيما يتعلق باألدوار  ،وبالعودة إلى مفهوم الجندر

ر جديدة تعود في القيام بأدوا امن مهارات تفيدهم اوتمكينهم ،االقدرات الكامنة فيهم لتفعيل ،المتكافئة للرجل والمرأة 

 العامة.المشاركة في الحياة  ف يرتبط مباشرة بحق  بالنفع على المجتمع. وهذا الهد

ع، لتي ت جمَ والمساواة( ا ،والمسؤولية ،والحرية ،مبادئ المواطنة )المشاركةمن  المواطنةالعالقة بين الجندر و وتنطلق 

 "متساوينال المسؤولينة لألفراد نة هي المشاركة الحر  المواط  التالية: "كما رأينا، في الجملة المختصرة التعريفية 

هذه  من تلك المبادئ، وهناك العديد من الدول تنتقص من معظم مبدأ   دولة تنتقصة ق في أي  إن المواطنة ال تتحق  

 بعضها.المبادئ أو من 

قات قانونية واجتماعية تجاه ومن خالل التحليل الجندري لفرص المشاركة بين النساء والرجال تبي ن أن هناك معو  

تمييز في التشريعات، وفي هيمنة صور نمطية ألدوار كل من النساء والرجال، مبنية على ما ال تتجل ى في ،النساء
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وبكامل  ،قات ال تسمح بتحقيق إمكانية مشاركة النساءنتيجة لألعراف والعادات والتقاليد. هذه المعو   اجتماعيا   تكر َس 

كنه، أو من فضاء العمل الذي يتمكن من لس ابتداء  من المجتمع المحلي الذي يختاره المواطن مكانا   ،طاقاتهن

 أرفع المناصب في مؤسسات السلطات التشريعية أو التنفيذية أو القضائية في الدولة.  وصوال  إلىتحصيله، 

"، يبقى بعيدا  ورجاال   دا  أصال  للمواطنين "نساء  ن التحليل الجندري أن مبدأ الحرية، عدا كونه منقوصا  ومقي   وكذلك يبي  

المرأة في  في الدول التي تتضمن قوانينها تقييدا  لحرية ،ق في العديد من المجاالت المرتبطة بحرية النساءق  عن التح

 وغيرها من مواد قانونية وأعراف اجتماعية مهيمنة. ،وفي الطالق ،وفي اختيار الزوج ،لالتنق  

 

ر التحليل الجندري مبدأ المسؤولية ومدى تحق   ا فيما يخص  أم   ل والمرأة من الرج أن األدوار النمطية لكل   قه، في ظه 

ما من بحيواتهن، ميتحك   فالنساء ال ؛(ومصيره د نفسهالنساء من السلطة على الذات )أن يكون اإلنسان سي  تحرم 

ى يحرمهن من الدرجة األولى من المسؤولية. وهذا ما نجده في تشريعات دول مازالت تستند في نصوص قوانينها عل

رة فرص ى "جرائم الشرف". وهذا ما نجده كذلك في ندأو تتسامح مع القتل تحت مسم   ،األبوية الذكوريةمبدأ الوالية 

هارات ولعدم تمكينهن من م ،را  ولتزويجهن مبك   ،نتيجة لحرمانهن من التعليم ،وصول النساء إلى مراكز صنع القرار

لة نتيجة لنظام رة من نصف المجتمع معط  مما يجعل نسبة كبي ،عملية تتيح لهن إمكانيات الدخول لسوق العمل

 .حيلها للمراجع الشرعية" وت  ورجاال   الدول التي تتخلى عن مسؤولياتها تجاه مواطنيها " نساء  

ؤثرة في صياغة التمييز في أحكام قوانين األحوال الشخصية وأثرها على حياة النساء، والمرتكزات المرجعية الم .1

 :قوانين األحوال الشخصية

 :من منظور جندري ز ضد المرأة التميي

على الشكل التالي:  ،في المادة األولى منها ،" التمييزSEDAWتعر  ف اتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة "

على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه  تفرقة  أو استعباد أو تقييد يتم   يعني مصطلح "التمييز ضد المرأة" أي  "
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الرجل والمرأة بحقوق اإلنسان والحريات األساسية في الميادين السياسية  تساوي عتراف للمرأة على أساس النيل من اال

عها ميدان آخر، أو إبطال االعتراف للمرأة بهذه الحقوق، أو تمت   واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي  

  .1ة"النظر عن حالتها الزوجي بها أو ممارستها لها، بغض  

الذي نرى أكبر  ،ضد المرأة من إلغاء جميع أشكال التمييز القانوني بدّ  ومن أجل تحقيق المواطنة في بلد ما ال

وتعتمد مبدأ القوامة ووالية ذكور  ،2ياته في قوانين األحوال الشخصية التي تعود مرجعيتها إلى التعاليم الدينيةتجلّ 

 العائلة.تهن المطلقة لذكور النساء وتبعيّ  ن حقوقممما يعني انتقاصاً  ،العائلة على إناثها

عامة، ألن مصير عملية التنمية ب ،الفجوات الجندرية بين النساء والرجال من إيجاد سياسات تضمن سد   بد   لذلك ال

وتنمية النساء بخاصة، متوقف على وضع هذه السياسات وتنفيذها، فهي التي تضمن المساواة للنساء، وتضمن 

ة التنمية نة في عمليز مساهماتهن المثم  ة، وتخلق بيئة تمكينية لهن، وتعز  دارة شؤونهن، في المجاالت كاف  هن في إحق  

لحياة ار مشاركتهن في وتطو   ،ر مكانة النساء في األسرةمن الترابط بين تطو   الشاملة والمستدامة. وذلك انطالقا  

 ة.عد كاف  الصُّ ر والتنمية في البالد على العامة، وتطور مؤشرات التطو  

 

 

 

 

 

                                                           

 180/  34واالنضمام بقرارها  ع والتصديقللتوقياعتمدتها الجمعية العامة لألمم المتحدة وعرضتها شكال التمييز ضد المرأة أاتفاقية القضاء على جميع  -2
 .1979 (ديسمبر)كانون األول  18المؤرخ في 
  .(1) 27ألحكام المادة  طبقا   ،1981 (سبتمبر)أيلول  3النفاذ: تاريخ بدء 

وفي  ،في سورية قوانين 6وكذلك  ،فلألحوال الشخصية للطوائ قانونا   17إذ يحكم العالقات األسرية في لبنان  ،وهذا ما نجده في دول مثل سورية ولبنان -3
 إسالمية.قانون أحوال شخصية واحد مرجعيته  أخرى  بلدان
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 "السوريات بين شريعة الدستور ودستور الشريعة"إضاءات على دراسة 

  فريزة جهجاه بندق

المراجعة اج، وإشراف األستاذ يوسف فخر الدين، و ، للباحثة هوازن خد  "السوريات بين شريعة الدستور ودستور الشريعة"

ها مالتي يقد   "دراسات نسوية". وجرى إصداره ضمن سلسلة القانونية للمحامي أنور البني والمحامية ماجدة سرحان

كتبي عبر المركز السوري للدراسات واألبحاث القانونية. واعتمدت الدراسة المنهج التشاركي المتحان نتائج البحث الم

  إجابة مشتركة عن أسئلة البحث، وتوصيات. للوصول إلىقة مع نسويات، مقابالت معم  

ين المجتمع بات واقع النساء السوريات وتعقيدات الربط بمن تشع   تأسيس الدولة السورية أجزاء   تناول البحث منذ بداية

 شر عوم  : كيف ابتعد من المفارقات التي نعرف بعضها ونجهل بعضها اآلخر، مثال   العديد ظهرا  م  والقانون والدستور، 

مع  ا  ساتير السورية األولى، وكان ذلك مترافققهم لها أثناء صياغة الدالدستور عن نقاش قضايا النساء، رغم تطر  

، وكذلك لم تعتبر مطالبتهن سياسيا   عتبر عمال  لنسوية في النضال الوطني، الذي لم ي  ا -مشاركة الحركة النسائية

  .ا  سياسي عمال   بحقوقهن  

أن نيل  سية، والمفارقةفي مطالب النساء نحو المطالبة بالحقوق السيا ل  تحو   وكان استقالل الدولة السورية بدايةَ 

حزاب . وعندما اشتركن في األبا  وجودهن السياسي مغي   بقير في واقعهن، و النساء حق التصويت واالنتخاب، لم يغي  

حابها دم أص، دون أن ي ق  ة  كاف   يديولوجياتاستغالل قضية النساء من اإل وجرى فإن األحزاب أضعفت نضالهن النسوي، 

سويات، كن ى األقل الوقوف مع مطالب النساء، وهذا كان واقع الحال بالنسبة لنا جميعا  أو عل ،على طرح حلول وبدائل

  ين مع قضايانا.يمازلنا نبحث عن شركاء متضامنين حقيق

برزت أهمية هذا البحث في الحفر المنهجي في تاريخ النساء وواقعهن، وإعادة تسليط الضوء على دورهن، رغم 

ستند إليه في معرفة التحوالت التي طرأت على الحراك أ م لي تأريخا  هذا البحث قد   إن  ل التهميش القائم. ويمكنني القو 

 من النساء نضاالت مختلفة، مجتمعية وسياسية، ال يمكن لبحث واحد أن ي لم   منه أن لكل    تبي نت  النسوي،  -النسائي
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وعالقة الدستور بالنساء، وكذلك  أن هذا البحث اعتمد على محاولة رصد عالقة النساء بالدستور بها. خصوصا  

 ،في محاور البحث اسلطت الباحثة الضوء عليه وقدالعالقة بين الواقع والقوانين والدستور، وانعكاسها على النساء، 

أخرى في توضيح العالقة المتشابكة والمعقدة في الربط بين الواقع والقوانين والدستور، ولم ى لإمن مرحلة  منتقلة  

تحليل ف. وهذا أكسب البحث فوائد مختلفة، إنما على المجتمع السوري ككل   ،اإلضاءة على واقع النساءيكتف  البحث ب

المعيقات التي تحول  مواجهةو  ،كنسويات في إيجاد حلول لمشكالت واقعنا يساعدناالواقع المجتمعي المحيط بالنساء 

  تنا وآلية المعالجات التي يمكن الوصول إليها.دون وصولنا نحو نيل حقوقنا، ويساعدنا في إعادة حساباتنا وتوجها

ط الضوء على معاناة السوريات حتى في عنوانه، ولوحات ، بأن سل  وكان توصيف البحث ألوضاع النساء متقنا  

ص قفاأزلن داخل  في تصوير نضال النساء وتكسير القضبان بأيديهن، ولكنهن ما صادقا   غالفه التي شكلت تعبيرا  

بأعراف  تمع وحصاره لهن والتضييق عليهن. فنحن مازلنا ندور في حلقة دستور الشريعة متمثال  القوانين والمج

ائف، المجتمع التي تختلف حسب البيئات وبين أسرة وأخرى، وقوانين األحوال الشخصية المختلفة بين األديان والطو 

سه كر  هذا يحميه وي ، وكل  بعه طائفيا  سواء مع مجتمعها القريب أو القانون الذي تت ،منا معاناتها جعل لكل    ما

 دورا   لعبفية بيئات النساء االجتماعية والثقا ت  الدستور، وكان لهذا االختالف أثره الكبير على الحراك النسوي، فتفاو  

  نسوية سورية واسعة ألجل تحقيق مطالب النساء.و  -في عدم قيام تحالفات نسائية

 األزمات التي إحدىوتعتبر  ،امة، وهي مسألة المقاومة السلبية عند النساءوقد أشار البحث إلى إحدى النقاط اله 

نتيجة "اإلهمال المتعم د من قبل السلطة لقضايا المرأة ورعايتها، وَتجاهل أنها تتداخل  ،لدى النساء زت تاريخيا  تعز  

خ  و"جعلهن ،مع واجبات الدولة"، جعلت النساء يشعرن أن غياب حقوقهن بديهية ملزمة لهن أكثر ارتباطا  بما ترس 

وصوال   …تاريخيا  من تجاهل لحقوقهن العامة، واقتصارها على الحقوق الخاصة التي تمنحها األسرة والمجتمع لهن

ألهميتها  ،بها خاصا   إلى آلية خلق التكي فات مع األمر الواقع والتخل ي عن الحقوق"، وأرى أن هذه المسألة تحتاج بحثا  

تب الشرف ك   بذريعة: جرائم قتل النساء بة بحقوق النساء التي بقيت رغم تكرارها هامشية، مثال  وأثرها على المطال
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ها في صحف ومواقع ت، رغم الحمالت التي قامت ضد  ، ولكنها استمر  1950عنها في الصحف الرسمية منذ عام 

هة لخدمة النظام، موج   ألنها ،تجاهها ك ساكنا  منها. أما الصحف الرسمية فلم تحر   غير رسمية، ولم تستطع الحد  

  د تنحية النساء لصالح الحفاظ على األعراف والقوانين الدينية.قرار دساتير تتعم  إد الذي تعم  

قضيتهن  للنساء، مع الحكم الديكتاتوري الذي قام بتنحية النساء واستغالل شكلية بالنسبةوكانت مواد الدستور مواد 

نسائي ة جمعهن في االتحاد النسائي الذي أثر على فعالية النساء. فاالتحاد اللمكاسبه الخاصة، واتضح ذلك في لعب

العمل، و ". وعلى الرغم من أن أوضاع النساء تحسنت في التعليم وكان "تمكينه لهن محدودا   ،لمطالبهن لم يكن داعما  

التبعية والتراتبية "ويجري التعامل معهن ضمن أطر  ،دات من المواطنة ومن خطاب الفرديةولكنهن بقين مجر  

اضحة وهذه المشكلة تتعلق بالدستور الذي جعل ظلم النساء أكبر في مواده التي لم تكن و  ،لة"االجتماعية المتأص  

على  دهن من مردود عملهن، "بتركيزه على األسرة دون تركيزهحقوق للنساء، فالدستور جر   إلعطاءدة بالنسبة ومحد  

   .سرهن حصرا  رهن ورجال أ  سَ ه أل  دما تنجزه النساء مردو  حقوق النساء"، واعتبر المجتمع أن

نسويات  ط البحث الضوء على واقع الحركة النسوية، بمشاركةزاد ظلم النساء في فترة الثورة وما تالها من حرب، وسل  

 عريفزت البحث بشواهد كانت بالغة األهمية في التقة عز  لهن أدوار مختلفة في هذه الحركة، عبر مقابالت معم  

قية تحليل الواقع المجتمعي ورصده بمصدافي زت بعض المقابالت بأن اشتركت ، وتمي  واقع الحركة النسوية حاليا  ب

نحن " :نعيها كنسويات ونتجاوزها لغايات أكبر، كمشكلة منظمات المجتمع المدني والعمل المؤقت على قضايا النساء

ن هو عميق، بالتأكيد هناك من يفعلن شيئا  جيدا  وال يمك نعمل بشكل مؤقت وحسب الموضة والحدث، وال يوجد من

ق لنصل إلى تغيير عمي… نكرانه، لكن يجب أن نمتلك كل  األدوات لنستطيع العمل معا  ونعرف كيف نتابع األمور

دستور ر البموازاة العمل على تغيي ،الكثير من العمل عليه لتغييرهإلى بمعنى أن واقعنا المجتمعي يحتاج  ،بالمجتمع"

ها تكامل استنتاجات الباحثة مع التوصيات التي وضعت إلى أدوات مختلفة. وكان الفتا   والقانون ويحتاج دائما  

  النسويات.
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مع العمل ألجل صياغة دستور جيد يضمن حقوقنا، فإن صياغة المواد بالطريقة السابقة  ،وفي الوقت الحالي

أوضاع النساء  في كل  تتشكل حركة ضاغطة باتجاه خلق تغيير ومشاركة النساء لن تكون كافية وحدها، إذا لم 

إلى ج مواجهات مختلفة، ويحتاى لإهذا يحتاج  دهن، وكل  القوانين التي تحكم النساء، والمجتمع الذي يقي   وخصوصا  

ال  : في التوصيات التي قدمتها النسويات طرحت مسألة التشبيك والتشميل، وهذه برأييمثال   ،للنساء واسع تحالف

بقدرة النساء  رهنٌ ما لتحالفاتنا، وكاله اال  وفع   ا  واسع ا  قها ونجد إطار ع دائرة الحوار ونعم  يمكن الوصول إليها إذا لم نوس  

ن أو قرار حقوقهن سواء في القانو إشرائح النساء الالتي يجمعهن الظلم وعدم  كل  بهن من وخاصة الرياديات، وتقر  

غيير على المدى االستراتيجي، وداعمات لدستور جديد يضمن حقوقهن، الدستور، لكي يصبحن مناصرات للت

   صناعة الدستور بمشاركة النساء. يته كمدخل على خط  هذا البحث أهم  لأن  خصوصا  

 وإذا أردت أن أساهم بالتوصيات، فأنا أرى:

النظر  بغض   ،ةالقضايا المطلبي ل  كفي  (وجماعيا   فرديا   الدعم يتبادلن)أن  لكل   منهن   أن تكون النساء داعمات /أوال  

ترافق يالداللة عندما ال  عديم يبقىالعمل على إدماج الحريات والحقوق في صلب الدستور فهاتهن المختلفة. عن توج  

الدستور  رقيمة ملزمة، ولكي يتجذ   دة من كل  ، وتكون هذه الحقوق والحريات مجر  لحمايتهمع إقرار الوسائل اإلجرائية 

  ة وملزمة بالنسبة لجميع السلطات والهيئات.كقاعدة سامي

سرة وفي إطار عن إقرار قوانين عادلة وتشاركية ضمن األ ق بعيدا  النسوية العالمية لم تتحق   غالبية المطالبأن  /ثانيا  

وقد أضاء البحث على بعض  ،دنارغم أنه شائك في بال المدني، الزواج أقصد، الزواج المدني، وهذا الموضوع

 أزمةألكثر من  حل   ألنه ،ه نحو دراستهولكن يجب أن يؤخذ بعين االعتبار التوج   ،الخاصة بإشكاليته الجوانب

  .إنما بالواقع السوري ككل   ،مجتمعية ال تتعلق فقط بالنساء

من خالل هذا الكتاب يمكن فتح مجال لدراسة أوضاع النساء السوريات واختالفها حسب المناطق التي فرضتها  /ثالثا  

ة على أسس علمية واضحة، تسمح للنساء بمناقشة أفكارهن وتداولها ي، وقيام دراسات تشاركية حقيقحرب حاليا  ال
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عة وتشمل ة وموس  يوأن يقام عليها ورشات عمل حقيق ،لتوسيع أطر االبحاث النسوية، وكذلك يمكن تجميع التوصيات

ألبحاث قادمة، تشارك فيها  ون هذا البحث منطلقا  يكأن ونقاشات تتناول موضوع المواد الدستورية، و  ،الفئات كل  

   شرائح مختلفة من النساء.
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 النساء في دستور الشريعة

 مجدولين حسن

 " أم ي! "كم كنت  وحدك  يا ابنة :فببعض التصر   ،أستعير من محمود درويش

ء بال وطئت النسا تخدمه لغةٌ  ،والقانون  ،تمعوالمج ،الدين :الركائز الحصار ثالثي  هذا  ،للنساء من حصار ال مفر  

الدساتير  إلىت وامتد   وشهادة،فجعلت منها موطوءة وناقصة عقل ودين وميراث  ،رت في كتب الفقهتجذ   رحمة،

 .وتأخذ بالشمال ما تعطيه باليمين تحصي على النساء أنفاسهن ،والقوانين

ي وبالتال ،للتشريع مصدرا   ،دين أي   ،تير تعتبر الدينمواطنات كامالت المواطنية في دسا كيف للنساء أن يكن  

 للقوانين.

يعة جعلت الشر  ،وإن بنسب مختلفة ،السورية المتعاقبة الماضي، والدساتيرمنذ نشأة الدولة السورية أوائل القرن 

البتعاد لتالي اهن، وباعلى ما في ذلك من انتقاص من حقوق النساء والتمييز ضد   ،للتشريع رئيسيا   سالمية مصدرا  اإل

في البناء  عن الديمقراطية التي تستلزم المساواة الكاملة بين جميع المواطنين والمواطنات. وجعلت النساء درجة ثانية

 ،انينجملة من القو  الحديثة، وساهمتوأقصتهن عن الشراكة في الحياة العامة وبناء الدولة  ،المجتمعي والمؤسساتي

ن بي فكان تمييزا  هن بشكل مضاعف، في تنميط أدوار النساء والتمييز ضد   ،شخصيةال األحوال وعلى رأسها قوانين

   .بين المرأة المسلمة وغيرها النساء والرجال وتمييزا  

السياسية  األحزابفصرنا نرى نساء متعلمات وجامعيات ومشاركات في  ،ر دور النساء بعد االستقاللتطو   

حركات التحرر الوطني وحركات المطالبة بالحقوق المدنية  إنجازاتر بعد وما لبث أن زاد في التطو  ،واالحتجاجات

أتاح ذلك للنساء تعزيز ف ،ةستينات القرن الفائت، فقد عصفت رياح التغيير بالعالم مع ثورة ثقافية على مستويات عد  

م السياسي السائدة إال أن غياب الديمقراطية وطبيعة الحك ،وجودهن في الفضاء العام، والعمل المدني والسياسي
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نضاالتهن في أدوار نمطية، وحال االستبداد وغياب الديمقراطية   واختزلت كل   ،طت دور النساءعادت من جديد ونم  

ذعان التيارات الديمقراطية والعلمانية للتيارات الدينية وتقديمها تنازالت إعن  فضال   ،تكسب النساء الكثير أندون 

  .عدم الحصول على مكاسب للحركة النسائية  تتناسب مع حجم العمل إلىك ى ذلأد   ،رة ومجانيةغير مبر  

 وفرصة جديدة إلعادة صياغة ،للعمل على التحول الديمقراطي في المنطقة لت حراكات الربيع العربي فرصة  شك   

ية إلى مرجعالتي يجب أن يستند دستورها  ،وتدعم بناء الدولة الحديثة ،الدساتير التي تدعم التحول الديمقراطي

 ،لمانيا  عَ  ،ديمقراطيا   واالتفاقيات الدولية ذات الصلة، وبالتالي يجب أن يكون دستورا   ،نسانالقانون الدولي لحقوق اإل

ا وحتى يتوافق هذ ومبدأ فصل السلطات واستقالل القضاء، ،ويضمن سيادة القانون  ،ياتهنسان وحر  يكفل حقوق اإل

 وعلى ضمان هذه ،بوضوح على المساواة الكاملة بين النساء والرجال ينص   يجب أن "الجندر"الدستور مع مفهوم 

لعنف وتجريم ا ،على حظر التمييز أيضا   ينص   أنو  ،وتسمية الهيئات والمؤسسات المعنية بضمان المساواة  المساواة،

لمواطنين خضاع اإب لتجن   ،واحدة دون أخرى  ته متالزمتان ال تصح  وديمقراطية الدستور وعلماني   ."الجندر"المبني على 

ام قانوني وبالتالي نظ ،نظمة قانونية مختلفة، بحيث ال يسمح أن يكون هناك قوانين مبنية على الدينأل ورجاال   نساء  

 ضمان استقالل السلطتين التشريعية والقضائية عن المؤسسة الدينية. إلىإضافة  ،واحد للجميع

بل يجب العمل على مواءمة  ،ما يتعلق بحقوق النساء المساواة وكل   في الدستور على نص  ومع ذلك ال يكفي أن ي   

 ،ل السلطة التنفيذيةكما يجب تقييد تدخ   ،د الحقوق التشريعات الوطنية ألحكام الدستور، ومنع التشريعات التي تقي  

توافق القوانين  وتفعيل دور المحكمة الدستورية في رقابة مدى ،وضمان استقالل القضاء وعدم جواز التدخل في عمله

المحكمة إلبطال  إلىنسان ومنظمات نسوية( باللجوء إمع أحكام الدستور، والسماح لذوي المصلحة )منظمات حقوق 

مواءمة  إلىإضافة   ،وتوحيد تفسير النصوص الدستورية باالعتماد على الديباجة ،حكام الدستورأقانون ال يتوافق مع 

ما يجب  وأهم   ؛عطاء مبادئ القانون الدولي درجة أعلى من القانون المحليإ و  ،القانون الوطني مع القانون الدولي

ويستخدم هنا مصطلح مبادئ  ،العمل عليه هو اعتبار النصوص الخاصة بالحريات والمساواة غير قابلة للتعديل
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وال  ،لتشريعاتجراءات تعديل الدستور باعتباره القانون األسمى للدولة حتى يوحي بثبات اإوتقييد  ،فوق دستورية

 لألغلبيات البرلمانية. يصبح خاضعا  

 ،للتشريع والقانونية مع الدين، بوصفه مصدرا   بالقطيعة الدستورية الحديثة تبدأالمعركة لبناء الديمقراطية والدولة 

 صويقوم على بنية ذكورية تحتكر الفضاء العام وتضطهد الخا ،وتكريس للتمييز ،نقيض المساواة والحرية فالدين

من  صارت جزءا   ،إضافة إلى نصوص فقهية أكسبها الزمن قوة تفوق قوة النص األصلي ،ده بنصوص مقدسةوتقي  

 للدين ذاته. ضا  ض لها تعر  عادات وتقاليد اجتماعية تجعل التعر  

 ،يزميمرجعيات تسمح بعدم المساواة والت م االبتعاد عن أي  شراكة النساء في بناء وطن ديمقراطي تحت   : إنختاما  

س فصل وهذا يتطلب أن تقوم الدولة الحديثة التي نطمح إليها على أسا ،عراف والتقاليدكالمرجعيات الدينية أو األ

ع ت  ن النساء من التمبما يمك   ،الخصوصيات كل  وتحمي  ،تكفل التعددية والتنوع المجتمعيأن و  ،الدين عن الدولة

مقراطي مدنية غير دينية كأساس لتحقيق المساواة، فالتغيير الديقوانين أحوال شخصية  وتقر   ،تهن الكاملةبمواطني  

 يقتضي تالزم تغيير البنية والنظام السياسي االستبدادي مع تغيير البنى الثقافية والمجتمعية الذكورية.

ذلك  قوينطب ،إلى الدين والعادات والتقاليد الدستور، في ،شارةمن الحقوق الفردية من خالل اإل ال نريد انتقاصا  

عراف بشكل خاص على حقوق النساء، وإن كانت بشكل غير مباشر من قبيل اعتماد الدين ومنظومة التقاليد واأل

 .وللقانون كمصادر للتشريع 
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 دائما   الحضور النسوي  كي يكون 
 وجدان ناصيف

، وهو حضور سوريةفي يبحث كتاب "السوريات بين شريعة الدستور ودستور الشريعة" في الغياب والحضور النسوي 

يصل  وثيقة دستورية للدولة الناشئة حتى اليوم، وفي ظل هذا النوسان الذي لم أولينوس بين المكانين منذ صياغة 

، وفي ن، في أدوار النساء على أرض الواقعثم  ي   إال  أن ما نأمله من حقوق، تحفر الباحثة بجهد ال يمكنى لإبنا 

ي تا  طويال  لكي ي رى، فالبحث يضيء على الوضع االجتماعي وأدوار النساء فتطور هذه األدوار الذي احتاج وق

، وباعتقادي أنه هنا تكمن القيمة المعيشةوضاعهن أعلى الوثائق انعكاس هذه  أو ،صياغة الوثائق الدستورية

ادة هذه إعأيضا  هي ، بل فقط المضافة للدراسة، فهي ال تعتبر دراسة قانونية وتفكيكا  للدساتير السورية المتعاقبة

ية واالجتماعية الدساتير إلى سياقاتها التاريخية واالجتماعية، "فالوثيقة الدستورية هي مرآة البيئة السياسية واالقتصاد

 والثقافية والتاريخية للدولة". 

بات ول صعو للوصول إلى التاريخ غير المكتوب للنساء، فكما ذكرت في فقرة ح ،س الجهد الواضح للباحثةيمكننا تلم  

لم و شت هم   جميعا   أنها إال   ،وضخامة هذه الكتب سورية،البحث: فرغم العدد الكبير لكتب التاريخ التي كتبت عن 

كن يلم  أنهلوضع النساء وحقوقهن. ولعل أوضح مثال على ذلك  واضحا   م توصيفا  ولم تقد   ،تعالج النوع االجتماعي

نشرت فيها مقاالت عن أوضاع المرأة،  أو ،التي كتبت فيها نساءببعض المجالت والصحف  االستعانةبيدها إال 

سة دروسا  مت هذه الدراسنستفيد منه في دراساتنا النسوية، وقبل ذلك قد   تاريخيا   وهي هنا قدمت لنا كنسويات مرجعا  

يتعلق  اتنا فيماعاتنا ومطالبوكذلك تسوياتنا وتجم   ،نتعلم منها ونحن نصيغ تحالفاتنا كنسويات أنتاريخية يمكننا 

  .بالصياغات الدستورية المتعلقة بحقوقنا

تاريخ  وأن ،ك للمطالباتالعمل النسائي في الجمعيات والتجمعات النسائية كان المحر   أنيمكننا االستنتاج من البحث 

والنشر كلما تراجعت حرية الرأي  وأنهتأسيسها،  من هذه الزاوية هو تاريخ االنقالب على الجمعيات وحق   سورية
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رغبة  أي   سوريةمن القيادات التي حكمت  نرى بوضوح كذلك أنه لم يكن لدى أي   أنويمكننا  النساء.تراجع دور 

 في إعطاء حقوق للنساء. 

 ستنتج من البحث: هناك دروس مستفادة عديدة ت  

ثيق الدولية مرجعيتها الموا التي ،اختيار الدولة الديمقراطية العلمانية إال  ال خيار لنا للحصول على حقوقنا  /أوال  

ة ت قيم العدالدستور يثب  ى لإلوصول لاالنتقال السياسي في جهودنا ومطالباتنا  ويجب أن تصب   ،نسانوحقوق اإل

  تها.شرعي  القوانين  منه تستمد  و  ،والمساواة 

صة اتفاقية ت الدولية وخايجب أن توقع على االتفاقيا المأمولةمطالباتنا بأن الدولة القادمة  يجب أن تستمر   /ثانيا  

 عن الدين.  في ظل دولة مفصولة تماما   إال  تحفظات. وهذا ال يمكن الوصول له  السيداو بال أي  

شه في صياغته ونقا يكون صوتها ممثال   أنالنساء دون  دستوري يخص   أونص قانوني  ضمان عدم إقرار أي   /ثالثا  

  .جماعيا   أو كان فرديا   إن وإقراره،

 ام األمانوهو صم   ،الستبدادى الإتطبيق القانون وعدم تكرار الوصول  الذي يضمنإن فصل السلطات هو  /رابعا  

 دولة العدالة والمساواة.  وبالتالي ،والمواطنةلدولة القانون 

تغيير مجتمعي يحتاج إلى نضال نسوي طويل  لكن هذا لن يلغي أن أي   ،القانون هو رافعة للمجتمع إن /خامسا  

 وهذا نعرفه جيدا .  ،األمد

ن إن كا ،سه في الوضع السياسي الراهنيمكن تلم   أمروهو  ،ال يحصل انتقال سياسي كما نرغب أنبالمقابل، يمكن 

 بديلة.  خططٌ يكون لدينا  أن، لذلك يجب سوريا   أو دوليا  او إقليميا  

 ،2018التي حصلت عام  بعد التسويات ،يخطر لي هنا حديث مع صديقة ناشطة في محافظة درعا، ذكرت لي

ت عندما مر   ،حواجز بلدتها أحدحين من كال الطرفين "جيش النظام والجيش الحر" كانوا يشربون الشاي على مسل   أن
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 أنت  ما الذي تفهمينه  ..تلوا بسبب معاركهم: "عودي الى بيتكق   وأطفاال  دمت ه   بيوتا   بأنرتهم بهم، قالوا لها عندما ذك  

  ."!في السياسة؟

ي ت التسويات السياسية والعسكرية مكان االنتقال السياسففي حال حل   ،ر أنفسنا لخطط بديلةنحض   أنلك يجب لذ

 ما الذي يمكننا فعله؟ ف ،وصيغ دستور يتوافق مع التحالفات الجديدة "للمهزومين المنتصرين" ،المنشود

طلب منا كنسويات التنازل عن بعض مطالبنا، ستت غالبا   ،إلنهاء الوضع الكارثي الحالي ،تسوية سياسية إلىالوصول 

لكن التاريخ السوري من وجهة نظري سيعيد ذاته،  ..ال شيء أوالحقوق  ال تنازالت، إما كل   سيقلن:وهنالك من 

اتنا ر على تقديم تنازالت عن حقوق جديدة في مقابل الحفاظ على حقوقنا التي حصلت عليها جد  فنحن ربما قد نجبَ 

األدنى، لكن بإمكاننا أن نناقش من سيطالبنا  ي التعليم والعمل. وهما الحد  رح ألننا لم نتنازل عن حق  مهاتنا، وسنفأو 

وعن األثمان الباهظة التي قدمتها النساء  ،عن نضاالت النسويات ومشاركتهن في الثورة ال  بالتنازل، سنتحدث مطو  

أو نظريا ، في السياسة وفي  ميدانيا   إن ،يعملن بجهد أن النسويات علىة خالل سنوات الثورة والحرب ، وسنعطي أدل  

لن يسكتن، لكن في العمق  وأنهن ،يحاولن اقتحام األبواب المغلقة لغرف السياسيين الذكورية وأنهن  العمل المدني، 

ال الحقوق، خاصة من القوى التي ستشكل التحالفات لالنتق كل   أجلال حلفاء لنا في هذه المعارك من  أننحن نعرف 

ألنه عندما  نقد نكون مرغمات على تقديم بعض التنازالت، بعضنا سيقبل إذا ، .ع على التسوياتستوق   أو ،السياسي

حرمون اليوم من التعليم والمستقبل من والخبز ومستقبل األطفال السوريين الذين ي  سنوضع في مكان اختيار السالم واأل

 أنوسنتذكر  ،كتافألعلى ا وسنتبادل الطبطبة لسالم واألمن...ا سنختارمن، مقابل بعض التنازالت، فربما اآل

ما فاألول منا،  وقد يشتم القسمَ  ،وسيبقى يرفع الصوت غاضبا   ،، وبعضنا لن يرضىوشاق   نضالنا طويل ومستمر  

ظر في عند الن ،وهذا متوقع ،اللجنة الدستورية الحاليةفشلت أ  نفعله للتخفيف من مصابنا: في حال  أنالذي يمكننا 

صياغة الدستور تكون في المرحلة االنتقالية وليس قبل  أننجاز مهمتها، فالحقيقة إالعراقيل وفي البطء الشديد في 
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شيء، فهي  اء في كل  نالخروج عنه، فالحالة السورية تشكل استث جرى المنطقي الذي  األمروهو  ،الصراع إنهاء

 رهيبة. اختصرت مراحل وقدمت مراحل ودمرت مراحل، في عبثية 

قوق ما الذي سيحصل لح ،تسوية سياسية بين األطراف العسكرية والسياسية المتصارعة إلى الحل   في حال انتقل كل  

 النساء؟ 

لتعددية افشيء من هذا،  أي   أو ،له قيادة موحدة ا  واحد ا  نسوي ا  عنصبح تجم   بأنال نقبل أيجب  أنناعتقد أ  /أوال  

ن إ ،هذا التنوع، فمن مصلحتي نحترم جميعا   أنويجب  ،يبقى متنوعا   أناب يجب واالختالف والعمل المتنوع والخط

  .عالء الصوتإ ن يستمر بالنضال و أن يكون هناك من ال يقبل و أ ،كنت أقبل بالتنازل عن بعض الحقوق 

قوة ستصل  أي   نألن يحدث، أيمكن  ن هناك تنازال  أعتقد أ ال تنازل عن الحقوق التي حصلنا عليها سابقا ، وال  /ثانيا  

لكن و للحصول على االعتراف الدولي.  ،على األقل شكال   ،لحكم سيكون عليها تقديم نفسها في اإلطار الحداثيى الإ

سيكون عليها إرضاء  اآلخرفهي في المطب  ،في المقابل هي لن تقوم بشيء لضمان هذه الحقوق على األرض

السنية  لحاق الظلم باألكثريةإت مع ظلومية الكبيرة التي استجد  الغالبية المحافظة في المجتمع، خاصة بعد هذه الم

 المسلمة. 

مر هذا نستث أنحماية والمشاركة للنساء، يجب الوهو القرار الدولي الذي يعنى باألمن و  1325لدينا القرار  /ثالثا  

لضغط من خالل ا ،اال  وفع   يبقى المجتمع المدني نشطا   أنمر يتطلب نقوم بتحالفاتنا وفقه، األ أنويجب  ،القانون 

 أي   نشاء التجمعات والجمعيات وحرية العمل المدني، على أن ال توضعإليتوافق مع حرية  ،لتعديل قانون الجمعيات

في  يصان هذا الحق   أنطلب ي   أنوكذلك يجب  ،قوانين او شروط معيقة تمنع هذه المنظمات النسوية من العمل

  الدستور.
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لدولية اكانت ستجري خارج المنظومة الدولية وبدعم القوى  إنخاصة  ،عن التسويات السياسية أغالبا  ما ينش /رابعا  

نا يجب هذا التحالف لوثيقة دستورية، ه ولكن سيضطر   ،نتاج االستبدادإيعيد  تحالفٌ  ،الحليفة للفرقاء المتصارعين

 ،والصحافةفي التعبير وحرية الرأي  عن الحق ،من القوى الديمقراطية حلفاؤهن  ومعهن  ،أن ال تتنازل النسويات

سوريات آلمال السوريين وال قتلٌ وكان فيها  ،ولنأخذ الدرس مما حصل في الوثيقة الدستورية التي وضعها عبد الناصر

  بعدها.لعقود 

ى يبق أناألوضاع والمراحل يجب  كل  إن النسوية تعنى بالتغيير الجذري لصالح حقوق النساء والمساواة، لكن في 

 يا  يبقى هدفا  استراتيج أنيجب ما  الجذري، وهولتغيير ى الإلتحسين أوضاع النساء إلى حين الوصول  جهدٌ اك هن

  !واحدة؟حتى في البلدان األكثر تطورا  حصلت النساء على حقوقهن دفعة  إنهوال لبس فيه، لكن من قال  واضحا  

 ،"السلطة :في جدار التحالف الثالثي زلزلتهاى عيننا على المساحات التي يمكن العمل علأ تبقى  أنيجب  إذا  

 أهدافنا. ى لإالوصول  أجلالدين" من  ،المجتمع
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 حلقة الحوار

 

لسوريّات بين شريعة الدستور ودستور الشريعةلورشة ا   

 

طبيق تعبر  بتوقيت دمشق التاسعة الساعة 25/03/2022يوم الجمعة  ى الحوارجر

 "الزوم"
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 توطئة:

ف طفيف الشريعة" بأمانة، مع تصر   ودستور الدستور شريعة بين تفريغ جلسة الحوار في ورشة عمل "السوري اتجرى 

لفهم من ى الإوأقرب  ،لغة العربية الفصحىى اللإفي مواضع كان التدخل فيها لصالح ترتيب النص وجعله أقرب 

متية عام   أسماء اإلشارة من صيغ  نقلنا  قبل أوسع شريحة من القر اء. ومن ذلك أننا إلى مقابلها باللغة العربية  ،است خد 

دنا ضمير المتكلم للمفرد، والجمع، بضمائر المتكلم وح   وللسبب نفسهالفصحى، وذلك لتصبح مفهومة من الجميع. 

ت العامية المستخدمة. باللغة العربية الفصحى، واستخدمنا كلمة "اآلن" للداللة على اللحظة الحاضرة بدل المفردا

بضع جمل لها  كما وجزء من تبادل السالم والتحية، ي،سقطنا مفردات حشو التي تستخدم في الكالم الشفهي العام  أو 

مانة أ يمس  حذفه ال  ما دام ة/لقارئ لووضوحا  العتقادنا أن ذلك يجعل النص أكثر تماسكا  عالقة بمشكالت تقنية، 

 3بضرر. النقل
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

                                                           
 https://www.facebook.com/SCFLSAR/videos/658477468698283يمكن االستماع لحلقة الحوار على الرابط:  - 3
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 الجولة األولى
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رة الحوار، بندق بدأت السيدة فريزة جهجاه بت، ميس  اذ أنور صار أهال  أستاذ أنور، هذا أست :باألستاذ أنور البني فرح 

  معنا كمان.

 أنور البني

 تحياتي للجميع.

  بندق فريزة جهجاه

 أهال  أستاذ أنور 

 أنور البني 

وبإسم المركز، برحب فيكن جميعا ، وشكرا  كتير لمساهمتكن، أوال  بالبحث، بإسمي  ،تحياتي للجميع، طبعا  

وثانيا  بالندوة، اللي كان مفروض أن تكون الندوة مجرد ملحق، يعني، مخرجات الندوة مجرد ملحق بالبحث، 

لها، وبث ها، كان كتير مسألة مهمة بالنسبة إلنا، هو أن يصير نقاش حول الموضو  ع، اللي لكن وجود الندوة ك 

كتير مهم، واللي أعتقد بأنه لم ي َتطرق إليه سابقا ، من حيث وضع المرأة السورية، اللي تعرضت لظلم سابقا  

كتير كبير؛ تعرضت لظلم بالقوانين، وتعرضت لظلم بالثقافة، وبطريقة التفكير، وبالتالي رفع الظلم هذا كتير 

بتتم عبر القوانين،  مارسات المجتمعية، هي  برأينا ألنهامسألة بتهمنا. ألن  صياغة التفكير المجتمعي، والم

الدستور  هي  اللي بتغير من الثقافة، وهي  اللي بتغير من طريقة الممارسة؛ وبالتالي إيجاد القوانين، وأولها

ياللي هو  األساسي، أو القانون األساسي وأبو القوانين، هو مسألة أولى، وأولى لنرجع نبني كل مجموعة 

نين، اللي بتتعلق بوضع المساواة الفعلية، والجندرية، للمرأة على مسارها الصحيح. والواقع أن  السيدة القوا

تنجز عمل كتير مهم، أنا  هوازن بالبحث، بذلت جهود كتير كبيرة، طبعا ، بمشاركتكن جميعا ، قدرت أن

مل الجماعي، وهي برأيي، وكتير أضافت، أول شي، على صعيد الموضوع، وتاني شي، على صعيد الع
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مسألة ما دائما  متوفرة باألبحاث أن يكون في عمل جماعي، وطبعا ، جهودكن ومشاركتكن كتير كانت 

مهمة، إن كان كمشاركة، وإن بمواقعكن، ونشاطكن السابق بموضوع حقوق المرأة والمساواة. وبالتالي هالندوة 

بدها تغطي جوانب إن كان على صعيد  ومخرجاتها رح تكون هي  جزء الحق بالبحث، ألنها هي  أكيد

 النقاش، وإن كان على صعيد شو ممكن يكون نقص، ما كان موجود بالبحث، ممكن تغطي هالنقص.

بتشكركن، ومنتمنى أن تكون في توصيات، ألنه كمان التوصيات هي بالنهاية مهمة، لحتى نقدر نحن، 

وة، إلكن مرة تانية، وبترك المجال لمديرة الندوأي حدا عم يشتغل بهالمجال، يضيف ويعتمد عليها. فشكرا  

 تبدأ الندوة تبعكن. شكرا  كتير إلكن جميعا . أن ،مديرة الحوار

 بندق:  جهجاهفريزة 

عد شكر المركز السوري للدراسات واألبحاث . بمساء الخير للجميع شكرا  أستاذ أنور، شكرا  كتير إلك.

التشاركي،  أفتتح حلقة الحوار، بالتأكيد على أهمية التجربة، المنهجالقانونية، والترحيب بالسيدات المشاركات، 

الذي يقدم حزمة من الفوائد دفعة واحدة، أهمها تقديم إجابة عن آليات عمل جماعي ناجعة، تدعم إبداع 

المشاركات/المشاركين، وتعزز الثقة بينهن/بينهم، ما يسمح لهن/لهم تركيز جهودهن على موضوعات 

  عملهن/عملهم.

لة، أما موضوع عملنا اليوم، كما أشار األستاذ أنور بكلمته، هو تقييم منتج الحلقة األولى من هذه السلس

لتي وهي دراسة " السوري ات بين شريعة الدستور ودستور الشريعة "، التي اعتمدناها ورقة خلفية لورشتنا ا

 لباحثاتولحلة القادمة، إن كان للمركز، أو/تأخذ العنوان نفسه؛ وتوسعة محاور االهتمام، وتقديم توصيات للمر 

ه له بتوصياتكم. وللحركةوالباحثين، أو/  النسوية، أو للمجتمع المدني، ولمن تقد رن ضرورة التوج 

والحقيقة كانت كل مشار كة منكن قد أرسلت ورقة، عالجت جانبا  من موضوعنا، وقمنا بإرسالها في ملف 

 واحد لكن  جميعا .

 م توصيات. وارنا، وعبر جولتين أو ثالث جوالت، سنفك ر بشكل مشترك، ونقد  اليوم في حلقة ح
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كل مشار كة ستقدم أطروحتها بسبع دقائق، وإن احتاجت للضرورة، يمكن لها أن تطلب  الجولة األولى:

 ثالث دقائق إضافية.

 عبر خمس دقائقرح يتاح مزيد من النقاش، يكون فيه أكثر النقاش، وفرصة لالستدراك  الجولة الثانية:

 لكل مشاركة. 

  ثم نختم حلقة الحوار، بجولة أخيرة للتوصيات، هذه الجولة على أال  تتعدى كل مشاَركة الخمس دقائق. 

ض حتى نكسب الوقت، ما رح نعمد لتقديم المشار كات، سنعر ف بهن  في اإلصدار الورقي الحقا ، ولن نستعر 

اإلصدار الورقي، إنما سنترك لكل مشار كة فرصة تقديم  ما ورد في أوراقهن التي سننشرها أيضا  في

يا أطروحتها، وَرح  نعطي الدور بناء  على الترتيب األبجدي ألسماء المشاركات، وهن مع حفظ األلقاب: ثر 

اج، وجدان ناصيف وأنا  حجازي، سلمى الدمشقي، صباح حالق، مجدولين حسن، نوال يازجي، هوازن خد 

 مع السيدة ثريا، تفضلي يا عزيزتي ثريا. نبدأ فريزة جهجاه بندق.

 ثريا حجازي:

راحة صشكرا  كتير إللك فريزة، وشكرا  كتير للمركز كمان على هذه الدعوة، شكرا  لهوازن على هذا اإلنتاج، 

يعني، أنا كان عندي فرصة المشاركة بالمقابالت بهذا البحث، وكان عندي فرصة إن ي اقرأه قراءة كتير 

ليني وخاصة أني أنا من جيل جديد، خ للحقيقة يعني، خليني ق ول من القراءات اللي عادة نحن،كتير مكث فة. 

فبحب إني أنا عب ر عن هذه األفكار  ،قول، ومن مجال حتى كخبرة، كمان يمكن من مجال كتير مختلف

 من المنطلق اللي أنا فعليا  جايية منه.

وف فدائما  منش يا إلها عالقة بالقوانين، أو إلها عالقة بالدستور،أول مرة، دائما  نحن، اعتدنا أنو لم ا منقرأ اش

عمليات مقارنة، مقارنة ما بين تاريخ وتاريخ، بين شيء أفضل وشيء ممكن يكون لسا أفضل منه، ومنقارن 

 ، وفي شي أحسن منه.ئاألشياء على أنه في شي سي  
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ترض نها هيي عم تتعاطى مع مواد قانونية، ويفللحقيقة، وألول مرة، أنا بالنسبة إللي بقرأ مادة، وبشوف أ

ي الدستور هو األعلى، وهو الحامي لهذه القوانين، وبتنعطى هذه المواد فعال  بعدها االجتماعي، ليش هي

هل وكيف كانو النساء بهذا الوقت عم بيعيشو؟ و  ،وكيف ؟بهذا التاريخ، بهذا الوقت ،انصاغت بهذه الطريقة

وال  كان بينشاف عمل مدني؟ وكيف فعليا ، كانت هذه النضاالت عم  ،ل سياسيهذا الفعل فعليا  كان عم

تها وخاصة بما يتعلق بالدستور؟ فكان بالنسبة إللي صراحة ، فيه متعة، في أجزاء أنا قرأ ،بيقابلها حقوق 

 مرتين، وخاصة الجزء اللي له عالقة باالستعمار الفرنسي. لحد اآلن، كل ما بتجي عيني على الكتاب،

بتذكر كيف الجزء اللي كان عم بيحكي عن المظاهرات اللي طلعت؛ وكيف النساء اعت قلت، وكيف هذا 

مل االعتقال ما اعت بر فعل سياسي، تلقائيا ، هذا بخليني روح للواقع، اللي نحن فيه حاليا ، وكيف كل ع

ل كا عمل مدني، بالوقت أن النساء ي عتبر هو عمل وفقط، أحيانا  يعني، إذا اعطوه صفة جيدة، فبيقولو هذ

ل شي كان عم بيصير، بالتاريخ اللي تناوله هذا الكتاب، بيقول أن  كل ما تفعله النساء، هو فعليا ، عم

د هذا البعد، وأن ينحط بهذا اإلطار، لحتى هذا الفعل ومكتسباته ما تخسرها  سياسي، ويفترض أن ياخ 

 وانين. النساء، الزم يتم حمايته بالدستور، ومن ثم بالق

الشي التاني، اللي أنا كتير لفت نظري بالكتاب، لمن انحكى عن كيف أن التاريخ بيكتبوه الن خب، فهو 

بَيكتب فعال  تاريخ الن خب فقط. وكمان لألسف، مع أن الفترة التاريخية كتير طويلة، اللي كان عم يتناولها 

خ بينكتب فقط الن خب. يمكن هذه العشر الكتاب، بس نحن لليوم نفس الشي، الن خب عم بتكتب، والتاري

سنين، نقلونا لمحل تاني، صرنا منشوف نضاالت جمعية، صرنا منشوف هذه النضاالت كمان على 

مستويات عديدة، فكتير منيح أنه يفسحلنا مجال هذا العمل، اللي هأل عم ينعمل، أنه نوسع الدائرة اللي 

ونشوف فعال  النساء كيف بيشوفو أعمالهن؟ وكيف بيشوفو منتناولها باألبحاث والدراسات، وننزل لألرض، 

نضاالتهن؟ وكيف بيعيدو تعريف المعر ف؟ اليوم فينا نقول شو هيي المشاركة السياسية للنساء؟ منالقي كل 

وحدة فينا بتعر فها بتعريف. فمهم كمان، أنه نحن نشوف النساء هنن، كيف بيعر فو هذه التعاريف؟، 
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ي بيشوفوها، واللي حققوها بهذه العشر سنين، عن جد هنن كيف بيشوفو أنه هنن والمكتسبات كمان الل

قادرين يحموها؟ وشو هيي الصيغة اللي بتنحمى فيها، فعليا  بالدستور؟ هذا بيخليني روح لمحل تاني، كمان 

الكتاب بتخيل، لحتى نحن نروح للصورة األفضل، ألن نحن دائما  منبحث عن العدالة فعليا . فكمان خالني 

ا كجيل_، هيي نخبوية العمل السياسي،  ضو ي على، _يمكن كمان هذه عقبة من العقبات، اللي نحن منواجه 

وبالتالي كمان لحتى يكون هذا العمل، فعال  عام، وبيطال كل النساء، وإذا فعال  نحن قلنا، أن كل ما تقوم 

 موضوع التعامل مع الن خب. به النساء هو فعل سياسي، فكمان يفترض أنه نعيد وجهة نظرنا ب

آخر شي، صراحة ، كنت بدي قوله، كمان هذا لفت نظري، وكمان بيتعلق بالكتاب، دائما  عم نشوف أن 

لمرأة، االنساء تكتب بالقضايا للنساء، ودائما  بيتم دعوة النساء لحتى يكتبو بالقضايا النسوية، وبكل حقوق 

ت، فعليا ، أديش عم تتطلب أو تتوجه للباحثات؟ وعندنا باحثاوبمشاكل المرأة، وهكذا. بس مراكز األبحاث 

يا بتخيل كتار، وفي خبرة، دائما  بقولو في خبرات، في خبرات، بس دائما  بيتم دعوة النساء للحديث بقضا

م النساء، للكتابة عن قضايا النساء، وعن حقوق المرأة، فبتخيل أنه كمان هذا الكتاب شفنا كيف هوازن ع

لدستور، وعن حقوق المرأة، شفنا مشاركات، ومقابالت مع النساء، وكيف هنن بيشوفو كمان تحكي عن ا

حقوق المرأة، أو كيف الدستور بيحمي هذه الحقوق، بتخيل أنه يمكن نحن كمان، بحاجة أن نشوف كتابات 

 للنساء بمجاالت تانية.

هذه العشر سنين، فسحولنا  كمان كان عندي مالحظة، بتتعلق بأشخاص المقابالت، كمان بتخيل، ألن

مجال أنه تكون المشاركة كتير كبيرة، وكتير كتير واسعة، أنا بالنسبة إللي، ما كنت عم بشوف أنه في 

تنوع بالجيل، اللي عم بيتم معه المقابلة، يعني أنا إذا بعتبر حالي من الجيل التاني، _لما بلشت الثورة كان 

نة، اللي كانو يافعين بذلك الوقت، اليوم صارو شابات وشباب، س 12سنة_، بتخيل خالل هذه الـ 28عندي 

أكيد اكتسبو خبرات من عملهن، وخاصة الموجودين بالمجتمع المدني، فكان ممكن يكون في وجه نظر، 
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بتخيل أنه كان ممكن كمان أنه تعطي إضاءة، وأنا بشوف أنه مهم ان هذه الفئة، باإلضافة طبعا ، للجيل 

 ن عندن هذه المشاركات. اللي أكتر، أن يكو 

 شكرا  كتير إللك، وبحب أني إحكي أكتر بجولة تانية، شكرا  كتير إللك، تفضلي.

 بندق:  جهجاهفريزة 

ل شكرا  كتير ثريا، على هالكالم اللي حكيتيه، وعلى هالعرض، واألشياء الواقعية، والتدقيق على واقع ك

 ي، تفضلي عزيزتي سلمى.النساء، شكرا  إلك. اآلن رح نكون مع سلمى الدمشق

 سلمى الدمشقي:

 مرحبا  جميعا . يسعدني جدا  إني كون معكن اليوم، أول شي، بدي اعتذر لمشكلة تقنية طارئة صارت معي،

لذلك رح اضطر كون فقط صوت، من غير صورة. أنا سعيدة كتير بالمشاركة بهذا البحث، سواء بالمقابالت 

ني من العنوان، يعني من بدايته لنهايته، العنواالمعم قة، أو بالمقالة الالحقة. لأل ن كتير كان مانة البحث شد 

و ملفت بالنسبة إللي، "السوري ات بين شريعة الدستور ودستور الشريعة". لألسف، النساء دائما ، يتموضع

 ضمن جناحين، جناح الدستور، وجناح الشريعة، وما بينهما تتجاذب النساء.

دة الزمنية اللي أخدها، مدة تقارب القرن ونصف، ضمن هدول المنَحيين، الدستور البحث كان قوي لناحية الم

والشريعة. المنهج التاريخي اللي اعتمده كتير كان دقيق، وكتير كن ا بحاجة له، لنفهم تطو ر نضاالت 

ار في السوريات، على مدى هي الفترة الزمنية الطويلة. والمقابالت المعم قة أغنته لهذا البحث، بحيث ص

أو مو اختلف، يعني أضيء شوي، ع الكلمة اللي - مقاربة للوضع الحالي للسوريات. بدي اختلف شوي 

أن التاريخ يكتبه الن خبة، لألسف، تاريخ السوريات كتبته القوى المسيطرة، والتاريخ دائما  بتكتبه  -حكتها ثريا

ما شرط تكون مسيطرة، ، بة ثقافية أونخبةالقوى المسيطرة. النخبة ما شرط دائما تكون، إذا بدنا ناخد نخ

ولكن القوى المسيطرة، هي اللي كتبت تاريخ السوريات. إذا بدنا نقول نحن، صياغة حقوق المرأة بالدستور، 

كانت دائما  تتجاذبها القوى المسيطرة، بدءا  من االستعمار الفرنسي أو بدءا  من الحكم العثماني، مرورا  
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حقا  الحكومات السورية المتعاقبة. حتى البحث أضاء على نقطة كتير جيدة، باالستعمار الفرنسي، وال

ويفترض دراستها بشكل كتير جيد، ياللي هيي، حتى األحزاب العلمانية والقومية كانت ت حابي القوى 

المسيطرة، بتهميش وضع النساء، واستخدامن كأكسسوارات، كديكور، أنه نحن منحط حقوق النساء، ولكن 

ي القوى المسيطرة، وحتى يكون لنا محل ضمن تركيبة السلطة، فمننسى وضع النساء، اللي هو حتى نرض

شعار أساسي باألحزاب الشيوعية، واألحزاب القومية، حتى حزب البعث. ولكن تم تهميش دور النساء، ولم ا 

 كان في دور للنساء، فكان بفرض من

نه كان في كتير نضاالت للنساء، ولكن االتحاد النسائي ااا أوكي، عم قول أنه حتى االتحاد النسائي، رغم أ

القوى المسيطرة، بفرض حزب البعث، اللي هو قائد للمجتمع بهديك الفترة، كان  واقع، بفرضإجى بفرض 

وجود االتحاد النسائي. حتى النساء السوريات اللي هنن برزو كأسماء نسوية سورية، كان بفضل طبقتهن 

ى النضال، بمعنى أنن هنن خرجو من القاع لفوق، الء، كان بحكم الطبقة، وليس بفضل نضالهن، بمعن

بحكم العائالت المعروفة، بحكم التعليم العالي لهي العائالت، يعني هنن كانو النخبة، هون فينا نقول أنه 

 هنن كانو النخبة. لذلك برزو كالنساء، ولكن لم تبرز نساء مهمشات، على مدى كل هي السنوات، لم تبرز

كونه ارتبط النضال النسوي، بالنضال  2011. بعد 2011نساء مهمشات، وأصبحت إلها فعالية إال  بعد 

الوطني، فكان في ظهور للنساء من أول يوم، والنساء واكبت الثورة من بدايتها، بالتالي كان وجودها على 

لت  استخدام السالح، تراجعت  من الحرب، وتم الثورة لنوعاألرض، مساوي لوجود الرجال. وحتى لم ا تحو 

النساء، ألنها هي  إجماال  ضد حمل السالح، أو ضد العنف، ولكن لم تتراجع إلى البيوت، تراجعت ألعمال 

، فينا نقول أنه ظهر في 2011تانية، ألعمال اإلغاثة، للعمل المدني، للعمل السياسي. فبالتالي فقط بعد 

الفترة الماضية، كان في وجود للنساء ضمن طبقتهن،  وجود للنساء بشكل حقيقي على األرض؛ خالل كل

ضمن تقاطعات معينة، هؤالء النساء وصلو. أكيد، ما فينا ننكر بفترة السبعينات وطالع، وجود رابطة النساء 

وعي، والحقا  انفصلت عن الحزب الشيوعي، يالسورية، اللي بداية  كانت مستمدة شرعيتها من الحزب الش
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فينا ننكر كمان، نضال االتحاد النسائي في بعض حقوق النساء، متل الحضانة، متل كان إلها نضال، ما 

التعليم، متل العمل، متل تحسين وضع النساء العامالت، ولكن لم يكن نضال يقارن بما كان يجب أن 

م دور النساء؛ فدائما  النساء كان وضعن هو مرتبط بالدستور، اللي عم  يكون، لو ما كان في دستور يحج 

م وضعن.  يحج 

إذا بدنا نكمل أنه شو اللي ممكن النساء يكونو؟ هو كتير مهم، النسوية بشكل عام، انطلقت من الخاص  

للعام، ربطت الشخصي بالسياسي، فبالتالي البحث رك ز على هاد الموضوع، وأضاء على نقطة كتير مهمة، 

ط النضال الشخصي بالنضال السياسي، وأنا برأيي أهم نقطتين أضاء عليهن البحث، هيي هذه النقطة، رب

م وضعي، و  يحطني أنا ما فيني كون امرأة فاعلة بالشأن العام، إذا كان في قانون أحوال شخصية بيخل ي ه يحج 

نقدر لتحت سيطرة رجل. والنقطة التانية اللي كمان أضاء عليها البحث، واللي أنا بعتبرها نقطة كتير جيدة، 

ن وضع النساء السوريات بشكل عام، هو نقطة أن المجتمع لم يتقدم، ولكن نشتغل سوا مستقبال ، لتحسي

دم المرأة هي التي تقدمت، المجتمع واقف محله، بس النساء هنن اللي عم يتقدمو. لذلك كيف فينا نستغل تق

اش، قالنساء، لنخل ي هذا المجتمع يعترف فيهن؟ هون بتوق ع شغلنا بالفترة القادمة. رح وق ف أنا هون بالن

 ونرجع نكمل بالجولة التانية. وشكرا  إللكن.

 بندق:  جهجاهفريزة 

 اآلن، رح تكون معنا األستاذة صباح حالق، تفضلي صباح، عزيزتي. شكرا  كتير سلمى.

 صباح حلق: 

نوال -مسا الخير جميعا ، أنا عن جد سعيدة، إن ي مع شلة من الصديقات العزيزات والمناضالت، وبشكر 

بس ألول مرة، مين بيسميها الرائدة النسوية، اللي بحق هيي رائدة نسوية ع مستوى  -ح تقولها بجوز هيي ما

سورية، بشكر هوازن ألنه بحث، حكيتو كتير، يعني ثريا وسلمى حكو، وأنا بقول، أنه أنا استفدت جدا  من 

مان، بالفترة بحثك يا هوازن، ألنه مشغول عليه شغل كتير، وتعب كتير، وعاطي النساء السوريات ك
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مو وناضلو وإلخ اآلن بركي بهي الطريقة، بحلقة نقاش، انها كمان ح تكون ملحق،  التاريخية، حقهن، بما قد 

هي كمان قيمة مضافة، الحقيقة، عم بيساويها المركز، عادة  ما بيساووها، عادة  بيعملو البحث، وبيوز عوه، 

قة كتير جديدة إلضافة كمان، رغم أن الكل صار معه ، كمان طريفهي، حقيقيبيقولولكن فيكن تقرأوه وإلخ 

مقابالت. أنا ركزت، ألني بشتغل على المواطنة والجندر، فحسيت أنه ضروري بسياق السوري، نحكي عن 

ين، وال  علمانيين، وال  حتى حزب البعث، ديمقراطيالموضوع، ألنه بالبحث، بأدبيات كل األحزاب، إخوان، وال  

، استخدموها، وكأنه عم يتغنوا تغن ي، يعني هي 2012خدم المواطنة، حتى بالدستور والحكومة، كله بيست

تغن ي، حقيقي، ما بيترتب عليها على اإلطالق، أية حقوق، وحريات للناس، وواجبات. وصوال   25المادة 

 .ألنه الكل بيستخدمها، وبيستخدمو أيضا ، شرعة حقوق اإلنسان. الكل ماشاهلل متمسك

لى حقوق النساء، ت نسى وت غي ب، تغييب ممنهج ومقصود، مسألة المساواة والحقوق للنساء، وقت منحكي ع

عة ويعودو للعادات، والتقاليد، والموروث، واألديان، بس لنحكي على حقوق النساء. فكيف هنن مقتنعين بشر 

من  بتعل مهاوهي ، حقوق اإلنسان مرجعية؟ ولكن وكأن اإلنسان، هم الرجال، وليسو النساء. ونحن دائما  

واطنة ي حقوق المرأة اإلنسانية، اللي هي م ستمدة من شرعة حقوق اإلنسان، لذلك رك زت على أن المهي   ،نوال

رسي، إذا هيي المشاركة، والحرية، والمسؤولية، والمساواة، هنن أربع رجلين للك تبعها، الليبالمبادئ األربعة 

 شلنا مبدأ من المبادئ ما بتوقف الكرسي.

ه كثيرا . بكتاب الصف الثالث االبتدائي، في درس اسمه لألسف في إجتزاء، وفي مفهوم المواطنة مشو   

، والصفحة هيي، المواطن يحب الوطن ورئيس الوطن. فيعني من هذا التشويه، األسدالمواطنة، صورة لبشار 

 القوى اإلسالمية، وإلخ ة، وال  ديمقراطيالقوى ال ،وصوال  وقت من اقش القوى األخرى، وسلمى حكت عليها

بمسائل حقوق المرأة في تنازل. هذا شفناه بمؤتمر القاهرة، يعني نحن برابطة النساء السوريات، أرسلنا 

القاهرة توصيات، بما فيها أنه الزم يكون في نص على المساواة بين النساء والرجال، وعدم التمييز،  لمؤتمر

اطة تنازلت القوى العلمانية مقابل أشياء تانية. فلألسف، متل ما وتجريم كل أشكال العنف، فتنازلو، بكل بس
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 أن الدستور نحن ما منسميه "أبو" يا أنور، نحن مجندرين، منقول رأس الهرم، ،قال أنور مع حفظ األلقاب

 مشان ال نقول أمه وال أبوه للهرم التشريعي.

بغض ، متع جميع المواطنين والمواطناتالدستور إذا ما نص  على أنه شو يعني دولة مواطنة، شو يعني يت

، وإلخ.. بجميع الحقوق والحريات، وصارت وقوميتهنالنظر عن جنسهن، ودينهن، ومذهبهن وطايفتهن 

بالنص واضح وصريح، غير قابل للتأويل، نص المساواة، نص إلغاء التمييز، نص تجريم أشكال العنف، 

اتها، ولة مواطنة، ال يمكن، وال يتمت ع مواطنينها ومواطنإذا ما انحطت هذه المواضيع، ال يمكن أنه نصير د

من شرعة حقوق اإلنسان، موجود بدساتيرنا، هذا تبع المادة  (نسخ ولصق" )"copy pasteألنه النص تبع 

، 25، وبالمادة أيضا  3في تمييز، لكن لألسف، بالنص الدستوري في تمييز، بالمادة  ، أن المواطنون ما33

لتنوع الثقافي، بس ما بترت ب عليها أي شيء، فنحن بحاجة لربط مبادئ المواطنة بحقوق اللي بتتغنى با

الحلم  المواطنين جميعا ، نساء  ورجاال ، وأيضا  بحقوق النساء، لنوصل لدولة مواطنة، أو المشتهى تبعنا أو

 أو إلخ  قد جميعا  ما نشوفها، وما نعيشها، بس نحن عم نبني ألجيال تانية.

، رجالي قول كمان شي حابة ضيفه، بأنه بالنزاعات، صح أن الرجال بيقدمو، يعني، أكثر المعتقلين اللي بد

، لكن تسليط الضوء على النساء، وتضاعف المآسي عليهن، بالعنف المبني على رجالأكثر الشهداء 

نين وباألعراف وبالعادات الجندر، بالشغل اللي بيشتغلوه كنساء معيالت، بمفهوم الوالية السائد في بلدنا، بالقوا

والتقاليد، عم يؤثر كتير على مشاركة النساء، سواء بالحياة السياسية، الحياة االقتصادية، الحياة الثقافية، 

يه فينا نشتغل على رفع هذا الحيف والظلم والتمييز والعنف على النساء؟ هذا شغلنا. واللي  والمجتمعية. أد 

لكن إذا بس ضربت مثال، أنه صح باللجنة الدستورية صار  ء،دثات نسارغم أن كل المتح، بدي قوله، بأنه

وهي أعلى نسبة بتوصل، لكن الحقيقة في نساء ال يحملن، وال يدافعن عن األجندة  ،ما يقارب %،28

النسائية، وهناك رجال معنا من يحملو هذا الهم، وهذه القضية، ويدافعو عنها. فأديه كان مهم جدا  أيضا ، 

رجال يؤمنون فعليا ، وليس تنظيريا ، بالمواطنة، بحقوق اإلنسان، نساء  ورجاال ، كان منيح. وأنا هو وجود 
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يف  أجيال نسويات، هاد يعني بيعطينا تجديد إللنا  3، 2011، نحن صار عندنا بسوريا ما بعد مع ثريابض 

ن عم يقرأو، وعم يدرسو، نحن، وفي الجيل األخير، هو الجيل األكاديمي، ألن فرصهن غير فرصنا، اآلن هن

وعم يعملو االختصاصات. كمان كان مفيد، انه لو انشملو بالمقابالت وبالبحث، فبيكونو أضافو إضافات، 

 أيضا ، قد تكون عندن مقاربات مختلفة عن مقاربات جيلنا.

التك أنا بشكركن كتير، وأكيد فينا مشان ما نطول ع الناس، كمان ومشان نسمعن، ويسمعونا، واسمع زمي

 كمان. شكرا  جزيال .

 بندق:  جهجاهفريزة 

 شكرا  كتير ست صباح، شكرا  عزيزتي. 

 اآلن، السيدة مجدولين حسن، رح أتركلها الحديث، تفضلي عزيزتي مجدولين.

 :حسن مجدولين

  .مساء الخير إلكم جميعا . يعني دائما  بدو يجي دوري بعد صباح بصير يعني حالتي صعبة

السوري، وبتشكر السيدة هوازن، على إتاحة الفرصة ألن نناقش كتاب، يضاف إلى  أنا بتشكر المركز

المكتبة السورية، فيما يخص الدساتير والقوانين. أنا بس بدي ابدأ بطريقة مختلفة، حتى اآلن إذا حدا بيعرف، 

في الدستور من الذي سرق معنى الشريعة؟ وهي الطريق إلى مورد الماء، وجعلها حبال  حول رقاب النساء، 

والقانون والمجتمع. إذا كانت الشريعة هي الطريق إلى مورد الماء، فهي تعني الحياة، أم ا اآلن حصار 

نطلق دائما  من منطلق واحد، هو ربط أالنساء بالشريعة، فيعني لألسف انتقاص حق النساء في الحياة. أنا 

كثيرة في سورية، قبل هناك حركات نسوية  ة.ديمقراطيحقوق النساء، أو النضال من أجل حقوق النساء بال

وبعد، هذه الحركات قامت بجهود مميزة جدا ، ولكن إنجازاتها كانت أقل بكثير من الجهد المبذول،  2011

ة. بحيث أن هذه ديمقراطيطبيعة النظام االستبدادي، وغياب ال والسبب ليس كسل منهم وإنما بكل بساطة،

ل قانون في مجلس النو اب، هذا بكل النساء لم تستطع أن تعمل حمالت م ناصرة مثال ، لم تستطع أن تعد 
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ة، وبديهي أنه يكون النضال من أجل حقوق ديمقراطية، وغياب آليات ممارسة الديمقراطيبساطة، لغياب ال

 الديمقراطية، ومن أجل حقوق اإلنسان. من أجل النساء، هو نضال 

اطة، أن يكون لدينا موقف معادي من الدين، نحن بكل ، أنه ليس المطلوب، بكل بسهاللي بدي أنا قول

لة شخصية، حياة الناس، إذ ي ق يد حياة النساء. أما الدين بوصفه مسأ الذي يُقّيدبساطة لدينا موقف من الدين، 

د، حرية االعتقاد، وحرية ممارسة هذه الطقوس، وهذا ال يفعلى الدولة أن تضمن للجميع أن يعتنق ما ير 

 أساس دستورها دين. يكون في دولة

 يبدو أن هناك مشكلة في الصوت  

 بندق:  جهجاهفريزة 

 . المايك.معليشي تظبطي 

 :حسن مجدولين

 هل هذا جيد؟

 بندق:  جهجاهفريزة 

 اي هيك أفضل.

 :حسن مجدولين

 أي أوكي، شكرا  كتير إلكم. 

تعني القوانين إطالقا ،  ر مرة أخرى، أن الدين بوصفه مسألة شخصية، هو مسألة شخصية الأنا بدي كر  

نقل الدين من اإلطار الشخصي واالجتماعي والثقافي إلى اإلطار القانوني، هو ما يخلق المشكلة، إذا كن ا 

 ق َيم، يستند إلى ديمقراطية، حداثوية، يجب أن ننطلق من أن يكون هناك دستور ديمقراطينريد فعال  دولة 

لن يكون في دستور يستند إلى الدين، أما باعتبار الدين مصدر  العلمانية والمواطنة وحقوق اإلنسان. هذا

من مصادر التشريع، يجعل هناك تمييزا  بين المواطنين والمواطنات أوال ، ويجعل هناك تمييزا  بين أتباع 
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الدين الواحد، وأبناء أتباع الدين اآلخر، والنساء وقع عليهن تمييز كثير في الدساتير والقوانين، بسبب أن 

أقول دين، أي دين، ال فرق بين دين وآخر، جميع األديان، هي  التشريع، وأنالدين مصدر من مصادر ا

 بشكل أو بآخر، تحمل عقلية ذكورية، إقصائية، وال تعترف للنساء بأنها كاملة الحقوق.

ل بداية جيدة وممت  ازة منمن هذا الباب أريد أن أقول، أن البحث الذي تقدمت به السيدة هوازن، هو يشك 

 أجل دراسات أخرى، معم قة في هذه المسألة، وتنقص المكتبة السورية بعض هذه الدراسات. 

، لم يكن هناك الكثير من المحاوالت، من أجل العمل على 2011حتى اآلن، ولألسف الشديد، بعد الـ

ل الديمقراطية"، ع "سوريات من أجالدستور، المحاوالت المبكرة، من أجل العمل على الدستور، ما عدا تجم  

، ألنه كان يعرف بأن هناك لحظة ستأتي، سيتم نقاش الدستور. 2012الذي عمل على الدستور في بداية 

ولم تقم الحركات النسوية بوضع خطة مسبقة، من أجل العمل على أن تكون حقوق النساء حاضرة، في 

سوية. اآلن المطلوب حتى نتجاوز عملية إنتاج أي دستور مستقبلي، وأعتقد أن هذا تقصير من الحركة الن

هذا التقصير، أن يكون للحركة النسوية، أجندة عابرة لالصطفافات السياسية، األجندة الوحيدة هي فقط، 

 الدساتير ،عطائها درجة متقدمة. كثير من النصوص في الدستور السوري إ االلتزام بحقوق النساء واإلنسان، و 

وق اإلنسان وحقوق النساء، ولكنها افتقدت إلى اآلليات وافتقدت إلى السورية المتعاقبة، التي تكلمت عن حق

اإللزام. لقد كانت هذه النصوص عبارة عن نصوص عامة، غير ملز مة ومن الممكن بكل بساطة االلتفاف 

عليها. عانت النساء في سورية من قوانين مجحفة، عانت النساء في سورية _مثال  بحكي مثال بسيط _هناك 

ت لمواقع صنع القرار في سورية، لكن هذه النساء في قانون األحوال الشخصية، ما فيها تسافر نساء، وصل

 بابنهاهي ال تستطيع السفر  الجمهورية، ولكنبدون موافقة الزوج. رغم أنها ممكن تكون نائب رئيس  بابنها

دها. فأنا أعتقد والالمحضون، من محافظة إلى محافظة، دون موافقة زوجها؛ ال تستطيع إعطاء الجنسية أل

أنه إذا كنا نحن نريد أن نحدث فارقا ، فيما يخص بناء دستور ديمقراطي، وبناء دستور مجندر، أو يتوافق 

مع مفهوم الجندر، يجب العمل على أن يكون هذا الدستور، بكل بساطة، دستور لكل السوريات والسوريين، 
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الكاملة، ومتوافق مع الشرعة الدولية لحقوق اإلنسان،  ويجب أن يكون هذا الدستور متوافق مع قيم المواطنة

 والقانون الدولي أيضا  لحقوق اإلنسان، وإعطاء هذه النصوص مرتبة تسبق نصوص القانون المحلي. 

 لن أطيل، أنا ممكن أكمل فيما بعد، شكرا  إلكم.

 بندق:  جهجاهفريزة 

 جي، تفضلي عزيزتي، ... سيدة نوال.اآلن، معنا اآلنسة نوال ياز  شكرا  كتير أستاذة مجدولين.

 نوال يازجي: 

ما  سعيدة باالنضمام إلكن صبايا وشباب، شكرا  لهوازن، أنا الحقيقة وج هت لها تحية عبر الواتس آب، قبل

ه لها التحية هون، من وقت اللي بدأت أقرأ الكتاب، الحقيقة شجاعة كتير كبيرة منك يا هوازن،   كن  إوج 

وتتناولي  م الهائل من الوثائق، ومن المسائل، وإلى هذه الفترة الزمنية المغرقة في القدم،ي لكل هذا الكتتصد  

 الوضع الحالي المعاصر وكل هذه المسائل.

أنا فوجئت الحقيقة، بأني أمام دراسة اجتماعية، تاريخية، بتتناول كل تطور الحركة النسائية أو النسوية، 

ة وحركة نسوية. وبتمنى ننتبه لم ا عم نتناول الحركة النسائية، ما وأنا بحب مي ز بين القول، حركة نسائي

منطلق عليها أنها حركة نسوية، يعني المناضالت األ ول، األسماء الكبيرة البارزة، كانت في التاريخ من 

بعد يه معاصر، يعني إذا أخدنا أيام آواخر الحكم العثماني، أو أوائل فترة ما النساء، التاريخ اللي بدي سم  

معظم النساء كن  في ارتباط السياسي، على فكرة، يعني، كن  مرتبطات سياسيا  بقوى  الثورة العربية إلخ..

نساء فعال  متنورات، والح ظو أن كل اللي تمحورو حولو، أو تمركزو حولو،  -بقدر قول عنهن-معينة، وكن  

، موضوع التربية، موضوع العمل، من معالجة لقضايا النساء، تركزت بشكل أساسي على موضوع التعليم

موضوع النشاط بالشأن العام إلخ والمَست مالمسة خفيفة جدا  موضوع الحقوق، موضوع المساواة، وهذه 

المسألة موضوع المساواة، أنا برأيي حتى هذه اللحظة، هي إشكالية. أنا كنت بتمنى يا هوازن، اسمع، أو 

أي نوال وصباح ومجدولين وسلمى ووو شايفة. المجتمع شوف بالكتاب تبعك آراء معارضة، مناقضة، لر 
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السوري هو مجتمع شديد الغنى، ولكن كمان معقد وصعب، فمن حقك، طبعا ، تاخدي زاوية معينة من 

لو؟ وكيف عم يطرحو القضية النسوية؟ في ب كيف عم يحل  القضية النسوية، بس هدول موجودين، طي  

 نت، أنا...أشو نعمل؟ يعني هي لما بتقولي  نساء، ما بيقبلو يستخدمو كلمة مساواة،

 بنفس الوقت، بتمنى نبتعد عن توصيف وضع النساء، غير القائم على المساواة، نبتعد عن أن نقول الظلم،

ونتحدث عن الظلم، وأن النساء مظلومات، ونخلق مظلومية جديدة، هيي مانها مظلومية، هيي عبر تاريخ، 

ن المجتمع األبوي و  قيم المجتمع األبوي، والنساء مهمشات، عم يعانو من اإلقصاء، من من يوم تكو 

التهميش، من التسليع، على مر التاريخ، ونقص الحقوق. في هذه المرحلة، نحن صعب كتير نتحدث عن 

 موضوع الظلم، يجب أن نتحدث عن موضوع المساواة.

لين، كمان من أفكار، و لي قالتو مجدبرجع للدستور، اللي قالته صباح عن المواطنة، أنا ما بدي عيده، وال

ما رح عيدها، واللي قالتو ثريا، بدي قول أن االصطفاف السياسي عم يضعف شوي مشاركة المجتمع 

عم يضعفها، . المدني، ووحدة الحركة النسوية السورية، من أجل الوصول إلى دستور يضمن حقوق النساء

سوريون أن يجدو جميعا  أنفسهم فيه، كيف بدنا نوصل عم يضعفها. الدستور في المرحلة الحالية، البد ال

تب. بعد سنوات من النزاع المسلح ومن االقتتال، وهناك قوى،  لهي المعادلة؟ نحن نكتب جسورا  اآلن، إذا ك 

 بعد مرحلةقوى أمر واقع، أصبحت موجودة على الساحة، سوف تؤث ر بفكرها في موضوع الدستور. الدستور 

ر مختلف عن دستور ي كتب بالظروف العادية، بالحياة السلمية المعتادة، هو مختلف. هو دستو  من الصراع،

إذا قلنا أن كل السوريين يجب أن يجدوا أنفسهم فيه، إذا  ماذا عن القوى المحافظة؟ ماذا عن القوى ، والبد

تل هذه التي تتمسك بأن حقوق النساء يجب أن ترتكز إلى القوانين الشرعية؟ كيف يمكن أن نعالج م

اإلشكالية؟ ال أدري. أنا يمكن خرجت شوي عن البحث، ألن هذا ما أتوقعه، هذا ما أرى أنه ي طرح اآلن 

على الساحة، كيف سنتعاطى مع اآلخر المختلف؟ مع الفكر اآلخر المختلف؟ فبالوقت اللي الزم يشوف 

الدستور، أنا كمان الزم شوف نفسي فيه بالدستور، وبحال النسويات، الزم يشوفو نفسن فيه نفسه فيه ب
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بالدستور. إذا ، البد من إيجاد صيغة ما توافقية، نستطيع أن نصل من خاللها إلى الحد األقصى من الحقوق 

 المتساوية، ولكن ربما بصيغة معينة.

 رجال، الدستور يجب أن يحظر العنف ضد النساء، الدستورالدستور يجب أن يضمن المساواة بين النساء وال

أنا شخصيا ، ، كل هذا كالم صحيح وجميل، ولكن الواقع. يجب أن يضمن حقوق المواطنة للجميع، الدستور

دت   ي آخذ الصورة بمجملها، وأن أنظر إلى الجميع، وأنن  إبما تكدس عندي من خبرة على مر السنين_ تعو 

ة معركة صعبة، ومع ذلك، النسويات ال أراهم في صف  واحد، وال أراهم يتبنين أجند أسمع الجميع. أمامنا

 ،رعابرة لالصطفاف السياسي، وهذا الشيء مؤلم بالنسبة لي، مؤلم، وبتمنى أن نتالفاه. هذا نداء من ي عب

ات، ان عالفيس بوك؟ هذا النداء من ي شخصي إلى جميع النساء، وليس فقط النسوي ،ما بعرف وين ت ذاع

يتفقو على أجندة نسوية، نسائية، تضمن حقوق النساء، بعيدا  عن االصطفاف السياسي. وشكرا  كتير 

 لدعوتكن.

 بندق:  جهجاهفريزة 

 شكرا  إلك ست نوال. 

حمد قبل ما ان ي انتقل للسيدة وجدان ناصيف، بد ي قول عندنا مشاركة عبر التعليق ع الفيسبوك، لألستاذ أ

ل، الحقيقة، ، ومع الشكر لكل  مشو  لنا هذا التعليق لقسم البحث، وسيجري مراجعة البحث، بكل ود   بعينامتاحو 

 .متابعيناعلى الفيسبوك، نسينا نشكرهن، شكرا  كتير لكل 

 تفضلي عزيزتي وجدان. وجدان، معك المايك.

 وجدان ناصيف: 

ل، وشكرا  عن جد على هالدعوة. مشتاقتلك ومشتاقة للك شكرا ، يعني صعب كتير الحكي بعد العزيزة نوال،

أنا اليوم خلصت قراءة البحث، وحاولت اني حط بعض األفكار، االستنتاجات من البحث، وصراحة يعني، 

كتير بيهمني كان السؤال، حول أن البحث، هو أصال  يبحث قانونيا  حول الدستور، حقوق النساء بالدستور. 
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فعال ، هو بالتاريخ، عن الغياب وحضور النسوي بسورية. بس كمان البحث، أنا شفته، من ناحية ثانية، 

يعطيها ألف عافية عن جد، قدمتلنا وثيقة، لنقدر نستخدمها ، لهيك طوال الفترة اللي قدمتلنا ياها هوازن 

بدراساتنا، بمشاريعنا، بأوراقنا النسوية، قدمتلنا فعال ، مصدر مهم. رغم أن المصادر اللي اعتمدت عليها 

تاريخ السوري، على الحيحة، لدرجة أن هيي اضطرت أن تبحث بصحف ومجالت، ألن كتب كانت كتير ش

 ضخامتها، لألسف، انها ما عالجت النوع االجتماعي.

باللحظة  فأنا كنت عم شوف بالبحث، أن هذا الحضور النسوي، اللي عم بيروح، وبيجي، وبيغيب، وكيف

خاصة فيما يتعلق بحقوق النساء، نحن كنا عم نشوف اللي هيي عم بتفكك شو اللي عم بيصير بالدستور، ب

لنشوف  ،على أرض الواقع؛ هيي كمان عم تحاول تبحث، ببحث مجهري، كتير أكيد بذلت جهد كتير كبير

قانونية،  وين أدوار النساء على أرض الواقع. فأنا باعتقادي، أن القيمة المضافة لهذه الدراسة هيي انها دراسة

 تها التاريخية واالجتماعية.اكمان هيي إعادة الدساتير، ودراستها ضمن سياق وتفكيك للدساتير، بس

بعدين يعني حكو كتير الصبايا، أشياء خلتني أبتعد شوية عن الشي اللي أنا كنت بدي إحكيه، أو شوية 

ية، حتى عن الورقة اللي أنا قدمتها، ألن هنن عرضو صراحة، أفكار كتير مهمة، مثال ، انعرضت فكرة النخبو 

أو الحركة النسوية كحركة نخبة، أو النسويات النخبويات، انعرضت مثال ، موضوعة العزيزة نوال، موضوع 

وحدة الحركة النسوية بسورية. وهذا كله بيحتاج فعال ، بيحتاج مننا انه نروح نفكر فيهن، ألنه لما منحكي 

بعرف من كل قراءاتي اللي أنا قرأتا،  أن  ما مثال ، نخبة، عن النسويات، وم نقول نخبة نسوية، أنا بتصوري،

الحركة النسوية بكل العالم، إن كانت بتنادي بحقوق النساء، هي حركات نخبوية غالبا ، فما كتير ناخد 

المفهوم بالمعنى السلبي، ألن النخبة، منقول عنها نخبة، إذا بتكون فقط هيي عم بتطالب بمصالح النخبة، 

ي، بس لم ا النسويات بيطالبو بحقوق كل النساء السوريات، وين ما كانو، على بمعنى بتصير بالمفهوم السلب

هن، وعلى تنوعهن، ما بيبقى انه هنن عم يحكو ضمن موضوع مصلحة النخبة. لذلك كمان أنا، فاختال

م لنا أصال ، أن السيدات السوريات أو النساء السوريات، يعني  بدعو إلعادة تعريف هي المفردة. والبحث قد 
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إذا بدنا نمي ز، على طريقة العزيزة نوال، بين الحركات النسائية والحركات النسوية، أنه حتى النساء، اللي 

بفترة االحتالل، أو بفترة النضال الوطني ضد  طالبو بالبداية بالحقوق األولية للنساء، بفترة االستقالل أو

طبقات وعائالت األعيان، من العائالت من   االنتداب، يعني كانو هؤالء نخبة المجتمع، وكانو أصال  

المثقفة، والعائالت اللي قدرت أصال ، تحصل ع الثقافة، هنن مو الموجودات كانو بالريف، أو بالمناطق 

المهمشة، ومع ذلك أنا بعتقد انه نحن فينا دائما ، نشير إلهن بطريقة إيجابية، ألنه يمكن لوالهن ما قدرنا 

الفخر، بعتقد انه هو أشار لهذه النضاالت، اللي هي باألخير نضاالت اآلن نكتب هذا الكتاب، وبكل 

 تراكمية. 

حركة فيه، أن  موضوع وحدة الحركة السياسية النسوية، أنا أعتقد انه ما الزم ال احكياللي أنا ممكن كمان 

سهل جدا  النسوية السورية تكون موحدة، لعدة أسباب، أوال  ألنه، لم ا بيصير أي شي جسد واحد، بيكون 

بدا ، أإقحامه أو السيطرة عليه. يعني كتير مهم التنو ع، الحركة النسوية لم ا بتكون متنوعة هيي ما بتسمح 

و يتنازل، ففريق آخر ما بيخليه يتنازل، يمكن أن األفضل أنه نحافظ على تنوعنا، مثال   ، إذا إذا في فريق بد 

ن نسويات كتير بيشوفو أن هذه اللجنة الدستورية اآل نحن بدنا نجي نحكي اآلن عن اللجنة الدستورية، في

تقالية. مانها بالزمن الصحيح؛ ألن المفترض أن اللجنة الدستورية، أو صياغة الدستور، تتم خالل المرحلة االن

وهذا المنطقي. بس نحن كونه بالوضع السوري، فنحن دائما  عم نقفز مراحل، وعم نتجاوز مراحل، وعم 

انا  مندمر مراحل، فلألسف، نحن فعال  يبدو، عم نشك ل استثناء بكل شي. بس هذا ال نقدم مراحل، وأحي

مو يعني أبدا ، انه في نساء من السيدات اللي هنن زميالتنا وصديقاتنا، واللي منفتخر فيهن، هنن عم يقد

نوافقهن،  جهود كتير واضحة، مشان فعال ، تضمين حقوق النساء بصياغة الدستور. وهذا الزم دائما  نحن

هن بأوراق، إذا ناشطات، بأي مكان، نقد ،على األقل إذا باحثات، والزم نوق ف معهن والزم نمد هن ر نمد 

 ندعمهن، ونحاول أنه نحن ندعم جهودن، حتى لو بقناعاتنا الشخصية، أن هذه الجهود، بهذه الفترة، يمكن

 ما تتحقق، بمعنى ما تحققلنا كل شي الطموحات.
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 دعاني لفكرة، أنه التاريخ عم بيكرر نفسه، يعني بتاريخ سوريا، شفنا انه بمراحل، إجتكمان البحث است

نة لحظة مثال  بزمن الوحدة مع مصر، كتير حقوق المرأة صارت بمرحلة كتير سيئة، بينما مثال ، تم المقار 

ت يني انه بلحظا، ألنه في حاالت، فعال ، كان التاريخ عم يمشي فيها لورا بسوريا. وهذا بيستدع1919مع 

كتير خالل البحث، أنا كنت عم أسقطه على أرض الواقع اآلن. ومتل ما قالت العزيزة نوال، نحن فينا 

يات، نشوف الصورة الجيدة اآلن، فيني أنا اني قول انه في عندنا حركة نسوية، عندنا ثالثة أجيال من النسو 

النسويات السوريات قدرو اآلن، يعني صارت  بمعنى النساء حققو، تقدم كتير كبير، بمعنى أن، حق ق نَ 

واضحة مفرداتهن، وصارو حاطين حقوقهن، بشكل كتير واضح على أوراق، وعم يشتغلو، وهنن موجودين 

 بكل مكان، وصوتن كتير عالي، وبلشو ينشافو يعني. 

د سوريا المفككة، بس كمان، إذا أنا بدي كون واقعية، بد ي روح شوف بالمقابل، الوضع السياسي الحالي، البل

ممكن أنه حتى تـختلف ع كتير  غالبا ، هيياللي هيي مقسمة ألربع سوريات، بتحكمها سلطات أمر واقع، 

أمور، بس ممكن تتفق على أنه تكون ضد المساواة، وضد حقوق المرأة، وممكن ما تقدملنا أي شي. غير 

نا كسوريين _ما بعرف، وانشاهلل ما كون عم الشغلة التانية، أنه كمان الحل السياسي، لألسف، اللي نحن كل

بحكي من وجهة نظر كتير سلبية_، لألسف، عم نشوف الواقع أنه ممكن ما يقدملنا متل ما منحلم. رح 

جة، فحاولت اني فك ر كيف ممكن نحط خطط؟ نحط خطط ألف  اختصر الجملة، مشان ما تكون كتير مزع 

لولنا ارجعو ع البيت، وأنا فعال  بورقتي، حبيت كتير اذكر وباء، في حال ما تحقق أي شي، في حال إجو قا

مثال التسويات اللي حصلت بدرعا، واللي أخشى أن تكون تسويات بكتير مناطق، وأنه قوى األمر الواقع 

والفرقاء المتنازعين يعملو تسويات، وَرح  يكون نصيبنا نحن النساء، أنه يقولولنا ارجعو على بيوتكن، وطبعا ، 

رح يصير، بس منفترض أنه كانت األمور أكبر مننا، ومنفترض انه انوضعنا بشرط، يا نتنازل عن  هذا ما

بعض مطالبنا، ونقدر فعال ، يصير في تفاهمات، بمعنى حل سياسي، ع األقل يجن ب الشعب السوري المزيد 

دنا، أو انه ممكن إذا من الفقر والتهجير والقتل و ما إلى هنالك، والتحارب والصراع وضياع المستقبل ألوال
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نحن  -وهذا غالبا رح يصير- هؤالء كلهن اشتركو، بس قالولنا رح تتنازلو أـنتو كنساء عن بعض الحقوق 

شو ممكن أن يكون جوابنا؟ فأنا بعتقد انه في أشياء، الزم أبدا  ما نسمح، وال بأي شكل هيي قابلة للتنازل. 

، انه مثال ، هذا المجتمع المدني، اللي اآلن صار شيئ ألنه حسب حتى البحث، يعني بيدعمها هي الفكرة

حقيقي، واقعي، وال يمكن ألي قوى أن تتجاهله، وكمان وجودنا كحركات نسوية، كتجمعات، كمنظمات، 

محاوالتنا الحثيثة أنه نشتغل بين الناس، أنه نقر ب لنشتغل عمل توعوي، ونحكي عن حقوق النساء، ونشتغل 

 الزم نتنازل عن الهوية. وأيضا  مابعا ، هذا ما الزم نتنازل عنه أبدا ، مع كل فئات المجتمع، ط

 بس هي األفكار اللي خطرتلي، وممكن اني كفي بوقت تاني، وشكرا  كتير.

 بندق:  جهجاهفريزة 

 اآلن، رح أترك الميكروفون إلي، لفريزة جهجاه.. شكرا  كتير وجدان شكرا  إلك

بعد هالقامات الحلوة، والسيدات اللي حكو، ما بعرف كيف احكي، أنا يسعد مساكن جميعا ، الحقيقة أنا 

 مخضرمة بالعمل النضالي على األرض، ولكن الحقيقة بالتحدث وبالحديث، نادرا  ما أ تيحت إلي فرصة إني

 أكثر من دقيقتين، هي مقدمة. احكي

م إضاءات على دراسة هوازن، على دراسة "السوري ات بين شريعاحكيرح  ة الدستور ودستور الشريعة"، ، اقد 

طبعا ، هذه الدراسة الرائعة من هوازن، وطبعا ، المركز السوري كله، بالتشاركية معكن، بكل هي األشياء. 

بدي قول شغلة بالنسبة لهوازن، الحقيقة، الجرعة المعرفية اللي كانت عند هوازن، اللي الحظتا من خالل 

ذهلتني، أدهشتني، حقيقة قدرتها على أنها تنبش بالتاريخ، فعال ،  البحث، هالجرعة العالية المعرفية عندها

تبحبشو بحبشة، تلتقط شغالت، تجيب من هون، بطريقة هائلة، عملتلي دهشة، أثارتني، وعملتلي رغبة، 

اني عود من جديد لكتير أشياء، يعني مرقت علي ي فترة، اني حطيت على جنب كل هي األشياء، أعادتني 

هيك، شغفها، حتى عملها الجماعي اللي عملته مع الفريق، كان هائل، ففعال ، هذا الشغل  لهالشي، مو بس
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اللي اشتغلته بالتاريخ، كان بالنسبة إلي، أعاد إلي الثقة، أنه فعال  ممكن نحن كنسويات، كنساء نقدر نعمل 

 شي، إذا عرفنا نشتغل مع بعض. 

الفكرة  اآلناللي قدمتها بالورقة أنا لهذا البحث. بدي حاول قد ما فيي، أني أضيء على بعض الجوانب، 

ع األولى، هذه اإلضاءة األولى، أن البحث تناول من بداية تأسيس الدولة السورية، أجزاء من تشعبات واق

تكن،  تحدثتو حضر - لنا مفارقات النساء السوريات، وتعقيدات الربط بين المجتمع والقانون والدستور، وأظهر

طبعا ، هذه المفارقات في أشياء  -حدث عن هذا الشي، بس بدي أكثر اضيء عليهقسم من الحضور ت

بتعاد امنعرفها، وفي أشياء ما منعرفها، مثال ، لم ا ابتعد مشر عو الدستور عن نقاش قضايا النساء، كان في 

 القضايا،عن التطرق لنقاش القضايا، ورغم ذلك، ببداية تشكيل الدولة السورية، كان في محاولة ليناقشو 

 ولكن رغم أن الحركة النسوية كانت قائمة وكذا، كل هذا النقاش اللي تم، وكل وجودهن، ما اعت بر إلهن

عمل سياسي، كمان مطالبتهن بحقوقهن، ما اعت برت عمل سياسي، ل ما استقلت الدولة السورية، وسارت 

أن النساء نالت فعال ، حتى حق مطالب النساء نحو المطالبة بالحقوق السياسية، كمان ضل. المفارقة، 

التصويت واالنتخاب، بس لمين؟ نالت حق التصويت واالنتخاب للرجال، ما غي ر بواقعن شي هذا الحق، 

كهن ضل الوجود السياسي إلن فعال  مغيبا ، كمان رجعت النساء اشتركت باألحزاب، بس بدال ما يقويهن اشترا

لت ، بالعكس، أحيانا  است غأضعفهنمام، أضعفهن، هذا النضال باألحزاب، بدال ما يعطيهن قوة ليدفعهن لأل

قهن، قضية النساء، فبالتالي االيديولوجيات كتير استغلت قضية النساء، بدال ما انها تدعمهن، روحتلهن حقو 

بدال ما يطرحو حلول وبدائل، ويوقفو مع مطالب النساء، بالعكس، أنه الزم يكونو مع أحزابهن متل ما 

 هنن شاركو بالنضال الوطني، ولكن لم يأخذو الحقوق السياسية. بدها، يعني

الحقيقة هي المقاربة، بتعطيني مقاربة مع حالي، وضعنا الحالي نفس الشي، اآلن نحن عم نعيش هذه 

عم  .الحاالت، بالقوى السياسية، بكل اللي عم بيتم، من بعد الثورة، بهذه المرحلة، النساء دائما  مهمشات

، إن كانت دينية أو سياسية عم تسحق ااأليديولوجيلهن الدور بهذا النضال السياسي. يعني بيكونو ما إ
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الجوانب  أيضا  منين. يزلنا حتى هذا الوقت، نحن عم نبحث عن المتضامنين معنا الحقيق وال .حقوق النساء

لضوء على دورهن، وسلطت االحفر المنهجي بتاريخ النساء وواقعهن. اللي أثارتها أو ناقشتها هوازن، هي 

لنا تاريخ، مستند عليه بكتير من التحوالت، فهو تاريخ إلنا،  رغم كل هذا التهميش، ففعال ، هذا البحث قدم

لي هذا البحث، عطاني شعور، انه فعال ، في نساء كتير كانت عم  ألول مرة بيت رخ تاريخ النساء. وأشار

ساء، ولكن طبيعي، ألن هذا البحث عم يدرس البحث على كل الشرائح من الن ى تناضل، صحيح ما ضو  

عالقة بين القوانين والواقع والدستور، وانعكاسها على النساء، فنحن كتير محتاجين ألبحاث ضمن هذا 

المجال، لنبحث عن واقع النساء كلها، ونضاالتهن. كتير عندنا نساء عم بتناضل، بس ما عم بيكون إلها 

صار في إلنا دور،  -بعتقد سلمى - ى السيدات انه من بعد الثورةحضور، يعني حتى بالثورة. قالت إحد

الء، في محدود بعده دور النساء اللي عم بيظهر دورهن، في كتير نساء عم بتشارك، وهيي مغمورة، هذا 

 كتير مهم نحن نبحث فيه، وندور عليه. 

بية للنساء، اللي أضاءت عن نقطة كتير مهمة، هيي المقاومة السلبية، المقاومة السل احكياآلن، بدي 

ت عليها هوازن بشكل جيد بالبحث. المقاومة السلبية، أو لم حت ولكن لم تضيء عليها كامال ، لكن ها اعط

اللحظات  عنها، المقاومة السلبية عند النساء، هذه مسألة كتير مهمة اننا ننتبه إلها، النساء بيحسو بلحظة من

كيف بدنا نبحث فيه؟  ،، كيف نحن هذا الموضوع بدنا نتجاوزوحقهن ايأخذو انه خلص هنن هذا طبيعي ما 

 اكيف بدنا نناضل من أجله؟ انه هنن يوصلو لمرحلة فعال  يحسو انه الهن الحق، بس ليش هنن عم بيقاومو 

الء بتفضل تصير بلحظة لألسف، إنها تقول وضعي  ؟هي المقاومة من كتر الظروف، والضغط عليهن

د، ن ي ازداد اضطهاد. مع التاريخ، عبر التاريخ، صارت هذه المقاومة السلبية تهيك برضى فيه، بدال ما إ عو 

هون دور العمل النسوي، دور العمل النسوي انه هذه النساء نحن نشتغل معها، ندو ر عليها، نشوف كيف 

قل رح ننت بشكركن كتير جميعا .. بدنا نناضل من أجلها. أنا رح كفي بالجولة التانية باقي اإلضاءات عندي

  صبايا انتو معنا؟ . اآلن للجولة التانية
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 :حجازي  ثريا

 أي تمام سامعينك فريزة 

 بندق:  جهجاهفريزة 

 ثانية، الليالاآلن، رح نرجع من أول وجديد للجولة . أنا آسفة ما رح كفي  بهذه الجولة، بالجولة الثانية رح كف ي

دت واعتذرت ميسرة الجلسة واعطت الدور لهوازن )عا لي ثريا.تفض  ، منكن   ةهيي خمس دقايق لكل واحد

 خداج(

 هوازن خداج:

هذا رتها، أنا بس جاية ألشكركن، إنكن كنتو معي بالبحث، بالمقابالت، ببالحقيقة، أنا ما عندي ورقة محض  

عة القانونية، اللي هي    على ي اشتغلتالتشارك الجميل اللي صار، سواء أنا ياللي كنت عم ب قرأ، أو المراج 

قيقي حيت معانا خطوة بخطوة، واألستاذ يوسف، ياللي كان هو شريك ي بالظل، مش  المواد القانونية، واللي هي  

بالبحث، بكل الخطوات ياللي مشي فيها البحث، والمركز، ياللي هو دعم أن يكون في هيك بحث موجود 

 على تاريخ السوريات بمرحلة للبحث، هو إضاءة ويشوف النور. وجودكن كان بالمقابالت هو إغناء، مو بس  

ي، شا غير االتحاد النسائي، ما في حدا عم يشتغل زمنية، هي المرحلة ياللي كتير انحكى فيها، أنه ما عن  

ما في نساء عم بتطالب بشي، بس فعليا ، اللي كان ع األرض، هو شي مختلف، في نساء كتير عل ت 

وكتير اشتغلت وبذلت جهد، وهذا جهد ما الزم  صوتها، في نساء كتير طالبت، في نساء كتير حاولت،

سوية، يروح هيك. البحث كلياته كان عبارة عن مساحة للتفكير، التفكير بالماضي تبع الحركة النسائية أو الن

ي وأنا بعتبر أنه أي حركة نسائية، هي حركة نسوية بالنتيجة، طالما عم بتطالب بالحقوق، وبالحريات، بأ

هذا الفصل الصارم، بيعني أنه نحن عم نحط الحدود، ألي امرأة عم بتطالب شي بيخص النساء، ألن 

بحق ها، أي حق بالنسبة إللنا، هو حق نسوي، وحق بحت، هو حق بيضمن لنا بعدين كيف نحن بدنا 

 نشتغل.
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فأنا بعتبر هذا البحث، هو بس مساحة للتفكير إللنا، بكيف عم تتضارب القصص بيناتنا، بين المجتمع، 

انين، والدستور، ياللي هو ما عم بيقدملنا أي ضمانة، لحتى نوصل أو نمشي اية خطوة. فعال ، نحن والقو 

ماننا مواطنات، وهذه الزم نعترف فيها، ألن الدستور ما بعترف فينا كمواطنات. وهذه نقطة األساس اللي 

ن آراءنا كلياتها مسموعة، ممكن نشتغل لها، ونحن ما فينا نحققها، بدون ما نحن نتشاور، ونوصل لمحل، تكو 

بحت، نسمع بعض، نشوف بعض، نعرف مشاكل بعض.  ديمقراطية، يعني بجو ديمقراطيونحن عايشين ب

أنا هذا بس اللي حسيت، وأنا عم اكتبه، انه الزم وصل ه. أكتر من هيك ما كان عندي اشيا اقدر قولها، 

في صعوبة بإني أدخل بكل مجاالت  كتير في اشيا مغي بة، كتير في اشيا صعب البحث عنها، كتير

وتفرعات النساء، ياللي وين رايحن، ووين جايين، خصوصي بالمرحلة الحالية، ياللي صار فيها بسورية 

اربع سويات، لألسف، وخصوصي أنه صار، كل قضايا النساء متشابكة، ومتضاربة مع بعض، حتى 

ما عندنا باألساس، قانون أحوال شخصية  ضمن الواقع، يعني حتى القانون، ما عاد قانون واحد، يعني

واحد، وباألساس اآلن بالوضع الحالي، بط ل هذا القانون نفسه، ياللي هو كذا قانون، كمان يصير قانون 

يجمعنا، فصارت يعني القصص، صارت أكتر بالنسبة إللنا صعوبة، بإنه نحن كيف بدنا نجم ع بعض؟ 

يا. كيف بدنا نتشارك سواء على بحث، انه فعال  نقدر ندرس كيف بدنا نتحاور. كيف بدنا نتشارك على اش

ا، وبيئاتنا، تنوعنا الثقافي، وكل هي نياتنا كيف بدنا نعرف بعض، بين مناطقنا، بخصوصياتل  واقع بعض ك  

قة؟ كيف بدنا نجم ع حالنا، لحتى يكون في عندنا دستور إللنا، مو نحن بس خاضعين لدستور الجهود المفر  

طبعا ، هيك بحث  -متل ما قالت مجدولين- ائعه، أو دستور الشريعة، سواء دينية بكل أطيافهاالمجتمع وشر 

هو بيناقش، الشرائع ال تختص فقط باألديان، تختص حتى بشرائع المجتمع، تختص بذكوريته، بكل شي 

نا. فهو بس قائم عليه، هذه التركيبة ياللي نحن عم تقصينا، أو عم تحرفنا، بإن نحن نشوف وين الضو تبع

مساحة، وبتمنى هي المساحة تكون م عادة، لنفكر كلياتنا سوا، كيف فعال ، ممكن ننجح بخطواتنا، في حال 

ونعيد الَكر ة بالنضال من أول وجديد، ونصير  صار الدستور القادم، وما تروح حقوقنا، وما نرجع نحن لورا،
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مطلب ببعض المناطق السورية، في نساء عم بدنا نقاتل لحق التعليم، واللي هو لألسف، حاليا ، صار 

بتعاني لتحصل على التعليم، واللي هو باألساس كان ببدايات الحركة النسوية، المطالبة بحق التعليم، وحق 

العمل، حاليا ، هذا الحق ببعض المناطق رجع، يعني صارت الصعوبات عندنا أكتر بكتير، وهذه ما الزم 

سورية، مانها برات جهدنا، مانها برات الدستور، اللي نحن منتأمله، وال نهملها، هذه مناطق مانها برات 

 سورية اللي نحن منتأمل نوصل ها.

، وأنا فعال  بتشكركن كتير، ألن كنتو مشاركات رائعات بالبحث، والبحث لوال وجودكن، ما كان شاف النور

نت شرائح الموجودة بالبحث، حقيقة كانتو كنتو جزء منه، أم ا إشارتكن ألنه كان الزم أتوسع، أو نو ع ال

بتمنى، بس لألسف، هيك صار. ممكن البحث القادم يكون مخصص للنساء، بكل األطياف اللي بقدر 

ور، في منهجية محددة بالمقابالت، أنه نرك ز الفكرة مو بهذا التوزيع، مجتمع، قانون، دست أوصلها، ويكون 

رو. ببحث قادم ممكن يتفكر فيها، وببحث يكون نسوي والعكس. وانعكاس كل واحد على التاني وكيف صا

وتشاركي، مع أي حدا بيحب يقول أنا عندي فكرة بدي قولها، ألنه أي حدا بيضويلنا على خط، هو عم 

رة الجلسة، وكتير بتشكر المر  كز يقدملنا معرفة، وهي المعرفة ال تهمل. كتير بتشكركن، وكتير بتشكر ميس 

 .السوري، وهذا كل شيء عندي
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 بندق:  جهجاهفريزة 

. ةرح نرجع من أول وجديد للجولة الثانية، اللي هيي خمس دقايق لكل واحد  منكن 

 ا.لي ثري  تفض  

 :حجازي  ثريا

، خلص صار كل واحد 2011شكرا  كتير إللك، وأول الشي بدي بل ش من عندك، ما عاد في قامات بعد 

 فشكرا  كتير إللك. فاعل من مكانه، 

 أنا بصراحة، بدي ارجع كمان لموضوع التاريخ، ألنه يفترض أن النساء ما شاركت بكتابة التاريخ، ولهيك

 هو تاريخهن غائب، بغض النظر عن مين كتب التاريخ فعليا ، كتير مهم...

 ، كتير بتخيل أنهوأنا بدوري بتشكرها لهوازن كتير، وبتشكرك كمان إللك كتير، أنا بدي إرجع قول شغلة

، وهنن مانهن من سوريا بشمال غرب صبية، موجودين 12مفيد أنه أنا قولها، أنا شاركت هذا االكتاب مع 

ا  لساتهن هنن طبع- نخب المجتمع المدني، وهنن نساء عاديات، بيمارسو أعمالهن اليومية، في صبية قالت

فيه اآلن، طلع نتيجة اللي كان عم  نحن أنه الليصفحة، هيي قالت  60فمن أول  -صفحة 60بأول 

 بيصير، واللي جايي، هو نتيجة اللي نحن فيه اآلن، فشو الزم نعمل؟ فهيي كانت متفاجئة، انه نحن اآلن

هذا يمكن بيتطلب مننا نجاوب  الماضي؟، فكيف رح يكون اللي جايي، إذا نحن نتيجة سي ئبوضع كتير 

كله  نسائي والنسوي عن األولويات، هل في أولويات اليوم؟ وال  على سؤال كتير مهم، لم ا منحكي بالنشاط ال

 أولوية؟ ويفترض كل واحد مننا، يكون عم بيشتغل، على وحدة من هذه األولويات، وين ما كان.

 -نحن منقول-هذا بده يخليني روح لمحل تاني، له عالقة بالتجمعات النسائية والنسوية، اللي منشوف فيها  

ية والنسوية الزم تكون متنوعة، ونفسح مجال للكل، طيب ليش نحن موجودين بتالت أربع أنه الحركة النسائ

أماكن؟ نفسهن، فعليا  شو بضيف أنا إذا كنت موجودة بـ)س( و)ع( و)ص(، خليني كون بـ)ع(، وأعطي 
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ندها كل جهدي وطاقتي وخبرتي، وأترك مكاني بمحل تاني، لناس تانيين، لخبرات تانية، لجيل تاني، لناس ع

ام. -خلينا نقول-أفكار تانية. هذا يمكن كمان، بيخلينا نكون عم نحقق كتير نجاحات، وعم نحقق   كتير لقد 

زم كتير مهم نجاوب على سؤال، وأنا خطر على بالي صراحة ، أنا وعم بقرأ الكتاب، انه كلياتنا منقول ال 

زم وانين الزم تكون هيك، مين قال انه اليكون في بالدستور هيك، والزم يكون هيك، والزم يكون هيك، والق

 تكون هيك؟ هل بيكفي انه نحن نقول هيك؟ إذا مو الكل قالو هيك، بتخيل أنه نحن الزم نوز ع العمل.

، في ناس بتشتغل على هذه الصورة الحلوة، اللي الزم يكون عليها الدستور، والقوانين، وسوريا القادمة 

ي حة اللي بدها تنف ذ هذا الجميل، ألنه إذا الناس ما قبلت هذا الشواألهم أنه يكون في شغل على الشري

 .متل اللي عم يكتب شعر على الورق ، الجميل، وهيي دافعت عن تنفيذه، فنحن منكون عم نصف  بس

ا تروح  بعطي مثال كتير بسيط، من شي أنا بتابعه صراحة، باليمن في قانون بيقول، أنه المرأة بيحق لها انه 

ا زها، هيك منها لراسها، بس العرف أقوى من القانون، ما حدا بيخليهن ياخدو الباسبور، إذا متطل ع جوا

، اللي بيجي أبوها بيوق ع، أو أخوها أو ولي  أمرها. باليمن النساء بتناضل من أكتر من سنة، لتطبق القانون 

ألنه كمان -اللي صار هو "أول ردي" موجود. وبالتالي نحن يمكن بسوريا، خاصة بعد الحرب، وبعد كل 

فكر، كيف بدنا نخل ي الناس، والنساء تحديدا ، هنن يفترض أنه ن -كانت العشر سنين كتير موجاتها متغيرة

حط اللي يحمو هذه المكتسبات، أو هذه الصورة الحلوة اللي نحن بدنا ياها. كمان يفترض أنه ما دائما ، ن

منحط  س، لم ا منحكي دائما ، بالقضايا النسائية والنسوية،النساء بخانة وحدة، ونحكي دائما ، يعني أنا بح

كأن كل النساء متفقين، مو كل النساء متفقين، وكمان بتخيل هذا الزم ناخده بعين االعتبار، نحن وعم 

 نشتغل.

انحكى مفهوم المقاومة السلبية، كمان بتخيل، أنه نحن منتحمل جزء من هذه المسؤولية، كمان لم ا منحكي 

، يعني نحن منعمل توعية، توعية، توعية، كتير من النساء بتقول أي طيب، أنا عرفت، وبعدين؟ من فوق 

شو بعمل؟ بالنهاية ما بتعمل شي، هي بتصير المعرفة بتزيد عليها عبء، وبتصير هيي بتلجأ، لتاخد واحد 
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محل، ونصير فعال ، من أساليب المقاومة السلبية. وبالتالي يفترض أنه كمان نحن بعد عشر سنين، ننتقل ل

نشوف شو هيي األدوات، اللي ممكن النساء تخلقها، ألن النساء نفسهن عندهن موارد، عندهن طاقات، 

 وهنن بيقدرو يخلقو هذه األداة، فكمان نحن ما نكبلهن كتير، ونتركهن هنن ياخدو هذه الفرص. 

، وتشاركنا نحن مع بعض، أكيد آخر شي كنت بدي قوله، صراحة، اللي هو له عالقة بأنه هذا البحث طلع

، مهم كمان نفكر، كيف هذه األبحاث ممكن تروح لشريحة أوسع بكتير؟ أنا يقرؤوهفي كتار بيشبهونا، رح 

نه كيف أك، هذا الكتاب موجود، اللي بيحب يقرأه، يقرأه. بتخيل أنه يمكن مفيد يتفكر، بفهم أنه في ناس بتقل  

ألكبر شريحة واسعة، وال سيما النساء، اللي موجودين بمنظمات ممكن هذا النوع من هذه الكتب، يروح 

ر ألنه بتخيل أنه هذا، أول شي بيغني كتير، وكتي أخريات؟المجتمع المدني، واللي هنن بيشتغلو مع نساء 

-بيساعدنا، ألنه عم نشتغل على التغيير، يكون هو واحد كمان من أهم األدوات. فهذا يعني أنا بصراحة 

 كتير إللك. بعضهن. شكرا  خالني فك ر بكل هذه األشياء مع  -كىكل اللي انح

 

 بندق:  جهجاهفريزة 

 شكرا ، شكرا  ثريا.

اآلن، بدي إرجع أك د على أن ه، اللي جمعنا بالمداخالت، في سياق تفكير، عمل تشاركي، لعمل الباحثة 

 صيات.  وفريق العمل، بالمشاركات المعم قة، بدنا نستدرك بالحوار المكث ف التو 

 اآلن معنا، اآلنسة، السيدة مين بعد؟ السيدة سلمى. 

 سلمى الدمشقي:

 سلمى.

 بندق:  جهجاهفريزة 

 تفضلي سلمى.  
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 سلمى الدمشقي:

، شكرا  لكل المداخالت، ألنه كتير فتحت مجاالت لعصف ذهني، وألفكار كتير شكرا  إللك فريزة، وعن جد   

ى دأ، ونحن وبالمقابلة جربت فوت ع الفيس، واقرأ التعليقات عليعني أنا بجد، ماني عرفانة منين بدي اب

 هي المقابلة، لفتني أحد التعليقات شخص بيقول انتو قاعدين بعصفورية، بمعنى انتو مو عايشين الواقع.

قاق ، بيقول فيه، "أن التبعية واستر 1869هالشي بيرجعني لكتاب "استعباد النساء" لجان ستيوارت ميل، عام 

قد تغلغل في نفوس الرجال، على نحو يجعل من الصعب مناقشته مناقشة عقلية". لألسف هاد  النساء،

سنة، نحن حاليا  عايشينه، نحن حاليا  هذا الفكر اللي بيحكمنا، أنه نحن بوادي  150له  الكتاب صار

تمع؟ وال  والمجتمع بوادي، هذا بيطرح سؤال أنه نحن وين الزم نكون؟ وين بدنا نشتغل؟ نشتغل مع المج

جت تجربة تونس وبورقيبة اشتغلو ع القانون، أدى لتطور جيد لوضع النساء، ولكن لما ا القانون؟نشتغل مع 

 ، ثورة الياسمين، صار في محاوالت لالنتقاص من هي الحقوق، اللي أخدوها النساء،2011، ثورة 2011الـ 

ع مأن المجتمع التونسي، ما كله  كن ورجتناولما قدرو ينجحو، بتقليل هي المكاسب، اللي ربحتها النساء، 

هي المكاسب، اللي اخدتها النساء، حتى في نساء ضدها. ومتل ما حكت اآلن ثريا، أنه هل النساء هنن 

زة هيك؟بد ن  واحد،  أن النسوية ليست فستان -وكمان بظن ثريا، الكلمة اللي حكتها- إحدى المقابالت المرك 

حن دد الفكر السياسي النسوي جيد، أنا برأيي أن الفسيفساء السورية اللي نيجب أن ترتديه كل النساء. تع

 شتركة.عايشينها، واللي نحن الزم ناخد منها، اللي بيجمعنا، ما اللي بيفرقنا، نحاول ندو ر على النقاط الم

وهذا  لفت انتباهي نقطتين، أثارتهن الست نوال، أن االصطفاف السياسي الحالي، يضعف الحركة النسوية،

و يطلع بعد الحرب، غير الدستور اللي  كليتنا عم نلمسه، وعم نلمسه بشكل كتير كبير، أن الدستور اللي بد 

بيطلع بشكل مستقر، ودولة مستقر ة، وبنفس الوقت، النقطة التانية اللي أثارتها، واللي كتير الزم نفكر فيها، 

طيب، هي االسئلة كليتها، وبنفس الوقت كمان قالت هي أن الحركة النسوية الحالية ليست لها أجندة واحدة. 

جملة، كمان كتير مهمة نفك ر فيها، أنه كل السوريين الزم يالقو حالهن بهذا الدستور، بالدستور المقبل، 
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الزم كل السوريينن يالقو حالهن، أنا بد ي القي حالي، والنساء اللي هنن ما حاسسين أنه الزم يكونو 

ن النسوية، الزم يالقو حالهن، وبنفس الوقت الرجال الذكوريين الزم يالقو حالهن، نسويات، أو ما بتعنيه

ا تالقي حالها، كيف ممكن تالقي حالها؟ أنا برأيي، كليتنا ممكن نالقي حالنا،  وكل أطياف المجتمع بد 

، وترك حسب ما حكت صباح بالبداية، نالقي حالنا بدستور يعتمد المواطنة، يعتمد فصل الدين عن الدولة

الحرية للجميع بممارسة شعائرهن، ولكن الدستور والقانون المدني الزم يحكم الكل. هذا الحكي كتير صعب 

نحققه؟ من حقنا نحلم، اديه نحن فينا نحقق؟ ما بعرف؟ بس نحن من حقنا أنه نطالب للكل، أنه يكون في 

نية علمانية، وفصل الدين عن الدولة، دستور، يكون دولة المواطنة، شعاره دولة المواطنة، شعاره دولة مد

ياللي حابب يطبق دينه، يطبق دينه، اللي ما حابب يطبق دينه، ما يطبق دينه، كل حدا شو حابب يطبق، 

يطبق، ولكن قانون يحكم الجميع. إذا ما قدرنا نوصل، ألنه قانون واحد على الجميع، قانون مدني واحد، 

ما عندنا حاليا _، نحن كنساء مستحيل نقدر نصل ألي شيء، وليس سبعة قوانين أحوال شخصية، _متل 

إذا ما قدرنا نوصل لقانون مدني يحكمنا، ما رح نقدر نهائيا ، نوصل ألي شيء، وإذا ما اشتغلنا ع القانون 

والمجتمع مع بعض، كمان أنا برأي، ما رح نقدر نصل لشي. ما بيكفي نشتغل بس ع القانون، كمان بدنا 

ع، على قاع المجتمع، على النساء المهمشات، وعلى الرجال المهمشين، ألنه لألسف، نشتغل على القا

، من قبل الجميع، فالمتلقي اللي عم تصله، عم تصله النسوية كارهة ئالنسوية عم تتصدر بشكل كتير سي  

أو االفعال للرجال، عم تصله النسوية تدعو لالنحالل الجنسي، شفنا بالفترة الماضية، التعليقات اللي اجت، 

والتصريحات، من شيوخ إلهن وزنن االجتماعي. شفنا باليومين األخيرات، الرسام شو كانت نتيجة رسمه، 

وكالمه. نحن عم نشتغل بحقل ألغام، بدنا نشتغل بحذر شديد، وبذكاء شديد، وفعال ، الزم يكون عندنا أجندة 

لنص الشي اللي بدنا ياه. طريقنا كتير طويل، مشتركة، لنقدر فعال ، نصل _ما للشي اللي بدنا ياه_، لنصل 

بس بظن، من حقنا نشتغل، ومن حقنا نطالب باألعلى، حتى لو وصلنا لألدنى، بس نحن من حقنا نطالب 

 باألعلى. ويعطيكن ألف عافية. بظن أخدت وقتي بالضبط. 
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 بندق:  جهجاهفريزة 

 شكرا  سلمى. 

 سلمى الدمشقي:

 شكرا .

 بندق:  جهجاهفريزة 

 ضلي صباح.تف

 صباح حلق: 

كمان أنا صح  لي إني اقرأ شوي  يعني هي صوت نساء سورية، حقيقي، شكرا  يا سلمى، عن جد ويا ثريا. 

إلخ..  بالتشات، على التعليق، ومتوقع، كمان نحن أوالد المنطقة، ومنعرف كيف النظرة إللنا، أو لحقوقنا، أو

 ، حكينا على حقوق النساء، ونوال أقدر من ي على2011الـهذا اللي أشارت له مجدولين، ونحن حقيقي، من 

قتها تحكو و  الحكي على هي الصيرورة، كيف كان، حتى نساء مناضالت سياسيات، كان عم يقولو اآلن مو

، على حقوق النساء، واآلن عندنا ثورة، وإلخ.. ولكن للشي اإليجابي، خلي  الواحد يضو ي، أنه أغلبيتهن

 سوية والنسائية.صارو ضمن الحركة الن

ياللي حابة كمان عل ق عليه، األستاذ أحمد، مثال ، بيشير، أنه ضمن البحث، وضمن المقابلة، أنا أشرت أنه 

% بغرفة المجتمع 50% باللجنة الدستورية، وأنه صار عندنا مجلس استشاري، و28نحن وصلنا ما يقارب 

ي إذا فتحنا األمم المتحدة تبع "اليو إن وومن"، المدني، أنا اللي حابة ضوي عليه، قضية، هذا جهدنا، يعن

وقالت أنه هيي عملت هذا المجلس، وال  هيي وصلت نساء، هذا مو صحيح، حقيقي، هذا جهد نسائي، 

ومجتمع مدني، للوصول لمواقع بصنع القرار، بالسياق السوري، وهذا نضال، يعني اللي غطته هوازن 

ل نتائج. أنا برأي ي، الحركة النسائية والنسوية السورية، كان كتير بارز دورها، أكتر من مشكورة جدا  له، وص 

ل قضيتها، من قضية نسائية،  ل حقوقها، تحو  الحركة السياسية، واألحزاب والجهات المعاَرضة، قدرت توص 
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، انكسر جدار الصمت، حول العنف، حول جدا  بالتغطيةإلى قضية مجتمعية. لعب اإلعالم دور كبير 

حول قضايا، هؤالء اللي بيسم وهن ثالثي المكبوتات عندنا، يعني انحكى عنهن، وخاصة حول التمييز، 

أشكال العنف، اللي بتتعرض إلها النساء، وإلخ.. أنا برأيي كمان نثم ن ما وصلنا إليه، بناء  على التاريخ 

اعتقد هناك، يعني في تغيير  ، للحركة النسوية السورية والنسائية، ووصوال  لليوم، وأنا2011السابق، ل ما قبل 

سنين، بشتغل مع  3لي  جذري، بأنه القضية صارت قضية مجتمعية. أنا عندي فرصة كتير كبيرة، صار

المجتمع المدني، بشمال غرب سورية، وعن جد، هي الفرصة كانت مهمة جدا ، ألنه هيي مساحة للناس 

نه ماننا جايبنلها ياها من المريخ، نحن تقول شو أولوياتها، شو أشكال العنف، شو أشكال التمييز، أل

، حتى التمييز القانوني التمييزمنعيشها، نساءنا بتعيشها، فوقت بيكون هنن يبلشو يحكو، عن كل أشكال 

ثاره، سواء بالطالق، وبالحضانة، وبكل القصص، وباإلرث، وبـ إلخ فعمليا ، ماننا نخبة نحن، نحن منعاني آو 

ها تطل ع ابنها لبرا، وهذا دائما ، أن نائبة ال -حكت مجدولين- ها إذن، إذا بد  رئيس نفسها، ما بتقدر، يعني بد 

منقول، أنه مهما وصلت النساء بمواقع صنع القرار، يحكمها قوانين تمييزية كاملة، ونحن منقوصات المواطنة 

ت زراعية، قانون بكل القوانين، ليس بس بقوانين األحوال الشخصية، بالجنسية، تأمينات اجتماعية، عالقا

 عمل، يعني، بمعنى الكلمة، الوالية، منعكسة بكل القوانين، وبالعقوبات، وإلخ..

 فعمليا ، أنا برأيي، أل، أنا بفتخر، إني أنا من مجموعة من المناضالت والمناضلين، اللي وصلت مكانة

ذلك، فهذا بيهمنا، بصوت عالي، وصلت باإلعالم، وصلت  -متل ما قالت وجدان-المرأة، وصوت المرأة، 

 أنه حقيقي، نحن اشتغلناه. 

رتني بقصة، أنه الحكومات بتترك لرجال الدين، "رجال الدين أكيد في عندنا، على  "،في مجدولين كمان ذك 

رأس هرم النساء، اللي بتحكي بقضايا دينية، وبتفاسير، وإلخ.. في عندنا أول إمامة، اللي هيي عفراء شلبي 

دنا أستاذة حنان، وعندنا كتير، حقيقي عالمات، وكتير قراءاتهن وتفسيراتهن مفيدة وعن -كلكن بتعرفوها-

جدا  إللنا، وفي تقاطعات كبيرة بيننا وبينهن وأيضا ، أنا ال أنكر اآلن، أنه في حركة، ولو بدايها، اللي هيي 
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نشاط الحركة النسوية اإلسالمية، أنا بشجع، كل مين بيقدر يعمل اجتهادات وتفاسير وإلخ.. تضيف ل

النسوية، ولحقوقها، فأنا بشجع كل شي بيقدر يضيف، ألنه هذا هو التقاطع بيناتنا جميعا ، كنساء سوريات، 

من مختلف المشارب واإلديولوجيات والمواقف. فنحن ببحث التمييز بقوانين األحوال الشخصية، جملة كتير 

م حقوق وواجبات أفراد األسرة، إلى المرجعيات مهمة، جد استخدمناها، "تتخلى الحكومات عن مهمتها، بتنظي

الدينية". والمرجعيات الدينية، نقصد بها بكل القوانين، لألسف، المتعددة بسورية، وال نقبل التمييز، ومنقول 

أنه مثال  وهللا قانون الطوائف الكاثوليكية هو أفضل بكتير، هو أفضل، بس هذا ما يعني مواطنة، هذا أبدا  

َورو  نة، وال النص بالدستور على أنه،ما يعني مواط "تصون وترعى"، "تصون وترعى" األحوال  ر،التعابي اَتص 

مواطنة ما بين السوريين والسوريات، وجود دين لرئيس الجمهورية،  الشخصية للطوائف، يعني تأكيدا  على الال

صح مو -فوجود  .طنةوجود الفقه اإلسالمي فقط، كمصدر رئيسي للتشريع، ال موا ؛عمليا ، ال مواطنة

بس وجود أنه تكون زوجته سورية، هذا تمييز. يعني نحن عندنا،  -واضح أنه هو ذكر رئيس الجمهورية

ليس المجتمع اللي فقط، المجتمع، القانون، والدستور، اللي هو رافع وحامي حقوق الناس. اإلشكالية، أنه 

، ح يجتمعو علينا، معارضة وحكومة، وجزء من الدستوريةتجتمع كل القوى ضد النساء، يعني اآلن باللجنة 

يعني  .أديش قوية معركتناي اللي بتواجه كل هذه القوى، تصورو المجتمع المدني لألسف، حقوق المرأة هي  

بس صوتنا، بوجود كل هالمناضالت والمناضلين، أنا لسا متفائلة، وبقول إذا  !قوي ةأديشها صعبة، وأديش 

 قادمة على األقل، بتتمتع بحقوق كمواطنين ومواطنات. وشكرا  إلكن.ما نحن تمتعنا، األجيال ال

 بندق:  جهجاهفريزة 

  !شكرا  صباح، شكرا  كتير. مجدولين تفضلي

 مجدولين حسن:

القانون هو المرجعية الوحيدة، التي يجب أن تكون في أي دولة، ألن القانون هو ما يشكل رافعة للمجتمع، 

ا يشكل أيضا  مراكز قانونية متساوية لألفراد، وبالتالي أية مرجعية أخرى غير ورافعة لوعي المجتمع، وهو م



 يعة الدستور ودستور الشريعةالسوريّات بين شر                             المركز السوري للدراسات واألبحاث القانونية                    

(71) 

ي أحد أشكال التمييز ضد النساء، وغير النساء أيضا . بس نحن نكون القانون، كالعرف والعادات هي  

هذا اللي بدي أشير له.  -عي يعنيهيك توقُّ -واضحين، وأنا أعرف أنك قصدتي ذلك ولم تقصدي العكس 

الفقه اإلسالمي مصدر من مصادر  :ة إلى نقطة مهمة، عندما يكون في القانون، في الدستور السوري إضاف

لماذا؟ ألن المقصود منه النساء  .التشريع، مرق هذا النص على قوانين األحوال الشخصية بالدرجة األولى

هو َمر  في بعبارات ونصوص -النص على بقية القوانين المدنية، مثال  اللي بتتعلق مثال   فقط، ليش ما مر  

ولكنه لم يأخذ هذا الحي ز من التمييز إال  في قوانين األحوال الشخصية، وهذا نحن الزم ناخده بعين  -قليلة

االعتبار، ألنه بكل بساطة، الدين هو أحد أهم األسباب، اللي بتخلي هناك سلطة على النساء لتقييد 

نه الدستور بعد النزاعات، متل ما يحدث في سورية، هو فرصة المجتمع. اللي بدي إحكيه، أنا بد ي قول، أ

نو الوضع القانوني تبعهن، وبنفس الوقت هو له مخاطر كتير كبيرة. ألنه نحن حقيقية، ألنه النساء يحس  

منعرف أنه بتونس، حاولت كتير المرجعيات، إنها تشل ح النساء ما تم اكتسابه سابقا ، ولكن كانت الحركة 

سورية، هناك اآلن حسب التركيبة الحالية،  أيضا  فيلنسوية التونسية بالمرصاد لهم. بعتقد أنه النسائية وا

ولكن هناك من  -يمكن أن ال تكون مكاسب هذه المكاسبوإن  كانت -وحسب اللي بسمعه وبشوفه، هناك 

أن  الدستور بعد أيضا ، الزم ناخد بعين االعتبار،  .يريد االنقضاض عليها، وألن من يريد انقضاض عليها

، وألنه فرصة، وألنه مغامرة، يجب أن يكون النساء يعملو جدول أيضا  مغامرةالنزاعات هو فرصة، وهو 

بجدول أعمال محدود، بتراتبية كاملة، بمطالب  .أعمال، أو يرسمو استراتيجيات، تتعلق بالعمل بشكل كامل

لنسوية أو الحركة النسائية أو ما بعرف إيش، هي وأنا ال أت فق مع معظمكن، اللي قال أن  الحركة ا .واضحة

ما إلها عالقة بشكل أو بآخر بالعمل السياسي، أل يا صديقاتي، أنا أظن أن العمل من أجل حقوق النساء، 

ة، دولة المواطنة، وهذه يعني برامج عمل سياسية، نحن ديمقراطيهو عمل من أجل بناء دولة حديثة، دولة 

 بالمجتمع، أنه دولة المواطنة هي شي اجتماعي، أبدا ، هي شي سياسي بالكامل، وهللا نروح نقولما فينا 

ولطالما كانت حقوق النساء ميدان للتصفيات السياسية بين األطراف  .وحقوق النساء شي سياسي بالكامل
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أنه  المتنازعة، وهذا أكتر ما يتم التراجع عنه، والعمل على المساومة عليه بعد أي نزاع، حقوق النساء،

نعم، ليس هناك أهم من المساواة بين جميع . ليست أولوية، ليست من األهمية بمكان، عندنا في شي أهم

المواطنين، وليس هناك أهم من أن يكون هذا المواطن، ال يحس أن حقه منتقص في بلده، وحقه منتقص، 

ك شخص في هذا البلد يحس إن كان امرأة أو رجل. هذا يجب أن يكون، وإال  أنا اعتقد أنه، ما دام هنا

بمظلومية، إن كان رجل أو امرأة، هذا عمليا ، سبب لتجدد النزاع في كل مرة. هل نريد دستور ال يعالج 

أسباب النزاع في سورية؟ إذا كنا نريد دستور، ال يعالج أسباب النزاع في سورية، فلنذهب إلى حقوق النساء 

مسائل سياسية، وال تنفصل إطالقا ، وهناك تقصير من األحزاب  باعتبارها مسائل اجتماعية. ال، حقوق النساء

 -الواحد يحكي ضميره يعني على األقل- السياسية السورية، واليسارية منها تحديدا ، في تبني أجندات نسوية

نحن كلنا كنا بأحزاب سياسية يسارية، وهي ليست لديها أية مشكلة مع حقوق النساء، ولكن لم يكن هناك 

واضحة تتعلق بحقوق النساء، أو على األقل، تبن ي كامل لقضايا تتعلق بالنسوية، بحجة أنه  أية نصوص

هناك حقوق إنسان شاملة للجميع. نعم، هناك حقوق إنسان شاملة للجميع، ولكن للنساء وضع خاص في 

ضع استراتيجيات ما لم تقم النساء بو  ،بلد متل بلدنا. هي مسألة يجب أيضا  أن ناخدها بعين االعتبار. إذا  

% في اللجنة الدستورية اآلن، _وأنا 28واضحة، لكيفية االنخراط بالعملية الدستورية، بغض النظر، هناك 

أنا ما عندي تفاؤل  أنى( ممازحة) أكتر من هيك احكيما بعرف كن و هذا، اآلن نوال هون وأنا ما بسترجي 

نه نوال رئيسة المجلس، إذا حكيت بيصير ، ألاحكيأكتر من هيك ما بسترجي  أنه رح يطلع معهن شي.

 عندي في مشكلة. 

أنه اللجنة الدستورية اآلن، اللي ما رح يطلع معها شيء بالخالص، على األقل  عتقدأ بكل الحاالت، أنا 

% من النساء، وإن كانت هذه النساء، بعضهن يحملن أجندة نسوية، وبعضهن 28بالمدى المنظور، اآلن 

ل على النساء باللجنة الدستورية، يجب أن أبحث عن أل، بكل بساطة، هذا غ ير كافي، غير كافي ألن أعو 

نساء خارج اللجنة الدستورية، من أجل ماذا؟ من أجل االنخراط بعملية صياغة الدستور، من خارج الدستور، 



 يعة الدستور ودستور الشريعةالسوريّات بين شر                             المركز السوري للدراسات واألبحاث القانونية                    

(73) 

تل ما سبق قبل اللجنة الدستورية، على قضايا دستورية، فقط، م ،ومن خارج العملية أيضا . لم تعمل النساء

موضوع، واشتغل على هذا الموضوع، بنظرة الوأسلفت، أنه تجمع "سوريات" هو الذي اشتغل على هذا 

استشرافية للمستقبل، سيأتي يوم سنناقش الدستور، رغم أنه كانت هناك أصوات تقول، أن المشكلة في 

كتاتورية من الدستور، وأصل سورية ليست مشكلة دستور. ال، ال، أل، أصل القوانين من الدستور، وأصل الد

كل الشرور من الدستور، ألن الدستور هو المرجع للجميع، وهو رأس هرم القانون، وهو باألصل الدستور 

هو منبع القوانين. إذا لم يستطع الدستور، رسم قوانين تهتم بالمساواة والمواطنة، وعدم التمييز، وتجريم 

حق النساء في الوصول إلى مواقع صنع القرار، فإن هذا الدستور العنف، وإشراك النساء في الحياة العامة، و 

 ة، اللي نحن بدنا ياها. شكرا  لكم.ديمقراطيسيكون دستور ال يعكس دولة حديثة، أو دولة 

 بندق:  جهجاهفريزة 

  !ليشكرا  كتير، مجدولين. ست نوال، تفض  

 :يازجي نوال

ة، صفورية، ومنفصلين عن الواقع، بجوز نكون بالعصفوريقبل كل شي، بدي قلله لألخ اللي قال أنه نحن بالع

، وبيجوز نكون نحن أحد هؤالء المجانين، مجانين مجانينهاألنه هو كل قضية في لها مجنون، الزملها 

 هذا الكالم.  القضية، قضية المساواة، والمواطنة، وحقوق اإلنسان، وكل  

ال بأس، ولكن كل ما قيل هنا، يدل على أن مجدولين  إذا بهذا المعنى، بيحط نا، يعني بيعتبرنا بعصفورية

وهوازن وصباح وسلمى وفريزة وثريا، وجميع اللي شاركو، _نسيت شي حدا منكن صبايا؟ كلهن_، انطلقو 

من الواقع، لكي يؤكدو أن حقوق النساء هي معيار المواطنة، في الدستور وفي القوانين. شايفة مجدولين؟ 

سياسة، القضية النسوية والنسائية وحقوق النساء، هي سياسة السياسات. يعني ليس ي، إذا السياسة إذا  هي  

هناك أي حدا بيفصل بين القضيتين، هيي معيار، باألخير، معيار واضح وصريح، فيه حقوق للنساء؟ إذا  

ذا  هو دستور يصون حقوق إ، فيه حقوق للنساء كاملة، على أساس حقوق اإلنسان؟ ديمقراطيدستور 
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اطنة لجميع المواطنين، مادام بيصونها للنساء، معناتا لجميع المواطنين، بالمطلق، ألنه النساء آخر، المو 

، ديمقراطيآخر من يحصل على الحقوق الكاملة، معناها حقوق النساء ر سخت في الدستور، إذا  هو دستور 

 ق. يرعى حقوق اإلنسان، ويقوم على أساس المواطنة وحقوق المواطنة، هذا بالمطل

دي لكن ب -ديش عندي قناعة بإن هأقد ال يكتب، ال أنا، يعني ما بعرف  - كتب اآلنهذا الدستور، الذي ي  

النسوية يعني أنه القضية  قول، أنه انقال عن أجندة نسوية عابرة لالصطفاف السياسي، هذا فرق، هذا ال

 متل ما قالت-د إليه، الزم يعالج سياسية، سياسية، سياسية بامتياز. هذا الدستور الذي يكتب، نعو  ليست

ذا النزاع الزم يعالج أسباب النزاع، الزم يأك د بكل مضامينه، على أنه ه -مجدولين، بعتقد مجدولين اللي قالتا

لبه، ضمانات تنفيذه. ألن الحظو،  لن يتجدد، بعد أن ي قر  الدستور، يجب أنه يتضمن هذا الدستور في ص 

قانون عبارات وشعارات طنانة، ويقال، أنه يترك تنظيم ذلك للقانون، وبيجي ال كتير كتير بتصير، أنه بينقال

بيخربط كل شي، وما بيسأل عن كل الصيغة اللي إجت بالدستور، وبيطلع مخالف للدستور، وما حدا 

 بيسأل. فيجب أنه يحتوي على ضمانات تنفيذه، وال بد أن يضمن حقوق جميع المواطنين والمواطنات.

والمواطنات؟  ،ك تقولي والسوريات؟ المواطنينبد   ،ول جندرة اللغة، أنه هل كلما قلنا السوريينفيه جدال ح

فيها وجهة نظر، طيب خلينا نقول مثال ، بالديباجة، تعاريف، حيث ترد كلمة السوريين، يعني بها الرجال 

عتها، شايف كيف؟ أو والنساء، السوريين والسوريات، بقبل، ما عندي مشكلة، خليكن بصيغة السوريين سا

، بس عر ف باألجندة، أنه هذه الكلمة تعني السوريين والسوريات. سال بأالمواطنين، حتى ما نضل نكرر، 

عم بنطلق شوي للناحية العملية، كيف أنا بشوف الدستور الجديد، وأنا موافقة مع كل شي انحكى، اللي 

هو باكورة . يكي على هذا البحثلك، وبهن   رجع بأك دحكيتوه صبايا كالم ثمين جدا ، ومهم جدا . ويا هوازن ب

كانت الباكورة هكذا؟! أنا بعتقد، بعتقد، أنه صار ضغط عليكي شوي بالوقت،  أعتقد فإذاأعمالك على ما 

ه بيجوز كان بد   -بتصور هيك-يت هيك شوي استعجلتي باألخير، يمكن منشان تطلقيه بآذار، ألني حس  

اعتك، شكرا  إلكن صبايا، ثريا، اللي عملتيه ممتاز، أنا بعتقد كل واحد مننا بيعمل ة وقت زايد. شكرا  لشجشوي  
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ه بيطل ع سيدات من اللي حواليه على هذا البحث، وبياخد رأيهن، ألنه هو فعال ، بحث تنويري، ن  إهيك، 

 دي فريزة مثال ؟ومهم جدا . وبدي اسأل أنور، كم سيدة بإدارة المركز يا أنور؟ هل هناك مناصفة؟ وال  بس عن

 

 بندق:  جهجاهفريزة 

م، ال أكتر وال أقل.   أنا عم بقد 

 :يازجي نوال

دة جدا  ى تتعلمي تحكي دقائق، مو دقيقتين، وأنا سعينتي حكيتي كتير منيح، بتمن  إك شغلة، يني قل  فريزة، خل  

 !. شكرا  إلكسمع صوتك دايما  إى نك حكيتي أكتر بكتير من دقيقتين، وَرح  تحكي كمان، وبتمن  إ  

 بندق:  جهجاهفريزة 

 أنا بشتغل ع األرض، أنا _ست نوال_ بشتغل ع األرض.

 :يازجي نوال

ر أنه كل هدول السيدات،   جت من الهواء. إراؤهن ما آكلنا منشتغل ع األرض، فريزة، انتبهو، ردت اقد 

 بندق:  جهجاهفريزة 

 أكيد، أكيد، بعرف، بعرف.

 :يازجي نوال

وها ببرج عاجي، وبيعملو على األرض، وكل المنظمات اللي بتعمل ع األرض، اللي بيسم  ن عايشين وال هن  

"grassroots organization.ومن هونيك نبتنا، ولسانا عالقين هونيك ،" 

 بندق:  جهجاهفريزة 

 !شكرا  إلك

 :يازجي نوال
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  !شكرا  إلكن كتير

 بندق:  جهجاهفريزة 

 !لياآلن، وجدان، عزيزتي وجدان، تفض   يا هال، شكرا  إلك ست نوال.         

 وجدان ناصيف: 

 .شكرا ، وهللا أنا.

 :يازجي نوال

 !وجدان، أنا ما ذكرت اسمك، وجدان، شكرا  إلك 

 وجدان ناصيف: 

 !ةاسمي صعب شوي  ، بس أنا دائما   ؟!هلل ليش هيك نستنيأيا :أي وأنا يعني قلت

 :يازجي نوال

 !بالقلب، بالقلب يا وجدان

 صيف: وجدان نا

 اسمي صعب، هون ما بيعرفو يلفظوه.

 :يازجي نوال

 !ما تواخذيني

 وجدان ناصيف: 

 !أبدا   ،كوال يهم  

 :يازجي نوال

  !كالمك كان كتير كتير كتير مهم، شكرا  إلك
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 وجدان ناصيف: 

 حالي ما عاد عندي، بصراحة، أنا ما بحس   .أنا يعني أصال ، بعدك عم يجي دوري ما ،شكرا  إلك، شكرا  

 عندي شي كتير ضيفه، أنا بتفق مع كل الصبايا، ع كل شي، وما عندي شي أبدا  ضيفه، فينا ننتقل للفقرة

 اللي بعدها فريزة.

 بندق:  جهجاهفريزة 

طيب، شكرا ، وجدان ما دام ما بدك تضيفي شي، طبعا ، بعد وجدان، هو أنا. أنا بس بدي إحكي شوية، 

كنسويات وكنساء عم نعمل بالنشاط العام، وعم بنناضل، وفعال  إلنا نضاالتنا م انتقادات علينا، لم ا الناس بتقد  

ح، هو اللي بيخلينا ننتبه، ينا نصح  النقد هو اللي بيخل   !وكذا. معليش يا جماعة، نحن ليش دائما  مننزعج؟

نتو عم إ وين في شي ما عم نعمله، هؤالء الناس لم ا عم تحكي، وهؤالء النساء اللي بتقول مثال ، وهللا

هذا، هذه  لحكيهننتو مدري شو، خلينا نطل ع، ليش عم بيقولو هيك؟ يمكن يكون في إلهن أسباب إرو، بتنظ  

الناس اللي عم بتقول. أوكي، نحن فعال  عم نشتغل، والنسويات عم بيشتغلو، النساء عم يشتغلو، النساء 

في؟ لم ا فيه نقد، يعني أنا بدي دو ر وين اللي ضمن النشاط العمل المدني، والقياديات. بس هل يا ترى بيك

مورن أأي أنا بسمعا كتير، أنه شو عم بيشتغلو؟ شو عم بيعملو؟ كل  المشكلة؟ بدي روح شوف شو فيه؟

ين، هذه الناس عم بتعاني، ما عم بيكون إلها مجال، النساء اللي ن محق  تمام، يجو يشوفو م عاناتنا، كمان هن  

جال تعمل شي تاني، أنا بدي فك ر فيهن هؤالء اللي ع األرض، هاللي بسورية عم بتعاني، ما عاد عندها م

كيف عايشين؟ كيف عم بيقدرو يتصرفو؟ صار أحيانا  ما عم بيالقو ياكلو، ما عم بيالقو أي شي يعملوه، 

لم ا عم يجو يسمعونا، نحن عم نحكي، شي عن الدستور، أوكي، مهم الدستور، كتير  كهربا، وإلخوضعهن، 

م، بس نحن كنشاطنا، كنسويات، بعدنا ما عم نشتغل عمل متكامل، عمل يفرجي اآلخرين أنه شغلنا مه

حلو، صارلنا عشر سنين، معليشي، بعدنا ما صار في شي بشغلنا، يلفت االنتباه لألرض، للناس، لم ا في 

ا تحس بأزمة، أكيد  امرأة، وهللا، عم بتعاني، وعم تعمل كتير أشياء، وبيجو بيقولها الدستور، طيب أكيد بد 
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ا تقول شو؟ أنا مهم إلي الدستور، بس كمان مهم على التوازي، من العمل ع الدستور، أنه يصير في  بد 

 عمل أكثر من أجل النساء.

في شغل من أجل الجميع، لم ا بيقولو وهللا هنن نفسهن النساء، أي صحيح فيه شي منه، فيه عندنا عمل 

ن اللي بيشتغلو، نفس النساء هني اللي بيطلع، ليش؟ إذا  في خلل بطريقة للنساء كتيرش نفس النساء هن

ة العمل المدني، في خلل بطريقة المنظمات، ما عم تقدر تشرك جميع النساء، أو الشريحة األكبر، في شريح

مكن مي دائما  موجودين، إذا  في خلل، تعو لندو ر عليه، لوال ما في خلل، ما بيجي انتقاد، لمعينة هنن ال

يجي انتقاد بطريقة، بس االنتقادات كتيرة، ليش منخاف من االنتقاد؟ ليش مننزعج؟ ليش منجي نشتغل 

ر، بدنا نفتش.  دغري ع المظلومية؟ ال ، بدنا ندو 

يه يعل منا، مش بس نبحبش، كتير مهم هذا إلنا، ما هذا البحث كان في كتير حلو، أنه عم بيبحبش، خل  

، ع فكرة، بهذا المجال، مو مشاني أنا، أنا، على صعيدي الشخصي بقدر بعرف، أنا كتير عندي جروح

 عيش، بعرف دب ر أموري، بس في كتير نساء، امورهن كتير ضيقة، فيه عندنا خطأ بآليتنا. عم بتقلي إحدى

قالتلي، ألول مرة  موضوع إلخالنساء من الداخل، بعد ما صارت الحالة ع الفيسبوك من يومين، مشان 

 .عن جد، فيه نساء داخل، ونساء خارج. ألول مرة، بعد ما قريت عندها بحس، أنه

أوكي، أنا مع أنه نحن نناضل على كل المجاالت، بس ليش التركيز على فكرة أقل أهمية، أنا بشوفا أقل 

أهمية، الضوجة اللي صارت على الفيسبوك هديك اليوم، من واقع نساء، هذه النسوية بس؟ هيك بيقولو. 

خي، أوكي منعرف عم بتشتغلو، بس ليش قضية من هذه، كل النساء بتتحرك فيها؟ ليش القضايا طيب يا ا

 األخرى مو كل النساء بتتحرك فيها؟ 

فكتير في تساؤالت، كتير في أشياء، نحن محتاجين، فعال ، نعيد النظر بكل آليات عملنا كنساء، لم ننا نكون 

فيه شغل، المنافسة، هذه المنافسة اللي الغير، المنافسة العدوانية وفيه شغل للجميع،  .يد وحدة، ونعيدإفعال ، 

بين النساء، خليني سميها، عذرا  يعني، فيه منافسة عدوانية، فعال ، بين النساء، خلينا نتجاوزها، خلينا نرتقي، 
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األشياء، كتير مهم هذه األشياء، نفكر فيها، إن كان باللجنة الدستورية، وال  بالـ..، الحرب صارت بهذه 

منقدر  كنساء، الليليش؟ أنا عندي دعوة للمحبة، للتعاضد بين النساء، للبحث عن الجزء المليان بيننا كلنا 

 وأنا بشكركن. رح ننتقل اآلن. بالنسبة إلي، خلصت اآلن.  فعال ، نمشي بقضايانا.
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 بندق:  جهجاهفريزة 

ح عيد التأكيد على ما جمعنا في ورشتنا، كل مداخالتكن في حلقة الحوار، وقلنا بسياق عملية تفكير ر 

مل تشاركي، فعال ، هذا كله تفكير تشاركي، اللي عم نقوم فيه، وهذا نفسه كان بالبحث، بريادة هوازن، وع

 الفريق كله، وبالمشاركات المعم قة اللي إلكن دور فيها. 

لى عتحت المحاور، وأضافت الحلقة الثانية، أتاحت االستدراك، والحوار المكث ف والتأكيد اليوم، الجولة ف

 المحاور. في الجولة الثالثة، سنعمل على توصيات، تكون عناصر مطالب، وخطة عمل مقبلة. 

ل اآلن، رح ننتقل للتوصيات، صبايا، كل وحدة منكن فيها تطلق توصياتها، وَرح  نرجع نعيد الدور، متل ك

  !لومرة، وحدة، وحدة، ومنبدأ من عند ثريا الجميلة، تفض  

 !لي ثرياتفض  

 :حجازي  ثريا

 هنن- قت على شغلة، قلنا نحن، قبل ما روح على التوصياتشكرا  كتير كتير إللك، بما أنه مجدولين عل  

مجتمع ا النساء والي فترض أنه فعال ، الدستور يكون هو األعلى والقانون، بس دائما  منقول، إذ -توصيتين بس

 ما حمو هذا القانون، فنحن منعرف أديش عندنا، بمحالت، قوانين، والناس بتلجأ لألعراف، فبتروح بتلجأ

 . خارج القانون، وهذا اللي نحن ما بدنا ياه، لهيك نحن منقول، بدنا نشتغل من راس الهرم، ومن القاعدة

 بالنسبة للتوصيات، أنا بصراحة، عندي توصيتين. 

ماع، ولى، إلها عالقة بالنساء، بما أنه النساء عندهن قدرات، وخبرات، بالسياسة، وباالقتصاد، وباالجتاأل

ر النساء، ل، لم ا النساء بتكتب بكل شي، ومراكز األبحاث، ال تأط  فاتركو النساء تكتب بكل شي. بتخي  

مكن مالنساء بتقدر تكتب، بكل ما تشتغل بس بالقضايا النسوية، والنسائية، وقضايا النساء، و و و و. الء، 

ف ينكتب فيه، وبتخيل، لم ا النساء رح تكتب، بالتاريخ وباالقتصاد وبالسياسة وبالحرب وبالحياة، ح نشو 

 وجه تاني لكل هذه المفاهيم، فافتحولنا المجال شوي. 
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ا ، ما في كتير كنت عم بسمع، أنه أوكي هذا عمل تشاركي، عمل تشاركي، عمل تشاركي، هو فعال  دائم

هيك عمل بيطلع فيه واحد لوحده، بس كمان، مرق بضمن الكالم، المنهج التشاركي، كمان هيك من خبرتي 

عال ، البسيطة، _كوني إن ي بعتبر حالي بكتب بمحل ما_، منتمنى أنه بالمرات اللجاية، إذا بده ينشغل شي، ف

و يكتب، فيكتبو بيستند على المنهج التشاركي، يكون منهج تشاركي حقيقي، ألنه مع  يفترض أنه لم ا حدا بد 

بعضهن، بيفكرو مع بعضهن، بيطورو الفكرة مع بعضهن، لحتى يطلع هذا المنتج. فأنا ما بعتبر حالي، 

 لمجرد اني أنا شاركت، بمقابلة معم قة ببحث، وكتبت مقالة، أو كتبت ورقة خلفية، بعتبر حالي اني أنا

خيل، أنه نحن شوي بعاد، عن فكرة المنهج التشاركي، من وجهة شاركت. أغنيت، أضفت، أوكي، بس بت

دنا نحن السوريين هيك دائما  عن محالت، أنه بواجه، بكتيرنظري. ليش قلت هذا الكالم؟، ألنه دائما  أنا 

شي، هو بر ات المألوف، فبس مشان نضل  نحن فعليا ، ضمن هذا اإلطار. كمان كعمل، أنا شفته هو فعال  

اآلن عم نعمل نقاش مع المركز، بس فعال ، هو  ألنه نحن -يعني مو بمجال المجاملة-بس مختلف، مو 

عمل ملفت للنظر، منتمنى انه ما يصير متل أي أعمال منعملها، منعمل عمل، وخلصنا، وبيروح هذا 

لص بتوصيات،  ، وأكيد، ما بينتهي الحديث وطلع بخالصاتالعمل مع الوقت. يعني بتخيل أنه، إذا خ 

لجاية، لدستور والقوانين وحقوق النساء عند هذا المؤل ف. فيفترض أنه يكون بي ستتبع. ومنتمنى بالمرات ابا

لتانية، أنه يكون في مشاركات أوسع، وخاصة إذا ط بق المنهج التشاركي، ونطلع من الدائرة األولى، والدائرة ا

ال ، بقدر اتصور ليش هيك صار؟ ليش اللي منلجأ إللها. يعني هوازن قالت، أنه هيك صار، بس أنا مث

انحصر ضمن األسماء، اللي عادة يعني نحن منشوفها بتكون موجودة بكل مكان، فبس هيك هي هيي 

 !توصياتي. شكرا  كتير إللك

 بندق:  جهجاهفريزة 

 شكرا  ثريا، وللمرة الثانية برجع بغلط نفس الغلطة، وبنسى هوازن، ألن محببة على قلبي كتير كتير
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 :حجازي  ياثر 

 .ة، غلبتها لهوازن هالمر  

 بندق:  جهجاهفريزة 

  !لي هوازن، وآسفة كتيردائما ، ألن هيي بروحي فبنساها، والغالي منسي، تفض   

 :خداج هوازن 

نتو كنتو مشاركات رائعات، والعمل إأول شي، هأل منيح أنه أنا بعد ثريا، حابة قول شغلة، أنه فعال ، ثريا 

في محرر، كان في محامية، وكان في مركز قانوني،  يشتغل، كانفريق عمل عم  كان تشاركي، وكان في

شي عم ينكتب، يعني في جزء كتير كان متكامل بالبحث، الجزء األخير المقابالت، هي  عم بيراجع كل  

تكانت جزء مهم، وتناولت جزء مهم من البحث،  على كتير مساحات، أنا فعليا ، لحالي ما كنت قادرة  وضو 

عليها. يعني أنا بعرف، أنه في جزء كبير من الحديث، اللي آخده مثال ، انت اللي قلتيه، ياللي هو  ضوي 

عن واقع النساء، أنا بدي روح أبحث عن ه بالكتب، ما في كتب، انتو كنتو الكتاب تبعي، انتو كنتو أساس 

لي قالته مجدولين، ياللي قلتوه هذا البحث، حتى ياخد هي الجودة، وهذا الصدى. ياللي قالته الست نوال، يال

. قصة القوانين، وانه أنا أنكرهاكلياتكن، فانتو كنتو مشاركات حقيقيات في البحث، وهي أنا ما فيني أبدا  

أو فاتتني قصة بالقانون هون، الباحث مانو خبير بكل شي، يعني أنا ما عندي اإللمام  هون،فاتني قانون 

ن ما أعرف هون، شو يعني؟ أو ليش يعني هيك؟ فهون في قصص الكافي بكل شي، حتى لو قريته، ممك

ة، وهذا الشي كتير جميل يطكتير بتصير تشاركية، أوقات نحن ما مننتبه لحجم التشارك، هي مانها بس

كان. أنا بعتبر أنه وجودكن كان قيمة مضافة، وهي الجلسة بالذات، كمان هيي قيمة مضافة، أكتر وأكتر، 

وللحوار حول التوصيات القادمة، وبالمناسبة، البحث ما كان بيحتوي توصيات، هي  للبحث وللحوار حوله،

توصياتكن، أنا عاجزة عن اني حط توصيات، أنا عاجزة عن اني قدملكن، أنه هيك الزم يكون العمل ع 
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هيك، أوكي، أنا بس عطيت هالمساحات، لحتى نربط األجزاء تبع  كذا، أوالدستور، أو هيك الزم يكون 

 قادرة أعمل لوالكن. كنتركة النسوية ببعضها أكتر، من هيك ما الح

 الشي التاني، اآلن في عندي أنا بس جواب للست نوال، أنه فعال ، المركز في عندن مناصفة، يعني مت بع

 سياسة المناصفة، مشان الست نوال تكون مط منة نسبيا ، على أحد المراكز السورية أنه فيه مناصفة.  

ت، يي، أنه الزم بقى نفكر، أنه يصير فيه عندنا نسويات باحثات بكل المجاالت، نسويات باحثابس أنا برأ 

 .ومحررات نسويات، وكل العمل المنجز يكون نسوي بحت

ي، بس بعرف،  الحقيقة،يسلمو، ما عندي توصيات كتير  ي، وممكن اآلن اعجز وص  عجزت بالبحث وص 

 و.أنه انتو قادرين توص  

 :أنور البني

 !ء الخير للجميعمسا

 :خداج هوازن 

  !مساء النور

 بندق:  جهجاهفريزة 

 !هلين، مساء النور، أستاذ أنورأ 

 :البني أنور

بس كنت بد ي علق على سؤال السيدة نوال، يعني نحن مو ألنه حريصين، بس ألنه هذا واقع، اللي منشتغل 

نه فعال ، زميالتنا وزمالءنا موجودين، خالله، أنه المركز حتى بمجلس اإلدارة النص، مو ألنه قاصدين، أل

ر على مين يشغل، ألن ما عنا حدا، ألنهن فعال ، هنن جزء من عمل المركز، يعني ما ألنه نحن عم ندو  

من أساسه يعني ، وحتى الفريق اللي عم يشتغل بسورية، كمان يمكن لسا في نساء أكتر من النص، فمتل 

اقع، واقع عملنا، وواقع مجتمعنا هيك، ما بقصد أنه وهللا نحن ما قلت، هيي ما مسألة حرص، ألنه هذا و 
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نروح نجيب نساء، ونجيبهن، ونحطهن، ألنه بدنا النص أو كذا، ألنه فعال ، هو بيئة عملنا هيي هيك، 

ضمن هالمجتمع، اللي نحن منآمن أنه هو موجود فيه النساء والرجال، وممكن النساء اآلن لألسف كمان 

، بس هنن د بسبب الحرب، وما نتج عنها من تناقص عدد الرجال بين قتيل ومعتقل وفار[]يقص أكتر بالعدد

 هي طبيعة عملنا، وطبيعة عمل المركز، أنه هي بيئتنا. 

 م  وبالنسبة لموضوع، أنه نحن أكيد كأبحاث، ماننا مختصين بالنساء، نحن أبحاثنا، بكل القضايا اللي بته

يع النساء، وبتهم قضايا تانية حقيقة، غيره للتقسيم اإلداري أو توز  المجتمع، إن كان بالدستور، وبتهم  

 السلطات، بس كمان اآلن، الواجب بقى ع المنظمات، اللي هيي بتهتم بقضايا النساء، وحقوق النساء، هيي

تاخد هالبحث، أو تستفيد منه، لتساوي مناصرة ضمنه، لتعرف شو بدها ع األقل، وقت يحكو بالدستور، أو 

و أو بأية قضية، بتخص تعديل القوانين بسورية، يكون عندهن مستند، يقدرو يعتمدو عليه، لحتى يقدمكذا، 

 مطالبهن. فبس نحن أكيد، أي فرصة بدها تكون، أنه نالقي أنه هالموضوع الزم يرجع ينعمل، ينشغل عليه،

 !جهودكن لأكيد ما رح نوف ر هالقصة. وشكرا  لك

 بندق:  جهجاهفريزة 

رجع للتوصيات، بدي أعطي لألستاذ يوسف مداخلة، األستاذ يوسف فخر أاذ أنور، بس قبل ما شكرا  أست

 الدين، اللي كان مشرف ع البحث.

 يوسف فخر الدين: 

ب، لكن وجدت، أنه من لنا على حواركن مش كتير، أنا بالنسبة إلي، كان محب  مسا الخير، الحقيقة، تدخ  

فرصة أخرى، لنحكي فيها مع بعض، بالنسبة للمنهج التشاركي،  المهم، توضيح مسألة، ربما ما يكون في

 سنة.  15اللي عم نشتغل فيه من أكتر من 

 :يازجي نوال

  !افتح الكاميرا ،افتح الكاميرا يوسف
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 يوسف فخر الدين: 

 15معليش عندي مشكلة بالكاميرا. بالنسبة للمنهج التشاركي، عم بقول، اللي عم نشتغل فيه، من أكتر من 

بمنهج، عادة ، يوم ما نشتغل  عمل، وإلخة، هو متل كل مناهج البحث، هو أدوات، وطرق تفكير، وطرق سن

 ؛. أنا ما بشتغل بالمنهج التشاركي، دائما ، بكل العناصرمدرسيعلى الفهم، مش منعتمد ع تطبيق  منعتمد

واقع متحرك، وواقع معق د،  أنا بتعامل مع .يعني ما بحط قدامي ورقة وقلم، وبقول هذه توفرت، وهذه توفرت

المنهج التاريخي، كان أساسي بهذا البحث، المنهج  .بستفيد من المناهج ضمن اإلمكانيات المتاحة إلي

نعم، فك رنا سويا ، نحن نعم، وضعنا خطة  سويا ، نحننعم، كتبنا  ،نحن .التشاركي، كان أساسي، أستاذة ثريا

أشهر، أنه نضلنا  8من الجمال بمكان، أنه كنا قادرين خالل  عمل سويا . تميز هذا البحث، بباحثة كانت

كان في قراءة كتب، بمحالت كتيرة  .كان في قراءة كتب، بمحالت مشتركة. نحكي، ألوقات طويلة جدا  

ل، وندخل بأدق المسائل سويا . وبضهرنا محاميينا  :ألستاذة هوازن، وتكتب، ونرجع نحكي، ونفك ر، ونفص 

وفي األستاذ  ؛ومي، عم بتدققلنا على تدقيقنا، وعلى تفكيرنا، عم بتشارك معنا بالتفكيرفي محامية، بشكل ي

ومنقدم له تقرير، ومنتناقش نحن وي اه. نحن اشتغلنا، كفريق عمل تشاركي،  أنور، بشكل أسبوعي، بيقرأ،

ضها، حاولنا نعمل مسألتين، المسألة األولى،  هيي أنه يكون بمعنى الكلمة، هلء في مسائل، حاولنا نعو 

عندنا المقابالت، والمقابالت المعم قة بطبيعة الحال، المنهج التشاركي هون ليش بيقول، أنه األستاذة ثريا، 

ألنه نحن منعتبر، أنه هيي يوم ما إجت قالت معلومات،  ؟يوم ما إجت قد مت أفكارها، أل، شاركت بالبحث

األفكار، اللي كنا نحن  امتحن ااها، وبناء  عليها رجعنا وحللت معلوماتها، وقدمت تفسيرات، ونحن رجعنا تبنين

الحقيقة، مع مقابالتكن، نحن كنا . كاتبينها، امتحننا النتائج اللي كن ا عاملينها، غي رنا بكتير من المسائل

فرضية الدراسة، نحن رجعنا . نغي ر، مع مقابالتكن نحن كن ا نفك ر من البداية، من المنهج، نرجع نفك ر فيه

شتغلنا عليها، بناء  على المقابالت اللي انتو عملتوها. كان المنهج التشاركي بمقدار، طبعا ، لو أتيح إلنا، ا
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متل ما قدمت إحدى السيدات، أنه ننوع أكثر، ناخد عدد أكبر من المشار كات، وبتنويعات، كان أكيد، أ غني 

 البحث أكتر، وأعطى ضمن المنهج التشاركي أكتر.

المنهج التشاركي أيضا ، باإلضافة أنه هو يعني كل هذه المسائل اللي ذكرتها، هو آلية تفكير، بالنسبة إلنا  

هو آلية تفكير وحلول، في مواجهة حالة من التشظي، اللي عم نعيشها، من الفردانية المبالغ فيها، من 

رايحين مو ضد الفردية،  نالفردية، نح .البحث عن أبطال، من التمل ق المبالغ فيه، من اإلشادة المبالغ فيها

نحن رايحين نأك د على الفردية، بإطار جماعي، نأك د أنه العمل الجماعي، يتيح اإلبداع الفردي. انتو اليوم، 

اعطيتو مثال إضافي، لقدرة التفكير الجماعي على تقديم محاور، على تأكيد، وافتتاح رؤيا، وهذا اللي نحن 

رة الحوار، توصيات تتجاوزمنأمل للنهاية، نسمع من التوصيات، م هيي  :تروح لمحلين ؛تل ما تفضلت ميس 

فيها الحالة السورية،  ةوتكون عناصر لخطة عمل مقبلة. اليوم الحل لألزمة الكبيرة، الواقع ؛مسألة مطلبية

ل األشخاص، اللي بيعتقدو أنه هنن قيادة، وهنن قادرين، ينتجو من راسهن  أنه تتراجع الفردية، يتراجع تغو 

واالشيا الجيدة، اللي الزم نعملها،  ؛على ان الحقيقة موجودة عند الناس رجع نأك دن ؛للناس ايعودو و مسائل، ال

ونحن إذا كنا باحثين، أو قادة، أو سياسيين،  ؛والتحليل الجيد، هو موجود عند الناس ؛موجودة عند الناس

، ونقول أنا باحث، ما ونكتبشتغل، أو إلخ..، فنحن بحياتنا مع الناس، مو بس أنه ناخد منهن، ونروح ن

وهذا المنهج،  .هؤالء الشركاءا الباحث والقائد يمد إيده، وينهض هو والناس، يتقدمو  أنا بجيبها، الء، يجب أنه

 يتيح هذا األمر.

عتقد، كتير منيح من التوصيات، أنه يكون في أ ما بدي أطيل عليكن أكتر من هيك، ح نحاول، وأنا  

ل المناهج، ومنها هذا المنهج، اللي كتير نافع ومفيد إلنا، لنقدر نشتغل مع بعض. شكرا  توصية، بدورات حو 

  !إلكن
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 بندق:  جهجاهفريزة 

شكرا  كتير أستاذ يوسف، ومنرجع للتوصيات. هذا فاصل، هيك بيعمل نشاط للجلسة، بس يصير في غلط 

   !لي، سلمى حبيبتيسلمى تفض  . )ممازحة(

 سلمى الدمشقي:

ريزة. أنا بدي بلش، من محل ما انتهيتي انت فريزة، حكيتي انت عن المعاناة، الخراب اللي صار شكرا  ف

سنين، صعب، صعب نحن كنساء، كنساء نسويات، نزيله. أكيد، أكيد أولويات اللي بالداخل،  بهالعشر

اللي بالداخل مختلفة حاليا ، عن الشي اللي نحن عم نشتغله، بس كمان كتير مهم، أنه نحن عم ننقل صوت 

ألماكن صنع القرار، هذا كمان كتير مهم، كتير مهم، أنه عم ينسمع صوتهن. أنا برأيي ما في داعي نجلد 

النسائي والنسوي،  سنة، بالهم   60رهن بالعمر _ صارلهن عم يشتغلو ي كب  حالنا، في بيناتنا نساء، _وما بد  

م نحاول نشتغل، وأكيد، أكيد، في منافسة عادلة فما نجلد حالنا، نحن عم نشتغل اللي قدرانين عليه، وع

والطموح لتصل،  للنساء، وأكيد اللي عندها اإلصرار والجهد، إلنها تصل، رح تصل، اللي عندها الهم  

بتصل، بس أكيد، انتي كمان، ما فيكي تحملي حدا، وتحطيه، إذا هو ما كان عنده شغف بداخله، أنه هو 

ليها. هذا بيستدعي التوصيات، بالشكل العام، أنه كتير، كتير مهم، أنه مآمن بهي الفكرة، وحابب يشتغل ع

ل هذا  نحن نشتغل على جميع النساء، جميع شرائح النساء، نشتغل بشكل كتير كبير عليهن، لنقدر نوص 

الفكر التوعوي والنسوي، نوصلهن ألنهن يعرفو، شو هيي حقوقهن، ألنه في كتير نساء، هنن ما بيعرفو 

حتى يطالبو فيها، فكتير مهم نشتغل على هذا الشي، كتير مهم يضل ضمن عيوننا، نربط حقوقهن، ل

النضال المجتمعي، مع النضال الوطني، يعني نربط النضال النسوي، بالنضال الوطني. كتير مهم نحط 

، من الفقرة، اللي موجودة بالبحث، أو العبارة المحطوطة بالبحث، أنه "عدم إضافة أي تشريع يخص المرأة 

ه فرديا  وجماعيا ". كتير مهم نفكر بهي العبارة، ر دون ضمانة، أن يكون صوتها تمثيليا  في نقاشه، وفي إقرا

 كتير مهم نشتغل، على ترجمة هي العبارة. 
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وآخر شي بدي قوله، هو توصية للمركز، أنه كتير مهم، يعني هذا النقاش كان بسبب هذا البحث القي م، 

في  ل أصواتنا، بس برأيي كتيرتاحتلنا نوص  ألى هذا البحث، وعلى هذه الفرصة، اللي وشكرا  كتير لهوازن ع

مجال، أنه المركز يشتغل على سلسلة من الجلسات، سواء كانت نسائية، وأنا مع التشاركية بين النساء 

ض، والرجال، وتشاركية لكل األصناف، بالحوار والنقاش الواعي والمحترم، ممكن كتير نقدر نوصل لبع

 ونالقي نقاط تقاطعات بين بعض، ونشتغل مع بعض، ونفهم بعض أكتر. 

 ويعطيكن ألف عافية على هالندوة، ويعطيكي ألف عافية فريزة، على هي التيسير الجذ اب والعفوي، وشكرا  

 !ني سمعت أصواتكن، صارلي زمان ما سمعت أصواتكن، فشكرا  إللكنإإلك، وشكرا  للكل، وكتير مبسوطة 

 بندق:  جهجاهفريزة 

بس ليكي، الشغف دايما  موجود، ما بيكفي الشغف لحاله، في كتير  !شكرا  كتير سلمى، شكرا  إلك كتير

 ب، اآلن، مين معنا؟ صرنا عند طي   منحكي بعدين. ،شغوفات ما مالقيين

 صباح حلق: 

 صباح. 

 بندق:  جهجاهفريزة 

 !وحة، وهللا اشتقتلكلي يا صب  صبااااح، تفض  

 ق: صباح حل 

، لتوصيات، اللي عم يحكوها، وأنا بقول ليوسف أبدا ، وجودك معنا، انت وأنورلوهللا وأنا كمان. إضافة 

ال ، أنه قضية حقوق المرأة، هي جزء ال يتجزأ من حقوق اإلنسان، وانه انتو أص -وأكيد رفقاتنا كلن-بيأكد 

 المركز مرجعيته األساسية، هي حقوق اإلنسان. 

له، أنه ولو األبحاث، كل األبحاث كانت عم تشتغل من منظور جندري، وهذا عن جد، أنا اللي بدي قو 

سنين، ونحن عم نقلهن، بس استخدمو  4اشتغلنا مع األجندة الوطنية، هي "اسكوا"، هي أمم متحدة، يعني 
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، ديش في فجوات، سواء باالقتصاد، بالسياسة، بأي شي، بأي شي، بالتعليمأن تحليل الجندري، ليبي  ال

بالصحة، بأي شي بده الناس تعمل أبحاث عليه، إذا استخدمو أداة التحليل الجندري، ح يكون في تغطية 

ألوضاع النساء، ضمن أي سياق بحثي. فإذا كمان إحدى التوصيات تكون، بأنه أي ورقة بحثية، بما فيها 

شيء بينشغل عليه من حول المعتقلين والمعتقالت، حول األوضاع، حول المطالبة، حول المحاسبة، أي 

منظور جندري، أعتقد، ح يكون أكثر واقعية، أكثر دقة، وقت منبني المطالب، بناء  على األبحاث. ألنه 

هيك أبحاث، عم بتصير، حقيقي _متل ما قال أنور_، هي مرجع، بتصير بإيدنا نحن، وأنا مع مجدولين، 

ى مستوى العالم العربي، أنه هو مرجع نقدر بأنه هاد البحث أضاف للمكتبة السورية، والمكتبة بعتقد عل

يه بيكون مفيد إذا المركز، _وأنا بعرف غالبية العاملين والعامالت، في عندن  كتير نستفيد منه، فأد 

اختصاصات بالتحليل الجندري، بالمنظور الجندري، بالقوانين، بالدستور._ فأديه بيكون كمان من 

الجندري، كأداة لكل األبحاث، لنقدر نبني عليها، مطالب وتوصيات التوصيات، أنه دائما  نستخدم التحليل 

 صحيحة وواقعية، وبتخدم سوريا نساء  ورجاال . وشكرا  جزيال .

 بندق:  جهجاهفريزة 

 شكرا  صباح. اآلن، مننتقل لمجدولين. 

 !لي مجدولينتفض  

 :حسن مجدولين

اطة، هو وضع جدول أعمال، واستراتيجية شكرا  فريزة، أنا رح كون مختصرة، رح قول المطلوب، بكل بس

وطنية شاملة، تأخذ بعين االعتبار، استراتيجية شاملة قابلة للتنفيذ، ما نحطها هيك بالهوا، ألن نحن أحيانا ، 

هيك منكون كتير حالمين. وتاني استراتيجية قابلة للتنفيذ، تأخذ بعين االعتبار، مناطق السيطرة المختلفة، 

أجل العمل على إثارة النقاش، حول قضايا قد تكون إشكالية، متل المساواة وحقوق  وهي مسألة مهمة، من

النساء وما إلى ذلك، بجميع مناطق السيطرة المختلفة في سوريا. الواقع السياسي اآلن في سوريا، هناك 
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كون مناطق سيطرة، وهذا مؤسف، ولكن العمل على إيجاد هذه االستراتيجية، أو جدول أعمال موحد، قد ي

 مفيد، للوصول إلى تفاهمات وطنية، على األقل حول ذلك. شكرا  كتير إلكن. 

 بندق:  جهجاهفريزة 

حنا ني قلك نوال، ، بد  ي بكة بلتقنوال، أول مر   ك ست  ي قل  ة ما بد  لي نوال. هالمر  شكرا  مجدولين.  تفض  

 صبايا، كلنا صبايا. )ممازحة(

 نوال يازجي: 

 ي، رقيني لرتبة نوال، بال ما ضل ست نوال. )ممازحة(رقيني، رقيني هللا يخليك

 بندق:  جهجاهفريزة 

 ال، أكتر محبة. 

 نوال يازجي: 

 طبعا ، فريزة.

 بندق:  جهجاهفريزة 

  !ليتفض  

 نوال يازجي: 

سمعتك، آخر شي لما حكيتي، كتير مرات كان هذا الحكي ينقال قدامي، كتير، كتير، كانت الناس تحكي 

سنة، ليل نهار، كل يوم بفك ر،  55يني، اآلن صارلي ر كتير، مرات، أنه أنا شو اللي بيخل  هيكي. أنا بفك  

أنا وحدة مستقلة، ما عندي مشكلة  وإلخ بدي فكرة جديدة، لحطتها على الطاولة، أو أمشي فيها أنا ورفقاتي،

إلخ..، بعاني شوي مع شي، يعني أنا ما حدا بيضربني، وال عم عاني من عنف، ال لفظي، وال جسدي، وال 

من عنف بالشارع، _لما كنت صبية خاصة_، اسمع كالم يزعجني أكيد. في عنف بالوظيفة، ما بيعطوكي 

الوظايف المهمة، بيعطوها للرجال. في تمييز، في، في كل هذا الحكي، بس مو ضد ي شخصيا ، ومع ذلك 
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، ما عندي، ما عندي مشكلة تانية ليل نهار، ما لي شغلة غير بفك ر بالنساء، اللي انت عم تحكي عنهن

يعني، عرفتي؟ فإذا  هؤالء النسوة، اللي انت عم تحكي عنهن، هنن موجودين بكل ذر ة، من ذرات المخاخ، 

 الخمسة، ستة، سبعة، هاللي موجودين هون، ونحن عم نشتغل مشانهن.

لي بلش الحراك، وبلشنا بدي قلك شغلة، هذا بيقودني إلحكيلك قصة، بالنسبة إللي، أنا شخصيا ، وقت ال

يون نحكي بمشاركة النساء بالعملية السياسية، قلتلهن لرفقاتي، شوفو بدنا نكتب ورقة، اسمها، سورية في ع

النساء. النساء، يعني كل النساء، يعني مواليات ومعارضات، يعني مسلمات ومسيحيات يعني كرديات 

 عيون النساء السوريات، وهونيك بلشت المبادرات.وعربيات، وتركمانيات، يعني كل شي، النساء وفقط، في 

، إذا  التفكير بهؤالء النساء، ورؤية سورية من عيونهن، بالشكل اللي انتي حكيتيه، هو الهاجس األساسي

لكن نحن هون، لسنا في َمعر ض هذا الكالم، وإنما كن ا بَمعر ض حديث عن دستور سورية المقبل، الذي 

 للحديث، من أن يأخذ هذا المنحى، القانوني واألكاديمي وإلخ..    يكتب اآلن، لذلك كان البد

فليس دفاعا ، يا عزيزتي، ولكن لحتى ارجع قلك كمان، أنه الدستور، من جملة االشيا اللي الزم ياخدها 

بالحسبان، هو التغير الجاري في أوضاع النساء. عندك الالجئات، عندك النساء النازحات في الداخل، 

ه يحط النزاع أوزاره، اء اللي هاجرو لبرا، عندك النساء اللي صارو هنن معيالت أ سر، لما بد  عندك النس

وترجع البلد، وترجع النساء، أال يتطلب ذلك تغيير جذري، جذري، في كثير من القوانين؟، من بيناتها قوانين 

ة، يكونو بالمجلس االستشاري اإلرث، من بيناتها قوانين الملكية، إذا  هؤالء النساء، اللواتي عندهن فرص

النسائي، ويشاركو بالعملية السياسية ،_متل صباح باللجنة الدستورية_ هي تطرح هذه القضايا، اللي ما 

حدا بيطرحها ،انتبهي، ما حدا بيقول، يا جماعة فك رو، عودة آمنة وكريمة للالجئات، شو معناها؟ ما 

ة على أطفالها، معناها وصاية كاملة على أطفالها، معناها معناها؟ ما معنى ذلك؟ معنى والية، والية كامل

ملكية بيتها يللي كان، يللي بيجوز يكون موجود، وال  مهدم، معناها قوانين استثنائية، لها عالقة باألوضاع 

المستجدة بسبب النزاع، واللي بتعاني منه النساء، أضعاف ما يعانيه اآلخرون. هذا بس ردت قولها لهالكلمة، 
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فريزة ألنه أنا فعال ، بيؤلمني أنه حدا يحطني، في جهة مقابلة لمعاناة النساء، صعب، صعب بالنسبة إلي يا 

 هذا. 

ففي المجلس االستشاري النسائي، نحن نقوم بذلك، نحن نتحدث عن جميع النساء، في جميع المناطق، 

يطرحنه، من قضايا، ومن  ونتواصل مع جميع النساء، في جميع المناطق، وبناء  على ما يطلبونه وما

مسائل، ومن معاناة، ومن مشاكل، نذهب، ونضعها على طاولة األمم المتحدة، وعلى طاولة اللجنة 

ان ك ،الدستورية، وفي كل المحافل الدولية، هذا ما نقوم به. إذا  ليس هناك عصفورية، متل ما قال صاحبنا

ا الشغف، ثتي عنها، بشغف يا فريزة، وأنا بهنيكي على هذهناك فعال ، استجابة كلية القدرة، للمعاناة التي تحد

 وبشجعك انك تستمري عليه. 

بالنسبة للتوصيات، أنا باعتقادي، كل ما قيل في هذه الجولة هو توصيات، حين تحدثنا عن الدستور، 

ما ه، و وكيف يجب أن يكون، ما قالته صباح، ما قالته وجدان، ما قالته مجدولين، ما قالته ثريا، وما قلت  

 ، فكيف تكون التوصيات؟وإال  قلتيه، وما جرى ذكره على لسان سلمى، وغيرها، هذه كلها توصيات، 

 يا هال، يا هال، وشكرا  كتير، إلكن كلكن، وبتمنى المركز يضل مثابر، على التقاط ما هو مهم، ومفيد،

لكن انت هيك، شكرا  كتير إ أنك وجيد، ولجميع السوريين. أنور، لجميع السوريين بال استثناء، أنا متأكدة

  !جميعا  

 بندق:  جهجاهفريزة 

  !لي وجدانتفض   ،شكرا  نوال

 وجدان ناصيف: 

أي أنا عندي بعض التعليقات، على الشي يللي كنت عم بسمعه، وبدي كمان أك د، ع اللي قالته العزيزة 

، بحث هوازن  تحديدا ، هذا البحث اللي عم نحكي  نوال. أنا بشوف، أنه ما حدا بياخد مكان حدا، لما ب َبحث 

هذا البحث، إال موجودة فيه، ، عنه، يعني تجربة نوال، أنا شفتا كتير مهمة، ال يمكن كان أقدر اقرأ بحث



 يعة الدستور ودستور الشريعةالسوريّات بين شر                             المركز السوري للدراسات واألبحاث القانونية                    

(94) 

بأساسه، ذاكرة نوال عن الرابطة، وعن أم ها، والدتها، وعن التجربة اللي هيي شافتها، فأنا كتير بقي م هذا. 

، _كان ممكن يكون فيه_ صبايا معنا، من الجيل الجديد، ألنه كمان هؤالء أكيد من المهم أنه يكون فيه

راكمو خبرة خاصة، خالل السنوات السابقة، والكل اشتغل، بس ما حدا بياخد مكان حدا، والساحة بتساع 

يها، الكل، واللي بدو يشتغل، بيقدر يشتغل، ما في حدا بيمنع التاني، وأنا بشوف، أنه أحيانا ، لم ا منحكي عل

منحكي عليها، كمان منبلش بينحكى عنها وكأنه مظلومية. أنا متأكدة، أنه معظم السيدات اللي هون، 

 -متل ما قالت سلمى- معظمهن، بيشتغلو بمعنى ما، عمل مدني، بيشتغلو على األرض، وبيحاولو ع األقل

ون عندي معاناة، بس أنا يمكن ما يك -أنا مو موجودة بسورية- نحن مهمتنا، يمكن نكون موجودين، مثال  

عندي الفرصة، والوقت، وعندي اإلمكانيات، اني أنا انقل أصوات النساء اللي جوا، عندي استعداد، أقدم 

وحدة رح تتحرر، وحدة الء،  -أنه وهللا-لهن أي شي بيحتاجه، ألنه باألخير، هذه قضيتنا السورية. ما فيه 

ما رح تحصل عليها فئة معينة، وفئة أخرى ما رح تحصل كلنا باألخير رح نحصل على حقوقنا مع بعضنا، 

عليها. وهذا كمان، بيرجعني لنقاش، كلمة النخبة، وانه النسويات مانهن على لون واحد، ونحن الزم نضل نا 

، الزم نشتغل على أجندة متنوعينأنا كتير بنحو بالرأي، أنه نحن الزم نضلنا  .محافظين على هذا التنو ع

متل ما صاغتها مجدولين، وصاغتها نوال آخر شي، ممكن يكون عندها أجندة مشتركة، مظبوط  .مشتركة

ف  فيها كل جهودنا بس باألخير، في ناس بتروح بتشتغل بالسياسة،  .والزم أنه نحن فعال ، هذه األجندة، نص 

 .شتغلناس بتشتغل باألبحاث، ناس بتشتغل ع األرض، بالميدان، ناس بتشتغل توعوي، اللي بدو ياه بي

النساء ، نحن مثال ، أنه نحن منشتغل بالسياسة، يعني الزم نحن نشجع النساء، أو غالبا  هيكي المفترض

 .وألنه باألخير، حتى البحث بيقول، لم ا بيكون في إرادة سياسية للتغيير، بتنقل المجتمع .الزم يفوتو باألحزاب

ل مثال  المثال اللي انعطى عن بورقيبة بتونس، فنحن اإلرادة السياسية للقيادة السياسية، إلها كتير أثر، مت

معليش  .إذا كنا تمام بعدنا عم نقول، خلينا نحن عم نشتغل بمكان، وهي الساحة، فقط ساحة العمل النسوي 

 )ضاحكة( !اسمحيلي، فريزة قاطعيني، شايفتك رح تقاطعيني
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 بندق:  جهجاهفريزة 

 )ممازحة( !؟فكشو عر  

 :ناصيف وجدان

حقوق  ، أنه عاطييننا ساحة، أنا التوصية اللي بتخطر على بالي، أنه مثال ، باألبحاث، هيك بحس  يعني مثال  

ي، غير شياهلل روحو، اشتغلو فيها انتو النساء، يعني أنا ما بندعى على  ين لناالنساء، العمل النسوي، وقايل

 ندي، ممكن يكون عندي، أنا بفهمعلى شي له عالقة بالنسوية والنساء، ليش طيب؟ ما أنا بكتب، ما أنا ع

شوي باالقتصاد، بفهم شوي، عندي تجربة سياسية، أنه أخي ليش انتو عم بتأطرونا بهالمجال؟ هذا من 

غلو المفترض نحن نرفضه، يعني حتى األبحاث، مثال ، غالبا ، األبحاث اللي بتندعى عليها النساء، أنه اشت

يخية، أبحاث اقتصادية، وسياسية، وتار  ااشتغلو ، ت صاغ كالتالي، الء، أنا بشوف أنه األفضل .أبحاث النسوية

 ايعني النسويات فيهن أنه يستخدمو . المنهج النسوي بأبحاثكن اتبعواواللي بدكن ياه، من وجهة نظر، أو 

ء المنهج النسوي، ليحكو عن أبحاث، ما بتتعلق فقط بالنساء، بكل شي خارج اإلطار. ألنه باألخير نحن جز 

 .المجتمع، يعني ما نساهم كمان بعزلنا، وال بأي شكل. هي أنا فقط توصيتي من هاد

 بندق:  جهجاهفريزة 

 !م توصياتي قد  أنا بد   ،م توصياتي قد  شكرا  كتير، أنا بد  

 :حسن لينو مجد

 ة بتنسيها لهوازن. مر   الدور لهوازن، كل  

 بندق:  جهجاهفريزة 

 ا، اني عم بمشي ع التسلسل األبجدي. ال هوازن بعدي، ما أنا السبب اني عم بنساه

 :خداج هوازن 

 أي مو مشكلة. 
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 :حسن لينو مجد

  !ة ال تنسيها لهوازن هي المر  

 بندق:  جهجاهفريزة 

بحاث، ، ألنها المحبوبة. اآلن، التوصية األولى هيي، مش بس فقط لمراكز األيها دائما  ي خل  هوازن لآلخر بد  

ملين بالشأن النسوي السوري، هو دعوة ع التشاركية، ع العمل لكل المنظمات، وبكل الحب، ولكل العا

التشاركي، وأهميته، فكتير أنا هذه التوصية برك ز عليها، وعن جد، برجع بقول، نحن ما رح نفك ر عن 

اآلخرين، ما بيكفي نحن نفكر عنهن للنساء، وبعرف أنه الكل عم بيشتغل، والكل عم بيشارك النساء، بس 

 غل على هذا الجانب، وندو ر عليه، كتير نحن رح نصل، لنتائج أكتر. كل ما قدرنا نشت

م، يا ست نوال، أبدا ، أنا بالعكس، عم دو ر على أنه يكون عندنا  وأنا ما عم بتهج 

 :يازجي نوال

 ال، ال، الء، ،ك عمانتبهي، أنا ما قلتل  

 بندق:  جهجاهفريزة 

 !يي، أوك  ب خلص، أوك  طي  

 :يازجي نوال

 ا عم أك د على كالمك، بس أنا عم بشرحلكبالعكس، أن

 فريزة جهجاج بندق: 

 كتير أنا بفخر بتاريخك النضالي، ما رح أعمل الحوار، جدال. 

 :يازجي نوال

نو نو نو نو عفوا ، ما بحب يصير سوء تفاهم، أنا عم أكد على كالمك، وعم بربطه بالطريقة، أنه كيف 

 نه حكين تنظير، من وين استقو األفكار تبعهن، عم ريد قلك، الصبايا، اللي اآلن عم بيحكو، بيبي ن كأ



 يعة الدستور ودستور الشريعةالسوريّات بين شر                             المركز السوري للدراسات واألبحاث القانونية                    

(97) 

 بندق:  جهجاهفريزة 

 طبعا،  شكرا .

 :يازجي نوال

 أنا معك، ونحن هيك عم نشتغل، يعني نستقي أفكارنا، مو من البروج العاجية، وإنما من النساء.

 بندق:  جهجاهفريزة 

 وصلت، وصلت ست نوال، 

 :يازجي نوال

 أبدا ، إنك تهجمتي، الء ما قصدي الء،

 بندق:  جهجاهفريزة 

بكل  شكرا ، شكرا  ع التأكيد ع الفكرة. اآلن اسمحيلي، فإذن أنا دعوتي للعمل التشاركي للجميع، باألبحاث

، النساء دايما، عندهن قدرة، وعندهن طاقات، انهن يعملو. العمل، في كتير نساء حلوات، فعال ، وقادرات

 ثالث توصيات  ،في عندي، رح اقرأهن قراءة معليش شي،و مبتدئات. هذه أول وانهن يتجددو، حتى لو كان

أن تكون النساء داعمات لبعضهن البعض، في كافة القضايا المطلبية، بغض النظر  ،نفس الفكرة، أن تكون 

عن توجهاتهن المختلفة، فمسألة العمل، على إدماج الحريات والحقوق في صلب الدستور، تبقى عديمة 

ة من ة، عندما ال يترافق مع إقرار الوسائل اإلجرائية لحمايتها، وتكون هذه الحقوق والحريات، مجردالدالل

 كل قيمة ملز مة، ولكي يتجندر الدستور، كقاعدة سامية وملزمة، لجميع السلطات والهيئات.

عادلة، وتشاركية، ضمن التوصية الثانية، غالبية المطالب النسوية العالمية، لم تتحقق بعيدا  عن إقرار قوانين 

عليه، من ى األسرة، وفي إطار الزواج المدني، وهذا الموضوع رغم أنه شائك عندنا، والبحث كتير ضو  

بعض الجوانب الخاصة بإشكاليته، ولكن يجب أنه يؤخذ بعين االعتبار، التوجه نحو دراسته، كونه حل 
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اقع السوري كله. يعني نفكفك كل قضايا المجتمع، ، إنما بالو فقط بالنساءألكثر من أزمة مجتمعية، ال تتعلق 

 ونشتغل عليها. 

اء التوصية الثالثة، اللي كمان بتتالقى معها، من خالل  هذا الكتاب، يمكن فتح مجال لدراسة أوضاع النس

السوريات، واختالفها حسب المناطق، التي فرضها الوضع خالل العشر سنوات األخيرة، وقيام دراسات 

حاث تسمح للنساء بمناقشة أفكارهن، وتداولها، لتوسيع أ طر األب على أسس علمية واضحة،  قية،تشاركية حقي

النسوية، وكذلك يمكن تجميع التوصيات، وأن ي قام عليها ورشات عمل حقيقية، وموسعة، وقسم منكن ذكر 

، ويكون هذا البحثهذا الموضوع، وعلى أن تشمل كافة الفئات، ونقاشات تتناول موضوع المواد الدستورية، 

ي يا م نطلقا  ألبحاث قادمة، تشارك فيها شرائح مختلفة من النساء. واآلن، قبالي هوازن، مشان قلها، تفضل

  !هوازن 

 :خداج هوازن 

دة، يتولي دور بهذه التوصيات، ألنه حكيتو كل التوصيات الممكنة، يعني أنا توصيتي الوحيالحقيقة، ما خل  

بحث، مرة، يعني متل ما اآلن، المركز جمعنا، وكنتم مشاركين مشاركات فعليا  بالها مستأنه هي الورشة تضل  

يكون في عندنا ورشات قادمة، لحتى نعزز أساليبنا بالعمل الجماعي، ونشتغل كلنا سوا، على أنه نعمل 

هي األصوات، أو هي التوصيات. طبعا ، هو بشكل طبيعي، أنه هي الورشة رح  منتج واحد، يجمع كل  

، ل هيي في سلسلة الدراسات، ورح تتفرغ وتنزل، وهذه بدها تكون كتير مهمة، وفاتحة لشي تاني منأملهتنز 

ا سواء برعاية المركز أو بأي مجال، أنه نحن نضل دايما  مستمرين باللقاء مع بعض، ومنعزز بعض، باالشي

 اللي ممكن نعملها، وكتير بتشكركن وعلى كل شي.  

ن حطيتو توصيات، ومتل ما كان الكتاب هو توصياتكن، حاليا ، هي توصياتكن. أنا ما عندي توصيات، كلك

  !كنلتوصيتي أنا الوحيدة، أنه نضل نلتقي كتير، ونضل عم نشتغل سوا. وشكرا  كتير إل
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 بندق:  جهجاهفريزة 

 شكرا  هوازن. اآلن، برجع بشكركن. 

 )تبادلت المشاركات التحية والسلم(

 بندق:  جهجاهفريزة 

ن، بشكركن كلكن، برجع بعيد الشكر، مرة تانية، ختاما ، لهذه الورشة الجميلة، وبشكر كل مستمعيننا اآل

للمركز، وشكرا  منتمنى، نطمح أنه نتشارك أكثر. والحقيقة على الفيسبوك، ومتابعيننا عفوا ، على الفيسبوك. 

 اللي أتحلنا هذه الفرصة.
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