
 من یمتلُك جدَل تحریِر المرأة في سوریا
 الیوم؟

 مزنة النائب

 في الملف الثاني في  الجمهوریة ، ننشر  «شهادات نساء»  عن الحرب السوریة. في كل من هذه الشهادات قصة شخصیة مكتوبة أو مسجلة
 لنساء عّما حدث ویحدث في سوریا الیوم.

بلدان أحد في وأعیُش عمري من عشرة الثالثة في أو عشرة الثانیة في كنُت                عندما
حقوق حول وفرضیات بجداالٍت وأبي أمي سمع ُأثقل ما كثیرًا كنت             االغتراب، 
من جمعته مخزون یغذیها حینها، عقلي في تعصف كانت أفكاٌر وتحریرها.             المرأة
إضافًة التلفاز، على شاهدتها وأشیاء قرأتها كتٌب حولي، من النساء وأحوال             محیطي
صغیر. كان عمٍر من صوتي فیها ووجدُت فیها، كبرُت التي اإلسالمیة البیئة              إلى
الموضوع أخذ محاوًال وجهه على ابتسامة یكتم وهو باهتمام عادة إلّي یستمع              أبي
أن علیك سوریا إلى نعود «عندما بقوله: تلك التنظیر جلسة نختم كنا ما كثیرًا                بجدیة.
بدك «ما یقول: و رأیه أبي یغیر كان ما سرعاَن لكن النسائي». االتحاد إلى                تنضمي

 یاها، بكرة بیعملوِك بعثیة!».

سوري واقٍع من نابعًا كان جدیًا، أو ساخرًا كونه عن النظر بغض هذا أبي                اقتراُح
ضیقة هوامش على حكرًا كبیر بشكل كانت المرأة تحرر نقاشات أن وهو أال               حقیقي،
لغتها األحیان بعض في وحتى فاعلیتها، ومدى حدودها أعطاها النظام، بها             سمح
من عامًا عرضًا كان وإنما المرأة، تحرر جدل على حكرًا هذا یكن لم               ومفرداتها.
النشاط شّل الذي األمُر العام، المجال لفقداِن حتمیة ونتیجًة االستبداد،            أعراض
جداالت مختطفًا المدني المجتمع مؤسسات وقوقع السیاسي، التنموي          االجتماعي

 التحرر والتنمیة.

االنفتاح هذا ظاهُر وكان عقود، منذ مرة ألول العام المجاُل انفتَح الثورة بدایة               مع
كان فقد العموم، عن منه خفي ما أما االجتماعي، التواصل وسائل على              افتراضیًا
جداالت انبثقت هكذا األرض. على الثوار دوائر بین السریة من بكثیر             محاطًا
السوري الشباب أصبَح قدیمة، مغلقة صنادیق من خرجت صغیرة كزوابع            التحرر
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التمرس عدُم مرة. ألول الكالم تعلم كطفل بنشوة ویقلِّبها متداولة غیر لغة              یتكلم
الحریة حول فكریة معارُك بضراوٍة تخاض أن من یمنع لم والحوار، الجدال              بأدوات
عادت الفكریة المعارك هذه وضمَن الثائرین، صفوف بین المنشود الوطن            ورؤى
عدة أطراف بین التنازع قید وأصبحت جدید، من الواجهة إلى المرأة تحرر              قضیة
الرؤیة أصحاب هم رواده أن یزعم وكلٌّ المرأة، تحرر جدل امتالك یدعي منها               كلٌّ

 الُفضلى دون غیرهم.

یرید طرٌف جیل. بعد جیًال متوارثًا یكون أن یكاد وإنما بجدید، لیس النزاع               هذا
الئحة على ما وأهم والعادات، التقالید یرفض الغربي، الطراز على المرأة             تحرر
اآلخر الطرف أما المرأة. تحرر أمام كبیرًا عائقا اعُتِبَر الذي الدین، هو              الرفض
تحرَر أن ورأى والمجتمع، المرأة على خطرًا التحرر من الغربي النمط هذا              فاعتبَر
في إنما والدینیة، الثقافیة الهویة عن ینسلخ ال منظور من یكون أن ینبغي ال                المرأة
التدّین مدراس في المرأة تقودها مسارات وشقِّ التقالید، و العادات بعض             كسر
والحیاة التعلیم في بقوة المرأة انخراط أهمیة على الطرفان اتفَق سوریة. في              والدعوة

 العملیة والمهنیة في المجتمع السوري.

الصنادیق من المتضادة الرؤى هذه خرجت ،2011 بدایة في الثوري المّد             مع
حیث التظاهر، ساحات إلى النساء من كثیرًا دافعًة جدیدة، أشكاًال وأخذت             كغیرها،
أكثر واقع خلق نحو خطوة الطغیان من الوطن وتحریر الثورة في المشاركة              كانت
النساء أعداد في لهذا العملي التجسید نرى أن یمكن السوریة. للمرأة ومساواة              عدالة
فیدیو نشاهد أن ویكفي اإلغاثي، السلمي والعمل المظاهرات في شاركت التي             الكبیرة
المرحلة تلك المرأة تصدرت كیف نرى لكي السلمي العمل أیام من مظاهرة              أي
الطغیان، من الوطن تحرر أماني مع المتضادة الرؤى هذه امتزجت هكذا             الثوریة.
صیاغة عملیة في لنفسه طرف كل تصوَّره الذي المعسكر في واضحًا مكانًا              وأخذت
هو هنا، إلیه التنبیه یجب ما لكن األسد. بعد ما مرحلة في الوطني السیاسي                المناخ
الصفوف، شقَّ ما هو المرأة تحرر جدل أن األشكال من شكل بأي یعني ال هذا                 أن
بین كبیرة تشنجات تشهد كانت التي الثوري الحوار حالة من جزءًا كان              وإنما
كانت تشنجاٌت االفتراضیة، الساحة على خصوصًا والعلمانیة اإلسالمیة          التیارات
أو مأساة أو مذبحة بعد السوري العام التعاضد حاالت مؤقت بشكل تشفیها ما               كثیرًا
االختفاء عن نتجت التي الثوریة العطالة حالة ُتشعلها كانت ما وكثیرًا ما،              إنجاز



بهذه تكن لم الصورة لكن الثورة، وعسكرة السلمي العمل لمجاالت            التدریجي
 البساطة.

بین أیضًا تحتدم كانت إنما فحسب، والعلمانیین اإلسالمیین بین تكن لم النقاشات              هذه
التوجهات تنوع عن تكشف تفصیلیة خالفات في ذلك وتجّلى أنفسهم. التیارات             أفراد
َفِهَم الثوریة، الخیبات وتنامي األولیة، الحریة نشوة انسحاب مع الواحد. التیار             ضمن
اإلطالق. على سهًال یكون لن فیه النصر وأن األمد، طویل صراٌع هذا أن               الثوار
نقلة یتخذ أن واختاَر علیها، ترّبى التي اإلسالمیة هویته عن تمامًا تخلى مثًال               البعض
العكس على دینیة؛ ال علمانیة جدیدة هویة صانعًا مضى ما كل عن تفصله               نوعیة
لم سبق. لما مغایٍر متدین منهج نحو الخالص اإللحاد من انتقل من هنالك               تمامًا
تطرف هنالك فأصبح التیارات، لكل عابرًا كان بل محدد، بتیاٍر التطرف             ینحصر
من الرغم على الرادیكالیة، التغیرات هذه لكن إثني. وآخر علماني وتطرف             دیني
اختارت فاألغلبیة األكبر، التغیَّر رأیي- -في تشكل لم األعظم، الضجة أحدثت             أنها
قررت لكنها والوسطیة، االعتدال على وحافظت األصلیة، تیاراتها ضمن           البقاء
الفكریة التكتالت عن نفسها تفصل وأن ناقدة، بعین الماضي تتناول أن             بوعي
ما نتوقع أن حقًا المبكر من لكن الثورة. قبل ما مرحلة في والسیاسیة               واألیدیولوجیة
 ستنتجه هذه التیارات، أو إن كانت ستستطیع أي شيء ذا قیمة وسط جعجعة السالح.

اعتناق على قادرة هي فال شراسة، أكثر بشكل المرحلة هذه الثائرة المرأة              خاضت
لما ظهرها تدیر أن على قادرة هي وال توجهاتها، إلى األقرب التیارات تنتجه ما                كل
على أكبر أمامها التحدیات كانت الثوریة. النسویة هویتها علیه وتنسُج به             تؤمُن
اتخاذها الثائرة المرأة ترید خطوة أي جعلت تحدیاٌت الهویة؛ أو التوجه تغییر              صعید
الصعید هذا على للعیان ظهر ما أوضُح كبیرة. تداعیات ذا أمرًا الصعید هذا               على
الثائرات؛ صفوف بین الحجاب ارتداء اختیار حاالت أو الحجاب، نزع حاالت             هو
من أكبر ضجة حوله وُصِنَعت كبیرة، رمزیة أهمیة ذا أصبَح الشخصي القرار              فهذا

 أثر الفعل نفسه، إضافة إلى أنه جلب معه هجومًا ونقدًا من كل األطراف.

الطیف اتساع یمثل ال فعلیًا أنه إال ضجیجًا، التحوالت هذه أكثر كان وإن               الحجاُب،
اللواتي فالنساء فیه، الرؤى وحتى بل واآلراء، التوجهات واختالف السوري            النسوي
الحجاب خلع بعضهن واحد: معسكر في بالضرورة لسن الحجاب خلع قرار             اتخذن



الحجاب خلع اآلخر وبعضهن دینیة، هویة اي عن الكامل االنسالخ عن             تعبیرًا
بالنسبة أما نفسه، الدین ضمن لیونة أكثر تجدیدیة تیارات بإیجاد رغبة عن              تعبیرًا
وضع على أجبرهن الذي بهن، المحیط المجتمع على تمردًا كان فقد             ألخریاٍت
وقد دینیة، رؤیة أي عن االبتعاد التمرد هذا یعني وقد سابقة. مرحلة في               الحجاب

 یعني العكس تمامًا.

له لیس أیضًا فالحجاب صرفة، نسویة نظر وجهة من الموضوع نرى أن أردنا               إذا
وعلى األرض، على المرأة حقوق أجل من بالنضال فعلیًا یقوم من على داللة               أي
أن البعض ادعاء من الرغم على ثوري، كمعیاٍر الحجاب اتخاذ یمكن ال نفسه               النسق
على الواقع بل الحجاب، خلع في تكون أن یجب السوریة للمرأة الثورة              ذروة
الفعلي االلتزام مدى في وزن أي حقًا الحجاب یشكل فال ذلك، عكس یقول               األرض

 بالثورة.

شخصیًا عایشته ما على وبناء األسهل، الخیار هو اإلقصائي المنطق هذا مثل              تبّني
للتحرر، السوریة المرأة نضال قصة عن مختلفة صورة أصنع أن أستطیع الثورة              في
شابات و نساء على مثاًال، عشرین أو أمثلة، عشرة أسرد أن اللحظة هذه في                بإمكاني
على واإلغاثیة الثوریة المشاریع من العدید على قائماٍت تزلن وال كنَّ             محجبات
رغم الثوري العمل مقدمة في أنفسهن وضعن نساٌء الثورة. مساحات            مختلف
مرة، من أكثر اعتقلن وأخریاٌت الشهیدات منهن واجهتهن، التي المتعددة            المخاطر
المناطق إلى نسبیًا، اآلمنة النظام مناطق من إرادتهن بكامل انتقلن من             ومنهن
الدائرة على فقط وبناءًا الثوریة. رسالتهن اكمال یستطعن حتى الخطرة            المحررة
غیرهن، على نوعیًا وأحیانًا عددیًا فیها المحجبات وتفّوق اعرفها، التي            الثوریة
على فعلیًا الثورة مثَّلت من هي المحجبة الثائرة أن یزعم من زعم أفهم أن                أستطیُع
الممیت، الفخ هذا في الوقوع أرفض لكنني والحریة، التحرر رایة وحملت             األرض
على الواقع تمّثل وال سطحیة، قراءة هو التهاتر هذا مثل أن قطعیًا أعرف               فأنا

 األرض.

التحرري النضال في الفاعل موقع من المرأة ینقل أن یكاد الفارغ  التجاذب هذا               كل
واثنیه طائفیة تبعاٍت أحیانًا طیاته في یحمل فهو ولألسف به، المفعول موقع              إلى
بل عمومًا، السوریة الثوریة القضیة وال خصوصًا، المرأة قضیة یخدم وال             إقصائیة،



أدبیات في وضوحًا یكون الظاهرة هذه تجلیات أكثر لعلَّ واالنقسام. الشرخ من              یزید
األدبیات هذه السوریة، المرأة تحریر مهمتها وضعت التي الثوریة المشاریع            بعض
ومكان زمان لكل صالح أنه ُن ُیظَّ والذي المستورد، النسوي التنظیر من كثیرًا              تبنت
تكون أن فیه المرأة تكاُد محلیة، أو ثقافیة اعتبارات أي عن النظر بغض               وشعب،
هذه أدبیات وضع من فإن ولألسف غیرها. دون الحرة المرأة تمّثل موحدة              طبعًة
هو المستورد النسوي التنظیر هذا من بعضًا أن االعتبار في یأخذ لم              المشاریع
دون البیضاء الغربیة المرأة لتفّوق روَّج  وأنه األولى، نشأته منذ وعنصري             إقصائي
في الشكل بهذا إقحامه یتم عندما المتوارث اإلقصاء هذا األرض. نساء من              غیرها
عن السنیة المرأة تفصل أخرى افتراق خطوط مع یتوازى فإنه السوري،             الوضع
من یجعل یكاد خطیرًا مزیجًا صانعًا والمسیحیة، العلویة المرأة عن الشیعیة             المرأة
والقهر العنف مع المزیج هذا أثر ویتعاظُم طائفیًا، سالحًا المرأة تحرر             قضیة

 المتبادل في جدلیة نحن أو هم، والناجي هو من سیحّدد شكل اآلتي.

حول النساء تجارب من واالستفادة األخذ في لیست المشكلة أن التوضیح             ینبغي
لكن التاریخ، عبر وأدبیات نظریات من النسوي التحرر حركات أنتجته وما             العالم،
السوریة المرأة ومشاكل واقع إقحام ومحاولة جاهزة قوالب أخذ في تكمن             المشكلة
تشقَّ أن المرأة یمنع سالحًا التاریخ عبر كانت المرأة قولبة القوالب. هذه              لتناسب
الساحرة األم، العاهرة، الطاهرة، كالعذراء ُصنفت العصور فعبر الخاص،           طریقها
المرأة على أمَلت التصنیفات هذه وغیرها. الراهبة الُمفسدة، الُمصلحة،           الشمطاء،
وحتى ومحاذیر حدودًا فعالیتها ومدى لقدراتها ووضعت وتعیش، تتصرف           كیف
النسوي والتنظیر الجدل هذا بعض تبني اإلفراط في أن أجد أحیانًا             عقوبات،
بل الخاص، تحررنا درب عن ویعیقنا األبصار، یعمي جدیدًا یصنع قالبًا             الجندري
تضُع تتخذُه من یجعُل ذاتي، إقصاء بخیار أشبه لیصبح الواقع عن یتبناه من               ویعزل
أن دون والعبید، األحرار بین النساء من غیرها فیه تصنُِّف عاجي برج في               نفَسها

 تنخرط في نضال التحّرر الفعلي.

نجد الیوم السوریة، المرأة تحرر جدل لتجدید ماسة حاجة عن یكشُف سبق ما               كل
بنا، خاصة جدیدة فكریة معركة خضم في أطیافنا مختلف على كثائراٍت             أنفسنا
من النساء ویجمع طرف أي ُیملیه ال مسار حقیقي، سوري نسوي مساٍر لخطِّ               معركة
البساطة، بهذه لیس الموضوع لكن جامعة. سوریة هویة ذا یكون و التیارات،              كل



األفق فانعدام مستحیل، شبه األمر تجعل كسوریین اآلن بها نمر التي             فالمرحلة
التحریر جداالت ووضع الثوریة اآلمال كل جمد قد ینتهي ال الذي والموت              الثوري
صعود أیضًا ننسى وال القاتلة، الدوامة لهذه نهایة أي بانتظار الرّف على              والتنمیة
للسوریین. جامعة صورة أي تشكیل دون تحول بصورة واالثنیة الطائفیة            الخطابات
بدایة منذ فهي الصعد، كل على السوریة المرأة تكبدتها التي الخسائر فهو األهم               أما
تتعرض التي المظالم وتعاظمت حققته، انجاز أي من بكثیر أكثر خسرت قد              الثورة
في أو اإلسالم انتهاج تدعي التي الجماعات من أو النظام من كانت سواء               لها
المسار هذا شق في كثائرات سننجح فهل البیوت.  في وحتى اللجوء،             مخیمات
منا ستسَلب هل الرؤیة؟ وانعدام التجاذبات لضغط سنخضع هل أم الثوري؟             النسوي
سنتحلى أننا أم اقصائیة؟ عباءات تحت النسوي حراكنا في المبادرة على             القدرة

 بالشجاعة للقیام بما یلزم لكسر هذه الدائرة المغلقة؟ هل من أمل لنا؟

السوري، الوضع في المرأة تحرر لجدل ما صورة أرسم أن حاولُت المقالة هذه               في
شخصي منظور من أرسمها منقوصة صورة أنها القارئ تنبیه الواجب من             ولعّل
كثیرة قطع من واحدة قطعٌة فكریًا. واستخلصته وشهدته عایشته مما صیغ             بحت،
یدعي أن حٌق ألحد یعد لم أنه الختام في قوله أریُد ما التعقید. في غایة لوحة                  تشكل
وكمجتمع كنساء أمامنا المسار. خط یستطیع وحده أنه أو المرأة، تحرر جدل              امتالك
المنتصف في االلتقاء نستطیَع حتى الفكریة الجسور بناء وعلینا العمل، من             كثیٌر
تحرر فصل یمكن ال أنه نؤمن أن ومناهجنا، اختالفاتنا بكل معًا الظلم هذا               ورفع
تحرر دون یكتمل ال العام التحرر بأن نؤمن وأن العام، التحرر مسار عن               المرأة

 المرأة.

من العدید قادت كما الشارع إلى قادتني ،2011 بدایة الثورة في في خرجُت               عندما
فیه المرأة كرامُة وطٌن حقوقها، كامل المرأة فیه تناُل حرٍّ لوطٍن رؤًى غیري               النساء
الیوم، ُیذَّل. ال أنه جمیعًا هتفنا الذي السوري، الشعب كرامة من یتجزأ ال               جزء
أعود الذي بالیوم أحلُم أزاُل وال الرؤى، تلك بتحقیق أحلُم أزاُل ال شيء، كل                ورغم

 فیه إلى أبي بأول خیط لتحقیق الحلم.
  

 


