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 ملخص

 وأهمها املستجدة، وضاعال  تناهشتها التي السورية باملرأة أحاط مأسوي  وواقع جديدة، ودروب مسارات

 سند، بال مطلقة أو معتقل، زوجة أو أرملة: بمفردهاكلها  بتبعاته الواقع لتواجه حياتها، من الرجل غياب

 .كله العنف هذا خضم في مراهقتها تتفتح طفلة حتى أو املتزايد، العنوسة شبح ظل في زوج عن باحثة أو

 وكبحه، الحرية سقف خفض على تعمل ودينية اجتماعية وبيئة ا،وتنفيذي   اتشريعي   قاصر قانون  وبين

 االستعراض ي بالجانب سوى  امعني   يكن لم النظام أن غير هوامشها، توسيع محاولة السورية املرأة عاشت

 ا،وسياسي   ااجتماعي   املرأة مشاركة من لتحد الحرب وجاءت هي، كما البنية إبقاء على احريص   وكان منه،

 .ومعاناتها أعبائها من لتزيدنفسه  الوقت في ولكن

 للنظام، الخاضعة املناطق في السورية املرأة واقع في املتغيرات الدراسة ترصد وضاعال  هذه خضم في

 املباشرة الجسدية االنتهاكات أهمها ومن واجهتها، التي املصاعب في املتغيرات تلك وأثر الحرب، اندالع بعد

ا  الذكور  غياب نتيجة عليها واالقتصادي االجتماعي الواقع ارتدادات بسبب طالتها التي   ،ا)موت  عموم 
 

 ،اعتقاال

  ،اتجنيد   هجرة،
 
 واالستغالل والتحرش واالغتصاب والخطف االعتقال: هي االنتهاكات تلك وأبرز  ،(اطالق

 .الوظيفي

 ُبناه تغيرت واقع في ومآالتها السورية، املرأة حياة في املسارات تلك في املباشر العنف أثر الدراسة ترصدو 

 النتائج مجهولة مخاطرة إلى فيه العيش وتحول  االقتصادية، مفاتيحه كلتأوت عقب، على ارأس   االجتماعية

 .والنفس ي والجسدي االقتصادي وأهمها ،كلها الصعد على لجميعإلى ا بالنسبة

 في ويتمثل للنظام، الخاضعة املناطق في باملرأة لحق مباشر غير اعنف   فإن املباشر العنف مع وبالتوازي 

 وجسدها بكرامتها ومساس امتهان من ذلك رافق وما البقاء، صراع ظل في عليها العامة تغيراتامل قسوة

 .جسدها تسليع حتى أو التسول، أو جوعا املوت بين املقايضة إلى بها الدفع خالل من اموضوعي   أو ،افعلي  

 هذا عوالتومف ككل، باملجتمع عصفت التي العامة والسلوكية االجتماعية املتغيرات الدراسة وتالحق

 اختيار علىوقدرتها  املرأة حظوظ وعلى الجنسين، بين االجتماعية العالقات طبيعة على املستجد الوضع

 تدني في ذلك وأثر واإلناث، الذكور  أعداد بين الحاصل الخلل ظل في إيجاده على حتى أو الئمامل الشريك

 من الزواج معدالت ارتفاع مع ا،أيض   بالتوازي  العنوسة وازدياد الطالق، نسب وارتفاع الزواج، نسب

 .القاصرات

 تعرضها نتيجة السورية املرأة على املترتبة والجسدية واالجتماعية النفسية اآلثار الدراسة تتلمس وإذ

 من تحاول  فإنها السائدة، والقيم العامة هوماتاملف على ذلك وانعكاسات مباشرة، غير أو مباشرة النتهاكات

 حياة في التوازن  لتحقيق والدائمة اإلسعافية والحلول  الصيغ إيجاد ملعاناتها واضحة صورة رسم خالل

 .التعافي نحو به والسير جروحه ومداواة باملجتمع نهوض من ذلك على يترتب ملا ،املرأة
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 مقدمة

 بجانبها تتصل أوجاع وهي قبل، من تألفها لم جديدة اأوجاع   القديم املرأة وجع إلى الحرب أضافت

 تتصلو  ،ةسوري في الحال هو كما ذكوري طابع ذي متخلف استبدادي مجتمع في املزمنة شكالتهمو  النثوي 

ب ضعفها فوق  السود بظلها الوجودية الهموم تلك فأرخت الحياة، قيد على البقاء على بقدرتها
ّ
 اقانوني   املرك

 تمارس عائلة وال إليها، تستند قانونية بيئة وال معيل، وال حام بال العاصفة، عين في نفسها لتجد ا،واجتماعي  

 املجتمع من اإلنسانية بذور  آخر اقتلع تدميري  عصف خضم في متروكة وحيدة التقليدي، الحماية دور 

 .املباشر بالعنف املنهوب

 الخصوص وجه على طالها اإضافي   اعنف   لكن ،كلها السوري العنف تداعيات الرجل كما املرأة عانت

 االنتهاكات أنواع لشتى عرضة القهرية تغيراتامل وطأة تحت جعلها ما النثوية وكينونتها بجسدها يتعلق

 بالقيم املتمثلة واملجتمعية بالرجل، املتمثلة العائلية: المان شبكات غياب في سيما ال املباشر، واالستغالل

 .لها التابعة التنفيذية والسلطات بالتشريعات املتمثلة والقانونية العامة،

  والكثر الضعف الحلقات في أوضح بصورة الحروب آثار تظهر ما وعادة
 
 املرأة ومنها املجتمع، في اتهميش

 وتخلف ا،اجتماعي   الذكوري الفكر هيمنة املتخلفة املجتمعات ضمن الطبيعية تغيراتامل في تعاني التي

 .الدينية الشرائع لىإ املستندة الشخصية الحوال وقوانين العامة، القوانين في مصاحب

 وضع أن إال العام، العربي باملحيط اقياس   السورية املرأة واقع في النسبية نجازاتاإل  من رغمعلى الو 

 وضع تحسين إلى جوهرها في تهدف تكن لم االنجازات أن سيما ال كبيرة، اختالالت يعاني بقي السورية املرأة

 .اعاملي   الصورة لتلك تسويقه خالل من النظام وجه لتحسين استعراض ي سياق في كانت وإنما ،بذاتها املرأة

 منها طارئة ومسؤوليات تحديات أمام ةمباشر  وتضعها عليها، الشديدة بأوزارها لتلقي الحرب وجاءت 

 والقانوني، التقليدي باملفهومين الحامية البيئة النعدام ذاتي، هو ما ومنها عائلي، هو ما ومنها وجودي هو ما

 .والجنس ي والجسدي االقتصادي ومنها ،كلها بمعاييره العام والمان المن ملفهوم مطلق غياب ظل وفي

 املجتمع تحطيم ظل في املرأة تركت (هجرة قتال، سجن،) الرجل بغياب املتمثلة الحرب مفعوالت

 أقوى  تبدو متغيرات في كبيرة تحديات أمام املستجدة، غرافيةو الديم وتوزعاته االجتماعية ياتهبن وتحطيم

 .منها

 النفسية االنتهاكات مهب في السورية املرأة وضع واالقتصادية والعائلية القانونية الحماية غياب

 والتسليع املعاملة وسوء والجسدي، املادي واالستغالل والقتل واالغتصاب التحرش بين املوزعة والجسدية

 من املنبثقة العامة القهرية تغيراتامل وطأة تحت أو وميليشياته، النظامفي  املتمثلة الواقع المر قوة من

 .الحرب
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 تكمن الجديدة املعطيات لكن السوري، املجتمع في الجديد بالمر املرأة على الواقعة االنتهاكات وليست

 الدفاع مقومات انعدام في الهم وهو اوأيض   ،ودوافعهم لها املرتكبين هوية وفي املتزايدة ونسبها طبيعتها في

 .وتبعاتها االجتماعية الفضيحة من بالخوف املصحوب الذاتي

 ،اتاملاضي السنوات خالل السوري املجتمع إليها وصل التي املآالت كارثية يكشف السورية املرأة واقع إن

 .اأيض   معها بالتعاون  جري وي املرأة، واقع تعافي عبر يمر النهوض شرط وإن

 

 
 

 2011 قبل السورية املرأة واقع :أوال

الرتباط ذلك باختالفات ثقافية واجتماعية  2011السورية قبل  ال يمكن الحديث عن واقع موحد للمرأة

، أو حتى الختالفات مدنية ذاتها بين بيئة وأخرى، أو حتى تباينات تعليمية واقتصادية في البيئة الواحدة

 .ال يمكن القول إن واقع املرأة السورية لم يتغير خالل العقود املاضيةو وريفية، 

الصفة الحقوقية، ولم يستطع أن يرقى إلى قوة العرف، وإنما يمكن وصفه لكن هذا التغير لم يأخذ 

بتغير انتقائي ضمن شرائح محددة بسبب انتمائه إلى سياق التطور املعاصر، وانقسامات املجتمع السجالية 

 
 

 أوسع إلى سوق  صورةبمعظمه على شيوع التعليم ونتائجه املترتبة من إدخال املرأة في  حوله، وجاء محموال

التنوع والغنى في البيئات االجتماعية، وما يخلقه هذا الغنى من آثار  مفعوالتالعمل، واملحمول أيضا على 

 .يجابية في معظمهاإتفاعلية 

ا، نسبي   تهانزلومع أن شيوع التعليم كان الحلقة البرز التي نقلت املرأة إلى حيز مختلف فعززت من م

ا وفق املعايير املعاصرة، ولم يكن متوازيا هذا التغيير لم يكن كافي  ورفعت من رصيدها االجتماعي، غير أن 

ا لكثير من ا وخاضع  مع حجم انغماس املرأة في الفعل االجتماعي واالقتصادي والسياس ي، وبقي قاصر  

 .اوالعادات والعراف القديمة املحصنة قانوني   هوماتاملف

 اًلجتماعي  على الصعيد -1

اعمو خطت املرأة السورية  ا إلى قياس   ،اا مميز  خطوات واسعة في املجتمع السوري وحققت حضور   م 

خارج كلها ماتها االجتماعية واإلنسانية في مجاالت الحياة إسهاأوساط مشابهة، أو أزمنة ماضية، وتنوعت 

وعيها ترقى ب املجتمعي، واستطاعت أن نشاطالالبيت وداخله، من الفنون إلى الثقافة إلى التربية، وغيرها من 

، غير أن ذلك اإلدراك لم يستطع أن يكسر صخرة الواقع معظمها إلى درجة إدراكها لحقوقها الساسية لذاتها

املحملة بكثير من القيود واملعوقات االجتماعية والترسبات التاريخية في مفهوم املرأة القاصر، أو  الصلبة

 .بين املعرفة والواقع التابعة، ما جعلها تعيش حالة الفصام املتولدة عن التباين

ا، في ظل غياب مقاييس فعلية سهم الحذر االجتماعي املنطلق من بيئات مختلفة ومتداخلة مناطقي  أو 

ا، في تعقيد مظاهر التطور ومعاييره، ليرتكس إلى صوره الخارجية، عبر تقسيم عالم لتطور املرأة اجتماعي  
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رة، واملرأة الصولية، وبالطبع فإن هذا التقسيم ال يتعدى املرأة السورية إلى نمطين شكالنيين: املرأة املتحر 

متقاربة في كلتيهما  إطاره الشكالني، فمستوى الحقوق أو االنتهاكات التي تتعرض لها النساء في الجهتين

"املحافظة واملتحررة"  كلتاهما نافالبيئت العموم، وال يتعدى االختالف فيهما سوى املظهر القشري،

تخضعان في النهاية إلى نسق متجذر من العادات والتقاليد والعراف، يحكم ويحدد املقبول واملرفوض 

 صطدمانتا عن دائرة الحق النسوي القائم على التساوي مع حق الرجل، وكلتاهما في النهاية ا بعيد  اجتماعي  

ا في قوانين الحوال ها على التشريعات الدينية، وخصوص  السائدة التي تعتمد في معظم بالقوانين الحقوقية

 .الشخصية واإلرث

، كلها ا إن الهامش الفردي في حق اختيار املرأة لشريكها بات أوسع في البيئاتومع هذا يمكن القول أيض  

 .تي ال يعتد حتى بموافقتهنالالعكس، إال في حالة زواج القاصرات ال وقلما يحصل

ا على املرأة، وهو ما ظهر فإن للتطور الفردي ضرائبه، وخصوص   "املتخلفة" البلدانوكما هو الحال في  

 .اا إلى القل تعليم  ا في مستويي العنوسة الزائدة ونسب الطالق املرتفعة في أوساط املتعلمات، قياس  جلي  

ا ومظهرها، وأكثر ا بصحتها واهتمام  ا فإن املرأة السورية في سياق التطور الزمني باتت أكثر حضور  وعموم  

 .ا عن مشاعرها وحاجاتها الوجودية والنفسيةتعبير  

 اًلقتصاديعلى الصعيد  -2

ا يمكن الحديث عن عمل املرأة السورية في الريف ضمن امللكيات الزراعية، في حين لم يكن عملها تاريخي  

عليات العامة وهجرة اه على الفا في املدينة إلى ما قبل عقود، فمع تغير شكل املجتمع وهيمنة املدينة فيشائع  

ااستقطاب النساء  جرى الريف إلى املدينة، وتوسع آلة الدولة وشيوع التعليم،  ا كبير  إلى سوق  استقطاب 

كثير من الوساط االجتماعية  وكانت العمل في املدينة، وبات مفهوم حق العمل للمرأة من المور املسلم بها،

االقتصادية، وليس بسبب إيمانها النظري  تغيراتتدريج أمام ضغط املاملعارضة لهذا الحق قد تراجعت بال

 .بهذا الحق

حد مصادر االستقالل االقتصادي والخروج من التبعية السرية، لكنه أفي العموم يشكل العمل للنساء  

إضافية على املرأة ا ما يرتب أعباء ، كثير  ةا ذات الدخل املتدني ومنها سوري، وتحديد  "املتخلفة"في املجتمعات 

أكثر مما يحررها، فهي ال تستطيع االكتفاء بدخلها الشخص ي في مواجهة الحياة منفردة، المر الذي  العاملة

يحول دون استقاللها، ويجعلها رهينة خيار الحاجة، أما في حالتها زوجة فإن العمل الخارجي سيضاف إليه 

 .ا العباء االقتصادية مع الزوجتشاركهمن رغم على ال، كلهاأعباء العمل املنزلي 

ا في القطاع العام، فبحسب ا مهما في قوة العمل السورية وخصوص  العامالت رقم   تشكل النساء

الذي يشير إلى العام الذي سبقه، فقد بلغ عدد القوى العاملة من اإلناث في  2010اإلحصاء الصادر 
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في  13رجل، وهي تشكل نسبة  5531000مقابل ألف امرأة  834 (ومدينة ا)ريف   القطاعين العام والخاص

 1.فما فوق  15من القوى العاملة في البالد املحسوبة من عمر  املئة

، وهي نسبة 2رجل في القطاع العام 700877امرأة مقابل  401127ما بلغت أعداد النساء العامالت  في

في  ةطفيف صورةوبربية والصحة، في قطاعي الت ةالفت صورةبالثلث بقليل، مع مالحظة ارتفاعها  لىتزيد ع

 قطاع السياحة، لتتفوق فيه على أعداد الذكور:

 .ذكور  2إناث  3 تربية: مقابل كل

 .ذكور  3إناث  4 صحة: مقابل كل

 .ذكور  6إناث  7مقابل كل  سياحة:

 .حسب طبيعة الوزارةب في املئة 40إلى  في املئة 10لتتراوح في باقي الوزارات بين 

 السياس يعلى الصعيد  -3

سهمت في أ، و 3منحت املرأة السورية حق الترشح واالنتخاب منذ بداية تأسيس الكيان السوري تقريبا

ا بعد العمل السياس ي بحدود ما، لكن خطر العمل السياس ي وارتباطه باملخاطر املترتبة عليه وخصوص  

طار البعثي غلب عليه الطابع استالم البعث جعل مشاركتها السياسية خارج اإلطار البعثي محدودة، وفي اإل 

من دستوره "تتمتع املرأة  12في املادة  وردارتفاع عدد املنضويات في البعث الذي من رغم على ال ،التزييني

 4.بحقوق املواطن كلها والحزب يناضل في سبيل رفع مستوى املرأة حتى تصبح جديرة بتمتعها بهذي الحقوق"

وفي مجلس  في املئة 10تعّد نسبة مشاركة املرأة في الحكومة ومع هذا، وبعد نصف قرن من حكمه، لم ت

وقد جاءت هذه الرقام من موقع الحرص على  ،(في املئة 3،1) ، وفي املجالس املحليةفي املئة 12الشعب 

، وهو أمر يشابه إشراك النساء 5إبرازها بشكل فولكلوري في مناصب حساسة كنيابة رئاسة الجمهورية

 .السياسة من خالل اشتراكهن في االحتفاالت واملسيرات كفعل سياس يالسوريات في 

 االتحاد النسائي الذي دون أي تبرير،من ا، و ا وذا داللة بينة أن النظام البعثي ألغى مؤخر  وكان معبر  

 .يعنى بشؤون املرأة ابعثي   اإطار  بوصفه  1967 أسسه في عام

                                                           
1 2011.htm-3-1-Chapter3/TAB-2011/Data/yearbookhttp://cbssyr.sy/ 
 .والخارجية والداخلية الدفاع ووزارة الوزراء مجلس ورئاسة الجمهورية رئاسة في العاملين األرقام هذه استثنت 2
 .واالنتخاب الترشح حق بالمطلق للمرأة ليصبح الوضع تعديل جرىوبناء على دستور الخمسين  اوالحق   فقط، المتعلمة للمرأة البداية في االنتخاب حق منح 3
 البعث حزب دستور 4
 ((السورية المرأة واقع على الحرب /األزمة تداعيات))والدراسات مداد،  لالبحاثدمشق  مركز   5

http://www.dcrs.sy/sites/default/files/Upload/%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%

A3%D8%B2%D9%85%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%88%D8%A

%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D87%D9%82%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9%20

%A90001.pdf 

 

http://www.dcrs.sy/sites/default/files/Upload/%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A90001.pdf
http://www.dcrs.sy/sites/default/files/Upload/%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A90001.pdf
http://www.dcrs.sy/sites/default/files/Upload/%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A90001.pdf
http://www.dcrs.sy/sites/default/files/Upload/%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A90001.pdf
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شد العقوبات بالنسوة الالتي شاركن في الطر السياسية أاآلخر لم يتورع النظام عن إنزال  وجهالوفي 

ااملعارضة، وسجنهن  ذاتها قل ما يقال عنها ال إنسانيتها، ومعاملتهن بالقسوة أ أوضاعا، في طويلة جد   مدد 

 .التي لقيها املعارضون الذكور 

 لحقوقيعلى الصعيد ا -4

فهو  السورية على أساسه، يم وضع املرأةو الوضع الحقوقي للمرأة من أبرز املعايير التي يمكن تق ّد يع

وهو مصدر  بين الواقع املتخلف والحدود القصوى ملا يمكن أن تحصل عليه املرأة، الكاشف الدق للهوة

 .االحماية الفعلي والرسمي، وفي قصوره تبقى املرأة عرضة لكثير من االنتهاكات التي ال تجد لها رادع  

السورية بالثبات النسبي منذ عقود أي منذ  قي للمرأةوفي العموم فقد اتصف الوضع الحقو

ما يخص تحصين املرأة وحقوقها،  أو القانوني أي متغيرات تذكر في فلم يشهد الوضع الحقوقي ،الخمسينات

وما  ا في مجاالت الحوال الشخصيةأفكار نظرية، وخصوص   حضموبقيت الفكار التي تدعو إلى املساواة 

لحق  (انظري  ) النتهاكات الجسدية واملعنوية، على الرغم من كفالة الدساتير السوريةمجاالت او يتفرع عنها، 

ا يدعمها، وفي ظل هذا الثبات يمكن ا قانوني  املساواة بين الرجل واملرأة إال أن تلك املساواة لم تجد لها مستند  

دورها في املجتمع السوري لم ازدياد من رغم على الفي واقع املرأة االجتماعي  القول ببساطة إن املتغيرات

أسيرة القيود االجتماعية السائدة، والقوانين التشريعية  لهذا الدور، وبقيت املرأة الئمامليصاحبه التحصين 

 .التي وعدت بها أو طالبت فيها من الحقوق الساسية اما يخص كثير   القاصرة في

اتفاق القضاء على جميع أشكال التمييز على  2002عام  ةتوقيع سوري من رغمعلى العكس من ذلك، و ب

، إال أنها تحفظت على كثير من البنود واملواد، ما 1981التي دخلت حيز التنفيذ العاملي  (سيداو) ضد املرأة

، وكانت السباب املوجبة للتحفظ من وجهة نظر النظام مراعاة ه معظمهالك االتفاق من مضامينهذفرغ 

القوى التقليدية وعدم  الديني واالجتماعي، وجوهر المر هو محاباة خصوصية املجتمع السوري وموروثه

 .الرغبة في تغيير أي ساكن

 
 

املادة  لىا بإلغاء التحفظ ععبر إصداره مرسوم   2017ا في االتفاق عام  ثاني  وكان النظام قد أجرى تعديال

 .6يةه من جديد بما ال يتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمبالثامنة فيه، ولكنه ن

على أساس الجنس ويكون من آثاره  جري يعّرف االتفاق التمييز بأنه: "أي تفريق أو استبعاد أو تقييد يو 

حقوق اإلنسان والحريات في امليادين في أو أغراضه النيل من االعتراف باملرأة، على أساس تساوي الرجل، 

ان آخر أو إبطال االعتراف للمرأة بهذه السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية واملدنية أو أي ميد

ها وممارستها لها بغض النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس املساواة بينها وبين بالحقوق أو تمتعها 

 .7الرجل"

                                                           
6 http://www.damascusbar.org/AlMuntada/showthread.php?t=29089 
7 http://swnsyria.org/?p=3850 
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ال يقل  (مجتمع سلطة) خالصة المر فإن توصيف واقع املرأة السورية التي تخضع الضطهاد مركب

لى االنتهاكات املرتكبة إا، لكن كشفه والتحقق منه يسهل عملية التعرف ا عن وضعها املعقد أيض  د  تعقي

 :يةتاآلاملسارات  فيبحقها، واملس بكرامتها 

ا من كرامة املرأة وحقها في االنتهاكات التي تجري تحت ستار قانوني، وتشكل في جوهرها انتقاص   - 1

 
 

ا ضمن التوصيف الحالي للتشريعات السائدة  جرمي  التساوي الكامل مع الرجل، وهي بطبيعتها ال تشكل عمال

 .في البالد

2-  
 

كالتعنيف والتحرش واالغتصاب لكن اإلطار املجتمعي والقانوني  ا جرمي  االنتهاكات التي تشكل عمال

 .ويشجعان على التغاض ي عن هذه الجرائم وطمسها لسباب كثيرة يساعدان

رأة، إضافة إلى تلك الناشئة عن طبيعتي املجتمع االنتهاكات املعنوية والنفسية الواقعة على امل -3

 .مادي ومعنوي، ومنها تعدد الزوجات والعنوسة وزواج القاصرات وما يتفرع عنهما من حرمان والسلطة

ا، أو أقله ليست صديقة، ومن نسبي   قبل الحرب عاشت في بيئة معادية ن املرأة السوريةإوفي العموم ف

ا االجتماعي في عالقاتها ، وخصوص  كلها املستويات فيدفع أثمان باهظة  شأن هذه البيئة أن تجبرها على

السرية مع الهل أو في بيت الزوجية، وفي الشارع والعمل، وفي نظرة املجتمع إليها وعدم تقبل املرأة الوحيدة، 

بكرامتها  ن ذلك املنظور من املضايقات واالنتهاكات التي تمسموالنظر إليها ضمن منظور سلبي، وما ينتج 

 .وأنوثتها

 

 الحرب ظل في السورية املرأة :اثاني  

متخلف وغير منصف إلى وضع كارثي، نتيجة  ها إلى انتقال املرأة من وضعمفعوالتو  أدت الحرب السورية

ها الشد في مفعوالت، تلك الخلخلة التي ستظهر تهاأو خلخل السورية مباشرة لتحطيم البنية االجتماعية

ا، منها، وهي النساء والطفال، وكان من شأن ذلك المر إفقار الطبقة الوسطى اقتصادي  الحلقات الضعف 

ا على النزوح الداخلي والخارجي، وسحق الشرائح الدنى بشكل كامل، وإجبار نصف املجتمع السوري تقريب  

ل التهجير بحد ذاته، كفعل انتقال قسري، فقد  
ّ
والوظائف  ملمتلكاتد اا مع فق  لألمان املعنوي، مترافق   اوشك

 .االقتصادية والجسدية والنفسية كلها؛ وشبكات المان

عبر موت  اشكل غياب الذكور عن املنزل ضربة موجعة للمرأة السورية، سواء كان غيابهم نهائي  و 

ا كما هو حال املعتقلين ، أو ملتبس  اتالسنوات السبع املاضي والطنتيجة املعارك الدائرة في البالد  الضحايا

ا كما حال الهاربين من إمكان التجنيد واالحتياط، أو املنخرطين في القتال واملفقودين واملخطوفين، أو جزئي  

ا عن بيوتهم وأسرهم، أو الباحثين عن موطئ قدم خارج جحيم الحرب بانتظار انتهائها، أو بانتظار بعيد  

 .ا "لم شمل"قدرتهم على إخراج عائالتهم الحق  
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ا باتجاه تصاعدي، ومتبدل املرأة السورية نفسها في مواجهة واقع متدحرج عنفي   لة، وجدتيفي الحص 

وكانت الوطأة  ،تسيير أمور حياتها و حياة عائلتهاإلى ا مع انزياح الخرائط اليومية، في ظل اضطرارها جوهري  

ملعايير المان كامل  غيابو معاشيه قاسية،  متغيراتالشد على الوحيدات منهن كالرامل واملطلقات في ظل 

 .وجودها الشكلي من رغمعلى الوغياب فعلي للمؤسسات القانونية 

في ظل هذا الواقع تعرضت املرأة السورية لكل أنواع العنف واالنتهاكات الجسدية والنفسية واملعنوية 

 
 

 .ا، وكرامتها وأنوثتها ثاني  التي تمس إنسانيتها أوال

 العنف املباشر -1

 الجسدي العنف -أ

كثير من النساء الضحايا في الصراع  توسقط ةتسلم املرأة السورية من نار الحرب املباشرة في سوريلم 

جراء التعذيب الوحش ي في السجون، إضافة من والقنص وحتى اإلعدامات امليدانية، و  الدائر بفعل القصف

حول أعداد الضحايا النساء، إلى اإلصابات غير املميتة، ومنها املسببة لإلعاقات الدائمة، وتضاربت الرقام 

ألف  30و 15وذلك لصعوبة التوثيق الكلي، ففيما تشير التقارير الحقوقية والدولية إلى أرقام تراوح بين 

 ) أرقام الضحايا السوريين جراء الحرب، إال أنمن سقطن  ضحية من النساء
 

ا فعلي   تتجاوز  ( ونساءرجاال

الرقام املوثقة واملعلن عنها، ففي دراسة سورية ملركز دمشق لألبحاث والدراسات "مداد" املقرب من النظام 

وهذا يجعل أعداد الضحايا من  ،8من الذكور  من ضحايا الحرب السورية هم في املئة 2.82تشير إلى أن 

من ين على القل، إذ "بلغ عدد القتلى النساء أعلى من الرقم املعلن عنه في التقارير الدولية بمقدار الضعف

ووفق  9املركز السوري لبحوث السياسات""ا ملنظمة ، وفق  2016شباط  ألفا حتى فبراير/ 470جراء الصراع 

 .ا إلى حينهألف   80النسبة املشار إليها ستتجاوز أرقام الضحايا من اإلناث عتبة 

له في  تعذيب جسدي وحش ي تعرضن إلىالت وتشير التقارير والبحاث وشهادات الخارجات من املعتق

إقرارهن بأنه أقل من تعذيب الذكور املعتقلين، ففي شهادة  من رغمعلى الالفروع واملعتقالت المنية، 

دون من وعندما لم تتغير إجابتي، علقني بالسقف من يدي عدة "كرر املحقق سؤاله مرات  إحداهن تروي:

ساعة ليفكني ويسمح لي بقضاء  12كان يأتي كل  .ستة أيام ىالبقيت معلقة حو  .أن تالمس قدماي الرض

وكانوا يرمونني بدلو من املاء البارد  .حاجتي، ويعيد بعدها تعليقي، بقيت معلقة وأنا أرتدي قميص ي الداخلي

                                                           
 ((تداعيات األزمة/ الحرب على واقع المرأة السورية))مركز دمشق لالبحاث والدراسات مداد،  8

http://www.dcrs.sy/sites/default/files/Upload/%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%

A3%D8%B2%D9%85%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%88%D8%A

20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D87%D9%82%D8%B9%

%A90001.pdf 

 

9 chapters/298280-report/2017/country-https://www.hrw.org/ar/world 

http://www.dcrs.sy/sites/default/files/Upload/%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A90001.pdf
http://www.dcrs.sy/sites/default/files/Upload/%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A90001.pdf
http://www.dcrs.sy/sites/default/files/Upload/%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A90001.pdf
http://www.dcrs.sy/sites/default/files/Upload/%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A90001.pdf
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 وفي اليوم الثاني، قاموا بذلك مرة واحدة، .في اليوم الول، قاموا بصعقي ثالث مرات .ويصعقونني بالكهرباء

 .ومن ثم كانوا يستخدمون سلكا رباعيا يمزق الجلد حيثما أصابني .لكن الصعقة الكهربائية كانت قوية جدا

 10.لكنها كانت كثيرة" ،لم أعد الضربات

ا لي يد الجهزة المنية بشكل مطلق، وبات قرار االعتقال متاح   أطلقتالعنفي في البالد  وضعالومع 

ا من وظائفهم ى حاجز مهما كانت تبعيته، وصار االعتقال جزء  عنصر أمني أو أي عنصر ميليشيا عل

إغاثي أو  نشاطا تنوعت أسباب االعتقال التعسفي للنساء، فمنها ما هو على خلفيات الطبيعية، وعموم  

سياس ي قمن بها، لكن أخطر ما واجهته النساء في هذا املضمار كان االعتقال  نشاطإعالمي أو حتى بسبب 

اواستعمالهن رهائن من أجل الضغط على املعارضة  لسباب ال تخصهن  ، أو على أفراد يمتون بصلةعموم 

إعالمية  ا على املعابر، البتزازهن أو إلجبارهن على تصوير فيديوهاتقربى مع املعتقالت، أو حتى عشوائي  

تى مع القارب، لقاصرات "اعترفن" بممارسة جهاد النكاح ح ومنها فيديوهات فيها باملطلوب قوله، ن  لّق يُ 

من  اتبصحبة أمهاتهم، وكثير  رضيعين شملت االعتقاالتو ا ضد املعارضة، ستخدم الفيديوهات إعالمي  تل

 .كلها بحقهن أشكال التعذيب والتنكيل الجسدي املباشر تالثامنة عشرة ومورسدون القاصرات  الفتيات

 الخطف -ب

املخطوفين واملفقودين أن يتثبتوا من مصير مفقوديهم:  و بسبب الفوض ى المنية العارمة لم يستطع ذو 

 امحت الخطوطو  ،اختفائهممن الجهة املسؤولة عن  ةقطعي صورةب  أو ان يتحققواا، أحياء أو أموات  

 الفاصلة بين الخطف واالعتقال، ومنذ بداية الثورة شمل الخطف حاالت نسائية، ومع تقدم الزمن العنفي

على الرغم من أنه يمكن لألسباب أن تتداخل، وأن  ،النساء لسباب متعددة بات من املمكن تقسيم خطف

 :أثناء الخطفجميعها في تمارس على املخطوفات أنواع االنتهاكات 

على خلفيات سياسية للمقايضة على  طف نساءمن حاالت خ ثق عددوُ الخطف السياس ي  أوًل:

ا، الحاالت في املناطق املتجاورة واملتشابكة عنفي  وشاعت تلك  مخطوفين آخرين، أو أسرى في الجهة الخرى،

وال  أي على املعابر ونقاط التماس وحتى عند االقتحامات املتبادلة من الطراف املتحاربة، والمثلة كثيرة

وتحفظت على املخطوفات  ،في هذا النوع من الخطف اوشاركت الجهزة المنية علن   ،تشمل منطقة بعينها

شاركت و وغضت النظر عنه في حاالت أخرى،  ،الصفقة في حال وجودها، وتواطأت جري تفي فروعها ريثما 

حساسية إلى ا مناطق النظام، ونظر  إلى في حال تمكنها من نساء ينتمين  نفسه الفعلفي الجهات املعارضة 

 بحالة عالية من السريةتجري فراجات عنهن املوضوع النسائي فإنه على الدوام كانت املفاوضات واإل 

ا ما كان الخطف السياس ي يستهدف حاالت نسائية محددة لذاتها، ولكنه نادر  و ، كلهم والكتمان من الطراف
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ا الحق   ُتقّدرل ،عشوائيا جري يالرتباطها بصلة قربى معينة بأطراف معارضة، و في حاالت كثيرة كان  جري يكان 

 .قيمة املخطوفات لذويهن، أو مدى أهميتهن

وشاعت عمليات الخطف الجرمي التي تهدف في املقام الول إلى طلب الفدية،  ؛الخطف الجرمي ا:ثانيا 

وال غاية لها سوى املال، وتعرضت النساء لكثير من حاالت الخطف الجرمي، وشارك في هذا النوع من 

 حصليا كان أو عناصر منها، وأحيان   ،العمليات عناصر ميليشاوية محمية ومتنفذة بالتعاون مع أجهزة أمنية

ه االختطاف ويعطى صفة اعتقال، ا شاركت في هذا النوع من و لتنسيق بين الطرفين بشكل شبه رسمي ليمو 

الخطف عناصر جرمية غير منضوية تحت راية أحد وتعمل لحسابها الخاص، وتراوح مصير املخطوفات 

التخلص  جري يكان الدفع، وفي حالة العكس  من رغمعلى البين اإلفراج عنهن في حالة دفع الفدية أو موتهن 

منهن ورمي جثثهن في أماكن متفرقة، وكانت وزارة الداخلية السورية قد ردت في بيان لها على االستياء 

ما ذكر وزير املصالحة  ، في11الشعبي وحملت الفتيات املسؤولية لكونهن متواطئات في عمليات اختطافهن

 .12ر دوافع الخطف أو نسب النساء فيهادون أن يذكمن آالف عملية خطف  10وحده شهد  2017أن العام 

 
ا
  ا:ثالث

 
ا للسياس ي والجرمي لم يكن هدف مجموعات خاطفة سوى اغتصاب الخطف الجنس ي خالف

سراح الضحية بعد وقت قصير، أو قتلها ورميها للتخلص من  يطلقا ما كان الضحية املخطوفة، وغالب  

أثناء أداء في ناصر ميليشياوية غير متنفذة، أو ا كانت تقوم بهذا النوع من الخطف عتبعات الفعل، وعملي  

 .مهماتهم على الحواجز

 اًلغتصاب -ج

العنف واالنتهاك الجسدي والنفس ي ملا يشكل من أذيات مركبة  يعد اغتصاب النساء من أعلى درجات

ا من ردود ا، وملا يثيره لدى املجتمع ثاني  ومستدامة لدى الضحية، على صعيد هويتها اإلنسانية والنثوية مع  

منذ بداية الثورة ضد النساء  ةممنهج صورةبنفسية واجتماعية، وكان النظام قد اعتمد هذه الوسيلة 

خارجها  مع المنية أو ا عدد اللواتي تعرضن لفعل االغتصاب سواء في الفر املعتقالت، ومن غير املعروف تمام  

املوضوع من الضحايا،  علىتعلق بالتكتم الشديد على يد الجهزة المنية وامليليشيات املوالية لها، لسباب ت

هو سالح الترهيب  "أن االغتصاب 2017نشر في  ةويؤكد تقرير لصحيفة اللوموند عن االغتصاب في سوري

جريمة صامتة لصعوبة الحديث عنها من ضحاياها، ة نزلبموهو  يمارسه بشكل ممنهج 13الخاص بالنظام

ب هذا النوع من الجرائم منذ الشهر الولى على اندالع الثورة سنة وكان قد "شرع النظام السوري في ارتكا

التي يديرها رات ستخبالال أو في املراكز التابعة عدة ، حيث تعرضت الضحايا لالغتصاب في معتقالت 2011

 .14نظام بشار السد"
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قوات الحكومة قال محققون تابعون لألمم املتحدة، "إن  (2018) صادر في هذا العام وفي تقرير أممي

السورية والقوات املتحالفة معها استخدمت االغتصاب واالعتداء الجنس ي على النساء والفتيات والرجال 

 ."في حملة ملعاقبة مناطق املعارضة

 15."السوريةرات ستخباولال ا للنظام ولجهات سياسية فرع   20حاالت اغتصاب في  "وثقنا وتابع

أثناء اإلعداد لهذا التقرير واحدة فقط لم تتعرض للعنف في الت امرأة أجريت معهن املقاب 53ومن أصل 

 .16بما في ذلك اللفظي .الجنس ي

ر أن عشرة رجال تناوبوا على اغتصابها بسبتم يلول/أوتقول سوسن التي اعتقلت للمرة الثانية في منزلها 

 خلعوا ثيابي عني غادر اثنان منهم "بعد أن .اعام   16وكانت املرة الولى أمام أعين ابنها البكر البالغ من العمر 

ثم قام باغتصابي  .راح الخير يضربني وانأ عارية ...(نص مفقود)- الغرفة وبقيت مع ابني -(نص مفقود)-

 .17بشكل كامل أمام ابني"

 التحرش -د

ا ةتزايدت حاالت التحرش باملرأة في سوري بسبب االنفالت المني الكبير  وذلك مع اندالع الحرب، كثير 

رحب بها املالحاصل، وبسبب غياب أي بيئة رادعة، ويشمل التحرش القيام بتوجيه أي نوع من اللفاظ غير 

أو القيام بأفعال أو حركات لها طبيعة أو إيحاء جنس ي مباشر أو غير مباشر من شأنها أن تنتهك الحواس أو 

شعر باالرتياح أو بالتهديد أو عدم اإلحساس تا وتجعلها ال وتنتهك خصوصية املرأة أو مشاعره، الجسد

 .أو شعورها بعدم االحترام والترويع واإلساءة ،بالمان والخوف

 ن التحرش املوجود في السجون واملعتقالت، فقد شكلت السلطة املمنوحة للحواجز أو ما وبعيد  
 

، ال

الحصانة الوقحة لفعال أصحابها وسلوكهم، ما ا من ا في املجتمع السوري نوع  وللباس العسكري تالي  

دون من وتحولها إلى حالة علنية ال يمكن مواجهتها  ،ا في تصاعد وتيرة التحرشات ضد النساءانعكس سلب  

املستويين  فيوساعد غياب الذكور املرافقين للنساء،  مخاطر الوقوع في إذالل أكبر أو حتى خطر االعتقال،

لتجول إلى اأثناء اضطرار املرأة في سانحة يمكن التقاطها  افرص  بوصفهن  إليهن اللحظي والعام، في النظر

 .والتنقل ومالحقة المور املعيشية أو اإلجراءات الرسمية بمفردها

 كلها تجاوزت تصرفات عناصر الحواجز الحدود
 

 من ، وبات التحرش إضافة إلى مراميه الجنسية، شكال

النساء اللواتي يحملهن هويات شخصية تتبع ملناطق  ا في وجهص  أشكال إبراز السلطة املطلقة، وخصو 

موصوفة باملعارضة، ووصلت حدود التحرش في بعض الحيان إلى مستوى التفتيش الجسدي، وبالطبع مع 

                                                           
15  https://goo.gl/4JRP8L  
 الشبكية األوروبية المتوسطية، احتجاز النساء في سوريا سالح حرب ورعب 16

content/uploads/2015/06/EMHRN_Womenindetention_AR.pdf-https://euromedrights.org/wp 
 األصلي. النص من ومخفية باالسود مظللة الناقصة الكلمات 17

 األوروبية المتوسطية، احتجاز النساء في سوريا سالح حرب ورعب الشبكية 
content/uploads/2015/06/EMHRN_Womenindetention_AR.pdf-https://euromedrights.org/wp 

 

https://goo.gl/4JRP8L
https://euromedrights.org/wp-content/uploads/2015/06/EMHRN_Womenindetention_AR.pdf
https://euromedrights.org/wp-content/uploads/2015/06/EMHRN_Womenindetention_AR.pdf


 
 14 

لعملية التحرش، ال يمكن إنكار الدوافع الطائفية أو االنتقامية الكامنة وراء تلك كلها الدوافع الشخصية 

 .التصرفات

التحرش بالنسوة الالتي  يرةوتافة إلى الحواجز والشوارع والحياء السكنية، فقد تصاعدت وإض

دوائر إلى غلب ينتمون لعيش في مراكز اإليواء، من املوظفين املشرفين عليهن، وهم في ال إلى ااضطررن 

اة، وعدم أبسط مقومات الحيإلى النسوة وحاجتهم  ولئكل الشبيحة، وساعدهم على ذلك العجز املطلق 

 .وجود أي خيار لديهن، وهن القادمات من مناطق موصوفة بسمات معادية

عناصر الجيش واملليشيات التابعة له من خالل متابعتهن  شمل التحرش بشكل كبير نساء وأراملو 

لحصول على إلى الألوراق املطلوبة واملعامالت النهائية عند الجهات الرسمية، أو من خالل حاجتهن الدائمة 

ملعونات واملساعدات التي كانت تقدمها الجمعيات العاملة ضمن مناطق النظام التي غالبا ما كانت ا

 .جنسيا ةمشروط صورةبتسهيل املساعدة  التحرشات تأتي في سياق محاولة الحصول على صفقة

وساعد االنفالت الكبير وسياسة اإلفالت من العقاب وعدم املساءلة، في شيوع التحرش العام 

والعشوائي في السواق والشوارع والحافالت العامة من كثير من أفراد املجتمع العاديين املعززين بثقافة 

والصمت  ،وجعلها تعيش تحت سقف التحرش الدائم ،املجتمع الذكوري، ما شكل أعباء إضافية على املرأة

 .عن االنتهاكات اليومية املتكررة بحقها خشية إثارة فضائح هي في غنى عنها

نه من الصعب التحدث عن إوخارج إطار الشهادات القليلة التي مرت عن التحرش في بعض املقابالت، ف

عنف  ا، ضمن بيئةر  ما يخص التحرش وقضايا التحرش كونها حالة عامة مسكوت عنها قس ات فيءإحصا

بوصفه  التحرشتتبنى ثقافة اإلفالت من العقاب كنوع من منهجية مدروسة لتكريس الرعب، إضافة إلى أن 

 .ةالئمم في املجتمع السوري لم تجد لها حتى قبل الحرب بيئة تشريعية وقضائية قضية

ن املرأة السورية عانت بشدة ويالت الحرب بوصفها امرأة، وطالها العنف املباشر إف ،لةيوفي الحص

 ابتداء من املوت والخطف واالغتصاب  ،كلهااملستويات  فيمن قبل  اأعلى كثير   صورةب
 

 . إلى التحرشوصوال

 العنف غير املباشر -2

 اتر مالم تتوقف آثار الحرب على املرأة السورية عند الحدود العنفية املباشرة، وإنما امتدت إلى مض

انهيار البنى االجتماعية، وغياب الذكور،  لىمن خالل اآلثار النفسية واملعنوية واالقتصادية املترتبة ع ،أبعد

وفق تلك الحالة من مسؤوليات تبدأ بالعناية واالهتمام بنفسها، والبحث عن حياة كريمة  ،وما فرض عليها

 بوالئقة 
 

إلى كونها املسؤولة والراعية لسرة وأوالد، وكبار سن، وحاالت محددة من العناية باملرض ى  ها، وصوال

اوأصحاب االحتياجات الخاصة الذين ازدادت أعدادهم نتيجة الحرب   .اكبير   ازدياد 

كل الرصدة، وازدياد مستوى البطالة إلى أرقام عليا، أوأثر انهيار سعر الصرف، وتراجع الدخول، وت

وفرض عليهن بذل مزيد من الجهد لتحقيق  ،شرائح واسعة من النساء السوريات فيوغياب الذكر املعيل، 
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في  ةأو قسري ةتلقائي صورةبة الحد الدنى من شروط البقاء املتمثل في المن الغذائي والصحي، وأجبر املرأ

شروط اجتماعية وسياسية واقتصادية متهالكة إلى تقديم مزيد من التنازالت الشخصية التي تمس بكرامتها 

 .وإنسانيتها وجسدها

وال يمكن لها أن تتخلص من آثارها في  ر،ليست ذات طابع عاب إن الثمان التي دفعتها املرأة السورية

ا، بقضايا ثل في إكراهها ضمن الخيارات املتاحة بالقبول بما تفترضه القل سوء  القريب العاجل، وهي تتم

الزواج والطالق وتعدد الزوجات، وارتفاع نسب العنوسة، وزواج القاصرات، وعالقات من مثل مصيرية 

 .خارج الزواج محكومة بمنطق املنافع االضطرارية املحضة

ن موجودة ضمن املجتمع قبل الحرب، ولكن املستويات التي ال يمكن القول إن تلك اآلثار السلبية لم تك

ا من كونها نصف ما تمثله املرأة عددي  إلى ا بلغتها في ظل الحرب باتت مرعبة، وتهدد املجتمع بكليته نظر  

ا بما يمثله وجودها وتمكينها من معيارية حضارية، وملا يترتب عليه املجتمع في الحوال العادية، ومعنوي  

مستقبل  فيو اقضايا مصيرية في حياتها فرد   فيمن آثار سلبية  في تركها وحيدة تواجه املصاعباإلمعان 

 .املجتمع السوري

 الزواج -أ

بهجرة كبيرة في أعداد الذكور  بعد الحرب لسباب تتعلق ةكبير  صورةب ةتراجعت نسب الزواج في سوري

ا للزواج، وانخراط جزء كبير منهم في املنظومة العسكرية تحت أبواب التجنيد اإلجباري املؤهلين عمري  

االقتصادي الناجم عن ارتفاع في زيادة السعار و واالحتياط وامليليشيا، إضافة إلى غياب االستقرار المني 

لزواج وتأسيس عائلة ما جعل إمكان ا، في املئة 70وارتفاع نسب البطالة إلى أكثر من  خوالتاملدوانخفاض 

 .ا غير متوفر لكثيرين وكثيراتوتحمل تكاليف منزل منفصل عبئ  

واملؤهل للزواج فرصة  الئمامل وجعلت من إمكان إيجاد الشريك ،املرأة السورية فيأثرت هذه العوامل 

انت تعبر ، وهي نسبة ك18حاالت باللف 10-8ا أن نسب الزواج قبل الثورة كانت تتراوح بين شبه نادرة، علم  

وتترك كثيرات من الفتيات بال زواج، على الرغم من أن املؤشرات السكانية السورية  ،عن أزمة في الساس

ذكور مقابل  105 كانت تسجل زيادة ملحوظة في عدد والدات الذكور مقابل عدد والدات اإلناث تصل إلى

 .19أنثى 100

مع تصاعد العنف، ففي حلب  ةملحوظ صورةب ةسهمت هذه العوامل في تقليص الزيجات في سوريأ

 
 

، وهو رقم منسجم مع العوام السابقة والالحقة، لتنخفض 2007عام في واقعة زواج  59894 سجلت مثال

اما انحدرت  واقعة، في 48125إلى  2011عام واقعات الزواج في   17135إلى  2012في العام التالي  اكبير   انحدار 

  .واقعة زواج
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ا مع تقصدت وسائل اإلعالم الحكومية الحديث عن أعداد الزيجات املتناسب رقمي  في دمشق فقد  أما

العداد السابقة لها قبل الثورة، وذلك لدوافع إعالمية وسياسية، ومع هذا فإن العداد الرسمية املعلنة ال 

واج شكلي بإحدى يقوم بتسجيل ز  ا من طالب اللجوء في الخارج كانا كبير  ن عدد  إ إذتعبر عن الواقع الفعلي، 

 ا عبر وكيل له ليمنحها فرصة "لم شمل" الحقة بوصفها زوجة، وُيسجل الزواج واقعة ورقيةاإلناث غيابي  

وهو ،اعدم اكتماله واقعي   تغيراتا ملا، وخاضع  ليس أكيد   غير أن هذا النوع من الزواج ،تدخل في اإلحصاء

 .ما حدث بالفعل لكثير من الحاالت لسباب شتى

ن النساء الراغبات في الزواج خفضن سقف مطالبهن إف ،العامة تغيراتعموم وبسبب املوفي ال

ا عن التكلف وقبلن بصيغ الزواج ضمن اإلمكانات املتاحة بعيد   ،ولم يبالغن في طلب املهور  شروطهن،و 

 .إجراء حفالت الزفاف البسيطة ذلك بما في ،والبهرجة

وترك  معاناة املرأة الفعلية والنفسية عبر تقليص خياراتها،عمل عزوف الشباب عن الزواج على ازدياد 

ا في الحصول على االستقرار العائلي املنشود في مؤسسة الزواج، فعدم حصول املرأة على زوج مصيرها معلق  

 .ويزيد أعباءها الشخصية والعائلية ،ويضعف ثقتها بنفسها ،المان غيابو  ،يجعلها تشعر بالتوتر الدائم

أن املنظومة االجتماعية القائمة تسهم في تحكم ذكور العائلة بمصير الالمتزوجة وفق  إضافة إلى

ها ما يكرس إحساسها الناش ئ بعد اكتمال أنوثتها وتفوق يلإوتعزز النظرة الدونية  العراف االجتماعية،

 .الخريات عليها وفق املنطق االجتماعي السائد

ا للزواج، معظمها من نصيب املؤهلين عمري  في  زواج لم تكنن العداد املعلنة لواقعات الإومع هذا ف

ويمكن لنا أن نرصد بعضها لتحديد هذا  ،مختلفة متغيراتو  وإنما كانت محكومة بأعمار وأشكال ودوافع

 االنزياح:

 الزواج العرفي -ب

ادهم عن منها ما يتعلق بحياة الذكور وابتع تغيراتفي سنوات الحرب، مل ةفي سوري شاع الزواج العرفي

املؤسسات الرسمية الستخالص أوراق مطلوبة للزفاف، ولسباب اجتماعية متفرقة، وهو زواج لم تكن 

ا، ومع اتساع الظاهرة حاول النظام لسباب أمنية وإجرائية الحد من تستسيغه أو تقبله النساء سابق  

من عقد القران، إضافة إلى شيوعه عبر إصدار قانون عقوبات يشمل رجال الدين الذين يتولون هذا النوع 

 .الحبس والغرامة لصحابه

وإنما شاع في  ،ولم يقتصر الزواج العرفي على فئة الشباب الهاربين من املثول أمام املؤسسات الرسمية

سوى عالقة  العوانس اللواتي ال يطلبنالوساط العمرية العلى من النساء املترمالت أو املطلقات أو حتى 

 .ضمن مجتمع منفلت ا، وغطاء ذكوري  ااجتماعي   وعةمشر 
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وحذف  ا، عاد مجلس الشعب ليجيزه،املستنكر الذي لقيه القانون شعبي   ومع شيوع الحالة والضجيج 

 .واكتفى بالغرامة ،عقوبة الحبس عن الزواج العرفي

 وتطلباته، وقد يقتصر اإلعالن عنه على الدائرة شروطهويتميز عادة الزواج العرفي ببساطته وقلة 

ا، وكان القاض ي الشرعي محمد شريف املنير قد أوضح "أن املقربة من الشخصين، أو حتى قد يبقى سري  

ا من مجمل الحاالت، مشير   في املئة 90نسبة الزواج العرفي في محافظتي دمشق وريفها وصلت إلى ما يقارب 

 جري ت، قرابة عشر معامالت منها احالة وسطي   100تبلغ يوميا كلتيهما إلى أن واقعات الزواج في املحافظتين 

 .20في املحكمة الشرعية"

 أو زواج الحاجة عةفملنزواج ا -ج

من املآس ي االجتماعية، ما دفع كثيرات من النساء املعيالت والعاجزات عن تأمين  اخلفت الحرب كثير  

ا، أو ليتعاونا يت  ولكنه يملك ب ،ا في السنلزواج من شخص حتى لو كان كبير  إلى اسبل العيش لفراد أسرهن، 

ا تحت سقف واحد، وشاع هذا الزواج ن مع  اعلى قسوة الحياة بما يملكان من موارد، أو حتى لتعيش عائلت

 .وتنوعت أشكاله ما بين الزواج العرفي والرسمي ،في السر املهجرة والوساط النازحة

ليست العالقات  لكنها بالتأكيد ،ن هذا النوع من الزواج ال تحكمه العالقات اإلنسانيةإوال يمكن القول 

االختيار الحر، وإنما هو اختيار مفاضلة بين وضعين كارثيين،  متغيراتاإلنسانية الطبيعية املبنية على 

 .ا بينهماواختيار القل سوء  

 زواج القاصرات -د

ات رسمية كافية، ءمع عدم وجود إحصا ،عما سبقوأعدادها زادت نسب زيجات الفتيات القاصرات 

 بوصفه  نهلك
 
  ابد اشعبي   انمط

 
وحجج لها عالقة بحماية الفتيات الصغار من االنحراف أو  بمسوغاتا مألوف

التخلص من مسؤولية الهل االقتصادية من متطلبات بناتهم  بمسوغاتا الخطف، أو حتى أحيان  

يالهن وإلقائها على ولعل من الدوافع الكبر هي املسارعة في التخلص من املسؤولية املعنوية ح ،القاصرات

 .الزوج

زوجن القاصرات  تا ما كانوغالب  
ُ
دون النظر إلى الحالة العائلية من رجال بفوارق عمرية كبيرة، و بت

 .للمتزوج، أو حتى االعتراض على كونهن الزوجة الثانية أو الثالثة

لقاصرات هي وكان القاض ي الشرعي الول في دمشق محمود املعراوي قد أعلن أن أكثر حاالت زواج ا

في العام التالي عن خمس حاالت  لنليع ،201321عرفية، وحدد نسبتها بنصف معامالت الزواج في نهاية عام 

، ووفق املعراوي يشترط 22من عدد حاالت الزواج الكلية في دمشق في املئة 15-10ا، أي ما يعادل يومي  

                                                           
20 https://goo.gl/e1pNCb  

 
21 news.com/pages/detail.aspx?articleid=152790-http://www.dp 
22 news.com/pages/detail.aspx?articleid=170990-http://www.dp 

https://goo.gl/e1pNCb
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ليتأكد من بلوغها، ويحق للقاض ي من عمرها مع عرضها على القاض ي  13القانون السوري بلوغ الفتاة 

 .املوافقة وشرعنة هذا الزواج

القاصرات من النساء  بينإن نظرة سريعة إلى موضوع الزواج لفهم نسبه العامة، تؤكد انتشاره الواسع 

بين الفتيات املؤهالت للزواج في العمر النظامي  وفي الفئات العمرية الكبيرة منهن، وهو ما يترك فجوة كبيرة

المان االقتصادي  غيابقسرية في واقع صعب من  معاييرالتي يجري وفقها الزواج هي  واملعايير، 35 -18

والنفس ي واملعنوي، ما يجعل تلك الزيجات أقرب إلى اتفاقات إذعان، عدا ما تخلفه تلك الزيجات من آثار 

 .ولةالقاصرات املطلقات، أو الرامل، أو كونهن أمهات بعمر الطف فيا الحقة وخصوص  

 الطالق -ه

 عكس الزواج وتدني أعداده العامة، شهد الواقع السوري بعد الحرب ازدياد  ب
 
 ا في حاالت الطالقا ملحوظ

ا ونسبه لسباب متنوعة: اقتصادية واجتماعية وحتى سياسية ومناطقية وطائفية، وكان سفر الذكور أيض  

 
 

 ،2011 قبل في املئة 10و 8بين  اتراوح وسطي   ةا في طالق زوجاتهن، وكانت نسب الطالق في سوري رئيس  عامال

اغير أن هذه النسبة ازدادت  ات رسمية لعدد واقعات ءفر إحصاابعد هذا التاريخ، وال تتو  اكبير   ازدياد 

همة أن نسب الطالق في دمشق كانت قبل ماملنطقة الخاضعة للنظام، مع مالحظة  ونسبها في عموم الطالق

ا نسب الطالق من عدد واقعات الزواج فيها، وهو رقم يتجاوز كثير   في املئة 25تصل إلى حدود  االحرب وبعده

 .23في حدودها الدنيا في املئة 2و في حدودها العليا، في املئة14في املحافظات الخرى التي ال تتعدى 

كثير من  ات الرسمية الحديثة التي قدمها النظام منءفي اإلحصا هونسبوغابت إحصاءات الطالق 

ارتفاع نسب  ،عن العام الذي سبقه 2017ا املحافظات ومنها حلب، ولوحظ في اإلحصاء الخير املقدم رسمي  

الطالق بشكل معبر في محافظات كان الطالق فيها قبل الحرب بنسب متدنية، فالقنيطرة المست النسبة 

في  11.2وفي طرطوس ، في املئة 17.3الالذقية ما سجلت  في ،في املئة 21وفي السويداء بلغت  ،في املئة 24.9

وتعادل ضعفي النسب السابقة قبل الحرب في بعض  ،وهي نسب مرتفعة بشدة عن السابق ،املئة

 .ما حافظت دمشق على نسبة متقاربة مع السابق ، في24املحافظات

 يجابية فهو في كثير من الحيان قد يبدإا عن تصنيف الطالق واقعة سلبية أو وبعيد  
 

للمرأة التي  و حال

التي تقع على املرأة املطلقة في  ن التكاليف االجتماعية واالقتصاديةإتعاني في زواجها، غير أنه حل آني، إذ 

 النظر إليها جري وي الوسم بهذه الصفة في املجتمع يحمل داللة سلبية على املرأة حضفممجتمعاتنا عالية، 

 .وفق معيار أدنى

  
 

ا في ارتفاع نسب الطالق، فقد شكل انهيار سعر الصرف  مساعد  وكان التضخم االقتصادي عامال

 ا ملن كان يتحاش ى الطالقمشجع  ا وضع  وتحول الليرة السورية إلى قيمة متدنية في ظل التضخم الحاصل 

                                                           
 الديموغرافية والمؤشرات السكان حصائيةاإل المجموعةراجع - 23

http://cbssyr.sy/yearbook.htm 
24 - 2017.pdf-2-13-Chapter2/TAB-http://cbssyr.sy/yearbook/2017/Data 



 
 19 

شهر  روفاتمصلم تعد تشكل أكثر من  ،وفق الرقام القديمة ،ن املهور إ إذمن الذكور لتبعاته املادية، 

 .حدوث عدد من حاالت الطالق التعسفي بحق املرأةإلى واحد، وهذا ما أدى 

  ارتفعت نسب الطالقو 
 

على أمل اللحاق  ة وبقيت زوجاتهم في سوريفي أعداد الذكور الذين هاجروا أوال

رف الراغب في الطالق ودوافعه في املوطن الجديد، ويختلف في هذه الحالة الط أمرهم بعد استتباببهم 

من قانون الحوال الشخصية تجيز "التفريق للغيبة" وبموجب هذا  109فاملادة  .الشخص ي وضعللا وفق  

السنة بشكل  لىالقانون، "يحق للزوجة أن تحصل على طالقها بعد أن تثبت غياب زوجها مدة تزيد ع

 .25قانوني"

الواقعة على املرأة السورية لعدم وجود بيئة  السلبية ا من العواملفي مجتمعاتنا واحد   كان الطالق

أشبه بالكارثة،  تغيراتا في ظل حصوله، ولكنه في هذه املا واجتماعي  ا واقتصادي  الحماية الكافية لها نفسي  

فهو يعيد املرأة إلى نقطة الصفر املطلق في مجتمع مهشم وغير قادر على مد يد العون، ويجعلها أسيرة لكل 

 .والعوامل املساعدة في استغاللها وسوء معاملتها تغيراتامل

 العنوسة -و

فإن "العنوسة" ليست مشكلة طارئة على املجتمع السوري، كلها السابقة  تكما هو الحال في املشكال 

ات ءمن مجموع النساء غير أن هذه التعريفات واإلحصا في املئة 50وكانت كظاهرة قبل الحرب قد تعدت 

 قد تكون خاد
 

، إذ إنها تنتمي إلى نمطية تعريف "العنوسة" وتحديد سن معياري لزواج النثى، وكانت عة قليال

سنة،  (40-30) قد أشارت إلى ارتفاع سن الزواج لدى الشباب الذكور إلى متوسط عمري  كثير من التقارير

يفا إشارت إليه الباحثة أ مع ما سنة، وهذا يتوافق (32-27) متوسط سن الزواج عند النثى إلى ما ارتفع في

ها ارتفاع سن الزواج عند الذكور من ب عطفة منذ سنوات التي اعترضت على مفردة "العنوسة" واستبدلت

ا في املدن وفي الوساط املتعلمة ، وتزداد هذه الرقام ارتفاع  26عاما 32إلى  23، وعند اإلناث من 37إلى  26

 .اوتقل عنها في الريف والوساط القل تعليم  

في  39الشهادة املتوسطة(، بنسبة ) "إذ تشير اإلحصاءات املحلية أن  أعلى نسبة زواج ذكورية هي لحملة

وال يختلف الحال لدى اإلناث، ، في املئة 3بنسبة ال تتعدى  (الدرجة الجامعية العليا)  وأقلها حملة، املئة

بنسبة  (الدرجة الجامعية) وأقلها حالة، في املئة 37.7الشهادة املتوسطة(، بنسبة ) فأعالها بين حملة درجة

 27".ليس إال،في املئة 2ال تتجاوز 

غير أن هذه املشكلة تفاقمت في ظل الحرب مع عزوف من بقي من الشباب السوريين عن الزواج لسباب 

على اإلناث، وفاقم  ةذات طابع مركب من عوامل أمنية واقتصادية ونفسية، ما انعكس مباشر  قهرية

                                                           
25  https://goo.gl/tTE3KZ  
26 http://www.chamtimes.com/?p=257846 
27 http://www.chamtimes.com/?p=257846 
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ورفع نسبة "العنوسة" في مجتمع النساء السوريات إلى أرقام غير مسبوقة  ،في الحصول على زوج تهنشكلم

 .28كما تذكر تقارير إعالمية في املئة 70وصلت إلى 

املصيرية التي تواجه املرأة في مجتمعاتنا، فحرمانها من شريك وفق  ت"العنوسة" من أكبر املشكال  دتع

مانها باملطلق من حاجاتها الجسدية والنفسية، وأي بحث لها في هذا املضمار املؤسسات الرسمية يعني حر 

ا على الخالق والتقاليد نشوزا، ويشكل وفق الرؤية االجتماعية تعدي   ّد يععن شريك خارج املستوى الرسمي 

 .ا على محيطها املقربوالعراف، ويشكل وصمة أخالقية بحقها، وعار  

أو حتى "العنوسة" املتأخرة إلى ما بعد سن الخصوبة، هي شكل من أشكال املوت  ،إن "العنوسة" املطلقة

ملرأة السورية، ويعني في مستوياته النهائية حرمانها من االستقالل املكاني واالقتصادي، إلى ابالنسبة 

أنثى، وحرمانها من الحاجات النفسية والجسدية، والخطر أيضا هو حرمانها من حق المومة الطبيعي لكل 

من أبشع الجرائم التي تمس جوهر النوثة وتمتهن وجود املرأة الفيزيائي والنفس ي والعاطفي، ها عّد لذا يمكن 

ا انعدام قدرتها في ظل الحرب على تغطية نفسها بشبكات المان الصحية والغذائية ويزيد المر سوء  

 .على قيد الحياة ملساعدة لتوفير متطلبات البقاءإلى اوالسكنية، وحاجتها امللحة 

 عالقات خارج الزواج -ز

ه هوماتمفا عن القيم االجتماعية الخاصة بكل مجتمع على حدة، ونظرته إلى تلك العالقات وفق بعيد  

 قبل الحرب عرفت هذا النمط من العالقات، ةبما فيها سوريجميعها إال أن املجتمعات اإلنسانية  ،املحلية

فيها  جري تحة، وفي الوساط النفعية الوظيفية والتجارية واملعنوية التي الشابة املنفت وخصوصا في الوساط

 .ضمن شرائح محصورة بشكل ما معينة زياتمقايضة الجنس بم

 االجتماعية يات، وغيرت البنهومات جميعهاواملفغير أن الحرب السورية التي فتكت بالسس والروابط 

سهمت في ارتفاع أاقتتال داخلي أو استباحة من الخارج، إلى التي تتعرض كلها شأنها في ذلك شأن البلدان 

اتلك الحالة  ، فازدياد عدد الرامل واملطلقات وارتفاع نسب الفتيات خارج الزواج مع انعدام الفق كثير 

والحاجة امللحة إلى الوظائف الجسدية  الشخص ي، وانعدام املعيارية االجتماعية والخالقية الناظمة

 .شكل أرضية خصبة لنمو تلك العالقاتوالغطاء املالي 

ا، لذا يمكن تقسيم تلك العالقات إلى أنماط متعددة معيارية واحدة اجتماعي   وال تدرج تلك العالقات في

 بحسب طبيعتها ووظائفها:

                                                           
قامت به  ءفي المئة، وذلك وفق إحصا 85في المئة، وحلت في المرتبة الثانية عربي ا خلف لبنان الذي وصلت نسبة العنوسة فيه إلى  70"ارتفعت نسبة العنوسة في سورية إلى  28

  https://goo.gl/oRXCja ".دى اإلذاعات الهولنديةإح
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 العالقات بين الشباب

حض م مجسدية عاطفية سواء كانت محكومة بمستقبل الحق كالزواج أ وهي عالقات ذات طبيعة

 ،النفسية والمنية تغيراتت محكومة بزمنيتها، وقد شاعت بشكل أكبر من السابق على خلفية املعالقا

إلى للبقاء على قيد الحياة، والحاجة امللحة  نيوعدم الضمان اآل ،واإلحساس املكثف بتفاهة املوت والحياة

 .ا على القلإشباع الوظائف النفسية بوجود الشخص املقرب أو الحامي عاطفي  

 أإلحساس املكثف باالنتهاك الكلي للحياة جعل اإلناث الشابات فا
 
ا من السابق في عالقاتهن قل تحفظ

تتويج تلك الشراكة في ، مع المل اخترنهالشخصية، وفضلن االستجابة للوظائف الجسدية مع شريك 

إقامة ا، على آن مع  في زواج فعلي، وساعدت حوادث االختطاف واالغتصاب في تخويفهن وتشجيعهن ب

العالقات خارج الزواج، ويمكن ضم الرامل واملطلقات الباحثات عن عالقة عاطفية مجردة من أي 

الشريك،  متغيراتا، نتيجة اشتراطات الحقة إلى هذا الصنف، ملعرفتهم بعدم جدوى االشتراط واقعي  

شباب املتزوجين التابعين ا للعدد الكبير من القتلى الا تبع  ا أن شريحة الرامل الشابات كبيرة جد  وخصوص  

 .لجيش النظام وميليشياته

 العالقات النفعية

ازداد تهميش املرأة في  مع تحطم البنية االجتماعية والدمار االقتصادي وارتفاع معدالت البطالة 

املجتمع وازدادت حاجتها إلى تأمين متطلباتها الشخصية والسرية، ووجدت نفسها محاصرة ومضطرة بشكل 

قايضة بين ملكيتها الوحيدة املتبقية لديها وهي جسدها، وما ال تملكه من مقومات البقاء املادية، ما إلى امل

 .ا في أوساط النساء فاقدات املعيل كالرامل واملطلقات والعوانس، وحتى املتزوجات املحتاجاتوخصوص  

ووجدت املنضويات تحتها أنفسهن في واقع اضطراري  ،الصعبة زادت من شرائح تلك الفئة تغيراتإن امل

  جري يما كان هذا النوع  اإلى ممارسة هذا النوع من الدعارة املقنعة، وغالب  
 
من الذكور  مع امليسورين ماديا

ا كالشبيحة والمن والضباط وغيرهم من الفئات املتنفذة بالقوة، ويقوم هذا أو امليسورين واملدعومين أمني  

بتفاهمات معلنة أو صامتة تنطوي على تأمين جزئي أو كلي ملتطلبات النثى املادية  لعالقاتالنمط من ا

 .ويدرك الطرفان أن استمرارها مرهون باستمرار املنافع ،مقابل استمرار العالقة

ويمكن التمييز بين النساء املستجيبات لهذا النوع من العالقات مرة واحدة فقط، أو مرات عدة، وجدن 

، والالتي اخترنه 29استجابتهنمن رغم ال على فيها أمام تحديات قهرية كبرى وهن يشعرن باالغتصاب أنفسهن

 
 
  احياتي   انمط

 
فهم اختيار هذا النمط  فإن الحاجة املادية هي مفتاحكلتيهما لديهن، وفي الحالتين  مقبوال

 .السلوكي الذي قادهن إلى التسليع

                                                           
 بالجنس المساعدات ومقايضة السوري الشمال في اإلغاثة عمال فضائح عن 2018 فبراير /شباط الصن صحيفة نشرته ما المدروسة، للمنطقة ينتمي ال نهمن أ رغمعلى ال مثال - 29

https://goo.gl/CwKbxx  
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 عالقات الدعارة

خت بظاللها املدمرة على الفئات الضعف في املجتمع ومنها النساء، ومع سحقت الحرب كثيرين وأر 

بيع أنفسهن في سوق النخاسة وممارسة  انعدام بدائل كالحصول على عمل شريف اضطرت كثيرات إلى

  الدعارة املباشرة
 

أوحد لهن، ووجدت تلك التجارة سوقها املزدهر في الوساط املتنفذة والقتالية وأهمها  حال

رواد التعفيش، وبعض و ليشيات املستحدثة املنفلتة من أي قيد أو عقال، وعناصر المن والحواجز، املي

وغيرهم ممن امتلكوا سيولة  ،املوظفين في الوظائف املدرة للمال غير الشرعي كالجمارك والهجرة والجوازات

 .السابقة قبل الحرب بكثيرهم خوالتمدأكبر من  طارئة

ا تزايدت شرائح العامالت في الدعارة املباشرة، نتيجة ا ومعنوي  وانهيار املجتمع مادي  مع صعود تلك الفئة 

ا والدعارة طبيعية ملآالت مجتمعية، وباتت العالقة الناظمة لروادها أشبه ما تكون: القتل والتشبيح نهار  

 
 

 .ليال

هم، أو حتى بملكية وازدهرت مرابع الليل، وأماكن الدعارة العامة والخاصة بحماية روادها أنفس 

أثناء الحرب، في وقد "تنامى عدد العاملين في قطاع الدعارة،  بعضهم لتلك املرابع، والعمل على استثمارها،

 تعمل في  80إلقاء القبض على  2013إذ أعلنت وزارة الداخلية عام ؛ في املئة 37.5بنسبٍة تصل إلى 
 
عصابة

 
 
 عام  30 بـالدعارة، مقارنة

 
 2012عصابة

ُ
 إلى السجن، و 250رسلت ، وأ

 
عقب ذلك تكتمت الوزارة في امرأة

 إلى أنه خالل ال  .على أّي أرقاٍم ذات صلة
ٌ
، بلغت 2013شهر التسعة الولى من وأشارت مصادر قضائية

في حلب، وجاءت  150حالٍة في دمشق وريفها، و 200حالة، منها  600مستوى البالد  فيحاالت الدعارة 

 
 
 .30املحافظات الخرى  فيحالة، وتوزعت بقية الحاالت  90ي الترتيب بـف امحافظة حمص ثالث

ضمن  هاواتساع قد أشار إلى خطر هذه الظاهرة وكان وزير االقتصاد السبق محمد نضال الشعار،

"إن عدد الشقق السكنية التي تحتضن  ، بقوله:2013 سبتمبر /منشور على حسابه في الفيسبوك، في أيلول 

 .31ألف شقة" 55يبلغ  ةسوريمهنة الدعارة في 

ن ارتفاع نسبها بعد إ، فةا يكن املوقف الخالقي من الدعارة التي كانت موجودة في الساس في سوريوأي   

ا تكمن مفاتيح فهمه االجتماعي في االنهيار الكلي الحاصل في املجتمع، وتأثيراته ا كبير  الحرب يشكل قلق  

ضحايا شوهتهن الحرب، ودفعتهن من بوصفهن ، والنظر إليهن النساء ذوات املناعة القل فيالسلبية 

الوقوع تحت  إلى تغيراتودفعها بقوة امل ،وجه املرأةفي حضيض إلى آخر، وذلك عبر سد املنافذ الطبيعية 

أميرة من وجهة نظرها، وهي إحدى العامالت في  وهو ما عبرت عنه ،تجار بالبشررحمة الشبكات املنظمة لإل

 تعمل في التعليم نهار   ذإ ،هذا القطاع
 

"تعرضت  ، لن دخلها ال يكفي لها والبنها الصغير،ا والدعارة ليال

طلب فيها أمني ممارسة الجنس في كل مرة كنت  تللتحرش في كل مرة بحثت فيها عن عمل إضافي، وطلب

                                                           
30  https://goo.gl/h42W3n  
 نفسه. السابق المصدر 31
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يت الدعارة" مساعدة من قريب أو صديق أو جمعية أو مؤسسة خيرية، ال يختلف الوضع في الواقع عنه في "ب

 ."32طلبهألكني على القل أحصل على ما 

 التسول  -ح

نه من املؤكد أن أا، غير ا منهم بمردوها الجيد نسبي  وقد تغري جزء   ،همقد يكون التسول مهنة لدى بعض

لبقاء على قيد الحياة، وبات من املألوف إلى ادفعت بكثيرات إلى ممارستها تحت وطأة الحاجة امللحة  تغيراتامل

على ا للمساعدة، واختيار التسول وهن يفترشن الطرقات أو يطرقن البواب طلب   ةمشاهدة النساء في سوري

قساوته وامتهانه للكرامة، وتحمل النساء املتسوالت لكثير من التحرشات والكلمات املهينة حتى  من رغمال

صول على مساعدة للبقاء على املستوى السياس ي من أطراف معينة، هو الجدار الخير الفاصل بين الح في

 .قيد الحياة أو بيع الجسد

 

 
 
 واملعنوية النفسية اآلثار :اثالث

  يمكن للحرب أن تنتهي، لكن آثارها
 

ا على النساء اللواتي تعرضن لبعض  وخصوص  املديدة ستبقى طويال

تهميش والفقر من القتل والخطف واالغتصاب والتحرش إلى ال املباشر وغير املباشر:كله أو أنواع العنف 

 .والحاجة والعنوسة والطالق وسوء املعاملة وامتهان الكرامة

ا نفسية مديدة الثر في عالم املرأة من الصعب ا ورضوض  ا واحد مما سبق يمكن له أن يترك ندوب  إن أمر  

غير متوفرين مع  دون الحصول على املساعدة الالزمة والجو السليم، وهما أمرانمن أن تتخلص منه 

تعميق جروح املرأة وتوسيع  القهرية في تغيراتساهم استمرار امليا، رار الحرب، على العكس تمام  استم

َعّنفة منها، وهو ما يترك بصمته السلبية على املجتمع وعلى قدرة التعافي لديه للخروج من نفق 
ُ
الشرائح امل

 .الزمة إلى طريق التنمية املستدامة

ة على املرأة أعراضها الخاصة، لكنها تتقاطع في النهاية بأنماط لكل حالة من حاالت التعنيف الواقع

ا مستويات النفس والجسد والسلوك االجتماعي، فمن أهم أعراض التعنيف وآثاره نفسي   فيمتقاربة 

والعجز والدونية والنقص وعدم قدرتها على احترام الذات،  بالتوتر والقلق واإلحباط ا: شعور املرأةومعنوي  

الرق والكوابيس وامليل إلى االنتحار، أما جسديا فيتجلى في إيذاء الجسد وتشويهه أو برودته وفي نوبات 

ا كفعل انتقامي مرده وهم وقد يحدث النقيض جنسي   ،اذاتي   اعقاب   ا وامتناعه عن الفعل الجنس يجنسي  

ل إلى السرقة واالنغماس ا قد تتمحور تلك اآلثار في امليما سلوكي   السيطرة من خالل الجسد على اآلخرين، في

 .في الجريمة كحالة دفاعية أو انتقامية من املجتمع

                                                           
32   https://goo.gl/G962Cr  
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ن المراض إف ،وإرادة املريض الئماملعكس المراض الفيزيولوجية التي يتوقف فيها الشفاء على الدواء بو 

ل التخلص عناية مجتمعية شاملة، وهو ما يجع واآلثار النفسية ال تكتفي بهذا القدر وحده، وإنما تحتاج إلى

لدى املرأة عمل ال يخصها وحدها، وإنما هو عمل اجتماعي متكامل  من اآلثار النفسية السلبية وأعراضها

ساواة املو كلها ا، وتأمين مستلزمات العيش بكرامة ا واقتصادي  ا واجتماعي  يتعلق ببناء اإلنسان وتنميته فكري  

 .بين الجنسين

لص من اآلثار النفسية الواقعة على النساء املعنفات ال يقتصر يجابي للتخفإن املردود اإل  ،وفي املقابل

على تلك الشريحة فحسب عبر تعافيهن واستعادتهن للكرامة الذاتية والصحة النفسية، ولكن يمتد ليطال 

 .ا عن كونه عبئا يستنزف قوة التقدماملجتمع كله عبر رفده برأسمال بشري فاعل عوض  

 

 استنتاجات وتوصيات

ا، وأن السورية قبل الحرب لم يكن جيد   إليها البحث أن وضع املرأة تنتاجات التي يصلمن أهم االس

النظام حرص على إبقاء التشريعات والقوانين القديمة ملحاباة قوى مجتمعية، ورغبة منه في عدم التغيير 

  هاوتمكينبدعم املرأة  ادعاءاته من رغمعلى الاملطلق، 
 

 رمي الكرة على الجانب والدفاع عن حقوقها، محاوال

 .على الجوانب الدعائية والشكالنيةه نشاطو االجتماعي الثقافوي، وتركيز أعماله 

امتهان املرأة واإلساءة إليها، وحتى استخدامها في  سهمت بشدة فيأيستنتج أن طبيعة الحرب الذكورية و  

 أالصراع الدائر، و 
 
من خالل صمته معظمها ا لالنتهاكات الحاصلة ا، وراعي  ا، مسبب  ا أساسي  ن النظام كان طرف

نتاج سياساته المنية  معظمهان االنتهاكات واإلساءات أا آخر، و ا، وتشجيعه الضمني حين  حين  

 .املستويين التشريعي والتنفيذي فيأدواته الردعية  غيابواالقتصادية، و 

 البحث بحزمتين من اإلجراءات: ويوص ي

 وضعالفية وفورية تعنى بشأن الضحايا من النساء ملساعدتهن في تجاوز منها تتعلق بحلول إسعااألولى 

 .الحالي وتبعاته النفسية واالقتصادية واملجتمعية

وتحصيل حقوقها في املساواة  ،تتعلق باإلجراءات والخطوات الالزمة لتمكين املرأة ودعمها الثانية

فعلي في  إسهامينسجم مع الحقوق العاملية املعاصرة، ملا يترتب على املوضوع من  وتأهيلها بما ،املطلقة

 .مشروع التنمية املستدامة املطلوب بعد توقف الحرب

 سعافيةالخطوات ال  -أوًل

 .على دراسات بحثية وإحصاءات دقيقة لضحايا العنف املباشر من النساء ةوطني صورةالعمل ب .1
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هن أو تحميلهن مسؤولية يلإبوصفهن ضحايا، وعدم اإلساءة عزيزها وتنشر ثقافة احترام املريضات  .2

 .الوضاع املزرية التي بلغنها، وتشجيعهن على التداوي 

ا بانتهاك النساء بما تنطوي عليه تشجيع املقاصصة القضائية للحاالت املعروفة واملوصوفة جرمي   .3

 .اإلفالت من العقاب من ارتكاس للضحاياالعدالة من كونها أولى محفزات الشفاء، وما ينطوي عليه واقع 

إنشاء مراكز معالجة طبية نفسية للحاالت املستوجبة من الضحايا النساء، وتأهيلها بالكوادر  .4

 فياملهنية املحلية، واالستعانة بالخبرات الخارجية املتطوعة، وتقديم املساعدة الفورية للنساء الضحايا 

 .املستويين النفس ي واالجتماعي

مع منظمات املجتمع املدني واملنظمات الدولية لتقديم املساعدات االقتصادية للضحايا،  التعاون  .5

 .وتأهيلهن لالنتقال إلى حالة االعتماد على الذات

 الخطوات الدائمة -ثانيا

 تغيراتبوقف الحرب وطبيعة امل ةرئيس صورةا، وترتبط با واجتماعي  وهي خطوات املستوى املديد زمني  

ومن الطبيعي أن  تترابط و تتزامن تنمية املرأة  السياسية الالحقة والتنمية املجتمعية الشاملة،االقتصادية و 

وليس بمفردها، وعليه في العموم فإن كل ما يرفع من تنمية املجتمع مع جديلة التنمية الشاملة للمجتمع، 

ا صحيح، وتتلخص أيض   ا لها في جوانب كثيرة، والعكسيشكل تنمية للمرأة وتحصين   ةتلقائي صورةهو ب

 التوصيات:

 .درجة ثانيةنظرة ها، أو النظر إليها يلإنشر ثقافة املساواة مع الرجل، واحترام املرأة، وعدم اإلساءة  .1

 .وفق املعايير اإلنسانية املعاصرة، وتحصينها وتمكين املرأة الحصول عليها العمل على تشريع حقوق املرأة

 .املناهضة للتمييز بين الجنسينجميعها الدولية  االتفاقاتإلى االنضمام  .2

 .كرامتهاإلى تشديد العقوبات التشريعية بخصوص االنتهاكات الواقعة عليها، واملهينة لها أو املسيئة  .3

تفعيل اآلليات الديمقراطية املحفزة لطاقات اإلنسان في املجاالت التنافسية الحرة، والداعمة  .4

 .حقوق اإلنسانهومات ومفللحرية 

 .و بالنسب املطلوبةأ فرص اقتصادية تشارك فيها املرأة بأعلى نسب ممكنة، خلق أوسع .5

 .إعداد خطط وبرامج طويلة المد يكون للمرأة فيها الدور الفاعل .6

الصغيرة الخاصة بالنساء بدعم وتشجيع محلي ودولي عبر  روعاتاملشالعمل على تشجيع وتنمية  .7

 .روعاتاملشاملنظمات الفاعلة، وتقديم املساعدة املادية والتقنية لتلك 
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كان من نتائج إضعاف النظام للمناعة الخالقية في املجتمع السوري قبل الحرب، قدرته السريعة على  

ا يار القشرة القانونية الرادعة لي مسلك مخالف قانوني  تعميم طبيعته الذئبية عند اندالعها، مع انه

نصف الدفينة،  يدهم ونوازعهم عبر إطالق املقربين عناصرهرشوة لحد تجلياته أا، وبدا ذلك في واجتماعي  

على الحلقات الضعف في  ةمأسوي صورةومع التداعيات الكبرى للحرب السورية انعكس هذا املسلك ب

 .املجتمع، ومنها املرأة السورية

في هذا املناخ وجدت املرأة السورية نفسها عزالء من أدوات الحماية، وخصوصا في ظل انهيار كامل 

 للبنية االجتماعية واالقتصادية، وفي ظل تداعيات هذا االنهيار على مصائر الذكور املوزعة بين القتل

 .التجنيد القسري للحربواالعتقال والهجرة و 

ا انمما ال شك فيه أن تحصين املجتمع ورفع املناعة الخالقية عنده مرتبط
 
بالنظم  اشديد   ارتباط

السياسية القائمة، وبمستوى االقتصاد العام، وبمستوى التوازن بين السلطة وأدوات املجتمع املدني، 

  انسان  إبوصفها ا ن  وبتطور العناصر السابقة، يمكن للمرأة أن تكون أكثر أما
 

 .اامرأة ثاني  و  ،أوال

فاالنتهاكات الحاصلة على املرأة السورية هي وصمة عار ليس على املجتمع السوري فحسب بل على 

 تغيراتالتاريخ اإلنساني، وأول ما ينبغي على املجتمع أن يتخلص من هذا العار بمعاقبة مرتكبيه، وبإزالة امل

تعزيز حقوق املرأة واملواطنة والحريات وحقوق اإلنسان  نتهاكات، ومن أهمهااملساعدة على استمرار هذه اال 

 .املحصنة بواقع اقتصادي متين

"املرأة  مشكل إبقاء املرأة مضطهدة هي حجة واهية، على الرغم من أنإلى  وإن الدفع بخصوصية املجتمع

مل على كبح التغيير لكنه غير عيواملجتمع" له حضور فكري وثقافوي معاصر، ومتجذر في أوساط متعددة، 

 .قادر على ممانعة التطور في أجواء ومناخات من الديمقراطية وحقوق اإلنسان

ا يعبر عن تماسكه الداخلي وبمقدار ما يعبر تطور نظرة املجتمع إلى املرأة عن درجة ارتقائه، فإنه أيض  

  ياتمستو  فيوعدم قبوله بالتمييز أو التفريق بين أفراده 
 
  العرق أو الدين أو الجنس، وهو بذلك يعبر تلقائيا

 .عن مدى استعداده لحماية الضعفاء منهم

ما املرأة في العمق  في قرب إلى البائدة، لنها تقوم على العدد،أن مقولة املرأة هي نصف املجتمع مقولة إ

 .ن كانت املرأة بخير فاملجتمع كذلكإهي املجتمع، و 
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