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كلمة العدد

مية الرحبي)1)

ما	النسوية؟	وملاذا	النسوية؟	وما	الذي	تريده	النساء؟	أسئلة	نسمعها	أو	نستشفها	خالل	لقاءات	
أن	 سورية	 بمستقبل	 املهتمين	 جميع	 إلقناع	 سعينا	 خالل	 كافة،	 املستويات	 في	 ومؤتمرات	 وحوارات	
كل	 نيل	 دون	 من	 يستوي	 لن	 والقانون،	 الحق	 دولة	 الحديثة،	 الديمقراطية	 بالدولة	 جميًعا	 حلمنا	
واعتبارهن	 كاملة،	 حقوقهن	 جميعهن	 النساء	 نيل	 دون	 من	 أي	 وكرامته،	 وحريته	 حقوقه	 مواطن	
قانونًيا	واجتماعًيا	واقتصادًيا	وثقافًيا	شريكات	فاعالت	في	بناء	املجتمع	السليم	املعافى،	وتحقيق	نموه،	

وازدهاره،	وتقدمه.

بأنها	 وضوًحا	 األكثر	 	Webster ويبستر	 معجم	 تعريف	 يكون	 وربما	 النسوية،	 تعريفات	 تعددت	
))النظرية	التي	تنادي	بمساواة	الجنسين	سياسًيا	واقتصادًيا	واجتماعًيا،	وتسعى	كحركة	سياسية	إلى	

تحقيق	حقوق	املرأة	واهتماماتها	وإلى	إزالة	التمييز	الجن�سي	الذي	تعاني	منه	املرأة(()2).

			متى	بدأت	الحركات	النسوية؟	ال	أحد	يدري	تماًما،	فالتاريخ	يكتبه	املنتصرون،	وقد	انتصر	الذكور	
	خدمة	

ً
	ونساء	وأطفاال

ً
منذ	أن	ساد	النظام	األبوي	العالم	كله،	مسخًرا	الطبيعة	والبشر	األضعف	رجاال

ملصالحه،	وتكديس	الثروات	بيد	قلة	تتحكم	بالسواد	األعظم	من	البشر.	

وبحسب	ما	يوجز	إنجلز	في	كتابه	)أصل	العائلة	وامللكية	الخاصة	والدولة(،	فإن	كل	تقدم	أحرزته	
البشرية	مذ	ذلك	الحين	رافقه	تراجع	على	الصعيد	اإلنساني،	يتحقق	فيه	ازدهار	وتطور	بعضهم	بآالم	

بعضهم	اآلخر	وقمعه)3).	

)1)		املديرة	التنفيذية	ملنظمة	مساواة.	

)2(  https://www.merriam-webster.com/dictionary/feminism

)3)			انظر	فريدريك	إنجلز،	أصل	العائلة	وامللكية	الخاصة	والدولة،	جورج	طرابي�سي	)مترجًما(،	ط1،	)بيروت:	دار	الطليعة،	1975(،	مواضع	عدة.

https://www.merriam-webster.com/dictionary/feminism
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عرفت	الحركة	النسوية	الغربية	الحديثة)4)	منذ	نشأتها	موجات	عّدة،	فاقتصرت	املوجة	النسوية	
األولى	على	املطالبة	بحقوق	التعليم	والعمل	للنساء،	وحقوق	املرأة	املتزوجة	بامللكية	وحضانة	األطفال،	
تقليدًيا	بظهور	مؤلف	ماري	وولستون	كرافت	“دفاع	عن	حقوق	 املوجة	 لتلك	 وحق	االقتراع،	ويؤرخ	
املرأة“	عام	1792،	تلتها	املوجة	النسوية	الثانية	التي	بدأت	في	الستينيات	من	القرن	املا�سي،	وامتدت	
حتى	نهايات	القرن	العشرين،	وتجاوزت	املطالبة	ببعض	الحقوق	للنساء،	واعتمدت	النقد	العقالني،	
،	واعتمدت	لغة	التحرر	من	القمع	السيا�سي	واالجتماعي	والجن�سي،	

ٌ
وظهرت	فيها	تياراٌت	ومذاهب	عدة

وتحولت	فيها	الحركة	النسوية	من	مجرد	حركة	فكرية	محصورة	بفئة	محدودة،	إلى	حركة	جماهيرية	
واسعة	بين	أوساط	النساء	ومناصريهن،	وتبلورت	فيها	الحركة	النسوية	في	جمعيات	ومؤسسات	منظمة،	

وانطلقت	في	تجمعات	جماهيرية	ومسيرات	وتظاهرات	في	أنحاء	العالم	جميعها.

تبلور	في	تلك	املرحلة	مفهومان	أساسان	في	النسوية:

النظام	البطريركي	)األبوي(:	Patriarchy وهو	النظام	االجتماعي	الذي	يمتلك	فيه	الرجال	السلطات	
امتيازات	 ينتج	عنه	 ما	 السياسية	واألخالقية	والقانونية،	 السلطات	 في	املجتمع،	من	ضمنها	 الرئيسة	

عدة	للرجل	وملكيته	وسيطرته	املطلقة	على	الحقلين	العام	واألسري.

الجندرGender:	وترجمت	الكلمة	إلى	العربية	بالنوع	االجتماعي	أو	الجنوسة،	وهو	مصطلح	يصف	
والنساء(،	 )الرجال	 الجنسين	 من	 لكل	 املجتمع	 يحددها	 التي	 والقيم	 االجتماعية	 واألدوار	 العالقات	
وتتغير	هذه	األدوار	والعالقات	والقيم	وفًقا	لتغير	املكان	والزمان،	وهي	عالقات	يحددها	املجتمع،	وليس	
الفروق	البيولوجية	بين	الرجل	واملرأة،	وهي	التي	حددت	دور	املرأة	بالدور	اإلنجابي	والعمل	املنزلي،	ودور	

الرجل	بالدور	اإلنتاجي	والعمل	املنتج	خارج	املنزل.	

ونتج	عن	تلك	املوجة	تبني	األمم	املتحدة،	مستجيبة	لنضاالت	الحركة	النسوية	العاملية،	“اتفاقية	
القضاء	على	جميع	أشكال	التمييز	ضد	املرأة“	)السيداو(	1979،	و“اإلعالن	العالمي	ملناهضة	العنف	

ضد	املرأة“	1993،	وتبني	نتائج	مؤتمر	بكين	للمرأة	الذي	عقد	عام	1995.

ودريدا،	 فوكو	 مثل	 من	 الحداثة	 بعد	 ما	 مفكري	 بأفكار	 النسوية(	 بعد	 )ما	 الثالثة	 املوجة	 تأثرت	
شرط	 االختالف	 هذا	 تعميق	 ومحاولة	 واألنثى،	 الذكر	 بين	 االختالف	 مفهوم	 تعميق	 فكرة	 وطرحت	

)4)		ملزيد	من	االطالع	على	تاريخ	الحركة	النسوية	راجع:	
ماري	وولستون	كرافت،	دفاًعا	عن	حقوق	املرأة،	عبد	هللا	فاضل	)مترجًما(،	ط1،	)دمشق:	دار	الرحبة،	2015(.

الرحبة،	 الحياتية،	سحر	سعيد	)مترجمة(،	ط1،	)دمشق:	دار	 التجربة	 	2 الوقائع	واألساطير،	الجنس	اآلخر	 سيمون	دي	بوفوار،	الجنس	األخر1	
	.)2015

بيتي	فريدمان،	اللغز	األنثوي،	عبد	هللا	فاضل	)مترجًما(،	ط1،	)دمشق	دار	الرحبة،	2014(.
Kate	Millett,	Sexual	Politics,	)Newyork:	Doubleday	and	Co,	1970(.   

https://genderiyya.xyz/wiki/Doubleday_and_Co/edit?redlink=1
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الندية	بينهما	وانتفاء	التراتبية،	وطالبت	بفرٍص	متساويٍة	للمرأة	والرجل	مع	اإلصرار	على	تفّرد	الطبيعة	
األنثوية	للمرأة	واملختلفة	عن	الطبيعة	الذكورية	للرجل،	ونقدت	منظومة	التضاد	الثنائية	)ومن	بينها	
ثنائية	املذكر/املؤنث(،	وبنية	التفكير	البطريركي	التي	تقوم	على	التعارض	والتراتب،	وليس	على	الندية	

واالختالف	والتنوع	والتعدد.	

وتصاعدت	آنذاك	التيارات	النسوية	التي	وقفت	ضد	النسوية	البيضاء،	فتمايزت	أكثر	“النسوية	
واإلثني	 والعنصري	 الطبقي	 والقهر	 الجن�سي	 القهر	 بين	 الوثيق	 الربط	 على	 أكدت	 التي	 العاملثالثية”	

والديني	والنوعي،	وتبلور	أكثر	فأكثر	تيار	النسوية	التقاطعية	)تقاطع	أشكال	التمييز(.	

فيها	 النساء	 التواصل	االجتماعي،	ووجدت	 انتشار	وسائل	 الرابعة	من	 النسوية	 املوجة	 استفادت	
الداعية	 النساء،	 املدافعة	عن	حقوق	 أفكارهن	 لنشر	 بينهن،	 أفكارهن،	والتواصل	 للتعبير	عن	 منبًرا	
إلى	إلغاء	أشكال	التمييز	ضدهن	كافة،	ومناهضة	العنف	ضدهن،	وتجريمه،	وكان	أبرز	أمثلتها	حملة	

.”me	too#“

لم	تكن	املنطقة	العربية	بعيدة	عن	تأثيرات	املوجات	النسوية	الغربية،	وإن	تأخرت	عنها،	واقتصرت	
لألسف	على	مجموعة	من	النساء	املثقفات	الالتي	حملن	الهّم	العام،	في	مجتمع	تبلغ	فيه	نسبة	األمية	

بين	النساء	حدود	50	باملئة	بحسب	إحصاءات	اليونيسكو	في	بعض	املناطق	حتى	يومنا	هذا.	

بدأت	حركة	تحرير	املرأة	في	بدايات	عصر	النهضة	العربية	على	يد	مفكرات	ومفكرين	طالبوا	بداية	
بتعليم	النساء	بوصفه	جزًءا	من	النهوض	باملجتمعات.	وبدأت	النساء	بالكتابة	في	الصحف	مطالبات	
بتحرر	املرأة،	وعقدن	املنتديات	األدبية،	وشكلن	الجمعيات	النسائية.	ولم	تكن	سورية	بعيدة	عن	ذلك	
بل	كان	لها	موقع	الريادة،	وكانت	حصيلة	ذلك	النضال	النسائي	حصول	املرأة	السورية	على	حق	االنتخاب	
1949	وحق	الترشيح	1953،	ولكن	لألسف	لم	تطل	تلك	املرحلة	التي	بدأت	فيها	مالمح	الدولة	املستقلة	
وبدأت	 السلطة،	 مقاليد	 على	 أغلبها	 العربية	 الدول	 في	 العسكر	 استولى	 بالتشكل	حتى	 الديمقراطية	
مرحلة	األنظمة	االستبدادية	الشمولية	التي	حّدت	من	الحريات	العامة،	وعطلت	عمل	الجمعيات	غير	
الحكومية،	والصحف	واملجالت،	وأّي	نشاٍط	غير	منضٍو	تحت	سيطرة	الدولة،	وقضت	بالنتيجة	على	
،	على	

ً
	تامة

ً
أي	نشاٍط	مدنٍي،	وُحصر	النشاط	النسوي	في	اتحاداٍت	نسائيٍة	تسيطر	عليها	الدولة	سيطرة

الرغم	من	صفتها	كـ	“منظمات	شعبية“،	وانتفى	أّي	دوٍر	لها	في	املطالبة	بحقوق	النساء،	واقتصر	دورها	
على	اإلشادة	باإلنجازات	الوهمية	التي	قدمتها	السلطات	الحاكمة	للنساء.

ما	 واألرياف،	 املدن	 إلى	 الفتيات	 تعليم	 امتد	 إذ	 نفسه،	 يفرض	 الطبيعي	 التاريخي	 التطور	 لكن	 	 	 	
قاد	آلًيا	إلى	مزيٍد	من	إسهام	النساء	في	الحياة	العامة	في	املجاالت	السياسية	واالقتصادية	والثقافية	
جميعها،	ومزيٍد	من	انخراط	النساء	في	سوق	العمل،	وصدور	قوانين	العمل	والتأمينات	االجتماعية	
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التي	حفظت	حقوق	العامالت،	ومنحت	تمييًزا	إيجابًيا	للمرأة	في	حقوق	األمومة.

			إال	أن	ذلك	التطور	الذي	طرأ	على	وضع	املرأة	في	املجال	العام،	لم	يترافق	بتطوٍر	كبيٍر	في	وضعها	في	
	من	دون	أي	تعديٍل	يذكر،	وبقيت	العالقة	

ً
املجال	الخاص،	إذ	بقيت	القوانين	املميزة	ضد	املرأة	سارية

	بالتوزيع	غير	العادل	لألدوار	االجتماعية.	
ً
بين	املرأة	والرجل	في	املجالين	العام	والخاص	محكومة

	نالت	الكاتبة	نوال	السعداوي	الريادة	في	الحركة	النسوية	العربية	الحديثة،	بحيث	يمكننا	الجزم	
آنذاك.	وأسهم	عدد	من	املفكرات	واملفكرين	 تتأثر	بكتاباتها	 لم	 	

ٌ
	معاصرة

ٌ
	عربية

ٌ
بأنه	ال	يوجد	نسوية

بحقوق	 واملطالبة	 الذكوري،	 األبوي	 النظام	 وبنية	 العربية،	 الدول	 في	 النساء	 تحليل	وضع	 في	 العرب	
النساء	وتمكينهن	ومشاركتهن.

في	سورية	بدأت	مالمح	تشكل	“حركة	نسوية	سورية“	في	بدايات	األلفية	مع	ارهاصات	ربيع	دمشق،	
وانتشار	املنتديات،	فتشكلت	منتديات	نسوية،	ونوقشت	قضايا	املرأة	في	املنتديات	العامة،	وبدأ	جيل	
جديد	من	حامالت	الفكر	النسوي	يكتبن	في	الجرائد	املتاحة	وفي	صفحات	اإلنترنت	مقاالت	يدافعن	بها	
عن	حقوق	النساء،	وتشكلت	تجمعات	نسوية	صغيرة،	أسست	مع	رابطة	النساء	السوريات	العريقة	
التجمع	على	 الشيوعي	السوري	“تجمَع	سوريات“.	استطاع	هذا	 الحزب	 التي	أعلنت	استقالليتها	عن	
الرغم	من	إمكاناته	املتواضعة	القيام	بحمالت،	وكتابة	تقارير	ظل	دولية،	والوقوف	بحزم	أمام	املشروع	

املتخلف	لتعديل	قانون	األحوال	الشخصية	عام	2008.	

	فيها،	ومن	بينهن	النسويات،	لكن	
ً
قامت	الثورة	في	سورية	عام	2011،	وأسهمت	النساء	إسهاًما	فعاال

ل	الثورة	السلمية	نتيجة	عنف	النظام	املفرط	في	مواجهتها	إلى	التسلح،	أدى	إلى	تراجع	دور	املشاركة	 تحوُّ
النسائية	فيها،	وليس	خافًيا	على	أحد	التدخالت	الدولية	واإلقليمية	التي	أوصلتها	إلى	ما	آلت	إليه	اليوم.

مع	قيام	الثورة	السورية	ظهرت	مجموعات	نسائية	جديدة	عملت	في	اإلغاثة،	وتطورت	التجمعات	
حركة	 معالم	 لتتوضح	 أخرى،	 نسوية	 منظمات	 ونشأت	 الثورة،	 قبل	 وجدت	 التي	 الصغيرة	 النسوية	
نسوية	سورية	بكامل	أبعادها،	اختصرت	مراحل	تطور	املوجات	النسوية	الغربية	كلها	في	بضع	سنوات،	
وأصبح	هنالك	ما	يمكن	أن	نطلق	عليه	من	دون	أي	تحفظ	“حركة	نسوية	سورية”	بكل	ما	في	الكلمة	

من	معنى.		

النساء،	 لحقوق	 ضامنة	 وقوانين	 دستور	 إلى	 للوصول	 كنسويات	 أمامنا	 طويلة	 تزال	 ما	 الطريق	
في	 للنساء	 متساوية	 فاعلة	 مشاركة	 وضمان	 والفتيات،	 النساء	 ضد	 والعنف	 التمييز	 وتجرم	 تحظر	
مجاالت	الحياة	السياسية	واالقتصادية	واالجتماعية	والثقافية	جميعها،	ومساواة	كاملة	في	الحقلين	
العام	واألسري،	في	إطار	الدولة	الديمقراطية	التي	ننشد،	دولة	املواطنين	األحرار	املتساويين	في	الحقوق	

والواجبات،	فال	ديمقراطية	من	دون	حقوق	للنساء،	وال	حقوق	للنساء	من	دون	ديمقراطية.
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بداية	 يشكل	 النسوية	 عن	 ملف	 إصدار	 في	 قلمون”	 “مجلة	 مثل	 مهم	 ثقافي	 مركز	 مبادرة	 ولعل	
نشر	 في	 السورية	 النسوية	 الحركة	 ومساعدة	 السوري،	 الشعب	 نصف	 بقضايا	 لالهتمام	 البدايات	
واردينا	 كوماري	جايا	 تقول	 كما	 ألنها	 عليها،	 يطلعوا	 أن	 قبل	 كثيرون	 التي	حاربها	 أفكارها	ومفهوماتها	
في	كتابها	“	النسوية	والقومية	في	العالم	الثالث“	سببت	كثيًرا	من	))اإلرباك	في	بلدان	العالم	الثالث.	إذ	
لطاملا	زعم	التقليديون	واملحافظون	السياسيون،	وحتى	بعض	اليساريين،	بطرق	مختلفة،	أن	النسوية	
هي	نتاج	الرأسمالية	الغربية	“املنحطة”؛	وأنها	تقوم	على	ثقافة	غريبة	ال	عالقة	لها	بالنساء	في	العالم	
الثالث،	وأنها	أيديولوجيا	نساء	البرجوازية	املحلية،	وأنها	تغّرب	النساء	أو	تحّولهن	عن	ثقافتهن	ودينهن	

ومسؤولياتهن	العائلية((.

ويدخل	هذا	التعاون	في	إطار	سعينا	املشترك	نحن	في	“منظمة	مساواة”	باملشاركة	مع	“مركز	حرمون	
الباحثات	 من	 مجموعة	 لتشجيع	 االجتماعية”	 للعلوم	 السورية	 و”الجمعية	 املعاصرة“	 للدراسات	
النسويات	إلجراء	أبحاث	ميدانية	تتناول	أوضاع	النساء	في	السياق	السوري	في	مختلف	املجاالت،	من	
وجهة	نظر	تراعي	حقوق	اإلنسان	للنساء،	ودراسة	أوضاعهن	من	منظور	جندري،	سعًيا	للنهوض	باملرأة	
السورية	التي	أنهكها	الفقد	والعنف	والتهجير	والحرمان،	ولن	نفقد	األمل	ال	بالوصول	إلى	الدولة	الحرة	

الديمقراطية	التي	ننشد،	وال	بنيل	النساء	جميعهن	حقوقهن	كاملة	غير	منقوصة.

التي	 جميعها	 وامللفات	 القضايا	 طرح	 إلى	 النسوية	 سعي	 امللف	 هذا	 في	 املقدمة	 األبحاث	 عكست	
تتناول	مجاالت	الحياة	كافة	من	منظور	جندري،	أي	مناقشتها	من	منظور	حقوق	النساء	وخصوصية	
وانعكس	 الجندري.	 التحليل	 هي	وحدة	 ومركزية	 أساس	 تحليلية	 بوحدة	 بالتزامها	 الحياتية،	 تجاربهن	
ذلك	في	تنوع	املجاالت	التي	خاض	بها	الباحثات	والباحثون،	والتي	تستدعي	تقديرنا	الكبير	للجهد	الذي	
بذلوه،	نظًرا	للتحديات	الكبيرة	التي	تواجهها	الباحثة	أو	الباحث	في	هذا	املجال،	ومن	بينها	شح	املراجع،	
وصعوبة	الوصول	إلى	معلومات	ما	يزال	املجتمع	يقف	متوجًسا	ممانًعا	أمام	الحديث	عنها،	وفي	مقدمتها	

العنف	ضد	النساء	الذي	يتضاعف	في	زمن	النزاعات	املسلحة.	

	وال	بد	لنا	هنا	من	أن	ننوه	إلى	الجهد	الكبير	الذي	بذله	الزميل	يوسف	سالمة	الذي	لم	يبخل	يوًما	
إلى	خمسة	 م	 ّسِ

ُ
ق في	امللف	الذي	 اليومية	لجهد	املشاركات	واملشاركين	 بالنصائح	األكاديمية	واملتابعة	

الكردية،	 السورية	 باملرأة	 قانوني،	ومحور	خاص	 فني،	ومحور	 إعالمي،	ومحور	 رئيسة:	محور	 محاور	
ّرس	للنسوية	بين	املنهجية	التقاطعية	واأليدلوجيا	اإلسالمية.	وقد	تم	ذلك	من	دون	إخالل	

ُ
ومحور	ك

بالوحدة	املفهومية	أو	التصورية	الناظمة	للملف	التي	يستمد	منها	بنيته	املوحدة.	

نتيجة	 الزميل	يوسف	سالمة-	كان	 -	بحسب	رأي	 العدد	 في	ملف	 البحث	 تنوع	مناهج	 أخيًرا،	فإن	
ملنهج	 تطبيقات	 البحوث	 بعض	 في	 القارئ	 سيجد	 لذلك	 وتنوعها،	 البحث	 مجاالت	 لتعدد	 حتمية	
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للمنهج	 في	غيرها	تطبيقات	 بينما	سيجد	 تحليل	الخطاب	وملنهج	تحليل	املضمون	في	بعض	البحوث،	
ق	أمًرا	تعسفًيا،	بل	 السيميائي	أو	التقاطعي	أو	التأويلي،	وما	إلى	ذلك.	ولم	يكن	اختيار	أي	منهج	مطبَّ
كان	تحقيًقا	لضرورة	اقتضتها	طبيعة	املادة	املدروسة.	ولقد	كان	من	نتائج	هذه	التعددية	املنهجية	أن	
كانت	البحوث	دقيقة	ومعمقة،	ونتائجها	مستنبطة	من	البنية	املنطقية	للبحث	ذاته،	بسبب	التوافق	

تَبع	واملادة	التي	عولجت	بهذا	املنهج	أو	ذاك.	
ُ
املنطقي	والتصوري	بين	املنهج	امل


