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 لسورية( )الجرائم املمنهجة ضد إنسانية املرأة ا

 

: األهداف 
ً
 أوال

 تعّرف:

 االتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق املرأة   

 حقوق املرأة في اإلسالم 

 االنتهاكات التي تعرضت لها املرأة السورية خالل الثورة 

 املنظمات املهتمة بشؤون املرأة السورية  

 وسائل وآليات عملية ملساندة املرأة السورية 

: املصطلح
ً
 اتثانيا

 انتهاك الحق أي اغتصابه، وانتهاك القانون أي خرقه واإلخالل به.   االنتهاكات:

 ، بشخص موجود تحت إشراف املتهم أو التعذيب : 
ً
 أو عقليا

ً
" تعمد إلحاق ألم شديد أو معاناة شديدة ، سواء بدنيا

 منها أو نتيجة سيطرته ، ولكن ال يشمل التعذيب أي ألم أو معاناة ينجمان فحسب عن عقوبات قانو 
ً
نية أو يكونان جزءا

 لها." 

 وعلى الوالدة غير املشروعة بقصد التأثير على التكوين العرقي ألية  الحمل القسري :
ً
"إكراه املرأة على الحمل قسرا

 مجموعة من السكان أو ارتكاب انتهاكات خطيرة أخرى للقانون الدولي." 

وا حدودا دولية ومعرضون لخطر االضطهاد في بلدهم األصلي أو "الالجئون هم أشخاص عبر الالجئون والنازحون:

 وقعوا ضحية له، في حين أن النازحين لم يجتازوا حدودا دولية ولكنهم فروا أيضا من ديارهم لسبب من األسباب" 

: املقدمة  
ً
 ثالثا

من األسماء النسائية الثائرة، كان ومازال للمرأة السورية حضورا مميزا في الثورة السورية األخيرة، وقد ترددت كثير 

واللواتي أصبحن بمثابة رموز للثورة، يظهرن بشكل دوري في اإلعالم ناشطات ثوريات على مستوى عال من الثقافة، 

ولديهن قّوة وجدانية وعاطفية قد ال توجد لدى الكثير من الثّوار الرجال. وقد تردد في كثير من القنوات اإلعالمية وصف 

بأنها ثورة أشعلتها النساء، كما انها شاركت فيها في جميع مراحلها وإلى اآلن، فقد خرجت املرأة السورية في  الثورة السورية

املظاهرات السلمية منذ البداية، وساهمت في النشاط االلكتروني بشكل واسع من خالل التنسيقيات والفيسبوك ونشر 

ثورة املسلحة، فكان هنالك العديد من من النساء ممن نشطن في حقل املواد املرئية على النت، كما أنها رافقت الرجل في ال

املساعدة الطبية واملشافي امليدانية إلسعاف الثوار واملصابين املدنيين، ولم يقتصر دورها على ذلك، فقد حضرت بشكل 

ي العمل الثوري إال الفت في املعارضة السياسية في الخارج، ونشطت في املجال الحقوقي والقانوني، ولم نجد مساحة ف

 وكانت املرأة السورية مبادرة وناشطة ومخلصة في العمل فيه. 
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وحيث أن املرأة في املجتمعات العربية واإلسالمية ومنها املجتمع السوري لها مكانة خاصة ويعد املساس بها من أشد 

ري الظالم، الذي أخذ يعاقب األمور حساسية بالنسبة للمجتمع وللرجل، فقد أصبحت مستهدفة من قبل النظام السو 

املجتمع السوري كله من خالل إيذاء املرأة بابشع وأقس ى الطرق، إذ ال يبقى هنالك حرمة ألي ش ئ عندما يريد النظام 

السوري األسدي االنتقام  من الثّوار ومن املجتمع الذي انتجهم واحتضنهم. فاملرأة في الثورة السورية ثائرة، وزوجة ثائر، 

، واخت ثائر، فكيف يترك النظام السوري املتوحش فرصة كهذه للنيل ممن أسقطوا شرعيته الزائفة، ودمروا وابنة ثائر

ب ورّوع 
ّ
اسطورته التي امتدت عقودا طويلة. ولكنه أسرف في انتهاك حرمة النساء السوريات، فقتل واعتقل وعذ

ج أعطى بعدا كارثيا لوضع املرأة السورية في واغتصب، وكل هذه الجرائم لم تكن حاالت خاصة إنما مورست بشكل ممنه

الثورة. ومن الجدير بالذكر اإلشارة إلى أن هذه املمارسات ضد املرأة لم تكن وليدة الثورة السورية أو ممارسات طارئة على 

األب النظام السوري األسدي، بل هي إرث أسود وتركة من الشر الخالص التي ورثها االبن من أبيه، فقد ارتكب األسد 

انتهاكات سيئة الصيت ضد املرأة في السجون، وقد دونت في مذكرات بعض اللواتي نجين من السجون بعد سنوات طويلة 

وقاسية ومن أشهرهن هبة الدّباغ التي كتبت مذكراتها عن تسع سنوات قضتها في سجون األسد األب في كتات بعنوان 

 الهما مجرم. "خمس دقائق وحسب" . وهذا الشبل من ذاك األسد، وك

: االتفاقيات والبرتوكوالت الدولية الخاصة بحقوق املرأة 
ً
 رابعا

أخذت املرأة حيزا ال بأس به في املواثيق والعهود الدولية، بدأ باإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان،  مرورا باتفاقيات 

لية عن الجرائم املوجهة ضد املرأة. ورغم جنيف، ثم اتفاقية سيداو، وما ذكر في نظام روما الخاص باملحكمة الجنائية الدو 

أن سورية موقعة على كثير من تلك االتفاقيات إال أن النظام السوري انتهك انتهاكا واضحا حقوق املرأة خالل الثورة 

 السورية األخيرة، فأصبحت املرأة السورية في حال يرثى له. ومن االتفاقيات واملواثيق الدولية املهتمة بشؤون املرأة: 

 اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان:

، وهو ميثاق يكفل الحقوق التي وردت فيه لجميع البشر، وقد جاء 1948اعتمدته الجمعية العامة لألمم املتحدة في  

اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان عاما لكل البشر دون تفرقة بينهم على أساس الدين أو اللغة أوالجنس ليحاول أن يضمن 

من الحقوق اإلنسانية. و قد ركز اإلعالن على الحقوق األساسية مثل الحق في الحياة والحرية واملساواة الحد األدنى 

حقوق  3،5،9،11،12والكرامة والسالمة وغيرها، ولم يتضمن حقوقا تخص املرأة بشكل خاص، وقد تضمنت املواد 

 لسورية األخيرة.  اإلنسان التي قام النظام السوري بانتهاكها بشكل فاضح خالل الثورة ا

 (1949اتفاقيات جنيف وبروتكوالتها اإلضافية )

"تقع اتفاقيات جنيف وبروتوكوالتها اإلضافية في صلب القانون الدولي اإلنساني، وهي عصب القانون الدولي الذي 

يد األشخاص الذين ينظم السلوك أثناء النزاعات املسلحة ويسعى إلى الحد من تأثيراتها. تحمي االتفاقيات على وجه التحد

 ال يشاركون في األعمال العدائية"  . 

كما اوجبت اتفاقيات جنيف االربع وخاصة االتفاقية الرابعة املتعلقة بحماية االشخاص املدنيين وقت الحرب، 

وضع الضمانات االساسية ملعاملة املدنيين وحظر االفعال الالإنسانية التي تمارس ضدهم، مثل كافة أشكال العنف 

لقتل والتشويه والحط من الكرامة ، كما ورد في االتفاقية وجوب ان تكون النساء موضع احترام خاص و ضرورة تمتعهن وا

بالحماية، وعلى وجه الخصوص ضد االغتصاب واالجبار، أو أي شكل من أشكال خدش الحياء .وشددت االتفاقية على  
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كام باإلعدام على الحوامل ،  و ورد في االتفاقية صون حق الدول االطراف بأن تحاول قدر استطاعتها ان ال تصدر أح

االحترام لألشخاص املحميين ولشرفهم وحقوقهم العائلية وأديانهم وعاداتهم وثقافتهم وتقاليدهم، وضمان معاملتهم بشكل 

شرفهن.كما إنساني دائما، و عدم تعريضهم للعنف، و حماية النساء على وجه الخصوص من  اي انتهاك أو اعتداء على 

تناول  البروتوكول االضافي التفاقيات جنيف )وهو بروتوكول خاص باملنازعات غير الدولية( ضرورة شمان املعاملة 

االنسانية لجميع االشخاص الذين ال يشاركون مباشرة في االعمال العدائية ، و شدد على ضرورة يجب ان يعامل 

وقد وقعت سورية على اتفاقيات جنيف األربع مثل جميع دول العالم، إذ االشخاص املدنيين معاملة انسانية دون تمييز.  

 تعتبر اتفاقية جنيف من أكثر االتفاقيات قبوال على مستوى العالم 

 نظام روما: 

، ويشمل الجرائم التي على درجة عالية 2001وهو النظام األساس ي ملحكمة الجنايات الدولية وقد تم اعتماده في ال

جرائم اإلبادة، وجرائم الحرب، والجرائم ضد اإلنسانية، والعدوان. وقد وردت الكثير من االنتهاكات  من الخطورة، مثل

التي يمارسها النظام السوري ضد شعبه وضد املرأة بشكل خاص، جزء كبير منها يقع تحت بند الجرائم ضد اإلنسانية مثل 

لقسري للسكان، السجن، التعذيب، االغتصاب، الحمل القتل العمد، االبادة، االسترقاق، ابعاد السكان او النقل ا

القسري، التعقيم القسري، أو اي شكل من أشكال العنف الجنس ي على مثل هذه الدرجة من الخطورة...االختفاء 

القسري...األفعال الالإنسانية األخرى ذات الطابع املماثل التي تتسبب عمدا في معاناة شديدة أو في أذى خطير يلحق 

أو بالصحة العقلية أو البدنية . وسورية موقعة على نظام روما، ولكنها غير مصادقة عليه. مما ال يتيح ملحكمة  بالجسم

الجنايات الدولية مالحقة املجرمين في نظام األسد ألن سوريا ال تعتبر طرفا في نظام روما، إال إذا تم تحريك الدعوى من 

 األمم املتحدة. أو  عن طريق مدعي عام محكمة الجنايات الدولية.   قبل مجلس األمن وفقا للفصل السابع من ميثاق

 اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الإلنسانية أو املهينة: 

عذيب ، وتشمل االجراءات املطلوبة من الدول األطراف ملنع الت1984وهي اتفاقية دولية اعتمدتها الجمعية العامة في 

على أراضيها بكافة الوسائل، وفيها من الحسم ما يكفي ليضمن اإلنسان االمان على نفسه في أي دولة تحترم هذه االتفاقية 

 وتنفذ بنودها. 

اتفاقية سيداو: وهي اتفاقية القضاء على جميع أشكال العنف ضد املرأة، تم اعتمادها من قبل الجمعية العامة 

لزم االتفاقية الدول األطراف باتخاذ التدابير الالزمة التي تكفل حقوق املرأة، وتحميها من العنف ، وت1979لألمم املتحدة في 

وعلى وجه الخصوص في النزاعات املسلحة، كما جاء البروتكول الالحق التفاقية سيداو ليضمن للنساء ممن عانوا من 

تحدة.   وسورية إحدى الدول التي انضمت إلى اتفاقية العنف حقهن بتقديم شكوى إلى لجنة حقوق املرأة التابعة لألمم امل

 سيداو. 

 حقوق املرأة في اإلسالم في حالة الحرب 
ً
 خامسا

لم يغفل اإلسالم جانبا من الحياة إال ووضع له نواظم للتعامل معه، وحقوق وواجبات، وكانت املرأة من أهم 

عدم التهاون في ذلك، وذلك ملا للمرأة من أهمية في نهضة  املواضيع التي حرص اإلسالم على منحها حقوقها وحث الناس على

األمة وبناء اإلنسان من جانب، وملا وقع عليها من ظلم تاريخيا في مختلف األمم والحضارات، فجاءت املرأة في اإلسالم كيانا 

 معتبرا له كينونته وكرامته واحترامه. 
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م لهن أن تصان حياتهن، إذ أجمع فقهاء املسلمين على أنه ال وفي حالة النزاعات املسلحة أو الحروب فقد كفل اإلسال 

يجوز قتل النساء في الحرب النهن ال يباشرن القتال، ولكن في حال شاركن في القتال تنطبق عليهم ما تنطبق على املقاتلين 

ن األاعداء تمترسوا في من أحكام. كما أن الفقهاء استثنوا من األصل العام في  حرمة قتل النساء غير املقاتالت أن يكو 

أماكن صعبة الوصول، وضرورة ضرب هذه االماكن، فهي هذه الحالة البد من تجنب قتل النساء واألطفال، ألنه غير جائز، 

 ولكن في حال لم يستطع أن يتجنبهم أو قتلهم خطأ، فيعفى عنه ألنه بغير  قصد وألن الهدف منه إلحاق الهزيمة بالعدو. 

ُزوا وال ومن وصايا الرسول ف
ْ
وا مْن كفر ِباهلِل، اغ

ُ
، قاِتل ِ

ّ
ُزوا ِباْسِم هللِا ِفي سِبيِل اّلل

ْ
وا، ي القتال: "اغ

ُّ
ل
ُ
ِدُروا، وال تغ

ْ
وال تغ

وا، 
ُ
ل
ُ
 ِبصْومعٍة".، كما كان النبي تْمث

ً
، وال كِبيًرا فاِنًيا، وال ُمْنعِزال

ً
وا وِليًدا، أِو اْمرأة

ُ
ريًصا على أن حصلى هللا عليه وسلم وال تْقُتل

ِدُروا..". وقد رض ي هللا عنهم يغرس في نفوس الصحابة 
ْ
ع السرايا موِصًيا إّياهم: "... وال تغ لق الوفاء في الحرب؛ فقد كان يوِدّ

ُ
خ

أن يتبّرأ من الغادرين ولو كانوا مسلمين، ولو كان املغدوُر به كافًرا؛ صلى هللا عليه وسلم وصلت أهمية األمر عند رسول هللا 

 على دّمِه فقتلُه، فأنا بِريٌء ِمن القاِتل، وِإْن كان املْقُتوُل كاِفًرا ".صلى هللا عليه وسلم د قال النبي فق
ً
 : "مْن أّمن رُجال

فبذلك نرى مما سبق األخالق العظيمة لإلسالم التي ضمنت لإلنسان احترامه وعلى وجه الخصوص املرأة في حاالت 

ادئ اإلسالمية االتفاقيات العاملية واملواثيق في الزمن وفي األخالق واملعاملة الراقية السلم والحرب، وقد سبقت هذه املب

 العادلة للمرأة.

 
ً
 املنظمات والجمعيات السورية املهتمة بشؤون املرأة خالل الثورة  :سادسا

لسورية، فقد تحّملت إن الويالت التي مّرت على سورية وشعبها خالل الثورة السورية، ألقت بظالل ثقيلة على املرأة ا

ظروفا قاسية ال إنسانية، مما دفع بكثير من النساء السوريات والكثير من املهتمين بشأن املرأة والفئات  -وما زالت-

املتضررة من الحرب، بأن تقوم بإنشاء منظمات وهيئات تعنى بشؤون املرأة من عدة نواحي، كما أن هنالك العديد من 

د ونشاط قبل الثورة، أصبحت توجه جهودها إلى االهتمام بشئون املرأة السورية املنكوبة املنظمات التي كان لها وجو 

 بسبب الدمار الذي حل بالدولة واملجتمع السوري.

ومن املنظمات التي ركزت جهودها بشكل  كبير على دعم املرأة السورية، رابطة املرأة السورية وهي منظمة مجتمع 

ردن و ترأسها األستاذة لبابة طيفور، وتضم عدة لجان لعل أهمها اللجنة اإلغاثية ولجنة في األ  2006مدني تأسست في ال 

الدعم النفس ي اللتان تنشطان بشكل كثيف خالل الثورة، إذا تعمل الرابطة على متابعة شؤون الالجئات ومّد يد العون 

وقية أيضا تقوم بتوثيق ما أمكنها من لهن بكافة األشكال، ولم يقتصر دور الرابطة على ذلك، إذ أن لديها لجنة حق

االنتهاكات التي تعرضت لها النسوة على أيدي نظام بشار األسد خالل الثورة وترسلها إلى املحامين واملعنيين لعرضها على 

 الجهات املعنية.  

ريقتها وفي وهنالك أيضا كثير من املنظمات التي ظهرت ونشطت بعد الثورة لتلتحق بالحراك الثوري كل منها على ط

مجال اختصاصها فعلى سبيل املثال ال الحصر هنالك منظمة املرأة السورية التي تعنى وتدافع عن حقوق املرأة قانونيا 

ومجتمعيا، وهنالك املنظمة السورية للمرأة والطفل التي تتميز  بإقامة العديد من الجهود اإلغاثية في الداخل مثل مشاريع 

ي تقوم بها من خالل ناشطاتها في الداخل، األمر الذي ينطوي على مخاطر كبيرة وتضحية من الدعم والتفريغ النفس ي الت

 طرفهن من أجل القيام بواجبهن تجاه الثورة.  
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ومن الهيئات املهمة التي تشكلت مؤخرا ، رابطة سورّيات التي تضم النساء السوريات في دول اللجوء، وتعمل هذه 

بية لحقوق اإلنسان من خالل مكتبها للمرأة والطفل، وقد عقد املؤتمر التأسيس ي للرابطة الهيئة تحت إشراف املنظمة العر 

، وهي تهدف باإلضافة إلى املساعدة اإلغائية للمرأة السورية إلى توعيتها بحقوقها وتقديم 2013في القاهرة في إبريل 

 املساعدة القانونية للنساء السوريات.   

، التي تعنى بتمكين املرأة 2013رية التي عقدت مؤتمرها التأسيس ي في القاهرة في مايو وهنالك أيضا شبكة املرأة السو 

السورية ومساعدتها على تجاوز مرحلة األزمة. ومما يميز شبكة املرأة السورية عن غيرها من املنظمات والهيئات املهتمة 

ؤسساتي، األمر الذي ناقشته ندى الخش بشؤون املرأة السورية هو اتخاذها شكل الشبكة وليس الشكل التقليدي امل

إحدى املؤسسات للشبكة، إذ قالت:"أما اتخاذها شكل الشبكة فذلك لالبتعاد عن الشكل  املؤسساتي، ألن املنظمة 

، مما قد تشكل  سبب لتعطيل العمل فقد تشعر بعض النساء بأنهن  
ً
تحكمها قوانين أكثر صرامة وحالة هرمية إداريا

رجة من العطاء، باإلضافة للهدف الرئيس ي وهو  التشابك فيما بين العاملين في املجال  النسائي ليسوا على نفس الد

 السوري، سواء أفراد أو منظمات صغيرة أو كبيرة وما يوفره الشكل اإلداري األفقي من مرونة." 

ملتقى سوريات يصنعن ومن املنظمات والهيئات املهتمة بمساعدة املرأة السورية، منظمة حقوق املرأة السورية، 

السالم، منظمة ميثاق سورية، منظمة حرائر سورية، املنظمة السورية لحقوق اإلنسان)سواسية(، شبكة إغاثة سوريا، 

(، منظمة السراج السورية لإلغاثة والتنمية، الرابطة الطبية للمغتربين SAMSالجمعية الطبية السورية األمريكية)

معية الوحدة والتعاون السوري، جمعية األيادي البيضاء في سورية، رابطة من أجل السوريين، منظمة أيتام سورية، ج

سوريا حّرة، هيئة املرأة السورية، هيئة النساء السوريات للعمل الديمقراطي، لجنة أنصار املرأة السورية التابعة لجمعية 

 الكتاب والسنة باألردن.

تنشل املرأة السورية مما لحق بها من خراب ودمار، وتحاول  منظمات كثيرة وهيئات ومجموعات عمل كلها تحاول أن

ان تمد لها يد العون لتستطيع النهوض بنفسها وبوطنها وشعبها، وقد ذكرنا املنظمات السابقة من باب األمثلة وليس 

تها.ونجد أنه من الحصر، ولم نجد دافعا للكتابة عن بقية الهيئات واملنظمات ملا هنالك من تشابه كبير في أهدافها ونشاطا

املجدي لتلك املنظمات أن تلتفت أكثر إلى جانب بناء الذات لدى املرأة بدال من اإلغراق في األعمال اإلغاثية والدعم 

النفس ي، إذ ان سورية املستقبل بحاجة ماّسة إلى جهود نوعية من قبل املرأة السورية في مواجهة اآلثار النفسية 

 قتصادية أيضا التي ستخلفها الحرب الدائرة بين الثوار وقوات األسد ومن معها. واالجتماعية والثقافية بل واال

: االنتهاكات التي تعرضت لها املرأة خالل الثورة السورية 
ً
 سابعا

تدفع املرأة السورية فاتورة باهظة لقاء نضال شعبها في سبيل الحرية وكرامة اإلنسان، وإذا كان الرجل يحمل السالح 

يهدد الحياة أكثر، فاملرأة في الثورة السورية تحمل عبء البيت الذي يتركه الرجل وراءه، فهي التي تحميه، ويتعرض لخطر 

وتؤمن له مسلتزمات العيش، وهي التي تتعرض للخطر في كل تفصيلة من تفاصيل الحياة اليومية، وحتى وإن بقيت املرأة في 

للترويع من املداهمات والتفتيش وكل االحتماالت التي قد تحدث خالل بيتها، فإن ذلك ال يمنع عنها التهديد، بحيث تتعرض 

 تلك املداهمات التي تتدرج من الترويع والخوف إلى العنف الجنس ي واالعتقال، وقد يتم قتلها أو تموت تحت التعذيب. 
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 العنف الجنس ي و االغتصاب، والحمل القسري: 

لتي يستخدمها النظام السوري ضد شعبه، وهو يلعب على الوتر لعل العنف الجنس ي من أكثر األسلحة الإلنسانية ا

ل عرض الرجل وشرفه وأي مساس بها يعد التجاوز األكثر 
ّ
األكثر حساسية في املجتمعات العربية اإلسالمية، إذ ان املرأة تمث

ملجتمع وأعرافه ومنظومة استفزازا وإيذاء ليس للمرأة وحدها أو للرجل وحده، إنما للمجتمع بأكمله، فاالعتداء على قيم ا

م 
ّ
املبادئ األكثر أهمية وحساسية بالنسبة له، هو بمثابة جريمة إنسانية مركبة إن جاز لنا التعبير، فهي من ناحية تحط

املرأة التي تم ممارسة العنف الجنس ي ضدها، ومن ناحية ثانية تكسر عنفوان وعزيمة الرجل الذي تكون تلك املرأة امه أو 

او ابنته أو قريبته، ومن ناحية ثالثة تترك آثارا عميقة في املجتمع الذي سيواجه مشكالت اجتماعية معقدة  اخته أو زوجته

بسبب تلك الجرائم، على سبيل املثال النظرة إلى املرأة التي تعرضت لتلك االنتهاكات ومشكالت دمجها في املجتمع، 

 ة التي قد ال تستشفي منها تماما. وشعورها هي و أهلها باإلهانة، وحالتها النفسية والجسدي

وقد مارس النظام السوري الجرائم املرتبطة بالعنف الجنس ي بشكل ممنهج، إذ لم تكن حاالت فردية فقط، بل 

أصبحت ظاهرة، إذ "تشير تقديرات الشبكة السورية لحقوق اإلنسان االستقصائية في ظل هذه الظروف االجتماعيه و 

 400حالة بينهن  7000النساء الذين تعرضوا لعمليات اغتصاب قد تجاوزت أعدادهن ال  املنع للمنظمات الحقوقية أن

وقد حصل ذلك في حي كرم الزيتون و حي الرفاعي وبابا عمرو في حمص وفي جسر  18حالة لفتيات صغيرات دون سن ال 

منيه و املعتقالت  ، لكن تبقى حاله اغتصاب حصلت في داخل األفرع األ  850الغشور في ادلب.من بينهن أيضا مااليقل عن 

حالة اغتصاب  1200حاالت االغتصاب األكثر انتشارا هي التي حصلت خالل االقتحامات و املداهمات ."  كما تم توثيق 

عند جامعة الدول العربية.   وفي تقديرات أخرى يقول ميسرة بكور من مركز الجمهورية لحقوق اإلنسان أن أعداد 

حالة قتلت تحت التعذيب، وفي  16حالة، منهم ستة تم قتلهم من قبل أهلهم، و 3000السورية يبلغ املغتصبات في الثورة 

إحدى الحاالت قتل الوالد الفتاة املغتصبة ثم قتل نفسه لتتحول بذلك الجريمة إلى مأساة وكارثة إنسانية، كما تذكر 

ب، وأغلب الحاالت كانت إما مداهمات منازل أو حالة اغتصا 4000الناشطة السورية سلمى الجزايرلي بأن هناك توثيق ل

 27في املعتقل، وبحسب الجزايرلي أن فرع فلسطين االمني هو املسؤول األكبر عن حاالت االغتصاب، وذكرت بأن هنالك 

 حالة اغتصاب موثقة باسم شبيح واحد، وأضافت بأن أغلب الحاالت كانت في حمص وداريا ودوما.  

والشبيحة املوالية للنظام األسدي، باقتراف جريمة االغتصاب فقط، بل بحسب اللجنة وال تكتفي عناصر األمن 

السورية لحقوق اإلنسان، فإن تلك العناصر تقترف أعماال تزيد من" الوحشية والسادية، حيث يتم تصوير االعتداء 

أعضاء الجسد واإلجبار على التعري في الجنس ي واالبتزاز به من أجل إعادة االنتهاك أو ابتزاز األهل باملال. وكذلك تشويه 

أماكن االختطاف واملعتقالت، أو ممارسة جريمة االغتصاب أمام أفراد العائلة أو في أماكن عامة وعلى الحواجز العسكرية. 

وكذلك التسبب بالحمل، والتعريض املتعمد لنقل األمراض، إضافة إلى حاالت القتل التي اقترنت بجريمتي الخطف 

 كما ُوثقت حاالت اغتصاب في املعتقالت كوسيلة للضغط للحصول على اعترافات."   واالغتصاب.

وبحسب نظام محكمة الجنايات الدولية، تعتبر جرائم العنف الجنس ي واالغتصاب والحمل القسري جرائم ضد 

 ديم القضايا للمحكمة. اإلنسانية ويحاسب كل من قام بها، في محكمة الجنايات الدولية إذا ما تم توثيق تلك الجرائم وتق

وعلى الجانب النفس ي، تعاني املرأة التي تعرضت الغتصاب بحسب االختصاص ي النفس ي أحمد النعيمي، من ثالثة 

مشاعر تشكل لها مشاكل نفسية وهي: الشعور بالذنب ،الخوف والرعب الذي يصيبها بسبب ما يتضمنه االغتصاب من 
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اف النعيمي بأن مثل هذه الحاالت بحاجة إلى دعم نفس ي ومجتمعي عميق ملن هجوم وغصب. ، وأحيانا احتقار الذات. وأض

تعرضن لهذه الجريمة.  وفي الحاالت التي يحدث فيها حمل نتيجة لالغتصاب فإن املشكلة تكون أكثر عمقا، إذ أن الجنين 

اعا نفسيا في نظرتها لذلك سيكون الشاهد الحي على ما تعرضت له تلك املرأة من انتهاكات وستعاني معاناة شديدة وصر 

الطفل ما بين غريزتها كأم وبين كونه يحمل جينات "الوحش" الذي قام باغتصابها، "وفي هذه الحالة افتى بعض الفقهاء 

يوما من بدأ الحمل" ، لذلك يحث الناشطون النساء اللواتي تعرضن لالغتصاب بمراقبة  120بجواز االجهاض قبل 

 واتخاذ االجراءات املناسبة إذا ما كانت املرأة تريد االجهاض. أنفسهن في حالة حدوث الحمل

 االعتقال والتعذيب والسجن: 

إن اعتقال النساء في الثورة السورية بدأ مع بداية الثورة، عندما شاركت عدد من النساء السوريات في املظاهرات 

يبهن طوال الثورة وعلى نطاق واسع، بحيث السلمية، وكان لهن نشاط ثوري في اكثر من مجال، واستمر اعتقالهن وتعذ

 حتى وإن لم يكن للفتاة دور مباشر في الثورة، فإنها باتت تعتقل انتقاما من أبيها أو أخيها أو أي رجل ناشط في الثورة. 

امرأة تم اعتقالها في  568وبحسب مركز توثيق انتهاكات حقوق اإلنسان التابع لالئتالف السوري املعارض، فإن 

(، كما أن املركز يتوقع أن 2013طفلة) وذلك كما جاء في تقرير على قناة اآلن في فبراير  29النظام السوري، بينهن سجون 

األعداد الحقيقية تفوق االعداد املوثقة بكثير، وذلك عائد ألكثر من سبب أهمها حساسية األمر بالنسبة لألهل وتكتمهم 

ائلتهم، كما أن الوضع األمني املعقد يحول دون وصول املختصين لتوثيق الحاالت. على اعتقال الفتاة أو املرأة التي تنتمي لع

وتتعرض املعتقالت داخل سجون النظام لشتى أنواع التعذيب النفس ي والجسدي، وابشع أنواع املعاملة غير اإلنسانية، إذ 

والضرب على األرجل ثم سكب املاء  تتعترض املعتقلة بحسب معتقالت سابقات وناشطين في الثورة إلى الضرب بالكهرباء،

وامللح عليها لزيادة األلم ، والحبس االنفرادي لفترات طويلة، وتعريتهن ملدة أيام، والضرب بالعص ي، واطفاء السجائر في 

جروحهن، والتهديد باالغتصاب، واالغتصاب، والتهديد باإلعدام امليداني، وتتعرض املعتقلة باإلضافة إلى اإلهانة الجسدية 

 والنفسية إلى االبتزاز املادي لها و ألهلها. 

وهنالك حاالت وثقتها الشبكة السورية لحقوق اإلنسان تعرضت فيها نساء سوريات إلى تعذيب وحش ي متواصل لعدة 

أيام منها فاطمة سعد من مدينة الالذقية التي  كانت ممن تعرضن خالل االعتقال للتعذيب الجسدي والنفس ي معا  ، بعد 

اعتقلتها مع والدها بتهمة تجهيز مشافي ميدانية  ، وخالل  2012-6-28املخابرات العسكرية ملنزلها فجر يوم  مداهمة

التحقيق رشقها املحقق بفنجان قهوة أمامه بينما ال يزال والدها موجودا دون أن يتمكن من عمل أي ش يء للدفاع عن 

أليدي واألرجل والسياط وحتى البصاق في وجهها ،وحين كانت تنهار ابنته وبعد أن غادر بدأ العناصر بالتناوب على ضربها با

ساعة  12مغشية عليها، كان أحدهم يفرغ زجاجة ماء بارد على رأسها حتى تستفيق ليتابعوا معها التحقيق الذي كان يدوم لـ 

:"كانت رحلة متواصلة ، تعرضت فاطمة للشبح ، كما تعرضت لحرق جسدها بأعقاب السجائر مرات عدة،تقول فاطمة

طويلة من الرفس والضرب والتهديد حتى أقر بمعرفتي بأحد الناشطين وحين اعترفت بعد أن هددني باغتصابي قاموا 

بتعليقي لثالثة ساعات  بعد ربط يدي ورفعي عن األرض،شعرت بأني أموت ، قام املحقق بصعقي بعصا خشبية عليها 

 شريط كهربائي مُعَرى لثالثة أيام متتالية " 
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 القتل: 

لعل القتل هو االنتهاك األكبر بالنسبة لوجود اإلنسان، فهو ينهي الحياة ذاتها ويحرم اإلنسان من حقه األساس ي 

األول، وقد دفع السوريون والسوريات فواتير دماء عالية، فقد طالت آلة القتل الوحشية للنظام السوري جميع فئات 

 بير في السن وال مريض. املجتمع ولم يسلم منها طفل وال امرأة وال ك

وقد بينت تقارير حقوقية بأن الطريقة التي يستهدف بها النظام أهدافه العسكرية ضد شعبة تستهدف املدنيين 

بشكل واضح، بحيث يستخدم أسلحة مداها واسع بحيث تسبب دمارا كبيرا وقتلى أبرياء من النساء واألطفال وكبار السن 

عسكرية، وقد فبحسب التقديرات الشبكة السورية لحقوق اإلنسان تبلغ أعداد النساء الذين ال يشاركون في االعمال ال

. إذ 18حالة في جرائم االغتصاب لنساء وفتيات البعض منهن أعمارهن تحت ال 6000اللواتي تعرضن لعنف جنس ي إلى 

حالة داخل  700حالة، و 400ممن تعرضن لالغتصاب في حمص وحدها  18تقّدر الشبكة أن عدد الفتيات تحت ال

حالة اغتصاب عند جامعة الدول العربية.   وفي تقديرات أخرى يقول ميسرة بكور من  1200الفروع األمنية. كما تم توثيق 

حالة، منهم ستة تم قتلهم من قبل  3000مركز الجمهورية لحقوق اإلنسان أن أعداد املغتصبات في الثورة السورية يبلغ 

لتعذيب، وفي إحدى الحاالت قتل الوالد الفتاة املغتصبة ثم قتل نفسه لتتحول بذلك حالة قتلت تحت ا 16أهلهم، و

حالة اغتصاب،  4000الجريمة إلى مأساة وكارثة إنسانية، كما تذكر الناشطة السورية سلمى الجزايرلي بأن هناك توثيق ل

رع فلسطين االمني هو املسؤول األكبر عن وأغلب الحاالت كانت إما مداهمات منازل أو في املعتقل، وبحسب الجزايرلي أن ف

حالة اغتصاب موثقة باسم شبيح واحد، وأضافت بأن أغلب الحاالت كانت في  27حاالت االغتصاب، وذكرت بأن هنالك 

 حمص وداريا ودوما.  

اف وبحسب الشبكة السورية لحقوق اإلنسان فإن معدل قتل النساء واألطفال في الثورة السورية يساوي ثالثة أضع

 معدلهم في الحروب.  

وتفيد التقارير بأن معظمهن قتلن خالل القصف على املدن، وإلقاء براميل املتفجرات، واملجازر التي اقترفها النظام، 

من الضحايا النساء قتلن برصاص القناصة، وتضيف التقارير  420واملداهمات التي كان تقوم بها قواته، كما ذكرت بأن 

رضيعة. وأن العدد األكبر من الضحايا كان في مدينة حمص حيث  250طفلة، منهم  2500ساء يشمل بأن عدد الضحايا الن

 24امرأة، ثم ريف دمشق، حلب، إدلب ودرعا.  "وبحسب الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تعرضت  1400قتلت 

قق على نحو مستقل من لم تتمكن هيومن رايتس ووتش من التح 2011محتجزة للتعذيب حتى املوت منذ مارس/آذار 

أعداد املحتجزات أو اللواتي توفين أثناء االحتجاز، بسبب منعها من الوصول إلى مقرات االحتجاز في سوريا .")نشرت 

 (. 2013املعلومات في حزيران 

ولم يتورع النظام السوري األسدي عن استخدام كافة الوسائل املتاحة لديه في القتل، وكأنه أصيب بهوس القتل، 

( مجزرة في 2013ال ش ئ يردعه عن اراقة مزيد من الدماء وقتل األبرياء، فقد ارتكب النظام مؤخرا )اواخر اغسطس ف

الغوظتين بدمشق، بإطالق سالح كيماوي رجح العديد من املختصين أن يكون غاز السارين السام، أدى إلى قتل ما يزيد 

 قتيل أغلبهم من النساء واألطفال.  1400عن 
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 النفسية )فقد األبن أو الزوج أو أحد األقرباء أو املقربين(:  املعاناة

لم تقتصر معاناة املرأة السورية على ما يلحق بها من أذى جسدي ونفس ي موجه ضدها هي، بل تجاوز ذلك إلى  

ات ومهام لم املعاناة النفسية الشديدة التي تمر بها جّراء ما يحصل بعائلتها من أضرار وما يلفى على عاتقها من مسؤولي

 تكن قد ألفتها من قبل، وفي ظروف حرب ال إنسانية ال يستثنى منها النظام األسدي الظالم أحدا. 

ألف  17فبحسب شبكة حقوق اإلنسان السورية، فإن عدد النساء اللواتي فقدن أزواجهن قد وصل إلى أكثر من 

ألف طفل فقدوا آباءهم   ،  40املفقودين قسريا.وهناك ألف امرأة يعد أزواجهن في عداد  15امرأة.كما أن هنالك أكثر من 

لتبقى املرأة السورية التي فقدت املعيل والشريك في مواجهة متطلبات قاسية ال تجد لها حال في ظل انعدام األمن، والغالء 

 الذي لم تشهد له سورية مثيل. 

يودعن أبناءهن كل يوم في سورية، يالقين حسرة وال تقتصر املعاناة على فقدان الزوج، بل أن االمهات الثكالى الذين 

وقهرا ويعشن حياة كلها أس ى وحزن على ابنائهن الذين طالتهم آلة القتل الوحشية دون ذنب غير املطالبة باحترام 

 انسانيتهم، وتروي األمهات لإلعالم األلم الذي تشعره عند سماعها خبر أحد أبنائها، أو عندما تستدعى للتعرف على جثته،

 و الحزن الذي يعتصرها عندما ترى أحد أحفادها اليتامى او الزوجة التي أصبحت أرملة وهي في أول شبابها. 

 الترويع: 

إن مايحصل في سورية ال يعد نزاعا مسلحا تقليديا، حيث األطراف املتقاتلة  غير واضحة واألهداف العسكرية غير 

مهدد في حياته وعرضه وأهله، والعدو الذي يواجهه الثوار ليس  واضحة، فكل بيت في سورية أصبح مستهدف وكل إنسان

عدوا تقليديا، إنما عدو وحش ي ال توجد لديه محددات أخالقية، وفي بيئة كهذه يعيش اإلنسان في حالة من انعدام األمن، 

اآلن السنتين، فإن ويتولد لديه شعور مزمن بعدم االمان، وفي حالة الثورة السورية بسبب طول االمد الذي تجاوز إلى 

الحالة النفسية ملن يعيش في املناطق التي يكون فيها الصراع على أشده، تتدهور فكيف إذا كانت امرأة والنساء معروفات 

برهافة الحس وسرعة التأثر.فاملرأة السورية شهدت االهوال خالل الثورة، إذ ان النساء داخل سورية لديهن خوف دائم 

نازل والتعرض لهن، كما أن القصف وأصوات الحرب ال تترك لهن وال ألطفالهن فرصة للهدوء من احتمالية مداهمة امل

والطمأنينة، وإن مشاهد الدمار والجثث املشوهة واملمثل بها في بعض األحيان تكفي لتطبع الخوف والرعب في ذاكرة 

شهدن املجازر التي قام بها النظام السوري  النساء واألطفال، وال يمكن ان نغفل اآلثار النفسية العميقة للنساء اللواتي

تجاه األبرياء وقتل األطفال والنساء واملمارسات الوحشية التي تقوم بها قوات النظام قبل القتل من تعذيب ، فال يمكن 

منظمة  تجاوز آثار هذه الظروف مادام النزاع املسلح دائر حتى اآلن، وحتى بعد أن ينتهي النزاع فالتعافي بحاجة إلى جهود

 واسعة النطاق على مستىوى الفرد واملجتمع. 

 اللجوء: 

تتزايد أعداد الالجئين السوريين يوميا في دول اللجوء وخاصة األردن وتركيا ولبنان ومصر، "فوفقا لالمم املتحدة فان 

ات إلى أن األعداد مليون سوري فروا من بالدهم الى الدول املجاورة منذ بداية النزاع" ، وتشير التقدير  1,6اكثر من 

الحقيقة تتجاوز هذا الرقم بكثير. ومن الطبيعي أن يكون النساء واألطفال هم الغالبية من الالجئين السوريين، إذ أشار 

(.   ومن %70( بأنه تبلغ نسبة النساء واألطفال من الالجئين السوريين في لبنان)2013احد تقارير األمم املتحدة )يوليو 

لنسب متقاربة في بلدان اللجوء األخرى، األمر الذي يلقي الضوء على معاناة املرأة السورية، بسبب املنطقي أن تكون ا
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النظام السوري املستبد الذي حرمهن من وطن يأمن فيه على أنفسهن وأطفالهن، إذ تعيش اليوم الالجئة السورية أقس ى 

ا اإلنسانية، وحياة ال تتوفر فيها املتطلبات األساسية، أنواع املعاناة بسبب اللجوء وما تتعرض له من ظروف تنتهك كرامته

 فقد هربت املرأة السورية من ظلم النظام السوري، إلى جور اللجوء. 

 ففي املخيمات تعاني املرأة السورية معاناة يومية لها عدة أبعاد:

تحمل بداخلها كثيرا من البعد النفس ي: إن الالجئات السوريات يرزحن تحت ظروف غير إنسانية، فمعاناة الغربة 

األلم والحزن والخوف والقلق، ففي انتظار املستقبل املجهول تجلس املرأة السورية في املخيم تحّدق في الفراغ، حيث ال 

معطيات واضحة تبني عليها حلما لغد أفضل، وال تترك لها الظروف فسحة للراحة. فاملرأة السورية الالجئة قلقة على 

والدها الذين يكبرون في ظل ظروف غير طبيعية فهنالك من الالجئات من أكدن على أن خروج مصيرها، خائفة على أ

األطفال من الخيم للعب في الخارج أو التنزه يعرضهن لخطر اإليذاء أو االعتداء عليهم، وأكدت أحداهن  انها تخاف على 

خيم لوحدها، خوفا من التعرض لها. باإلضافة إلى بناتها حيث ال تترك واحدة منهن تخرج إلى دورات املياة املشتركة في امل

ذلك هنالك املندسون من جانب األمن السوري الذين يحاولون دخول مخيمات الالجئين السوريين يثيرون قلقا في قلوب 

اج الالجئين وعلى األخص النساء اللواتي يعرفن خطر عناصر األمن السوري عليهن. كما أن التضخيم اإلعالمي ملوضوع الزو 

غير املتكافئ من السوريات والذي يعتمد على استغالل ظروفهن، يخلق معاناة نفسية عميقة لدى املرأة السورية، إذ انه 

رغم وجود حاالت من الزواج بسوريات في بلدان اللجوء إال أنه من الواضح حسب تتبع األرقام واإلحصائيات أنها ال ترقى 

عالم الذي يحاول أن يبني أساطير على هذه املسألة التي يعرف بأنها حساسة وتجلب لتكون ظاهرة كما هو األمر عليه في اإل 

جمهورا اعالميا، فعلى سبيل املثال، في األردن "أظهرت أرقام دائرة قاض ي القضاة أن زواج السوريات من أردنيين خالل 

على الفجوة بين الواقع والصورة  كانت ضمن املعدالت السنوية اإلعتيادية "، مما يدل 2012النصف األول من العام 

 اإلعالمية له.

ومما يدخل في باب املعاناة النفسية أيضا، استغالل الظروف الصعبة لالجئات السوريات للقيام بأنشطة تبشيرية 

( تقرير عن زيارة الجئات سوريات إلحدى CBN NEWSمن قبل هيئات معنية بالدعوة إلى الدين املسيحي، وقد ظهر في قناة )

كنائس كجزء من نشاط تبشيري، وفي فيديو على اليوتيوب تظهر إحدى النساء السوريات الالجئات في األردن وهي تشرح ال

 عن الكتب املسيحية التي وزعتها عليهم هيئات تبشيرية وعدت بمساعدة الالجئين ماديا مقابل حفظ الكتب املسيحية. 

املخيمات، فالوضع النفس ي لالجئات يزداد سوءا مع طول األزمة نرى مما سبق املعاناة النفسية للمرأة السورية في 

 وعدم وجود حل فعلي للوضع في سورية. 

 املعاناة الصحية: 

ال تقتصر معاناة املرأة السورية على القلق والخوف، إنما تتعدى ذلك للمعاناة الصحية التي تمر بها في املخيمات، 

تها، ودروات املياة املشتركة التي تنقل األمراض، أو من كثرة القوارض التي سواء على صعيد املرافق ونظافة املياه ووفر 

تنتشر في بعض املخيمات سّيما في املخيمات املقامة في مناطق صحراوية وغير املجهزة بما يضمن البيئة الصحية ملن هم 

رضعات أو من يعانين من أمراض تتطلب داخل املخيم. كما أن هنالك معاناة في تلقي العالج واألدوية للنساء الحوامل أو امل

عالجا مستمرا أو طارئا. كما أن املواصفات الصحية لألكل ليست في املستوى املطلوب حيث سجلت حاالت تسمم في بعض 

 املخيمات.
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نجد مما سبق الظروف الصعبة التي تعاني منها الالجئات السوريات، حيث ال بديل لهم عن القتل والترويع داخل 

لذي تحول إلى ساحة كبيرة للحرب، إال مكابدة وتحّمل هذه الظروف التي دفعهم إليها النظام السوري الظالم الذي بلدهم ا

بدل أن يحمي شعبه ويوفر لهم األمان، شّردهم في دول اللجوء، ينتظرون تحركا من املجتمع الدولي لتنتهي املأساة التي 

 تزداد تعقيدا يوما بعد اآلخر. 

 النزوح: 

تقال األسر السورية من مدينة إلى أخرى ومن مكان إلى آخر داخل سورية، بسبب الظروف األمنية في بعض ان ان

االحيان، وبسبب فقدان املأوى في أحيان أخرى، أدى إلى ازمة إنسانية كبيرة، وخصوصا مع موجات الغالء غير املحتملة في 

وياتها مقابل الدوالر،وندرة الوقود ونقص الغذاء ، وتوقف نسبة سورية املتزامنة مع انخغاض الليرة السورية إلى أدنى مست

ل مصالحهم ودخولهم، مما أرهق كاهل العائالت عندما اصبحت تستضيف عائالت نازحة من 
ّ
كبيرة عن العمل وتعط

في سورية،  مناطق أخرى في سورية، وهي أصال لم تعد قادرة على سد احتياجاتها. ولنىتخيل حجم األزمة التي يشكلها النزوح

أربعة ماليين نازح داخل التراب  -حسب املفوضية العليا لشؤون الالجئين التابعة لألمم املتحدة-يكفي أن نعرف أن هناك

من النساء واألطفال ، يعيش كثير منهم في املساجد واألمكنة العامة، وتحت األشجار حيث تنعدم   %75السوري بينهم 

ساسية،  فال مياه وال دواء والغذاء، وأكثر من ذلك أن نسبة كبيرة منهم مازالت مهددة في الخدمات أو املرافق اإلنسانية األ 

أمنها أيضا، حيث من املمكن أن تطالهم نيران قوات النظام وشبيحته. حيث أن النازحين يعانون من مشكلة أساسية بأن 

من صعوبة في الوصول إليهم بسبب الوضع األمني  املنظمات الدولية والهيئات املعنية بتقديم العون واملساعدة لهم تعاني

 في سورية.

وبما أن املرأة السورية تشكل نسبة كبيرة من النازحين من جهة، ومسؤولة عن رعاية األطفال الذين يشكلون الجزء 

زجها بها  األكبر  من جهة أخرى، فهي تحمل حمال كبيرا في ظروف غير إنسانية، وهي الجندي املجهول في حرب غير متكافئة

 النظام السوري الظالم.

ورغم كل تلك االنتهاكات والجرائم الوحشية التي ارتكبت وترتكب في حق املرأة السورية، إال أننا لم نسمع صدى دولي 

لهذه القضية اإلنسانية الطارئة، ولم نجد منظمات دولية حقوقية اهتمت بقضية املرأة السورية على نحو حثيث وبشكل 

رة وضع املرأة السورية سواء في الداخل السوري أو في دول اللجوء، ولم نجد منظمات تتولى مشاريع عملية يبرز مدى خطو 

من حياتها. فعلى كثرة املنظمات  -التي نتمنى أن ال تطول -تهدف ملساعدة املرأة السورية على التأقلم واجتياز هذه املرحلة

لم تصدر تقارير تفصيلية خاصة عن وضع  -حسب املعلومات املتوفرة لدينا-والهيئات الدولية املعنية بحقوق املرأة، إال أنه

بعد مض ي ما يقارب العامين على بدء االنتهاكات تجاهها، وقد صدر التقرير الذي عنون  2013املرأة السورية حتى عام 

صدر نتيجة لجهود   ب"العنف ضد املرأة في سوريا: الخروج من الصمت" عن الفيدرالية الدولية لحقوق اإلنسان الذي

. وقد يدلنا عنوان التقرير أنه 2012بعثة تقص ي حقائق دولية عقدت اجتماعات مع الجئات سوريات في األردن في ديسمبر 

بالفعل كان هناك صمت حيال قضايا االنتهاكات ضد املرأة السورية التي يقوم بها النظام السوري منذ أن اندلعت الثورة 

 ضده. 
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ً
 آليات العمل تجاه املرأة السوريةواجبنا و  :ثامنا

 على املستوى النفس ي واالجتماعي :

إعداد وتدريب للكوادر التي لديها إمكانيات في مجال الدعم النفس ي واالجتماعي، ومختصين ملساندة الالجئات ومن  •

اللجوء، وذلك ألن هذه  املفيد أن تكون تلك الكوادر منتقاة من مخيمات اللجوء وأماكن تجمع الالجئين السوريين في دول 

الكوادر ستكون أكثر قدرة على تفّهم ظروف واحتياجات الالجئات، وأكثر قدرة على التعاطي مع مشكالتهن، كما ان القرب 

الجغرافي مهم في هذه الحالة ويتيح مساعدة أسرع ، باإلضافة إلى أن تدريب كوادر من نفس الالجئات سيكون له أثر كبير 

ت من الالجئات لهن، نظرا لوحدة الحال واملعاناة املشتركة، األمر الذي يتيح التفاعل اإليجابي بين على تقّبل األخريا

املختصيين والالجئات. كما أن اختيار الكوادر من نفس املخيمات أو من تجمعات الالجئين، يجّسد أمثلة حّية على قدرة 

 الالجئين على تجاوز األزمة وبناء الذات القوية من جديد. 

توحيد جهود املنظمات والهيئات والروابط وامللتقيات املهتمة بشؤون املرأة السورية لتوفير النفقات، والجهد،  •

وتوحيد الخطاب اإلعالمي الخاص بشأن املرأة السورية، األمر الذي يساعد في تركيز الجهود والرفع من سوية هذه 

ا أكثر، بدل أن تكون منظمات وهيئات كثيرة غير منسجمة وال  تنسق املنظمات، وتحويلها إلى جهة اعتبارية يمكن الوثوق به

 مع بعضها البعض. 

توطيد العالقات بين الالجئات السوريات من داخل املخيم، ومن خارجه مما يساعد على التخفيف من حدة  •

تنتهي األزمة. ومن املمكن  شعورهم باإلقصاء والعزلة، األمر الذي يساعد على إعادة دمجهم في املجتمع مرة أخرى بعد أن

تحقيق ذلك عن طريق العمل التطوعي والتنسيق بين مسؤولي املخيمات السورية واملنظمات والهيئات املهتمة بشأن 

 الالجئات. 

تقديم االستشارة لألسر السورية من قبل اختصاصيين نفسيين واجتماعيين، وذلك ملساعدتهم على التأقلم مع  •

 بة التي يعيشون فيها، والقدرة على الحفاظ على بنية األسرة وتماسكها خالل هذه الظروف. الظروف الطارئة والصع

 على املستوى االقتصادي

إعداد املؤهالت من الالجئات وتدريبهن ليقمن بأعمال انتاجية تدر عليهم الدخل عبر مشاريع صغيرة، أو إعدادهن  •

ئين وخصوصا في املخيمات التي تفتقر منذ انشائها إلى خدمات كمعلمات ضمن مشاريع التعليم البديل لألطفال الالج

تعليمية منظمة، ومن املمكن ان توكل اليهم مهام اجتماعية. وفي هذه الحالة يتم مساعدة الالجئات لتأمين حياة كريمة 

 لهن، وهو نوع من العالج للتأقلم مع األوضاع غير التقليدية التي يعيشون فيها. 

ية جزء من طابعها اقتصادي، بعرض وترويج املنتوجات الالجئات السوريات، في املجتمعات قيام جمعيات خير  •

املحلية لبلدان اللجوء. أو قيام تلك الجمعيات بتأسيس أعمال مهنية بسيطة تستطيع املرأة السورية من خاللها القيام 

والعمل من خاللها، أو الترويج بشكل بمشاريع ذات مردود مادي مثل فتح مشاغل خياطة وتوفيرها للسوريات للتعلم 

منظم ألعمال فنية تقوم بها النساء السوريات مثل الصوف والخزف والقش وغيرها، أو لعمل مأكوالت متنوعة وبيعها 

 للمجتمع املحلي. 

تسيلط الضوء إعالميا على أهمية النزاهة لدى العاملين على توزيع املساعدات على الالجئين السوريين دون أن  •

 يتخللها عمليات فساد أو سرقات لألموال واملواد التي ترسلها الجهات املختلفة لالجئين السوريين. 
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إطالق مبادرات اقتصادية على مستوى الدول واملنظمات الدولية املعنية، ملساعدة املرأة اقتصاديا سواء بشكل  •

أو لتأهيل املرأة لتكون منتجة خالل برامج مهنية  فردي أو جماعي، وقد تكون على شكل مبادرات لتمويل مشاريع انتاجية،

 متخصصة، او لتسويق منتجاتها على مستوى بازرات ومعارض محلية وإقليمية و دولية. 

 على املستوى السياس ي والقانوني: 

 املساعدة على وضع التشريعات القانونية التي تعاقب بشكل رادع أي انتهاك بحق املرأة، وذلك من خالل مشاركة •

املرأة الفعلية في الحياة السياسية وفي البرملان، واقتراح مشاريع قوانين إلنصاف املرأة التي هّمشها النظام السوري الحالي 

 وجعلها ديكورا يسّوق فيه مفاهيم مشوهة عن حقوق املرأة وحرية املرأة واملساواة بين الرجل واملرأة. 

شكيل تجّمع لبناء ذات املرأة السورية، وإبراز هويتها، ولبلورة مطالب قيام القيادات النسائية للثورة السورية، بت •

 محددة ومنصفة وقابلة للتحقيق. 

القيام بحمالت إعالمية واسعة النطاق، لتبيين فظاعة االنتهاكات التي تعرضت وتتعرض لها املرأة السورية، وتقوم  •

ئتالف الوطني السوري وهيئات ومؤسسات املجتمع املدني من خالل القنوات اإلعالمية املساندة للثورة، وبدعم من اال 

 السوري، ويمكن أن يتم ذلك عن طريق األفالم الوثائقية واملنشورات املتنوعة، والبرامج واللقاءات التلفزيونية. 

استحداث وتفعيل وزارة للمرأة في حكومة املعارضة السورية سواء قبل أو بعد سقوط النظام، بحيث يكون جزء  •

 ن اختصاصها جمع املعلومات الخاصة بانتهاكات حقوق املرأة خالل الثورة السورية وتوثيقها.م

 وضع آليات عملية لتفعيل املبادرات واالتفاقيات و املواثيق الوطنية الدولية. •

وتضع  الوصول إلى توافقات بين االطراف السياسية املختلفة تعطي املرأة حقها السياس ي واالجتماعي والقانوني، •

 إطارا واضحا للثوابت والقواسم املشتركة .

رفع قضايا االنتهاكات ضد املرأة السورية إلى محكمة الجنايات الدولية كجرائم ضد اإلنسانية ارتكبها النظام  •

 السوري بشكل ممنهج وواسع النطاق.

قالية، بحيث تقدم هذه اللجنة إنشاء لجنة خاصة بتطبيق العدالة االنتقالية للمرأة السورية في املرحلة االنت •

 الخطط العملية لتطبيق آليات العدالة االنتقالية إلنصاف املرأة، وتتمثل ب :

 املحاكمات للمجرمين الذين اقترفوا جرائم ضد املرأة، وممكن أن تكون املحاكمات محلية، أو دولية أو مشتركة.  -

 الستخدامها في املحاكمات. لجنة تقص ي الحقائق، ملعرفة حجم الضرر وجمع املعلومات -

جبر الضرر، وذلك بتعويض النساء املتضررات بشكل مادي ومعنوي عن االنتهاكات والظروف التي تعرضن لها  -

 بسبب املمارسات الإلنسانية للنظام األسدي.

اكات من اإلصالح املؤسس ي، وتتضمن اإلصالحات القانونية واملؤسسية، بما في ذلك إزاحة املتورطين في االنته -

 مناصبهم وتعيين شخصيات وطنية ليس لها تاريخ في االنتهاكات.

حفظ الذاكرة، ويكون ذلك بإنشاء متحف لتوثيق والتذكير باالنتهاكات التي تعرضت لها النساء في الثورة السورية،  -

 التعذيب...الخ. وممكن أن يتضمن املتحف االحصائيات والصور واملقابالت، وعينة من االدوات التي استخدمت في 
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تغيير الخطاب اإلعالمي والدرامي تجاه املرأة، وإبرازها كشخصية قوية وشريك جاد في بناء الوطن.وذلك من خالل  •

إيجاد إعالم بديل يتجاوز اإلعالمي السوري التابع للنظام، بحيث يقوم اإلعالم البديل بتقديم صورة املرأة السورية 

 اإليجابية.

ن أجل نقل قضية املرأة السورية إلى املجتمع الدولي، لتكون حاضرة بشكل واضح وكي يعرف بذل جهود منظمة م •

العالم الفظاعات التي يقترفها النظام السوري في حقها، ومن املمكن تدويل قضية املرأة السورية من خالل اإلعالم من 

م من جهة أخرى. جهة، ومن خالل املنظمات الحقوقية التي تهتم بشؤون النساء اللواتي يتعر 
ّ
 ضن للعنف بشكل منظ

 
ً
 : النتائج والتوصيات تاسعا

 النتائج العامة:

ضمنت االتفاقيات واملعاهدات الدولية الكثير من الحقوق السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية للمرأة،  -

ت على االلتزام بهذه الحقوق، ووجهت الدول على تفعيل آليات لضمان هذه الحق
ّ
وق، ولكن النظام السوري األسدي وحث

ضرب بهذه االتفاقيات عرض الحائط وانتهك حقوق املرأة وكرامتها خالل الثورة السورية األخيرة، غير آبه بما يترتب على 

 ذلك من آثار اجتماعية ونفسية، وما يترتب عليها من إدانه دولية وأخالقية. 

ه لها حتى في حاالت الحروب، كانت توجيهات اإلسالم بأن تصان لم يترك اإلسالم حقا من حقوق املرأة إال وضمن -

حرمتها، وال يتم التعرض لها بأي شكل من األشكال، فاملرأة في اإلسالم محور املجتمع واألسرة الذي يحرص عليهما أي حرص 

 وفي كافة الظروف. 

هتمة بشئوون املرأة السورية، وقد هنالك العديد مؤسسات املجتمع املدني من الجمعيات والروابط والهيئات امل -

زت هذه املؤسسات جهودها على 
ّ
تكاثرت هذه املؤسسات بعد االزمات التي مّرت بها املرأة السورية خالل الثورة، وقد رك

الجانب اإلغاثي واالقتصادي، وهذا األمر بقدر ما هو طارئ ومهم، إال أن املرأة السورية في هذه املرحلة بحاجة أيضا إلى 

 ف الجهود لدعمها في الجانب القانوني والسياس ي أيضا. تكثي

اقترف النظام السوري األسدي جرائم فظيعة بحق املرأة السورية، حتى تلك التي لم تشترك في أعمال معارضة له،  -

ماتها فقد انتقم من املجتمع السوري الثائر ومن خصومه عن طريق اقتراف أبشع الجرائم بحق املرأة وانتهاك حقوقها وحر 

التي تعد أمورا غاية في الحساسية لدى املجتمع السوري املحافظ وامللتزم باحترام مكانة املرأة وصيانتها.وقد ذهب النظام في 

ل بجثثهن، ولم يتحّرش بهن فقط بل تجاوز 
ّ
انتهاكاته إلى آخر الحدود، وأسرف فيها، حيث أن لم يقتل النساء فقط بل مث

منظمة فردية وجماعية، وقام بأعمال وحشية تجاه النساء ال يمكن وصف بشاعتها،  ذلك إلى تنفيذ حمالت اغتصاب

 وستترك ندوبا غائرة في وجدان املجتمع السوري حتى يستطيع عبر أجيال تجاوز آثارها. 

 إن مسؤولية النهوض باملرأة السورية ومساندتها لتجاوز مجموعة االزمات والظروف الالإنسانية التي تمر بها، هي -

مسؤولية مشتركة منوطة باملرأة السورية ذاتها في املقام األول، ثم الجمعيات والهيئات املهتمة بشئوون املرأة، واملعارضة 

 السياسية بكافة أطيافها، والحكومة التي سيتم تشكيلها بعد سقوط النظام السوري األسدي.

وعلى األخص في الجانب النفس ي واالجتماعي، وفي  إن املرأة السورية بحاجة إلى دعم وإسناد في مختلف املجاالت، -

الجانب االقتصادي، والجانب السياس ي والقانوني. وإن القيمة التي من املفترض أن تتمحور حولها عمليات الدعم هي بناء 

وإن  ذات قوية للمرأة السورية حتى تستطيع النهوض بنفسها، وباملجتمع وباألسرة التي تعتمد بشكل أساس ي على املرأة،

mailto:bohooth1@gmail.com


 

                                                                                           18 

@gmail.com1bohooth     

                 
 

املجتمع السوري الذي تعرض إلى تصدعات وأزمات غاية في الخطورة بأمس الحاجة إلى امرأة واعية قوية تكون شريكة 

 أساسية في إعادة بناء املجتمع.

 النتائج باألرقام: 

 6000بحسب التقديرات الشبكة السورية لحقوق اإلنسان تبلغ أعداد النساء اللواتي تعرضن لعنف جنس ي إلى  -

 .18لة في جرائم االغتصاب لنساء وفتيات البعض منهن أعمارهن تحت الحا

ممن تعرضن لالغتصاب في حمص وحدها  18تقّدر الشبكة السورية لحقوق اإلنسان أن عدد الفتيات تحت ال   -

 حالة داخل الفروع األمنية.  700حالة، و 400

 حالة اغتصاب عند جامعة الدول العربية.    1200تم توثيق   -

 3000يقول ميسرة بكور من مركز الجمهورية لحقوق اإلنسان أن أعداد املغتصبات في الثورة السورية يبلغ   -

حالة قتلت تحت التعذيب، وفي إحدى الحاالت قتل الوالد الفتاة  16حالة، منهم ستة منهن تم قتلهن من قبل أهلهن، و

 كارثة إنسانية.املغتصبة ثم قتل نفسه لتتحول بذلك الجريمة إلى مأساة و 

حالة اغتصاب، وأغلب الحاالت كانت إما  4000تذكر الناشطة السورية سلمى الجزايرلي بأن هناك توثيق ل  -

مداهمات منازل أو في املعتقل، وبحسب الجزايرلي أن فرع فلسطين االمني هو املسؤول األكبر عن حاالت االغتصاب، 

 شبيح واحد، وأضافت بأن أغلب الحاالت كانت في حمص وداريا ودوما.  حالة اغتصاب موثقة باسم  27وذكرت بأن هنالك 

بحسب الشبكة السورية لحقوق اإلنسان فإن معدل قتل النساء واألطفال في الثورة السورية يساوي ثالثة  -

 أضعاف معدلهم في الحروب. 

ير بأن عدد الضحايا النساء من الضحايا النساء قتلن برصاص القناصة، وتضيف التقار  420ذكرت التقارير أن  -

امرأة، ثم  1400رضيعة. وأن العدد األكبر من الضحايا كان في مدينة حمص حيث قتلت  250طفلة، منهم  2500يشمل 

 ريف دمشق، حلب، إدلب ودرعا.  "

 . 2011محتجزة للتعذيب حتى املوت منذ مارس/آذار  24بحسب الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تعرضت  -

( مجزرة في الغوظتين بدمشق، بإطالق سالح كيماوي رجح العديد من 2013النظام في )اواخر اغسطس  ارتكب -

 قتيل أغلبهم من النساء واألطفال.  1400املختصين أن يكون غاز السارين السام، أدى إلى قتل ما يزيد عن 

ألف  17د وصل إلى أكثر من بحسب شبكة حقوق اإلنسان السورية، فإن عدد النساء اللواتي فقدن أزواجهن ق -

 ألف طفل فقدوا آباءهم    40ألف امرأة يعد أزواجهن في عداد املفقودين قسريا.وهناك  15امرأة.كما أن هنالك أكثر من 

مليون سوري فروا من بالدهم الى الدول املجاورة منذ بداية النزاع" ، وتشير التقديرات إلى أن األعداد  1,6اكثر من  -

( بأنه تبلغ نسبة النساء واألطفال من 2013وز هذا الرقم بكثير،و أشار احد تقارير األمم املتحدة )يوليو الحقيقة تتجا

 (.%70الالجئين السوريين في لبنان)

 من النساء واألطفال .  %75أربعة ماليين نازح داخل التراب السوري بينهم  -

 ملرأة السورية( التوصيات)إلى مؤسسات املجتمع املدني والهيئات املعنية با

التركيز على إعداد القيادات النسائية املجتمعية والسياسية والثقافية، بحيث تصبح املرأة الواعية هي املناضلة  -

 األسياسية في قضاياها. 
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تركيز الجهود اإلغاثية لالجئات السوريات على تحويل املرأة إلى منتج وليس متلقي للتبرعات فقط، والتأسيس  -

تصادية صغيرة تحقق تنمية مستدامة نسبيا للمرأة السورية الالجئة وألسرتها، حيث أن في ظروف اللجوء ملشاريع اق

ت املرأة في حاالت كثيرة إلى املعيل واملسؤول الوحيد عن األسرة. 
ّ
 تحول

غالل في توعية املرأة السورية بحقوقها القانونية والسياسية، وتوعية الالجئات بحقوقهن حتى ال يتعرضن لالست -

 بلدان اللجوء. 

التعاون بين مؤسسات املجتمع املدني بمختلف تخصصاتها لتهيئة املجتمع السوري لدخول مرحلة جديدة من  -

البناء، يعتمد على تغيير النظرة النمطية للمرأة بأنها كائن ضعيف، بل تغذية صورة املرأة القوية القادرة على املشاركة في 

 يدة، وتعمير املجتمع السوري. بناء ذاتها وهويتها الجد

إبراز القيم اإلسالمية النبيلة في التعامل مع املرأة، وتبيان دور املرأة املسلمة في نهضة اإلسالم واملسلمين، وكيف  -

 أعطى اإلسالم للمرأة حقوقها كاملة وصان كرامتها وإنسانيتها.

 املنظمات املهتمة بشؤون املرأة السورية على التنسيق م -
ّ
ع املعارضة السياسية لتوحيد جهودها في رسم خطة حث

 لتطوير وتنمية واقع املرأة السورية اينما وجدت في الداخل أو في دول اللجوء. 

 العمل على تخريج متخصصات في مجال دراسات املرأة،  للمساهمة في معالجة قضايا املرأة السورية.  -

 
ً
 الخاتمة : عاشرا

ة شعبها ضد االستبداد والظلم، حمال ثقيال وعانت وهي إنسان رقيق الحس والشعور، تحّملت املرأة السورية في ثور 

أهواال تشيب لها الولدان، ولكنها رغم ذلك لم تخذل شعبها، إذ لم يثنيها الظلم والتعذيب وال القتل في أن تكمل مشوارها 

 إلى جنب مع الثوار لكي تتخلص من حكم ظالم رزح عقودا فوق أعناقهم. 
ً
 جنبا

وإن هذه التضحيات من جانب املرأة السورية، ال تذهب هباء، إذ أن الثورة السورية زادت من مكانة املرأة في املجتمع 

السوري بعد أن أصبحت شريكة فعلية في كل جبهات الثورة، وبعد أن كابدت ظروف اللجوء الصعبة في الخارج، والظروف 

ي حماية أطفالها وأسرتها، وفي مساعدة الثوار وإسنادهم قدر املستطاع يعد القاهرة في الداخل. إن جهاد املراة السورية ف

 دروا تاريخيا يحفظ للمرأة السورية في ذاكرة التاريخ. 

ولذلك ال بد أن تتخذ االجراءات الجادة من قبل كافة الجهات السياسية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية، لدعم 

 ، لتصبح قادرة على االستشفاء واالستمرار في أداء دورها تجاه نفسها وأسرتها واملجتمع. املرأة السورية في شتى املجاالت

 املراجع  :حادي عشر 

االحصائيات واألرقام التي وردت في البحث، تمثل األرقام إلى تاريخ إجراء اإلحصائية أو التقرير وليس إلى  مالحظة:

 تاريخ إجراء البحث.

 http://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/6e7ec5.htmنظام روما األساس ي، 

http://www.icrc.org/ara/war-and-law/protected-persons/refugees-displaced-persons/overview-

displaced-protected.htm  

 اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 
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http://www.icrc.org/ara/war-and-law/treaties-customary-law/geneva-conventions/index.jsp 

  http://www.alrai.com/article/572548.htmlرحاب قدومي، جريدة الرأي، 

 نظام روما األساس ي

 اتفاقية سيداو، ورحاب القدومي، مرجع سابق. 

http://www.onislam.net/arabic/ask-the-scholar/8363/52371-2004-08-01%2017-37-04.html 

http://islamstory.com/ar/%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-

%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%81%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%88%D8%A8-

%D9%88%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D9%87%D8%A7  

  http://syrianoor.net/revsucc/3536رئيس رابطة املرأة السورية، -حوار مع االستاذة لبابة طيفور 

 صفحة املنظمة السورية للمرأة والطفل، منظمة املرأة السورية على الفيس بوك 

-http://www.alaan.tv/show-video/noon/soeriat-associationصفحة رابطة سوريات، فيس بوك و 

organization-syria-interest-women-issues  

http://arabic.arabia.msn.com/news/world/5934802/%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A7%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%88%D9%85 

بية، تقرير األمم املتحدة يدين جرائم االغتصاب في سورية، قناة العر 

http://www.youtube.com/watch?v=dtU7dfOF24E  

http://www.youtube.com/watch?v=tcTvs-pgVGA  

http://www.alaan.tv/show-video/fayadan-altaghyeer/thousands-syria-women-subjected-threats-

detention-torture-rape  

ار، برنامج حقوق الناس،
ّ
قناة الحوار،  أحمد النعيمي،عبد الرحيم بك

http://www.youtube.com/watch?v=tcTvs-pgVGA  

 تقرير انتهاكات حقوق النساء في مسار الثورة السورية، الشبكة السورية لحقوق اإلنسان 

 

http://www.alaan.tv/show-video/fayadan-altaghyeer/thousands-syria-women-subjected-threats-

detention-torture-rape  

(، و ضحايا الثورة السورية، حديث 2013-5-28ف القتلى من النساء والرضع في سورية )تقرير على قناة الجزيرة آال 

 .2013-3-14الثورة ، قناة الجزيرة، 
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http://www.alarabiya.net/articles/2013/02/26/268460.html  

http://munshoor.com/pages.php?newsid=9224  

http://moheet.com/news/newdetails/687070/1/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%88%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86-

%D9%8A%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%88%D9%86-%D8%AB%D9%84%D8%AB-

%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-

%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86.html#.UefCJqyjatg 

-10-16انخفاض املهور يشجع شبابا أردنيين على الزواج من الجئات سوريات.. و"السترة" مبرر ذويهن، جريدة الغد، 

2013  

  http://www.youtube.com/watch?v=QaGyFoZVGYoتقرير قناة الجزيرة، 

http://www.alhurra.com/content/syria-refugees-four-million-overwhelming-relief-

efforts/221469.html 

http://syrianvoices.wordpress.com/transitional-justicecivil-society-rol/  

 تقرير العنف ضد املرأة في سوريا: الخروج عن الصمت (1امللحق)

http://fidh.org/IMG/pdf/17_04_13_syria_web.pdf 

 تقرير عن شهادة الناشطة السورية هديل الكوكي أمام مجلس حقوق اإلنسان في جنيف ( 2امللحق ) 

http://www.youtube.com/watch?v=mV0cbQKCRo0 

 حالة خطف واغتصاب لنساء سورية 1500(تقرير للجنة السورية لحقوق اإلنسان: 3امللحق )

http://www.shrc.org/?p=10089  

 خمس دقائق وحسب! )هبة الدّباغ(  (4امللحق )

http://www.goodreads.com/ebooks/download/10426742  
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 صور النتهاكات حقوق املرأة السورية يف الثورة (5امللحق)
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