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لمحة عن شبكة أنا هي

هي شبكة من مجموعات نسائية سورية )حلقات السالم( تعمل على تعزيز دور النساء؛ 

من خالل مشاركة فاعلة للمرأة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً من خالل التدريب 

والدعم التقني والمناصرة وحمالت توعية وتحريك المجتمع من أجل ترسيخ ِقَيم الحّرية 

يشكّْلَن  متنّوعات  سوريات  نساء  هّن  الحلقات  نساء  والشفافية،  والمشاركة  والعدالة 

جزءاً أساسياً من النسيج الوطني السوري بكافة انتماءاته ومشاربه، ويؤِمنَّ بِقَيم الحّرية 

والعدالة والمشاركة والشفافية ويناضْلَن لتحقيق رؤيتهّن من خالل جملة من األهداف.

تسعى الشبكة للوصول إىل المساواة الجندرية والقضاء على كافة أشكال التمييز المبنّي 

على النوع االجتماعّي، وإلغاء جميع \    القوانين التمييزية\ المواد التمييزية يف القوانين 

سياسياً  النساء  لتمكين  باإلضافة  النساء.  ضّد  العنف  أشكال  جميع  وإنهاء  المرأة  ضّد 

كز قياديّة على جميع المستويات بدءاً من المشاركة يف مجالس  بهدف وصولهّن إىل مرا

الحكم المحلّي ويف عملية االنتقال السياسّي، وتكافؤ الفرص على المستوى االجتماعي 

واالقتصادي.
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 أّوالً-المقّدمة 

القوانين واألعراف والتقاليد والثقافة المجتمعية كلها موضوعات دأبت العلوم االجتماعية 
على دراستها، و\اعتمدتها\ تعتمد الكثير من الدول على أعرافها االجتماعية يف صياغة 
قوانينها كأحد مصارد القوانين والتشريعات مما يجعل اعتمادها على التطّور يف القوانين 
أو  الدولية  لالتفاقيات  اإلنضمام  عدم  خالل  من  مقيداً  العالم  يف  الحقوقية  والتشريعات 
التحفظ على أهم المواد فيها مما يجعلها مفرغة من روحها, أو حتى بعدم سمو االتفاقيات 
والقوانين الدولية على القوانين المحلية رغم انضمام سوريا إىل هذه االتفاقيات، وذلك إّما 
بدافع الحفاظ على الثقافة أو إرضاًء لألغلبية المجتمعية، وهو أمر مشروع إىل حّد ما. لكن 
وعلى الطرف اآلخر غالباً ما تّم استخدام الثقافة والتقاليد يف كبح جماح التطّور الطبيعي 
للمجتمعات، والهدف هو إحكام سيطرة الحكومات على األفراد والمجتمعات، أو ترسيخ 

سلطة الدكتاتوريات وتجذيره. 
وهنا يتّم طرح تساؤالت كبيرة عن الطريقة األنجع يف التغيير والتطّور االجتماعي مع الحفاظ 

على الخصوصية الثقافية للمجتمعات. 
بالتغيير  للمطالبة  كات شعبية  األخيرة حرا السنوات  المجتمعات يف  العديد من  شهدت 
كات الستخدام الكثير من  بالتزامن مع التطّور السريع للحداثة يف العالم، ولجأت هذه الحرا
بالنهج  وتارة  المباشر  بالصدام  تارة  القائم،  والسياسي  االجتماعي  الخطاب  لتغيير  النُُّهج 

الذي يعتمد على النَفس البطيء والنضال الطويل.
كثر يف جانب أساسي للخطاب االجتماعي يف سورية،  يحاول هذا التقرير الدخول للعمق أ

والذي تتبّناه شبكة -أنا هي- باتّجاه النضال نحو تحقيق العدالة والمساواة يف سورية.
يف  المرأة  واقع  تغيير  يف  مطالب  على  السبعينات  منذ  النسوية  الحركات  عملت  حيث 
سورية، وأهّم ما عملت عليه هو تغيير المواد القانونية التمييزية التي تطال المرأة على 
عّدة مسارات، ولكن ما شهدته سورية يف السنوات األخيرة من أحداث وظروف جعلت هذه 
تنمية  التغيير وأدواتها نحو  نقاط  كثر نحو تحديد  أ الحركات تنشط بشكل أوسع وأعمق 

شاملة بدون تمييز ومنها المطالبة بتغيير المواد القانونية التمييزية ضّد المرأة.

ولكن هل يكفي هذا؟ 
المرأة، ومستمّدة قوة معظمها من  تمييزية ضّد  قانونية  بوجود مواد  السوء فقط  ليس 
األعراف والتقاليد؛ بل ما يزيد الوضع سوءاً هو قوة األعراف والتقاليد مقابل القانون، والتي 

تجهض القوانين يف الكثير من األحيان، حتى لو كانت تحمل شيئاً من هذه األعراف.
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هدف التقرير 
يهدف التقرير إلضاءة أعمق على القوانين التمييزية ضّد النساء يف سورية، ويسلّط الضوء 

على مكامن ضعفها، ليس بمضمونها فقط، بل بقصورها على معالجة الكثير من القضايا 

كثر من مجّرد إلغاء قوانين وتحسين لوائح تنفيذية،  المتعلّقة؛ ليكون التغيير المنشود أ

بل يذهب إىل تغيير أعمق يف بنية الخطاب االجتماعي الجندري، ويؤّمن الحماية للمرأة يف 

سورية كسبيل وحيد لتعزيز حقوق اإلنسان، ودوها يف التنمية.

يسلط هذا التقرير الضوء على بعض التغييرات التي يجب أن ُتجرى يف هذه القوانين، أو 

ما القوانين التي يجب خلقها لتحقيق الحماية الحقيقية، ويحّدد النقاط التي يجب العمل 

عليها إلحداث التغيير بواقع المرأة السوريّة.

استناد التقرير

استند هذا التقرير إىل مشاهدات وعمل شبكة )) أنا هي (( خالل أربع السنوات السابقة يف 

تقاريرها عن العنف ضّد النساء وقياس االحتياجات وتحليل البيئة، واألبحاث الصادرة عن 

الشبكة، والتجارب الشخصية الموثّقة، باإلضافة  للتحّديات التي واجهت حلقات السالم يف 

العمل مع التوصيات التي صدرت عن الحلقات يف الشبكة، ومن المجتمعات المتواجدة 

االستناد  مع  السورية  المناطق  معظم  يف  وعضواتها  أعضائها  لشهادات  باإلضافة  فيها، 

القانوين على االتفاقيات الدولية كمؤتمر بكين، واتفاقية سيداو، والشرعة الدولية لحقوق 

الدوري  والتقرير  المتحدة،  األمم  تقارير لجان  لتوثيقات  باإلضافة  والقرار 1325،  اإلنسان، 

الشامل لسورية.

فور وصول أخي إىل المنزل، يقوم بخلع جواربه ورميها يف وجهي كي 

أغسلها له، وحين أعترض على أسلوبه، تجاوبني أمي فوراً: هو الرجل
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ثانياً-القوانين السوريّة والمرأة 

للوهلة األوىل يظهر لنا أن القوانين السورية ساوت بين المرأة والرجل يف موادها تقريباً، 

ويظهر أنها أعطت دعماً لتشريعات خاصة بالنساء، وخصوصاً يف قانون العمل، والمشاركة، 

التعليم، والتشريعات الصحية، مع  المدين، وقوانين  الزراعية، والقانون  العالقات  وقانون 

القوانين،  هذه  والتمييز يف  القوانين،  جميع  التنفيذية يف  اللوائح  يف  وخلل  وجود ضعف 

يظهر من خالل عدم تمكين وتسهيل وصول المرأة لنفس المناصب ونفس الحقوق، وذلك 

يعود ألن الدستور السوري الذي يعتبر هو أسمى وثيقة قانونية تحكم البالد، والذي تتبعه 

الديني والطائفي والنوع  القوانين، يتضمن أصالً مواد تمييزية على أساس اإلنتماء  بقية 

االجتماعي، فرئيس الجمهورية بموجب الدستور يجب أن يكون رجل ودينه اإلسالم حصراً، 

وهذا التمييز ينعكس حكماً على بقية القوانين الوطنية. ويتضح ذلك من خالل التايل: 

امتألت  فقد  الجنسية،  وقانون  العقوبات،  وقانون  الشخصية،  األحوال  لقوانين  بالنسبة 

بالثغرات الكارثية، والتي تعتبر النساء مواطنات من الدرجة الثانية يف الكثير من تشريعاتها، 

كما ترّسخ العادات والتقاليد السلبية اتجاه المرأة يف المجتمع، وتعطي التبريرات لزيادة 

العنف الممارس عليها. 

المواطنين  بين  المساواة  تحقيق  نحو  خطوات  سيالحظ  السورية  للقوانين  الناظر  إن 

السياسية  منها،  أسباب،  لعّدة  ينفي  السوري  الواقع  يف  البحث  ولكن  والمواطنات، 

واالقتصادية واالجتماعية، باإلضافة إىل سيطرة العادات والتقاليد وارتقائها لدرجة القوانين 

المحكوم بها فعلّياً )قوانين غير مكتوبة ومثّبتة(.

فلو افترضنا خلّو القانون السوري من أيّ أنواع التمييز بين المواطنين والمواطنات، هل 

يكفي هذا لتحقيق العدالة ومنع التمييز؟

إن أيّ قانون مهما بلغ من المثالية وتحقيق العدالة، يكون قاصراً تماماً إذا ما اعتبر العادات 

والتقاليد هي األقوى ممارسة فعلّياً، وهو قاصر عندما ال يستطيع حماية األفراد من التمييز 

والعنصرية والعنف، فكيف إذا ما كان يدعمها ويثّبتها؟ يتمّيز القانون السوري بالكم الهائل 

من كلمة ) ال (. 
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) ال ( يحّق للمرأة رفع دعوى الطالق، وإنما تطلب التفريق , ) ال ( ُيحاكَم مرتكب جريمة 

سفاح القرىب إال بدعوى من أقارب الضحية أو يف حال حدوث فضيحة , ) ال ( ُيحاكَم مرتكب 

كثر من سبع سنوات .  جريمة الشرف أ

القانون  ( يسمح  ال   ( األجنبي,  زوجها  أو  ألبنائها  السوريّة  ( تستطيع منح جنسّيتها  ال   (

السوري للمرأة باإلجهاض.

ثالثاً-العادات والتقاليد أقوى من القانون:
من الصعب جداً إحصاء جميع العادات والتقاليد التمييزية يف سورية، فهناك اختالف 

يف قّوتها وأشكالها حسب المجتمع والبيئة، وبالتأكيد بين الريف والمدينة، لكّن 

تأثيراتها واضحة جداً على النساء، إذ حّدت من حّريتهّن، وأّدت إلضعافهّن اقتصادياً 

وسياسياً واجتماعياً وثقافياً على مّر العقود، فغابت النساء تقريباً عن القيادة، وباتت 

بالمجمل ضحية للعنف المجتمعّي، على أقّل تقدير، فالمرأة المخالفة لهذه العادات 

تكون منبوذة مجتمعياً إذا لم ُتنَبذ من العائلة، حتى لو لجأت إىل القانون.  

ونريد أن نشير إىل اختالف نسبة انتشار هذه الظواهر وأشكالها حسب المناطق 

والطبيعة المجتمعّية، إذ يحكمها درجة انفصال العائلة عن مجتمعها التقليدي أيضاً، 

كالسفر واالنتقال إىل مدن وبلدان مختلفة. 

فكيف يتعامل المجتمع مع هذه القضايا وكيف ُتدَعم من القانون؟

1. الميراث. 

2. حّرية الحركة والتعليم واختيار مكان العيش. 

3. حّرية الزواج والطالق والدور اإلنجايب. 

4. زواج الفتيات.

5. جرائم الدفاع عن الِعرض. 

6. العنف ضّد المرأة.  

7. العنف الجنسّي.

8. العمل غير المأجور. 

9. الوكالة االقتصادية، وحّرية التحكّم باألموال وإدارتها. 

10. مواطنة من الدرجة الثانية. 
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سنأيت على ذكر كل منها وتأثير المواد التمييزية عليها، باإلضافة لقصور القانون أمامها، إذ 
ترتبط هذه العادات جميعها ببعضها البعض يف التأثير وتكوين الخطاب والهوية الجندرية 
للمجتمع، والتي تضعف النساء وتحّد من فرصهّن يف التطوير، واألهّم أنها تمتلك حقوقاً 

منقوصة، مّما يجعلها معرّضة لجميع أنواع العنف بدعم من القانون والمجتمع.  
1 - الميراث

كر ضعف حصة األنثى، مع وجود  يعطي قانون األحوال الشخصية الخاص بالمسلمين للذَّ
قانون الميراث األميري الذي يعطيها الحّق مناصفة. ويرتكز القانون على الشرع اإلسالمي، 
على  الصرف  الزوج يف  أو  األخ  ِقبل  من  الشرع  يفرضها  التي  المالية  الكفالة  تجاهل  مع 
اإلناث حتى لو ُطّبق ُعرفّياً. لكن ال توجد لوائح تنفيذية تضمنه، كما يعطي القانون الحّق 

بالميراث لألعمام واألخوال يف حال عدم وجود ذكور يف العائلة. 
وتغيب تماماً قوانين التخالص بين األزواج يف األمالك يف حال الوفاة أو الطالق، وال يقّدر 

كة المرأة أو الرجل يف بناء العائلة والمنزل واألمالك.  جهد ومساهمة وشرا
بينما نص قانون األحوال الشخصية الخاص بالطوائف المسيحية على المساواة يف اإلرث 

بين الرجل والمرأة. 
أّما يف العادات والتقاليد، فهناك انتشار واسع لحرمان النساء من الميراث بشكل كامل 
العشائرية،  األرياف والعادات  الطائفية، وخصوصاً يف  أو  الدينية  التبعية  النظر عن  بغض 
المرأة المطالبة بميراثها منبوذة من عائلتها ومجتمعها، وهنا نشير إىل قصور يف  فتعتبر 
القانون الذي ال يمنح المرأة حماية من الحرمان من الميراث، أو عقوبة لَمن يمارس الحرمان، 
مّما أثّر على التمكين االقتصادي للنساء على مّر السنين، وباتت الملكّيات بشكل عام بيد 

الذكور، وحتى إن وجدت بيد اإلناث قانونياً، فإدارتها تعود للرجال يف العائلة.
اإلرث: جاء قانون األحوال الشخصية ناظماً” ألحكام المواريث العامة يف المواد من)  260 
كثر،  إىل 304 (، وجعل الميراث يف دائرة األسرة وفق درجة القرابة، تكون أنصبة الذكور أ
ويحصل االبن على ضعف ما تحصل عليه  االبنة،  إذا كان المتوىف هو األب وفق المادة 

.)277(
قانون التأمينات االجتماعية الناظم لموضوع إرث الراتب التقاعدي، حيث نّصت هذه الفقرة 
أنه يحّق لألرملة أن ترِث راتب زوجها مدى حياتها، أو لحين زواجها أو التحاقها بعمل أو 
التقاعدي بعد وفاتها، حتى ولو  الرجل يستمّر يف استالم راتب زوجته  مهنة، يف حين أن 

تزّوج مرة أخرى.
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اسمي شرهان  من ريف القامشلي
بعد وفاة أيب انشغل أخويت بتقسيم الميراث وكأنني غير موجودة، وعند 

مطالبتي بحصتي من الميراث جّن جنون أمي وعمايت، وات�همُت بالطمع، و 
ُوب�خُت من ِقبل أخويت وزوجاتهّن، كأنني ارتكبت جريمة، بعدها صمت� ولم 

أعد أطالبهم بشيء، لكن صفة الطمع التصقت يب، وتغّيرت معاملة أخويت يل 
بعدها. 

كن أسمع عنها إال أنها  أّم خالد سيدة ريفية ألربعة أخوة وأربع أخوات؛ لم أ  •
سيدة قوية )فاجرة *بالمعنى العاّم(، ولفضول يغزو أغلبنا، كنت أحاول مراراً 
وتكراراً أن أفهم لَِم  يقال ذلك عنها؟، بعدها علمت أن السبب مطالبة أخوتها 

بحّقها يف الميراث
)آخر زمن نسوان تطالب بورثة وتروح ألحد الغريب(،

ذلك لم يقتصر على أفراد عائلتها أبداً، فجميع َمن حولها يف الحّي والمدينة انهال 
عليها بالشتائم 
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2 -حّرية الحركة والتعليم والعمل واختيار مكان العيش 

ال يحرم القانون السوري المرأة من التعليم والعمل ويعطيها فرصاً متساوية مع الرجل 

مع دعم يف التعليم المهني والفّني، ويتضح التمييز بإنعدام وجود التمييز اإليجايب لصالح 

العادات والتقاليد تعطي لألهل  النساء والفتيات خاصة، ففي  المرأة حيث ال يراع وضع 

كمال  أحّقية منع الفتاة من التعليم أو التعليم العايل، وعليه ُتحَرم الكثير من الفتيات من إ

الدراسة، أو تحّدد مجاالت معّينة للفتاة، وتمنع عن بعض المجاالت المنّمطة للرجل فقط، 

وعادة ما تحّدد قطاع التعليم أو الدراسة التي تؤول إىل وظيفة ثابتة. 

المحاماة  مجال  أو  المهندسات  أو  الطبيبات  النساء  عن  الثقة  عادة  المجتمع  ويحجب 

عادة  تختار  لهذا  عليها؛  الرجال  ويفّضلون  الحّر،  العمل  يمارسن  اللوايت  االقتصاد  ومجال 

النساء مجال الوظيفة الثابتة دون الخوض بسوق العمل. 

من  فيعتبر  العيش،  مكان  واختيار  الحركة  حّرية  عدم  النساء،  على  الضغط  يزيد  ومّما 

المعيب أن تعيش الفتاة لوحدها يف مجتمع مختلف، مّما يتسّبب يف تقليل فرص العمل 

والتعليم العايل للفتيات. وهذا أيضاً يتسّبب يف إضعاف النساء اقتصادياً ومهنياً، مع كل 

الظروف األخرى المذكورة يف التقرير. 

              أنا رانية من ريف دمشق كنت وأخي نتقّدم المتحانات الثانوية العامة التي تفّوقت 
فيها، ونجح أخي بعالمات أقّل مّني بكثير، ويف مفاضالت القبول للجامعة كان معّديل 

يخّولني دخول كلية الطب، وهو الفرع الذي كنت أتمّناه منذ صغري يف حلب، والذي رفضوه 
أهلي رفضاً تاماً، فال يجوز لفتاة أن تعيش لوحدها يف مدينة بعيدة، أّما أخي الذي لم يحصل 
معّدل الهندسة، التي كان يريدها، فتكّفل أهلي بتسجيله بجامعة خاصة يف درعا، رغم كلفتها 
العالية جداً، وبُعدها عن مدينتنا، الحقاً تّم إقناعي بالتسجيل يف اإلرشاد النفسي؛ كونه أفضل 

للفتيات،ويسّهل الحياة العملية فيما بعد . 

المعيب أن تعيش الفتاة لوحدها يف مجتمع مختلف، مّما يتسّبب يف تقليل فرص العمل 

والتعليم العايل للفتيات. وهذا أيضاً يتسّبب يف إضعاف النساء اقتصادياً ومهنياً، مع كل 

الظروف األخرى المذكورة يف التقرير. 
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3 -حّرية الزواج والطالق والدور اإلنجايبّ 

يعطي القانون الحق للمرأة يف اختيار الزوج بعد سّن الــ 21، وتكون أحكام الطالق مجحفة 

جداً يف حّقها؛ فال يحّق لها االنفصال إال تحت موافقة الزوج، أو حكم من القاضي يستدعي 

التنازل عن جميع حقوقها أحياناً، وتسّمى قضايا المخالعة الرضائية، بينما يعطي الحّق 

للرجل بحّرية الطالق يف الوقت الذي يرغب به دون أي التزامات سوى قيمة عقد الزواج 

المّتفق عليه، ومهما كانت مدة الزواج طويلة أو قصيرة، ومهما بلغ حجم مساهمة المرأة 

يف بناء العائلة والثروة التي عادة ما ترجع ملكّيتها قانونياً للرجل. 

يف العادات والتقاليد يفرض المجتمع نمطاً معّيناً للزواج بشكل عام على الجميع، ويعطي 

الحّق للعائلة يف التحكّم باختيار الزوج للفتاة، ويمنع منعاً باتًّا الزواج بين القوميات واألديان 

المختلفة، ومخالفة الفتاة لهذا يضعها تحت خطر قد يصل للقتل يف الكثير من األحيان، 

وبالتأكيد تندرج تحت العذر الُمِحّل. 

كما يفرض المجتمع والزوج عادة التحكّم باإلنجاب وعدد األطفال أياً كانت رغبة المرأة أو 

حالتها الصحية، كما يمارس الضغط على المرأة يف حال عدم إنجاب الذكور،  وتعامل بنظرة 

دونية تصل أحياناً إىل الطالق، أو يكون تبريراً لتعّدد الزوجات.   

- الوالية يف الزواج تحكمها المواد من )21 إىل 25(، يتمّتع الرجل بالحّرية الكاملة يف 

االختيار يف الزواج، بينما حّق المرأة منقوص، يشاركها فيه ولّيها حسب المادة )21(، و 

المادة ) 27 ( تنّص على : ) إذا زّوجت الكبيرة نفسها من غير موافقة الويلّ، فإن كان 

الزوج كفؤاً لزم العقد، وإاّل فلولّيها  طلب فسخ النكاح(.

- الطالق اإلداري المنفرد من ِقبل الزوج: يعطي القانون ذاته الزوج حّق إيقاع الطالق 

بإرادة منفردة وبدون سبب مشروع، وتنّظم أحكامه المواد من )  85 إىل 94 (، فالزوج 

الشرعية، وبعد مرور شهر يحصل عليه،  المحكمة  الطالق يف ديوان  يسّجل معاملة 

وهذا الطالق اإلداري ال يحتاج إىل دعوى، وال رأي فيه للزوجة، وال تملك منعه، وهو حّق 

خالص للزوج يتّم بمعامالت إدارية.

- حّقها يف طلب التفريق للشقاق والضرر وعدم االنسجام أو الغيبة أو العلل أو لعدم 

اإلنفاق، وجاء ذلك يف المواد )105-109-110-111-112(. 
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وبإيجاب  الطرفين  باتفاق  )المخالعة(  الرضايئ  بالتفريق  الحّق  للمرأة  المخالعة:    -

وقبول من الطرفين، وال يمكن القبول من طرف المرأة فقط، وتنّظم أحكامه المواد 

من )95إىل 104)

- تعّدد الزوجات: تنّص المادة 17 من قانون األحوال الشخصية على )للقاضي أاّل يأذن 

للمتزوج بأن يتزوج على امرأته إال إذا كان لديه مسّوغ شرعي، وكان الزوج قادراً على 

نفقتهما(.

تعيش عائشة من مدينة الرقة السورية، 
وتستعّد للزواج من ابن عمها رغماً عنها. تّم “تحييرها”، والتحيير عادة تتبعها العشائر، 
فتربط الفتاة بعريسها المختار منذ والدتها، فال تملك الفتاة حّق الرفض رغم امتالك 
الشاب له، ويحّق للشاب منعها من الزواج طوال عمرها يف حال ال يريد هو الزواج بها، 

وغالباً ما يتّم هذا الزواج قبل سّن البلوغ. 

عائشة 17 سنة من دير الزور،
 أُرغمت على الزواج من رجل داعشي مغريب الجنسية، كون هذا الزوج صديقاً ألخيها 
يف تنظيم الدولة، تقول عائشة: تّم زواجي تنفيذاً لرغبة والدي، وبعد فترة شهرين تويف 

زوجي الذي ال أعرف اسمه أو نََسبه، وتويف أخي أيضاً، ويف هذه الفترة علمت بوجود 
حمل. فقّررت اإلجهاض، وأجهضت طفلي، وترّملت يف أول حيايت بسبب أفكار أهلي 

وجهلهم، فما هو ذنبي؟



-12-

4 - زواج الفتيات

استثناء  إعطاء  عاماً، مع  بـ 17  للفتيات   الزواج  تحديد سّن  السوري على  القانون  نّص 

حسب رؤية القاضي الذي يحّق له تقدير إذا ما كانت الفتاة مؤّهلة للزواج أم ال، و باالعتماد 

لدى  بينما يكون منقوصاً  باالختيار،  الكاملة  الحرية  الرجل  التي تعطي  الوالية  على  أيضاً 

المرأة قبل سّن الـ 21، وتعود حرية اختيار الزوج لويلّ أمرها من ذكور عائلتها. 

إن هذه القوانين رّسخت بشكل قوي العادات والتقاليد المجتمعية، فُتجبر النساء على 

الزواج قسراً، وُتزّوج الفتيات، وحتى لو كانت المرأة فوق سّن الرشد، فان التقاليد تقضي 

العادة  هذه  وترتبط  مجتمعياً،  منبوذة  ستكون  وإاّل  زوجها،  باختيار  العائلة  مخالفة  بعدم 

بالكثير من األحيان باإلجبار على الزواج من األقارب، ويفرض المجتمع أيضاً نظرة دونّية 

للفتاة المتأّخرة يف الزواج، فتعتبر أن الفتاة باتت عانساً يف سّن مبكر جداً، مّما يزيد الضغط 

على الفتاة، ويعّزز رغبتها يف ترك التعليم بشكل مبكر. كل هذه الظروف تزيد من انتشار 

كمال دراستها، ويضعها يف  ظاهرة الزواج المبكّر والزواج القسريّ، والذي يمنع الفتاة من إ

خانة العمل والمسؤوليات غير المأجورة، ويقلّل من ثقافتها وتمكّنها. كل هذه التأثيرات 

ظهرت بشكل مرعب أثناء الحرب السورية، وتحت ضغوط انعدام األمن، وكلفة الدراسة، 

وبحّجة ضبط الفتيات والنساء بداعي الشرف، مع انعدام تاّم لتطبيق قانون سّن الزواج 

بجميع المناطق السورية.

سّن الزواج:

المادة 16 : )تكمل أهلية الزواج يف الفتى بتمام الثامنة عشرة، ويف الفتاة بتمام السابعة 

الزواج  لسّن  ُيشترط  الشخصية  األحوال  قانون  للمادة 16 من  وفقاً”  العمر(.  عشرة من 

أن يكون الطرفان قد بلغا السّن التي تؤّهلهما للزواج، وهي الثامنة عشر بالنسبة للفتى 

كماله  والسابعة عشر للفتاة، إال أن المادة 18 تنّص على :” إذا اّدعى المراهق البلوغ بعد إ

كمالها الثالثة عشرة وطلبا الزواج، يأذن القاضي إذا تبّين  الخامسة عشرة، أو المراهقة بعد إ

كتمال جسميهما “ إذا كان الويل هو األب أو الجّد اشترطت موافقته.  له صدق دعواهما وا



-13-

5 - الدفاع عن الِعرض )إجرام القانون(

تعتبر ما تسمى بجرائم \الشرف\  من أخطر القوانين التي تتعّدى تسميتها بالتمييز، فهي 

قوانين تشّرع اإلجرام، وتعطي الحجج لقتل النساء حتى لو لم ترتبط بالزنا أو غيره، والتي 

تتسّبب بالرعب الدائم للمرأة، وتجعلها تقّدم دائماً فروض الطاعة للعائلة والمجتمع.  فقد 

اسُتغّل هذا القانون لتبرير جميع حاالت قتل النساء من أقاربهّن، إن كان بدافع الدفاع عن 

الِعرض أو بدوافع أخرى كالسرقة والحقد. ويدافع المجتمع عن هذه األفعال بشراسة وقلّما 

تصل حاالت قتل النساء للمحاكم، فيتسّتر عليها المجتمع كأنها لم تحدث، ويف أغلب األحيان 

كثر بهذه الجرائم أن المرأة  تحمل ذنب اغتصابها  تتحّول إىل حاالت احتفال وتبريك. والمخيف أ

أو التحرّش بها، فُتقتل حتى بحالة عدم شروعها بالفعل، وال شيء يضبط هذا القانون أو 

التقليد من أي جانب من الجوانب، ويعطي الحّجة الستغالل النساء للمصالح الشخصية .

              أنا نور من حلب وقد زّوجني أهلي بعمر 13 سنة  رغم تفّويق يف المدرسة، 
وكنت أعمل كخادمة لزوجي وأهله، فكانت غرفتي يف منزل أهله جنتي التي ال 

يسمح يل بدخولها إال بعد إنهاء أعمايل، لم أستطع التأقلم على حيايت الجديدة وكثرة 
المشاكل إال بعد إنجايب لطفلي الذي بات حيايت التي أستمتع بها من خالله، ويف 

الحقيقة، بعد أن كبرت عرفت أنه كان دميتي التي ألعب بها.  تويف زوجي بعد فترة 
يف الحرب، وفقدنا أنا وعائلته المعيل الوحيد لنا، ونعيش حالياً على ما تقّدمه لنا 

المنظمات، ولم يسمح يل بالعمل وال الخروج من المنزل خوفاً على سمعتي. 
أنا اآلن بال شهادة أو مهنة أو حتى بدون حياة، فقد ُكتب علّي السجن هنا طوال 

عمري. 
أنا اآلن بال شهادة أو مهنة أو حتى بدون حياة، فقد ُكتب علّي السجن هنا طوال 

عمري. 
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كما ُتجَبر المرأة على الزواج من مغتصبها بحّجة *السترة*، ونرى أن هذا الفعل يشّجع 

ضحّيته،  من  الزواج  حال  يف  للعقاب  مخففاً  عذراً  المغتصب  يمنح  حيث  القانون،  عليه 

بالتأكيد ال يكفي إلغاء هذا القانون فقط، بل يجب أن يخلق قانون يحمي النساء والفتيات 

منه يف المجتمع ككّل، فيجب تشريع يتعلق بالعنف ضد النساء.

)  يستفيد من العذر المخفف من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته يف جرم الزنا 

المشهود أو يف صالت جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلهما أو إيذائهما أو 

على قتل أو إيذاء أحدهما بغير عمد على أن التقل العقوبة عن الحبس مدة سنتين يف 

القتل (

- المادة 548 من قانون العقوبات بعد التعديل بالمرسوم التشريعي رقم 37 لعام 

2009 وطرأ تعديل آخر على هذه المادة بالمرسوم رقم 1 لعام 2011 برقم مادة 15

)يستفيد من العذر المخفف من فاجأ .......وتكون العقوبة الحبس من خمس سنوات 

اىل 7 سنوات على االقل...(

 التعديل يعطي عذرا محففا للرجل  ويعتبر الجرم جنحة علما انه جناية قتل ويخفض 

من العقوبة يف حال قتله أو إيذائه زوجته أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته عند مفاجأتهم 

بجرم زنا مشهود أو صالت جنسية فحشاء مع رجل. 

- مادة ) 473 ( المتعلّقة بعقوبة الزنا من 3 أشهر إىل سنتين للمرأة الزانية، وكذلك 

بالنسبة للشريك إذا كان متزوجاً، واذا كان غير متزوج فالحبس من شهر إىل سنة.

)إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجرائم الواردة يف هذا الفصل وبين المعتدي 

أوقفت المالحقة، وإذا صدر حكم بالقضية ُعلّق تنفيذ العقاب الذي فرض عليه.( هذه 

المادة التي ُتوقف المالحقة وتنفيذ العقوبة بمرتكبي جرائم )االغتصاب – الفحشاء – 

الخطف – اإلغواء – التهّتك( إذا تزّوج المجرم من ضحيته.
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- نّصت المادة 473 على معاقبة الزوجة الزانية بالحبس من ثالثة أشهر إىل سنتين، 

لفرض  المادة 474  وتشترط  إىل سنة،  بالحبس من شهر  الزاين  الزوج  يعاَقب  بينما 

العقاب على الزوج الزاين أن يكون الفعل قد تّم يف منزل الزوجية حصراًـ يف حين لم 

يشترط ذلك يف عقاب الزوجة الزانية.

أو امرأة، رغم وحدة الفعل ووحدة األثر  تختلف العقوبة حسب مرتكبه إذا كان رجالً 

الناجم عنه وتكون عقوبة المرأة ضعف عقوبة الرجل، ويمتد التمييز إىل وسائل اإلثبات 

فهي مطلقة للرجل ضد المرأة، ومقيدة للمرأة ضد الرجل، حيث ال يمكن إثبات هذا 

الجرم ضده إال من خالل اإلقرار القضايئ أو الجنحة المشهودة، أو الرسائل أو الوثائق 

الخطية.

وبلغ التمييز درجة كبيرة من الجور والظلم، عندما اعتبر المشرع فعل الزوج مباحاً إذا 

ارتكبه خارج منزل الزوجية، يف حين تعاقب المرأة إذا ارتكبت الفعل يف أي مكان.

وحيث أن مفهوم شرف المرأة يف المجتمع يخص الرجل وال يتعلق بالمرأة، فينحصر 

حق المالحقة عن فعل الزنا، بالزوج والويل، ولم ينص المشرع على ما يشير إىل حق 

المرأة بالشكوى على اإلطالق.

وطبعاً حق تقديم الويل لهذه الشكوى ينحصر ضد المرأة غير المتزوجة فقط، حيث ال 

يحق له ذلك ضد غير المتزوج.
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نحن من ريف دمشق، وكانت أختي يسرى يف الخامسة عشرة
 عندما بدأ بطنها يكبر بشكل غريب، وبدأت تشكو من ألم، ولم تعد تستطيع األكل 
بشكل جيد. كان عمري عندها عشرة سنوات ولم أِع ما يحصل يف المنزل من بكاء 
أمي وغضب أيب وأخويت، وترّدد أعمامي على المنزل، لقد قاموا بضرب أختي ضرباً 

مجنوناً، ومن ثم جّروها إىل الحارة التي تعيش فيها، وتجّمع جميع جيراننا حولها، وقام 
أيب بذبحها بالسكين وسط )زالغيط من أمي ونساء الحي(، وقد فهمت حينها أنها حامل 
وهذا عار كبير.  جاءت الشرطة بعدها، وأخذت جثة أختي وأيب الذي سجن لعدة أشهر 
ثم عاد.  كانت حيايت جحيماً بعدها، فلم يعد يسمح يل الخروج من المنزل، وال اللعب 

مع رفيقايت يف الحّي.  عندما كبرت علمت مصادفة أن أختي كانت تعاين من سرطان يف 
أحشائها حسب تقرير الطبيب الشرعي عند الشرطة. 

صار عمري اآلن خمسين سنة،  لكن هذه الحادثة ال أستطيع أن أنساها.......
نحن من قرية يف ريف درعا والحادثة منذ عشر سنوات 

كان ابن عمي يسهر طوال الليل مع رفاقه ومشاهدة األفالم اإلباحية وشرب الكحول،  
ويف يوم دخل المنزل بوقت متأّخر، وقام باغتصاب أخته.   بعدها تّم إعطاء السّم البنة 
عمي لتشربه، وُطرِد هو من المنزل.   ما أذكره وال أستطيع نسيانه، هو بقاؤها أسبوعاً 

كامالً تتألّم حتى فارقت الحياة يف غرفتها، ولم ُيسمح ألحد بالدخول عليها، ونحن نسمع 
أنينها طوال تلك الفترة.  ُسجن حينها عمي لسنة تقريباً، وعاد إل العائلة كأن شيئاً لم 

يكن، وال نعرف شيئاً عن ابن عمي حتى اآلن. 
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6 -العنف األسرّي 

يجّرم القانون العنف األسريّ بعقوبات مخّففة، بشكل عاّم، لكن قلّما تصل حاالت العنف 

األسري إىل المحاكم أو القانون، فيشّرعها المجتمع، بشكل عاّم، ويتسّتر عليها يف الكثير 

من األحيان، فتتعرّض النساء والفتيات إّما للضرب أو الحّد من الحرية يف حياتهن ككّل، 

وتجبر على اختيار النمط التي تفرضه العائلة إن كان يف العمل أو الخدمة والزواج والدراسة 

وشكل اللباس، وبالتأكيد هناك ارتباط وثيق بقضايا الشرف، فتحليل القتل للفتاة سيحلّل 

جميع أشكال العنف ضدها، ولن تكون قادرة على الدفاع عن نفسها.

اسمي جيهان من حلب 
أنا مدرسة لغة عربية ولدي طفالن  أتعرّض للضرب دائماً من زوجي، وأمام أطفايل، عند 
أي تقصير يف أعمال المنزل، أو فعل أمر ال يستسيغه، حتى أنني ممكن أن أُضَرب إذا 

وجد بعض الغبار على التلفاز. 
دائما متعبة من العمل داخل المنزل وخارجه، ويطالبني بالمزيد من األطفال، وال 

يسمح يل بترك العمل بحّجة الوضع المادي.  لم يكن هذا ما يدعوين لترك المنزل 
واألطفال، لكن ما يجعل حيايت جحيماً إنني أعلم أن لديه عالقات مع نساء أخريات، وقد 

رأيته مرة بأّم عيني.  لكن كّلما أردت ترك المنزل، ال أجد سبيالً أذهب إليه، فشكواي 
أليب كانت بال فائدة، وجوابه دائماً يل إنه الرجل ويجب أن تحتملي، وهذا نصيبك ولسنا 
مسؤولين عن تربية أطفالك، باإلضافة لسمعتك كمطّلقة، ماذا تريدين من الناس أن 

تتحّدث عّنا. تتحّدث عّنا. 
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7 - العنف الجنسّي 

المجتمع،  اللفظي يف  التحرّش  المنتشر، هو  الجنسّي  العنف  أشكال  كثر شكل من  أ إن 

لمواضيع  كبيرة  قيمة  من  لها  لما  اإلعالم  يف  حتى  واللغو  عاّمة  ثقافة  إىل  تحّول  والذي 

الشرف والعرض يف مجتمعاتنا والذي يدعمها القانون. 

يحلّل القانون والمجتمع أيضاً االغتصاب الزوجي، فالمرأة هي ملك لزوجها يف المجتمع 

والقانون، وُيتاح التحكّم بها يف كل شيء. 

ووسط كل هذه القوانين والعادات والتقاليد تّم استغالل ثقافة المجتمع يف الحرب السورية 

باإلضافة لالغتصاب يف  العيش،  لقمة  النساء يف  بشكل واسع وممنهج، فبات استغالل 

المعتقالت السورية والتحرّش على الحواجز، ُيستخدم كسالح ممنهج ضد المجتمع وذوي 

الضحايا، ويف جرائم بشعة جداً تتحّمل النساء عواقبها حتى بعد نجاتها منها؛ ألنها ُتعاَمل 

كناقصة شرف. 

كما تجّرم المرأة التي يتّم استغاللها فُتّتهم بالعهر، وُتنَبذ اجتماعياً.

ومن ناحية أخرى ُتستغل مواضيع الشرف بشكل واسع يف الهجوم على النساء التي تحمل 

آراء تخالف رأي المهاجمين، ونرى هذه الممارسات بشكل واسع على النساء القياديات 

والسياسيات، فدائماً أسهل طريقة للهجوم عليهّن، هو اتّهامهّن بما يسّمى قضايا الشرف. 

المادة  العقوبات،  المادتين 489 و508 من قانون  الوارد يف  الِعرض  االعتداء على   -

الشاقة  الجماع ُعوقب باألشغال  التهديد على  أو  بالعنف  كرَه غير زوجه  أ 489 )َمن 

خمس عشرة سنة على األقّل. 

- نّصت المادة 506 على معاقبة من َعرض على قاصر لم يتّم الخامسة عشرة من 

كثر من خمس عشرة سنة عمالً منافياً  عمره، أو على فتاة أو امرأة لهما من العمر أ

للحياء، أو وّجه إىل أحدهم كالماً ُمِخاّلً بالحشمة، بالسجن التكديري ثالثة أيام، أو بغرامة 

ال تزيد عن خمس وسبعين ليرة أو بالعقوبتين معاً.
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“معاقبة من لمس  العاّم على  السوري  العقوبات  قانون  المادة 505 من  ونّصت   -

أو داعب بصورة منافية للحياء قاصراً لم يتّم الخامسة عشرة من العمر ذكراً كان أم 

كثر من خمسة عشرة عاماً دون رضاهما ُعوقب  أنثى أو فتاة أو امرأة لهما من العمر أ

بالحبس مدة ال تتجاوز ستة أشهر”

ربّما قّصتي قصيرة جداً، وهي باختصار، قلت لزوجي 
إن جارنا يحاول التحّرش يب فطّلقني فوراً، ربما تبدو قصتي غريبة، لكن هذا ما حصل، 
وبعدها علمت أنها كانت مجّرد حّجة ليطلقني دون أن أجرؤ على المطالبة بحقي ألنه 

هّدد بفضحي ...

أعمل يف مشغل للخياطة، لقد تخرّجت من معهد الفنون
يف المزة، وكانت تسير األمور على ما يرام إىل أن تويف زوجي، عدت إىل العمل بعد قضاء 

العّدة، لكن كان شيء قد تغّير، وبدأ مالك المشغل يطالبني بالبقاء لمدة أطول يف 
الدوام بحجج كثيرة، ويتبادل معي األحاديث والنكات الغريبة، وأحياناً يتقّصد لمسي 

بحركات مبتذلة، وقد الحظت جميع النساء يف المشغل حركاته الغريبة، وحّذروين 
منه، وبعدها علمت أنه يتحّرش بالنساء المطّلقات أو األرامل بشكل دائم، وقد ترْكَن 

معظمهّن العمل لنفس السبب. لم أعرف ماذا أفعل، وال أريد ترك عملي الذي يعيلني 
مع أوالدي، فصرت أسايره دائماً، وحاولت التأقلم مع تصرّفاته، ومع الوقت تطّورت 

كره نفسي لهذا،  العالقة بيننا بشكل كبير، وزاد راتبي وأخذت راحتي يف العمل. نعم أنا أ
لكنني بحاجة هذا العمل، خصوصاً وسط هذه الظروف التي نعيشها، وأنا متأكّدة أنني 
لن أجد عمالً بديالً اآلن، رغم أنني أبحث بشكل يومي وسأترك المشغل حال حصويل 

على عمل جديد.

هّدد بفضحي ...
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8 - العمل غير المأجور 

يساوي قانون العمل السوري بين الرجال والنساء ويدعم أحيانا النساء يف بعض   

بنوده، لكن العادات والتقاليد وكل ما سبق من أشكاله يضع المرأة دائما يف خانة العمل 

اجتماعي  ودور  مهام  بالزراعة هي  والعمل  واألطفال  المنزل  رعاية  فمهمة  المأجور؛  غير 

غير مأجور، بينما توكل األعمال المأجورة للذكور من العائلة ، وال يوجد أي مفهوم للعمل 

المأجور الذي تقوم به المرأة داخل المنزل..

وحتى يف حال عمل المرأة، فإن هذه األدوار تبقى من نصيبها، مّما يزيد األعباء عليها؛   

فتعمل لساعات مضاعفة، وُتالم على أي تقصير فيها؛ فنرى ظاهرة منع النساء من العمل 

منتشرة بشكل واسع، وأيضاً باتت النساء تختار عدم العمل بسبب الجهد المضاعف الذي 

فرص  وقلّة  الخبرات  كتساب  وا النساء  تمكين  على  هذا  يؤثّر  وبالتايل  تقّدمنه،  أن  يجب 

الريادة.

ويمكن أن نشبه هنا بحالة قيادة السيارات للنساء التي ُتّتهم بالضعف، ويرجع سببه   

أن تعلّم القيادة، يف التقاليد، يكون للذكَر بعمر مبكّر جداً، أّما النساء فال يتعلّمَن القيادة 

كبر  إال بعد بلوغ عمر متقّدم، وباإلجمال فإن التقّدم بالعمر يعطي قيمة للنساء، ومساحة أ

للحرية يف ثقافة مجتمعاتهّن فتكون خبرة القيادة عند الرجال مضاعفة مقارنة بالنساء.

نحن من ريف إدلب، أنا وأخوايت البنات نعمل يف الحقول
حسب المواسم، وينقلنا أخي من منطقة إىل منطقة فنعمل يف قطاف 
كه، يكون أخي القائد، ويجمع ما  الزيتون، أو حصد القمح وقطاف الفوا

ننتج من أموال من أصحاب الحقول، ليعود بنا يف الشتاء للقرية، ويسّلم 
الموسم كامالً أليب، لم أذكر يوماً أين استطعت شراء مالبس يل أو أخذت 

مصروفاً من أيب الذي زّوج أخويت الصبيان، وتزّوج عدة مرات بما ننتجه أنا 
وأخوايت طوال السنة. 
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9 - الوكالة االقتصادية وحّرية التحكّم باألموال وإدارتها

     ال يمّيز القانون السوري بين الجنسين يف إدارة األموال والحياة االقتصادية بشكل عاّم، 

لكنه يضعف الفاعلية االقتصادية للنساء من خالل قانون اإلرث والوالية والوصاية الذي يعّزز 

تفّوق الرجل قانونياً، وأيضاً ال يوجد قانون تحاصص بين األزواج يف حال الوفاة والطالق، 

كما ال يراعي القانون الدور اإلنجايب للمرأة إال يف العمل الوظيفّي، لهذا تختار العامالت قطاع 

الوظائف الثابتة، وتبتعد عن األعمال والمشاريع الخاصة إال يف مجاالت محّددة جداً.

أّما يف المجتمع، فجَرت العادة يف قيادة األموال للرجل، حتى لو عادت الملكيات واإلنتاج 

ُيقّدر مجهود  وال  العائلة،  لرّب  الزواج  بعد  إنتاج جديد  أو  ملكية  أي  عادة،  وتعود،  للمرأة، 

النساء فيه، وخصوصاً عملها غير المأجور الذي ال ُيؤَخذ بالحسبان أبداً.

والذي  المأجور(  غير  )العمل  المنزلية  للواجبات  العاملة  المرأة  تحّمل  عن  عدا   

يضاعف ساعات العمل واإلرهاق. كما ال تدخل النساء يف األسواق التجارية، إال بشكل نادر 

جداً، وعادة ما يشكّل الدخول يف أسواق العمل خطراً على سمعتها يف مجتمعها، وحتى 

عند عمل النساء يف قطاعات الزراعة أو القطاع المهني ينحصر دورها يف اإلنتاج، وليس يف 

قيادة هذه األعمال. إْذ يف الغالب ال تقود النساء رؤوس األموال، وال تتحكّم بأموالها الخاصة. 

ينتج عن هذا كله ضعف يف اإلمكانية االقتصادية للنساء مع ضعف يف الخبرات والتطوير، 

وحشرها يف مجاالت نمطية تتسّبب أيضاً يف إضعاف حريتها، ويزيد من التحكّم بحياتها 

الخاصة وفرض الطاعة الواجبة عليها. 

الصغير،  مال  على  العصبي  والجّد  األب  والية  على  نّصتا  و172   170 المادتان   -  

وبالمقابل فإنه، ويف الحالة التي تصبح فيها أموال القاصر يف خطر بسبب سوء تصرّف الويلّ 

أو ألي سبب آخر، أو ِخيف عليها منه، فإن للمحكمة أن تنزع الوالية منه، ويجوز للقاضي أن 

يعهد إىل حاضنة القاصر ببعض أعمال الويلّ الشرعي المالية، إذا تأكّد بأن مصلحة القاصر 

تقتضي ذلك، وبعد سماع أقوال الويلّ، وبالمقابل فإن لألب وللجّد العصبّي عند فقدان 

األب، أن يقيم وصياً مختاراً على القاصر أو الحمل.
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أنا من دير الزور، وقد ورثت أمالكاً جيدة من أهلي،  •

 لكني ال أعلم عنها شيئاً، فزوجي يديرها، فلماذا أغّلب نفسي يف السؤال؟ فهي بالنهاية 

ألطفايل، يف الحقيقة هذا ما كنت أقوله، إىل أن تزّوج زوجي امرأة ثانية، وأنجبت عدة أطفال، 

وعندما طالبته بأموايل أعادها إيلّ بقيمتها األوىل، رغم أنه استثمرها لمدة عشر سنوات، 

واختلفت األسعار جداً منذ ذلك الوقت، وفعلياً أنا غير قادرة على استثمار أمالكي، فأُجبرت 

على إعادتها له.

أنا ريمة من حماة؛ تركت العمل منذ فترة طويلة

 بعد أن كنت مدّرسة، لماذا علّي العمل والتعب بال فائدة؟ أنا أخدم المنزل وأرعى أطفايل 

كن أرى منه شيئاً، ألن  وأحّضر الطعام لعائلتي وهذه كلها أمور شاقة، أّما عن راتبي، فلم أ

زوجي هو المسؤول عن المصروف يف المنزل.

واختلفت األسعار جداً منذ ذلك الوقت، وفعلياً أنا غير قادرة على استثمار أمالكي، فأُجبرت 

على إعادتها له.
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10 - مواَطنة منقوصة 

تتجّسد مراعاة ودعم القانون لألعراف االجتماعية دون العدالة والحقوق يف قانون   

الجنسية والوصاية الذي يعطي المرأة مواَطنة منقوصة، ويبقيها تابعة للذكور من عائلتها 

بشكل دائم.

فال تعطي المرأة جنسّيتها السورية ألطفالها، ويعاَمل أطفال المرأة السورية كأجانب   

يف حال لم يكن األب سورياً، وال تستطيع الوصاية أو الوكالة إال بإذن ذكور العائلة وموافقتهم، 

وبالتايل ال تستطيع حتى مالحقة حقوق أبنائها إذا ما لزم األمر.

          وبالتأكيد ينبع هذا القانون من عادات وتقاليد المجتمع الذي يتحكّم بحرية المرأة بكل 

ما ذكرناه سابقاً من الحّد من حرية الحركة والدراسة والعيش والزواج والتبعية االقتصادية 

والنفسية، تصل بالكثير من األحيان ألخذ اإلذن حتى إذا أرادت الخروج من المنزل. 

- تنّص المادة 3/1 من المرسوم التشريعي رقم 276/1969 على أنه “يعتبر عربياً 

سورياً حكماً من ولد يف القطر أو يف خارجه من والد عريب سوري” ويّتضح من نّص 

المادة السابقة أن المشرع السوري قد أخذ بحّق الدم من جهة األب فقط، فكل أب 

سوري يمنح الجنسية السورية ألوالده، وسواء كانت األم وطنية أم أجنبية أم عديمة 

الجنسية، وسواء ولد الطفل على األراضي السورية أم ال، وبالمقابل فإن المادة 3/ب 

تنّص على أنه “يعتبر سورياً حكماً من ولد يف القطر من أم عربية سورية، ولم تثبت 

نسبته إىل أبيه”، ومن المالحظ، ويف ضوء قانون الجنسية السوري، فإن المرأة السورية 

ال تمنح الجنسية السورية ألوالدها إال بتوّفر شرطين هما:

1 - أن يكون قد ولد يف القطر العريب السوري.

2 - أال يثبت نسبه ألبيه.

األحوال  قانون  من   )175 إىل   17( من  المواد  عليها  ونّصت  األوالد:  على  الوالية   -

الشخصية، والتي أعطيت لألب والجّد وغيرهما من األقارب الذكور يف عائلة األب. 

- السفر المحضون: نّصت المادة 148:) -1ليس لألم أن تسافر بولدها أثناء الزوجية 

إال بإذن أبيه.
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حاول الشاب علي جان الذي ولد وعاش يف سورية يف محافظة حلب. )أمه سورية   •
ووالده تركي المتوىف منذ عشر سنوات( مراراً الحصول على الجنسية السورية، لكن بحسب 

ما يقول “جميع محاواليت باءت بالفشل، حاولت بالطريقة العادية، وقّدمت طلباً للحصول 
على الجنسية بالشروط الموجودة بالقانون كأي شخص ال يمّت إىل سورية بصلة، ولكن 

دون نتيجة”. ويتابع علي “بما أنني ال أملك الجنسية السورية، فقد واجهتني مشكالت كثيرة 
يف حيايت وأولها مشكلة الدراسة، ففي كل مراحل دراستي كنت مضطّراً أن أحضر عدة 

أوراق رسمية من وزارة التربية والمديرية، ووزارة الخارجية فقط إلثبات هويّتي”، مضيفاً أن 
“المشكلة الثانية هي بطاقة اإلقامة، حيث يتحّتم علي يف كل سنة أن أقوم بتجديد إقامتي، 
فإذا تأّخرت عن الوقت المحّدد لتجديدها، فسأطرد خارج البلد مكّبالً”، مضيفاً أن “األجنبي 
إذا ُمنح إقامة دائمة يف سورية فسُيمنع من السفر خارجها، وهذه تعتبر مشكلة ثالثة تواجه 

األجانب”.

زوجي متوىف منذ ثالث سنوات، وعلّي أن أستعين   •
بأخ زوجي يف أي أمر يتعّلق بأطفايل، فال أستطيع استخراج جوازات سفر لهم، وال السفر بهم، 

وال مالحقة ميراثهم بشكل جيد، فكل شيء متعّلق بأخ زوجي الذي يسكن بمدينة بعيدة، 
ويتململ دائماً من أي طلب أطلبه. 
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رابعاً -التأثيرات بعد الحرب 

إن النساء السوريّات لعبَن دوراً قوياً بعد آذار 2011 كناشطات مجتمع مدينّ من   

بناء منّظمات مجتمع مدينّ، وإيصال  السلمي، والتشكيل والمشاركة يف  )التظاهر  خالل 

الخدمات يف  وتنظيم  المتنازعة،  األطراف  مع  المباشر  والتفاوض  اإلنسانية،  المساعدات 

المجتمعات المحلّية( ونشاطات أخرى مختلفة. لكن التطّور السياسي والعسكري أظهر 

أيضاً آثاراً كارثية على النساء بعد الحرب، وتحّملت مسؤوليات وأعباء مضاعفة، لم تراعي 

للعنف وسلب  جديدة  أشكال  العكس، ظهرت  على  بل  عليها،  الضغط  من  تخّفف  ولم 

الحقوق. 

من  أنشطتهن  بسبب  النساء  اعتقال  السلطات  استخدمت  الممنهج:  االعتقال   -  1

وتعاين  المعارضة،  الشخصيات  أو  المجتمعات  على  للضغط  أخرى  ومن جهة  جهة، 

العائلة لهن لما يماَرس على  الكثير من األحيان بعد نجاتهّن من نبذ  المعتقالت يف 

الفتيات من عنف جنسي داخل المعتقالت، فيتّم تحميل العار للضحية.

وقد اسُتخدمت قضية المعتقالت كسالح حرب من ِقبل السلطة وكل أطراف النزاع 

بين  الحرب  وأسرى  المعتقلين  تبادل  صفقات  يف  هذا  وظهر  سوريا،  يف  المسلح 

السلطة المعتِقلة والمجموعات المعارضة التي تعتبر إطالق سراح النساء أولوية، من 

مبدأ األعراف والِعرض، والذي زاد من نسبة االعتقال بشكل كبير بغية إتمام عمليات 

التبادل.

اعتقلت بسبب نشاط زوجي تحت شرط تسليم نفسه،
 لكّن زوجي سافر خارج البالد، وال أعلم أين أطفايل، ومن المسؤول عنهم طيلة 
فترة اعتقايل، وعند خروجي طّلقني زوجي بداعي الشرف، لشكّه أين تعرّضت 

لالغتصاب، 
وعشت مع أطفايل عند أهلي، لكن كالم الناس لم يرحمني حتى قّرر والدي 

االنتقال بنا إىل مدينة جديدة.
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العنف  وانتشار  الشرعية  السلطة  غياب  تحت  المسّجلين:  غير  واألبناء  الزواج   -  2

مدنية،  قيود  بال  أطفال  وبالتايل  المسجلة،  غير  الزواج  حاالت  من  اآلالف  هناك  بات 

والمخيف هنا أن حاالت االختفاء لألزواج، وتشّتت ذكور العائلة منتشرة جداً بسبب 

الحرب وأعمال العنف. 

3 - كما هناك الزواج من مجهولين: انتشرت هذه الظاهرة يف جميع المناطق، على 

عكس االعتقاد بوجودها يف أماكن سيطرة المتطرفين، فتتزوج المرأة أو الفتاة من رجل 

تجهل اسمه الحقيقي، كالمجاهدين يف مناطق داعش، أو بزواج غير مسّجل من جنود 

الميليشيات األجنبية  أو حتى من مقاتلي  المنطقة واختفوا،  اسُتقِدموا للمحاربة يف 

التي تحارب إىل جانب النظام السوري، أو الزواج من الرجال السوريين الين يستغلون 

الظروف االقتصادية السيئة للنساء، وسطوة هؤالء الرجال العسكرية، وكل هذا يلغي 

أمل تسجيل الزواج واألطفال مستقبالً، ومتابعة حقوق الزوجة واألطفال تحت قانون 

الوصاية والجنسية، ويمنعها من التنّقل بأطفالها حتى يف حاالت الهروب من الخطر. 

واالقتصادية تضاعفت  األمنية  الضغوط  الفتيات بشكل مضاعف: بسبب  زواج   -  4

أعداد حاالت تزويج الفتيات، كنوع من تأمين األمان لهّن، وتخفيف العبء عن العائلة، وهذا 

ما يزيد اآلثار الصحية والنفسية واالقتصادية على الفتاة، كما يزيد من انتشار االغتصاب 

الزوجي. 
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من  الفتيات  سيحرم  سبق  ما  كل  إن  بالتأكيد  األساسّي:  التعليم  عن  التوّقف   -  5

على  والخوف  المتفّشي  والعنف  االقتصادية  واألوضاع  الحرب  عجلة  مع  التعليم 

العرض، باإلضافة ألولوية الذكور من العائلة يف التعليم، خصوصاً يف المخيمات. 

الجنسّي يف  العنف  أسوأ حاالت  تتجلّى  الجنسّي:  واالستغالل  الجنسّي  العنف   -  6

معتقالت السلطة، وعلى الحواجز األمنية، واستغالل النساء يف العمل، والحصول على 

بند  تحت  يصّنف  والذي  حّريتهّن،  احتجاز  مع  الدعارة  يف  النساء  وتشغيل  المعونة، 

االتّجار بالبشر، وانتشار عمليات السبي من ِقبل التنظيمات المتشّددة. 

7 - منعها أو إجبارها على العمل: تغّيرت الكثير من األدوار االجتماعية للنساء بعد 

يف  العائلة  عن  كامل  بشكل  مسؤولة  األحيان،  من  الكثير  يف  المرأة،  فباتت  الحرب، 

ظّل غياب الرجل أو إصابته، فأُجبرت على أعمال شاّقة، لم تعمل بها من قبل مع 

استمرارها بتحّملها أعباء المنزل عدا ظروف النزوح واللجوء أو منعها من العمل بسبب 

قلّة تقّيدها بمجاالت محدودة تحّد من الفرص، وكل هذا تحت زيادة ضغط المجتمع 

الذي يزيد من مراقبتها، ويحّد من حرية حركتها، مع عدم تأمين األمان لها. 

الخارجة عن سيطرة السلطة، قيوداً متشّددة  فرضت الكثير من المناطق، وخصوصاً 

على النساء يف العمل واللباس والحركة والنشاطات االجتماعية.

8 -الحرمان من مالحقة الملكّيات واإلرث: مع ظروف الحرب واللجوء والنزوح والذي 

تسّبب يف فقدان أفراد العائلة أو تشّتتها، بات من الصعب مالحقة النساء لملكياتهّن 

وملكيات أطفالهّن مع غياب الوصاية والوالية ومالحقة اإلرث إن وجد، فصعوبة الوصول 

للسجالت العقارية والمدنية والتسجيل الشرعي، تزداد مع غياب الوصّي المختفي يف 

الكثير من األحيان، عدا عن التكلفة العالية، وبات من السهل استمالك الملكيات من 

ِقبل األقارب أو من المستغلين  بسبب الفساد المنتشر  فتعّد ملكيات النساء وإرثهن 

صيداً سهالً قانونياً. وبالتأكيد هناك انعكاس لثقافة المجتمع من حرمان النساء أصالً 

من الميراث. 
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تجاهلها  يمكن  ال  التي  الحقائق  من  واألمنية:  السياسية  مشاركتها  من  الحّد   -  9

مدينّ  مجتمع  كناشطات  قوياً  دوراً  لعبَن  السوريّات  النساء  أن   ،٢٠١١ آذار  بعد 

مجتمع  منّظمات  بناء  يف  والمشاركة  والتشكيل  السلمي،  )التظاهر  خالل  من 

المتنازعة،  األطراف  مع  المباشر  والتفاوض  اإلنسانية،  المساعدات  وإيصال  مدينّ، 

وتنظيم الخدمات يف المجتمعات المحلّية( ونشاطات أخرى مختلفة. وتعّد النساء 

كثر الفئات المتضّررة يف الحرب، وهي النسبة األكبر من المدنيين، وتعاين ما  من أ

تعانيه من كل ما سبق رغم مشاركتها القوية يف الثورة السورية منذ بدايتها، لكن 

تلك  كل  كم  ترا بعد  السياسية  مشاركتها  من  حّدت  السياسة  والحياة  المجتمع 

مشاركة  ضعف  أسباب  فما  للسياسية  باإلضافة  والمجتمعية،  القانونية  الظروف 

سياسياً؟ المرأة 

التدخل  أو  العسكرية  األعمال  يف  الخوض  عن  عام  بشكل  النساء  عزوف   -

الوضع  سوء  وبالتايل  سورية  يف  الرئيسي  السياسي  المحرك  هي  وتعتبر  فيها، 

السياسي يف سورية وفقدان الجدوى من العمل السياسي وسيطرة العسكرة. 

- التشهير الدائم بالنساء القياديات أو اللوايت يحاولن الخوض يف السياسة، ويركّز 

لخوف  يؤّدي  مما  السياسية،  المواقف  أو  أعمالهن  قبل  جنسهّن  على  التشهير 

المدين.  بالعمل  كتفائهن  وا السياسي  المجال  المتمكّنات من دخول  النساء 

يعتبر  فهو  معهّن،  النساء  لمشاركة  الموجودة  السياسية  القيادات  محاربة   -

يملكونها.   التي  للسيادة  منافساً 

الرجال.  التي يسيطر عليها  والسياسية  الحزبية  المحاصصات   -

فقط  متخّصصة  أو  محّددة  بإطارات  دائما  السياسيات  النساء  لدور  التنميط   -

والجندر. النساء  بحقوق 

الموجودات على الساحة. النساء السياسيات  النسويات بين  - انخفاض نسبة 
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خامساً-التوصيات، والخاتمة:

إن أهّم ما يمكن أن يوصى به يف الحالة السورية هي ضرورة مشاركة النساء بالسياسة 

واالقتصاد واالجتماع واإلعالم، وتكون المشاركة على جميع المستويات، وبشكل مباشر 

يف عملية السالم واالنتقال السياسي، والذي سيؤّدي إىل إضافة أولويات المدنيين وحقوق 

وبالتايل  السالم،  لتحقيق  الخصوص ألي عملية تجري  المرأة على وجه  اإلنسان وحقوق 

زيادة فرصة تحقيق السالم الُمستدام.

1. دستور يضمن المساواة يف الحقوق والواجبات. 

2. تعديل القوانين لتكون خالية من التمييز على أساس الجنس والدين والعرق. 

3. استحداث قوانين لحماية النساء من التمييز المجتمعّي. 

4. استحداث قوانين تحمي النساء من العنف الممارس عليها. 

5. وجود برامج حكومية لتمكين النساء يف جميع المجاالت.  

جميع  يف  تمييز  بدون  الفئات  جميع  مشاركة  الدولة  مؤّسسات  جميع  تضمن   .6

المناصب والوظائف الحكومية و غير الحكومية. 

7. منظمات مجتمع مدين مستقلّة تراقب وتقّوم ببرامجها أي ثغرات حقوقية وتمييزية. 

8. نظام تعليمي تربوي مبني على أساس الحقوق وعدم التمييز. 

9. نظام ديمقراطي يضمن مشاركة جميع المواطنين بجميع فئاتهم يف بناء الحكم والدولة. 

10. منع خطابات التمييز والكراهية والمحاسبة عليها يف اإلعالم ويف جميع المؤّسسات. 

11. دعم التمكين االقتصادي بشكل خاص للنساء، وتقديم التسهيالت لدخولهّن يف 

سوق العمل الحّر. 

وهذا يثبت من خالل:

بالميراث  والفتيات  النساء  حّق  ليضمن  التنفيذية  ولوائحه  الميراث  قانون  تعديل   -

 ، للمنتهكين  محاسبة  إجراءات  وجود  مع  والمجتمع  العائلة  ضغط  من  وحمايتهّن 

ويضمن عدم التمييز بين النساء أنفسهن حسب انتماءاتهن الدينية..

- دعم من المنظمات والحكومة لدعم ووصول النساء إىل القانون والمطالبة بحقوقهّن 

من الميراث والملكيات. 
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- تعديل بقانون الجنسية والوصاية والوالية لضمان حّق المواطنة والحرية يف الحركة 

بغّض  األطفال  تسجيل  وتسهيل  األطفال  على  والوالية  والوصاية  للنساء  واالنتقال 

النظر عن وجود األهل وخصوصاً بعد الحرب.

- إجراءات تنفيذية تضمن حماية النساء والفتيات مع إجراءات محاسبة للمنتهكين. 

- دعم الحكومة منظمات المجتمع المدين لتعليم النساء يف السكن والتنّقل وبرامج 

التوعية. 

والطالق وضمان  الزواج  المرأة يف  ليضمن حرية  الشخصية  األحوال  قانون  تعديل   -

حقوقها كاملة يف السكن والعيش. 

- وجود لوائح تنفيذية وإجراءات تمنع االلتفاف على القانون وجود إجراءات محاسبة 

للمنتهكين.  

تمنع  محاسبة  إجراءات  مع  القانون  على  االحتيال  تمنع  متشّددة  تنفيذية  لوائح   -

األهل من إجبار الفتيات على الزواج. 

- حمالت التوعية الواسعة يف المجتمع ضد التمييز حسب النوع االجتماعي. 

- إلغاء القوانين التي تعطي العذر المحّل للذكور من العائلة لقتل النساء مع وجود 

إجراءات ومحاسبة لحماية النساء من العنف الجنسّي والتحرّش واالستغالل يف العمل 

مع وجود إجراءات متشّددة جداً لمحو هذه الظاهرة من المجتمع. 

أشكاله  بكافة  األسريّ  العنف  من  النساء  تحمي  تنفيذية  ولوائح  قوانين  وجود   -

المباشرة وغير مباشرة. 

كز لحماية النساء المعّنفات وتأهيلهّن يف المجتمع.  - وجود مرا

- حماية حّق النساء يف حّقهن يف اإلسهام يف بناء العائلة والمنزل وإدارته. 

- وجود تأمينات اجتماعية عادلة للنساء، وخصوصاً بما يخّص الدور اإلنجايب ورعاية 

الرضع. 

واإلعمال  العمل  لسوق  وصولها  ودعم  للمرأة،  االقتصادي  التمكين  البرامج  دعم   -

الحرّة. 
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وأخيراً:

يقاس تقّدم الشعوب ومستوى تنميتها بدرجة تحقيق العدالة والمساواة والحقوق الكاملة 

لكل مواطنيها ويف تأمين الكرامة دون تمييز، وهذا ما يساهم يف تطوير المجتمع يف كافة 

المجاالت لما لها من تفعيل لكامل الطاقات يف المجتمع والدولة والذي يؤّدي إىل التنمية 

والرفاه الُمستدام.

والموارد  الطاقات  تفعيل  شأنه  من  الحرية  نحو  والوعي  بالفرص  والمساواة  العدالة  إن 

البشرية والعقول بشكل كامل، وبالتايل التسريع بعجلة التطوير والتنمية.

تعاين مجتمعاتنا من أنواع كثيرة من التمييز وضد فئات واسعة وال يقتصر التمييز على 

يف  للتمييز  تتعرّض  التي  الفئات  كثر  أ إن  فعلياً،  لكن  القوانين-  يف  وخصوصاً  النساء، 

لتأّخر  أّدى  والذي  والتقاليد،  العادات  من  أو  القوانين  يف  كان  إن  اإلناث،  هّن  مجتمعاتنا 

وضعف عاّم يف التنمية والحقوق والديمقراطية، حتى على مستوى العائلة، وهذا يتجلّى 

بشكل واضح يف القوانين التي تفرض على النساء قيوداً كبيرة، وتضعها يف رتبة مواطن 

من الدرجة الثانية، خصوصاً يف قوانين الجنسية واألحوال الشخصية ومع األعراف والتقاليد 

المجتمعية، فتتعرّض النساء للعنف بمختلف أشكاله دون حماية، وُتناط بها أدوار حّددها 

المجتمع. 

رغم أن التمييز يف القوانين ال يقتصر على النساء، بل يعاين منها حتى الرجال، لكن تبقى 

النسبة األكبر واألعظم هي القوانين التمييزية ضّد النساء. 

إن هذه التنمية التي ننشدها وتنشدها شعوب األرض بحاجة لخطوات ضخمة لتحقيقها 

وعلى عّدة مسارات، ويجب العمل على المساواة من منطلق أن هذا يمس نصف المجتمع 

على األقل وبالتايل ليست المطالبة بحقوق النساء هي واجب على النساء فقط المطالبة 

بها، بل على كافة أفراد المجتمع القيام بذلك. 




