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 ال صدى  صوت الثورة السوريةفي  المرأة

 الباحث القانوني أحمد محمد الخالد

 :الثورة السورية وقلبها أمهاتت اسوريالنساء ال

هي الزوجة واألم ف ، والشهيدة؛، وهي الوقود الحقيقي للثورةسوريةالمرأة السورية هي عزة 

للبيت السوري وما  منعة وعزةمكافحة ومناضلة وفالحة وعاملة وثائرة وشهيدة هي  ؛والشهيدة

 الوحشي.من تبعات أفعال هذا النظام زالت تدفع الضريبة األكبر 

ً ونضاالً بأشكاله كما أن  وخاصة  المتعددة،المرأة السورية المتعلمة والمثقفة لم تكن بأقل كفاحا

وقد كشفت الثورة السورية عن وجوه مشرفة  شعبها،وقوف إلى جانب قضايا أهلها وأبناء لجهة ال

عشرات الصبايا من الكاتبات  ،سوريةوناصعة البياض سيسجلها التاريخ كصفحات تتشرف بها 

 النظام،واإلعالميات والطبيبات والحقوقيات يتحدين الظلم والقمع والقهر كل يوم مقابل فضح أفعال 

 .ن تعرضن لالعتقال والتعذيب وتهديد عائالتهن وقطع أرزاقهن وفصلهن من العملومنهن م

 اكبير احضاري العبت دورفالمرأة السورية  لنساء حق بهال إنماثورة الرجال فقط  تليس إنها

أن للحروب منطقها الخاص، حيث  إالفي المجتمع  وجودهنت اسوريالنساء الأثبتت ، فاوبارز

كل شيء لتصبح  علىالالإنسانية وتنعدم األخالق وتصبح نسياً منسياً، وتتقدم الممارسات الوحشية 

قانوناَ غير مكتوب، ويسود الفقر والفوضى والجهل وسلب الكرامات، وهذا ما عانته المرأة 

 المجرم. األسدالسورية في ظل عصابة 

 األطفال إلى باإلضافةعن الثورة فأصل اندالع الثورة في درعا كان  النساء في سورية لم تغب

لناشطات سياسيات في  األمنللنساء وكما ال يخفى على احد اعتقال قوات  األمناعتقال قوات 

دمشق, وقد خرجت المظاهرات النسائية في درعا في تشييع الشهداء كما خرجت النساء في بانياس 

المرأة  لتثبت سوريةإدلب وريف دمشق وكل مناطق  وحمص وحلب ودمشق ودير الزور و

لجزء األهم المرأة هي ا؛ فجنب إلىتشارك الرجل جنبا  وأنهاليست بعيدة عن ثورتها  أنهاالسورية 

 2011أيار  13وخرجت المظاهرات السورية في  في المجتمع فهي أم الثوار أو أختهم أو زوجتهم

، للمطالبة باإلفراج عن الفتيات والنساء المعتقالت في السجون 1 سوريةتحت اسم جمعة حرائر 

بشابات  أألسدينساء جديدات لتكتظ سجون النظام  تم اعتقالالسورية حينها، وبدل أن تخرج أولئك 

 ثائرات حرائر .
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لقد شاركت النساء في المظاهرات والمسيرات التي تشهدها قرى ومدن سورية بطريقة مميزة  

من خالل الهتافات، وصناعة الشعارات والخروج إلى الشوارع بظل القمع والقتل والبطش الذي 

والشبيحة التي يرعاها النظام على يد عصابات وفرق الموت وكتائبه األمنية  المجرميقوم به النظام 

 .2 وقد رفعت الالفتات التي كتب عليها المرأة تريد تغيير النظام

لم يكن نصيب النساء أفضل من الرجال ، لقد تعرضت النساء في المظاهرات االحتجاجية إلطالق  

، اإلهانات األدبية واألخالقية والجسدية الى و، 3الرصاص الحي الذي أرداهن قتيالت وجريحات 

ياس النسائية التي سقط فيها العديد من الشهيدات والجريحات وتم اعتقال ناوكلنا يذكر مظاهرة ب

الناشطات السياسيات ، ،وكذلك خروج النساء في شوارع درعا لفك الحصار عنها ومظاهرة 

ومظاهرات طالبات جامعة  لتعسفي،دمشق للنساء الصامتات مما عرض الكثير منهن لالعتقال ا

 . 4 وفي عموم مناطق سوريةحلب، 

المرأة السورية خالل عمليات النزوح الجماعي إلى األردن، وتركيا، ولبنان، قوة  ظهرتكما 

فآالف المهجرات يتحملن العبء األكبر من أعباء الحياة في ظل المجتمع الجديد في مخيمات 

الحرية والكرامة  أثرنا إنهنالالجئين، فرغم صعوبة الحياة وشغف العيش في هذه المخيمات إال 

 ن تحت حكم العصابة المجرمة .على العيش في بيوته

ً من المرارة واأللم, فتعرضت للقتل واالغتيال في مواقع عملها  و تجرعت في كل يوم كؤوسا

، 5 كصحفية أو مراسلة تلفزيونية أو طبيبة، واستشهدت كالرجال في صفوف الثورة السورية

دون معيل, كما أنها وأضحت أماً لشهيد أو أكثر أو أرملة وهي في ريعان الشباب أو مهجرة من 

الموت  عاشت في مخيمات اللجوء مع أطفالها في ظروف قاسية أو فوق زورق تائه يحملها إلى

 .6الجسدي أو الموت االجتماعي

وتبعاتها  الثورة  فهي التي تتحمل نتائج حكم  العصابة المجرمة؛المرأة، كانت الحلقة األضعف في ف

الشعب في الحاضر والمستقبل، فقد  تضحي بزوجها أو أبيها أو أخيها أو ابنها في الدفاع عن 

  .7معتقلة ، وقد يتهدم بيتها وتتشرد أو يتم االعتداء عليها بأي صيغة من الصيغ وربما تكون الثائر

مي ومرورا بالعمل نشطت المرأة السورية في مختلف الفعاليات الثورية بدءا من المجال اإلعال 

 السورية . بصمة ثقافية في الثورة تركتو،  ياإلغاثي والتوثيق
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في ثورة الحرية من خالل الحراك الثوري السلمي المتمثل بالخروج في  سوريةشاركت نساء فلقد 

التعريف بالثورة وخدمتها عن طريق مواقع الى المظاهرات المناهضة لنظام بشار االسد باإلضافة 

وتيرة القتل والدمار لم تقف المرأة عاجزة أمام كل ذلك بل  تدتاشالتواصل االجتماعي وعندما 

وفي أغلب أماكن أثرت على االندماج مع متطلبات الثورة فوجدناها ضمن إطار الطب واإلسعاف 

 . 8تتحدى الصعاب في سبيل تحقيق النصرالعمل في المناطق المحررة والمحاصرة كليا أو جزئيا 

هذا الوطن يذل تدفع  بانية األم كقاسم مشترك فعندما تشعر باألمومةالمرأة والوطن يتشاركان ف 

 .العالي بالكرامة والكبرياء اإلحساسبسبب  ؛للدفاع عن الوطن أكبادهابفلذة 

 : سندا أصبحتلم أعد عبئا  

 ..وتصميم  بإصرارقادرة على تحمل المسؤولية  أنا ..ثورة أنا .. موجودة أنا

 وأصبحالثورة مكنت المرأة حيث تجاوزت المعتاد ف السورية؛المرأة محفز للرجل في الثورة 

رغم بالقادرة على العطاء  أنها وأثبتتالتي تقوم بها النساء  واألدوار األفكارالمجتمع يتقبل بعض 

 أنها أثبتت ومضيئة الشمعة الكهي فاألمنية والثقافية والمجتمعية والعادات البالية  كل المعوقاتمن 

وعملت مع  ثقتفلقد والقدرة التنظيمية للمرأة السورية  لنا مدى وضحتو صوت وليس صدى

 .9في الثورة السورية  الجنديات المجهوالتالكثير من  الدولية، وهنالكالمنظمات 

 أذهلتالمرأة السورية ف ؛المجرمةمن حكم العصابة االسدية  األكبر واأللمت العذاب اتلقت صدم لقد

البطوالت كل يوم تسطر مالحم من فالعالم بتضحياتها فلم يسبقها احد بالتاريخ الحديث بالجرأة 

بأنها إحدى ركائزها وليس تابعة فيها  يثبتالنساء تتعامل مع الثورة السورية من منطق  فكانت
10. 

لتهديد واالعتقال والضغط على عائالتهن ل تعرضن من بنات الطائفة العلوية حتى البعض

وفضح همجية  العزاء،في الثورة من خالل المشاركة في المظاهرات وزيارة بيوت  لمشاركتهن

 .النظام بكتابتهن

 األسد،فتحت الثورة باب حرية التعبير على مصراعيه بعد إغالق دام عقودا في حكم عصابة كما 

التي  "اإلعالم البديل"استفادت منه وأغنته المرأة السورية التي كانت حاضرة في صحف وقد 

 تعتبر أبرز منجزات الثورة السورية.
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قضية المرأة السورية وتطرقت إلى  2011أفرزتها ثورة آذار التي غطت الصحف السورية و

 سوريةوسيدة  سوريةياسمين )حقوقها في عدد كبير من المقاالت والتقارير الصحفية كمجلة 

 ، وهي صحف عامة(عنب بلدي و الغربال وطلعنا عالحرية)باإلضافة إلى جريدة  ( ومزايا

 .الكثير مثلهامنتظمة في الصدور وهنالك 

 :الدوليالمرأة السورية والمجتمع 

 اإلنسان، ورغموبمزيد من االحترام لحقوق  أفضلالمطالبة بنظام حكم  األصواتمع تصاعد 

أنها مازالت تخرق  عنها، إالدخول سورية األمم المتحدة والمصادقة على المعاهدات الصادرة 

 اإلنسان.وتخالف بنود هذه المعاهدات بشكل صارخ ومن بينها اإلعالن العالمي لحقوق 

السيما الفئات الضعيفة -المجتمع انعكست التأثيرات للنظام المجرم بشكل كبير على كافة فئات 

 أواالعتقال  أوى التراجع الملحوظ لعدد الذكور في المناطق المحررة نتيجة للموت وحت -منه

من  أكثر اإلضافية األعباءاالختفاء القسري ،مما يفرض على المرأة حمل  أوالتهجير  أو اإلصابة

 ذي قبل  .

الدمار  آثاروعلى الرغم من المحاوالت المتزايدة لمنظمات المجتمع المدني التي تحاول ترميم 

و المرتزقة التي جلبتها الحكومة  األسدالمتزايد من قبل الحكومة السورية المتمثلة بالمجرم بشار 

انه  إال وإيراناالسدية وحزب هللا اللبناني وحزب العمال الكردستاني في سورية والدب الروسي 

المدنية واالستهداف الواضح  لألعيانيوجد عجز واضح في ظل التدمير الممنهج والمتعمد 

  .11والمقصود للمدنيين

وبذل  العالم حاليافي  األكبريتدخل لحل الكارثة في سورية التي تعد  أنعلى المجتمع الدولي و

يكون صوت النساء  أنيجب كما في سورية على المرأة  القتالتخفيف وطأة  إلىالجهود الرامية 

يدعم المنظمات النسائية و المنظمات  أنعلى المجتمع الدولي ومسموع على طاولة المفاوضات 

 .12والمهتمة بحقوق المرأة النسائية غير الربحية

اعترفت األمم المتحدة عبر مجلس األمن ليس فقط بالتأثير الخاص للنزاعات على النساء حيث 

رء ولكن أيضا بالحاجة إلى تضمين النساء باعتبارهن صاحبات مصلحة نشطة في مجال د

بشأن المرأة و السالم  2000لعام  1325قراره رقم  األمنالصراعات وحلها. واصدر مجلس 

 واألمن مشددا على الحاجة إلى :
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مراعاة خصوصية المرأة وإشراكها في عمليات الحفاظ على األمن وبناء السالم  -

 وخصوصا في المناطق المتضررة من النزاع.

المرأة في الصراع  القضائية بخصوصيةتوعية قوات حفظ السالم والشرطة والسلطة  -

 واتخاذ تدابير لضمان حمايتها وااللتزام بحقوق اإلنسان للنساء والفتيات.

 تأمين االحتياجات الخاصة للنساء والفتيات في النزاعات. -

اإلنسانية ومراقبي دعم دور المرأة في مجاالت المراقبين العسكريين والشرطة المدنية و -

 حقوق اإلنسان.

تمثيل نساء المجتمعات التي شهدت صراعات مسلحة إلسماع أصواتهن في عملية تسوية  -

ن جزءا من جميع مستويات صنع القرار كشريك على قدم المساواة والصراعات ولتك

 13لمنع الصراعات وحلها وتحقيق السالم المستدام. 

 :اإلسالميةوفي الشريعة  نسانياإلحماية النساء في القانون الدولي 

 :اإلنسانيفي القانون الدولي 

 كمقاتالت.في العمليات القتالية أو  اتحماية النساء باعتبارهن من السكان المدنيين الغير مشارك

نفسية  اأضرارالفئة المهمشة والهشة فالعنف الممارس عليها يسبب لها  إلىالمرأة تنتمي  أنحيث 

 .وجسدية تؤثر على صحتها وحياتها 

 :1949قبل اتفاقيات جنيف حماية النساء في المواثيق الدولية 

لم يشر لموضوع حماية النساء ولكن أشار لضرورة حماية  1868سان بيتر سبورغ  إعالن

 .المدنيين 

 ،حماية النساءين وتتضمن بداخلها تضمن الحماية العامة للسكان المدني 1874بروكسل  إعالن

نصوص  نوبالتالي لم تتناوله .فلقد وفر الحماية العامة لهن  1899بالنسبة لقانون الهاي  أما

  ن.خاصة بحمايته

 :والمنازعاتحماية النساء في الحروب  إعالنو  اإلنسانالعالمي لحقوق  عالناإل

 لألممالذي اعتمد بموجب قرار الجمعية العامة  ( اإلنسانالعالمي لحقوق  اإلعالنفي ديباجة )

 م ،جاء في أولها ما يأتي : 1948 األولكانون  10المتحدة في 

البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة  سرةاأللما كان االعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء 

 هو أساس الحرية والعدل والسالم في العالم ...
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ولما كانت شعوب األمم المتحدة قد أكدت في الميثاق من جديد إيمانها بحقوق  وجاء فيها أيضا :

اإلنسان األساسية وبكرامة الفرد  وقدره وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية وحزمت أمرها 

 على أن تدفع بالرقي االجتماعي  قدما وأن ترفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح ...

استخدام النساء واستغاللهم في الحروب فالنساء هم دائما الهدف السهل في  جاء هذا من اجل عدم

واضحا في ذلك وشدد على ضرورة توفير حماية خاصة  اإلعالنالنزاعات المسلحة ولقد كان 

 المدنيين.للنساء واألطفال من بين السكان 

على الرغم مما تعليم المرأة هو المدخل األساسي للنهوض بالمشاركة وتفعيلها وتنوعها  إن

 ... أوالقصف  أوالتهجير  أوتعرضت له المرأة السورية من الم جراء النزوح 

التي تكد وتتحمل  فهيوشموخها  بأرضهاالتزال صامدة صابرة ولقد زادتها الحرب تمسكا  أنها إال

...( تحاول - العجز-القتل –محاولة تغيير هذه الظروف القاسية ففي ظل غياب المعيل )السجن 

عانت  تكون امرأة أنكانسان قبل  اإلنسانيةسد هذه الثغرة ففي ظل الحرمان من ابسط الحقوق 

 األسد.الكثير في ظل حكم عصابة 

 الحياة والحرية في الحق فرد لكل :منه الثالثة المادة في اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن تضمنلقد 

 في المدنيين حق المجرم األسد نظام انتهك السورية، الثورة ... وبعد قيام14شخصه  وسالمة

 المدن جميع في مكثف للمدنيين بقصف الناشطين، وقيامه تصفية محاولته خالل من : الحياة

 ..الثائرة

السوري، بدءا من األسلحة الشعب كافة أنواع األسلحة في إبادة المجرم واستخدم نظام األسد 

التقليدية الخفيفة كالهاون وقذائف الدبابات، وبعدها قذائف الطائرات ًبراميلها، حتى إنه قام باستخدام 

 ...األسلحة الكيميائية 

تضمنت المادة التاسعة من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان أنه : ال يجوز القبض على أي إنسان 

 ..15أو حجزه أو نفيه تعسفا 

بدء من خروج  ةالالإنسانيفي ظل حكم العصابة المجرمة والحجز والقتل  االعتقاللكن 

 ..16 المظاهرات، ومازال مستمرا حتى اآلن

                                                           
  1948 ديسمبر /األول كانون 10 في اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن المتحدة، األمم للمزيد راجع:14

rights/index.html-human-declaration-http://www.un.org/ar/universal  
 التابع( 215 الفرع) في سابقة معتقلة شهادة ،2013 األول كانون سوريا في االنتهاكات توثيق مركز للمزيد راجع:مراجع:لنفس ا 15

  دمشق في العسكرية للمخابرات

 sy.info/index.php/ar/reports/1386976827#.WfjjeI8jTIU-http://www.vdc 

http://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/index.html
http://www.vdc-sy.info/index.php/ar/reports/1386976827#.WfjjeI8jTIU
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رغم أًن اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ينص في المادة الخامسة منه:" ال يعرض أًي إنسان 

 األسدنظام  إن إال، 17للتعذيب وال للعقوبات أًو المعامالت القاسية أًو الوحشية أو الحاطة بالكرامة

قمع وسلب الظلم وال ضدثاروا المعتقلين الذين  القاسية ضدالتعذيب  أنواعيع مالمجرم استخدم ج

 بالحرية والكرامة. طالبواو الحقوق

االختفاء  باتخاذ إجراءات من أجل التصدي لعمليات ية،السور بالنظر إلى عدم قيام السلطات

، 2139 رقمالقسري، ينبغي على مجلس األمن الدولي متابعة اإلدانة التي عبر عنها في قراره 

الخصوص،  باتخاذ المزيد من اإلجراءات على نحو عاجل. وعلى وجه ،2014الصادر في شباط 

 المجلس القيام بما يلي: ولية وعلىالدتحث منظمة العفو 

على وغيره من ضروب المعاملة السيئة  االعتراف الكامل باستخدام الحكومة السورية للتعذيب

بتنفيذ األحكام  سوريةي ضمان قيام جميع أطراف النزاع فو م وواسع النطاق، وإدانته؛نحو منظ

على نحو  2139من الدولي رقم المتعلقة بحقوق اإلنسان والشؤون اإلنسانية في قرار مجلس األ

وضع حد لممارسة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة؛ وفرض  ال، بما في ذلكفع

وسواهما من المسؤولين السوريين الذين يمارسون التعذيب واالختفاء القسري،  عقوبات على

مطالبة السلطات السورية  دولي، بما في ذلك تجميد أرصدتهم؛المؤثَّمة بموجب القانون ال الجرائم

والمنظمات اإلنسانية ومنظمات الدولية للتحقيق"،  بأن تسمح على وجه السرعة لممثلي "اللجنة

إحالة ذلك واالهم من كل  ،عراقيل دون سوريةحقوق اإلنسان، وللصحفيين الدوليين، بدخول 

 ".إلى المدعي العام في "المحكمة الجنائية الدولية  سوريةالوضع في 

ً و  القرار؛ولقد تبنى مجلس األمن هذا  نظرا ألن الكارثة اإلنسانية، أصبحت ال تحتمل داخليا

رمة دولياً، حرمة وغير المحمالمدنيين بشتى أنواع األسلحة ال على االعتداءخارجيا و استمرار 

والتهجير ، 18 أدى إلى التجويع سوريةبل تعدى ذلك إلى فرض حصار خانق على مناطق كثيرة في 

وانتشرت الخروقات وانتهاكات حقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني في أرجاء  19القسري

 اإلنسانيء اللجوالنزوح و أزمةاالً من المجلس والمجتمع الدولي مع سورية مما استوجب تعامالً فع

وتضمن القرار آلية  . خاصة األردن سوريةو العبء الكبير الذي تحتمله دول جوار  سوريةداخل 

 .وأحكامهحال عدم االمتثال لبنوده  في الحقةخطوات  وتهديد باتخاذمتابعة لتنفيذ القرار 

ويشار أن المباحثات و الجهود الدبلوماسية التي بذلت من قبل األعضاء المعنيين في مجلس األمن  

كما أكد  ،النهائيةو خاصة األردن ضمنت عدم اعتراض أي دولة على مشروع القرار بصيغته 

                                                           
    1948 ديسمبر /األول نكانو 10 في اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن المتحدة، األمم 17
 الثورة نساء لها تتعرض التي االنتهاكات توثيق لندن، -اإلستراتيجية  و الحضارية للدراسات العربي الشرق مركز للمزيد راجع:18

  https://goo.gl/E8yAj4  السورية
 منحة إلى حرب جريمة من القسري التهجير،اإلستراتيجية والدراسات الدولية للعـــالقــــات الســــــوري المركـــــــز: للمزيد راجع 19

 http://www.scirsr.org/posts/954  لشعب

https://goo.gl/E8yAj4
http://www.scirsr.org/posts/954
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أن استمرار الوضع اإلنساني على هذا النحو، يهدد أمن واستقرار منطقة الشرق األوسط، وعليه 

تعامل المجلس مع الوضع اإلنساني يجب أن يكون غير مرهون بالمسار السياسي مشددا على  فإن

 20 . أن هذا القرار لن يؤثر سلباً على المسار السياسي، بل يدعمه ويعززه

 عامة بصورة الحديث عن وإيران، روسيا مثل السورية، الحكومة تدعم التي الدول تقاعستكما 

 الضغط أدنى، كحد عليها، وينبغي .السيئة المعاملة ضروب من وغيره التعذيب ممارستها ضد

 .تم االتفاق عليها في مجلس األمن التي اإلجراءات تنفذ لكي السورية الحكومة على

 القاسية المعاملة ضروب من وغيره التعذيب استعمال الدولي المجتمع في أخرى دول أدانت وقد

 الجماعي التعسفي االعتقال ممارستها وكذلك السورية، الحكومة جانب من منظَّم نحو على

 تستخدم أن الدول هذه على ويجب . القضاء نطاق خارج اإلعدام وعمليات القسري واالختفاء

 يجب كما الدولي، األمن مجلس مستوى على عملية إجراءات اتخاذ اتجاه في األمور لدفع نفوذها

 وغيره التعذيب عن المسؤولين أولئك محاسبة أجل من للعمل يلي، لما مماثلة تدابير اتخاذ عليها

 :سورية في السيئة المعاملة ضروب من

 الجرائم من وسواها القسري واالختفاء التعذيب حاالت في التحقيق عن المشتركة المسؤولية قبول

 ممارسة إلى السعي طريق عن سيما وال ،سورية في كبتارت التي الدولي القانون بموجب المؤثَّمة

 العدالة؛ ساحة إلى الجرائم هذه بارتكابهم شتبهي من وتقديم الدولية، القضائية الوالية

 الالجئين بين من التعذيب ضحايا لتحديد للجوء الوطنية األنظمة في والتدقيق للفحص آليات إدماج

 إلعادة الالزمين االجتماعي، الدعم وكذلك والنفسي، الطبي العالج تلقيهم وضمان اللجوء، وطالبي

 تأهيلهم؛

 لحقوق الدولي القانون انتهاكات بتوثيق تقوم التي اإلنسان، لحقوق السورية المنظمات قدرات دعم

 معلومات جمع على قدراتها وبناء السوري، النزاع في اإلنساني الدولي والقانون اإلنسان

 ضمان على الفاعلة الدولية الجهات من وغيرها المتحدة األمم وحث وتبادلها، ومحايدة موضوعية

  .لها والتدريب الدعم توفير

والتهجير  21 قامت القوات االسدية والميليشيات التابعة لها بارتكاب القتل والتعذيب واالغتصاب

القسري واالختفاء القسري واالفعال الغير انسانية المتعددة وارتكبت العديد من هذه الجرائم كجزء 

  .اإلنسانيةمن هجمات واسعة النطاق أو ممنهجة ضد السكان المدنيين وتشكل جرائم ضد 

                                                           
  https://goo.gl/YP5KH1 للمزيد راجع :20
 2015، السورية األمن أفرع في االغتصاب ، اإلنسان لحقوق السورية الشبكة جع :للمزيد را21

http://sn4hr.org/arabic/2015/07/24/4374/  

https://goo.gl/YP5KH1
http://sn4hr.org/arabic/2015/07/24/4374/
http://sn4hr.org/arabic/2015/07/24/4374/
http://sn4hr.org/arabic/2015/07/24/4374/
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غير وم كما ارتكبت جرائم الحرب واالنتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق اإلنسان والهج

مليون شخص في سورية من  4.25المحمية وتتفاقم مأساة  األعيانوالهجوم على  المشروع

 .22 المشردين داخليا حيث تم استهداف النازحين وتهجيرهم قسريا 

 :(الملحقان وبروتوكوالها جنيف اتفاقيات) 1949أما بعد اتفاقية جنيف 

 حيث ، نسانيإلا الدولي القانون أساس في الزاوية حجر 1949 لعام األربع جنيف اتفاقيات تشكل

 غير والمعاملة والبربرية الوحشية األفعال وجه في للوقوف الدولي المجتمع رغبة فيها كرست

 أن ذلك من وتبين ، المسلحة النزاعات إثناء في للنساء المختلفة الجنسية واالعتداءات الالئقة

 أيضا وتمثل ، األساسية اإلنسانية مبادئ تتضمن ألنها ، الدولي المجتمع من مقبولة جنيف اتفاقيات

 آلدميته اإلنسان يفتقر وبدونها ، والرحمة الشفقة أوجبتها وثابتة قديمة عرفية لمبادئ صادقة ترجمة

 النزاعات لضحايا أكثر ضمان ولتثبيت الثغرات لسد الحالي العصر في النشاط من كثيرا ويمارس ،

 .دولية غير نزاعات وبروز الحديثة ووسائلها الحرب تطور بعد وبخاصة ، المسلحة

 أخذت التي جنيف، اتفاقية في تكرست المسلحة النزاعات آثار من للنساء القانونية الحماية إن

 البروتوكولين وكذلك ضدهن، والتعذيب العنف ممارسة وعدم االعتداءات، كافة في النساء بحماية

 يلي: ما الدولية االتفاقيات في النساء لحماية تدوينها تم التي القانونية القواعد ومن اإلضافيين،

 :1949 لعام األربعة جنيف اتفاقيات في المرأة حماية أوال:

 في المسلحة القوات من والمرضى الجرحى حال بتحسين والمتعلقة األولى جنيف اتفاقية أشارت

 طابع له ليس مسلح نزاع قيام عند جنيف اتفاقيات بين المشتركة الثالثة المادة في ، 23 الميدان

 واألزمان األوقات جميع في التالية المحظورات من بأي القيام بعدم النزاع أطراف يلتزم دولي

 : وهى

 والمعاملة, والتشويه, أشكاله بجميع القتل وبخاصة, البدنية والسالمة الحياة على العتداءا -1

 . والتعذيب, القاسية

 . الرهائن اخذ -2

 . بالكرامة والحاطة المهينة المعاملة خاصة الشخصية الكرامة على االعتداء -3

                                                           
 الثورة نساء لها تتعرض التي االنتهاكات توثيق لندن، -اإلستراتيجية  و الحضارية للدراسات العربي الشرق مركز للمزيد راجع:22

  https://goo.gl/635j5H السورية
 1949 أغسطس/  آب 12 في المؤرخة الميدان في المسلحة بالقوات والمرضى الجرحى حال لتحسين األولى جنيف اتفاقية 23

https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/7umf63.htm  

https://goo.gl/635j5H
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/7umf63.htm
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 ضار تمييز أي من المعاملة تخلو أن يتطلب والذي المشترك العام النص هذا من النساء وتستفيد

 الثالثة المادة في عليها المنصوص والحريات الحقوق جميع للنساء أن يعنى وهذا الجنس، بسبب

 .1977 عام الثاني يضافإلا والبرتوكول المشتركة

 يوسع مكمال مبدأ فان والنساء، الرجال بين المتساوية المعاملة أو المساواة هو العام المبدأ كان فإذا

 عند بالنساء خاصة ايةنوع حماية موضع يكون أن يجب والذي المبدأ، هذا تطبيق نطاق من

 شرفهن. على االعتداء عدم خاصة وبصفة حمايتهن يجب كما القتال في اشتراكهن

 حماية بقصد أيضا تكررت قد النساء حماية قواعد أن األطفال؛ أي برعاية يقمن النساء الن نظرا

 إذ الداخلية، النزاعات حاالت في لالعتداء تعرضا الفئات أكثر هن النساء الن ونظرا األطفال،

 األعمال ممارسة على واإلكراه والقتل واالغتصاب العرض هتك بين عليهن االعتداء يتراوح

 تحت وتتدرج للحماية العام المبدأ لنطاق توسيعا تشكل اإلشارة وهذه واآلداب، لألخالق المنافية

 التفصيلية. القواعد من عدد

 على والمرضى الجرحى معاملة عند الثاني الفصل في االتفاقية نفس في 12 المادة وأشارت

 يحتجن والفتيات النساء الن جنسهن؛ إزاء الواجب الخاص االعتبار بكل النساء معاملة وجوب

 الرجال. عن تختلف خاصة ورعاية متطلبات إلى

 بحماية تتوسع دولية اتفاقية أول الحرب أسرى بمعاملة والمتعلقة 24 الثالثة جنيف اتفاقية وذهبت

 : يلي ما أقرتها التي القواعد تلك ومن ، الحماية من مزيدا لهن وقررت ، األسيرات النساء

 لجنسهن الواجب االعتبار بكل النساء تعامل وان وإنسانية احترام بكل األسيرات معاملة يجب -1

 . حال أية على المعاملة في الرجال مع بالمساواة معاملتهن يتم وان ،

 يتم التي المعسكرات جميع في الحرب ألسيرات منفصلة منامات أو مهاجع تخصيص يتم أن -2

 . فيها احتجازهن

 دورات فيها للنساء خاصة أقسام بفصل األسرى قفص تصميم عند الدولية المسلحة القوات وتلتزم

 النسائية. المستلزمات وبعض للنساء المياه

 باقي عن منفصلة مرافق لهن يخصص ، األسيرات للنساء والصحية الطبية الرعاية مجال في -3

 .الرجال من األسرى

                                                           
 12 إلى أبريل /نيسان 21 من جنيف في المعقود الدبلوماسي المؤتمر في الحرب أسرى معاملة بشأن الثالثة جنيف اتفاقية 24

  1949 أغسطس/آب

https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5ntang.htm  

https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5ntang.htm
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 العقوبات تنفيذ أثناء في اشد معاملة يعاملن وال اشد بعقوبات األسيرات النساء على يحكم ال -4

 . الحاجزة للدولة المسلحة القوات يتبعن اللواتي النساء على يطبق عما

 . نساء قبل من األسيرات على اإلشراف يكون -5

 أشخاص بوصفهن عامة حماية الفتيات ضمنهم ومن النساء يمنح المسلحة النزاعات قانون إن

 المدنيين. األشخاص بحماية االهتمام 251949 لعام الرابعة جنيف اتفاقية وأولت مدنيين،

 ومنها: للنساء الحماية قواعد من عددا الرابعة جنيف اتفاقية وأقرت

 . الدعارة على واإلكراه الجنسي والتحرش واالعتداء والعنف االغتصاب من النساء حماية -1

 . السابعة دون األطفال وأمهات الحوامل للنساء وأمان استشفاء مواقع تخصيص جواز -2

 . خاصين واحترام حماية للحوامل اقر -3

 في وحمايتها واحترامها المطوقة أو المحاصرة المناطق من النساء لنقل محلية ترتيبات عمل -4

 .النقل عملية أثناء

 .والنفاس الحوامل للنساء المقومات مثل والطبية الغذائية المواد مرور حرية -5

 . المعنية الدولة رعايا بها يعامل تفضيلية معاملة بأية النساء تتمتع أن يجب -6

 نسائي. عليهن واإلشراف لهن مخصصه أماكن في األسيرات النساء حجز -7

 توفير شريطة الرجال معتقل في النساء إيواء يمكن مؤقتة استثنائية تحاال في الضرورة وعند -8

 .نساءمن  وتدار لهن صحية مرافق وتوفير ومستقل، الرجال، عن بعيدا مخصص قسم

 احتياجاتهن. مع تتناسب إضافية أغذية والمرضعات للحوامل يصرف -9

 قبل من واإلدارة عليهن اإلشراف يتم وان فقط النساء قبل من إال النساء تفتيش يجوز ال- 10

 (.97) المادة النساء

 (.127 المادة) للخطر حياتهن يعرض ذلك مادام الوالدة حالة في المعتقالت نقل يجوز ال -11

                                                           
  1949 أغسطس/آب12 في المؤرخة الحرب وقت في المدنيين األشخاص حماية بشأن الرابعة جنيف اتفاقية25
 https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5nsla8.htm  

https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5nsla8.htm
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 معينة فئات عن لإلفراج االتفاقيات بعقد الحربية العمليات أثناء في النزاع أطراف الدول تقوم -12

 بلد في إيوائهم على وتعمل الصغار واألطفال الرضع وأمهات الحوامل النساء منهم المعتقلين من

 (.132 المادة) أوطانهم إلى أو منازلهم إلى إعادتهم أو محايد

 :1977 لعام اإلضافيين البروتوكولين في المرأة حماية:  ثانيا

 الطبية المساعدة تقديم إلى الثامنة المادة في 261977 لعام يضافاإل األول البروتوكول أشار

 نفس من 76 المادة في للنساء الحماية وتحسنت والحوامل، الوضع حاالت في للنساء العاجلة

 موضع النساء وضع خالل من التحديد وجه وعلى االغتصاب من النساء تحمى والتي البروتوكول،

 من صورة وأية الدعارة على واإلكراه االغتصاب من الحمايةب يتمتعن وان الخاص، االحترام

 العام. الحياء خدش صور

 : مايلى 76 المادة في النساء لصالح اإلضافية اإلجراءات ومن

 عليهن يعتمد الذي الصغار وأمهات الحوامل إلى النساء قضايا في النظر عند أولوية إعطاء -1

 المسلح. النزاع بسبب والمعتقالت ،أطفالهن

 خاصة النساء على اإلعدام حكم إصدار من المستطاع قدر النزاع أطراف الدول تتجنب -2

 يجوز وال المسلح النزاع بسبب والمعتقالت أطفالهن، عليهن يعتمد الذي الصغار وأمهات الحوامل

 النسوة. هذه مثل على اإلعدام حكم ينفذ أن

  للنساء األساسية الضمانات ومن

 :5فقرة  75المادة 

 أماكنتحتجز النساء اللواتي قيدت حريتهن ألسباب تتعلق بالنزاع المسلح في أماكن منفصلة عن 

 27نساء ... إلىالمباشر عليهن  اإلشرافالرجال ويوكل 

 :76المادة 

قررت حماية النساء ضد االغتصاب واإلكراه وضد أي صورة من صور خدش الحياء ونصت 

 ما يلي:على 

                                                           
 ضحايا بحماية والمتعلق 1949 أغسطس/  آب 12 في المعقودة جنيف اتفاقيات إلى اإلضافي األول( البروتوكول) الملحق 26

  المسلحة الدولية المنازعات
 https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5ntccf.htm 

/  آب 12 في المعقودة جنيف اتفاقيات إلى اإلضافي األول( البروتوكول) الملحق ، األحمر للصليب الدولية اللجنة للمزيد راجع :27

  المسلحة الدولية المنازعات ضحايا بحماية والمتعلق 1949 أغسطس

 https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5ntccf.htm  

https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5ntccf.htm
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5ntccf.htm
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ضد االغتصاب  تكون النساء موضع احترام خاص ويتمتعن بالحماية والسيما أنيجب  -1

 رة وضد أي صورة من صور خدش الحياء على الدعا واإلكراه

صغار األطفال اللواتي  وأمهاتتعطي األولوية القصوى للنظر في قضايا اوالت األحمال  -2

يعتمد عليهن أطفالهن المقبوض عليهن أو المحتجزات أو المعتقالت ألسباب تتعلق بالنزاع 

 المسلح .....

 اإلضافيين البروتوكولين اعتماد في أثمرت للنساء الحماية زيادة إلى الرامية الجهود أن ويالحظ

 من عدد وقفها إلى يرنو التي المحظورات من النساء ضد االعتداءات وأصبحت ،1977 لعام

 الحوامل على تركز بقيت البروتوكولين أحكام ولكن المرأة، بشؤون المعنية والهيئات المنظمات

 .الصغارأمهات و

 من اإلسناد وحدات مع أو المسلحة الرئيسية القوة في الحالي العصر في النساء تشارك قد ولكن

 في وقوعهن عند مقاتالت بوصفهن نفسها الرجال بمعاملة النساء وتحظى تموين، أو طبية وحدات

 احتياجاتهن. مع تتالءم لهم خاصة لحماية باإلضافة األسر،

 هذا في العامة للمبادئ تخضع فإنها المعاملة في النساء تمييز نص بها يرد لم التي الحاالت في أما

 والتي بالجنس، المتعلقة األحكام مراعاة وهو لهذا الواسع المبدأ ثم المساواة مبدأ وهو الجانب

 الحاالت في نوردها والتي 1977 عام الثاني يضافاإل البروتوكول من متفرقة مواد في وردت

 اآلتية:

 : للنساء الشخصية الكرامة انتهاك حظر -1

( ج) الفقرة لنص تطورا 1977 عام الثاني يضافاإل البروتوكول من ه( 2) فقرة( 4) المادة تعد

 :أتيي ما على تنص إذ 1949 عام األربعة جنيف التفاقات المشتركة الثالثة المادة من

 واالغتصاب اإلنسان قدر من والمحطة المهينة المعاملة خاص وجهوب الشخصية الكرامة انتهاك 

 .الحياء خدش شانه من ما وكل الدعارة على واإلكراه

 تتخذ إذ للنساء تفضيلية معاملة أية احترام المتنازعة األطراف بها تتكفل التي االلتزامات ومن

 ضعفهن يتطلب اللواتي النساء لصالح والتدابير اإلجراءات بعد المنشق والطرف القائمة الحكومة

 على واإلكراه االغتصاب ضد وخاصة خاصة، رعاية الطبيعية وظروفهن الصحية أوضاعهن أو

 لحرمتهن. هتك أي أو الدعارة



 
 

14 

 

 نصت إذ ، 28 الدولية الجنائية للمحكمة ياألساس روما نظام عن تغب لم النساء حماية فان وبذلك

 يشمل والذي اإلنسانية ضد الجرائم من" بأنها  االغتصاب جريمة وصف( ز-1) فقرة( 7) المادة

 شكل أي أو يالقسر التعقيم أوالقسري  الحمل أو البغاء على اإلكراه أو الجنسي االستعباد أيضا

 " الخطورة من الدرجة هذه مثل على الجنسي العنف أشكال من آخر

ولكن في سورية في ظل العصابة المجرمة التي احتلت السلطة وقتلت الشعب فهي بعيدة كل البعد 

عن أخالق العرب والغرب وهم بعيدون عن اإلنسانية وأقرب ما يكونوا إلى الوحوش الدامية التي 

 يحترموا طفل وال امرأة وال إنسان ...  قط؛ فلملم تعرف البشرية 

 : المعتقالت بالنساء الخاصة الحماية -2

 لمراقبة الحازمة التدابير اتخاذ النزاع أطراف رخص فقد العسكرية الضرورة مبدأ وبموجب

 المحميين األشخاص هؤالء أن األطراف تلك ظهر إذا العام األمن على حفاظا المحميين األشخاص

 هو كما ضدهن األحكام وإصدار ومحاكمتهن النساء اعتقال ذلك مثال خطيرا تهديدا األمن يهددون

 المحميين. األشخاص لباقي الحال

 لحماية والقواعد الخاصة األحكام من عدد وضع قد 1977 عام الثاني اإلضافي البروتوكول ولكن

 النساء تحجز 1977 عام الثاني اإلضافي البروتوكول في ورد فقد االعتقال. أثناء في النساء

 أماكن عن منفصلة أماكن في الدولي غير المسلح بالنزاع تتعلق ألسباب حريتهن قيدت اللواتي

 يجب االعتقال، أو االحتجاز حالة ففي ذلك ومع نساء إلى عليهن المباشر اإلشراف ويوكل الرجال

 األسرة شمل جمع على الحفاظ من واحد انطالقا كمأوى عائلية وحدات تكون أن اإلمكان قدر

 .1977 عام الثانياإلضافي  البروتوكول عليه حرص الذي الواحدة

 الواجب االحترام بشأن( ه( )2)ه( فقر4) المادة في الوارد العام للمبدأ تطبيقا الضمانات هذه وتعد

 النساء. لشرف

 خطيرة أضرارا يحدث أن المقبول غير فمن وقائي إجراء هو بل عقوبة ليس االعتقال أن كال ش

 التفضيلية المعاملة فيها يتوافر أماكن إلى بذلك يعهد أن يجب بل له، يتعرضن اللواتي للنساء

 سالمة هي ذلك في فالعبرة السكان، لعامة بذل عما يقل ال بما العناية لهن يوجه وان للمعتقالت

 آخر. اعتبار أي قبل المعتقالت

 : الحامل المرأة على اإلعدام عقوبة تنفيذ جواز عدم -3

                                                           
  1998 يوليه /تموز17 في روما في المعتمد الدولية الجنائية للمحكمة األساسي روما نظام 28

https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/6e7ec5.htm  

https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/6e7ec5.htm
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 غير المسلح النزاع حالة في والحوامل األطفال صغار وأمهات المرضعات األمهات النساء تستفيد

 خاصة، إذ حماية إلى تحتاج التي الضعيفة للفئات الحال هو كما التفضيلية المعاملة من الدولي

 أن: على 1977 عامل الثاني البروتوكول ينص

 .الصغار األطفال وأمهات األحمال اوالت النساء على تنفذ أال يجب اإلعدام عقوبة

 حكم تنفيذ المستطاع قدر تتجنب بان النزاع أطراف التزام البروتوكول أضاف فقد الواقع وفى

 تتعلق جريمة بسبب أطفالهن عليهن يعتمد اللواتي الصغار أمهات أو األحمال اوالت على اإلعدام

 المسلح. بالنزاع

 مواد في النساء حماية بأحكام جاء29 1977 عامل الثاني اإلضافي البروتوكول أن المالحظ ومن

 حظر على الثانية فقرتها في األساسية الضمانات" منه الرابعة المادة نصت إذ وموجزه، متفرقة

 اآلتية: األفعال

 واالغتصاب اإلنسان قدر من والمحطة المهينة المعاملة خاص وبوجه الشخصية الكرامة انتهاك

 "المشين االعتداء صور من صورة وأي الدعارة على واإلكراه

 :على تنص" حريتهم قيدت الذين األشخاص" منه الخامسة المادة وجاءت

 نساء إلى عليهن المباشر اإلشراف ويوكل الرجال عن منفصلة أماكن في النساء تحتجز -1

 .معا يقيمون الذين الواحدة األسرة ونساء رجال ذلك من ويستثنى

 وبروتوكوليها 1949 لعام األربعة جنيف اتفاقيات في الواردة الحماية قواعد عرض ومن

 عامة، بصفة اإلنسان حقوق تحمى وقويه فعالة حماية تقدم أنها لنا يتبين 1977 لعام اإلضافيين

 هذه المتحاربة األطراف تحترم أن شرط المسلحة النزاعات أثناء في للنساء أقوى حماية وتقدم

 والدور الحامية، الهيئة أو الدولة به تقوم الذي الحيوي الدور يظهر وهنا أحكامها، وتنفذ القواعد

 لتلك األطراف احترام مدى مراقبة في يتمثل الذي الدولية والمنظمات الدولي المجتمع من الرقابي

  .لها المخالف الطرف وليةؤمس وإثارة األحكام

 اإلسالمي:حماية النساء في الفقه 

بصفتهن ممن ال دخل وال ذنب لهن  واالعتداء عليهنعن قتل النساء والتعرض لهن  اإلسالمنهى 

 آدابها وأخالقها والرحمة بالضعفاء  اإلسالم لهاحيث أن الحروب في  الحروب؛في 

                                                           
 المنازعات ضحايا بحماية المتعلق1949 أغسطس/  آب 12 في المعقودة جنيف اتفاقيات إلى اإلضافي الثاني( البروتوكول) الملحق 29

 الدولية غير المسلحة
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5ntce2.htm  

https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5ntce2.htm
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ركة في القتال فيجوز كانت مشا إذا أما القتالية،تحريم قتل النساء واالعتداء عليهن في العمليات 

 ذلك.

 محمد أنبا يوسف، بن يعقوب بن محمد حدثنا حامل:قتلها وهي  أومن طفلها  األمال يجوز حرمان 

 عبد أبي عن المعافري، هللا عبد بن حيي أخبرني وهب، بن هللا عبد أنبا الحكم، عبد بن هللا عبد بن

 وسلم، عليه هللا صلى هللا رسول سمعت قال: أنه األنصاري، أيوب أبي عن الحبلي، يعني الرحمن،

 30 " القيامة يوم أحبته وبين بينه هللا فرق وولدها والدة بين فرق من: "  يقول

 داود، أبو حدثنا بكر، بن محمد حدثنا محمد، بن هللا عبد أخبرنا قال:رسول هللا إذا بعث جيشا كان 

 عن صالح، بن حسن عن موسى، بن هللا وعبيد آدم، بن يحيى حدثنا شيبة، أبي بن عثمان حدثنا

 بسم انطلقوا"  قال: وسلم، عليه هللا صلى هللا رسول أن مالك، بن أنس حدثني قال: الفزر، بن خالد

 صغيرا وال طفال وال فانيا شيخا تقتلوا ال وسلم، عليه هللا صلى هللا رسول ملة وعلى وباهلل هللا،

 31 " المحسنين يحب هللا إن وأحسنوا، وأصلحوا غنائمكم وضموا تغلوا، وال امرأة، وال

سبق  ااإلسالم. مفي وحقوقه بالمطلق وهنالك رعاية خاصة للمرأة  باإلنسان اإلسالملقد اعتنى 

حماية فعلية ال نظرية فقط حيث أن المقاتل  اإلسالمذكره في القانون الدولي بل إن الحماية في 

قبل سالحه ،أما الحماية الدولية فهي عبارة عن نصوص نظرية في  إيمانه المسلم يحمل قرآنه و

 اإللزامالتي تأخذ طابع التنفيذ و  اإلسالميةبتطبيقها بعكس الحماية  ظل غياب سلطة تلزم الدول

 . إيمانهالمسلم و  عقيدةمن داخل 

 الدينوحقوق المرأة بين توافق كما أن هنالك  اإلنسانحقوق المرأة هي حقوق وبالتالي فإن 

    اإلسالمي.

 الكرامة امتهان عدم من اإلنساني الدولي القانون يقّرره ما مع اإلسالمي الفقه أحكام تتفق

  .32 المرأة وخاصة وعرضه، اإلنسان، شرف من والنيل الشخصية،

 ترمي فإنها الحربية اإلسالمية األحكام أما الدولي القانون ألحكام الدول إلخضاع ما قوة توجد ال

 قبل يحمل المسلم إمضاءها؛ فالجندي تكفل تنفيذية قوة المسلم إيمان من ولها والرحمة العدل إلى

  .وإيمانه وعقيدته مصحفه، سالحه

                                                           
  إسالم ويبموسوعة الحديث الشريف على شبكة  للمزيد راجع : 30

http://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?hflag=1&bk_no=1524&pid=894487 
 للمزيد راجع: 31

http://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=692&hid=4617&pid=348791 
 السورية الحالة- اإلنسان لحقوق الدولي والقانون اإلنساني الدولي القانون انتهاكات عن الدولية المسؤولية أحمد محمد الخالد ، 32

 ً  44، ص 2017،رسالة ماجستير ،نور نشر ، -أنموذجا

https://goo.gl/hojB8b  

https://goo.gl/hojB8b
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 ذلك، وغير النساء قتل أو المثلة، من: عليهم هللا حرمه فيما بالمثل المعاملة إلى المسلمون يلجأ ال

 الشريعة أرست ولقد ،الدولي القانون قواعد من بكثير أسمى اإلسالم قواعد تزال ال وبذلك

 والمدني، المقاتل بين التفرقة قاعدة :مثل األوروبية الدول تعرفها أن قبل الحرب قواعد اإلسالمية

  ...الحرب أسرى مع التعامل وقاعدة

 كاملة  حقوقها لهاوأعاد  اإلسالمفجاء  لندن في تباع كانت1860 عام حتىالمرأة 

 أعراضف الذي يمارس عليها الظلم أما الوضعية، القوانين بعكس كاملة قهاحقو منحها اإلسالمف

 بجهة. لإلسالم تمس ال اجتماعية

االعتداء الجنسي بحق النساء المعتقالت منذ عام  أسلوباستخدمت القوات الحكومية االسدية 

وبصورة ممنهجة ومتعمدة كسياسة عقابية عامة سواء بهدف  اآلن إلىواستمر ذلك  2011

العائلة وكثيرا  أفرادانتقامي من أحد  بدافع ثأريالحصول على المعلومات ونزع االعترافات أو 

 ما حصلت التحرشات أثناء تفتيش المعتقالت في مراكز االحتجاز الحكومية 

غير قادر عاد مصاب  أوخطف  أوسجن  أوالحرب زوجها  خدتا أنالمرأة تعاني وتقاوم بعد 

حذرت المفوضية العليا ولقد  والمقاومة،المرأة سوى العمل  أمامعلى العمل فلم تترك الحرب خيار 

من نساء  اآلالفعشرات  أن 2014لشؤون الالجئين التابعة لألمم المتحدة في تقريرها عام 

تتجرع  هذه الظروفسورية وقعن في دائرة المشقة والعزلة والقلق ليكافحن من اجل البقاء في ظل 

 األقارب.كل يوم من كأس العنف والتهجير وفقدان 

 ،الحرب بسبب دورها الفعال في بناء المجتمع آثارتخفيف  في اكبير ادورة السوريالمرأة  لعبتلقد 

تكلمنا عن المرأة العربية فإن المرأة السورية ستتصدر المقدمة لطالما لها بصمتها في بناء  إذاف

 إنصافومساهمة بشكل فعال في بناء الوطن البد من تدريبها وتأهيلها لتكون  وبالتالي ؛الحضارة

 المجتمع.ريادة  إلىالمرأة والوصول بها 

   السورية:قبل الثورة المرأة السورية 

تحترم المرأة  أنفكيف لها 33والمواطنة  اإلنسانالعصابة المجرمة ال تعترف بحقوق  باألصل

 على نفسه وليسوق العالم ليخدع ديكورا المرأة من جعل إذ مكرا أكثر كان السوري النظام فقانون

 بها الخاصة القوانين شرع و حقوقها من حرمها و مكانتها من حط الذي الوقت في متحضر انه

 . عليها التسلط حق للذكر تمنح التي التقاليد و العرف أساس على

                                                           
 االقتصادية والمسؤوليات والحقوق العالقات تنظم التي والقوانين الدستور أبعادها ويحدد والدولة، المواطن بين العالقة: المواطنة 33

ً  بعضهم المواطنين وبين والمواطنين، الدولة بين والثقافية والسياسية واالجتماعية   .بعضا
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 ظاهرة وهو الرجل من المرأة لها تتعرض التي انتهاكات أكثر من أةالمر ضد األسري العنف يعتبر

  . السوري المجتمع في منتشرة

 ومواجهته، له التصدي السهل من فليس المجتمع في متفشية اجتماعية حالة هو المرأة ضد العنفف

 يسلك بأنه يمارسه من يرى وال المرأة ضد الممارس للعنف مختلفة وأشكال أنواع هناك أن كما

 ً ً  سلوكا  ممارسة له تبرر ال السائدة الثقافة فإن ذلك، من العكس على بل عنه، اإلقالع يجب مرضيا

 سلوكه وتعزز الممارسة على تحضه أيضاً، بل، فحسب، المرأة ضد العنف من معينة أشكال

 ً  .اجتماعيا

الكرامة عموما رجال  اإلنسان مهضوموحترم تال  يةاإلنسان أنحيث  المجرمة:في عهد العصابة ف

في المجالس المحلية و % 12 الشعب حواليمجلس )في المرأة:فلقد كانت نسبة تمثيل امرأة  أم

 (%11في السلك الدبلوماسي وأما  %7 الوزاراتوفي  3.1%

 ً ثقافة العيب وثقافة العادات وثقافة العصابة ف المرأة؛دور  لكي يستفيد منها ال ألجل تفعيلطبعا

تجميلي ال  المجرمة ديكورالمرأة في زمن العصابة  ؛ فمشاركةالمجتمعتم دسها في فكر  المجرمة

  فقط.أي شكلية  ؛أكثر

 الثورة:المرأة السورية بعد  

المجتمع يتقبل مشاركة المرأة في العمل الثوري بشتى  وأصبحتطورت المرأة وارتفع وعيها 

جدت نفسها و صوري؛ حيثللمرأة بشكل واقعي فعلي ال  ناالنفتاح واالنطالقة والتمكيف المجاالت

ما تزال ولكن مكلفة بالعمل وبالسابق كانت هناك عادة موروثة بأن االعتماد الكامل على الرجل 

بين العادات والمعوقات الموروثة التي ترسم الصورة النمطية  تتأرجح في بعض المناطق المرأة

مستقبل مشرق تشارك فيه  إلىجديدة اقتحمتها وهي ترنو  قآفالها وبين واقع الثورة الذي فتح لها 

 فعال وبناء.الرجل وبدور 

والقنص والقتل والتدمير وبكل  فقام باالعتقال بشكل كبيرترهيب النساء  إلىتعمد النظام المجرم  

 جدوى.ولكن محاولته بال  عن الثورة إقصاءهامحوال  الجرائم أنواع

 المناطق-محررةالالمناطق  –النظام المجرم مناطق سيطرة المناطق )وفي جميع  كل معاناة المرأة

تعود للسبب  قوات سورية الديمقراطية( سيطرة مناطق-المجرمةمن قبل العصابة  المحاصرة

 بالحكم.الرئيس وهو بقاء العصابة المجرمة 

التمكين السياسي البد من ,وحقوقها الكاملة )المواطنة(ستمنح المرأة السورية ننال حريتنا  أنوبعد 

في  و زيادة تمثيل المرأة في جميع مستويات صنع القرار وواالجتماعي واالقتصادي والقانوني 

 . المؤسسات كافة
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 الثورة:نسبة تمثيل المرأة في مناطق 

 التي والبلدات والمدن للمحافظات المحلية التنسيقيات من لمجموعة اتحاد هي المحلية التنسيق لجان

كان و اإلعالمي، والخطاب الميداني والحراك السياسية المواقف تنسيق هدفها الثورة، بعد نشأت

ً  كان فيها المرأة دور ً  وبارزاً  قياديا  % 50 من أكثر لتنسيقياتافي  النساء نسبة كانتو. ورئيسيا

%  45-40في المناطق المحررة تتراوح بين  التربية العاملةنسبة مشاركة النساء في مديريات 

-30القطاع الصحي فتتراوح بين نسبة مشاركتها في مؤسسات  أما ومدرسة. إداريةبين عاملة 

% بين  45-40وتشارك بالعمل في الجامعات بالمناطق المحررة بنسبة تتراوح بين ، 35%

 تدريسية.أو  إداريةعاملة 

نواجه مشاكل معقدة ومتشابكة  34في المجالس المحليةعندما يصل الحديث إلى تمثيل النساء 

آلية تشكيل المجالس المحلية والتي تدخل فيها القوى العائلية والمناطقية والسياسية من  ومتراكمة

في إحجام  أوالنساء ال يملكن خبرة وال تجربة في العمل  أنبسبب إقصاء للنساء  إلىوالعسكرية، 

ارات المحلية واألسباب في ذلك متعددة، منها أنها إدارات خدمية النساء أنفسهن عن العمل في اإلد

ال دور للنساء فيها، أو تعرض النساء لمضايقات عند وجودهن في تلك المواقع، وعدم امتالكهن 

بسبب قلة الموارد بالمقارنة مع االحتياجات  أوالجرأة الالزمة لتحمل تبعات هذه الخطوة الجريئة 

 أمام الترف أشكال من كشكل المحلية المجالس في مشاركتها إلى المرأة نظرتكما  ، المتزايدة

 . السوري الشعب يعيشها التي المأساة أهوال

 بكامله.النساء يقوينا المجتمع ف ،ككلعندما يتم بناء المرأة تعود النتيجة بالنهاية على المجتمع 

لقد شكلت الثورة السورية معبرا باتجاه نيل المرأة حقوقها وانخراطها بالحراك يشكل نقطة تحول 

 وجزر. بين مد  أن مشاركتهابذلك ذاتها إال  واستكمالها؛ فحققتلممارسة حقوقها 

ً  قدمت التي الديمقراطية الثورية السياسية بالمشاركة تصنيفها ونستطيع  تجلى الثورة خالل نموذجا

 من ، الشرعيةقرار صانعة المرأة ديمقراطية، قرارات التأسيس، متن في الكفاءة ذوات النساء: في

  .المجتمع

 على قائمة وحقوقية، سياسية قضية المدني، المجتمع منظمات تأسيس في بقوة انخراطهن فكان

 .والموارد السلطة توزيع في والعدل والمساواة والديمقراطية الحرية

                                                           
 الحياة إدارة عن مسؤولة وهي األهالي قبل من تدار النظام، سيطرة عن خرجت التي المناطق كل في المحلية المجالس انتشرت 34

 ... الخدمات من وغيرها واإلغاثية الطبية الخدمات وتقدم اإلنسانية المعونات وتوزع المدنية،
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 :نتائجال

من خالل خروجها  للعادات البالية االمرأة في غمار الثورة والسياسة فكان ذلك تحدياً كبيرخاضت 

 األكبرتقاليد فقد كانت السند الفي المظاهرات وتهريب الدواء والمعالجة الجرحى ولم تأبه للعادات و

 . للرجل في هذه الثورة

 السلمي الجانب من لهايوتحو السورية الثورة فترة لطو نتيجة كبير بشكل المرأة تضررتلقد 

 وتدميرذلك من دمار وقتل وتشريد وتهجير قسري ونزوح وهجرة  رافق وما ،35المسلح إلى

، جدا كبير بشكل النساء تعيلها التي والعائالت األرامل أعداد زادت وقد ممنهج، وخراب

 .استيعابه عن قاصرة اإلغاثية فالمنظمات

 المضطرب األمني الواقع يعتبر حيث المحررة، المناطق أغلب في النسائي العمل ظروف تتشابه

 التي الفرص قلة إلى باإلضافة العمل، سوق في المرأة مشاركة من التي تحد األسباب أهم من

 ال الحياة في المرأة لدور النمطية النظرة أن المجتمع، كما وخصوصية المرأة خصوصية تراعي

 .وإمكانياتها بقدراتها وعلى ثقتها الواقع، في النسائية المشاركة حجم علىيستند 

 والحياكة كالخياطة يدوية حرف تعليم دورات في تنحصر للنساء الموجهة المشاريع أغلبف

 .الدورة انتهاء بعد والمتابعة التمويل تفتقد عام بشكل المهن وهذه والحالقة النسائية والتطريز

 إلى تسعى التي المشاريع مع مقارنة قليلة المرأة سوية لرفع الموجهة المشاريع أن الواضح منو

 األكبر الدور النساء على يعول حيث البعيد، المدى على فاشلة استراتيجيةخطة  وهي تشغيلها،

 .القتال ساحات في الرجال انشغال أو الشهداء عدد مع تزايد وخاصة التحرير بعد المجتمع بناء في

 الحوكمة مواضيع ( المجال نفس في تدور للنساء الموجهة التدريبية الدورات أن مع مالحظة

 هذه مستورد، أغلبها أن إال مهمة مواضيع وهي )القرار اتخاذ وآليات وفض النزاعات والشفافية

 تغفل الدورات أغلب أن االعتبار بعين األخذ مع النساء القصر، لتأهيل كافية غير الدورات

 هذه لمثل المتدربات استيعاب درجة عن فكرة تعطي التي النظرية االختبارات أو العملي التطبيق

 .المفاهيم

 وروضات خصوصا والمكتبات بالنساء معنية خدمية مراكز لوجود المحررة مناطقال أغلب تفتقر

 .عملها أو دراستها متابعة في المرأة تساعد التي األطفال

 االستفادة يتم ولم المؤهالت، النساء كافة استقطاب من بالمرأة المعنية المؤسسات تتمكن لمكما 

 .المجتمع دمجهن في أو خبراتهن من

                                                           
 .لقد عمل النظام المجرم جاهدا لتحويل ثورة الشعب السوري من سلمية إلى مسلحة  35
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 اآلخر على واالعتماد التواكل من حالة بخلق األشكال من بشكل اإلغاثية المشاريع ساهمتولقد 

 شريحة تواجد إلى أدى مما والتشغيلية، التنموية المشاريع فيها التي تغيب المناطق في وخاصة

 ورفضت والهبات المساعدات على كلي اعتمدت بشكل النساء تعيلهن التي العائالت من كبيرة

 المساعدات. تلك خسارة خوفا من العمل

 عن خرجت ثم عليه ثارت التي المناطق في المدنيين على النظام مارسه الذي الدموي العنف

 بين تفّرق لم المتفجرة والبراميل والتجويع الحصار مثل ممنهجة إرهابية وممارسات سيطرته،

  .36 أعزل ومدنيّ  مسلح

هنالك تقصير بحق المرأة السورية من قبل المنظمات الدولية التي تعنى بشؤون المرأة واألرامل 

  المسؤوالت عن إعالة بيوتهن؛ فهنالك الكثير يعيش تحت خط الفقر.

 انتهاكات حقوق المرأة بشكل منظم من قبل العصابة المجرمة )االضطهاد والتمييز ..(

الناحية البيولوجية للمرأة حيث أن كمية العمل على المرأة العاملة كبيرة كما أن ليس من السهل 

 أن تكون المرأة عاملة فهنالك مضايقات كثيرة  ...

 :التوصيات

من ثم مشاركتها تدريبها وو تأهيلهااالهتمام برفع مستواها العلمي و من أوالالمرأة البد  دور إلعادة

 واإلنتاجية التنموية المشاريع إلى ةياإلغاث المشاريع من السريع االنتقال ينبغيكما و الفعالة،

 عنصر إلى وتحولهن أنفسهن، على االعتماد من النساء خاصة تمكن التي الربحية والتشغيلية

 .واالحتياج السؤال ذل عنهن وترفع المحررة، في المناطق االقتصادية الحياة في فاعل منتج

 لذلك منها، المرجو الهدف إلى تصل حتى وتطوير تقييم إعادة إلى المقدمة المهنية الدورات تحتاج

 تؤمن التي تلك وخاصة للمتدربات تدعم تشغيلية صغيرة بمشاريع الدورات تترافق تلك أن البد

 .اإلنجاز على تساعد التي األدوات

 على الحصول على النساء تساعد التي التعليمية المشاريع على أكبر بشكل التركيز من البدو

 المناطق في وخاصة االجتماعية الحياة في باالنخراط تساعدها ومهارات نوعية أكاديمية خبرات

 .الريفية

 احتياجات من تنبع جديدة مواضيع واقتراح للنساء، المقدمة الدورات مواضيع في النظر إعادةو

 .فيه والتأثير المجتمع مع التفاعل على وتساعد النساء المجتمع،

                                                           
 200ص ، سوريا،-حالة حقوق اإلنسان في العالم – 2015/2016للمزيد راجع: تقرير منظمة العفو الدولية للعام  36
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 عن يعوض أن يمكن الذي كونه الحل ،االفتراضية للدراسة بالنساء خاصة منح لتأمين والسعي

 أجهزة لذلك من الالزمة االحتياجات كل وتأمين المناطق، بعض في التعليمية المرافق غياب

 الكترونية.كتبات وم إنترنت وقاعات الكترونية

 لمتابعة الخاصة وراتالد في وحتى والجامعية الثانوية المرحلة في اإلناث من المتفوقات تشجيع

 لضمان الدراسة فترة خالل تستمر رواتب أو مالية مكافآت وتقديم خبراتهن ومهاراتهن تطوير

 أو التخرج عقب للمتفوقات عمل فرص وتأمين التوظيف مع إمكانية مستمر، وتفوق أكبر جدية

 .الدراسة إتمام

 العوائق، حل على ومساعدتها المسؤوليات استالم على وتشجيعها النسائية الكوادر عن البحث

 والتأثير، القرار لصناعة اآلليات امتالك على تساعدها التي الالزمة الدورات التأهيلية كل وتقديم

 المجتمع ومنظمات المحلية المجالس في المرأة ومكاتب المنظمات النسائية على يتوجب جهد وهو

 .تفعيله على العمل المدني

 بناء المجتمع في ودورها المرأة تمكين أهمية لمناقشة والنساء للرجال تتوجه توعية بحمالت القيام

 .والمجتمع اإلسالم قيم مع يتنافى ال بما

 دورية اجتماعات تعقد النسائية تكتالتلل نواة تكون الداخل في نسائية سياسية لهيئة نواة تشكيل

 .الثوري النسائي الصوت وتمثل

 بآلية تجري بانتخابات النساء إليها تصل المحلية المجالس عضوية في للنساء مقاعد تخصيص

 .ومؤثر فاعل نسائي تمثيل تضمن تواجد عليها يتفق

بالدستور  أة والفتاة، وخاصة ما يتعلق منهااتخاذ تدابير تضمن حماية واحترام حقوق اإلنسان للمر

مواصلة الجهود من أجل تذليل العقبات التي تحول دون ووالنظام االنتخابي والشرطة والقضاء؛ 

 واألمني.إلصالح القطاعات القانوني والقضائي  آلياتإنشاء ووصول المرأة إلى العدالة 

البد من صب المزيد من وتوفير مساعدات مستدامة للنساء والفتيات المتضررات من الحرب 

وهي التي تصنع  أكثرالطرف الذي تضرر  ؛ فهيالسوريةالمرأة  والتركيز علىية الجهود الدول

 السالم.

زيادة اإلنفاق على التعليم والتدريب والتأهيل وكل ما من شأنه زيادة الفرص أمام النساء في العمل 

مراكز صنع القرار ونأمل من  العاملين في مؤسسات اإلعالم والثقافة على كل المستويات  وشغل

على نشر الوعي والصور الحقيقية للمرأة وتقديم الدعم  العملوالصحفية والتلفزيونية والسينما 

 مة، وتوجيه النساء وتشجيعهن ليكناالقتصادي لها  لزيادة مساهمتها في عملية التنمية المستدا

جزءاً فاعالً من العملية اإلنتاجية، وأيضا تنقية المناهج التعليمية والبرامج اإلعالمية من الصور 
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قديم الدعم إلعطاء صورة أكثر حضارية لكونها جزءاً فاعالً ومشاركاً النمطية للمرأة، وتشجيع وت

 في جميع هموم الوطن بمختلف قطاعاته.

وكذلك تعميم ونشر ثقافة حقوق اإلنسان بين جميع شرائح المجتمع، وبين النساء بشكل خاص،  

مع وال يمكن كي يعرفن حقوقهن، وتالياً يدافعن عنها، ويجب أال ننسى أن النساء جزء من المجت

 المجتمع بمعزل عنهن. تطوير

لتجاوز ؛ واألمومةالعمل بشكل متواصل مع األمهات لتقديم الدعم الالزم لهن في مجال الطفولة 

 .آثار الحرب وتقديم الدعم النفسي والمادي لألسر المهجرة بسبب إرهاب العصابة االسدية

للمرأة، لضمان حضورها بمراكز صناعة القرار وضمان مشاركة المرأة  النص على نسبة تمثيل

 الجنس.تشاركية ال أحادية  االذي نريده سوريةف، إقصاءهاوتجنب 

افتتاح مراكز لمحو أمية رفع السوية التعليمية والمهنية للمرأة، وتمكينها في المجتمع، من خالل 

مساعدتهن في شق طريقهن في الحياة، في النساء، وتدريبهن على بعض الحرف والمهن، بغية 

 البالد. السيئة التي تمر بها ظل التحديات التي فرضتها األوضاع اإلنسانية

ً  االهتمام يتطلب الشاملة التنمية إنجاز إن  المرأة إدماج تشمل التي البشرية، بالتنمية أيضا

 عملية وترتكزالسياسية  الناس خيارات وتوسيع والسياسية، االقتصادية الحياة في ومشاركتها

 وتشكل البشرية، والموارد المال، ورأس المادية، الموارد: هي أساسية عناصر ثالثة على التنمية

 البشرية الموارد بتنمية الحكومات تهتم ذلك إلى واستناداً  فيها، األهم العنصر البشرية الموارد

 نصف تشكل المرأة كانت ولما والمستدامة؛ الشاملة التنمية لتحقيق ومهمة ضرورية كخطوة

 هذا من فعالة مساهمة دون تتحقق ال الحقيقية التنميةف مجتمع، أي في المتاحة البشرية الموارد

ً  كان المؤثر، النصف  الشاملة التنمية عملية في37 المرأة دور تفعيل الحكومات على لزاما

  .والمستدامة

 العام، والشأن السياسي المعتركب المرأة لدخول األساسية الوسيلة هي السياسية األحزابتشكيل  

 التغيير الجذري أجل من فيه والتأثير القرار صناعة إلى للوصول الرئيسي المدخل وهي

 .الديمقراطي

 الخاتمة:

عمليا فهي تمنع المرأة  أمانظريا  اإلنسانإن الهيئات والمنظمات الدولية التي تتشدق بحقوق 

الذي فرض  2254من حقها بالمشاركة السياسية وذلك كما ورد في  قرار مجلس األمن  السورية

                                                           
ً  إعداداً  وإعدادها ، وعمليا علميا بها واالرتقاء والثقافية، المادية قدراتها تنمية: المرأة دور تفعيل 37  لها، العمل فرص وتوفير ، مهنيا

 واتخاذ المسؤولية مواقع في مشاركتها وأهمية بأهميتها وتوعيتها معنوياتها ورفع ، األخرى المساعدة والخدمات الصحية، والخدمات
 .المرأة بحق المجحفة االجتماعية والتقاليد العادات من والتخلص نحوها، للمجتمع التقليدية النظرة وتغيير القرار،
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على الشعب الثائر وبذلك صادر خيار الشعب الحر وكذلك محاولة فرض مشروع  38معارضة

دستور عن طريق روسيا المحتلة والسماح للعصابة المجرمة بمحاصرة مناطق عديدة وحرمهم 

العيش كإنسان ومحاربتهم بلقمة العيش ومنع وصول الغذاء من ابسط حقوقهم وهو الحق في 

والدواء وابسط مقومات الحياة  فما الفائدة من زخم القرارات الدولية من قبل المدعي بحفظ السلم 

اتخاذ قرارات بحقه  واألمن الدوليين في ظل استمرار المجرمين بجرائمهم بل وبشكل اكبر من قبل

 .االسد كروسيا التي تمتلك حق الفيتووهنالك من يقف لجانب المجرم 

 ينها،وتخط الذكورية العقلية على تمّردن الميدان، في القرار صناعة في هام دور للثائرات كان

 ثورة السورية الثورةف ،وتعليم وثقافة تنمية نتيجة هي إنما قراراً، ليست للمرأة السياسية المشاركةف

 النمطية السلوكيات كل إزالة هو العام بمعناه والتمكين، والرجال للنساء حق هي والكرامة كرامة،

  .أدنى مراتب في وتضعها ودورها المرأة تنّمط التي والمؤسسات المجتمع في

 السياسي للتغيير مشروع ببناء بل فقط، مستبد بحاكم باإلطاحة الثورات نجاح يقاس الوبالتالي 

 إلى بالضرورة يحتاج والمساواة، والكرامة الحرية ثورة ونجاحأيضا،  واالقتصادي واالجتماعي

 واقتصادي. وسياسي ثقافي واجتماعي تغيير على يعمل وبرنامج تحرري سياسي مشروع

   المراجع:

  ويب إسالم شبكة على الشريف الحديث موسوعة .1

 والقانون اإلنساني الدولي القانون انتهاكات عن الدولية المسؤولية ، الخالد حمدم أحمد   .2

ً  السورية الحالة- اإلنسان لحقوق الدولي   2017، نشر ،نور ماجستير ،رسالة -أنموذجا

 2011  أيار 13بسوريا ، " الحرائر جمعة"بـ مظاهرات ،الجزيرة نت  .3

 الميدان في المسلحة بالقوات والمرضى الجرحى حال لتحسين األولى جنيف اتفاقية .4

 1949 أغسطس/  آب 12 في المؤرخة

 جنيف في المعقود الدبلوماسي المؤتمر في الحرب أسرى معاملة بشأن الثالثة جنيف اتفاقية .5

  1949 أغسطس/آب 12 إلى أبريل /نيسان 21 من

 في المؤرخة الحرب وقت في المدنيين األشخاص حماية بشأن الرابعة جنيف اتفاقية .6

  1949 أغسطس/آب12

 1949 أغسطس/  آب 12 في المعقودة جنيف اتفاقيات إلى اإلضافي األول البروتوكول .7

 المسلحة  الدولية المنازعات ضحايا بحماية والمتعلق

 أغسطس/  آب 12 في المعقودة جنيف اتفاقيات إلى اإلضافي الثاني البروتوكول .8

 الدولية غير المسلحة المنازعات ضحايا بحماية المتعلق1949

                                                           
  2017، السورية الثورة على السياسي التسلق ،االستراتيجية والدراسات الدولية للعالقات السوري المركز للمزيد راجع : 38

https://goo.gl/TGRQ67  

https://goo.gl/TGRQ67
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  2015السورية ، األمن أفرع في ، االغتصاب اإلنسانالشبكة السورية لحقوق  .9

 والدراسات الدولية للعـــالقــــات الســــــوري المركـــــــز .10

  لشعب منحة إلى حرب جريمة من القسري اإلستراتيجية،التهجير

 السياسي التسلق االستراتيجية، والدراسات الدولية للعالقات السوري المركز .11

  2017، السورية الثورة على

 توثيق لندن ، -  اإلستراتيجيةمركز الشرق العربي للدراسات الحضارية و  .12

 السورية  الثورة نساء لها تتعرض التي االنتهاكات

( 215 الفرع)شهادة معتقلة سابقة في  سوريا، في االنتهاكات توثيق مركز .13

  2013 األول كانون دمشق،العسكرية في  للمخابرات التابع

 /األول كانون 10 في إلنسانوالثقافة،اإلعالن العال المتحدة ، األمممنظمة  .14

  1948 ديسمبر

،لعام  1325 األمن مجلس قرار منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ، .15

2000 

 في اإلنسان حقوق حالة– 2015/2016 للعامتقرير  الدولية، العفو منظمة .16

 200ص ، سوريا،- العالم

 /تموز17 في روما في المعتمد الدولية الجنائية للمحكمة األساسي روما نظام .17

  1998 يوليه

 المحتويات

 1 ........................................... صدى ال صوت السورية الثورة في المرأة

 1 ................................. :وقلبها السورية الثورة أمهات السوريات النساء

 3 ......................................................... : سندا أصبحت عبئا أعد لم

 4 ................................................ : الدولي والمجتمع السورية المرأة

 5 ........... : اإلسالمية الشريعة وفي اإلنساني الدولي القانون في النساء حماية

 5 ...................................................... : اإلنساني الدولي القانون في

 الحروب في النساء حماية إعالن و اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن

 5 ......................................................................... :والمنازعات

 9 ...................... :1949 لعام األربعة جنيف اتفاقيات في المرأة حماية: أوال
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 12 ................ :1977 لعام اإلضافيين البروتوكولين في المرأة حماية:  ثانيا

 15 ............................................... : اإلسالمي الفقه في النساء حماية

 17 ........................................... : السورية الثورة قبل السورية المرأة

 18 ...................................................... : الثورة بعد السورية المرأة

 20 ............................................................................. :النتائج

 21 ......................................................................... :التوصيات

 23 ............................................................................ :الخاتمة

 24 ............................................................................ :المراجع

 

 

 

 


