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ارتبط ذكر املرأة السورية عرب التاريخ بعظمة نضاهلا يف سبيل النهوض مبجتمعها منذ االنفصال عن الدولة العثمانية إىل التحرر من 
االحتالل الفرنسي وصواًل إىل ما تطلبه عهد االستقالل من هنضة ثقافية واجتماعية كانت السيدة السورية دعامة أساسية فيها.

يصادف يوم الثامن من آذار - مارس هذا العام الذكرى الثالثة بعد املئة ليوم املرأة العاملي، ولسنني خلت رَمَز هذا اليوم 
بالنسبة للسوريني والسوريات لعيد االستبداد، حيث وافق تاريخ انتقال السلطة حلزب البعث، واندثر فعليًا معىن هذا اليوم، 
لكن بروز كفاح املرأة السورية وحتديها للقمع خالل العامني اللذين مرّا على بدء االحتجاجات الشعبية يف سوريا منحا 
هذا اليوم رمزيته احلقيقية فأعادا للذاكرة حتدي النساء العامالت الاليت خرجن يف عام 1857 لالحتجاج يف شوارع مدينة 
نيويورك على الظروف الالإنسانية اليت كن جيربن على العمل خالهلا، ورغم وحشية الشرطة يف تفريقهن حينها، فقد كانت 

احلادثة سببًا لطرح مشكلة املرأة العاملة.

ويف الثامن من آذار/ 1908 عادت اآلالف من عامالت النسيج للتظاهر حامالت ورودًا وخبزًا يف خطوة رمزية هلا داللتها 
وطالبت املسرية هذه املرة بتخفيض ساعات العمل ووقف تشغيل األطفال ومنح النساء حق االقتراع. وكانت مسريهتن بداية 
تشكل احلركات النسوية، وبدأ االحتفال بالثامن من آذار كيوم املرأة األمريكية سنة 1909. غري أن ختصيصه كعيد عاملي 
للمرأة مل يتم سوى سنة 1977. وحتول إىل مناسبة عاملية يسلط الضوء خالهلا على التحديات اليت تواجه النساء يف العامل 

وطرق التغلب عليها.
وحيث أن املرأة هي الضحية األوىل للنزاعات، وتقع على كاهلها أعباء احلرب بشكل خاص، وغالبًا ما تكون النساء والفتيات 
عرضة للعنف اجلنسي، ويُعانني بشكل خاص من حتقيق العدالة بسبب وصمة العار اليت ترافق الناجيات منهن، فقد سعت 
الشبكة السورية خالل العامني املاضيني ومنذ بدء االحتجاجات الشعبية لتوثيق واقع املرأة السورية وما تتعرض له بدقة يف 
حماولة لتسليط الضوء مبا يتالءم مع حجم التضحيات اليت قدمتها السيدة السورية، وانتهاكات حقوق النساء اليت تعرضت هلا، 
ورغم احملاوالت العديدة لوضع اإلصبع على اجلرح مل تلقَ هذه التقارير رد الفعل املناسب من قبل منظمات حقوق اإلنسان 

أو حىت املنظمات النسوية يف العامل.

واقع المرأة السورية ومشاركتها في االحتجاجات الشعبية: 
الشريكة  الرجل،  بيد جبانب  الكرامة واحلرية وتقف مكتوفة األيدي فكانت يدًا  لتتخلف عن ثورة  مل تكن حفيدة زنوبيا 
والداعمة والضحية، وتنوعت أشكال مشاركتها، ومنذ املظاهرة األوىلمل يكد يغب دور املرأة عن مظاهرة سواء باحلضور أو 
التنظيم أو ختطيط الشعارات املكتوبة وتأليفها، إىل التصوير واملشاركة عرب وسائل التواصل االجتماعي، كما حتركت النسوة  
بشكل املطالبة بالبيانات املطلبية فكانت النساء وراء بيان احلليب الذي طالب بإغاثة أطفال درعا، كما اقترحت دانا اجلوابرة 
فكرة قافلة فك احلصار عن درعا، ونظمت أخرى مظاهرة القمصان البيض يف العاصمة دمشق، ومحالت واعتصامات خمتلفة، 
إىل الكتابة وبخ اجلدران يف دمشق ومحاة والسويداء، كما أن معظم اجملالت الثورية اليت نشأت خالل الثورة اعتمدت على 

املرأة بشكل خاص فكانت األساس يف نقل أخبار احلراك الثوري، وكان لإلعالم النسوي الدور األكرب يف إعالم الثورة.
أوىل ضحايا اإلعالم يف مدينة محص بعد اندالع االحتجاجات الشعبية بأيام معدودة الشابة هتاين خلف هالل اخلالدي، اليت  
قنصًا وهي تقوم بالتصوير من شرفة منزهلا يف حي اخلالدية حبمص، فكان أول شهيد إعالمي يف الثورة السورية )أنثى(، بينما 
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