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المشاركات في هذا الملف

تنويــه: تنشــر )رواق ميســلون( فــي هــذا العــدد عشــر مشــاركات كتابيــة أخــرى حــول ملــف )تجــارب نســوية 
خــالل الربيــع العربــي(، بعــد أن نشــرت فــي العــدد الســابق عشــر مشــاركات حــول الملــف نفســه.
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النساء السوريات.. حق تقرير المصير ونضال االستمرارية
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ّ
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تاريخ وصول المادة:  24 آذار/ مارس 2021

فتــح الربيــع العربــي بــاب األمــل واســًعا أمــام النســاء لتحقيــق أهــداف قضيتهــن، وجــددت نســائم الصحــوة 
التــي شــهدتها الــدول العربيــة فــي العقــد األخيــر أمنيــات النســاء فــي الحصــول علــى بيئــة متفهمــة تحتــرم 

وجودهــا كامــاًل.
تأثــرت الحركــة النســوية بمنــاخ الحريــة العــام ورأت أن النضــال فــي ســبيل الحريــة ال يتجــزأ، وأنهــا قــد 

ــادي. ــراز دورهــا الري ــادة المجتمــع وإب ُمنحــت الفرصــة إلثبــات قدرتهــا علــى قي
ــة  ــة الفردي ــح الحري ــح مالم ــدأت تتض ــث ب ــة، حي ــة عام ــوة حري ــي صح ــع العرب ــالق الربي ــق انط ــد راف لق
ــب  ــن الرك ــوية ع ــة النس ــف الحرك ــم تتخل ــخاص، ول ــن األش ــر م ــدى كثي ــة ل ــؤولية االجتماعي ــي المس ووع
فقــد بــدأت تتضــح مالمــح المشــروع النســوي وتســجيل النقــاط وبنــاء االســتراتيجيات واألهــداف مــن أجــل 

ــة كاملــة. ــل الحقــوق اإلنســانية والقانوني اســتكمال تحصي
عشــر ســنوات مــن الربيــع مــرت علــى قيامــة الشــعب الســوري ثائــًرا فــي وجــه الطغــاة، تختلــف التســمية 
ــن  ــاة المواط ــاد معان ــي ازدي ــد، ه ــم واح ــدة واألل ــة واح ــى النتيج ــات وتبق ــى الكلم ــرددون عل ــال الم ويحت
ــاة النســاء بصــورة خاصــة فــي حملهــن مســؤوليات تفــوق قدراتهــن النفســية والجســدية، فــي  وازديــاد معان
ــي  ــا ف ــي تعانيه ــة الت ــات القانوني ــكالت والمعوق ــى المش ــالوة عل ــة، ع ــة والمجتمعي ــة القانوني ــاب الحماي غي
ظــّل وجــود قانــون قاصــر، وإجــراءات معوقــة وروتينيــة تشــّل حركــة النســاء فــي المجتمــع وتحرمهــن القــدرة 

ــا. علــى التصــرف قانونًي
يضــاف إلــى معانــاة النســاء فــي شــؤون الحيــاة اليوميــة بعــد الثــورة، الثمــن الــذي دفعنــه فــي المعتقــالت، 
ــتخدام  ــة، واس ــة الجاني ــلطات األمني ــن الس ــن م ــي تعذيبه ــان ف ــالت واإلمع ــي المعتق ــوق ف ــن المخن فصوته

كاتبــة حقوقيــة وروائيــة ســورية، مــن مواليــد مدينــة حمــص فــي عــام 1983، درســت 
الحقــوق فــي جامعــة دمشــق وتخرجــت منهــا فــي عــام 2005، وتابعــت دراســاتها العليــا فــي 
اإلدارة فــي المعهــد الســوري - الفرنســي »المعهــد الوطنــي لــإدارة العامــة«. محاميــة تكتــب 
فــي مجــال حقــوق المــرأة وتمكينهــا. نالــت جائــزة كتــارا للروايــة فــي دورتهــا الخامســة لعــام 
2019. ينشــر لهــا مقــاالت رأي بشــكل دوري فــي المواقــع والصحــف اإللكترونيــة. تكتــب القصــة 
بــة للدرامــا فــي القاهــرة ضمــن فريــق أكاديمــي  القصيــرة والنصــوص النثريــة. عملــت مدّرِ

بهــدف تمكيــن األطفــال الالجئيــن مــن االندمــاج عــن طريــق الفــن.

وش
ّ
وفاء عل
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وســائل تعذيــب مهينــة تتــرك آثــاًرا نفســية وجســدية علــى المــدى الطويــل، مثــل االغتصــاب الــذي كان أهــم 
ــرة  ــى نظ ــد عل ــد،  وأك ــي آن واح ــا ف ــرأة وروحه ــد الم ــن جس ــى طع ــب، أدى إل ــائل التعذي ــن وس ــيلة م وس
دونيــة تســّلع جســد المــرأة وتجــد منــه باًبــا لإلهانــة والتجريــح، وال ُيســتثنى مــن تلــك المعانــاة مــا ألــّم بهــّن 
مــن تغييــب وإخفــاء قســري ومحــاوالت طعــن وتشــويه وتحييــد عــن المشــهد العــام والسياســي علــى وجــه 

الخصــوص.
ــي  ــي والسياس ــهد االجتماع ــن المش ــا ع ــدف تنحيته ــتمرة به ــش مس ــاوالت تهمي ــرأة مح ــت الم ــد عان فق
علــى الرغــم مــن تحملهــا العــبء والمســؤوليات، بالمــوازاة مــع الرجــل، مــرات كثيــرة وأضعاًفــا مضاعفــة 

فــي أحيــان مختلفــة.
لقــد شــهدت العقــود األخيــرة تطــوًرا الفًتــا فــي ذلــك الصــدد علــى صعيــد حضــور النســاء فــي المياديــن 
ــان،  ــض األحي ــي بع ــر ف ــي كبي ــّد مجتمع ــك بص ــل ذل ــية، قوب ــة والسياس ــة واالقتصادي ــانية واالجتماعي اإلنس
مــن جــراء ســيطرة الفكــرة القديمــة القائلــة إن بعــض المياديــن تعــد حكــًرا علــى الرجــال، مــا يجعلنــا أمــام 
ــدم  ــا زال يصط ــتبدالها م ــاء إال أن اس ــوص النس ــائدة بخص ــكار الس ــض األف ــك بع ــة تفكي ــتحقاق محاول اس

ــة. ــات مختلف بصعوب
تتضمــن دســاتير الــدول عــادة إرســاء مبــادئ مجتمعيــة غيــر قابلــة للمســاس بهــا وعلــى القوانيــن الوضعيــة 
ــق مــا يتناســب معهــا، وتنــص عــادة علــى  ــة وتطبي احترامهــا وعــدم الخــروج عليهــا فــي النصــوص القانوني
نصــوص تكفــل المســاواة بيــن الجنســين، غيــر أن القوانيــن الوضعيــة الخاصــة تخالــف تلــك المبــادئ فــي 
كثيــر مــن األحيــان وتقــع فــي فــخ التمييــز الواضــح بيــن الجنســين عــن درايــة أحياًنــا أو عــن ســوء فهــم فــي 
أحيــان أخــرى بحجــة مراعــاة األعــراف االجتماعيــة والدينيــة، ليبقــى الدســتور فــي نهايــة األمــر بمبادئــه ال 

يتعــدى كونــه حبــًرا علــى ورق.
تشــير اإلحصــاءات أنــه علــى الرغــم مــن ازديــاد مشــاركة المــرأة فــي مجــاالت العمــل العامــة، فــإن نســبة 
ــا واضًحــا فــي رحلــة  ــزال قليلــة وقــد ال تشــكل فرًق ــة بنســبة الرجــال العامليــن فيهــا، مــا ت المشــاركة مقارن
نضالهــا مــن أجــل الحصــول علــى حقوقهــا اإلنســانية كاملــة ألســباب اجتماعيــة غالًبــا وعمليــة ومهنيــة فــي 

أحيــان أخــرى.
ومــن بــاب اإلنصــاف؛ علينــا أن نشــير إلــى نقطــة قــد نغفــل عنهــا فــي خضــم نقاشــاتنا بخصــوص المــرأة 
ــب،  ــة فحس ــاة العام ــن الحي ــى ميادي ــرأة عل ــل الم ــر عم ــي أن يقتص ــر المنطق ــن غي ــا، فم ــا وعمالته وحقوقه
ذلــك أن كثيــًرا مــن النســاء قــد يعملــن فــي مــزارع وحقــول أو مصانــع أو فــي المنــازل وفًقــا الحتياجاتهــن أو 
لظروفهــن المعيشــية، مــن دون أن تؤخــذ هــذه األرقــام في الحســبان فــي الدراســات واإلحصــاءات الموجودة، 
إضافــة إلــى أن ربــات البيــوت قــد يعملــن بــدوام كامــل فــي منازلهــن ويؤديــن مهمتــي التربيــة والتعليــم، فــي 
وقــت ينكــر العالــم علــى ربــات البيــوت صفــة المــرأة العاملــة، ذلــك أنهــم يعــدون أداء الواجبــات المنزليــة 

مــن اختصاصهــا وال تســتحق عليــه شــكًرا أو عرفاًنــا.
ــة، إال  عملــت المــرأة فــي المنــزل وفــي المزرعــة وفــي مجــاالت المياديــن العامــة السياســية واالجتماعي
أن ذلــك لــم يثنهــا عــن دأبهــا فــي رحلــة نضالهــا المســتمر منــذ مئــات الســنوات لتحصيــل حقوقهــا التــي ال 

تختصــر فقــط فــي حــق االقتــراع أو التمثيــل السياســي أو مــا شــابه.
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لقــد بــرزت المــرأة فــي التنظيمــات الحزبيــة وفــي قيــادة التظاهــرات ودعــم الحــراك، واســتمرت قدرتهــا 
ــا  ــتها زمنً ــي همش ــع الت ــراف المجتم ــع أط ــامح م ــة والتس ــد للعدال ــوم جدي ــة مفه ــي صياغ ــواء ف ــى االحت عل

ــاًل. طوي
ــًرا فــي بنــاء الــدول فــي معنــاه الحرفــي  ــا كبي ــا لقــراءة التاريــخ أن المــرأة حملــت عبًئ أثبتــت التجربــة وفًق
فــي األوقــات التــي تلــت الحــروب، فقــد ســاهمت فــي أعمــال البنــاء مثلمــا ســاهمت فــي البنــاء فــي معنــاه 
ــرأة  ــف الم ــم تتخل ــة، ول ــة واالجتماعي ــا التربوي ــا أدت مهمته ــرية، كم ــس البش ــد النف ــى صعي ــازي عل المج
ــي  ــت ف ــة ووقف ــا دافئ ــام بيوًت ــن الخي ــت م ــد صنع ــور فق ــذه األم ــص ه ــا يخ ــي م ــب ف ــن الرك ــورية ع الس
التظاهــرات متصــدرة المشــهد مدافعــة عــن حــق المجتمــع الســوري فــي الحريــة والديمقراطيــة، خطــت فــوق 

ــة مجــدًدا. ــواء القضي آالمهــا وحملــت ل
غيــر أنهــا قوبلــت فــي أغلــب الحــاالت بنكــران عرفانهــا ورفــض االعتــراف بهــا كائنـًـا كامــاًل، إذ مــا زالــت 

حتــى اللحظــة تعــّد كائنـًـا مــن الدرجــة الثانيــة إنســانًيا واجتماعًيــا وقانونًيــا وسياســًيا.
لقــد شــكل نضــال المــرأة فــي العقــد األخيــر عالمــة فارقــة إذ إن المــرأة وعلــى اختــالف مجــاالت عملهــا، 
ــا كبيــًرا مــن مغبــات الحــروب التــي مــا تــزال قائمــة فــي  أدت واجبهــا الثــوري ونالــت حصتهــا ودفعــت ثمنً

بعــض الــدول.
ــي  ــب ف ــى جن ــا إل ــل جنًب ــرأة الرج ــاركة الم ــك- أن مش ــااًل للش ــدع مج ــا ال ي ــت -بم ــي يثب ــع العرب فالربي
الحلــم أو فــي الخــروج لتحقيقــه، بــات أمــًرا جليًّــا حتــى لــو كثــرت األقاويــل حولــه أو اختلفــت بخصوصــه.
يعــد شــهر آذار/ مــارس شــهر االحتفــال بالنســاء واألمهــات وربمــا مــن قبيــل المصادفــة أن يكــون شــهر 
انطــالق الثــورة الســورية التــي شــاركت فيهــا المــرأة وتصــدرت فيهــا مشــاهد عــّدة، ســواء كانــت أًمــا أم امــرأة 

عاملــة ووضعــت بصمتهــا فــي الحــراك.
يتبــدى لنــا بعــد انــدالع الثــورة الســورية ومــا تبعهــا مــن كــوارث إنســانية أخــذت أشــكااًل عنيفــة مــن حــرب 
مســتعرة، أو اعتقــال أو تهجيــر أو تغييــب وإخفــاء قســري، الــدور الــذي ســقط علــى كاهــل المــرأة ربــة المنــزل 
بعــد غيــاب الرجــل الــذي كانــت تتقاســم معــه المهمــات العائليــة، إذ وجــدت نفســها وحيــدة يثقــل كاهلهــا 
واجــب تعويــض غيــاب رب األســرة وتأميــن احتياجــات المنــزل مادًيــا وتأديــة واجبــات األب واألم الماديــة 

والمعنويــة.
لــم تختلــف معانــاة المــرأة مجتمعًيــا وقانونًيــا عــن معانــاة الرجــل بســبب أحــداث العنــف كثيــًرا فقــد كانــا 
ــان، عــالوة علــى مــا وقــع علــى أكتافهــا مــن  ــر مــن األحي ــه فــي كثي ــم ذات ــدق نفســه وعايشــا األل فــي الخن
مســؤوليات أســرية وتربويــة ومهنيــة بســبب غيــاب الرجــل بفعــل عامــل الحــرب المســتمر، رافــق ذلــك وجــود 
تحجــر قانونــي تجــاه الحقــوق الممنوحــة للنســاء وانعــدام مرونــة تطبيــق النصــوص القانونيــة لتتناســب مــع 

الظــروف العامــة والخاصــة التــي تقــف عائًقــا فــي وجــه إتمــام كثيــر مــن المهمــات األســرية.
ــة  ــار أو احتمالي ــالق الن ــر إط ــاوزة خط ــا متج ــة أيًض ــورية والعربي ــرات الس ــي التظاه ــرأة ف ــت الم خرج
االعتقــال، صــدح صوتهــا عالًيــا ونظمــت حــركات سياســية مناهضــة لألنظمــة السياســية فــي ســبيل المطالبــة 
بالحريــة المنشــودة فدخلــت المعتقــالت وتحملــت صنــوف التعذيــب المختلفــة التــي تمعــن األجهــزة األمنيــة 

فــي اســتخدامها.
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لــم تثبــت النســاء بمشــاركتها فــي الحــراك الثــوري أحقيتهــا فــي اكتســاب حقوقهــا فحســب، بــل أوضحــت 
للعالــم أنهــا شــريكة فــي حمــل الهــّم العربــي والمواطنــة واألحــالم مــن دون اعتبــار أن هــذه مهمــة الرجــل 

فحســب، بــل عــّدت نفســها عنصــًرا اجتماعًيــا فاعــاًل عليهــا أن تكــون عامــاًل أساســًيا فــي التغييــر المأمــول.
رافــق ذلــك -فــي بعــض األحيــان- وجــود هجمــة مضــادة تنفــي عــن الحركــة النســوية أحقيتهــا وترفــض 
ــن  ــص م ــر بالتخل ــت الحاض ــي الوق ــة ف ــر األولوي ــا تنحص ــة، وإنم ــت أولوي ــا ليس ــة أنه ــتمرارها بحج اس
ــى  ــع، أدى إل ــات المجتم ــي فئ ــاص ف ــوي الخ ــاط النس ــورة النش ــويه لص ــل تش ــان، فحص ــتبداد والطغي االس
نفــور عــام مــن الحركــة مــا انســحب علــى رفــض المطالــب المحقــة بالمطلــق ونبــذ الســيدات المشــاركات 

فــي الحركــة. 
لقــد بّيــن مــا ســبق وجــود مشــكلة حقيقيــة كشــفها الوعــي الــذي اكتســبته الشــعوب بعــد انطــالق الثــورات 
ضــد الطغيــان، إذ أوضــح وجــود فجــوة عميقــة بيــن النــص والتطبيــق وبيــن اإلنشــاء النظــري واألمــر الواقــع، 
ــا  ــوض تداوله ــات المرف ــن التابوه ــت م ــي كان ــائية الت ــا النس ــن القضاي ــر م ــارة كثي ــًعا إلث ــاب واس ــح الب وفت

اجتماعًيــا.
إن خــروج المــرأة عــن صمتهــا جعلهــا تدفــع الثمــن األكبــر فــي أحيــان كثيــرة بســبب ســعيها إلــى الخــروج 
مــن عبــاءة المجتمــع، وال يعــد ذلــك أمــًرا غيــر طبيعــي فهــو اســتمرار لسلســلة المعانــاة التــي ألمــت بهــا منــذ 

قديــم الزمــان. 
لكــن خــروج المــرأة مــن عبــاءة العــادات والتقاليــد ال يعنــي كســر قيمــة المجتمــع وال يعنــي تفكيك األســرة 
أو كل المثالــب والعيــوب التــي يتفنــن فــي ســردها رافضــو فكــرة المســاواة، إن المــرأة بوصفهــا إنســاًنا كامــاًل 
تحــاول إثبــات ذاتهــا وتدفــع الثمــن غالًيــا فــي ســبيل تحقيــق تلــك الغايــة، مــن أجــل أن تنــال اعتراًفــا عالمًيــا 

بهــا علــى أنهــا ليســت جســًدا فحســب تقتصــر مهمتــه علــى الجنــس واإلنجــاب.
وفــي هــذا الصــدد فــإن األمــر األكثــر أهميــة هــو مــا حققتــه المــرأة فــي ثورتهــا علــى صورتهــا النمطيــة 
ــي  ــة الت ــًرا أن تبتعــد عــن الصــورة المثالي ــارت المــرأة أخي ــاًل، فاخت ــا طوي ــه زمنً ــذي وضعــت في والقالــب ال
ــارت أن  ــيته، واخت ــن قدس ــم م ــى الرغ ــة عل ــة واألموم ــب التضحي ــن قال ــت م ــم إذ خرج ــا العال ــمها له رس
تزيــح هالــة القداســة عنهــا لتظهــر إنســاًنا عادًيــا قابــاًل للخطــأ والصــواب، ومــن حقــه أن يختــار لنفســه طريًقــا 

ــه المجتمــع. ــا عمــا درج علي مختلًف
تقاســمت النســاء الهمــوم واألعبــاء مــع الرجــل وحملــن عنــه نصــف مــا كان يحملــه فــي زمــن الســلم، مــن 

دون أن نغفــل انفطــار قلبهــن لفقــدان فلــذات أكبادهــن استشــهاًدا أو اعتقــااًل أو تغييًبــا قســرًيا. 
لــم يكــن يــوم الثامــن مــن آذار/ مــارس مناســبة لالحتفــال فــي بدايــة األمــر، بــل كان إعالًنــا تضامنًيــا مــع 
نضالهــا لتحصيــل حقوقهــا ومناصرتهــا، ولهــذا فــإن غايتــه ال تقتصــر علــى االحتفــال مــن عدمــه، مــع األخــذ 
فــي الحســبان أن مــا حصلــت عليــه المــرأة حتــى اآلن مــن أهــداف مــا زال غيًضــا مــن فيــض، تثبــت ذلــك 
التشــريعات القانونيــة التــي تنتقــص مــن حــق المــرأة وتعدهــا كائنًــا قاصــًرا ناقــص األهليــة فــي الواليــة علــى 

نفســه وأبنائــه والقائمــة تطــول.
ــر مرحــب بهــا  ــار أخــذ ورد وغي ــة التــي تنتقــص مــن المــرأة حتــى اآلن مث مــا زالــت التشــريعات القانوني

ــّزم جهدهــا وإمكاناتهــا. ــي تق ــة الت ــرة االجتماعي ــى النظ ــة إل ــا، إضاف رســمًيا واجتماعًي
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ــه بعــد كــون النضــال مــا زال فــي  ولهــذا فقــد آن األوان للعمــل علــى تغييرهــا، فاالحتفــال لــم يحــن وقت
ــة بحاجــة إلــى وقــت طويــل لتحقيــق الهــدف. ــه والقضي بدايت

ــًزا  ــن التــي تكشــف تميي ــات والمنظمــات للدفــاع عــن حقــوق المــرأة أو إصــالح القواني تناهــض الجمعي
ــه، إال أن الحديــث  ــا، فــي حيــن تتعــرض المــرأة إلــى عنــف نفســي يــوازي العنــف الجســدي ويكافئ جندرًي
ــرون  ــااًل لــدى أولــي األمــر وأصحــاب الشــأن ذلــك أنهــم ي ــه ال يلقــى ب ــا أو أن ــه يعــد فــي حــدوده الدني عن
البحــث فــي التعنيــف النفســي رفاًهــا ال محــّل لــه مــن اإلعــراب فــي ظــل مــا تعانيــه الــدول والمجتمعــات 

علــى الصعيــد العــام.
مــن نافــل القــول إن تلــك المعانــاة تعــد أمــًرا طبيعًيــا فــي بــالد تفتقــر إلــى الديناميــة، وانعــدام التعامــل بروح 
القانــون وتكيــل بمكياليــن فــي مختلــف الوجــوه السياســية والقانونيــة وهــذا أمــر تعرفــه النســاء والرجــال ممن 

ال يتمتعــون بحيــاة طبيعيــة تحتــرم اإلنســان والمواطــن ذكــًرا كان أم أنثى.
ــاء  ــش دور النس ــوي، وتهمي ــاط النس ــه النش ــع ورفض ــة المجتم ــو مناهض ــا ه ــًرا طبيعًي ــد أم ــا ال يع ــن م لك
اإليجابــي ومحاولــة قولبــة دورهــا فــي إطــار اجتماعــي معيــن، ورفــض تصدرهــا المشــهد العــام بحجــج دينيــة 

واجتماعيــة واهيــة.
إن المشــكلة الحقيقيــة التــي تقــف فــي وجــه نهضــة المجتمــع بحراكــه النســوي هــي األصــوات المتعاليــة 
التــي تهــزأ مــن تجــدد المطالبــة بحقــوق المــرأة، وتســخيف دورهــا وأحقيتهــا ومحاولــة النيــل مــن الخطــاب 
ــوق  ــز ف ــة، للقف ــاظ دميم ــم بألف ــوية ونعته ــة النس ــي الحرك ــطات ف ــى الناش ــوم عل ــم، والهج ــوي القائ النس

ــروعة. ــب المش ــة للمطال ــة المنطقي المعالج
لقــد افتقــر المجتمــع إلــى تكويــن حاضــن يحتــوي مطالــب النســاء، ويعــد منصــة ومنطلًقــا لرغبتهــن فــي 
الحفــاظ علــى إنســانيتهن كاملــة وتحصيــل حقوقهــن، فــكان المجتمــع بشــرائحه عبًئــا إضافًيــا للمــرأة، إذ إنــه 
يكيــل تجــاه النســاء بمكياليــن فتــارة يطالبهــن بــأداء واجباتهــن اإلنســانية، بحكــم الظــرف غيــر الطبيعــي القائــم 

ومــرات كثيــرة يحــاول كــّم أفواههــن عــن المطالبــة بحقوقهــن.
ال تطمــح النســاء إلــى المســاواة مــع الرجــل فــي الــدول االســتبدادية القائمــة علــى اإلســاءة إلــى اإلنســان 
وســلب حقوقــه، فالرجــل ليــس أفضــل حــااًل فــي دول عديمــة المعاييــر إنمــا تســعى المــرأة إلــى االعتــراف 
بإنســانيتها كاملــة وتحصيــل حقوقهــا مــن دون نواقــص، ومــن دون أن نحتــاج إلــى وصايــة ذكوريــة ومجتمعيــة 
تعتقــد أنهــا األفضــل واألنجــح فــي تســيير حياتهــا وتقريــر مصيرهــا وفــي هــذا تتمنــى النســاء أن يكــن مــع 

الرجــال يــًدا واحــدة مــن أجــل العمــل علــى إزاحــة الظلــم والنضــال مــن أجــل مجتمــع ودول عادلــة. 
إن المطالبــة بالحريــة أمــر ال يتجــزأ وال يمكــن أن يحمــل وجهيــن متناقضيــن لتكــون الحريــة مجــزأة إلــى 
أقســام أو تــوزع بحســب المســتحقين، إذ مــن غيــر الممكــن النضــال مــن أجــل الحريــة الفرديــة أو السياســية 
والعمــل علــى النهضــة بالمجتمعــات، فــي مجتمعــات تتجاهــل وجــود المــرأة أصــاًل، أو نعمــل على اســتثنائها 
ــه أن  ــوق علي ــل الحق ــل ني ــن أج ــل م ــة ويناض ــن بالحري ــن يؤم ــعوب، فم ــوق الش ــاداة بحق ــة المن ــن حزم م

يعتــرف أن للمــرأة حًقــا ال يقــل أهميــة وال يقــل درجــة عــن حــق الشــعوب العربيــة فــي تقريــر مصيرهــا.
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