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ــر  ــاج ونش ــى بإنت ــة، ُتعن ــر ربحي ــتقلة، غي ــة مس ــة وبحثي ــة ثقافي مؤسس
ــية  ــا السياس ــاول القضاي ــي تتن ــب الت ــوث والكت ــات والبح الدراس
ــط،  ــرق األوس ــة الش ــي منطق ــة ف ــة واالقتصادي ــة واالجتماعي والثقافي
وتولــي اهتماًمــا رئيًســا بالترجمــة بيــن اللغــات األوروبيــة، اإلنكليزيــة 
ــى اإلســهام فــي  ــة. وتهــدف إل ــة، واللغــة العربي والفرنســية واأللماني
التنميــة الثقافيــة والتفكيــر النقــدي واالعتنــاء الجــاد بالبحــث العلمــي 
واالبتــكار، وإلــى تعميــم قيــم الحــوار والديمقراطيــة واحتــرام 
ــرات،  ــة والخب ــة والمعرف ــادل الثقاف ــعى لتب ــان. وتس ــوق اإلنس حق
وإقامــة شــراكات وعالقــات تعــاون وثيقــة مــع المؤسســات والمعاهد 
ــة  ــن بأهمي ــة. وتؤم ــة واألوروبي ــة، العربي ــة والعلمي ــز الثقافي والمراك
تعليــم وتدريــب الشــباب، واألخــذ بيدهــم، واالرتقــاء بهــم ومعهــم 
ــة  ــا التدريبي ــون خططه ــل لتك ــاج، وتعم ــداع واإلنت ــلَّم اإلب ــي س ف
متوافقــة مــع المعاييــر العالميــة، بالتعــاون مــع مجموعــة مــن الخبــراء 

ــن. ــرب واألوروبيي الع

مجلــة »رواق ميســلون« للدراســات الفكريــة والسياســية؛ مجلــة بحثيــة 
علميــة، فصليــة، تصــدر كل ثالثــة أشــهر عــن مؤسســة ميســلون للثقافــة 
 .(ISSN: 2757-8909) ــاري ــي معي ــم دول ــا رق ــر، وله ــة والنش والترجم
وُتعنــى بنشــر الدراســات ومراجعــات الكتــب، ويتضمــن كل عــدد منهــا 
ــر  ــة تحري ــة هيئ ــة. وللمجل ــواب الثابت ــا ومجموعــة مــن األب ــا رئيًس ملًف
ــى  ــة إل ــتند المجل ــا، وتس ــرف عليه ــارية تش ــة استش ــة، وهيئ ص متخصِّ
ــا، وإلــى  أخالقيــات البحــث العلمــي، وقواعــد النشــر المعتمــدة عالمًي
نواظــم واضحــة فــي العالقــة مــع الباحثيــن، وإلــى الئحــة داخليــة تنّظــم 

عمليــة التقويــم.
ــر  ــدة، عب ــية جدي ــة سياس ــواب فكري ــرق أب ــى ط ــة إل ــح المجل تطم
إطــالق عمليــة فكريــة بحثيــة معّمقة أساســها إعمــال النقــد والمراجعة 
ــدة،  ــرى جدي ــا أخ ــاء قضاي ــا، وبن ــك القضاي ــئلة، وتفكي ــارة األس وإث
ــادة  ــة إلع ــه أداة فاعل ــرى بوصف ــة كب ــدي أهمي ــر النق ــي التفكي وتول
النظــر فــي األيديولوجيــات واالتجاهــات الفكريــة المختلفة الســائدة.
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أنا امرأة.. زوجة وأم.. وأحلم بأن أكون رئيسة الجمهورية السورية 

هدى أبو نبوت

لم تكن مزحة

ــي  ــوريات ف ــابات الس ــن الش ــة م ــا لمجموع ــا يوًم ــي قلته ــارة الت ــذه العب ــل، ه ــة الظ ــة خفيف ــن نكت ــم تك ل
ــذ  ــي من ــن السياس ــة والتمكي ــوق المدني ــى الحق ــب عل ــة التدري ــن رحل ــدأت معه ــا ب ــب عندم ــة إدل محافظ

ــن. عامي
ولــم تــأت أيًضــا فــي ســياق »كســر الجليــد« الــذي نمارســه كمدربيــن/ات، لســهولة التعــارف والبــدء فــي 
ــات  ــلًفا بمطّب ــًزا س ــات مجه ــن التدريب ــوع م ــذا الن ــف إذا كان ه ــة، فكي ــل محتمل ــن دون عراقي ــب م أي تدري

ثقافتنــا الشــعبية التــي تنّمــط دور المــرأة فــي المجتمــع وتحــّد مــن طموحهــا وأحالمهــا. 
بالتأكيــد، أعلــم أنــه طريــق ملغــوم، خصوًصــا مــع تطبيــع عــدد كبيــر مــن النســاء مــع هــذه األدوار، بحيــث 
أن النســاء أنفســهن قــد يســخرن بالخفــاء مــن هــذه األمنيــة، لمعرفتهــن أنهــا شــبه مســتحيلة التحقيــق، وأغلبهن 
يختبــرن يومًيــا أنواًعــا مختلفــة مــن التمييــز الجنــدري، علــى مســتويات أدنــى بكثيــر مــن الحلــم بوصولهــن 

لمراكــز القــرار.
مناهضة العنف ضد النساء.. حرب واحدة ومعركتان

ــه منــذ والدتهــا تركــة ثقيلــة مــن التمييــز علــى أســاس النــوع االجتماعــي،  تحمــل المــرأة فــي العالــم كّل
لكــّن المتغيــرات الكبيــرة علــى مســتوى القانــون وحقــوق اإلنســان، التــي رافقــت النضــال النســوي الغربــي، 
الــذي تبلــور فــي بدايــة القــرن العشــرين واّتســم بخطــوات جديــة للمطالبــة بحــق النســاء باالنتخــاب وإلغــاء 
ــة  ــم متقدم ــف دول عال ــي تصن ــم الت ــي دول العال ــين ف ــن الجنس ــاواة بي ــس المس ــة وتكري ــر المزدوج المعايي
ــد  ــرب بع ــي الغ ــاء ف ــاح النس ــى نج ــري(، أدت إل ــف العنص ــذا التصني ــى ه ــي عل ــن اعتراض ــم م ــى الرغ )عل
نضــال طويــل فــي التخلــص مــن التمييــز الجنــدري فــي كثيــر مــن القوانيــن علــى مســتوى العمــل والمشــاركة 

صحافيــة وناشــطة نســوية ســورية، مهتمــة بالشــأن السياســي الســوري، مدربــة وناشــطة 
فــي المجتمــع المدنــي فــي مجــال التمكيــن السياســي للنســاء فــي ســورية، تكتــب فــي 

مواقــع إلكترونيــة عديــدة.

هدى أبو نبوت
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بالحيــاة العامــة، حيــث اســتطعن حجــز مواقــع متقدمــة فــي مراكــز القيــادة واتخــاذ القــرار السياســي، وبــرزت 
ــت لعــدة ســنوات  ــي ُصنّف ــركل الت ــال مي ــة أنجي ــل المستشــارة األلماني ــم السياســية مث أســماء مهمــة فــي عال
كأقــوى شــخصية فــي العالــم. حتــى أن المؤّسســات األشــّد ذكورّيــًة وعــداًء للنســاء فــي البلــدان الغربّيــة، أي 

التنظيمــات الشــعبوّية والقومّيــة المتطّرفــة، باتــت ال تمانــع فــي زعامــة نســاء كماريــن لوبــن فــي فرنســا. 
فــي المقابــل، فــي البلــدان التــي تخضــع ألنمــاط بدائيــة بالحكــم كاألنظمــة الديكتاتوريــة المســتبدة ومــا 
تنتجــه هــذه األنظمــة مــن انعــدام للحريــات العامــة والخاصــة ومــن بنــى تشــريعية ترّســخ انعــدام المســاواة بين 
أفــراد المجتمــع مــن جهــة، وبيــن الرجــل والمــرأة مــن جهــة أخــرى، بقيــت المطالــب بحقــوق المــرأة مجــرد 
ــن شــروط الحيــاة مــع العبوديــة. حتــى جــاءت ثــورات الربيــع العربــي، التــي  غطــاء أو عمليــة تجميليــة ُتحسِّ
زادت معهــا توقعــات الشــعوب ببنــاء دولــة مدنيــة ســقفها القانــون والعدالــة االجتماعيــة والمســاواة الكاملــة 
ــآالت  ــالف م ــع اخت ــن م ــع، لك ــة للجمي ــوق المواطن ــل حق ــتوٍر يكف ــي دس ــة ف ــة مكرس ــين، دول ــن الجنس بي
ثــورات الربيــع العربــي، فإنهــا لــم تقــدم أي جديــد علــى هــذا الصعيــد، بــل علــى العكــس، بــات للمخــاوف 
مــن أن تفقــد النســاء مكتســباٍت اســتحقتها زمــن األنظمــة الســابقة مــا يبّررهــا، وفــي حالتنــا الســورية تحديــًدا 
ل الثــورة إلــى حــرب غيــر منتهيــة صحابهــا تدويــل الملــف الســوري، ُوضــع الحلــم فــي خانــة انتظــار  وتحــوُّ

حــّل يكفــل االنتقــال السياســي والنهــوض بســوريا مــن جديــد.
ــع  ــر ومــا رافقهــا مــن إجحــاٍف وتجاهــٍل لحقــوق المــرأة مــن قبــل جمي إال أن ســنوات الحــرب والتهجي
األطــراف أثبتــت أن مواجهــة المجتمــع الســلطوي األبــوي ال تقــل أهميــًة عــن مواجهــة المســتبّد والســلطات 
ــا أو وحــدًة فــي النضــال بينهمــا، وأن دولــة المواطنــة هــي الحــّل الوحيــد  القمعيــة، وأن ثمــة ارتباًطــا عضوًي
لتحقيــق العدالــة والمســاواة بيــن أفــراد المجتمــع الواحــد، وللتخلــص مــن آثــار عقــوٍد مــن انعــدام المســاواة 
ومــن الذاكــرة الشــعبية المحّملــة بثقافــة ُتخِضــع المــرأة وتحــّط مــن قدرتهــا وتقلــّل مــن دورهــا فــي المجتمع. 
كمــا بّينــت ســنوات الحــرب حتميــة العمــل علــى تفكيــك هــذا اإلرث، إلعــادة االعتــراف بالمــرأة كإنســان 
ــة  ــة التــي تناقــض المواطن ــة الذكوري ــة المجتمعي ــة، ولتفكيــك البني ــة أو رقاب ــاج لوصاي ــة ال تحت كامــل األهلي

المتســاوية وتقــف فــي وجــه تحقيقهــا. 
اختالل ميزان القوى والسلطة

ــخ فــي عقلهــا  د أدوار المــرأة فــي مجتمعاتنــا الشــرقية منــذ اليــوم األول الــذي تبصــر فيــه النــور، وتترسَّ  ُتحــدَّ
الباطــن قائمــة طويلــة مــن المســلمات تبــدأ بـــ )ناقصــات العقــل( وهــو المدخــل الــذي يبيــح للرجــال مبــدأ 
)الواليــة والقوامــة(، وال تنتهــي عنــد األدوار النمطيــة المتاحــة للنســاء فــي المجتمــع بوصفهــا زوجــة وأم وإذا 

حظيــت بفرصــة للتعليــم تصبــح طبيبــة أو معلمــة.
ــا ذاكــرة امــرأة ســورية مــن  وتبــدأ رحلــة إقصــاء النســاء مــن الشــأن العــام منــذ الطفولــة، وال تخلــو تقريًب
ــة،  ــة الفارق ــذه اللحظ ــن ه ــوغ، م ــن البل ــد س ــارع بع ــال بالش ــي األطف ــع باق ــب م ــن اللع ــا م ــة حرمانه تجرب
أصبحــت كل تصرفاتهــا وحركاتهــا وهواياتهــا وخياراتهــا بالحيــاة ترتبــط بشــكل مباشــر بتضاريــس جســدها 
ــًة مــع  ــا ومتماهي ــل، مرغمــة أحياًن ــاس وألســنتهم تقب ــون الن ــه مــن عي ــى(، وفــي ســبيل المحافظــة علي )كأنث

د مســار حياتهــا. ــواب المتاحــة لهــا والتــي تحــدِّ ــان، بطــرق األب ــد فــي أغلــب األحي العــادات والتقالي
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فــي حيــن تشــرع األبــواب أمــام الذكــور للدراســة والعمــل واكتســاب الخبــرات، واحتــالل جميــع المراكــز 
القياديــة فــي المجتمــع مــن صفــة رب األســرة حتــى رئيــس الجمهوريــة، وتعمــل جميــع الدوائــر االجتماعيــة 
والتعليميــة والثقافيــة وحتــى الفنيــة علــى تكريــس هــذا الــدور، والدفــع بتفــوق الرجــل علــى المــرأة بالعلــم 
ــغل  ــد وتش ــة القائ ــب صف ــات، فيكتس ــة التحدي ــجاعة لمواجه ــرارات والش ــاذ الق ــة باتخ ــل، والحكم والعم

النســاء مقعــد التابــع مــن دون أن يطلــب منهــا حتــى »الجلــوس عليــه«.
إن تنامــي شــعور القــوة والتفــوق عنــد الرجــال يعــّرض النســاء بطبيعــة الحــال إلــى جميــع أنــواع العنــف 
النفســي والجســدي، فقــد وّثقــت عشــرات التقاريــر الدوليــة أرقاًمــا مخيفــة للممارســات العنيفــة ضــد النســاء 
فــي »الــدول الناميــة« ومــن بينهــا ســوريا، فــي حيــن أن هنــاك أنماًطــا مــن العنــف ضــد النســاء مــن الصعــب 
رصدهــا باألرقــام فــي مجتمعاتنــا، لكنهــا تظهــر بالنتائــج فــي حياتنــا اليوميــة، ومــن بينهــا العنــف الممــارس 
علــى النســاء العامــالت بالشــأن العــام والسياســي بشــكل خــاص، الــذي يجبرهــن علــى االنســحاب واالنكفاء 
عــن المنافســة أو يحصــر وجــود بعضهــن كأرقــام تحقــق كوتــا نســائية فــي بعــض المجــاالت، لكنهــا مهملــة 
وال تؤّثــر فــي اتخــاذ القــرارات الحاســمة لعــدم الثقــة بكفاءتهــا، وهــذا ســبب إضافــي يجعلنــي أرفــض نظــام 
ــع  ــا وفاعــاًل فــي جمي ــة تجعــل دور النســاء حقيقًي ــة وكيفّي ــا السياســية وأطالــب بحقــوق متســاوية كّمي الكوت

المجــاالت التــي تعمــل بهــا.
امرأة بألف رجل

اختبــرت بنفســي هــذا النــوع مــن العنــف النفســي الواقــع علينــا كنســاء فــي الخــوض فــي مجــاالت يظــن 
الرجــال أنهــا حكــًرا لهــم، وذلــك عندمــا بــدأت التدويــن عــام 2005 كونــي مهتمــة بالشــأن السياســي فــي 
دولــة لهــا تاريــخ قمعــي مثــل ســوريا، لــم أتجــرأ علــى الكتابــة باســمي واختــرت اســًما مســتعاًرا، وخــالل 
ــة  ــت األغلبي ــة. كان ــدول العربي ــع ال ــن جمي ــٍع م ــف متاب ــى 100 أل ــي إل ــي مدونت ــدد متابع ــل ع ــن وص عامي
بطبيعــة الحــال مــن الرجــال بســبب انكفــاء النســاء عــن الخــوض فــي الشــأن السياســي خصوًصــا فــي تلــك 

الفتــرة.
بعــد عاميــن امتلكــت الجــرأة ألعلــن عــن اســمي الصريــح، وكانــت معرفــة أغلــب الرجــال أن وراء هــذا 
العقــل الحكيــم كمــا وصفــوه )امــرأة( مفاجــأة كبيــرة لهــم. توالــت الســنوات وبــدأْت الثــورة وكنــت أملــك 
حســاًبا علــى الفيــس بــوك منــذ عــام ٢٠٠٨ يحمــل اســمي، وكانــت أول مواجهة لــي ضــد النظــام الديكتاتوري 
والمجتمــع علــى حــد ســواء هــو ضــرب كل النصائــح بإخفــاء هويتــي خوًفــا مــن االعتقــال والتشــّبث باســمي 
الصريــح. لــم يعــرف المحيــط الضيــق فــي حينهــا الســبب الحقيقــي وراء قــرار خطيــر كهــذا، لكننــي اختبــرت 
ــة  ــال اعترافهــم بمنطقي ــا أن ــى اســتطعت أن ــي رجــل حت ــون أنن ــة عندمــا ظــنَّ المدون شــعوري ســابًقا بالدوني
أفــكاري وارتقيــت بنظرهــم إلــى مرتبــة تســمح لهــم بمناقشــتها بجديــة ألننــي بنظرهــم )امــرأة بألــف رجــل(.

الشرف والعار ليسا صفات أنثوية

ــن  ــع ع ــوية تداف ــطة نس ــي وناش ــأن السياس ــة بالش ــة مهتم ــي كصحفي ــن موقع ــورة، م ــنوات الث ــوال س ط
حقــوق المــرأة، لــم أســتطع فصــل مطالــب الثــورة عــن مقاومــة الظلــم الــذي نتعــرض لــه كنســاء، خصوًصــا 
بعــد أن شــاهدنا بالتجربــة كيــف أن النســاء دفعــن ثمنًــا باهًظــا مــن كل األطــراف المتنازعــة التــي اســتخدمْت 
ــى الناشــطات والعامــالت فــي  أجســادهن كأدوات حــرب أو اســتغلتهن فــي المخيمــات ودول اللجــوء. حت
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الشــأن السياســي لــم ينجيــَن مــن هــذا العنــف، وقــد يبــدو لآلخريــن أن واقــع المــرأة العاملــة فــي الشــأن العــام 
أفضــل مقارنــة بالنســاء فــي المخيمــات او النازحــات، لكــن التمييــز واإلقصــاء ومحــاوالت االبتــزاز واحــدة، 

وإن اختلفــت ظاهرًيــا بالنــوع والكــم.
تصلنــي يومًيــا عشــرات الرســائل مــن رجــال يتابعــون صفحتــي علــى الفيــس بــوك، يهاجموننــي فيها بأبشــع 
العبــارات حــول هــدم قيــم األســرة وتشــجيع النســاء علــى التحــرر والفجــور، عنــد كل منشــور أشــير فيــه إلــى 
حادثــة عنــف تتعــرض لــه النســاء أو عنــد نشــر مقــال يوضــح أهميــة النضــال لبنــاء دولــة مدنيــة تتمتــع فيهــا 
النســاء بحقــوق المواطنــة المتســاوية. وال تنتهــي أشــكال العنــف عنــد هــذا اإلطــار، بــل تتصاعــد بالتدريــج 
حتــى تصــل إلــى المنابــر فــي المســاجد مــن خــالل التجييــش ضــد النســاء العامــالت فــي الشــأن العــام، حتــى 
أصبــح العمــل السياســي للنســاء علــى وجــه الخصــوص فــي الداخــل الســوري محفوًفــا بمخاطــر محــاوالت 
ــي  ــية الت ــزاب السياس ــات واألح ــي المؤسس ــى ف ــف حت ــم تتوق ــي ل ــي الت ــل السياس ــن العم ــاء ع ــاد النس إبع
تشــكلت بعــد الثــورة ومحــاوالت تهميــش دورهــن أو محاربتهــن مــن خــالل أجســادهن، تــارًة بنشــر صــور 
خاصــة لهــن للتحريــض ضدهــن، وتــارًة أخــرى باســتخدام الفــن لنقــد العمــل السياســي النســائي باســتخدام 
إيحــاءات جنســية وضيعــة. قــد أكــون محظوظــة بأننــي لــم أتعــرض لتجربــة كهــذه، لكــن عــدم تعــرض بعضنــا 
حتــى اآلن ال يحمينــا مــن أن يكــون الســيف )الشــرف/العار( مســلًطا نحــو رقابنــا فــي أي لحظــة يصنّفنــا فيهــا 

الخصــم أعــداًء محتَمليــن.
ــا ُيمــاَرس العنــف علــى مقاييــس  ــاًء علــى جنســهن، ومــن هن ــم النســاء بن ــة ُتقيَّ فــي المجتمعــات الذكوري
ــرف  ــوم الش ــالل مفه ــن خ ــل م ــي العم ــر ف ــى أي تقصي ــب عل ــا، وُتحاس ــدل جماله ــا ومع ــدها ومظهره جس
ــي  ــرد ف ــر ف ــم وأصغ ــن الع ــرف األب واألخ واب ــل ش ــا تتحّم ــن دون إرادة منه ــي م ــى، فه ــق باألنث ــذي ُلِص ال
ــح  ــرف يبي ــذا الش ــدود ه ــارج ح ــع خ ــه المجتم ــلوك يصنّف ــه، وأي س ــع كل ــمل المجتم ــى تش ــة حت العائل
للجميــع انتهــاك خصوصيتهــا بأبشــع الطــرق ومحاســبتها علــى خيارتهــا الشــخصية، فــإذا خلعــت الحجــاب 
باعــت دينهــا، وإذا ارتــدت لبــاس الســباحة علــى البحــر تحولــت إلــى عاهــرة، وإذا لمــع اســمها فــي المجتمــع 
ــد وصلــت إلــى ذلــك مــن خــالل جســدها. المــرأة ال تســتحق أي  ــرة فهــي بالتأكي وأصبحــت شــخصية مؤث
منصــب مهمــا صغــر أو كبــر فــي الدولــة، ليــس ألنهــا ليســت كفــؤة أو جديــرة بتحمــل مســؤوليتها المهنيــة، 

ــاة خاصــة ال تتفــق مــع شــرف األمــة. مهمــا بلــغ مســتوى ذكائهــا ورجاحــة عقلهــا، يكفــي أنهــا تعيــش حي
ــة تؤكــد العنــف الجنســي الممنهــج ضــد النســاء العامــالت فــي الفضــاء  ــة معين ــكاد ننســى حادث ــا ال ن إنن
ــية. إن  ــابات سياس ــة حس ــاء لتصفي ــاد النس ــتخدام أجس ــهولة اس ــد س ــرى تؤك ــة أخ ــي حادث ــى تأت ــام، حت الع
تصــدر وســم »القاضيــة الزانيــة«، التــي أقيلــت مــع عــدد مــن القضــاة فــي تونــس منــذ أســبوع بقــرار منفــرد 
ــل الســلطة  ــة مــن قب ــل علــى ذلــك. نالحــظ كيــف أن التهمــة المعَلن ــر دلي ــة، هــو أكب مــن رئيــس الجمهوري
السياســية تتمحــور حــول قضايــا فســاد فــي حيــن ُأجبــرت القاضيــة علــى فحــص »العذريــة«، لــم يســأل أحــد 
عــن عالقــة فحــص العذريــة بتهــم فســاد مالــي، ولــم يهتــم أحــد باختــراق خصوصيــة امــرأة مــن دون إرادتهــا، 
ــا علــى المســتقبل المهنــي المــرأة قضــت نصــف حياتهــا فــي  ولــم يفكــر أحــد بخطــورة إلقــاء التهــم جزاًف
ــا  ــبب كاف إلبعاده ــذا س ــذراء«، ه ــت ع ــا »ليس ــم أنه ــا يه ــة، كل م ــة قاضي ــى رتب ــت إل ــى وصل ــة حت الدراس
بشــكل تــام عــن العمــل وموقعهــا القضائــي. يحــق لنــا كنســويات بعــد كل مــا حــدث أن نســأل، لــو كانــت 

ــة؟؟  ــة ذاتهــا تتعلــق برجــل، هــل تتســاوى العقوب الحادث
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أعمــل منــذ عاميــن علــى تدريب شــابات ســوريات فــي الداخــل الســوري علــى الحقــوق المدنيــة والتمكين 
السياســي، أتعــرض لكثيــر مــن التشــكيك فــي جــدوى هــذه التدريبــات فــي بلــد يغــوص بالكــوارث وتتعــرض 
فيــه النســاء ألبشــع أنــواع العنــف، ويســألوني كثيــًرا، باســتخفاف بالعمــل النســوي الســوري وأولوياتــه، عــن 

أهميــة رفــع مســتوى الوعــي السياســي عنــد فئــة ال خبــرة لهــا وال معرفــة بالشــأن السياســي.
ــاء  ــل النس ــل، جه ــن الجه ــدأ م ــاء يب ــه كنس ــرض ل ــذي نتع ــف ال ــذور العن ــأن ج ــخ ب ــان راس ــدي إيم عن
بذواتهــن وحقوقهــن وقدرتهــن علــى التغييــر، تطبيــع النســاء مــع العنــف ومــع التصغيــر ومــع األدوار النمطيــة، 
ــق  ــي الطري ــة ه ــة. إن المعرف ــاة العام ــن الحي ــاء ع ــاد النس ــوارد، إبع ــى الم ــول إل ــي الوص ــاواة ف ــدم المس ع
ــد للتمــرد علــى كل المســّلمات التــي ســجنتنا داخــل أجســادنا، فإمــا نحــن أدوات جنســية أو أمهــات  الوحي

ــا. ــة تحــت أقدامن تقــف الجن
أذكــر أننــي فــي أول جلســة تدريبيــة توجهــت للشــابات قائلــة: المعرفــة حــق لــكل إنســان، ال يوجــد مجــال 
فــي هــذه الحيــاة يعجــز عقلكــن عــن فهمــه أو اســتيعابه، مهمتنا مًعــا أن نبحــث عــن الحقيقــة، الحريــة، العدالة، 
والمواطنــة، وأن نكتشــف مًعــا موقعنــا كنســاء مــن هــذه المفاهيــم فــي مجتمعاتنــا، ســيأتي اليــوم الــذي ُتتــاح 
فيــه للســوريين/ات بدايــة عقــد جديــد. لذلــك، بالتأكيــد، أنتــن فتيــات جميــالت وأمهــات رائعــات، لكنــي 

امــرأة، زوجــة، وأّم.. وأحلــم بــأن أترشــح لرئاســة الجمهوريــة الســورية.
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