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 :الممخص
يتناول البحث نضال المرأة السورية خالل االنتداب الفرنسي، لم تغفل المرأة 
السورية عن الثورات والجمعيات التي اندلعت بل شاركت وبذلت كل الجيود 

مع الرجل وساندتو لمتخمص من االنتداب الفرنسي، ووقفت المرأة السورية 
في حروبو ضد المستعمر الفرنسي وكان لممرأة السورية دورًا بارزًا في 
تحقيق االستقالل وبقيت تحارب وتتظاىر فضاًل عن الجمعيات التي 

وكان العديد من  ;9<6أسستيا الى ان تحقق االستقالل الذي حدث عام 
جتماعية، إذ ان السياسيين يؤيدون مشاركة المرأة في الحياة السياسية واال

المرأة السورية كان ليا دور كبير سواء في العيد العثماني او العيد 
الفيصمي  او خالل االنتداب ، وشاركت مشاركة فاعمة مع اخييا الرجل في 
مقارعة االستعمار الفرنسي  وطالبت بالحرية واالستقالل حاليا حال الرجل 

الجمعيات في مناىضة ، كما شاركت اجتماعياً  من خالل المنتديات و 
االستعمار او من خالل التعميم الذي عدتو سالح  في وجو العدو الفرنسي 

 .;9<6حتى نالت سورية استقالليا عام 
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Abstract: 

The research deals with the role of Syrian women during 

the French Mandate. Syrian women did not neglect the 

revolutions and associations, but tried and made all 

efforts to get rid of the French Mandate. The Syrian 

woman stood with the man and supported him in his 

wars against the French colonialist.  In addition to the 

associations that it founded until independence was 

achieved in 1946, many politicians supported the 

participation of women in political and social life, as 

Syrian women had a great role, whether during the 

Ottoman era, the Faisal era, or during the mandate, as 

they actively participated with  Her brother, the man, 

was in the fight against French colonialism and 

demanded freedom and independence like men. She also 

participated socially through forums and associations in 

the fight against colonialism or through education, which 

she considered a weapon in the face of the French enemy 

until Syria gained its independence in 1946, in which 

Syrian women had a role in that. 
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 المقدمة
كان لممرأة دور بارز في سورية  في مدة االنتداب الفرنسي ، فقد شاركت القتال مع 

التذبذبات  الشعبية المستمرة ضد الرجل سواء في الثورات التي اندلعت او من خالل 
االستعمار الفرنسي ، فقد واجيت المرأة السورية صعوبات كبيرة في المجتمع حول وضعيا 
االجتماعي ، يتناول ىذا البحث دور المرأة السورية اثناء االنتداب الفرنسي اذ وقفت المرأة 

بسيطة الواعية المتمردة عمى السورية الى جانب الرجل في ظل االنتداب الفرنسي ،تمك المرأة ال
الضغوط االجتماعية ، وشقت طريقيا متحدية مجتمع ذكوري ذو تقاليد راسخة ، عمى الرغم 
من وجود المرأة السورية في الصالونات االدبية و المجالت النسائية اال ان مشاركتيا في 

، وأن اختيار  اليموم العامة والحياة السياسية لموطن تركت بصمة واضحة ال يمكن انكارىا
موضوع  نضال المرأة السورية ضد االنتداب الفرنسي كان من الموضوعات الميمة، واعتمدت 
منيجية الدراسة في ىذا البحث عمى الوحدة الموضوعية مع مراعاة التسمسل التاريخي قدر 
االمكان   كما تطرق البحث الى المرأة السورية خالل االنتداب الفرنسي ودورىا في الحرب 
ووقوفيا جنبًا الى جنب مع الرجل ،تناول البحث تعميم النساء ودورىن اثناء االنتداب ، وايضا 
تناول ىذا البحث الجمعيات االدبية ودور النساء في تأسيس تمك الجمعيات . اشتمل البحث 
عمى مصادر كثيرة ومتنوعة اىميا كتاب فائقة القاسم الذي كان بعنوان  نشاط المرأة السورية 

ي افاد البحث بمعمومات قيمة ووفيرة وايضًا كتاب سميحة عبد الحميد المرىش الذي كان الذ
يحمل عنوان التعميم في سوريا ومشكالتو اليامة ، الذي افاد البحث بمعمومات ميمة في تعميم 
النساء  فضاًل عن المصادر االخرى والرسائل واالطاريح والصحف والوثائق وغيرىا التي تم 

 ي نياية البحث في اليوامش ، ومن اهلل التوفيق والسداد .ذكرىا في ف
 اواًل:  المرأة السورية خالل االنتداب الفرنسي 

، وفي اليوم نفسو رفع  =6<6ايمول عام  80انتيى الحكم العثماني في دمشق في 
ام العمم العربي عمى سارية فوق مبنى البمدية ايذانًا بتحرير سورية من الحكم العثماني الذي د

، وبعد دخول ( 4)، وتشكمت حكومة عربية مؤقتة برئاسة األمير سعيد الجزائري(6)أربعة قرون.
، كمف عمي رضا الركابي بتشكيل  =6<6تشرين األول  :إلى دمشق في  (8)األمير فيصل

خرج ، و ( :)،وأعمن األمير فيصل بعد ذلك عن قيام الحكومة العربية في دمشق (9)حكومتو
من بيوتيم نساًء ورجااًل لمتعبير عن ابتياجيم بالحرية واالستقالل حتى جميع سكان دمشق 
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النساء المحجبات والقرويات المواتي قدمن من ضواحي المدينة تجمعن في الشوارع الرئيسية، 
في ساحة الشيداء وكن ييتفن بالحرية والوحدة العربية، وبحياة قائد الثورة العربية الكبرى 

ين لم يكن من المتعممات إال أن وعيين الوطني ىو الدافع لإلعراب عن وأبنائو، ورغم أن اغمب
 .(;)ابتياجين في ذلك اليوم الوطني

كانت أبرز وعود البريطانيين استقالل العرب ووحدتيم وسيادتيم، بيد ان بريطانيا 
تخمت عن وعودىا التي وعدتيا الى الشريف حسين باالستقالل ، وذلك من خالل عقد 

التي عقدت بين بريطانيا وفرنسا،  ;6<6بيكو عام  -السرية السيما اتفاقية سايكسالمعاىدات 
األمر الذي دفع  (>)وبالتالي تعارضت ىذه المعاىدة مع العيود التي قطعتيا بريطانيا لمعرب

القوات الفرنسية والبريطانية الن تتطمع لمتوجو الحتالل بالد الشام ، لتبدأ مرحمة جديده من 
الل بعد ان تم التخمص من الحكم العثماني القاسي الذي اثر في نفوس الشعب مراحل االحت

،  (<)ووصول لجنة كنج كراين <6<6، وعند انعقاد مؤتمر الصمح في باريس عام (=)السوري
الى  (60)الى سورية لتقرير مصيرىم واستفتاء السوريين في االنتداب، وتحدثت نازك العابد 

جب المبعوث االمريكي بذكائيا وشخصيتيا القوية، كما حثت المجنة باسم سيدات دمشق فاع
السيدات عمى كتابة العرائض لممطالبة باالستقالل ونظمت مظاىرات نسوية لممطالبة 

 .(66)باالستقالل مما اثار استياء المبعوث االمريكي كراين بشكل كبير
دأت الحركة وعندما دخمت القوات الفرنسية الى الساحل السوري وحاولت االنتشار، ب

الوطنية السورية التنظيم لمقاومة االستعمار الفرنسي الجديد، وكان لمنساء السوريات دور كبير 
في مقارعة االستعمار، السيما من خالل الثورات التي اندلعت ضد االستعمار الفرنسي ، 

، (64)في جبال الالذقية في سوريا 40<6-<6<6ومنيا: ثورة الشيخ صالح العمي التي اندلعت 
وشاركن فييا مجموعة من النساء بشكل كبير وفعال، من خالل تقديم الماء والمؤن لمثوار 
وتقديم الخدمات الطبية، فضاًل عن مشاركتين بالعمميات عسكرية فاستشيد عدد منين واسر 
بعضين اآلخر، ومن أبرز ىؤالء النساء فضة احمد حسين زوجة الشيخ صالح العمي، التي 

ر من المعارك في الجبل جنوبو وشمالو ، ويذكر انيا كانت تقوم بحمل شاركت معو في كثي
البريد بين قيادات قطاعات الثورة الى مناطق اخرى، وعندما احتمت القوات الفرنسية قرية بدر، 
التحقت فضة بزوجيا الشيخ صالح، لكنيا تعرضت لقصف الطائرات الفرنسية أثناء تواجدىا 

نيا تمكنت من تضميميا ونجحت بالمحاق بزوجيا الشيخ صالح الغابات المحيطة بالقرية، لك
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، كما (68)   في سورية <6<6كانت ىذه من اسوء الحوادث التي واجيتيا اثناء اندالع ثورة عام 
شاركت الزوجة االخرى لمشيخ صالح العمي المدعوة حبابة في المعارك الى جانب زوجيا، 

تتفقد الحرس لياًل، وتأخذ سالح من تجده نائمًا منيم، باستخدام السالح، وكانت  وكانت  ماىرة
 (69) مكانو وتتولى الحراسة

والتي  40<6نيسان عام  =6كذلك اندلعت ثورة أخرى في جبل الزاوية وىي ثورة 
، وشاركت فييا الكثير من النساء البارزات في الحركة (:6)قادىا الزعيم الوطني ابراىيم ىنانو

ية ىنانو شقيقة ابراىيم ىنانو التي كرست حياتيا في سبيل تحقيق الوطنية السورية ومنين زك
، كما تبرعت بثروتيا وجميع ممتمكاتيا (;6)اىداف شقيقيا والمبادئ التي ناضل من اجميا 

لصالح الثورة الوطنية، وأصرت عمى البقاء بدون زواج لخدمة شقيقيا لكي تؤمن سبل الراحة 
، ( >6)ة البارزة عندما اختفى شقيقيا عن الفرنسيين لو، وكانت تجتمع مع الشخصيات الوطني

الذي كان يخطط كي يقوم بإشعال الثورة وكانت زكية ىمزة الوصل بين شقيقيا وبين تمك 
الشخصيات وترأست المظاىرات النسائية وقامت باليام الفرنسيين لذلك كانت مثاال رائعا لممرأة 

قل اليو االخبار عن طريق الطعام ، إذ تقوم المجاىدة، وعندما سجن شقيقيا ابراىيم كانت تن
 (=6)بوضع المراسالت داخل طعامو الخاص ورافقت شقيقيا الى اخر حياتو 

في ايطاليا ، وتقرر  40<6نيسان عام  :4عندما عقد بعدىا مؤتمر سان ريمو في 
فيو توزيع االنتدابات عمى األقطار العربية، ووضعت سورية ولبنان تحت االنتداب 

، فتحركت القوات الفرنسية الحتالل دمشق، وخاضت معركة ضارية مع القوات (<6)يالفرنس
، فكان من ابرز نتائجيا استشياد وزير الحربية في (40)العربية والتي عرفت بمعركة ميسمون

وايضا  دخول القوات الفرنسية إلى سورية، وسقوط  (46)الحكومة العربية يوسف العظمة
يل األمير فيصل وتعيين  مندوبًا فرنسيا ساميًا عمى الحكومة العربية في دمشق ورح

وبدخول القوات الفرنسية دخمت سورية  مرحمة   Gouraud(48)، ىو الجنرال غورو(44)سورية
، اذ فرضت فرنسا سيطرتيا الكاممة عمى سورية سياسيًا (49)جديدة من النضال الوطني

مى بالدىم أشد قسوة وارىاب من واقتصاديًا، وأدرك السوريون أن سياسة االنتداب الفرنسي ع
، وبالتالي عاشت سورية مدة حرجة تمثمت بدخول الفرنسيين إلى سورية ، (:4)العيد العثماني

 .(;4)وبدأت تبحث عن التنظيمات والتكتالت لمقاومة االحتالل الفرنسي
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كما شاركت المرأة السورية في معركة ميسمون الى جانب أخييا الرجل، وبرز منين 
بد التي رافقت وزير الدفاع يوسف العظمة في المعركة وحاولت انقاذه عندما اصيب، نازك العا

، وعندما قامت القوات الفرنسية بحممة اعتقاالت لبعض الشخصيات الوطنية (>4)لكنو استشيد
، احتجت النساء السوريات عمى ذلك، وقمن بالخروج  (=4)ومنيم عبدالرحمن الشيبندر

بمظاىرات بمشاركة نازك العابد، وخرجت مظاىرة نسائية في دمشق من منزل عبدالرحمن 
الشيبندر وطالبت بأطالق سراح الوطنيين والمطالبة ايضا بالحرية وشاركت في تمك المظاىرة 

 ،(<4)زوجة الشيبندر
شاركت النساء السوريات  :4<6الكبرى عام وعندما اندلعت الثورة السورية    

مشاركة فاعمة في مساعدة الثوار في حربيم ضد المستعمر الفرنسي وقدمن دعمًا كبيرًا لمثوار 
لمقارعة المحتمين ومنين المناضمة زىيرة شكير التي كانت من قرى الغوطة وناضمت مع 

بمغ عدد الشييدات  :4<6الثوار واستشيدت في معارك الغوطة، وفي ثورة جبل العرب عام 
خمسًا وتسعين شييدة كان لين دور كبير في المقاومة وايضا برزن نساء كثيرات في مساعدة 
الثوار ومن ابرزىن: بستان شمغين التي كانت تعد الطعام لمثوار وبعد نفاذ مدخراتيا المالية 

ازك العابد احد قامت ببيع مصوغاتيا الذىبية لشراء طحين لمثوار السوريين، وايضا كانت ن
، ظيرت ايضا شما ابو عاصي التي دعت (80)ثوارىا حيث خرجت سرًا وتنكرت بزي الرجال 

الثوار الى تناول الطعام عندىا وعبرت عن ذلك بقوليا: "من يريد ان يقاتل المستعمرين فميتقدم 
 ويأكل من طعامنا ومن ال يريد القتال فميخرج من ىنا فيو ال يستحق ان يأكل" فأثارت

، وبذلك دخل الشعب (86)بخطابيا ىذا حماس الرجال الذين ىبوا لممشاركة في المعارك 
السوري مرحمة جديدة من الكفاح المسمح ضد الفرنسيين في كل إنحاء سورية ابتداء من معركة 

، في حوران والمعارك التي حدثت في جبل العرب والغوطة  (88)،ثم معركة المزرعة  (84)الكفرة
، حيث قامت بتوفير الغذاء (:8)، كما ظيرت ايضًا عادلة بييم(89)عارك االخرىوغيرىا من الم

والكساء لمجائعين وكانت تنفق من ماليا الخاص مع مجموعة من الوطنيات وكان الشعب 
اثناء تمك المدة يعاني من دمار وشاركت في المظاىرات ودعمت الثوار سريًا، ازدادت حركتيا 

 ،(;8)تي التي كان لين اثر في مقارعة االستعمار الفرنسيوبرز العديد من النساء الموا
 :4<6لم تسمم المرأة السورية من التيم التي وجيت الييا خالل مشاركتيا في ثورة  

اال ان المجمس العدلي في دمشق اصدر براءتيا من خالل االحكام، فمثمما اتيمت عزيزة بنت 
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المجمس العدلي ببرائتيا لعدم كفاية بتيمة التجسس لصالح الثوار، فحكم  ;4<6محمد عام 
االدلة، كما تمت محاكمة رشيدة الزيبق قبل المجمس العدلي بعد مشاركتيا الى جانب زوجيا 
حسن الزيبق في المعارك، فاصدر المجمس حكمو ببرائتيا لجسامة التضحيات التي قدمتيا 

 (>8)والمتمثمة بتركيا لبيتيا وأوالدىا وتطوعيا لمجياد في سبيل الوطن 
أثارت القوات الفرنسية الفتن الطائفية وقسمت الشعب السوري إلى مجموعة طوائف 

، (=8)وأقميات المذىبية متنوعة ، ومن جانب أخر تدىور الوضع االقتصادي خالل تمك الحقبة 
، وىي من (<8)وحينما اندلعت المظاىرات المنددة باالستعمار الفرنسي ظيرت ثريا الحافظ 

وكان ليا  <4<6لتي دافعت وشاركت في المظاىرات النسائية السورية عام النساء البارزات ا
، كما انتخبت (90)دور كبير في دعم النساء ومحاربة السمطات الفرنسية عن طريق المظاىرات 

رئيسة لالتحاد النسائي العربي السوري واجتمعت في العام التالي  88<6عادلة بييم عام 
منو تدريب بعض الطالبات عمى رقص والسماح  لين  بالموسيقي السوري عمر يطش طمبت

اندلع االضراب العام )االضراب  ;8<6بالحفاظ عمى المون التقميدي لمفن السوري، وفي عام 
فضمن ىذا  ;8<6، في سورية بسبب المعاىدة المعقودة بين سورية وفرنسا عام  (96)الستيني(

، وساىم االتحاد النسائي العربي (94)االتحاد حقوق المضربين لكي ال يخرجوا عن االضراب
نجحت عادلة  99<6في مكافحة االمية وانعاش القرى ، وفي عام  >8<6السوري في عام 

لعب االتحاد دورًا ميمًا في تأمين  :9<6بييم في ضم جمعيات ميمة الى االتحاد، وفي عام 
 .(98)الغذاء ألفراد الشرطة، وتجييز مستشفى إلسعاف الجرحى
 ثانيًا : تعميم النساء السوريات في ظل االنتداب 

لم يكن التعميم متطورًا في سورية عندما كانت تحت الحكم العثماني، اما في عيد 
االنتداب الفرنسي تطور التعميم شيئًا فشيئًا في جبل الدروز فتم انشاء ثالث عشرة مدرسة 

التعميمية والتربوية من حيث ازدياد فأزداد عدد المدارس الى ثالثين مدرسة، وتطورت الخدمات 
، وفي دير الزور كانت الحركة التعميمية متطورة فشممت المدن (99)عدد الطالب وعدد المدارس

والقرى وكان التعميم مجاني مما ادى الى ازدياد االقبال عمى التعميم في جميع انحاءىا والسيما 
عدادي، بل اقتصر التعميم فييا عمى النساء لكن في البداية لم تعرف دير الزور التعميم اال

، إذ افتتحت فييا أول 44<6االبتدائي، وبدأ إقبال اإلناث عمى التعميم فييا ابتداءًا من عام
وىي  :4<6مدرسة لإلناث ىي مدرسة الزىراء، أما أول مدرسة اعدادية فييا فتأسست عام 
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ييز لكن بعد مرور مدة من المدرسة السمطانية والتي تغير اسميا فيما بعد الى مدرسة التج
الزمن تطورت وشممت التعميم االعدادي، وبعدىا افتتحت عدة مدارس منيا مدرسة الخنساء 

، ثم مدرسة زنوبيا لمبنات وخديجة الكبرى لمبنات وذات النطاقين لمبنات =8<6لمبنات عام 
النساء  وخولة لمبنات وكثير من المدارس التي انشأت لمنساء السوريات مما يدل عمى ان

 ، (:9)السوريات كانت راغبة في التعميم رغم ظروف االنتداب السيئة
حاولت السمطة الفرنسية السيطرة عمى التعميم في سوريا وتوجييو بما يتماشى مع 
مصالحيا من خالل المغة الفرنسية في المدارس، لكن ازدادت المدارس والمعاىد وازداد عدد 

ئيا لكنيم عمموا عمى توجييا عمى الوجو التي يريدونيا الطالب ولم يستطيع الفرنسيون الغا
لكنيم لم يستطيعوا ان يعمموا بحرية الن قوة الرأي العام كانت تواجييم من جية والثورات التي 

، لذلك ايقنت الحكومة السورية ان العامل (;9)كانوا يقومون بيا الثوار ضدىم من جية اخرى
 (>9)ميم االبتدائي في المدن والقرى وبين القبائلاالكبر لمنيوض في الدولة ىو نشر التع

، إلعادة تنظيم التعميم حيث وضعت عدة اىداف منيا (=9)وشاركت المرأة السورية العموية
االىتمام بنواحي الطالب المختمفة في شخصيتو واالىتمام بدور المعممين في المرحل االبتدائية 

لتعميم رغم الصعاب التي واجيتيا في ظل ، اما في دمشق استمرت المرأة في ا(<9)والثانوية
لكي يتمقى فييا  <4<6االنتداب الفرنسي، وانشأت مدرسة االدب العميا في دمشق في عام 

الطالب العموم واآلداب العربية والفرنسية ، اما بالنسبة لمجامعة فأفتتح اول فرع لمقبالة في كمية 
 49<6الث عشر طالبة، وفي عام ، وانتسبت الييا ث=6<6الطب بجامعة دمشق وذلك عام 

التحقت أول طالبة بكمية الحقوق، وفي العام  <4<6دخمت أول طالبة كمية الطب، وفي عام 
 .(0:)نفسو التحقت سبع طالبات بكمية اآلداب.

 ثالثا : الجمعيات االدبية في ظل االنتداب الفرنسي .
عربية لغة رسمية ظيرت عدة جمعيات في ظل العيد العثماني  تطالب بجعل المغة ال

، فبرزت نازك العابد (6:)وخالل الحكم الفرنسي ظيرت جمعيات عدة كانت تطالب باالستقالل 
في العيد الفيصمي وكان ىدفيا باألساس لم شمل أخواتيا الناىضات من خالل المنشورات 

سست التي نشرتيا في الصحف العالمية التي تدعوا الى حرية بالدىا واعطاء المرأة حقوقيا، وا
، واصدرت الجمعية مجمة ادبية (4:) <6<6نازك العابد جمعية نسوية باسم نور الفيحاء عام 

اجتماعية باسميا، وكانت مقاالتيا تيدف الى النيوض بواقع المرأة أسست نازك العابد جمعية 
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 40<6، كما شاركت في تأسيس النادي النسائي الشامي عام 40<6النجمة الحمراء عام 
وأسست مدرسة باسم مدرسة بنات الشيداء، وقدمت  (8:)عة من نساء الشام ،الذي ضم مجمو 

مع زميالتيا خدمات إنسانية وتربوية واجتماعية جمّى من مدرسة نور الفيحاء انبثقت مجمة 
نسوية وجمعية لمتمريض تحت اسم: اليالل األحمر، وشاركت فييا بنات دمشق المندفعات 

تعيدىا لبنات الشيداء بالرعاية والتعميم مجانًا وقامت بحسين الوطني إلغاثة المنكوبين، و 
 ،(9:) بتأسيس لجنة لمساعدة عوائل الثوار الذين استشيدوا أو فقدوا

مع مجموعة من 44<6كما اسست زىراء العابد جمعية نقطة الحميب الخيرية عام 
أراضي  السيدات وكان ىدف ىذه الجمعية خدمة اطفال سورية، إذ كانت زىراء العابد تمتمك

ومراعي تربي فييا األبقار، لذا تبرعت بكل حميب أبقارىا لتمك الجمعية في سورية حيث كانت 
، (::)تقوم بغمي الحميب وتعقيمو وتعبئتو في قناني زجاجية وتوزيعيا عمى اميات االطفال مجاناً 

التي كان  >4<6وايضا قامت عادلة بييم الجزائري بتأسيس جمعية يقظة المرأة الشامية عام 
ىدفيا تشجيع النساء الريفيات عمى العمل، وايضا تشجيعين عمى احياء الصناعات اليدوية، 

وكانت ىذه الجمعية تعد  =4<6وايضا قامت عادلة  بتأسيس جمعية دوحة االدب في عام 
، كم أسست في (;:)ركة المرأة في الحياة العامة السيما في النضال الوطني ىي البداية لمشا

العام نفسو جمعية دور المعممات في دمشق وكانت رئيستيا منيرة عمي الجابري  تأسست ىذه 
، كما اصدرت (>:)الجمعية  لكي ترفع من مستوى المرأة  االجتماعي والثقافي في سورية  

مجمة دوحة الميماس التي كانت أول مجمة نسائية عربية  وىي  ماري عبدة شقرا في العام نفسو
تم تأسيس االتحاد النسائي العام  88<6،وفي عام (=:)اول سيدة دافعت عن المرأة العربية 

والتي ترأستو عادلة بييم الجزائري وكان ذلك االتحاد ىو مؤسسة من مؤسسات المجتمع 
قطاع المرأة ،اذ كانت واجباتو اتخاذ  المدني وكان يمثل قطاع معين المجتمع الذي ىو

 (<:)االجراءات التي كانت تضمن مصالح المرأة وكان ذلك االتحاد لو دور كبير في سورية 
تأسست  98<6تأسست جمعية سيدات الحنان النسائية، وفي عام  94<6وفي عام 

البة اول جمعية سياسية وىي جمعية نساء العرب القوميات وىدفت ىذه الجمعية الى المط
بحقوق المرأة السياسية  وايضا اىتمت بقضية فمسطين وعقدت مؤتمرات من اجل قضية 

اعيدت تسمية االتحاد النسائي وسمي اتحاد الجمعيات النسائية في  99<6فمسطين، وفي عام 
، (0;)دمشق اذ ضم عدة جمعيات مختمفة في سورية واتبعت التقسيم االداري في سورية 



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (11( اجمللد )1العدد )

 2222 آذار

 

)90: ) 
 

ية دار المعممات وكانت تيدف الى توعية المرأة وايضا اسست واسست ثريا الحافظ جمع
، وفي العام نفسو تأسست جمعية االسعاف العام النسائي (6;) :9<6جمعية كفالة الفتاة عام 

ولم  (4;)برئاسة اسماء الخوري، والغاية من تأسيسيا كان اسعاف الجرحى ومعالجة المرضى
 (8;)ةتقبل تمك الجمعية أي تبرعات ذات صفة أجنبي

 النتائج
 توصمت الدراسة الى العديد من االستنتاجات منيا :

شاركت المرأة السورية الرجال ووقفت معيم جنبًا الى جنب اثناء االنتداب الفرنسي  -6
حيث قامت بتوفير الطعام لممقاتمين وشاركتيم في الحرب وطالبت باالستقالل والحرية ، حيث 

 ل سورية بقيت تحارب وتتظاىر الى ان تحقق استقال
ىدفت الجمعيات النسائية الى تعميم المرأة وتوعيتيا وحثيا عمى المشاركة في النضال  -4

ضد االستعمار وزجيا في العمل لتحرير المرأة ، لكن الظروف التي احاطت بتمك الجمعيات 
 جعمتيا غير قادرة عمى التأثير الفعال لتعبئة جماىير النساء الواسعة اال ضمن فئة محدودة 

العديد من السياسيين يؤيدون مشاركة المرأة في الحياة السياسية واالجتماعية ، اذ كان  -8
ان المرأة السورية كان ليا دور كبير وميم سواء في العيد الفيصمي او العيد الفرنسي ، كما 
وشاركت اجتماعيًا من خالل المنتديات والجمعيات في مناىضة االستعمار او من خالل 

 .;9<6سالح في وجو العدو الفرنسي حتى نالت سورية استقالليا عام التعميم الذي عدتو 
المرأة السورية لم تكن في تمك الحقبة التاريخية نموذجًا لممرأة الجاىمة الضعيفة 
المقتصرة حياتيا عمى الزواج ، بل كانت مناضمة بكل المعاني ، مناضمة ضد االحتالل 

 والنيضة والعموم  ومناضمة في مجال حقوقيا ، وفي مجاالت االدب
  االحاالت

  
 

                                                 
، المؤسسة العربي لمدراسات والنشر ،  4، ط 40<6  =6<6خيرية قاسميو ، الحكومة العربية في دمشق  (6)

 . ;9، ص 4=<6بيروت ، 
، وىو ابن األمير عمي باشا نجل األمير عبد القادر الجزائري ، وقد تمقى  8==6سعيد الجزائري : ولد عام  (4)

دخل الجزائري مدرسة عنبر الثانوية ثم المدرسة العميا  عمومو الدينية في المدرسة الريحانية وبعد ذلك
، وترأس جمعية العيد ولجنة  =6<6بغمطة سراي في اسطنبول، وقد تقمد رئاسة الدولة السورية في عام 
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الدفاع عن الخط الحجازي وترأس لجنة المقاطعات ثم أسس جمعية مياجري إفريقيا الشمالية. لممزيد من 
نافيخي وسميمان المدني ، ىؤالء حكموا سورية ،  دار األنوار ، دمشق ،  ) د. التفصيل ينظر: عدنان م

 . 68 4ت ( ، ص
(:ىو ثالث ابناء الشريف حسين ، ولد في مدينة الطائف ، نشأ 88<6-8==6(االمير فيصل بن الحسين  (8)

والقتال بالسيف مع البدو ليتعمم فصاحتيم  وشجاعتيم ويتدرب عمى حياة الصحراء وايضا تعمم الفروسية 
سافر مع والده الى اسطنبول ، وتعمم فييا المغات التركية واالنجميزية والفرنسية وعممو  ;<=6، وفي عام 

اثر ازمة قمبية. لممزيد من التفصيل  88<6والده القران الكريم ، اختير ممكًا عمى العراق ، توفي عام 
 .466-:40، ص  89<6يروت ،ينظر: امين الريحاني ، فيصل االول ، مطبعة صادر ، ب

،وبعد إن أكمل دراستو  ;<=6عمي رضا الركابي : ولد عمي رضا محمود الركابي في دمشق عام  (9)
االبتدائية والثانوية تخرج من المدرسة الحربية في استانبول حصل عمى رتبة فريق في الجيش العثماني، 

انية في الحرب العالمية االولى بجانب وتقمد وظائف ميمة، اعترض رسميًا عمى دخول الدولة العثم
المانيا فأحيل إلى التقاعد ، وفي العام التالي لمحرب عين رئيسًا لبمدية دمشق وعندما احتل الحمفاء سورية 
عين حاكمًا عسكريًا عامًا لممنطقة الشرقية . نقالً عن  صباح ميدي ويس ، الثورة السورية وموقف الرأي 

، رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة إلى كمية اآلداب ، جامعة  >4<6  :4<6العام العراقي منيا 
؛ ظافر القاسمي ، وثائق جديدة عن الثورة السورية الكبرى ، دار الكتب  0:، ص <=<6بغداد ، 

 .  =89، ص  :;<6الحديثة ، بيروت ، 
،  دار مجدالوي ،  40<6_  =6<6(  سييمة الريماوي ، الحكم الحزبي في سورية أيام العيد الفيصمي :)

 . =;  >;، ص ><<6
 ( محمد فاروق االمام ، صفحات مجيولة من تاريخ المرأة السورية، مقال منشور عمى الرابط:;)

http://musawasyr.org/?p=10222 
نجيب االرمنازي، سورية من االحتالل حتى الجالء، جامعة الدول العربية ، معيد الدراسات العربية العالية  >))

 .8-4اىرة ، ص ،الق
عبداهلل حنا ، االحزاب السياسية في سورية القرن العشرين واجواؤىا االجتماعية ، ،) د. م . ت ( ، ص  =))

84. 
( لجنة كنج كراين: وىي المجنة كانت برئاسة االمريكيين كنج وكراين بناًء عمى اقتراح الرئيس االمريكي <)

لمتقرير مصيرىم بعد ان فشل مؤتمر الصمح الذي عقد في  ويمسن الذي قام بأرسال تمك المجنة الى سورية
في اختيار الدولة التي سوف تنتدب عمى سورية ، بيد ان  توصمت المجنة بعد   =6<6باريس نياية عام 

ستة اشير الى تقرير دقيق بخصوص الشعب ويتضح من ذلك التقرير ان الشعب يطالب باالستقالل 
رنسي . نزار الكيالي ، دراسة في تاريخ سوريا السياسي المعاصر والحرية والتخمص من االنتداب الف

 .:8، ص ><<6، دار طالس لمدراسات والنشر ، دمشق ،  6( ، ط0:<40-6<6)
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( نازك العابد :ىي نازك بنت مصطفى العابد ولدت في دمشق ، وكانت جدية وكانت لدييا روح العروبة 60)
لمطالعة والتصوير والموسيقى  ودرست في المدرسة التي كانت ترفض الحكم العثماني كانت تحب ا

االمريكية في ازمير واتقنت عدة لغات وكانت تدعوا الى تعميم البنات وتحريرىن من الجيل  وايدتيا 
مجموعة من السيدات واسست مدرسة نور الفيحاء وجمعية وجمة وتعممت االسعاف والتمريض ودخمت 

ايضا شاركت في الجياد الوطني لممطالبة بالحرية واالستقالل ، المستشفى العسكري لممعالجة الجرحى ، و 
إذ كانت تكتب في الصحف والمجالت ، وايضا كانت نازك اول من دعت الى حق المرأة في االنتخاب 
وايضا حازت ثقة الممك فيصل  حيث قام بمنحيا رتبة عسكرية ، وايضا اسست جمعية لممواساة اسمتيا 

شاركت الثوار في الحروب واسعفت جرحاىم ، وايضا وقفت مع البطل يوسف النجمة الحمراء ، وايضا 
العظمة وايضا كانت تدعوا شعبيا سرًا وعمنًا لمحرب ، لذلك اغمقت حكومة االنتداب الفرنسي مجمتيا 
ومدرستيا ، لذلك تحجبت لكي تعمل سرا ورحمت الى الواليات المتحدة االمريكية واوروبا تدعوا الى حرية 

، وايضا سميت جان دارك العرب ، وتزوجت محمد جميل بييم ال نو اعجب بوطنيتيا  وبقيت وطنيا 
، دار العمم  6تدعوا الى حرية وطنيا الى ان توفاىا اهلل . محمد التونجي ، معجم اعالم النساء، ط

 .8>6-4>6، ص 4006لمماليين ، 
ار الفرنسي نازك العابد )انموذجًا( ، مجمة ( شيماء فاضل مخيبر، دور المرأة السورية في مقارعة االستعم66)

، ص >406،السنة الرابعة ،جامعة تكريت ، <، العدد 9المموية لمدراسات االثارية والتاريخية ،المجمد
488. 

في قرية الشيخ بدر وكان شيخ ورجل دين  8==6( صالح العمي : ىو صالح بن عمي بن سممان ولد عام 64)
معروفين ، وىو ايضا زعيم سوري قاد الثورة السورية الكبرى ضد وشاعر وكان من مشايخ الجبل ال

االنتداب الفرنسي  ، واول سوري اطمق الرصاص عمى الفرنسين ،وقائد الثورة العموية ورفض عرض 
الفرنسيين باقة الدولة العموية ، لذلك اصدر الفرنسين عميو حكم االقامة الجبرية وقامت فرنسا بترشيح 

نا الشيخ محمود ليحل محمة سياسيًا بيد ان الشيخ محمود رفض ذلك وعمى اثر ذلك اخية االصغر منو س
تعرض لمتعذيب واصبح يعاني من ايذاء جسدي ونفسي الزمو حتى وفاتو وبعد انتياء الثورة السورية 

بعد ان قضى بضعة اشير في المستشفى ، ودفن في قرية  0:<6وتوفي الشيخ عام  :4<6الكبرى عام 
وسط قبة كبيرة الى جانب مسجد بناه الشيخ في حياتو .عبدالمطيف اليونس ، ثورة الشيخ الشيخ بدر 

 .484-6صالح العمي ، دار اليقظة العربية لمنشر، بيروت ،) د.ت ( ،  ص 
( شمس الدين العجالني ، ضفائر فتيات دمشق في المسجد االموي .. النساء السوريات مقاتالت مربيات 68)

 ايار. =، =;6نع حماة الوطن ،صحيفة الوطن ، العدد يصنعن النصر وىن مص
 .486( شيماء فاضل مخيبر، المصدر السابق، ص69)
زعيم سياسي قاوم الغزو  <;=6( ابراىيم ىنانو : ىو ابراىيم بن سميمان آغا ولد في بمدة كفر تخاريم عام :6)

وًا في مجمس ادارة حمب الفرنسي ودرس في االستانة ، وشغل عدة مناصب ادارية وثم تم انتخابو عض
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وبعدىا رئيسا لديوان واليتيا وثم انتخب بعدىا ممثاًل لمدينة حمب والثورة التي قادىا في الشمال التي 
كانت من اخطر الثورات التي واجيت القوات الفرنسية قبل الثورة السورية الكبرى ، وجيت لو سبع تيم 

انو اخرج منيا ببراءة ، اصيب ابراىيم ىنانو بمرض  وارادت القوات الفرنسية الحكم عميو باإلعدام بيد
واقيمت لو مراسيم تشييع ودفن المقبرة المعروفة التي كانت  :8<6السل الرئوي وتوفي عمى اثره عام  

؛ انور محمود  4068بأسمة . ماىر اشرف ، ابراىيم ىنانو ، الييئة العامة السورية لمكتاب ، دمشق ، 
،) 4الم تاريخ العرب والمسممين منذ ظيور االسالم حتى العصر المعاصر ،جزناتي ، موسوعة تاريخ الع

 .6:4د. ن . ت ( ، ص
(احمد الزغبي ، صفحات من النضال في بالد الشام  ، دار رسالن لمنشر والطباعة والتوزيع ، دمشق ، ;6)

 .:66، ص  4068
 .:66( احمد الزغبي ، المصدر السابق ، ص >6)
 .6:8، موسوعة تاريخ العالم ، ص ( انور محمود الزناتي=6)
؛  :نجيب االرمنازي ، عشر سنوات في الدبموماسية ، ) دار الكتاب الجديد ، دمشق( ، ) د. ت ( ، ص (<6)

( ، عمان ، ;8<6-40<6سييمة الريماوي ، الحكم الحزبي في سوريا في فترة االنتداب الفرنسي )
 . 664، ص=<<6

ي قامت بين المتطوعين السوريين بقيادة يوسف العظمة وبين الجيش ( معركة ميسمون : ىي المعركة الت40)
وكانت ىذه المعركة   40<6تموز 49الفرنسي بقيادة غورو من جية اخرى ، وحدثت تمك المعركة في 

من اىم المعارك التي خاضيا يوسف العظمة لكنيا كانت غير متكافئة بين الطرفين الن الجيش الفرنسي 
مقاتل ، اذ بدأت تمك المعركة عندما  800السمحة اما الجيش السوري كان حوالي كان مزود    بأحدث ا

قدم غورو انذار الى الممك فيصل ، قبل االمير فيصل االنذار ، لكن القوات الفرنسية زحفت الى دمشق، 
اال ان ذلك اثار غضب الشعب، واشتبك يوسف مع القوات الفرنسية حيث  بذل الجيش السوري في 

ال ان الثوار السوريين لم يصمدوا طويال امام المعركة واستشيد فييا يوسف العظمة . نجاة سميم الدفاع ا
؛  00:، ص4066،دار زىران لمنشر والتوزيع ، عمان ، 6محمود محاسيس ،معجم المعارك التاريخية،ط

الى  ( ، رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة>4<6-:4<6فطيمة بن سالم ، الثورة السورية الكبرى)
 . <6-=6، ص  >406جامعة محمد خيضر بسكرة ، كمية العموم االنسانية ، 

(: ىو يوسف بن ابراىيم ولد في دمشق اكمل  تعميمو في المدارس 40<6-9==6يوسف العظمة ) (46)
الشامية وبعدىا درس العموم العسكرية في االستانة كان ضابطا عثمانيًا ، برز في الحرب العالمية االولى 

بسبب شجاعتو ومقدرتو العسكرية ، عاد الى دمشق ثم عينو الممك فيصل معتمدا رئيسا ألركان وذلك 
. بسام جميدة 40<6الحرب وعين ايضا وزيرا لمحربية وخاض معركة ميسمون التي اسقط فييا شييدا عام 
؛  <99 ، ص 4068، يوسف العظمة ذاكرة ال يمحوىا الزمن ، دمشق ، الييئة العامة السورية لمكتاب ،



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (11( اجمللد )1العدد )

 2222 آذار

 

)90> ) 
 

                                                                                                                                        

نبيل صالح ، رواية اسميا سورية )مئة شخصية اسيمت في تشكيل وعي السوريين في القرن العشرين (، 
 . :4، ص>400،  4، ط6مج

، رسالة  ;9<6_ =4<6فيمي احمد فرحان سعود الجنابي ،الكتمة الوطنية ودورىا السياسي في سورية  (44)
 . 69، ص :400ة االنبار ، ماجستير غير منشورة مقدمة إلى كمية التربية جامع

إضافة إلى ميمتو كقائد  44<6 - 40<6الجنرال غورو : شغل منصب مندوب سام لفرنسا في سورية   (48)
،  >8<6 - 48<6عام لمقوات الفرنسية في سورية ولبنان ، ثم أصبح حاكما عسكريًا في باريس عام 

ود الفيداوي ، العالقات السورية  السعودية وكان حاقد عمى اإلسالم والعروبة . نقاًل عن خالد عيادة حم
، أطروحة دكتوراه غير منشورة مقدمة إلى معيد التاريخ العربي والتراث العممي  6<<6_ 0><6

 . :، ص =400لمدراسات العميا ، بغداد ، 
، رسالة ماجستير غير  0;<6_ >==6أسامة رفعت حسن البياتي ، ىاشم االتاسي ودوره في سورية  (49)

 . ;8، ص ;400منشورة مقدمة إلى كمية  التربية ) ابن رشد ( جامعة بغداد ، 
، رسالة ماجستير غير  =9<6_  80<6باسل نصيف جبر الكبيسي ، التطورات السياسية في سورية  (:4)

 . ;9، ص 4004إلى معيد التاريخ والتراث العممي لمدراسات العميا ، بغداد ،  منشورة ، مقدمة
 . >;، ) بيروت( ، )د. ن . ت ( ص <8<6_ 40<6محمد رجاي ريان ، األحزاب السياسية في سورية   (;4)
 .;48-:48( شيماء فاضل مخيبر ، المصدر السابق ، ص >4)
وكانت عائمتو  <>=6لح الشيبندر في دمشق عام ( عبدالرحمن الشيبندر : ولد عبدالرحمن بن صا=4)

متواضعة اي لم تكن اسرتو ثريو وكان عمره ست سنوات عندما توفي والده درس االبتدائية في المدارس 
الحكومية وبعدىا دخل الجامعة االمريكية في بيروت وتخرج منيا وثم رجع الى دمشق وانضم الى الحركة 

الجزائري وبسبب التيم التي كان توجو اليو غادر الى بيروت وثم االصالحية التي كان يراسيا طاىر 
درس الطب في الجامعة األمريكية وعندما اكمل دراستو في الطب رجع الى دمشق وعمل طبيبا وتزوج 

كزعيم ثوري وكان من المتحمسين لمقضية العربية  :6<6من ابنة تقي الدين المؤيد العظم  ، وبرز عام 
ا وعندما احس  بسوء نية جمال باشا ىرب عبدالرحمن عبر بادية الشام وبعد شير ولم يخضع لجمال باش

رجع الى دمشق  <6<6من العذاب وصل الى البصرة وبعدىا سافر الى القاىرة واستقر ىناك وفي عام 
واسس لو فرع فييا وفي مدة  االنتداب الفرنسي استغل وجود المستر كراين لمناىضة االنتداب الفرنسي 

واثناء اعتقالو عمل عمى ترجمة كتاب دليزل بورنيس في 44<6نو اعتقل من قبل السمطات عام اال ا
->49. نبيل صالح، المصدر السابق ، ص 90<6السياسة الدولية  وبقي يناضل الى ان توفي عام 

4;0. 
 6،ط ( عمم نيضوي ورجل الوطنية والتحرر الفكري90<6-<>=6( عبداهلل حنا ، عبدالرحمن الشيبندر )<4)

 . =4، ص 4000،االىالي لمطباعة و النشر ، دمشق ، 
 ( كفاح زعتري ، المصدر السابق. 80)
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 .684( شيماء فاضل مخيبر ، المصدر السابق ، ص86)
معركة الكفرة : ىي المعركة التي حدثت بين القوات الفرنسية وبين الثوار السوريين  وقعت ىذه المعركة  (84)

، وامتازت ىذه المعركة بسيطرة الثوار عمى الفرنسيين ومنعيم من استخدام اسمحتيم  :4<6تموز 46في 
ان النصر حميف الثوار في واعادة الثقة في نفوس الثوار  بيد ان الفرنسين حدث في قموبيم الرعب ، وك

ىذه المعركة وعمى اثر  تمك النصر  تم عقد مؤتمر وطني في حمص واعمن في المؤتمر سمطان باشا 
االطرش قائدًا عامًا لمثورة  وضم ىذا المؤتمر عددًا كبيرًا من الوطنيين السوريين .  اسماعيل الممحم ، 

، دار  6سوعة شاممة عن جبل العرب ( ، طىايل قنطار، وىيب سراي  واخرون ، سويداء سورية )مو 
 . ;4؛ فيمي الجنابي ، المصدر السابق ، ص4;6-6;6، ص :<<6عالء الدين لمنشر ، دمشق ، 

(  معركة المزرعة: ىي المعركة التي حدثت بين القوات الفرنسية والثوار السوريين ،اراد الفرنسيون في تمك 88)
لذلك تجمعوا الثوار عندما عمموا بقدوم الفرنسيين  وعرقل الثوار  المعركة اعادة ىيبتيم وحاولوا التقدم  ،

حممتيم وىاجم الثوار القوات الفرنسية بكافة اسمحتيم عمى الرغم من قصف مدافع الفرنسيين بيد ان الثوار 
تمكنوا من القضاء عمى ىذه الحممة وحطموا المدرعات ، وكانت خسائر الفرنسيين في تمك المعركة 

االف جندي وايضا استشيد عدد من الثوار . نسيب اسعد االسعد ، كشف الستار )بحث  حوالي تسعة
موثق في مذىب التوحيد تاريخو ، فمسفتو ،  عقائده ،  شخصياتو  ( ، مؤسسة دار رسالن لمطباعة 

 .8>8، ص  4060والنشر ، سوريا ، دمشق ،
 .6;8، ص  :><6العربية ، بيروت ، زاىية مصطفى قدوره ، تاريخ العرب الحديث ، دار النيضة   (89)
وىي كانت اكثر تحررا وكانت تحمل ىموم ا والوطن وانيا من عائمة  00<6( عادلة بييم ولدت عام :8)

ابطال االمير عبد القادر الجزائري ، رغم قسوة العادات والتقاليد اال انيا انطمقت في العطاء اسست في 
قاضي عبد القادر الجزائري وجممت نفسا مسؤولية كبير لكي بيروت جمعية يقظة الفتاة العربية وتزوجت 

عندما دعتيا الى مؤتمر حضرتو  =8<6تطالب بحقوق المرأة والتقت عادلة مع ىدى شعراوي عام 
ممثالت لثماني دول ذىبت عادلة عمى رأس وفد ضم ثالثون امرأة سورية وكان شعارىن االحترام 

اصبحت ليا مكانو متميزة عمى الصعيد المحمي والدولي . حفناوي المتبادل بينين واحترام الرأي االخر و 
رشيد بعمي ، مسارات النقد ومدارات ما بعد الحداثة في ترويض النص وتفويض الخطاب ، دروب ، 

 . :>6بيروت،) د. ت ( ، ص 
 .484( شيماء فاضل مخيبر، المصدر السابق ، ص;8)
، رياض الريس  6(مذكراتو حياتو وعصره ، ط=;<6-:==6( سممى الحفار الكزبري ، لطفي الحفار )>8)

 =68. ص ><<6لمكتب والنشر ،) د. م ( ، 
منير الريس ،الكتاب الذىبي لمثورات الوطنية في المشرق العربي ، دار الطميعة لمطباعة والنشر ، بيروت   (=8)

 . ;:6، ص<;<6، 
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، وحصمت عمى شيادة دار المعممات  64<6( ثريا الحافظ : ادبية ومربية اجتماعية ولدت في دمشق عام <8)
وعممت معممة في دمشق ، اصبحت مديرة لعدة مدارس في دمشق ،تزوجت من الصحفي محمد منير 
الريس ، وكان صاحب جريدة بردى ،وسافرت الى الصين وعندما عادت الى سورية شاركت في 

جمعيات  وكان لدييا صالونيا المظاىرات السورية النسائية واصبحت عضوًا في كثير من النوادي وال
االدبي  الذي كان اسمو صالون سكينة االدبي كان اطول الصالونات النسائية االدبية عمرا ، وكان 
منظما تنظيما عمى المستوى الوطني ، وكان يعقد كل خمسة عشر يوما في بيتيا . صالح العود ، نجوم 

صرات من كل اختصاص( ، تقديم: امال التجاري المساء من تراجم النساء )معجم في تراجم النساء المعا
 .80-<4، دار الكتب العممية ، ) د. ت ( ، ص 

 .80-<4( صالح العود ، المصدر السابق ، ص 90)
( يومًا 0;( االضراب الستيني : ىو اإلضراب الذي عم كل ارجاء دمشق والمدن السورية استمر ما يقارب )96)

يو األسواق والمدارس والجامعات. كان االضراب اثناء ذكرى ، شارك فيو جميع الوطنيين ، وأغمقت ف
رحيل الزعيم الوطني ابراىيم ىنانو ومرور اربعين يومًا عمى وفاتو  اذ كان الطالب اىم العناصر الثورية 
المشاركة في الثورة  الذين قادوا الثورة السممية  الكبرى.  اكرم الحوراني ، مذكرات اكرم الحوراني ، مكتبة 

. ولمتفاصيل  8<؛  فيمي الجنابي ، المصدر السابق ، ص 666، ص  4000ولي ، ) د.  م ( ، مدب
، رسالة  ;9<6  <8<6ينظر :كريم طالل مسير الركابي ، العراق واإلحداث السياسية في سورية 

 .  49، ص ==<6ماجستير غير منشورة مقدمة إلى كمية اآلداب ، جامعة بغداد ، 
 4<;-6<;، ص 4در السابق ،مجنبيل صالح ، المص 94))
 .9<4-4<4شيماء فاضل مخيبر ،المصدر السابق ، ص  98))
 .<=8( اسماعيل ممحم واخرون ، المصدر السابق ،ص99)
( عمي حسن موسى ، محافظة دير الزور )دراسة طبيعية تاريخية بشرية ( ، منشورات وزارة الثقافة ، :9)

 .:=4-9=4، ص 8<<6دمشق ،
، ص 9><6،عالم الكتب لمنشر ، القاىره ،4، التعميم العام في البالد العربية ، ط( محمد منير موسى ;9)

6<;-6<<. 
( محمود فيصل الرفاعي ، حمب بين التاريخ واليندسة ، معيد التراث العالمي العربي ، جامعة حمب >9)

 .9، ص  ;<<6،
ور كبير وبارز يؤثر عمى ( العمويين : ىم من اىم الطبقات االجتماعية في سورية ، حيث كان ليم د(=9

القرارات السياسية لمدولة  وايضا كان العمويون  يؤثرون  عمى القرارات الخارجية لمدولة حيث كانت ليم 
مكانة كبيرة داخل الدولة النيم كانوا يمتمكون المقومات االساسية كالثروة والسمطة ، حيث ادت ىذه الفئة  

ن تأثيرىم وتغمغميم  يمثل تحديا لمسياسة الخارجية السورية ، دورا كبيرا في  عممية صنع القرار حيث كا
وكانوا يعيشون في في سالسل الجبال التي كانت واقعة في الشمال الغربي . عبمة مزوزي ، العالقات 
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السورية في ظل التحوالت الدولية الراىنة ، رسالة ماجستير مقدمة الى جامعة باتنة كمية الحقوق -االيرانية
 .9:-8:، ص  <400م السياسية  ،قسم العمو 

( سميحة عبد الحميد المرىش ، التعميم في سوريا ومشكالتو اليامة ، مكتبة الدراسات الطالبية لمنشر ، <9)
 .66، ص0=<6بيروت ، ص 

( جميمة عمي ، بحث اجتماعي عن الحركة النسائية في سوريا )اين ىي والى اين يجب ان تصل ( ، 0:)
 .68، ص:=>6مكتبة االسد ، دمشق ،

، االىالي لمطباعة  4(في جبل حوران ،ط=6<6-0:=6( عبداهلل حنا، العامية واالنتفاضات الفالحية )6:)
 .664،  ص0<<6والنشر ، دمشق ، 

 .;48-:48( شيماء فاضل مخيبر ، المصدر السابق ، ص 4:)
 .484-486(المصدر نفسو ، ص 8:)
 ( محمد فاروق االمام ، المصدر السابق . 9:)
 .;4،ص<:<6( ،  مطبعة الياشم ، )د. م( ، <:<6-00<6فائقة القاسم ، نشاط المرأة السورية )( ::)
 .9<4-4<4، ص ص4( نبيل صالح ، المصدر السابق ، مج;:)
 .:4( فائقة القاسم ، المصدر السابق ،ص>:)
،  <;<6( ،دار المعارف ، مصر ، >9<6-=6<6( شمس الدين الرفاعي ، تاريخ الصحافة السورية )=:)

 .6>ص
( وفاء محي الدين قصيباتي ، اتجاىات المرأة السورية في اكتساب المعرفة )دراسة ميدانية (، اطروحة <:)

دكتوراه غير منشورة مقدمة الى جامعة القاىرة كمية اآلداب قسم المكتبات والوثائق وتقنية المعمومات 
 .0;، ص4060،

،  98=6ن الواقع والطموح ، مجمة الحوار المتمدن ، العدد( ناصر الغزالي و خولة دنيا ، المرأة السورية بي0;)
 . >400مركز دمشق لمدراسات النظرية والحقوق المدنية ،

 .80-<4( صالح العود ، المصدر السابق ، ص 6;)
 .;4( فائقة القاسم ، المصدر السابق ، ص4;)
ظة بمركز الوثائق التاريخي ج م ، محفو  6:06>4( وثائق الدولة السورية ، وزارة الصحة ، رقم الوثيقة 8;)

 .6، ص =:<6السوري ،
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