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منظمة النساء اآلن للتنمية:

النساء اآلن للتنمية، املعروفة سابقاً بـ«سوريات للتطوير”، هي منظمة بقيادة نسوية، تكرّس جّل عملها لتعميق وتعزيز دور املرأة يف تشكيل مستقبل 

دميقراطي من أجل سوريا. تم تأسيس الجمعية يف حزيران/ يونيو من العام 2012 من قبل الكاتبة والصحافية السورية املعروفة سمر يزبك، لتصبح هذه 

املنظمة النسائية هي األكرب يف سوريا، وتتمكن من الوصول سنوياً إىل آالف النساء والفتيات يف سوريا ودول الجوار، من خالل ثالث مجاالت عمل متكاملة 

وبرامجية: الحامية، التمكني، وبرامج املشاركة والقيادة. 

تعمل النساء اآلن يف مجال األبحاث واملنارصة والقيام بحمالت عىل املستويني املحيل والعاملي. أولوية الرتكيز يف األبحاث وحمالت املنارصة التي نقوم 

بها هي عىل إنتاج املعرفة النسوية: توثيق وجمع تجارب وشهادات النساء، والقيام بأبحاث وتحليالت نوعيّة وكمية معمقة، باإلضافة إىل التوعية عىل 

املستويني املحيل والدويل بكل من: حقوق املرأة، الحركات التي تقودها النساء، مبادرات املجتمع املدين النسوية، العنف القائم عىل الجندر وظروف 

معيشة النساء يف سوريا.

IMPACT e.V. منظمة إمباكت لألبحاث وتنمية املجتمع املدين

هي منظمة مجتمع مدين تأسست يف برلني عام 2013، ولها مكاتب يف كل من العراق وتركيا وسوريا.

يقع دعم املجتمع املدين يف صلب املهمة التي تقوم بها IMPACT، التي تعمل عىل تحفيز التعاون وتبادل الخربات واألفكار بني كل من الجهات الفاعلة 

للجهات الفاعلة يف  يف املجتمع املدين املحيل فيام بينهم من جهة، ومع أقرانهم الدوليني من جهة أخرى. عالوة عىل ذلك، تقدم هذه املنظمة دعامً 

التقييم، البحث، التدريب، التدريب طويل األمد والدعم  املجتمع املدين والنشطاء والناشطات من خالل نهج شامل يراعي الرشوط املحلية، متضمناً 

املايل. ولتحقيق هذه الغاية، تعمل IMPACT عىل تنمية ودعم استدامة شبكة من جهات املجتمع املدين الفاعلة، للدعوة بشكل مشرتك للدميقراطية 

وحقوق اإلنسان والتنوع.

الصندوق العاملي للنساء

العالقات عميقة  النسوية، مستفيداً من  املبادئ  العمل الخريي املسؤول واملؤثر. مرتكزاً عىل  الشعبية، وينارص  الحركات  يقوم هذا الصندوق بتمويل 

الجذور والخربة الفنية لتزويد هذه الحركات باملوارد والتمويل القابل للتكيف بهدف تعظيم األثر الذي تحدثه. 

نعمل عىل زيادة الثقافة وإرشاك كل من قادة وقائدات القطاعات مبا يف ذلك الجهات املانحة وُصَناع السياسات ووسائل اإلعالم، من أجل خلق ظروف 

مواتية الزدهار هذه الحركات. كام نقوم بتوثيق وتبادل الخربات لتعزيز جهود الناشطني والناشطات عاملياً. من خالل توفري املزيد لهذه الحركات، فإننا 

نحول القوة إىل النساء والفتيات وكل املهمشات واملهمشني يف جميع أنحاء العامل.
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العاملي  التي تنجز بتكليف من  الصندوق  البحثية،  تقدم هذه الورقة 

التعاون  أجل  من  املشرتكة  والفرص  التحديات  عن  عامة  ملحة  للنساء، 

والرشاكة الفاعلة بني املنظامت النسوية والنسائية يف سوريا. لقد شارك 

يف هذه الورقة البحثية 92 شخصاً، قدموا مشاورات وبيانات عن عمل 

76 منظمة ومجموعة مختلفة موجودة يف مناطق رئيسية من كل أنحاء 

سوريا، باإلضافة إىل مجموعات موجودة يف مدينة غازي عنتاب الرتكية. 

الثورة  بَُعيد  عملها  السورية  النسوية  املنظامت  هذه  غالبية  بدأت 

والقاعدي  العضوي  للتنظيم  مساحة  وفرت  التي   2011 عام  السورية 

الكربى  الدوافع  من  كان  أوسع.  مدنية  مشاركة  نحو  الحراك  وتفعيل 

من  زميالتهن  مع  التضامن  املنظامت  القامئات عىل هذه  خلف حراك 

النساء ووعيّهن بغياب العدالة الجندرية.

يف الداخل، تواجه املنظامت النسوية والنسائية يف فضاءات عملها كثرياً 

من النزاعات، وتخضع بشكل دائم للرقابة عن كثب من قبل السلطات 

النسوية  املنظامت  سلطت  سواء.  حد  عىل  والعسكرية  السياسية 

الحصول عىل  تحديات خاصة واجهتها يف سبيل  الضوء عىل  والنسائية 

اعرتاف قانوين بها من قبل السلطات املحلية أو الحصول عىل أي مظلة 

للحامية. باإلضافة إىل التهديدات املبارشة لسالمة وأمن الناشطات مام 

يعرف عن السلطات مامرسته. كل هذه املخاوف األمنية تسببت يف عمل 

العديد من املنظامت بشكل سي والتوقف عن توثيق عملها. والنتيجة 

مجدداً هي استمرار عمل النساء دون أن يكون مرئياً أو موثقاً. تشمل 

التي تواجهها هذه املنظامت السلوكيات والعالقات  التحديات األخرى 

عىل  بدورها  تنعكس  التي  االجتامعي،  النوع  عىل  القامئة  االجتامعية 

هياكل منظامت املجتمع املدين، من ذلك أن ديناميات العمل الداخلية 

للمنظامت النسوية والنسائية عىل األرض تتحدد باالنقسامات الرئيسية 

توجه  ذات  علامين/  توجه  ذات  ؛  للنظام  معارضة   / مؤيدة  التالية: 

ديني إسالمي؛ عربية / كردية اإلثنية؛ فضالً عن التقسيامت الجغرافية 

واالجتامعية؛ والفجوة بني األجيال. عالوة عىل ذلك، فإن بعض العوامل 

النسوية  للمنظامت  املتاحة  العمل  فضاءات  عىل  تؤثر  التي  العامة 

والنسائية هي تلك املتعلقة بحرية الحركة والتحكم يف املوارد.

تتأثر معظم فضاءات العمل املتاحة للمنظامت النسوية يف سوريا بشدة 

وتعتمد عىل دعم كل من املنظامت واألحزاب الوطنية والدولية عىل حد 

سواء. لذلك يصعب عىل معظم هذه املنظامت النسوية والنسائية بلوغ 

إدارة مستدامة ومكتفية ذاتياً.

الغالبة  السمة  هي  التمويل  عىل  سوريا  يف  املدين  املجتمع  اعتامد  إن 

عليه، ومرد ذلك إىل االحتياجات امللحة، فضالً عن التضخم وندرة املوارد. 

من جهة أخرى فإنه عىل الرغم من أهمية التمويل، إال أن احتامل وجود 

جوانب سلبية له يبقى قامئاً، مثل فرض شكل املنظامت غري الحكومية 

عىل املجموعات النسوية والنسائية، األجندات املسبقة، طبيعة التمويل 

واملعايري غري القابلة للتحقيق. وعليه، فإن العالقة بني املنظامت النسوية 

والنسائية من جهة والجهات املانحة لها من جهة أخرى هي عالقات غري 

متكافئة. إذ إن للجهات الدولية الفاعلة أثراً كبرياً عىل الجهات الفاعلة 

املحلية، مام يجعل الجهات الفاعلة املحلية أضعف إزاء تقديم رؤيتها 

الخاصة أو العمل وفق أسلوبها املفضل للعمل الجامعي. كام يواجه كل 

من العمل النسوي والتنسيق يف سبيل بناء حراك نسوي الذي تقوم به 

هذه املنظامت تحدياً مشرتكاً آخر وهو التشارك مع منظامت غري نسوية 

وال تقودها النساء.

فضاءاتهن  استطعن خلق  النساء  فإن  التحديات،  الرغم من هذه  عىل 

الجندر،  حول  السائدة  األمناط  بتغيري  وقمن  بها،  واملطالبة  الخاصة 

واستطعن كسب االعرتاف الذي استحقينه لدورهن الحيوي يف املجتمع. 

لقد استطاعت هؤالء النسوة إدخال إنتاج املعرفة النسوية إىل املجتمع 

توفري  يف  دورهن  استمرار  إىل  باإلضافة  ما،  حد  إىل  عليه  واملحافظة 

الخدمات وتلبية العديد من االحتياجات الراهنة للمجتمع.

يف الفضاءات النسوية والنسائية التي تتنازعها األجهزة األمنية، تجتمع 

التضامن  يف  منوذجاً  مقدمة  بعضهن  لدعم  معاً  النسوية  املنظامت 

لتطوير  امللحة  الحاجة  عىل  النسوية  املنظامت  هذه  تجتمع  النسوي. 

الفعال وبناء الحراك. فعىل سبيل املثال، ترى  خطوات عملية للتعاون 

تحٍد  بل هو  قط،  أولوية  ليس  بينها  فيام  التنسيق  أن  املنظامت  هذه 

وفرصة يف آن معاً. 

املنظامت  قبل  من  املتبعة  والتشبيك  التواصل  طرق  فإن  اآلن،  حتى 

املحلية تعتمد عىل العالقات الشخصية غري الرسمية بدالً من العالقات 

القامئة عىل التواصالت املؤسساتية املهيكلة. ومع ذلك فإن هنالك أمالً يف 

توحيد أوسع للجهود، إذ يبقى يف مصلحة املنظامت النسوية بناء جسور 

أربع  تحديد  تم  عام  بشكل  للقوة.  كمصدر  االختالف  وتبني  للتواصل 

قضايا رئيسية كأولويات من قبل املنظامت النسوية والنسائية. تشمل 

بالحساسية  املتعلقة  والقوانني  الترشيعات  يف  التغيري  األولويات:  هذه 

الجندرية وأثرها عىل هذه القوانني؛ تغيري األعراف السائدة والسلوكيات 

بالعدالة  يتعلق  فيام  سواء-  حد  عىل  والرجال  للنساء   - املجتمعية 

واالستقالل  االقتصادي  التمكني  إىل  إضافة  املرأة؛  وحقوق  الجندرية 

املادي؛ وإنتاج املعرفة من منظور جندري.

امللخص التنفيذي
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املقدمة

يعود تاريخ النشاط النسايئ والنسوي يف سوريا إىل أواخر القرن التاسع عرش، شهد هذا النشاط منذ ذلك الوقت حتى اليوم تطورات وتحديات متعددة. 

يف اآلونة األخرية أدت ثورة 2011  إىل موجة أخرى من النشاط النسوي والنسايئ ملعالجة قضايا مختلفة، بدءاً باملشاركة السياسية الفاعلة وصوالً إىل الدعم 

اإلنساين. ومن خالل ذلك قامت النساء بتسليط الضوء عىل املشاكل متعددة املستويات التي تواجهها النساء اليوم يف املجتمع السوري وتقديم الحلول 

حول أفضل الطرق املمكنة ملعالجة هذه املشاكل.

اليوم تتابع النساء السوريات واملنظامت النسوية والنسائية محاربة الظلم عىل أكرث من جبهة. مبا يف ذلك تقديم الدعم اإلنساين لالجئني والالجئات 

والنازحني والنازحات السوريات، إنشاء منظامت تقدم خدماٍت لتعزيز السالم، كام تقوم بتوثيق انتهاكات حقوق اإلنسان، ودعم حل النزاعات من منظور 

حساس جندرياً.

تهدف هذه الورقة البحثية للمساهمة يف تقديم قراءة تحليلية للحركات النسوية يف سوريا. وسيكون الرتكيز يف هذه الورقة حول كيفية قيام املنظامت 

النسوية والنسائية بوضع اسرتاتيجيات ألهدافها املشرتكة، والتعبئة من أجل القيام بأفعال جمعية/جامعية، وكيف ميكن ألدوات االتصال أن تدعم هذا 

املسعى. تم التوصل إىل هذه املعلومات من خالل التشاور مع منظامت نسوية مختلفة، ومن خالل حوار معمق بني هذه املجموعات، متكّنا من القيام 

به من خالل تسهيل فضاءات آمنة للنقاش والحوار. ومع ذلك، فإننا ندرك أن هذه املنظامت النسوية ليست إالّ جزءاً من حراك أوسع. 

يقر هذا التقرير بوجود ناشطات وناشطني يف سوريا من جميع مسارات الحياة، وال يسعى بأي حال من األحوال الحتكار النقاش يف دائرة حقوق النساء.

تظهر التقارير أدلة عىل أثر التغيري الذي أحدثته الحركات النسوية والنسائية املنطلقة من األرض، يف سوريا1. كام أن هناك مؤرشات تدل عىل أن جهود 

املنظامت النسوية والنسائية للوصول إىل سالم ودميقراطية مستدامني كانت لتُثِمر يف وقت مبكر من الرصاع لو أتيحت لها األدوات واملوارد الكافية. هذا 

يعني أن النهج النسوي للعدالة االنتقالية وصناعة السالم رضوري لخلق مجتمع أكرث عدالً وإنصافاً.

وبهذا املعنى سيحقق متكني املنظامت النسوية والنسائية من الوصول إىل الدعم الكايف، وتطبيق منظور جندري عىل عمليات التفاوض والعدالة، فوائد 

عدة يف سياق النضال من أجل سوريا أكرث سالماً ودميقراطية وإنصافا2ً.

مع ذلك، يجادل هذا التقرير يف رضورة يتم اعتبار سياق التعاون والعمل الجمعي/الجامعي بني كل املنظامت النسوية والنسائية عند تقديم الدعم 

لها، بدالً من التعامل مع كل من هذه املنظامت بشكل فردي، كل عىل حدة. وبالطبع نظراً لسياق األحداث املضطرب يف سوريا، أصبحت تتعاون هذه 

املنظامت مع بعضها البعض لتحقيق أهداف مشرتكة أكرث رضورة من أي وقت سابق، ويف سبيل تحقيق هذا التعاون، ال بد من بذل جهود جادة من 

أجل تطوير الحوار واملشاركة املدنية كحركة متكاملة وليس كمنظامت مفردة. منذ عام 2011، ُعقدت عدة اجتامعات )حرضتها ناشطات نسويات وغري 

نسويات( لتطوير التعاون بني املنظامت، وإيجاد حلول للتحديات الداخلية والخارجية، وتحديد أرضية مشرتكة للعمل الجمعي/ الجامعي. ترتكز هذه 

املساعي عىل محاولة فهم الخربات ووجهات النظر واملعرفة املتنوعة للنساء السوريات. وقد أدى تنوع املشاركات واملشاركني يف االجتامعات واملناقشات 

إىل توليد دوافع كبرية، وأفكار وأنشطة كذلك.

بعبارة أخرى، يهدف هذا التقرير إىل وصف مشهد املنظامت النسوية والنسائية السورية بعيون املشاركات واملشاركني فيه، وتقديم منظورهّن/هم حول 

أفضل طريقة لدعمهم/هن.

Kvinna Till Kvinna Foundation / .مشاركة املرأة السورية يف العمليات السياسية مراجعة أدبية 2016-2012. مؤسسة كفينا تيل كفينا )Kapur, B )2017 1-   ب. كابور

2014( .Khalf, R., Ramadan, O., Stolleis, F ر. خلف، ر. رمضان، أ.، ستوليس، ف. )2014( النشاط يف األوقات الصعبة - مجموعات املجتمع املدين يف سوريا 2011-2014. 

مؤسسة بدائل ومؤسسة فريدريش إيربت

. العبده م. )2017( دروس من سوريا حول متكني املرأة أثناء النزاع. مؤسسة الدميقراطية للجميع

/https://www.opendemocracy.net/en/5050/lessons-from-syria-on-womens-empowerment-during-conflict 

https://women-now.org/gender-jus- موقع:  عىل  متاح  البحث   /  2019 سوريا“  يف  النسوية  املعرفة  وإنتاج  االجتامعي  النوع  „عدالة  التنمية،  أجل  من  اآلن  النساء    -2

tice-and-feminist-knowledge-production-in-syria/ The Syria Campaign and Peace Direct )2018( Idlib Lives- The Untold Story of Heros ]Online[ كام 

يتوفر عىل موقع: https://www.idliblives.org/ 5 أبريل / نيسان 2020 / غزاوي، ر.، محمد، أ.، رمضان، أو. )2015 ( بناء السالم يحدد مستقبلنا: دراسة حول نشاط املرأة من 

أجل السالم يف سوريا. اسطنبول: مؤسسة بدائل.
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القسم األول: 

بحث يف املنظامت النسوية والنسائية يف سوريا 

1. تعريف بالبحث ومنهجيته ونطاقه  

تسعى هذه الورقة لتكوين فهم أعمق حول التحديات والفرص املشرتكة من أجل التعاون والرشاكة الفعالة بني املنظامت النسوية والنسائية يف سوريا. تأيت 

هذه الورقة البحثية أساساً بتكليف من  الصندوق العاملي للنساء، ليتم العمل عليها وتطويرها من قبل كل من منظمتي النساء اآلن للتنمية وImpact. تم 

التوصل إىل هذا التفاهم من خالل تحليل إحدى عرشة ورشة عمل مع املنظامت النسوية والنسائية، ومبادرات مجتمعية، وناشطات ونشطاء يعملون يف 

سوريا، مبا يف ذلك 92 فرداً ميثلون 76 منظمة ومجموعة مختلفة. تم الرتحيب بالناشطات النسويات اللوايت مل يكّن عضوات يف منظامت نسوية أو داعمة 

للمرأة، لكنهن فاعالت يف املجتمع املدين السوري، متت دعوة هؤالء النسوة للمشاركة كمنارصات للمنظامت النسوية والنسائية.

منظامت حقوق املرأة: هذه املنظامت تقودها نساء، وتدافع عن حقوق املرأة )و / أو( تقدم خدمات للنساء باعتبارهّن مشاركاٍت ومستفيداٍت 

رئيسيات. هذه املنظامت غري مؤيدة بالرضورة للنسوية أو ملعالجة عالقات القوة داخل مؤسساتها أو مامرساتها.

املنظامت النسوية لحقوق املرأة: هذه املنظامت تقودها نساء يعملن عىل إيجاد العدالة الجندرية من خالل إجراء دراسات تحليلية جندرية 

معمقة حول التمييز البنيوي الناتج عن عالقات القوة غري املتكافئة، مع اعتامدهن التفكري النقدي والتقييم الذايت كسمتني أساسيتني للعمل، 

وتعالج هذه املجموعات عالقات القوة داخل املؤسسات ومامرسات هذه املؤسسات.

حليفات ومنارصات املنظامت النسوية والنسائية: الناشطات من النسويات ومنارصات حقوق املرأة الاليت يعملن يف منظامت مجتمع مدين 

يقودها ويديرها الرجال، وعملها غري مركز يف جله عىل حقوق املرأة. تستهدف هذه املنظامت بشكل رئييس عامة الناس ومنظامت املجتمع 

املدين األخرى.

)هذه هي تعريفاتنا، التي تهدف إىل خدمة الغرض من وراء هذا البحث وتسهيل فهم مرجعية العناوين(

 

مجموع من شارك يف هذه املشاورات وصل إىل 92 فرداً، قدموا بيانات عن عمل 76 منظمة ومجموعة مختلفة. عقدت املشاورات عىل شكل ورش عمل 

امتدت ليوم كامل وضمت ممثالت وممثلني من مناطق رئيسية يف سوريا، ومن مدينة غازي عنتاب الرتكية. شملت مناطق الداخل السوري التي تم متثيلها 

كالً من دمشق، ريف دمشق، السويداء، السلمية، عفرين، الرقة، الحسكة )مع متثيل من القامشيل(، ريف حلب، وإدلب. وقد جرت هذه املشاورات 

يف غازي عنتاب ألسباب اسرتاتيجية )تعود إىل أن قدرتنا عىل الوصول إىل عضوات بعض املنظامت التي تتواجد مقراتها يف سوريا فقط يف غازي عنتاب، 

باإلضافة إىل الوصول إىل املنظامت التي تتلقى بعض عملياتها دعامً جيداً يف غازي عنتاب(.
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تم اختيار املشاركات من مجموعات جغرافية متنوعة، وذلك لضامن إرشاك ومتثيل هويات متعددة، والتعبري عن خطوط سياسية ومواقف دينية مختلفة، 

باإلضافة إىل مدى قرب بعضها من مناطق العنف الدائر، ومتثيل مختلف الطبقات االجتامعية، والفئات العمرية، واألعراق، واإلثنيات واملناطق. تجدر 

اإلشارة هنا إىل أن العرق يف هذا السياق الذي نتحدث عنه هنا )هو نتيجة عدد من العمليات املجتمعية لخلق التمييز، وفرض تسلسل هرمي، وعدم 

التمكني، وليس مبنياً فقط عىل لون الجلد والنمط الظاهري، كام أنه مبني أيضاً عىل االرتباط باإلقليم والثقافة، والدين واملجتمع والهوية القومية( كام 

. Cynthia Cockburn )2007: 7( 3توضح سينثيا كوكربن

 

حددت تقاطعات الهويات بني املشاركات، جنباً إىل جنب مع مجال عمل املنظامت التي ميثلنها وتاريخ إنشائها، حددت معايري اختيار املشاركات، وأماكن 

عقد املشاورات يف بعض األحيان. كانت النية أن يتم توفري منصة للمبادرات  حديثة النشوء واملبنية من األرض، والناشطات- وهو ما ال تحتاجه املنظامت 

األكرث خربة - باإلضافة إىل ذلك، كان هناك سعي للتشاور مع منظامت تعرف نفسها بأنها منظامت نسائية مسلمة، الستكشاف طرق مختلفة لتمثُّل 

التشاركية.

3-   كوكبرين، يس )2007( من وجهة نظرنا: الحرب ونشاط املرأة والتحليل النسوي. دار زن: لندن- نيويورك

91     100
عدد املشاركات/ املنظامت املشاركة حسب موقع املشاورات
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شملت املشاورات أسئلة شبه منظمة وأخرى مفتوحة، بغية دعوة املشاركات للتفكري فيها ومناقشة القضايا املتعلقة مبا ييل: أولوياّتهن ومنهجية عملهن 

يف السياق الجيوسيايس الحايل؛ الديناميات الداخلية للمنظامت النسوية والنسائية، القيود والتحديات والفرص املمكنة للتضامن العابر للحدود والعابر 

للجنسيات )إيجاد روابط بني املجموعات املحلية، ومجتمعات الشتات واللجوء، واملنظامت النسوية الدولية(؛ كام شمل نقاش القضايا اآلراء والجهود 

املتعلقة بعمليات إعادة اإلعامر. يف نهاية كل ورشة/ مقابلة، تم كتابة  تقرير عام وتحليله. 

2. إطار التحليل
 

إطار التحليل املستخدم يف هذه الدراسة هو “PowerCube” )مكعب القّوة(، وهي أداة متقاطعة ومتعددة األبعاد يتم استخدامها للكشف عن مكامن 

القوة وتجلياتها يف الحوكمة واملنظامت والعالقات االجتامعية. تم تطوير أداة “PowerCube” هذه من قبل جون جافينتا يف العام 2002، ليتم تصويرها 

بنموذج عىل شكل مكعب “روبيك”. يحتوي النموذج عىل ثالثة أبعاد للقوة: “الفضاءات” و“املستويات” و“القوالب”. ينقسم كل بُعد إىل ثالثة أقسام 

مرتابطة عىل األقل )انظر النموذج الثاين(.

 “PowerCube” )مكعب القوة(

“PowerCube” هو عنرص أسايس يف هذه الدراسة، يف سبيل توفري املعلومات إلجراء تحليٍل تقاطعي ملجاالت الفرص املتاحة للمشاركة النسوية، ال سيام 

يف ضوء الظروف املتغرية باستمرار واملرتبطة بالرصاع. يف الوقت نفسه، يسلط هذا اإلطار الضوء عىل املوارد املتاحة للنسويات واملدافعات عن املرأة عىل 

مستوى القاعدة، والتحديات التي تُعرٍّض فضاءاتهن للخطر، وآليات التأقلم مع كل ذلك. كام يوفر “PowerCube” تحليالً معمقاً لوجهات نظر النساء 

وتجاربّهن، وكيف ميكن أن تؤثر عىل خلخلة القوة الهيكلية )عىل سبيل املثال األمن الجسدي والرقمي، والوصول إىل املوارد والتحكم فيها( يف املجتمعات 

التي يعشن فيها. يتيح “PowerCube” كذلك تقييامً تقاطعياً ومتعدد األبعاد ملختلف الفضاءات التي تنشط فيها املجموعات املحلية، االسرتاتيجيات 

التي يستخدمنها، وكيفية تفاعلهن يف ضوء اهتاممات الجهات املانحة. مُيّكن هذا التحليل من تغطية كل من املنظامت واألفراد - استكشاف موقعهم من 

القوة وكيفية مشاركتهن/م يف معادلة القوة واملساهمة فيها.

 

للقوة )“الفضاءات”، “املستويات”  الثالثة  أدناه نظرة عامة توضيحية عىل األبعاد  لتوضيح كيفية استعامل “PowerCube” يف تحليل دراستنا، نقدم 

و“القوالب”(:

املستويات

عاملي

وطني

مرئية
مخفية

غري مرئية

محيل

فضاءات مغلقة

الفضاءات املدعو لها

الفضاءات املنشأة أو املطالب بإنشاءها

األشكال

الفضاءات
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1( فضاءات القوة: 
 

تحيّل مجاالت القوة إىل: امليادين التي ترتكز فيها السلطة مع إمكانية للعمل واملشاركة فيها. ميكن أن تكون هذه الفضاءات سياسية أو مادية أو افرتاضية، 

ومن املمكن أن تكون دميقراطية أو غري دميقراطية. تنقسم فضاءات القوة عموماً إىل ثالث فئات:

   فضاءات مغلقة- تشمل االجتامعات الخاصة حيث يتم اتخاذ القرارات يف غياب املشاركات/املشاركني من أولئك الذين ميكن أن يتأثروا بهذه 

القرارات يف النهاية. إن إتاحة مثل هذه الفضاءات إلجراء مشاورات ومشاركة أوسع تتطلب رشوطاً مسبقة للمشاركة العامة، باإلضافة إىل الحاجة 

للشفافية واملساءلة.

   الفضاءات املدعو إليها - هذه الفضاءات تتيح مشاركة األفراد يف الفضاءات العامة عرب دعوتهم بناًء عىل قوائم حرصية. تتم دعوة النساء إىل هذه 

الفضاءات إما من قبل املنظامت الوطنية أو املحلية، أو الحكومية و/ أو غري الحكومية إما لعملية ذات طبيعة مستمرة أو الستشارة ملرة واحدة.

   فضاءات  منشأة أو مطالب بإنشائها - تتضمن هذه الفئة إنشاء مساحة للتعبئة حول هويات و/ أو أهداف مشرتكة. يتم إنشاء هذه الفضاءات 

من قبل أشخاص أقل قوة ونفوذاً، وغالباً ما يتجمّعن بهدف املقاومة )إحداث تغيري، أو مواجهة تحديّات(، حيث يتم استخدام الفضاءات املنشأة 

أو املطالب بإنشائها لصياغة برنامج ملا يسعني إليه.

الجدير بالذكر هنا أن مجاالت القوة هذه ليست مصمتة بل مرنة. فعىل سبيل املثال، ميكن أن نقوم بتعميم فضاءات مغلقة، أو إغالق أخرى مخصصة، 

عرب النضال يف سبيل الرشعية، املقاومة، الخيار املشرتك وإحداث التغيري. وباملثل، هناك عدة طرق للنظر يف كيفية إنشاء فضاءات السلطة هذه، الرسمية 

منها وغري الرسمية، ومبصالح مع من، وبأية رشوط للمشاركة فيها. يُعد فهم هذه األسئلة أمراً بالغ األهمية، إذ ميّكننا من فهم كيفية “قيام عالقات القوة”  

.”)Gaventa، 2005: 11(“ .برسم حدود الفضاءات التشاركية، وما الذي ميكن فعله داخلها، ومن ميكنه الدخول إليها، وبأي هويات، خطابات أو مصالح

2( مستويات القوة:
 

تشمل مستويات القوة أربع فئات تشري إىل كيفية تشكيل فضاءات املشاركة ومن الذي يقوم عىل تشكيلها:

 

   املستوى العاملي - ويتضمن مواقع القرار الرسمية وغري الرسمية خارج حدود الدولة - األمة.

   املستوى الوطني - ويتضمن أشكال وهياكل السلطة التي توجد داخل الدولة، وعادة ما تكون مرتبطة بها. ومثالها املؤسسات الحكومية واألحزاب 

واالئتالفات السياسية.

   املستوى املحيل - ويتضمن الحكومات واملجالس والجمعيات املحلية.

   املستوى األرسي - يرتكز عىل الرشائح املجتمعية األصغر، والتي قد تكون خارج الفضاء العام، لكن ميكنها التأثري عىل صياغة وتشكيل ما يحدث داخله.

3( أشكال القوة:
 

تشري أشكال القوة إىل متظهرات السلطة ومدى وضوحها، كام عرفتها جافينتا )2005(، عىل النحو اآليت:

 

   أشكال مرئية: وتحدد من خالل مدى مشاركة األفراد وإرشافهم عىل صنع القرارات التي ميكن إخضاعها للرقابة.

   أشكال مخفيّة: وتتمثل باألصوات واآلراء املعينة التي يتم السعي لحجبها عن لفت انتباه الجمهور، وال تظهر يف األجندات و/ أو عمليات صناعة 

القرار.

   أشكال غري مرئية: وهي القوى التي تعمل عىل املستوى النفيس، وتصب يف إحساس الفرد بذاته )بالدونية/ التفوق(. مثل هذه األشكال غري املرئية 

من القوى هي أيضاً أدوات يتم من خاللها تكريس اإلقصاء وعدم املساواة والدفع لجعلهام يبدوان ظاهرة عادية وبالتايل مقبولة.
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يف هذه الدراسة، ال نبحث فقط يف رصاعات القوى والسلطات بني مختلف الجهات الفاعلة وحول القضايا الحرجة، ولكن يف طبيعة املشاركة أيضاً. يتضمن 

 PowerCube ذلك تحليل الحساسية الجندرية عرب األبعاد الثالثة للسلطة. تعتمد مقاربتنا التحليلية املستخدمة يف البحث، عىل عنارص من إعادة بناء

الذي تم ابتكاره وتطويره من قبل جانيت ماكنتاير ومريفن جاسكون )2018(4.  

إذا أخذنا بعني االعتبار هذا التمثيل متعدد األبعاد للمكعب، الذي يظهر الصالت املعقدة عىل مستوى عالقات القوة الديناميكية بني عدد من الجهات 

الفاعلة - فإن هذه الدراسة تركز عىل تحليل التفاعالت بني هذه األبعاد الثالثة للقوة كام هو مقرتح من قبل )Gaventa )2019:2. من ناحية أخرى، 

ولدعم تحليل من هذا النوع، تقوم الدراسة بدمج “أشكال التعبري عن القوة”. األمر الذي يوفر زاوية رؤية إضافية إلطار عمل PowerCube تساعد يف 

استحضار الفاعلية، الهيكلية واإلجراءات عرب األبعاد الثالثة للقوة والسلطة.

4( تحليل أشكال التعبري عن القوة وفق الفئات اآلتية

سيتم تحليل “متظهر السلطة” بناًء عىل هذه التصنيفات:

   الهيمنة - القدرة عىل التأثري يف ترصفات اآلخرين وأفكارهم وأفكارهّن.

   القدرة - القدرة عىل العمل والفاعلية وإدراك اإلمكانيات املتاحة والقوة الكامنة يف الحقوق.

للفعل. القوة التي تحتاج رشاكة     القوة الداخلية - وهي القوة التي تأيت من الشعور بالهوية الذاتية والثقة والوعي الذي يعترب رشطاً مسبقاً 

إلظهارها - التعاضد الذي ميكن أن ينشأ من خالل الرشاكة والتعاون مع اآلخرين، أو من خالل عمليات العمل الجمعي/الجامعي وبناء التحالفات.

التسهيالت املقدمة والتعليم التحوالت املرغوبة االسرتاتيجيات واألفعال تعابري القوة مكعب القوة

القوة املعطاة القوة من الداخل القوة  التشاركية القوة عىل

مرئية اشكال إطار التحليل

مخفية فضاءات

غري مرئية املستويات

مغلقة 

تتم الدعوة إليها

مطلوبة 

األسي

املحيل 

الوطني 

العاملي 

3. محدّدات العمل 
 

نطاق البحث ومنهجه:
 

يف البداية، كانت الخطة أن يشمل البحث كل املنظامت النسوية والنسائية داخل سوريا وخارجها، إالّ أننا أدركنا عدم الجدوى من ذلك، ليس فقط عىل 

مستوى اإلطار الزمني املخصص، بل ألنه ما كان لينصف أياً من التجربتني. فمن جهة متخضت املشاورات داخل سوريا عن نتائج غنية جداً تطلبت منا 

الرتكيز عليها واإلمعان يف دراستها. ومن جهة أخرى، ال بد من اعتبار حقيقة أن املنظامت النسوية والنسائية خارج سوريا تشكل مكوناً حيوياً للحركة 

4-   املصطلح األكرث شيوعاً هو “العمى الجندري” ولكننا اخرتنا مصطلح “التغايض الجندري او الوميض الجندرية” لتجنب الداللة إىل عدة القدرة أو اإلعاقة.
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النسائية والنسوية السورية، وعليه فإننا نخطط يف أقرب فرصة الستكشاف تجارب تلك املنظامت وسياساتها، لتطوير هذه الدراسة التحليلية والبناء عىل 

الجهود األخرى يف هذا املجال.

 

لذلك، فإن بعض األسئلة، التي أعدت لتستخدم كتمرين جامعي، كانت غري فعالة يف تحصيل استجابة جامعية، ليتحول التمرين إىل ما يشبه األسئلة 

واألجوبة الفردية. وهو ما يسلط الضوء عىل صعوبة العمل والتفكري الجامعي أحيانا ويعرض أحد العوائق الرئيسية أمام بناء الحركات. وعليه فإننا نويص 

للدراسات املستقبلية، بأن يتم العمل بشكل أكرب عىل اآلليات والوسائل املتبعة لتحقيق منهجية الدراسة. إن تسهيل تدفق أفكار املشاركات/املشاركني 

بطريقة جامعية بشكل فعال يساعد بشكل كبري يف الرتكيز عىل غرض البحث وتقليل تشتيت االنتباه.

إطار التحليل:

ال يرشح إطار التحليل سبب وجود فضاءات السلطة وأشكالها ومستوياتها بالطريقة التي تبدو عليها. ومع ذلك، فهو مفيد ألنه يوفر رشحاً مفصالً لهذه 

الفضاءات، وألشكال ومستويات السلطة التي مُتارس عىل املنظامت النسوية والنسائية أو متارس من قبلها. يف العمق، ال ينحرص تركيز هذه الورقة عىل 

وجود فضاءات أم ال، ولكن عىل األنواع املتاحة منها، وكيف تتيح رؤية ديناميات القوى. من ناحية أخرى فإن إطار التحليل ميكن من تحديد االستجابات 

والتدخالت املناسبة.

إمكانية الوصول والوضع األمني:
 

أوالً كانت قدرتنا عىل اإلحاطة باملبادرات النسوية والنسائية محدودة للغاية. ويرجع ذلك جزئياً إىل عدم وجود قاعدة بيانات وطنية موثوقة وشاملة. 

لذلك اعتمدنا عىل قاعدة بيانات IMPACT الحالية التي تتضمن 514 منظمة يف سوريا والبلدان املجاورة - لتطويرها يف أي فرصة تتاح خالل مرحلة 

جمع البيانات. ثانياً، كان ميكن لبعض الجوانب األمنية أن تعرض وصولنا إىل بعض املنظامت واملبادرات املعروفة لدينا للخطر. ثالثاً، القيود املذكورة يف 

الجدول الزمني تعني أنه ال ميكننا الوصول إال إىل من كّن وكانوا عىل استعداد للمشاركة يف املشاورات ضمن الوقت املحدد للبحث.

   

وبالنظر إىل هذه القيود عىل التمثيل، فإن جميع املشاركات واملشاركني يف البحث سواء كانوا منظامت، مبادرات أو أفراداً قد شكلوا مجموعة مهمة من 

املكونات الحيوية يف الحركة النسوية والنسائية يف سوريا. تعترب النساء اآلن للتنمية وIMPACT هذه الورقة خطوة مهمة عىل املدى البعيد، وتقران 

بالحاجة إىل مزيد من البحث، لتطوير فهم أكرب لكل القطاعات واستكشاف جوانب جديدة مل تتم تغطيتها يف هذه الورقة البحثية.

4. تأمل يف دور املساهامت واملساهمني يف هذا البحث

كل أعضاء الفريق من املشاركات واملشاركني يف هذا البحث هم جزء من املنظامت النسوية والنسائية، لذا لدينا طموح مامثل لحراكنا يف الداخل السوري، 

بحيث تكون لدينا مصادر ال تقدر بثمن تتمثل يف الوصول إىل مختلف املبادرات، من ثم القدرة عىل الكتابة عن الوضع الحايل للمنظامت النسوية من 

منظور املبادرات التي تعمل من األرض. بهذا نكون قد قلنا رصاحة إن وجهات نظرنا املتنوعة وخرباتنا املعاشة تؤثر بال شك عىل عملية تأويل بيانات 

البحث.

 

لقد حاولنا قدر اإلمكان أن نؤسس تحليلنا وقراءتنا عىل وجهات نظر املشاركات واملشاركني، لكننا شعرنا أحياناً بالحاجة الستكامل التحليل انطالقاً من 

مالحظاتنا الخاصة من موقعنا كمنظامت تعمل يف هذا املجال. وسنقوم باإلشارة إىل ذلك يف مواضعه بشكل رصيح.
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5. التحقق واملوافقات
 

معظم  عليها.  املرتتبة  النتائج  وتوضيح  واملشاركني،  املشاركات  لجميع  املشاورات  وراء هذه  من  الغرض  مع رشح  املسبقة،  املوافقة  الحصول عىل  تم 

املشاركات واملشاركني فضلوا عدم الكشف عن هويتهن/م بسبب املخاوف املتعلقة بالسالمة واألمن. ونتيجة لذلك، ستشري االقتباسات إىل األحرف األوىل 

من أسامء املؤسسات واملوقع الجغرايف الذي متت فيه املشاورة مع هذه املؤسسات، إن كان ذلك ممكناً.

 

فيام يتعلق بالتحقق من انتامءات هذه املنظامت، متكّنا بشكل عام من التحقق من استقاللية املنظامت النسوية والنسائية. إال أن الروابط بني السلطات 

املحلية وهذه املنظامت مل تكن واضحة يف بعض الحاالت، وكذلك االنتامءات األيديولوجية لهذه املنظامت.

 

هذه املعلومات مقدمة كام تم تزويدنا بها من قبل املشاركات واملشاركني، وال تعكس بالرضورة وجهات نظر املنظامت التي تقف وراء هذا البحث.
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الجزء الثاين:

ديناميات القوة داخل املنظامت النسوية والنسائية
 

     يقدم القسم الثاين من هذه الورقة البحثية ملحة عامة عن الخصائص املختلفة للمنظامت النسوية والنسائية السورية. ويشمل تحديد مجاالت عملها 

والتحديات التي تواجهها يف نضالها من أجل العدالة الجندرية يف سوريا. وعىل الرغم من ثبات هذه املنظامت، فإن اإلجراءات واالسرتاتيجيات التي تضعها 

املنظامت النسوية والنسائية بشكل كبري تعتمد عىل السياق الذي جاءت فيه وعىل ظروف عملها. يجب أن تؤخذ يف االعتبار األزمة اإلنسانية الجامعية 

التي فرضها النزاع، وأثر ذلك عىل حقوق املرأة مبا يهدد وجود وقيم هذه املنظامت، باإلضافة إىل وضع حقوق اإلنسان بصورة عامة. يعرض التحليل 

القضايا الرئيسية التي أثارها كل من املشاركات واملشاركني.

1. فضاءات السلطة )القوة(
 

افرتاضية،  مادية،  سياسية،  الفضاءات  هذه  تكون  أن  ميكن  القوة.  تتحقق  حيث   - والفعل  للمشاركة   - املمكنة  املجاالت  إىل  السلطة  فضاءات  تشري 

دميقراطية أو غري دميقراطية. تقسم فضاءات السلطة عموماً إىل ثالث فئات:

  

1.الفضاءات املغلقة واملتنازع عليها واملراقبة عن كثب:
 

فضاء مغلق - ويشمل االجتامعات املغلقة، حيث تتخذ القرارات يف غياب املشاركات واملشاركني أو أولئك مّمن سيتأثرون بتلك القرارات يف النهاية. إن 

إتاحة مثل هذه الفضاءات إلجراء مشاورات ومشاركة أوسع يتطلب رشوطاً مسبقة للمشاركة العامة، وللشفافية واملساءلة.

أ. السلطات السياسية والعسكرية:
أشارت املنظامت النسوية والنسائية داخل سوريا إىل تحديات محددة يف الحصول عىل اعرتاف قانوين من السلطات املحلية أو الحصول عىل أي شكل 

من أشكال الحامية الشاملة.

- https://bit.ly/3i2VVr0https://bit.ly/3kOHUPj

التواجد العسكري والسيايس خالل فرتة البحث

القامشيل

الحسكة

إدلب

دير الزور

الرقة

حلب

حامه

حمص

طرطوس

الالذقية

دمشق

درعا

السويداء

قوات نظام األسد 

قوات نظام األسد يف منطقة رشق الفرات

الجيش الوطني السوري املدعوم من تركيا

مجموعات مسلحة من ضمنها هيئة تحرير الشام

قوات سوريا الدميقراطية
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نظام األسد:

يف املناطق الخاضعة لسيطرة نظام األسد، تُواجه املنظامت النسوية والنسائية قيوداً ومحددات كبرية، من ضمنها االفتقار إىل القانون واألطر الناظمة 
بعض  وذكرت  األمن.  أجهزة  قبل  من  أخرى  مدنية  ومنظامت  والنسائية  النسوية  املنظامت  مراقبة جميع  تتم  كام  املدين.  املجتمع  منظامت  لحامية 
املشاركات واملشاركني أمثلة عن املعايري غري الواضحة والقمعية لقبول أو رفض تسجيل املنظامت املدنية من قبل النظام. فقد ذكرت إحدى املشاركات 
يف دمشق عىل سبيل املثال سحب املوافقة لتسجيل منظمتني علامنيتنّي نسويتنّي يف عام 2005، يف الوقت الذي مل تواجه أي من املجموعات النسائية 

اإلسالمية املوالية للنظام - مثل القبيسيات أي مشكلة يف التأسيس أو التوسع منذ عام 2007.
قالت إحدى املشاركات من السويداء: „التحدي األكرب هو التحدي األمني، خاصة عندما يتعلق األمر بحمالت )املنارصة(؛  حول موضوعات مثل تأييد نيل 

املرأة حقوقها ودعم مشاركتها يف السياسة والنقابات واملؤسسات ]...[ إذ ستواجه املنظامت مضايقات أمنية يف مثل هذه الحاالت”.
  وأصبحت هذه املعوقات واضحة بشكل أكرب خالل إعداد املشاورات الخاصة بهذه الورقة البحثية. فلقد استجابت أعداد أقل من املنظامت يف دمشق 
عن غريها من املناطق )4-3 مرات أقل من نظرياتها يف إدلب(، بإمكانية حضور أقل ألسباب أو مخاوف أمنية. عالوة عىل ذلك، كانت املعرفة السابقة 
بإدارة املشاورات والثقة بها أمراً حيوياً، وال شك أنه كان رشطاً أساسياً لضامن املشاركة. وهذا يعكس القمع الذي تواجه الناشطات والنشطاء والفاعالت 
والفاعلون يف املجتمع املدين عىل يد النظام يف املناطق الخاضعة لسيطرته، وهو بحد ذاته جزء من القمع الواسع الذي أطلق ثورة 2011. بالعموم فإن 

حرية التجمع معدومة يف هذه املناطق.

اإلدارة الذاتية لشامل رشق سوريا: 

يف املناطق الشاملية التي تسيطر عليها اإلدارة الذاتية لشامل رشق سوريا، تكافح بعض املنظامت النسوية والنسائية، ومعظم منظامت املجتمع املدين 
لتتمكن من تسجيل نفسها، حيث إن عملية التسجيل معقدة وتتحكم بها هذه السلطات بشدة. تتم إدارة جميع طلبات التسجيل من قبل مكتب شؤون 
املنظامت غري الحكومية يف مجلس سوريا الدميقراطية. ومع ذلك تتم إحالة املنظامت النسوية والنسائية يف كثري من الحاالت إىل مكتب املرأة يف مجلس 
إدارة سوريا الدميقراطية إلخطاره بالنشاط املتعلق باملرأة، أو للحصول عىل مذكرة تفاهم محددة. )لبعض الوقت، كان عىل املنظامت النسوية والنسائية 
الذهاب إىل مكتب املرأة، إالّ أن ذلك قد تغري وأصبحت مسؤولية العملية برمتها تقع عىل كاهل مكتب املنظامت غري الحكومية(. كام أنه تم اإلبالغ بأن 
السلطات فرضت وجود أعضاء من قبل اإلدارة الذاتية ملراقبة األنشطة التي تقوم بها منظامت املجتمع املدين )مبا يف ذلك املنظامت النسوية والنسائية(.

تستمر التغيريات اإلدارية يف عملية التسجيل، كام تتأثر أيضاً بالوضع األمني. فعىل سبيل املثال، توقفت عمليات التسجيل لفرتة من الوقت بعد التوغل 
الرتيك يف شامل رشق سوريا يف أكتوبر 2019، مام شكل تحدياً إضافياً للمنظامت الناشئة حديثاً. إحدى املشاركات يف التقرير من الرقة قالت إن: „عمل 
املجتمع املدين مرحب به بشكل عام إن بقي محصوراً يف تقديم الخدمات، إالّ أنه سيواجه صعوبات هائلة عندما يتعلق باملشاركة السياسية والقيادة”. 

كام أشارت إحدى اللوايت تم استطالع آرائهّن، أنه عىل أي منظمة نسوية ونسائية غري مسجلة أن تعمل تحت اسم منظمة أخرى متت املوافقة عليها 
قانونياً لتجنب اإلزعاجات واملالحقة القانونية ومن أجل أن تقوم املنظامت النسوية والنسائية غري املسجلة بأنشطة. 

هيئة تحرير الشام وحكومة اإلنقاذ:

الجنس  عىل  القائم  العنف  عىل  عمل  كل  الشام،  تحرير  هيئة  أنشأتها  التي  السورية”  اإلنقاذ  “حكومة  الواقع  األمر  سلطة  تحكمها  التي  إدلب،  يف 
والجندر)SGBV( أو متكني املرأة هو عمل محفوف باملخاطر. فقد رفضت املنظامت النسوية والنسائية، أو منظامت املجتمع املدين بشكل عام، االعرتاف 
بهذه الحكومة التي حاولت فرض عملية تسجيل من خالل التهديدات. يف الوقت نفسه، ال يتم دعم هذه املنظامت النسوية والنسائية من قبل معظم 
الجهات املانحة بسبب قيود التمويل حول الروابط املحتملة مع املنظامت املدرجة عىل قوائم اإلرهاب مثل هيئة تحرير الشام. عالوة عىل ذلك، تقوم 
هيئة تحرير الشام بطريقة روتينية بقمع الناشطات والنشطاء يف إدلب كام أنها حظرت بشكل عام مجموعات منهم من القيام بأي نشاط مام تعتربه 

تهديداً لها.
عادة ما يقرتن هذا القمع باملقاومة، بينام تحاول املنظامت النسائية والنسوية، إخفاء أنشطتها ألسباب أمنية5، عىل الرغم من هذه التحديات، تحافظ 

املنظامت النسوية والنسائية يف إدلب عىل وجود كبري لها.

5-   إن السياق الذي تعمل فيه منظامت املجتمع املدين السوري معقد ومتغري باستمرار، لالطالع عىل املزيد من املعلومات حول التطورات الرئيسية التي حدثت يف السنوات القليلة 

املاضية، ميكنكم الرجوع إىل: أحمد. ج. )2019( تقرير تغيري السياقات واالتجاهات يف املجتمع املدين السوري - املبني عىل خرائط منظامت املجتمع املدين السوري. الصادر يف برلني: 

عن منظمة IMPACT ألبحاث املجتمع املدين وتطويره.



15 

ورغم من كل ذلك فإن قصف نظام األسد وروسيا عىل إدلب أدى إىل تفاقم الوضع اإلنساين بشكل كبري. فمع الوقت الذي تم فيه إجراء هذه املشاورات 
من أجل الورقة البحثية، كان قد تم تهجري ما يقارب مليون سوري قرساً، مبا يف ذلك بعض املشاركات واملشاركني يف هذه املشاورات، واضطرت بعض 

املنظامت النسوية والنسائية إىل وقف العمل هناك.

 شامل سوريا الخاضع للسيطرة الرتكية:

تدار مناطق سيطرة املعارضة يف شامل سوريا، والخاضعة فعلياً للسيطرة الرتكية، من قبل شبكة من املجالس املحلية التابعة للحكومة السورية املؤقتة 
ومقرها غازي عنتاب، وتحتفظ تركيا وحكومتها بسيطرة كبرية عىل هذه املجالس. وباإلضافة إىل كونها مسجلة يف تركيا، تحتاج املنظامت العاملة يف هذه 
املنطقة، مبا يف ذلك املنظامت النسوية والنسائية، للحصول عىل ترصيحات إضافية من أجل السامح لها بالعمل. وبعض الحاالت تستلزم ترصيح عمل 

خاص من مكتب شؤون املنظامت غري الحكومية التابع للمجلس املحيل.
قد تحتاج منظامت املجتمع املدين أيضاً إىل إخطار مكاتب معينة يف املجلس املحيل بشأن بعض األنشطة، مثل مكتب األسة والشؤون االجتامعية وذلك 
لدواعي التنسيق. مع ذلك، تم اإلبالغ عن أن الحصول عىل تصاريح للمنظامت النسوية والنسائية وتلك املرتبطة باألنشطة املتعلقة باملرأة كان أسهل 
بشكل عام من الحصول عىل تصاريح بعض الخدمات األساسية التي قد يُنظر إليها عىل أنها تتعارض مع عمل املجالس املحلية )مثل التعليم أو الصحة(.

املنظامت يف تركيا:

يف تركيا حيث تتخذ العديد من املنظامت النسوية والنسائية السورية مقرات لها ليك تتمكن من العمل يف الشامل السوري، ما تزال بعض هذه املنظامت 
غري مسجلة، ألنها فشلت يف تلبية بعض املتطلبات التي يصعب تحقيقها. األمر الذي يعيق التعاون املحتمل لهذه املنظامت مع منظامت أخرى. كام يتم 
دفع املنظامت النسوية والنسائية إما للعمل ساً أو للتالعب عىل النظام يف سبيل أن يقوموا بالتسجيل دون أن يؤثر ذلك عىل وصول النساء للموارد. ال 
ميكن للسوريات والسوريني العمل بدون ترصيح يتم تجديده سنوياً، والحصول عليه يعد أمراً صعباً للغاية إن مل يكن مستحيالً. إن املشهد القانوين املتغري 

باستمرار يجعل من الصعب عىل بعض املنظامت النسوية والنسائية العمل بفعالية واستدامة، مام يعرضها للخطر6.

وباملجمل، يتضح أن املنظامت النسوية والنسائية بحاجة للتعامل مع سلطات متعددة، بعضها أكرث استبدادية من اآلخر. تفرض هذه السلطات قيوداً 
معينة، خاصة عندما يتعلق األمر باالنتهاكات التي تقوم بها هذه السلطات. يف ظل القواعد والقوانني املختلفة  يصعب عىل املنظامت إدارة عملياتها 
يف مناطق عديدة للتواصل أو العمل مع بعضها البعض، مبا يف ذلك التضامن مع بعضها البعض. لذا فقد ثبت أنه من الصعب للغاية إنشاء فضاءات 

آمنة يف ظل هذه الظروف، سواء عىل املستوى الفيزيايئ أو النفيس.

ب. املجتمع والعقد االجتامعي القائم عىل النوع االجتامعي:

عىل الرغم من الفضاءات التي تم إنشاؤها للنساء لتحدي القيود املجتمعية، ما تزال العديد من النساء السوريات يعشن يف مجتمعات خاضعة بشدة 

للسلطة األبوية، تحد من مشاركتهن يف صنع القرار أو الوصول إىل فرص وموارد متساوية وعادلة. يتم فرض ذلك من خالل وضع قيود عىل حركتهن 

وأماكن تواجدهن. نتيجة لذلك، توافقت املنظامت النسوية والنسائية عىل أن التغيريات يف القوانني والترشيعات يجب أن ترتافق مع تغيري مجتمعي. 

عىل سبيل املثال، يف األماكن التي توجد فيها ترشيعات مؤيدة لحقوق املرأة )مثل مناطق اإلدارة الذاتية يف شامل رشق سوريا(، ثبت أن مثل هذا اإلنفاذ 

املجتمعي ميثل تحدياً، كام جادلت مشاركة من الحسكة:

“تسود التقاليد واألعراف االجتامعية يف املجتمع وتقف حاجزاً ضد تعزيز بعض القوانني، كالقانون الذي مينع الزواج املبكر”.

https://kohljournal.press/attempting-organize )2020( 6-   روال أسد، محاولة لتنظيم حركة نسوية سوريا: يف الحرب واإلقصاء وتوترات بني األجيال ؛ مقال يف مجلة كحل
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هذه األعراف االجتامعية تظهر بشكل أكرب يف هياكل منظامت املجتمع املدين التي يقودها يف الغالب رجال، ليسوا بالرضورة مؤهلني أو كفؤ لشغل 

مناصب قيادية. إضافة إىل ذلك رصحت إحدى املنظامت النسوية يف عفرين، بأن التسلسالت الهرمية يف مثل هذه املنظامت تشكل تحدياً كبرياً للتعاون 

الفعال - خاصة عندما يكون فريق اإلدارة مسؤوالً عن اتخاذ القرار ومع ذلك يفتقر إىل االهتامم و/ أو مهارات التواصل الجيدة. كام استفاضت ممثلة 

منظمة أخرى حول دور البعد الجندري يف جعل األمور أكرث صعوبة، ألنه مينع النساء من الوصول إىل أماكن صنع القرار. مشرية إىل التمييز الذي واجهته 

أثناء تقدميها طلباً للعمل وكان رد املدير أن „حملها مينعها من أداء وظيفتها“. أكدت إحدى منارصات املنظامت النسوية والنسائية بأن التحيز والتمييز 

القائم عىل الجنس والنوع االجتامعي ما يزاالن سائدين بسبب أشكال مختلفة للقصور القانوين واالفتقار إىل تدابري لتنظيم املجتمع املدين وضامن تعميم 

العدالة الجندرية عىل جميع املستويات.

فيام يتعلق بفضاءات سوق العمل املتاحة للنساء، ومع أخذ خصوصية السياقات وديناميات النوع االجتامعي، واالختالف بني منطقة جغرافية وأخرى 

بعني االعتبار، فقد توصلنا إىل أن جميع هذه السياقات تتسم بدرجة عالية من التمييز عىل أساس النوع االجتامعي. شاركت إحدى املنظامت النسائية 

التي تصف نفسها بأنها إسالمية معنا تجربتها يف مرشوع غري ناجح يتعلق بالتمكني االقتصادي للمرأة. إذ هدف املرشوع إىل توليد دخل للنساء العامالت 

يف مجال حفظ األغذية، إاّل أن قيام منظمة تتألف من النساء فقط بهذا املرشوع شكل عائقاً أمامهن، إذ إّن السوق مسيطر عليه إىل حد كبري من الرجال 

الذين يتمتعون بسلطة أكرب. 

وقد أشارت إحدى املنظامت من الرقة إىل فضاءات العمل يف األسواق املبنية عىل الفصل الجندري، منوهة إىل أن بعض املجتمعات تظهر قبوالً أكرب 

لفضاءات العمل واألماكن املختلطة )أي التي ال متيّز أو تصنف قبول العمل بناء عىل الجنس أو النوع االجتامعي(. يف مثل هذه املجتمعات، ميكن تسليط 

الضوء عىل الفرصة العظيمة للمنظامت النسوية والنسائية لالستثامر يف مجاالت عّدة كتعليم املرأة وعملها.

 تؤثر األعراف واملامرسات املجتمعية غري العادلة سلباً عىل وجود وعمل املنظامت النسوية والنسائية. وقد ظهرت بعض املنظامت النسوية والنسائية 

كرد فعل عىل التميز املتأصل القائم عىل الجنس والنوع االجتامعي واملامرسات االجتامعية غري العادلة املوروثة، والتي تفاقمت منذ ذلك الحني بسبب 

النزاع. بعبارة أخرى، عندما يتم التعامل مع النساء كمواطنات من الدرجة الثانية، يصبح التنظيم والتعبئة عىل مستوى القاعدة رضورة ووسيلة أساسية، 

بل الوسيلة الوحيدة، للتغيري االجتامعي.

ت. الفضاءات املختلف عليها داخلياً للمنظامت النسوية والنسائية:

هذه الفضاءات املغلقة واملختلف عليها هي أيضاً نتاج الديناميات الداخلية بني املنظامت النسوية والنسائية نفسها. وقد تم تسليط الضوء عليها يف 

املشاورات، ويبدو أن املنظامت النسوية والنسائية يف سوريا دخلت  فرتة مربكة من السعي والنضال لتشكيل حراكها. إّن محدودية الفضاءات، واملعرفة 

واألدوات املستخدمة هي من أهم العوامل التي ستساهم يف تأخري تكوين هذه الفضاءات. يضاف إىل ذلك، االنقسام الداخيل داخل املجموعات النسوية 

والجامعات النسائية. 

ضمن هذه االختالفات التي تعيشها هذه املنظامت نرى مواقف ومقاربات اجتامعية وسياسية مختلفة. فاالنقسام ليس مبارشاً أو واضحاً بأي حال من 

األحوال، لكنه متعدد ومعقد، ويأخذ عدة أشكال. من بني أكرث املجموعات التي نرى بينها اختالفاً واضحاً هي املجموعات التالية: مؤيدة/ معارضة للنظام؛ 

ذات توّجه علامين/ توّجه ديني إسالمي؛ إثنية عربية/ كردية؛ التقسيم الجغرايف واالجتامعي )داخل البلد/ يف الخارج، يف املناطق الحرضية / الريفية، إلخ(؛ 

والفجوة بني األجيال. وبسبب عدم قدرة هذه املجموعات عىل تجاوز االختالفات، ألسباب ستتوضح الحقاً، يبدو أن بعض املنظامت النسوية والنسائية 

الجنسية  الصحة  أو قضايا مثرية للجدل مثل  التعامل مع قضايا حساسة  االنقسامات بشكل خاص عند  إنشاء فضاءات خاصة. وتظهر  وقعت يف فخ 

واإلنجابية، أو الحق يف تقرير املصري القومي )مثل القضية الكردية(.

يبدو أن التوترات بني املنظامت النسوية والنسائية سببها عدم مرونة بعض من هذه املجموعات تجاه تعريف „النسوية“، والعدالة الجندرية والحلول 

املقرتحة للتقدم يف هذا املجال. هذا واضح بني بعض املنظامت النسوية والنسائية، العلامنية منها وتلك األكرث محافظة. ففي الوقت الذي ترى فيه بعض 

املنظامت النسوية والنسائية العلامنية أن الدين هو مصدر لخضوع وتبعية املرأة، فإنه املنظامت النسوية والنسائية ذات الطبيعة اإلسالمية ترى من جهة 

أخرى أن هذا الخضوع والتبعية يأيت من مزيج من العادات والتقاليد الثقافية، مع تأويالت وتفسريات خاطئة للدين.
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إن العقيدة الدينية بالنسبة للمنظامت النسوية والنسائية ذات الطبيعة اإلسالمية، هي جزء من هويتهن. لذلك فإن النظر إىل النسويات األخريات وهن 

يعملن عىل أخذ هذا “الحق” منهن )الحق يف حرية املعتقد واملامرسة الدينية( ميكن أن يقودهن إىل االبتعاد عن الحركة النسوية.

من نقاط الخالف األخرى تصور البعض أن املطالب النسوية نخبوية وبعيدة عن الواقع. أعربت بعض املشاركات من مناطق مختلفة عن استيائهّن من 

عمل بعض املنظامت النسائية القامئة لعدم تلبية االحتياجات الفعلية للمرأة عىل أرض الواقع. كانت هذه املجموعات -يف نظرهن- “بعيدة جداً عن 

النساء اللوايت من املفرتض أنهن تعملن ألجلهّن”7 . عىل سبيل املثال، قدمت إحدى املنظامت من الحسكة مالحظاتها عىل هذه التفاوتات عىل النحو اآليت:

 

“الفئة املستهدفة هي تقريباً بشكل دائم من النساء املتعلامت، يف حني تهمش وتهمل النساء الريفيات غري املتعلامت”.

الجندرية  العدالة والحساسية  تعترب  املثال،  والنسائية. عىل سبيل  النسوية  للمنظامت  توجد تحديات داخلية كبرية يف مواجهة خلق فضاءات شاملة 

مفاهيم جديدة بالنسبة لبعض منظامت املجتمع املدين، ومل تكن هناك فضاءات كافية ملناقشة هذه األمور.

 

يف الوقت نفسه، ال تُعرّف جميع النساء عن أنفسهن بأنهن نسويات، وتم استخدام الكلمة العربية )نسوية( من قبل النسوة اللوايت متت مناقشتهّن، 

لإلشارة إىل النسوية واألمور املرتبطة بالنساء، مع وجود عدد قليل من املشاركات اللوايت مييزن بشكل واضح بني املفهومني. 

تحيط عوائق داخلية أخرى بأشكال التعبري وأساليب النشاط و“املوضوعات املثرية للجدل” مبا يف ذلك موضوعات تعدد الزوجات والهويات الجندرية 

وقضايا التوجه الجنيس. يسلط هذا الضوء بشكل عام عىل عقبات كبرية أمام إنشاء فضاءت شاملة؛ وبدون هذه الفضاءات هناك خطر وقوع انقسام بني 

هذه املنظامت النسوية والنسائية، األمر الذي يرض بتطوير بدائل نسوية للوضع الراهن.

 

تقر بعض املشاركات واملشاركني مبثل هذا الخالف بني النسوية والنسائية، وكيف يعيق ذلك التعاون الالزم للتعبئة القوية داخل الحركة. ومع ذلك، يعترب 

آخرون وأخريات أن مثل هذه الخالفات أمر طبيعي ومتوقع بني املنظامت ذات االهتاممات املختلفة. فمثالً تقول إحدى املنظامت يف اعزاز أن تركيزها 

عىل املشاركة السياسية للمرأة ال يتقاطع مع املنظامت اإلغاثية وأن هذا “ال عالقة له باملنافسة وال بالتنسيق، بل مجرد تركيز مختلف“. مشاركة أخرى 

تتفق مع هذا الترصيح، مضيفة أن هذه “اختالفات يف اإلحساس بالتنوع وليس التعارض”8.

بعض املشاركات يقدمن حلوالً، كام فعلت مشاركة من اعزاز:

“بالتأكيد، تختلف األولويات بني املنظامت، ولكن ما يزال بإمكاننا العمل عىل األولويات بطريقة تضمن أن تكمل النتائج بعضها. ميكننا 

العمل عىل زيادة التواصل فيام بيننا وزيادة االجتامعات للتعرف عىل ما نقوم به ومن ثم البناء عىل ذلك”.

   

الحل املقرتح من قبل البعض هو قبول هذه االختالفات بني النساء والنسويات عىل أنها صحية وطبيعية، وفتح فضاءات ملثل هذه االختالفات يف الواقع، 

وخلق مساحة للنقاش والجدل املفتوح بني النسويات والحركات النسائية املختلفة. إن تسهيل نشوء مثل هذا الفضاء بنجاح من شأنه أن يقوي ويعزز 

رشعية الخطاب النسوي يف سوريا. بشكل عام، نويص بفتح باب النقاش بني مختلف املنظامت النسوية والنسائية: حول ما إذا كانت هذه االختالفات 

تشكل عقبات أم ال، وكذلك آثارها عىل املشاركة السياسية للمرأة. ميكن أن يكون السؤال مفتوحاً حول ما إذا كان الفصل بني املشاركة السياسية للمرأة 

والجوانب األخرى من حياتها )مثل الوصول إىل املساعدات اإلنسانية( من قبل بعض املنظامت النسوية والنسائية، أو ما ميكن تسميته بعدم التسييس، 

قد يحد من فهم املشاركة السياسية الهادفة واإلصالح.

7-   ف.ج الرقة 

8-   و.س عزاز 
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ث. مقاربة عامة: الحدود الدولية ونوع التمويل:

بعض العوامل العامة التي تؤثر عىل الفضاءات املتاحة للمنظامت النسوية والنسائية هي تلك املتعلقة بحرية الحركة والتحكم يف املوارد. يظهر ذلك 

بوضوح عىل مستويني اثنني: بني املنظامت النسوية والنسائية يف مختلف املناطق يف سوريا، وبني داخل سوريا وخارجها. عىل الرغم من أن موضوع دراسة 

العالقة بني تلك املنظامت داخل وخارج سوريا يقع خارج نطاق هذه الورقة البحثية، فإننا نعتقد أنه من املهم إجراء املزيد من البحث املفصل حولها. 

عىل سبيل املثال، أعربت املنظامت النسوية والنسائية يف بعض املناطق عن شعورها بأن لديها مساحة سياسية أكرب وشبكات عالقات عابرة للحدود أكرث 

من غريها من املنظامت النسوية والنسائية يف مناطق أخرى. حيث يُعد تقييد الحركة بني املناطق وعرب الحدود إحدى القضايا الرئيسية التي أبرزتها بعض 

هذه املنظامت يف املناطق املختلفة.

 

فيام يتعلق بالتمويل، فإن التمويل القائم عىل املشاريع ال يرتك مساحة للمنظامت النسوية والنسائية لنقاش أهمية مرشوع ما أو التوصل إىل اتفاق بشأن 

املفاهيم واملبادئ األساسية املتعلقة به. وسوف نستفيض أكرث حول موضوع بالتمويل يف قسم: أشكال السلطة املخفية.

2.الفضاءات املدعو لها
 

العامة - وتكون قامئة حرصياً عىل دعوات مع وضع قوانني  الفضاءات  األفراد يف  األفراد للحضور- تشمل مشاركة  القامئة عىل دعوة  الفضاءات  هذه 

ومحددات. تتم دعوة النساء إما من قبل املنظامت الوطنية أو املحلية، أو الحكومية و/ أو غري الحكومية إما لعملية مستمرة أو استشارة ملرة واحدة.

 

متت دعوة عدد من النساء واملنظامت التي شاركت يف هذا البحث )بشكل خاص وغري حرصي املتواجدات واملتواجدون يف دمشق( ليكونوا عضوات يف 

املجتمع املدين يف اللجنة الدستورية التي تيرسها األمم املتحدة والتي تأسست يف شهر أيلول/ سبتمرب 2019. شكلت النساء يف هذه الحالة ما يقارب 30 

٪ من ممثيل املجتمع املدين9. كان الرتكيز عىل العمل عىل حمالت املنارصة والضغط بالتعاون مع اللجنة الدستورية. كام قالت إحدى املنظامت التابعة 

للجنة تثبيت االستقرار التابعة للحكومة السورية املؤقتة املعارضة إنها تعمل منذ عام 2015 مع نساء من املجالس املحلية واملؤسسات العامة األخرى يف 

ريف حلب الشاميل والرشقي إلرشاكهن يف العملية السياسية.

عىل الرغم من نوافذ مشابهة عىل الساحة السياسية، إال أن الفضاءات التي تُدعى إليها النساء تبقى محدودة ومقيدة، مع وجود تحديات كبرية ال تزال 

تواجه مشاركة املرأة يف العمليات السياسية، وباإلضافة إىل حقيقة أن التمثيل املناسب والتأثري الفعال عىل األجندة السياسية ال يزاال موضع تساؤل، فإن 

الشعور العام بني الناشطات فيام يتعلق باملشاركة السياسية هو أنه يتم استخدامهن بشكل رمزي.

من املؤكد أن مساهمة املرأة محدودة وُمبخسة القيمة ألنها تُجرب مراراً عىل االبتعاد عن السياسة ومحادثات السالم. كام أن رفض املؤسسات السياسية 

من جميع األطراف لدعم املنظامت النسوية والنسائية يعيق مشاركتها عىل مستويات مختلفة يف عملية صنع السالم.

3.الفضاءات املنشأة أو املطالب بإنشائها:
 

فضاء ُمطالب به / يتم خلقه- يتضمن إنشاء فضاءات للتعبئة حول الهويات و/ أو األهداف املشرتكة. يتم إنشاء هذه الفضاءات من قبل أشخاص أقل 

قوة، وغالباً ما يخرجون كنتاج للمقاومة، حيث يتم استخدام الفضاءات املطالب بها /التي يتم انشاؤها لتشكيل جدول أعامل أو أجندة.

 

ظهرت غالبية املنظامت النسوية والنسائية يف سوريا بعد انتفاضة 2011، حيث وفرت الثورة مساحة للتنظيم العضوي والتنظيامت القاعدية10، مطلقة 

النسوية والنسائية لالحتياجات اإلنسانية الجامعية عىل األرض، باإلضافة إىل  حركة نحو مشاركة مدنية أوسع. ومنذ ذلك الحني، استجابت املنظامت 

املشاركة عىل جميع مناحي الحياة السورية، من الحمالت من أجل حقوق اإلنسان إىل املشاركة يف العمليات السياسية. إن هذه املنظامت كانت مدفوعة 

https://news.un.org/en/story/2019/11/1052051   -9

10-  القاعدية: الحركات التي تنشأ من قاعدة املجتمع، حيث يقوم األشخاص املشكلني للحركة أو املنظمة بأفعال جمعية عىل املستوى املحيل من أجل إحداث التغيري املنشود
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إىل حد كبري بالتضامن مع مواطناتهن من النساء، ومدفوعة من إدراكها بعدم وجود عدالة جندرية. ونتيجة لذلك، أنشأت بعض النساء فضاءات خاصة 

بهن، وغريت الصور النمطية للنوعني االجتامعيني واكتسنب مزيداً من االعرتاف بأدوارهن الحيوية يف املجتمع.

يف املناطق الخاضعة لسلطة “قانونية”، تعمل بعض املنظامت النسوية والنسائية املسجلة عىل الترشيعات واألطر القانونية. عىل الرغم من أن هذا يأيت يف 

سياقني مختلفني متاماً، ففي دمشق مثالً )التي يسيطر عليها النظام(، والحسكة )شامل رشق سوريا، الخاضعة لسيطرة اإلدارة الذاتية لشامل رشق سوريا(، 

تعمل املنظامت النسوية والنسائية عىل تعزيز القوانني التي تحظر الزواج املبكر وتعدد الزوجات وحق املرأة يف منح الجنسية. ومع ذلك، فمن غري 

الواضح مدى التغيري املمكن يف ظل نظام استبدادي مثل النظام املوجود يف دمشق. أما بالنسبة ملناطق أخرى مثل إدلب، فإن املنظامت النسوية والنسائية 

غري قادرة عىل العمل عىل هذه القضايا بسبب عيشها يف حالة حرب نشطة، بالتايل ليست لديها سلطات واضحة متمكنة للجوء إليها يف املقام األول.

منظمتان  ذكرت  فمثالً  باملرأة.  املتعلقة  القضايا  ملواجهة  والترشيعية  السياسية  الفضاءات  من  لالستفادة  والنسائية  النسوية  املنظامت  بعض  تعاونت 

عاملتان يف مناطق اإلدارة الذاتية يف شامل رشق سوريا أنهام تقومان بالتعاون من أجل معالجة قضية جرائم الرشف ضد املرأة، من خالل إطالق دعوى 

قضائية ضد الجناة يف املحاكم التابعة لإلدارة الذاتية يف شامل رشق سوريا ومتابعة تطور هذه القضية.

 

كام تهتم بعض املنظامت النسوية والنسائية بتوسيع الفضاءات وبناء القدرات والتخصصات الداخلية. تقول إحدى املنتسبات إىل املنظامت النسوية 

والنسائية يف الرقة:

“نحن نعمل عىل بناء قدرات املرأة، إذ ال توجد لدينا حالياً منظامت نسوية متخصصة يف كل من الجندر والتمييز القائم عليه، كام أنه ليس 

لدى املنظامت يف لوائحها الداخلية وسياساتها الداخلية أو يف عمليات التوظيف أي التزام مبراعاة الجندر، عىل الرغم من وجود نساء ذوات 

مؤهالت عالية”.

 

قامت بعض املنظامت بالرتكيز عىل األدوار التقليدية للمرأة وتقسيم العمل كمدخل لتمكني املرأة وتحريرها، مبا يتجاوز قيمتها االقتصادية باإلضافة إىل 

املطالبة بفضاء يضمن لها دوائر دعم نفيس واجتامعي.

أما يف املناطق األقل استقراراً، كتلك الواقعة تحت القصف، تركز املنظامت النسوية والنسائية  عىل توفري الخدمات. فرتكز املنظامت النسوية والنسائية  

غري املسجلة عىل إنتاج املعرفة والبناء عليها، بينام تتمتع املنظامت النسوية والنسائية املسجلة مبساحة أفضل إلقامة الفعاليات. 

قد يكون تنسيق اإلجراءات واالسرتاتيجيات بشكل جامعي ومتكامل أمراً صعباً، إالّ أنه ميكن أن يكون مثمراً بالفعل، إذا نظرنا إىل املوارد املتاحة ملختلف 

املنظامت النسوية والنسائية. ورغم كل التحديات، فإن هناك نساء يف املجال العام يقمن بعمل رائع، ما يفتح الفرصة للمشاركة والضغط عىل املجتمع 

لقبول حضورهن ومشاركتهن يف نهاية املطاف.

 

أخرياً، ذُكِر أنه هناك فضاءات ناشئة للمنظامت النسوية والنسائية املوجهة للرشيحة العمرية الشابة، مفتوحة خصيصاً للمبادرات الشابة. ميكن االحتفاء 

مبثل هذه الفضاءات، ألنها غالباً ما تنطوي عىل استخدام منهج عمل تشاريك ومتتلك حساً مفعامً باألمل.
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2. أشكال القوة )السلطة(:

تشري أشكال السلطة إىل مدى السلطة و متظهراتها، كام عرفتها جافينتا )2005(، عىل النحو التايل:

 

   أشكال مرئية: وتتمثل يف مشاركة وهيمنة األفراد يف صنع القرار.

   أشكال مخفية: وتتمثل يف األصوات واآلراء املعينة التي يتم إغفالها عن الجمهور، وال تظهر يف جداول األعامل و/ أو عمليات صنع القرار.

   أشكال غري مرئية: وهي القوى التي تعمل عىل املستوى النفيس، وتصب يف إحساس الفرد بذاته )بالدونية/ التفوق(. مثل هذه األشكال غري املرئية 

من القوى هي أيضاً أدوات يتم من خاللها تكريس اإلقصاء وعدم املساواة والدفع لجعلهام يبدوان ظاهرة عادية وبالتايل مقبولة.

1. األشكال املرئية:
 

وتتضمن: مشاركة وهيمنة األفراد يف صناعة القرار.

 

أ. العمل كنساء والحركات االرتجاعية:
 

  التهديدات املبارشة لسالمة املرأة وأمنها:

 

أوالً، أشارت معظم املشاركات إىل أن التهديدات املبارشة للسالمة واألمن هي أحد األشكال الشائعة للسلطة التي متارس عىل الناشطات. سلطت إحدى 

املنظامت الضوء عىل تجربة تلقي العديد من النساء تهديدات ألنهن أردن استضافة مؤمتر يف إحدى املناطق، ورداً عىل ذلك فقد عقدت النساء املؤمتر 

عرب اإلنرتنت لضامن سالمة وأمن الجميع. إن التمييز الواقع يف مثل هذه التهديدات ضد النساء هو واقع معاش للكثريات، وعامل مساهم رئييس يف 

إبطاء تطور الحراك. فمن املمكن جداً أن تتعرض العديد من الناشطات يف املجال العام، سواء يف الفضاء االفرتايض أو الحياة الواقعية، إىل االعتداء اللفظي 

والجنيس أو حتى االحتجاز، وغالباً ما يولد هذا خوفاً من وصمة العار واألذى لدى النساء األخريات، مام يودي بهن إىل البقاء بعيدات عن العمل العام.

 

من  أخرى،  مرة  النساء،  وجهد  عمل  يضيع  أن  ذلك  عن  نتج  عملها.  توثيق  عن  املنظامت  بعض  توقف  يف  كذلك  األمنية  املخاوف  تسببت  ثانياً، 

وسائل  استخدام  من  دمشق  يف  والنسائية  النسوية  املنظامت  بعض  األمنية  املخاوف  منعت  ذلك،  عىل  عالوة  مريئ.  غري  ويبقى  توثيق  دون 

بالتايل،  التهديدات.  من  أخرى  أنواع  أو  االعتقال  من  الخوف  بسبب  األخرى،  املنظامت  مع  والتشبيك  للتواصل  كمنصة  االجتامعي  التواصل 

منها. والحد  املخاطر  لتقليل  فردية  كمؤسسات  الكواليس  خلف  من  العمل  تفضيل  إىل  والنسائية  النسوية  املنظامت  من  بالعديد  األمر   ينتهي 

  املواقف واملامرسات املبنية عىل الجندر املؤثرة عىل وجود النساء ومشاركتهن:

 

إن املامرسات واألعراف املجتمعية املتعلقة مبكانة املرأة يف املجتمع بشكل عام، تُقِوض باستمرار الجهود املبذولة للدفاع عن متكني املرأة. ال يتم تشجيع 

العديد من النساء عىل االنضامم إىل برامج املنظامت النسوية والنسائية، ومتنع النساء من الدفاع عن حقوقهن. املواقف والعالقات االجتامعية املبنية 

عىل أساس جندري تؤثر عىل الفضاءات االجتامعية والسياسية املتاحة لكل من النساء الناشطات والنساء املستهدفات.

 

إحدى املنتميات للمنظامت النسوية والنسائية من اعزاز رضبت املثال اآليت:

 

“ال يوافق املجتمع يف بعض األحيان عىل متكني املراهقات ويسبب لهن املشاكل. ففي حني أن بعض املجالس املحلية ليست مهتمة بتمكني 

املرأة وتفضل الرتكيز عىل أنشطة توفر الخدمات األساسية، وقد تذهب بعض هذه املجالس إىل حد منع أنشطة التمكني، إالّ أن هناك مجالس 

محلية أخرى كانت متحمسة وداعمة لعملنا”.
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عموماً ويف معظم املناطق ال توجد ترشيعات مراعية العتبارات الجندر وال سياسات مؤسساتية لتنظيم العمليات السياسية وعمليات املجتمع املدين 

وحامية املرأة وفضاء املنظامت النسوية والنسائية. وفقاً للمشاركات واملشاركني، ينتج عن هذا أن العمل من أجل حقوق املرأة والعدالة الجندرية سيأيت 

انطالقاً من الفهم الشخيص للسلطات املحلية سواء كانت )دينية أو مجتمعية أو سياسية(، والتي ميكن أن تختلف من بلدة أو قرية إىل أخرى.
 

التحيز املبني عىل الجندر يؤثر كذلك عىل متثيل املرأة ومشاركتها داخل املؤسسات املختلفة وينجم ذلك عن أثر هذا التمييز عىل عملية التوظيف واألجر 

املتساوي والرتقية يف العمل. عىل سبيل املثال، تحدثت إحدى املمثالت من الرقة عن التمييز الذي يستهدف النساء املتزوجات والحوامل، مشرية إىل أن 

هناك توجهاً لدى العديد من منظامت املجتمع املدين إلنهاء عقود العمل للحوامل أو اإلنجاب.

ب. العمل كنساء - املقاومة:
 

  إنتاج املعرفة: التاريخ الشفوي واملسكوت عنه 

 

أكدت بعض املنظامت النسوية والنسائية أن هناك مساحة وقبوالً اليوم لبعض املفاهيم واألفكار املتعلقة بالنسوية وقضايا املرأة. يف ضوء ذلك، توفر 

األطر اإلعالمية وأشكال إنتاج املعرفة فرصة لخلق وتعزيز إنتاج معريف نسوي يركز عىل املرأة. وهذا بالفعل ما يتم العمل عليه، فإن تغطية قصص املرأة 

ومقاالتها ورواياتها الشخصية تحقق ذلك من خالل متكني نرش تقارير شخصية يف املجال العام.

  كام ذكرت إحدى املنظامت:
 

“نحن مجرد نسويات يعتقدن أن الرهان عىل الوعي االجتامعي هو عملية طويلة جداً ]...[ من الصعب علينا القيام باألنشطة ]بسبب عدم 

تسجيلنا يف الدوائر الرسمية[؛ لذلك، فإننا نسعى لتفكيك األنظمة والقوانني الحالية املتعلقة باملرأة من خالل إنتاج املعرفة”.

وفقاً لبعض املشاركات، يقترص إنتاج بعض املنظامت النسوية للمعرفة عىل عدد قليل من املفاهيم واملقاربات النسوية األساسية، التي تنتمي بشكل 

أسايس إىل املوجة النسوية الثانية. هذه اآلراء تعكس وجهات نظر نخبوية مناهضة للدين، ووجهات نظر نسوية علامنية، وطرق تعبري متيل إىل استبعاد 

النساء الاليت يعتربونهن مسلامت ملتزمات أو نسويات إسالميات أو من الاليت لديهن هويات جندرية غري ثنائية.

 

يتوفر عدد قليل جداً من األبحاث أو اإلحصائيات أو الدراسات املتعلقة مبنظور الجندر، إن وجدت، لدعم عمل املنظامت النسوية والنسائية. ويؤدي 

االفتقار إىل التحليل الجندري يف كل من السياق )السيايس، االجتامعي، الثقايف، االقتصادي، النضايل والبيئي( يف مواقع مختلفة إىل استبعاد تجارب النساء 

ومساهامتهن، ومينع املنظامت النسوية والنسائية من االستجابة املناسبة الحتياجات النساء. وحتى يف حال توفر املعلومات الالزمة، فإن قدرة الناشطات 

عىل الوصول لهذه املعلومات محدودة بسبب حقيقة أن معظم دراسات الجندر والنوع االجتامعي غري متوفر باللغة العربية.
 

ومع ذلك، ميكن وصف بعض مامرسات اإلنتاج املعريف والتثقيفي بأنها ذات توجه عام أكرث من كونها مامرسات شاملة أو ذات وجوه متعددة )أو تتناول 

القضايا من كافة جوانبها( لكافة القطاعات. فيمكن أن يتم الرتكيز مثالً عىل موضوع ينال اهتامم الجهات املانحة مثل العنف الجنيس والجندري، بينام 

يتم االبتعاد عن مناقشة أو فحص قضايا مهمة أخرى.

وبناء عليه، فقد اتفقت بعض املنظامت النسوية والنسائية عىل أن إنتاج املعرفة جزء ال يتجزأ من عمل هذه املنظامت وتأريخه. يتضح ذلك من خالل 

ما قالته إحدى املشاركات:

 “ال ينبغي عىل هذه الدراسات أن توثق أو تراقب الوضع الحايل فقط، بل عليها أن تقدم كذلك دراسات تحليلية ومقارنة”.

 كان االقرتاح من قبل عدد من املستطلعة آراؤهن، هو أنه يتم تحسني جوانب إنتاج املعرفة من خالل سد الثغرات اآلتية: االفتقار إىل املقاربات التحليلية؛ 

نقص املعرفة القامئة عىل املقارنة مع سياقات أخرى حول العامل؛ مسألة املصطلحات واللغة )بالنظر إىل أن املفاهيم يف هذا املجال تقترص عىل األوساط 

األكادميية وال يستفيد منها سوى من ميكنهم الوصول إليها(؛ باإلضافة إىل ذلك رأى كل من املستطلعة آراؤهم وآراؤهن أن ضعف مهارات اللغات األجنبية 

يؤدي إىل اتساع الفجوة املعرفية لينقسموا بني: أولئك الذين واللوايت يتحدثون ويتحدثن لغات أوروبية وأولئك الذين واللوايت ال يتحدثونها أو يتحدثنها.
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 ت. العمل التعاوين والتشاريك: أولوية، تحدٍّ وفرصة:

اتفقت جميع املنظامت النسوية والنسائية املشاركة يف هذه الورقة عىل الحاجة امللحة لتطوير خطوات عملية للتعاون الفعال وبناء الحراك. وبالفعل، 

اتخذت ستة من املنظامت النسوية والنسائية مبادرة للقيام بذلك. كام تم تقديم اقرتاحات لتعزيز مثل هذه املبادرات التعاونية بني املنظامت النسوية 

والنسائية داخل وخارج سوريا. واقرتحت إحدى املنظامت كتابة تقرير نصف سنوي أو سنوي يوثق عمل املنظامت يف سوريا. واعرتافاً منها بالحاجة 

للتعاون، أقرت املنظامت املشاركة بالحاجة لخطة شاملة للربامج التكاملية. ومع ذلك، أثار مشارك آخر أيضاً مسألة الفعالية طويلة األمد لهذه املساعي 

يف غياب مؤسسة جامعة. مثل هذه املؤسسة كان باإلمكان أن متّكن من متثيل وتعبئة النساء حول الهويات أو األهداف املشرتكة.

 

وعن هذا املوضوع قدمت إحدى املشاركات من اعزاز هذا الرأي:

 

“نحن نهدف إىل أن نكون مجلساً لجميع املجموعات النسائية. ودافعنا وراء ذلك هو رغبتنا يف أن نكون منظاّمت. نحن نتبنى التنوع عىل 

مستوى كل من التنظيم واإلدارة وعىل مستوى املجموعة املستهدفة كذلك”.

من جهة أخرى سلطت بعض املنظامت يف ساقب الضوء عىل قدرة  محاوالت العمل الجامعي أن تشكل تحدياتها الخاصة. وقد ناقشت املوضوع إحدى 

املشاركات ممن عشن تجربة غري ناجحة لتبادل الخدمات مع منظمة أخرى. إذ وصلوا إىل نتيجة مفادها أن التنسيق من خالل بناء نظام إحالة أفضل 

منه من خالل بناء برامج مشرتكة.

 

باإلضافة إىل ذلك، سلطت بعض املشاركات واملشاركني الضوء عىل قضية املحسوبية )الواسطة( والعالقات الشخصية والفساد يف عمليات صنع القرار. 

أثارت إحداهن النقاش حول  املنافسة التي متثل تحدياً كبرياً بني )املنظامت النسوية والنسائية( فيام بينها ووجوب التغلب عليه. فيام اقرتحت أخرى: 

التنسيق والتواصل بني مختلف املراكز واملنظامت، وبناء جسور للتواصل فيام بيننا، بدالً من وجود ناشطات /ناشطني  “نحن بحاجة إىل 

يعملون بشكل منفصل وملركزهم الخاص فقط“. وأضافت: إن األمر متعلق بـ“تبادل الخربات واألفكار )املعرفة(”. كام أكدت إحدى عضوات 

املنظامت النسوية والنسائية أنه “عىل الرغم من بعض التحديات املتعلقة بالتنسيق، فإن العمل مع مجموعات أخرى ساعد يف الوصول إىل 

جمهور أوسع”.

 

بشكل عام تعترب املنظامت النسوية والنسائية  التنسيق فيام بينها أولوية وتحد وفرصة يف آن معاً. يتناول القسم التايل التحديات الرئيسية التي تواجه 

جميع املنظامت النسوية والنسائية داخل البالد، والتي تهدد وجودها وتجعل جهودها غري مستدامة وتقف يف طريق بناء حراك فعيل وعمل جامعي. 

ويجدر بالذكر أن تحديات مثل هذه هي أيضاً ما يلهم املنظامت النسوية والنسائية  عىل املثابرة.

 

حتى اآلن فإن طرق التواصل والتشبيك املتبعة من قبل املنظامت املحلية تعتمد عىل العالقات الشخصية غري الرسمية عوضاً عن العالقات القامئة عىل 

التواصالت املؤسساتية البناءة، كام أن بعضها يتواصل من خالل البيانات التي تتم مشاركتها مع الجهات املانحة.

أبدت إحدى املشاركات من دمشق املالحظة اآلتية:

 

“التشبيك بني املنظامت واملبادرات األخرى يهم الجميع ألن العمل املجتمعي النسوي السوري انترش عىل نطاق واسع بعد العام 2011، لكن 

منذ ذلك الحني تحول بطريقة ما إىل أعامل خريية تقوده أولويات الجهات املانحة. نحن ال نعتمد عىل التواجد الدائم للمنظامت الدولية 

ومشاريعها وبرامجها. من جهة أخرى، فإن األفراد سيكونون عرضة لخطر مواجهة التحديات. لذلك نحتاج إىل تحديد أولئك الذين يهتمون 

بكتاباتنا ودراساتنا وما هي األسباب التي تقف وراء هذا االهتامم. نحن جاهزات، لكن األمر مرتوك لألطراف األخرى لتقرير مدى عالقتها 

باملوضوعات التي نركز عليها”.
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تضمنت االقرتاحات تنظيم جلسات مناقشة جامعية واجتامعات تتضمن )6 - 8 أشخاص كحد أقىص( والعمل الجامعي يف سبيل هدف واحد. ميكن أن 

تؤدي مثل هذه االجتامعات وورش العمل إىل تأسيس مجموعات نسائية جديدة. وعن هذا أشارت إحدى املنظامت يف اعزاز أن هذا يحدث بالفعل:

 “قريباً سيكون هناك اجتامع بني عدد من املنظامت للتخطيط ألنشطة 2020، ميكننا العمل بشكل جامعي للوصول إىل املواقع واألماكن 

التي مل نعمل فيها من قبل، ولخلق وعي مجتمعي أوسع”.

2. األشكال املخفية:
 

القوة املخفية: هي أصوات وآراء معينة يتم إغفالها عن الجمهور، وال تظهر يف جداول األعامل و/ أو عمليات صنع القرار.

أ. الجهات املمولة الدولية:

لسوء الحظ، ما تزال إمكانية إدارة منظمة مستدامة ومكتفية ذاتياً بعيدة املنال لجميع املنظامت النسوية والنسائية. عوضاً عن ذلك، هناك اعتامد عىل 

التمويل، وهو أمر مالزم للمجتمع املدين يف سوريا - بسبب سياق االحتياجات املاسة والتضخم وندرة املوارد. هذا التمويل ينطوي عىل مزايا وعيوب 

كبرية، إذ متتلك الجهات املمّولة تأثرياً كبرياً عىل الحركة النسوية والحركة النسائية، مبا يف ذلك طبيعة وتوقيت وأساليب العمل الجامعي. فيام ييل أبرز 

التحديات املتعلقة بالتمويل التي أثارتها املنظامت املشاركة.

فيام يتعلق بكل قضية تم تسليط الضوء عليها، هناك أيضاً فرص التخاذ إجراءات اسرتاتيجية مجدية من قبل الجهات املانحة الدولية واملؤسسات املمولة، 

لتعزيز الحركة النسوية والحركة النسائية يف سوريا.

  فرض شكل املنظامت عىل التجمعات النسوية والنسائية11:

 

العديد من الجمعيات النسوية والجامعات النسائية غري مسجلة، وال متتلك )هي أو موظفوها وموظفاتها( حسابات مرصفية - وهي من األساسيات 

املطلوبة لتلقي أي دعم مادي. ويف حني أن الحاجة ملثل هذا العمل التنظيمي والهيكيل قد تكون الزمة، إال أن عملية الحصول عىل األموال بالنسبة للعديد 

من الجامعات النسوية الصغرية والجامعات النسائية هي عملية متعذرة. عالوة عىل ذلك، فإن استيفاء املعايري الالزمة لتلقي الدعم غالباً ما يستهلك 

طاقة كبرية من املنظامت النسوية والنسائية، ويحولها عن تركيزها ورصاعاتها الرئيسية.

 

وبهذا املعنى، يُنظر إىل تحويل املبادرات إىل منظامت غري حكومية عىل أنها محاولة لتجريد الحركة النسائية من قيمها وأهدافها األساسية، من خالل 

إنشاء هياكل غري قادرة عىل استيعاب تعقيدات متطلبات معينة. باختصار، الحركة النسوية والحركة النسائية مضطرة للرتكيز عىل البنى البريوقراطية 

بدال من قيمها وأهدافها. عالوة عىل ذلك، تسهل العملية عىل بعض األشخاص السيطرة بشكل أكرب عىل الفضاءات واملوارد املتاحة، مام يؤدي إىل إنشاء 

تسلسالت هرمية داخل الحركة. غالباً ما يتجىل ذلك من خالل الوصول إىل الفرص واملشاركة يف املؤمترات ومحادثات السالم وورش العمل التدريبية. ومع 

ذلك، هناك مستوى خاص من اإلفساد املؤسسايت والحلقة املفرغة من خالل „اعتامد النامذج الجاهزة املربمجة مسبقاً“ والتي تفقد املوظفني واملوظفات 

واملتطوعني املهتمني واملتطوعات شعورهم باالنتامء، ليفقدوا يف النهاية اهتاممهم باالستثامر يف املؤسسة.

  األجندات املعدة مسبقاً، وطبيعة التمويل واملعايري املرتبطة به: املنظامت النسوية والنسائية

 

تشكل األجندات املعدة مسبقاً، والتي تفرضها الجهات املانحة، تحدياً حقيقياً. تم توضيح ذلك من خالل إحدى املستطلعة آراءهن والتي وصفت بعض 

هذه األجندات التي طرحتها الجهات الفاعلة الدولية بأنها غري مناسبة للسياق االجتامعي أو الثقايف وال لالحتياجات عىل أرض الواقع. عربت املنظامت 

11-   ملزيد من املعلومات حول تنظيم املنظامت النسوية والنسائية، يرجى الرجوع إىل“ العدالة الجندرية بني الجنسني وإنتاج املعرفة النسوية يف سوريا“ عيل.ز. )2019(. الصادر 

يف باريس عن النساء اآلن من أجل التنمية.
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النسوية والنسائية املحلية عن إحباطها من هذا التحدي، كام يوضح هذا املثال الذي قدمته إحدى املشاركات من دمشق:

 “لدينا جهات مانحة من األمم املتحدة غري محليّة أو عىل دراية بهذه املنطقة،  والخطط املسبقة التي تأيت بها مل تتغري أو تتكيف بطرق تناسب كل 

منطقة. عىل سبيل املثال تختلف االحتياجات السورية عن تلك التي يف إفريقيا”.

املرتبطة  )الدعم األسايس(، والتكاليف غري  التكاليف اإلدارية  لتغطية  بالتمويل غري املرن. يشمل ذلك عدم وجود أموال كافية  الثاين يتعلق   التحدي 

باملشاريع، و/ أو التكاليف املتعلقة بسياسات املوارد البرشية التي تراعي احساسية الجندرية، مثل التأمني الصحي ومزايا الضامن االجتامعي وإجازات 

األمومة. كام أبدت إحدى املشاركات يف غازي عنتاب املالحظة اآلتية: „ال نعرف كيف ندفع آجار املكتب للشهر القادم ]...[ نخرس موظفاتنا ألننا غري 

قادرات عىل دفع الرواتب أو حتى سداد نفقات النقل.“ وهذه األخرية ذات أهمية خاصة بسبب املخاوف املالية واألمنية التي أعربت عنها املشاركات.

 

التحدي الثالث هو أن التمويالت الصغرية وغري املنتظمة أو املستدامة تؤثر عىل فعالية املشاريع وتهدد نهج „عدم اإلرضار“ - ال سيام بالنظر إىل جانب 

الحامية يف برامج متكني املرأة. يجب معالجة خطط التنفيذ قصرية املدى يف غياب األدوات التي تتيح الحفاظ عىل املوارد البرشية أو تحسني أوضاعها. 

توضح إحدى املشاركات من اعزاز:

 

“يأيت الدعم املادي عىل شكل قطرات - صغرية جداً - هذا يف حال أخذناه. فيام نطمح إىل االستدامة. تستمر الورش التدريبية عىل مدى ثالثة 

أشهر، لكننا نقوم بضغط املدة الزمنية خوفاً من انتهاء الدعم. لدينا الحق يف الشعور باألمان والحصول عىل الدعم املادي والوقت الكايف. 

غياب ذلك سيحد من خططنا وقدراتنا”.

التحدي الرابع هو أن الجهات املانحة ال متيل إىل دعم املنظامت ذات الطابع الديني أو العمل معها، ما مل يكن لدى الجهة املانحة أجندة دينية. عىل سبيل 

املثال، تم رفض دعم إحدى املستجيبات ألن مركزهّن جزء من مسجد أو دار لإلفتاء. ويف الحاالت التي يكون فيها لكل من الجهات املانحة واملنظامت 

أجندة دينية، ميكن بناء الرشاكات وتوفري األموال. بالطبع يعتمد هذا عىل السياق: فبينام الحال كذلك يف غازي عنتاب، فإن مثل هذه القيود غري موجودة 

يف أنطاكيا. يف النهاية أعربت بعض املنظامت النسائية املسلمة عن إحباطها من أنها تُركت ليقترص حصولها عىل الدعم املادي ذي املنشأ الديني، متمنية 

أن تحصل عىل نوع آخر من الدعم. والعكس صحيح، إذ يذهب التمويل الديني حرصياً تقريباً إىل املنظامت الدينية.

 

التحدي الخامس يتعلق بخلل عام داخل الجهات املانحة فيام يرتبط باملنح واملعايري. ذكرت إحدى املمثالت عن منظمة يف عفرين، أن معايري التمويل 

غري الواضحة تؤدي إىل عدم دقة خطط املشاريع، مام يؤدي إىل فشلها يف خدمة العديد من الحاالت. وتوافق ممثلة عن منظمة أخرى يف دمشق، مدعية 

أن املشكلة تكمن يف التصميم واآللية التي يتم من خاللها التواصل وتبادل األفكار مع الطرف املناسب/ الجهة املانحة.

 

“ال ينبغي أن نعمل فقط عىل املراقبة ولكن يجب عىل املنظامت النسوية والنسائية تقديم نهج جديد، والعمل ليس فقط عىل التشبيك، 

بل عىل البناء أيضاً ”.

أثريت نقطة أخرى وهي: كيف ميكن أن تتأثر أموال الجهات املانحة بنزع تسييس املنظامت )تقليل الفعالية الذاتية( وأن يكون ذلك رشطاً مسبقاً لتقديم 

األموال. كام ذكرت نفس املنظمة يف دمشق:

 

“الجهات الفاعلة الدولية تريد موظفات وموظفني وليس أشخاصاً لهم قضية وممثلني وممثالت لهذه القضية”.

أخرياً، إيجاد أرضية مشرتكة بني الجهات املحلية الفاعلة فيام بينها من جهة، والجهات العاملية واملحلية من جهة أخرى. متابعة التنسيق بهدف البناء عىل 

نتائج عمل كل من هذه املكونات فيام بينها هو أمر يف غاية األهمية. يف العمق، قد يسهل منوذج دائري للرشاكة عمليات التعلم واملساعدة املتبادلة.
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  التنسيق

 

وفقاً للمشاركني واملشاركات، فإن التحدي الذي متثله الجهات املانحة الدولية يتجسد يف التنسيق غري الفعال عىل املستوى املحيل. واملؤكد، كام ذكر 

املستطلعة آراؤهم وأراؤهّن، أنه غالباً ما ترفض املنظامت غري الحكومية الدولية التعاون مع املنظامت غري املسجلة، مام يقلص الرشاكات مع الجهات 

الفاعلة املحلية. عالوة عىل ذلك، يرى املشاركون واملشاركات أن وكاالت األمم املتحدة ال تسمح ألكرث من منظمة محلية واحدة بالعمل يف نفس املنطقة، 

يف حني أن عمل مجموعة من املنظامت يف منطقة واحدة قد يكون محاولة لتنظيم جهود املجتمع املدين املحيل فيام بينه من أجل تغطية أكرب عدد 

ممكن من املجاالت. إال أنه قد يكون لذلك أثر سلبي من جهة أخرى، يتمثل يف عزل املنظامت املحلية مع تركيز أكرب لقوة الجهات الفاعلة الدولية.

التحدي اآلخر الذي يواجه التنسيق هو مثال سوء توزيع التمويل، إذ تقدم املنظامت الدولية غري الحكومية منحاً صغرية ملنظامت مختلفة عىل مشاريع 

متامثلة، وأحياناً يف نفس املناطق/ املواقع الجغرافية. وهذا ينطوي عىل نقص يف التنسيق بني املنظامت غري الحكومية الدولية نفسها و/ أو بني املنظامت 

النسوية والنسائية املحلية وميكن أن يخلق منافسة  غري صحيّة فيام بينها.

بشكل عام، ميكن وصف العالقة بني املنظامت النسوية والنسائية من جهة والجهات املانحة لها من جهة أخرى بأنها غري متكافئة؛ فالجهات الدولية 

الفاعلة لها تأثري أكرب عىل الجهات املحلية الفاعلة، مام يقلص املساحة أمام الجهات الفاعلة املحلية لتقديم رؤيتها، أو تنفيذها للعمل الجامعي بالطريقة 

التي تفضلها12.

ب. الخيار املشرتك بني األجندة النسوية وحقوق املرأة:
 

كام ذكرنا، تعمل املنظامت النسوية والنسائية يف واقع مضطرب بشكل ال يصدق، يؤثر عىل صنع قرارها وعملها كمؤسسات بشكل كبري. تشمل العوامل 

التي يجب أن تتعامل معها هذه املنظامت: قربها من ساحة املعركة، النزوح الجامعي و/ أو الحصار، طبيعة سيطرة النظام، إمكانية الوصول إىل املوارد. 

ويف ظل هذا الضغط من أجل الوصول إىل املوارد واألمن واالستقرار، ركزت جميع املنظامت املشاركة عىل االستجابة للمسائل السياسية والعسكرية 

واإلنسانية عىل األرض، بالتايل أجلت هذه املنظامت أي محاولة لتطوير اسرتاتيجيات طويلة األمد.

وليس مستغرباً أن بعض أجزاء املجتمع املدين قد تركب موجة حقوق املرأة والنسوية لتلبية معايري متويل معينة. والدليل عىل ذلك هو التناقض امللحوظ 

بني عدد برامج متكني املرأة ومتثيلها املنخفض للغاية يف منظامت املجتمع املدين السورية13. لقد سلطت املنظامت النسوية والنسائية الضوء عىل ذلك 

باعتباره تحدياً مشرتكاً لعملها من أجل التنسيق نحو بناء الحركة النسوية والحركة النسائية. قالت إحدى املشاركات يف غازي عنتاب:

“بعض املنظامت لديها نساء يف هيكلها، أو تدعي رشاكات مع مبادرات نسائية، ألن الجهات املانحة تطالب بالتوازن الجندري كرشط مسبق 

للتمويل. عادة ما يكون هذا النوع من متثيل املرأة ووجودها فارغاً وغري فعال ومثله الرشاكات مع هذه املنظامت”.

وبحسب املشاركات، هناك بعض املنظامت التي تقدم خدماتها اإلغاثية برشط مشاركة املرأة يف جلسات التوعية. يف هذه الحاالت، يجادلون بأن النساء 

غري قادرات عىل متابعة فرص العمل، إذ يتعني عليهن قضاء بعض الوقت يف حضور هذه الجلسات.

 

أخرياً، إحدى املستجيبات من منظمة نسائية إسالمية سلطت الضوء عىل كيفية توقف منظمة أخرى ذات أجندة إسالمية يف أنطاكيا/تركيا عن دعم 

املستفيدات من النساء الاليئ حرضن الفعاليات التي نظمتها منظامت أخرى، أو اللوايت ال يتناسب لباسهن مع معايري تلك املنظمة.

 3. األشكال غري املرئية:

أشكال السلطة غري املرئية: وهي السلطة التي تعمل عىل املستوى النفيس، وتصب يف إحساس الفرد بذاته )بالدونية/ التفوق(. مثل هذه األشكال غري 

املرئية من السلطات هي أيضاً أدوات يتم من خاللها تكريس اإلقصاء وعدم املساواة والدفع لجعلهام يبدوان ظاهرة عادية وبالتايل مقبولة.

12-   ز. الزعبي )2017( واقع وتحدي منظامت املجتمع املدين السوري - بحث يستند إىل نتائج تقييم قدرات منظامت املجتمع املدين السوري. برلني: مواطنون من أجل سوريا 

.)CFS(

ibid   -13
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أ. التضامن:

النسوية  املنظامت  فإن  املدين(،  املجتمع  ونشطاء وجامعات  التحتية  البنية  واملدنيني،  املدنيات  )ضد  العنف  من  املاضية  التسع  السنوات  إىل  بالنظر 

والنسائية مستنفدة املوارد املالية والبرشية حالياً. إذ إنها ما تزال عالقة يف دائرة محاوالت التأقلم واالستمرار يف ظل هذه الظروف. وكام أوضحنا، فالنساء 

رغم ذلك مرّصات عىل الفعل االستباقي وبناء أدوات فعالة لتمكني التغيري املستدام. بعبارة أخرى، هّن مثابرات عىل العمل.

املثابرة هي خاصية مهمة برزت عند جميع املشاركات. بالنسبة للعديد من النساء فإن عليهن املثابرة ألنه ليس لديهن مكان آخر يذهنب إليه، وسيكّن 

عرضًة لعواقب أي انهيار أو اضطراب يف النسيج االجتامعي إذا مل يفعلن ذلك. تعمل كثريات من خالل الرتكيز عىل العمل مع األطفال، كوسيلة للسري إىل 

األمام والسعي من أجل مجتمع أفضل يف املستقبل. كام أن املثابرة ميكن أن تفرس كذلك سبب قيام بعض املنظامت مبزيد من العمل للوصول إىل نساء 

أخريات، ويتضح ذلك من خالل ما قدمته إحدى املشاركات من اعزاز:

 

“فنحن نذهب إىل النساء اللوايت متنعهن الظروف من القدوم إىل مراكزنا. ليس املهم إن كنا نحن من نذهب إليهن أم أنهن يأتني إلينا، 

فالهدف هو االستامع إليهن والتفكري معاً يف مشاكلهن”.

التحدي األكرب أمام املثابرة والتقدم يتعلق بالحالة األمنية. أشار عدد كبري من املنظامت النسوية والنسائية يف مناطق مختلفة إىل أن االنفجارات والحرب 

قد تتسبب يف تعطيل عملها بشكل مؤقت. كام أشارت إحدى املشاركات من اعزاز قائلًة:

 

“هناك انفجارات يف بعض املناطق. االنفجار يحدث يف يوم واحد وبالتايل يؤخر عملنا ليوم واحد. ولذلك فهي مسألة تأخري وليست إيقافاً 

دامئاً عن العمل”.

التهديد الثاين لعمل املرأة هو التنمر اإللكرتوين واملضايقات. عىل الرغم من أن العديد من النساء ذكرن أنهن مررن بتجارب مشابهة، إال أن ذلك ال مينعهن 

من البقاء مكرسات يف سبيل قضيتهن وكفاحهن.

 

التمكني )من خالل تبادل املعرفة وتطوير املهارات واألدوات( والرشاكة من أجل العمل الجمعي/الجامعي

 

يف مواجهة مثل هذه التحديات، توفر مشاركة النساء املؤهالت يف الحياة العامة أو العمليات السياسية منوذجاً إيجابياً للشابات والفتيات، مام يلهم 

الصغرية  النسوية والنسائية والدوائر  املبادرات  تزايد  بها  اإلقرار  التي يجب  ويخلق مساحة لألمل بسوريا أكرث مساواة وعدالة. تشمل األمور األخرى 

الداعمة لها، التي تعترب مشجعة وحاسمة يف توفري التوجيه والدعم الداخيل بني املنظامت النسوية والنسائية.

 

عالوة عىل ذلك، فإن صالبة هذه املنظامت تأيت من أنها تقودها النساء وتعمل عىل قضايا املرأة. قالت إحدى املشاركات من اعزاز إنه عىل الرغم من 

مواجهة مشاكل كبرية يف املنظامت النسوية والنسائية، فإن: „مواردنا يف الطاقة التي منتلكها وروح التطوع“. يف الواقع، عندما ال يتوفر التمويل، تظهر 

هذه الروح لدى الجامعات النسوية والنسائية املحلية، إذ يستخدمن قدرتهن الخاصة لتعزيز قوة العامالت معاً وتنفيذ املشاريع التي ال تحتاج إىل متويل. 

باإلضافة إىل ذلك، أنشأت بعض املنظامت النسوية والنسائية قاعدة صلبة من النساء املؤهالت اللوايت يستخدمن مهاراتهن ومعارفهن لتغيري ديناميكيات 

مشاركة النوعني االجتامعيني. كام أوضح أحد املشاركني قائالً:

لقد أصبحن  تدريباتنا(.  تلقني  اللوايت  )النساء  املستفيدات  العمليات( وليس فقط  املناطق )مناطق  تلك  النسائية يف  اللجان  “نتعاون مع 

رشيكات لنا بالفعل، ففي عام 2019، استندت املبادرات املقدمة إىل اقرتاحاتهن وبدعم منا من خالل تقديم املشاورات والدعم اللوجستي 

والقانوين”.
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عندما تضيق األجهزة األمنية عىل فضاءات النساء، تجتمع املنظامت النسوية والنسائية معاً لتدعم الواحدة منها األخرى، مقدمات منوذجاً عن التضامن 

النسوي. مثال هذا التضامن يأيت من معرة النعامن، فعندما فقدت إحدى املنظامت متويلها، استطاعت أن متارس نشاطاتها يف مراكز منظمة أخرى. وقد 

سمح تقاسم املوارد لهاتني املنظمتني مبواصلة أنشطتهام، وتوسيع نطاق خدماتهام لتصل إىل املزيد من النساء. هذا املثال هو واحد من عديد األمثلة 

التي ميكن تقدميها. إن النضال املستمر من أجل تنسيق واسع النطاق وفعال بني املنظامت عليه أالّ ينسينا الجهود الجلية والواضحة املبذولة لتحقيق 

التكافل عىل مستوى أصغر.

ب. التنوع واإلقصاء:

ال توجد حركة نسوية جامعة تشمل جميع التوجهات، ومتحدة بشكل كامل حول مبادئ مشرتكة، أو تدرك مختلف املستويات للتمييز املؤسسايت. وجهات 

نظر ومواقفها االجتامعية والسياسية تختلف وتتعدد بقدر تعدد النساء. ومع ذلك، فإن األمل هو يف النظر إىل االختالف عىل أنه مصدر للقوة. وقد تم 

إثبات أن املنظامت النسوية والنسائية تبذل جهوداً ملحوظة لضامن متثيل متنوع. أظهرت العديد من املشاركات واملشاركني إمكانية االتحاد من خالل 

تسليط الضوء عىل املبادرات، التي تديرها غالباً متطوعات، والتي تتبنى مثل هذه الرؤية الشاملة.

   

عموماً تعتقد املشاركات أن هناك تنوعاً كبرياً يف عضوية املنتسبات للمنظامت النسوية والنسائية. وترى النسويات من داخل هذه املنظامت يف ذلك 

أنه ميثل فعالً مدروساً لتحقيق االندماج، كام أنه ميثل انعكاساً طبيعياً للمجتمع. مع ذلك، ورغم الحامس العام للعدالة الشاملة، فإن مبادرات املرأة 

ليست محصنة ضد التمييز غري املقصود. لذلك فإن السؤال: حول ما يؤهل مجموعة متنوعة”، هو سؤال مرتبط بالعمق يف فهم أشكال وأنواع التهميش 

واالمتيازات املتشكلة يف سياق الرصاع. يعترب هذا النقاش محورياً يف معالجة التمييز غري املقصود داخل املجموعات النسوية والنسائية.

أما بالنسبة لإلقصاء، فيمكن أن يطال املنظامت النسوية والنسائية التي توضع يف قوالب منطية واتهامات زائفة من قبل اآلخرين، مبا يتضمن املنظامت 

النسوية والنسائية األخرى بني بعضها البعض. يف الحقيقة، بعض املنظامت النسوية والنسائية التي تدعم الثورة تضع شكوكاً حول عمل املنظامت النسوية 

والنسائية يف املناطق التي يسيطر عليها النظام وتعتقد أنها تقوم بدعم نظام األسد، يف حني أن بعض املنظامت النسوية والنسائية يف املناطق الخاضعة 

 لسيطرة النظام تتهم بقية املنظامت بالحصول عىل متويل من املنظامت الدولية غري الحكومية والحكومات األجنبية، وبالتايل فإنها متتثل “لألجندات األجنبية”.
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3. مستويات القوة:
 

تشمل مستويات القوة أربع فئات تدل عىل كيفية تشكل فضاءات املشاركة ومن يشكلها:

 

   مستوى عاملي - املواقع الرسمية وغري الرسمية لصنع القرار خارج الدولة.

   مستوى وطني - أشكال وهياكل السلطة التي توجد داخل الدولة وعادة ما تكون مرتبطة بها. تشمل األمثلة املؤسسات الحكومية واألحزاب 

واالئتالفات السياسية.

   مستوى محيل - الحكومات واملجالس والجمعيات املحلية دون الوطنية.

   مستوى أسي - املستوى الجزيئ، الذي قد يكون خارج الحيّز العام، لكنه يساعد يف تشكيل ما يحدث داخله.

 

أ. املستوى العاملي:
املستوى العاملي - املواقع الرسمية وغري الرسمية لصنع القرار خارج الدولة.

تشارك املرأة السورية عرب طيف واسع من العمل يف مجال السياسة والسالم. ومع ذلك، هناك قلق من االفتقار إىل وجود اتصاالت مع الجهات الفاعلة 

الدولية و/ أو الوصول إىل املنصات الدولية. ويف هذه الدراسة، أفاد عدد قليل من املشاركني واملشاركات بوجود مثل هذه الروابط والعالقات.

 

من األمثلة عىل ذلك الحركة السياسية النسوية السورية التي تم تشكيلها من أجل بناء مثل هذا النوع من الروابط، وتعمل فقط عىل املشاركة السياسية 

الهادفة للمرأة، والتي تهدف إىل أن تصل هذه املشاركة السياسية إىل نسبة ٪30 عىل األقل. تهدف حمالت الحركة السياسية النسوية السورية إىل العمل 

مع الجهات الفاعلة الدولية والوطنية عىل حد سواء، لتنتج أوراق عمل سياسية حول الدساتري وعودة املهجرين واملهجرات وإعادة اإلعامر.

 

هناك طريقة غري رسمية أخرى للعمل ذكرتها بعض املشاركات واملشاركني، وهي االنضامم إىل جهود املنارصة لتقديم قضايا االختفاء القرسي إىل املجتمع 

الدويل كام هو الحال مع  مبادرة “العائالت من أجل الحرية”.

ب. املستوى الوطني:
تتمثل السلطة عىل املستوى الوطني بأشكال وهياكل السلطة التي توجد داخل الدولة الوطنية، وعادة ما تكون مرتبطة بها. تشمل األمثلة املؤسسات 

الحكومية واألحزاب واالئتالفات السياسية.

عىل املستوى الوطني، تلعب املنظامت النسوية والنسائية دوراً حاسامً يف تلبية مجموعة متنوعة من االحتياجات يف املجتمع السوري اليوم، مع جميع 

املنظامت النسوية والنسائية، عىل أحد املستويات، لزيادة الوعي أو تقديم خدمة تتعلق بحقوق املرأة وقضاياها. يشمل ذلك عموماً العمل عىل حامية 

االقتصادي،  والتمكني  القدرات،  وبناء  التطرف(،  والقضاء عىل  الضارة،  االجتامعية  واملامرسات  والصحة،  القانونية،  )الجوانب  يف  الوعي  وزيادة  املرأة، 

واإلغاثة واملساعدة، وإنتاج املعرفة، واإلعاقات، ودمج النازحات والنازحني داخلياً، وبناء السالم والدعم النفيس واالجتامعي.

املجموعة من  األرض، ومدى قرب  الواقع عىل  بعوامل مختلفة، مبا يف ذلك  يتأثر  والنسائية  النسوية  للمنظامت  املختار  االهتامم  أن مجال  تبني  وقد 

املؤسسات الحكومية، واالعتبارات األمنية، واملوارد املالية والبرشية، والقدرة عىل الوصول عىل نطاق أوسع. يف دمشق والحسكة، ركزت املنظامت النسوية 

والنسائية عىل إنتاج املعرفة وحمالت املنارصة لتغري أنظمة الترشيعات املتبناة من قبل الحكومة القامئة. يف املناطق ذات التنوع الحساس، مثل السويداء 

والرقة، عملت املنظامت النسوية والنسائية بشكل أكرب عىل التامسك االجتامعي وبناء السالم بني السكان املحليني واملجتمعات النازحة. ركزت العديد 

من املنظامت كذلك عىل التمكني االقتصادي من خالل توفري فرص تدر الدخل لضامن االستقالل املايل للمرأة. ركزت املنظامت النسوية والنسائية األخرى 

يف برامجها عىل الفرص املهنية التقليدية أو دمج مهارات الكمبيوتر.
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تدير العديد من  املنظامت النسوية والنسائية أيضاً برامج تدعو إىل تبوؤ املرأة مراكز قيادية ومشاركتها يف الكيانات السياسية، جنباً إىل جنب مع العمل 

عىل جعل مفاهيم حساسية النوع االجتامعي جزءاً من عملية صناعة السياسات. ويهدف هذا التغيري إىل معالجة التمييز عىل أساس الجندر يف ترشيعات 

الدولة )قانون األحوال الشخصية ضمناً(، وتغيري القوانني التي متيز ضد املرأة يف املرياث، وحق املرأة يف منح الجنسية ألطفالها )خاصة يف حالة األطفال 

املولودين من زواج مبقاتلني أجانب( باإلضافة إىل زواج األطفال. عالوة عىل ذلك، فهي تهدف إىل تفعيل قوانني التمكني والحامية املوجودة بالفعل )مثل 

تلك الصادرة عن اإلدارة الذاتية يف شامل ورشق سوريا(.

ومن املوضوعات التي متت اإلضاءة عليها من قبل املنظامت النسوية والنسائية تلك التي ترتبط مبجال إجراءات وسياسات التوظيف املراعية للنوع 

االجتامعي كام توضح إحدى املنظامت النسائية. وتشمل حقوق عىل هذا املستوى، مناهضة التمييز ضد املرأة املنقبة.

ورغم اتفاق جميع املنظامت النسوية والنسائية عىل هذه األولويات، إال أن لكل منطقة جغرافية سياقها الخاص، وبالتايل احتياجاتها املحددة ومستويات 

الفظائع  ليس فقط عىل مستوى  هائلة  تحديات  داعش، هناك  املدينة تحت حكم  كانت  أن  بعد  املثال،  الرقة عىل سبيل  بها. يف  املحيطة  الخطورة 

الجامعية والصدمات التي تعرضت النساء لها، مبا يف ذلك العنف الجنيس، ولكن أيضاً من حيث العقليات، حيث ما يزال من املمكن الشعور بآثار تلك 

األيديولوجية. „يف هذه املنطقة تعمل املنظامت النسوية والنسائية يف الخطوط األمامية“، عىل حد تعبري إحدى املشاركات من الحسكة، „لتقليل مستوى 

العنف والتطرف الذي أظهرته النساء املنتسبات إىل داعش يف مخيم الهول“ باإلضافة إىل تقديم الدعم للناجيات من العنف القائم عىل الجنس والنوع 

االجتامعي.

 

كام عملت املنظامت النسوية والنسائية يف هذه املناطق عىل حقوق النساء والفتيات مبا يف ذلك: القيام بحمالت لتعليم الفتيات، ما أدى إىل افتتاح فصل 

يف املدرسة الثانوية، والذي كان الوحيد من نوعه يف املناطق التي يسيطر عليها تنظيم داعش يف كل من سوريا والعراق. كام أدى إىل محاربًة وصمة العار 

والتمييز ضد املعتقالت السابقات؛ واملراهقات، وأدى إىل جلسات مشرتكة كرست بعض الحواجز االجتامعية التي كانت تقلل من قبول املجتمع لالختالط 

بني النوعني االجتامعيني. حتى إن البعض خططوا لزيارات منزلية لزيادة الوعي بالعنف ضد املرأة وزواج األطفال واملشاكل املختلفة التي تعاين منها 

النساء املحليات والنازحات والالجئات. وقد تم تبادل نتائج هذه الزيارات مع السلطات املحلية.

يف السويداء، تواجه املنظامت النسوية والنسائية تحديات مختلفة. لقد استجابت هذه املنظامت للتوترات بني املجتمعات املحلية من جهة والنازحات 

والنازحني من جهة أخرى، حيث يرى بعض السكان املحليني أن املجتمعات النازحة تتحمل املسؤولية عن القتل الحاصل ألبنائهم يف املناطق التي ينحدر 

منها النازحون والنازحات يف األصل. وهكذا تعمل املنظامت النسوية والنسائية هناك لتسهيل االندماج السلمي للمجتمعات الجديدة، وتنظيم اجتامعات 

لتعزيز العالقات وضامن اندماج فّعال.

أخرياً، من الجدير بالذكر أن معظم املنظامت النسوية والنسائية اتفقت عىل الحاجة إىل حركة نسائية موحدة يف كل أنحاء البالد اآلن أكرث من أي وقت 

مىض يف سوريا. تم االعرتاف بهذا باعتباره تقديراً للمدى الذي وصلت إليه الحركة النسائية يف سوريا، إلجراء مثل هذه املناقشات حول حقوق املرأة 

وقضاياها علناً.

 

ت. املستوى املحيل واألرسي:
املستوى املحيل - الحكومات واملجالس والجمعيات املحلية دون الوطنية.

األرسي - املستوى الجزيئ، الذي قد يكون خارج املجال العام، ولكنه يساعد يف تشكيل ما يحدث داخله.

قبل الثورة والرصاع، قامت معظم النساء السوريات بأدوار تقليدية يف املجالني العام والخاص. وخالل النزاع انخرطت بعض النساء بشكل أكرب يف أدوار 

ومسؤوليات جديدة. قررت بعضهن زيادة نشاطهن يف الفضاء العام، فيام اضطرت أخريات وأجربن عىل القيام مبهام جديدة، بسبب انعكاسات الرصاع 

عىل الوضع االقتصادي بشكل أسايس.
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يف هذا السياق، تركز العديد من املنظامت النسوية والنسائية عىل مسائل التمكني االقتصادي واالستقالل املايل،  لتمكني النساء من تعزيز مهاراتهن، 

واكتساب املعرفة والخربة، وصياغة وجهات نظرهن الخاصة. هذا هو السبب يف مجادلة بعض املنظامت النسوية والنسائية حول وجوب دمج الربامج 

االقتصادية مع توفري األدوات املتعلقة باتخاذ القرار والرعاية الذاتية والدعم النفيس واالجتامعي، باإلضافة إىل التواجد والتمثيل يف وسائل اإلعالم. وقد 

رحبت العديد من املنظامت النسوية والنسائية بهذه الربامج كام أشار إحدى املشاركات من اعزاز:

“رغم كل التحديات، يستجيب املجتمع بشكل جيد. ففي املدن الصغرية حيث نوجه دعمنا، نجد النساء مهتامت ومستعدات للمشاركة يف 

األنشطة. ومن األمثلة عىل ذلك: اإلقبال الكبري الذي شهده مركزنا يف قباسني، ومطالبتنا بالقيام بيشء أكرب. وكذلك الطلبات التي تلقيناها من 

مدن أخرى إلنشاء مراكز شبيهة”.

أخرياً، وكجزء من تحدي األعراف التقليدية املتعلقة بالنوع االجتامعي، شددت بعض املنظامت النسوية والنسائية عىل أهمية العمل مع الرجال يف 

مجال العدالة الجندرية، كنوع اجتامعي وكداعمني لحقوق املرأة.

بشكل عام، تم تحديد أربع قضايا أولوية رئيسية من قبل املنظامت النسوية والنسائية فيام يتعلق بهذه املستويات من القوة: التغيري يف الترشيعات 

املتعلقة مبراعاة النوع االجتامعي وفعاليته؛ تغيري األعراف واملواقف االجتامعية - بني كل من النساء والرجال - فيام يتعلق بالعدالة الجندرية وحقوق 

املرأة؛ التمكني االقتصادي واالستقالل املايل للنساء والنسويات؛ وإنتاج املعرفة من منظور جندري.
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االستنتاجات والتوصيات

تبقى املنظامت النسوية والنسائية املدافع األسايس عن حقوق املرأة يف سوريا. تختلف هذه املنظامت من حيث الحجم والهيكل، وترتاوح بني كونها 

فرقاً تطوعية صغرية إىل منظامت كربى ذات هياكل راسخة. يقع مقر معظم املنظامت املشاركة داخل سوريا، عىل الرغم من أن مقرات بعضها يقع يف 

الخارج بينام تتابع عملها داخل البالد.

1- تواجه املنظامت النسوية والنسائية تحديات مختلفة أمام عملها و وجودها. وتشمل هذه التحديات: الوضع األمني   )التهديدات املبارشة للسالمة 

الجسدية والنفسية يف بيئة الحرب( مبا يف ذلك النزوح القرسي؛ الترشيعات القامئة عىل التمييز وسياسات “التغايض الجندري” داخل املنظامت؛ النظم 

اواألعراف االجتامعية األبوية التي تدعو إىل تبعية املرأة؛ ندرة املوارد املالية والتقنية. والديناميات الداخلية داخل املنظامت النسوية والنسائية بسبب 

ضعف التواصل وانعدام الثقة.

عىل الرغم من هذه التحديات، تُظهر املنظامت النسوية والنسائية قوة ومرونة كبرية يف العمل الذي تقوم به، والكثري منه تطوعي. يرتكز معظم هذا 

العمل حالياً عىل االستجابة لتداعيات األزمة اإلنسانية بطرق تركز عىل دعم كل من النساء األكرث ضعفاً واألفراد من الفئات املجتمعية األخرى يف سوريا.

إن الجهود الالفتة املنظامت النسوية والنسائية لضامن التمثيل املتنوع داخل مؤسساتها، هو جزء من عمل بناء السالم الذي يقوي التامسك االجتامعي 

ويعزز الشعور بالقدرة واالنتامء إىل املجتمع. كام ذكرنا سابقاً، ال توجد جبهة نسوية موحدة مثالية من شأنها أن تشمل جميع املواقف، أو تتحد حول 

مبادئ مشرتكة، أو تكون عىل دراية باملستويات املختلفة للتمييز القائم عىل بعد مؤسسايت. يف الواقع، تختلف وجهات نظر املرأة واملواقف االجتامعية 

والسياسية اختالفاً كبرياً. ومع ذلك، هناك أمل يف التوحيد، إذ يبقى سد الفجوات واحتضان االختالف كقوة من مصلحة املنظامت النسوية والنسائية . 

أظهرت العديد من املشاركات إمكانية هذا التوحيد من خالل تسليط الضوء عىل املبادرات، التي تديرها غالباً متطوعات، والتي تعرب عن هذا االهتامم 

وتجسد األختية.

يف هذا القسم، يتم استخالص التوصيات من نتائج هذه الورقة املوجهة إىل الجهات الفاعلة الدولية واملنظامت النسوية العابرة للحدود التي شاركت يف 

دعم املجتمع املدين واملنظامت النسوية والنسائية يف سوريا.

الدعم املايل والفني:

1- خطط متويل اسرتاتيجية ومرونة تستند عىل أساس تقييم االحتياجات متضمنة مخطط “القوة”

2- إرشاك النسويات عىل مستوى القاعدة، والنساء كخبريات يف احتياجاتهن الفردية واملجتمعية يف العمليات املتعلقة بتصميم الربامج وتخطيطها 

وتنفيذها عىل املستوى التشاريك

3- تأمني التمويل األسايس واالسرتاتيجي لضامن األمن املايل ومتكني نطاق لالسرتاتيجيات التي تتجاوز النشاط القائم عىل كل مرشوع بشكل منفصل.

4- معايري متويل شاملة ومراعية للسياق.

5- التحقق من أهلية التمويل بعيداً عن الرشوط التي تحددها املؤسسات السياسية والجامعات املسلحة، واألخذ بعني االعتبار، القيود املفروضة 

عىل املنظامت النسوية والنسائية للوصول إىل املنصات واملوارد املتاحة ضمن السياق املحيل.

6- أن تفهم الجهات املانحة االحتياجات املحددة للمنظامت النسوية والنسائية. إن نوع الدعم الذي تشتد الحاجة إليه اليوم هو الدعم الفني 

البلد(.  داخل  والنسائية  النسوية  املنظامت  أولوية  ليست  اإلغاثة  فإن مشاريع  األرض،  املاسة عىل  االحتياجات  الرغم من  )عىل  والتنظيمي 

ويشمل ذلك الدعم لتعزيز التخطيط االسرتاتيجي وبناء الحركات، والدعوة، والتعبئة، والحوار، وبناء الثقة مع األطراف املمولة وبني املنظامت 

النسوية والنسائية.
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إنتاج املعرفة:

1- االستثامر يف بحوث الجندر والدراسات املقارنة الحالية يف مجاالت االهتامم التي أثارتها املنظامت النسوية والنسائية، حيث تكون قضايا العدالة 

الجندرية بني الجنسني يف صلب إنتاج املعرفة.

2- زيادة البحث والتقييم حول كل نقطة من النقاط التي متت إثارتها من خالل هذه الورقة.

3- متكني وصول املنظامت النسوية والنسائية إىل الخربات املحلية والدولية والقدرة عىل االستشارة باللغة الخاصة للمنتسبات العربية/ الكردية 

أو غريها.

4- جعل املصطلحات واللغة أكرث سهولة

5- زيادة طرق تداول وتقديم املعرفة والخربة.

6- تطوير قنوات لتمكني تبادل املعرفة والخربة بني املنظامت النسوية والنسائية - لتقوية عملها ومتكني هذه املنظامت من البناء بشكل مشرتك 

باالعتامد عىل الدروس املستفادة.

7- توفري فضاءات لالجتامعات غري القامئة عىل النتائج للنساء والنسويات ليتمكّن من مناقشة اختالفاتهن ووجهات نظرهن االجتامعية والسياسية، 

لتشجيع الديناميات الداخلية اإليجابية والتعاون داخل الحركة النسوية.

8- يجب أن تكون جميع النقاط املذكورة متاحة باللغات املحلية.

توحيد الخطاب:

والتعاطف معه.  به  االرتباط  للجميع  أن يكون هناك خطاب جامع وموحد ميكن  والنسائية يف سوريا، يجب  النسوية  الحركة  بناء وتوسيع  من أجل 

تحتاج املنظامت النسوية والنسائية إىل مناقشة وتوضيح أساسيات املفاهيم النسوية وفتح فضاءات للنقاش للتفاوض حول األولويات وتصفح املواقف 

االجتامعية والسياسية املختلفة.

إىل وضع  ينتمون  الذين  وأولئك  والنازحة،  الريفية  املجتمعات  ذلك  املجتمع، مبا يف  أفراد  الجامع مشاركة جميع  الخطاب  أن يشمل  1- يجب 

اجتامعي اقتصادي وخلفية تعليمية متدنينّي، باإلضافة إىل املجموعات املهمشة األخرى.

2- يجب تعزيز ثقافة قبول اآلخر، والتقليل من االنقسامات الحادة القامئة عىل “اآلخر” و”نحن وهم وهّن” يف معارضة ثنائية القطبني- لنتمكن 

من دمج املقاربات النسوية املختلفة وتعزيز االتصال بني هذه الجامعات النسوية والجامعات النسائية.

3- علينا القيام مبحاوالت إلعادة تشكيل الرسد يف املعرفة العامة والخطاب - ملكافحة القوالب النمطية القامئة علىى الجندر والتمييز يف الرسديات 

حول تجارب املرأة وأدوارها يف املجتمع. وهذا يتضمن التعامل مع وسائل اإلعالم عىل املستوى املحيل واإلقليمي والدويل.

التواصل والثقة واملساءلة:

1- تطوير أنظمة فعالة وآمنة تسهل االتصال بني مختلف املنظامت النسوية والنسائية يف سوريا أو يف الخارج، مبا يف ذلك بني املجموعات ذات 

الطبيعة املختلفة )مثل املنظامت النسوية والنسائية ذات الطبيعة الدينية والعلامنية(.

2- إنشاء فضاءات آمنة )تم تطويرها بناًء عىل الثقة املتبادلة( للمنظامت النسوية والنسائية لاللتقاء، ثم:

أ.   الدخول يف نقاشات معمقة حول موضوعات حساسة ومثرية للجدل

ب. أن تعكس هذه اللقاءات قيمهن وتناقشها 

ج. بناء عالقات تقوم عىل إعادة توزيع القوة.

د. تطوير رؤية مشرتكة 

ه. تطوير سدية ذات جوانب متعددة تعرتف بقوة املرأة بغض النظر عن سياسات الهوية.
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3- إنشاء منصات تساعد يف رسم خرائط للمبادرات والتجمعات النسوية الحالية والناشئة وتوثيق عملها. سيكون هذا مبثابة مرجع لكل من الجهات 

الفاعلة املحلية والعابرة للحدود والدولية.

4- تعزيز العمل التكاميل بدالً من العمل التنافيس لتعزيز عالقة املنظامت النسوية والنسائية بالحراك األوسع. 

الجهود االسرتاتيجية إلنشاء تعاون بني املنظامت النسائية الدينية والعلامنية

1- تعزيز الحوار بني الفئات العلامنية والدينية داخل حركة حقوق املرأة، األمر الذي سيساهم يف تقوية حركة نسائية واسعة التنوع.

2- البحث عن عن أدوات تحليلية ملعالجة قضايا املرأة، مع تسليط الضوء عىل الحقائق املتغرية التي تعيشها النساء الاليت يأتني من خلفيات 

مختلفة ويعشن يف سياقات مختلفة.

3- التعاون مع املبادرات املحلية، والتعامل مع قضايا املرأة تدريجياً لتكون جزءاً ال يتجزأ من التحديات األخرى، كالفقر والظلم السيايس.



تم نرش هذا التقرير من قبل:

آب 2020
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