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   ملخص

 من املؤشرات الكاشفة والّدالة على تطوره أ
ً
 املرأة، في أي مجتمع، واحدا

ُ
ُل وضعية

ّ
و تشك

ر ما تكون املرأة متمكنة وحاصلة على حقوقها وقادرة على تخلفه وفق مقاييس التقدم، فبقد

 ملسار التنمية وديمومة حرية، بقد بكلاختيار أدوارها 
ً
 للمجتمع وتسارعا

ً
ر ما يعني ذلك نهوضا

 لالرتباط إلايجابي بينهما عبر تجسير الفجوات التي تشكل عقبات تعترض تحقيق تنمية 
ً
لها، نظرا

إنسانية حقيقية شاملة ومستدامة. فالنهوض بوضع املرأة غدا مهمة أساسية في سلم أولويات 

  .الدول 

اربة لم تكن مبنية فقط على املفعول البسيط ملجموع املشاركين واملستفيدين من هذه املق

" إليه، بل بالنظر إلى التأثيرات التي تحدثها عالقات القوة 
ً
التنمية، عبر إضافة النساء "كميا

القائمة في هذا املجال في إطار املنظومات الثقافية والاجتماعية املهيمنة، والتي من شأنها أن 

 في مسارات تحقيق غايات التنمية وأهدافها، ألن لهن مصلحة تجعل 
ً
النساء أكثر انخراطا

 .ملموسة في ذلك

 الوعي بقضايا املرأة وإعطائها مكانتها في سلم أولويات التنمية، وجود 
ُ
تتطلب زيادة

استراتيجيات وخطط وبرامج عمل على املستوى الوطني، تتوافر على مؤشرات قابلة للقياس 

ة والتقييم ضمن أطر زمنية محددة. تشير التجارب الدولية في هذا املجال إلى أنه في ظل واملتابع

غياب مظلة تقوم بتلك املهام وتجمع الجهود وتنسقها، فإن أي عمل وطني في هذا املضمار 

سيظل عرضة لتهديد تشتته وبعثرته وعدم تحقيقه ألهدافه املرجوة منه، واملتمثلة في إنجاز 

، تنمية شاملة 
ً
وتضمينية، هذه املظلة، كما تبرهن الدروس املستفادة من التجارب الدولية أيضا

 يوفرها وجود آلية مؤسساتية وطنية تضطلع بهذا الدور.

وبالنظر إلى وضعية املرأة في سورية، تفصح النظرة املتمّعنة عن إنجازات متحققة ال يمكن 

ماتزال حاضرة، وإلى تفاوت كبير حتى مع إنكارها، وفي الوقت نفسه عن فجوة بين الجنسين 

بعض الدول العربية، وهو تفاوت نجم عن بطء في مسار التغيير في العقود ألاخيرة من القرن 

املاض ي، تبعه شبه ركود مع بدايات هذا القرن؛ وال ريب أن ثمة تراجعات كبيرة حاصلة نجمت 

بع ألاخيرة. وثمة خوف "مبرر" من عن تأثير الحرب في أوضاع املرأة السورية في السنوات الس

 الاستمرار في هذا املسار في ظل التحديات الجسيمة التي تواجه البالد على املدى املنظور.
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 مقاربة  :وهي محاور  خمسةتتألف الدراسة من 
ً
 في التهديدات املحتملة وثالثا

ً
 في ألاهمية وثانيا

ً
أوال

 دور آلاليات املؤسساتية
ً
 بمثابة خاتمة. تحليلية تفسيرية ورابعا

َ
 في النهوض بأوضاع املرأة وخامسا

 

 كلمات مفتاحية:

 – املجتمع البطريركي –أهداف التنمية  – املرأةتمكين  – مؤتمر بيجين – التنمية املستدامة

 الفاقد النسوي. – العنف الرمزي  – آلالية املؤسساتية – التمثيل الساكن
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ا
   في ألاهمية -ةول

 
ُ
ُل وضعية

ّ
 من املؤشرات الكاشفة والّدالة على تطوره أو تشك

ً
املرأة، في أي مجتمع، واحدا

تخلفه وفق مقاييس التقدم، فبقْدر ما تكون املرأة متمكنة وحاصلة على حقوقها وقادرة على 

 ملسار التنمية وديمومة 
ً
 للمجتمع وتسارعا

ً
اختيار أدوارها بكل حرية، بقْدر ما يعني ذلك نهوضا

 لال 
ً
رتباط إلايجابي بينهما عبر تجسير الفجوات التي تشكل عقبات تعترض تحقيق تنمية لها، نظرا

إنسانية حقيقية شاملة ومستدامة. فالنهوض بوضع املرأة غدا مهمة أساسية في سلم أولويات 

  1975الدول في مساٍر بدأ بالتعاظم منذ تكريس عام 
ً
 للمرأة، وصوال

ً
 دوليا

ً
 إلى مؤتمر بيجين عاما

والذي أطلق خطة دولية لتحقيق مشاركة املرأة في عملية تنمية ونهوض  1995م للمرأة عا

بالدها، حيث أقرت جميع الدول املشاركة في املؤتمر، ومنها سورية، باألهمية القصوى لتطوير 

السياسات والتدخالت والبرامج الهادفة إلى تمكين املرأة، وتوسيع خياراتها والنهوض بأوضاعها 

 كافة.على املستويات 

هذه املقاربة لم تكن مبنية فقط على املفعول البسيط ملجموع املشاركين واملستفيدين من 

" إليه، بل بالنظر إلى التأثيرات التي تحدثها عالقات القوة 
ً
التنمية، عبر إضافة النساء "كميا

شأنها أن القائمة في هذا املجال في إطار املنظومات الثقافية والاجتماعية املهيمنة، والتي من 

 في مسارات تحقيق غايات التنمية وأهدافها، ألن لهن مصلحة 
ً
تجعل النساء أكثر انخراطا

ملموسة في ذلك، والنجاح في إحداث تغيير إيجابي في هذا السياق هو مقدمة هامة وأساسية 

 لعملية ديناميكية تمض ي نحو تطور، ينمو ويتواصل باستمرار في جميع املجاالت.

 الوعي بقضايا املرأة وإعطائها مكانتها في سلم أولويات التنمية، وجود 
ُ
تتطلب زيادة

استراتيجيات وخطط وبرامج عمل على املستوى الوطني، تتوافر على مؤشرات قابلة للقياس 

واملتابعة والتقييم ضمن أطر زمنية محددة. 

تشير التجارب الدولية في هذا املجال إلى أنه 

تقوم بتلك املهام وتجمع  في ظل غياب مظلة

الجهود وتنسقها، فإن أي عمل وطني في 

هذا املضمار سيظل عرضة لتهديد تشتته 

وبعثرته وعدم تحقيقه ألهدافه املرجوة 

منه، واملتمثلة في إنجاز تنمية شاملة 

 
 
الوعي بقضايا املأرة ، وجود  تتطلب زياد 

استراتيجيات وخطط وبأرامج عمل على 

املستوى الوطني، تتوافأر على مؤشأرات قابلة 

للقياس واملتابعة والتقييم ضمن ةطأر زمنية 

 .محدد 
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، يوفرها وجود 
ً
وتضمينية، هذه املظلة، كما تبرهن الدروس املستفادة من التجارب الدولية أيضا

  ة مؤسساتية وطنية تضطلع بهذا الدور.آلي

وبالنظر إلى وضعية املرأة في سورية، تفصح النظرة املتمّعنة عن إنجازات متحققة ال يمكن 

إنكارها، وفي الوقت نفسه عن فجوة بين الجنسين ماتزال حاضرة، وإلى تفاوت كبير حتى مع 

في العقود ألاخيرة من القرن  ، وهو تفاوت نجم عن بطء في مسار التغيير 1بعض الدول العربية

املاض ي، تبعه شبه ركود مع بدايات هذا القرن؛ وال ريب أن ثمة تراجعات كبيرة حاصلة نجمت 

عن تأثير الحرب في أوضاع املرأة السورية في السنوات السبع ألاخيرة. وثمة خوف "مبرر" من 

 .2الد على املدى املنظور الاستمرار في هذا املسار في ظل التحديات الجسيمة التي تواجه الب

  

                                                           
: الشباب وآفاق التنمية في واقع متغير، برنامج ألامم املتحدة 2116انظر تقرير التنمية إلانسانية العربية للعام  1

: انظر إلانمائي، املكتب إلاقليمي للدول العربية، الفصل الرابع. و 
ً
 ،(2112تقرير التنمية إلانسانية العربية ألاول )أيضا

انظر  «.املعرفة، الحرية، نهوض املرأة»ما تضمنه التقرير من رصد للنواقص الثالث برنامج ألامم املتحدة إلانمائي، و 

: حالة العدالة بين الجنسين في املنطقة العربية، 
ً
 .2117، إلاسكواأيضا

، إلاسكوابرنامج ألاجندة الوطنية ملستقبل سورية: إلاطار الاستراتيجي لبدائل السياسات، الفصل الثالث،  :انظر 2

2117. 
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ا
   محتملة تهديدات -ثانيا

 عن العمل امليداني 
ً
تواجه الكتابة عن املرأة السورية وأوضاعها وحقوقها كمواطنة، فضال

في هذا املجال، تحديات وتهديدات عديدة، يتصل بعضها بالحدث السوري الراهن، ويعود 

بالثقافة ألابوية الذكورية كنمط ثقافي مهيمن في بعضها آلاخر إلى ما قبله، من حيث ارتباطها 

العديد من املجتمعات، ومنها مجتمعنا. وهي تشكل تهديدات على مستويين، مستوى املدارك 

املختزل واملجزوء الذي تنجم عنه، ومستوى كون أصحابها من الفواعل ألاساسية في صنع 

 السياسات الوطنية.

 تنمية املأرة  تكون بتنمية الوطن؟ .0

ال معنى للحديث عن  ل أول تلك التهديدات، ربما أكثرها وجاهة، يتمثل في القول إنهلع

"قضية" للمرأة بمعزل عن الوطن، فال تمكين لها وال تقدم وال تطور إال عبر تنمية وطنية شاملة 

يكون من ثمارها حل جميع مشاكل املرأة وتلبية كل احتياجاتها، في ظل دولة املواطنة القائمة 

ملساواة والاقتصاد املزدهر والتعليم التضميني عالي الجودة والحياة السياسية النشطة على ا

والعدالة الاجتماعية املعممة والقوانين غير التمييزية، ومن ثّمة، فإن اجتزاء قضية املرأة وفصلها 

 عن قضايا الوطن واملجتمع ككل، هو نهج خاطئ لن يحدث النتائج املرجوة منه.

 من املعقولية والصحة، فبدون تنمية شاملة ونهوض على يمتلك هذا الط
ً
 كبيرا

ً
رح قْدرا

املستويات كافة من الصعوبة بمكان ألي جهد في مجال حقوق املرأة وتنميتها أن يؤتي ثماره 

املرتجاة. لكن املسكوت عنه في هذا الرأي، هو حقيقة أساسية مفادها أن تمكين املرأة هو أحد 

مية الشاملة، وفي الوقت نفسه، أحد مخرجاتها، إنه وسيلة وغاية، في املدخالت الرئيسة للتن

الوقت نفسه، بالنسبة ألي عملية تنمية؛ فالعمل بشكل متواٍز وضمن مسارات التنمية على 

م ثمارها
ّ
، وهذا ما جعل 3تمكين املرأة وتوسيع خياراتها يمكنه أن يسرع في عملية التنمية ويعظ

 على ألاجندات التنموية العاملية سواء في أهداف مسألة املساواة بين 
ً
 دائما

ً
الجنسين عنوانا

 .4(2131-2115( أو في أهداف التنمية املستدامة )2115-2111ألالفية )

                                                           
 ( نهوض املرأة العربية، برنامج ألامم املتحدة إلانمائي.2115انظر تقرير التنمية إلانسانية العربية ) 3
 ،تحدة، أهداف التنمية املستدامةألامم امل 4

 http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/sustainable-development-goals/  

http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/sustainable-development-goals/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/sustainable-development-goals/
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يشير الهدف الخامس من أهداف التنمية املستدامة واملعنون بـ "تحقيق املساواة بين 

إلى استمرار معاناة النساء من التمييز والعنف في كل  5الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات"

 من حقوق إلانسان، 
ً
 أساسيا

ً
أنحاء العالم، وَيُعدُّ أن املساواة بين الجنسين ليست فحسب حقا

 أساس ضروري والزم إلحالل السالم والرخاء والاستدامة في العالم. ويرى أن توفير لك
ً
نها أيضا

التكافؤ أمام النساء والفتيات في الحصول على التعليم والرعاية الصحية والعمل الالئق 

والتمثيل في العمليات السياسية والاقتصادية واتخاذ القرارات هو بمثابة الوقود لالقتصادات 

تدامة، وسينعكس فائدة على املس

املجتمعات وإلانسانية جمعاء، ألنه سيؤدي 

 
ً
إلى الحد من الفقر وتعزيز الرفاهية، فضال

عن أنه يحقق عائدية وجودة أعلى من أي 

استثمار آخر. فتمكين النساء يوسع النمو 

الاقتصادي ويعزز التنمية الاجتماعية ويرفع 

 من معدالت النمو. 

ساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات تسع غايات أو ويضع هدف تحقيق امل

 ، ذلك وفق آلاتي:مقاصد للوصول إليه

 ؛القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات .1

 ؛جميع أشكال العنف املوجهة ضدهن في املجالين العام والخاصتقويض  .2

 ؛جميع املمارسات الضارة من قبيل الزواج املبكر أو القسري  تعليق أو إيقاف .3

 ؛الاعتراف بأعمال الرعاية غير مدفوعة ألاجر والعمل املنزلي وتقديرهما .4

 ؛توفير الخدمات العامة وسياسات الحماية الاجتماعية وتقاسم املسؤولية داخل ألاسرة .5

املساواة مع الرجل على جميع كفالة مشاركة املرأة مشاركة كاملة وفعالة على قدم  .6

 ؛مستويات صنع القرار في جميع املجاالت الاقتصادية والسياسية والحياة العامة

 ؛ضمان حصول املرأة على خدمات الصحة إلانجابية .7

 متساوية في املوارد الاقتصادية، وفي امللكية وإلارث  .8
ً
القيام بإصالحات تعطي املرأة حقوقا

  ؛لطبيعيةوالخدمات املالية واملوارد ا

                                                           
 املرجع السابق. 5

تمكين املأرة  هو ةحد املدخالت الأرئيسة 

للتنمية الشاملة، وفي الوقت نفسه، ةحد 

مخأرجاتها، إنه وسيلة وغاية بالنسبة ألي 

 ية.عملية تنم
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لتعزيز تمكين املرأة )تكنولوجيا املعلومات  ز استخدام التكنولوجيا التمكينيةتعزي .9

 والاتصاالت( واعتماد السياسات الكفيلة بتحقيق ما سبق.

 
ً
 بنظريتهم تلك، إال أن موقفهم يضمر نفيا

ً
قد يكون أصحاب هذا الرأي مؤمنين فعال

 أو 
ً
 له إلى حين تحقق مشروع التنمية املأمول،  ألهمية موضوع املرأة ويبطن ربما تأجيال

ً
تسويفا

، أي مشروع التنمية الشاملة واملستدامة 
ً
وقد بّينا أعاله، أن هذا ال يتعارض مع ذاك، وأنهما معا

 على 
ً
، ألن ذلك وحده يمكن أن ينعكس إيجابا

ً
وتمكين املرأة، يمكن، بل يجب، العمل عليهما معا

 في الوصول إ
ً
، بينهما، بحيث كل منهما، وتسريعا

ً
؛ فهناك تالزم سببي يكاد يكون تاما

ً
ليهما معا

 وحده
ً
 للتنمية ال تقوم بدونه لكنه ليس كافيا

ً
 الزما

ً
 .6يكون نهوُض املرأة شرطا

 املأرة  السورية حاصلة على جميع حقوقها؟ .8

، أي حديث عن "قضية" للمرأة 
ً
 أو ضمنا

ً
 صراحة

ً
قوٌل آخر سوف يبرز أمامنا، مستنكرا

السورية، فاملرأة السورية وضعها ممتاز وهي تتمتع بالحقوق كافة، ولها حضور على جميع 

املستويات، وللتدليل على صحة موقفهم، يتم اللجوء إلى ذكر القوانين التي تضمن لها املساواة 

 عن النصوص الدستورية، كما يتم الحديث عن وجودها في أرفع املناصب 
ً
وتكافؤ الفرص، فضال

 ة، وفي القضاء وفي السلك الدبلوماس ي وفي الوزارة ومواقع صنع القرار ... إلخ.السياسي

 ببصره 
ً
 به ومشيحا

ً
وهذا بمجمله صحيح، لكنه يرى نصف الكأس املآلن فقط، مكتفيا

 وضعية تحمل مخاطر الانكفاء في بذل الجهد مللئه، صحيح أن 
ً
عن النصف الفارغ، متخذا

قها كمواطنة ويمنع التمييز ضدها ويلزم الدولة بالعمل على الدستور السوري يضمن للمرأة حقو 

 أن معظم القوانين 7ضمان مشاركتها الفاعلة والكاملة على جميع املستويات
ً
، وصحيح أيضا

املدنية السورية تتعامل مع املرأة كمواطن كامل ألاهلية يتمتع بحقوقه كاملة في تكافؤ الفرص في 

والحماية بشكل عام واملشاركة السياسية في الترشيح  التعليم والعمل وألاجر املتساوي 

والانتخاب، غير أن فئة من القوانين السورية تشذ عن هذه الصورة الزاهية، فقانون الجنسية 

يميز وبشكل واضح بين "سوري" و "سورية" ما يضع املرأة السورية في املرتبة الثانية من حيث 

ا )واملشكلة ليست في الشروط املوضوعة إلكساب حقوق أوالدها أو زوجها في اكتساب جنسيته

الجنسية، فهذا حق سيادي للدولة، بل تكمن في أن الشروط هي ألبناء املرأة السورية فقط، 
                                                           

 .57ص(، 2115انظر: نهوض املرأة العربية، تقرير التنمية إلانسانية العربية ) 6
 .33واملادة  23الدستور السوري، املادة  7
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 بموجب القانون(. ويشكل قانون ألاحوال الشخصية 
ً
بينما أبناء الرجل السوري سوريون حكما

 ناقص ألاهلية السورية استثناء غير مفهوم، فهو ال يتعامل مع املرأ
ً
" أو إنسانا

ً
ة إال بوصفها "متاعا

وفاقد الحرية، وهو وحده الذي يستند إلى تفسيرات دينية متشددة ملذهب فقهي واحد، بينما 

جميع القوانين ألاخرى هي قوانين وضعية، في تناقض صريح في ألاسس واملرجعيات التي ترتكز 

املرتبة الثالثة في هذا  8بعض مواده التمييزيةإليها القوانين عادة. ويحتل قانون العقوبات في 

 عن افتقار املنظومة القانونية السورية إلى قوانين تحمي حقوق املرأة الناجمة عن 
ً
املجال. فضال

عملها غير املأجور ضمن ألاسرة، وإلى حمايتها بشكل صارم من العنف في ألاسرة وفي الفضاء 

 العام.

، فيعتريه أمران يشكالن نقطتا ضعف بارزتين، 9رأما عن وجودها في مواقع صنع القرا

أن وجودها ما زال دون املأمول، وهو وإن كان أفضل من بعض الدول العربية فإنه أقل  ةولهما

% وعادة ما تسند إليها 11من دول أخرى مماثلة، إذ لم يتعدَّ حضورها في الوزارات املتعاقبة 

ت حقيبة الاقتصاد حقائب تقليدية )ثقافة، تعليم، سياحة، شؤون ا
ّ
جتماعية( ومرة أو أكثر تول

% )وهذا الرقم شبه ثابت عبر عدة 12وإلاسكان. ومازال حضورها في مجلس الشعب ال يتعدى 

 إذا ما 31% وفي السلك الدبلوماس ي 18أدوار تشريعية(، وفي القضاء 
ً
% )وهي نسبة تقل كثيرا

تجاوز عدد السفيرات أصابع اليد أخذنا بالحسبان وجودها في املناصب العليا، حيث لم ي

 إلى أكثر من 
ً
% في املكاتب السياسية لألحزاب أو 11الواحدة(. ولم يصل حضور املرأة أيضا

، ويتضاءل حضورها إلى 2115قيادات الفروع )لم تدخل القيادة القطرية لحزب البعث إال عام 

لجديدة برئيستين لحزبين % في املجالس املحلية للقرى والبلدات، وجاءت ألاحزاب ا2أقل من 

إذ آلت بعد أن اقتصر ترؤس ألاحزاب من قبل نساء على حالة وحيدة "الحزب الشيوعي" 

(. كما ترأست املرأة مجلس  الحزب رئيسالرئاسة إلى أرملة 
ً
 شائعا

ً
 آسيويا

ً
في تقليد يشكل نمطا

أعوام كنائب للرئيس الشعب ألول مرة في الدور التشريعي الحالي لحوالي العام، وهي موجودة منذ 

 ومستشارة رئاسية.

                                                           
( املتعلقة بعقوبة الزنا، واملادة 473)( املتعلقة بزواج القاصر، واملادة 469انظر: قانون العقوبات السوري، املواد ) 8

( املتعلقة بما 548( املتعلقتان بالتحرش الجنس ي، واملادة )516( واملادة )499( املتعلقة باالغتصاب، واملادة )489)

 يسمى جرائم الشرف.
 انظر: التقرير الدوري الثالث والرابع للجمهورية العربية السورية حول تطبيق اتفاقية )سيداو(. 9



   

وفأرص تحديات: سورية في أرة امل  11 

 

 عن ألارقام ونسبها املتواضعة، تتجلى 
ً
في أن حضور املرأة في  نقطة الضعف الثانيةوبعيدا

 في مجلس 
ً
 بما يسمى بالتمثيل الساكن )تحديدا

ً
الفضاء العام ومواقع صنع القرار يتسم عموما

 أو حتى
ً
 لقضايا املرأة. وباعتقادنا أن  الشعب( وال ينعكس حضورها في هذه املواقع تقدما

ً
حضورا

 هذه الوضعية يمكن رّدها إلى عاملين اثنين: 

 في املناصب العليا، بإرادة سياسية عليا تثق ألاول 
ً
، هو ارتباط هذا الحضور، تحديدا

بقدرات املرأة كمواطنة كاملة ألاهلية، إال أنه في املستوى ألادنى مباشرة، يكتنف هذا الحضور 

، ولنا وقفة معها في سياق عقبات عدة 
ً
تتعلق بهيمنة عقلية ذكورية )من النساء والرجال معا

هذه الورقة( تحط من شأن املرأة وتنظر لقدراتها ومؤهالتها نظرة تشكيك. وألن أصحاب هذه 

، يلجؤون 
ً
العقلية التقليدية ال يملكون مواجهة "إلارادة السياسية العليا" مباشرة، تراهم، غالبا

ّيِ في العجالت في مسار تنفيذها عبر تصيد الهفوات وألاخطاء للنفاذ منها إلى إلى وضع ا لِعص ِ

الحكم على فشل التجربة، أي تجربة تولي النساء مواقع عليا في صنع القرار، أو يتم اللجوء إلى 

الدفع بنساء ال يمتلكن املؤهالت العلمية والشخصية الكافية، إلى الواجهة، للتسريع بعملية 

 .الفشل

، وهو مرتبط بشكل ما أو بآخر، بالعامل ألاول، فيتمثل في أن معظم العامل الثانيأما 

النساء في مواقع صنع القرار، رغم امتالك العديد منهن لكل املؤهالت والكفاءات العلمية 

ولم يصلن  11"نسويات" إال أنهن لسنوالشخصية في ميدان التخصص املطلوب لتبّوء املنصب، 

نتيجة تبنيهن لقضايا مطلبية تخص املرأة بالذات، بل يمكن القول إن السمة إلى مواقعهن 

. ال يخلو ألامر 11الغالبة هنا هي في تمثلهن للمنظومة الثقافية التقليدية فيما يخص أدوار املرأة

 من استثناءات قليلة وألنها نادرة فإن أثرها ال يكاد ُيلحظ.

                                                           
بجميع الحقوق والحريات، وأال  ينبغي أن يتمتعاملقصود هنا القناعة الراسخة بأن املرأة إنسان كامل ألاهلية،  10

يتعرض ألي تمييز ال في القوانين وال القرارات أو املمارسات، يرتبط بهذه القناعة عمل متواصل ودؤوب للوصول إلى 

املساواة املنشودة واملنصوص عليها في الدستور، وإزالة أي شكل من أشكال التمييز التي تعوق ممارسة املرأة ألدوارها 

 والتي تسهم في تمكينها وتنميتها.التي تختارها 

، بل ينّفذن سياسة  11
ً
 جوهريا

ً
تقول دالل البزري في هذا املجال: النساء اللواتي وصلن إلى مراكز القرار ال يغّيرن شيئا

ر. انظر: كريم أبو حالوة، "العنف الرمزي شكل من أشكال العنف ضد املرأة"، م القائمة بانضباط أكثر من الذكو النظ

 .2116، 21)مؤسسة مؤمنون بال حدود(، العدد  اتمجلة ذو 
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ة السياسية عبر عقود وترهل الحياة النقابية ال بد من إلاشارة هنا إلى أّن ركود الحيا

وضمور املجتمع املدني، كّل ذلك أعاق على نحٍو ملحوظ بناء قدرات النساء في هذا املجال، ولم 

تستطع املنظمات النسوية املوجودة آنذاك )لعوامل خلل بنيوية( تأهيل النساء في املضمار 

 الحقوقي واملطلبي.

 الفجوات الكبيرة املرصودة في وضعية املرأة السورية، حتى 
ً
يقفل أصحاب هذا الرأي أيضا

حلة ما قبل الحرب، والتي من املتوقع أن تكون قد تضاعفت بسبب الحرب، فمشاركة املرأة في مر 

ت من 
ّ
%، وماتزال نسب ألامية عند إلاناث ضعفي 13% إلى أقل من 21بالعمل املأجور تدن

مثيلتها عند الذكور، وماتزال عرضة للعنف وللتبخيس من قيمتها وشأنها أكثر بما ال يقاس ضمن 

. والنسب الجيدة اللتحاقها 12الفضاء العامألاسرة وفي 

بالتعليم العالي تشير إلى تركز تلك ألاعداد في مساقات 

 
ً
تعليم نظرية تؤهلها لفرص عمل ليست إال امتدادا

ألدوارها التقليدية )تعليم، تمريض، خدمات، أعمال 

إدارية(. وماتزال مشاركتها في العمل غير املأجور ضمن 

  فتقر إلى منظومة قوانين حمائية.ألاسرة غير محسوبة، وت

 قضية املأرة  ةجند  خارجية؟ .3

 للعمل أو الكتابة 
ً
ثمة موقف ثالث يشكل تحديا

 بأن من ينتصر لهذه القضايا إنما هو ممتثل ألجندات في قضايا املرأة، موقف يُ 
ً
شهر اتهاما

متطرفة ال تناسب خارجية تطلقها املنظمات الدولية والوكاالت الغربية التي تتبنى رؤية نسوية 

 
ً
مجتمعاتنا وخصوصيتنا، وهي ليست إال وسيلة لغزو ثقافي، إن لم تكن، برأي هؤالء، ذراعا

الختراق السيادة الوطنية من حيث محاولتها فرض هذه ألاجندة وبناء على تمويلها )غير الشفاف( 

 وكاالت التنمية الدولية، ولطاملا ارتبط هذا املوقف بحساسية سورية،
ً
محقة في كثير من  تحديدا

 إلى أي قضية تطرح على هذه 
ً
ألاحيان، إزاء الامتثال ألي أجندة خارجية، تجعلها تنظر شذرا

 ألاجندات.

                                                           
 (، الهيئة السورية لشؤون ألاسرة.2111( و )2118انظر: تقريري حالة سكان سورية ) 12

 ركود الحيا  السياسية
ّ
عبر  إن

عقود وتأرهل الحيا  النقابية 

وضمور املجتمع املدني، كّل ذلك 

ةعاق على نحٍو ملحوظ بناء 

قدرات النساء، ولم تستطع 

املنظمات النسوية تأهيل النساء 

 في املضمار الحقوقي واملطلبي.
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 من مشروعيٍة تستند إلى 
ً
 معقوال

ً
ولعلنا ال نجافي الحقيقة بالقول إن هذا الرأي يمتلك قدرا

ي تسيطر عليها دول معينة عبر التاريخ امللتبس وغير الحيادي للكثير من املنظمات الدولية الت

التمويل، وهي لم تكن عبر تاريخها، أي الدول املمولة، صديقة لسياسات الدولة السورية، وهي 

بنظرها "من الدول املارقة" التي ال تسير في مسارات التبعية إلرادة ومتطلبات تلك الدول. يشكل 

املنظمات الدولية لفرض أجندات التمويل هنا "قوة ناعمة" تتم ممارسة الضغط بوساطتها على 

 بعضوية لجنة ألامم املتحدة للمرأة 
ً
معينة عليها وللتأثير في قراراتها، )ولعل فوز السعودية مؤخرا

 عن وضعها 
ً
 عمل هذه املنظمات(، فضال

ً
مثال صارخ على الالموضوعية التي تكتنف أحيانا

 الخصوصيات.مسطرة واحدة للتعامل مع الدول ال تراعي فيها الاختالفات و 

 فيما يتعلق بالكثير من وكاالت التنمية الدولية، أو التي بمعظمها 
ً
ال يختلف ألامر كثيرا

ليست سوى أذرع ألجهزة الاستخبارات في دول معينة، وفي أحسن ألاحوال يتم تمويلها من وزارات 

تخدم  الخارجية أو الدفاع في تلك الدول. وهي باألساس تم "خلقها" ملمارسة أدوار محددة

 سياسات دولها، وإن كانت بشكل مموه وتحت عناوين جذابة ومغرية كالتنمية وحقوق إلانسان.

في كل ألاحوال، يمكن للمدقق في سياسات املنظمات والوكاالت الدولية لحظ اتباعها 

 كثيرة على أمور غير جوهرية )كما هو 
ً
منهجية تضخم من حجم النواقص والثغرات، وتركز أحيانا

الحملة العاملية هذه السنة حول التحرش الجنس ي، والذي هو عنف ينتهك كرامة  حاصل في

املرأة لكنه بالنسبة إلى حجمه وأهميته ال يقاس بحرمانها من التعليم أو فرص العمل أو من 

حقوقها ألاساسية ألاخرى. ولعل ألاموال التي صرفت عليه كانت تستطيع إنقاذ نساء كثيرات 

وهذه املنظمات، بوصفها باملجمل ابنة النظام الرأسمالي  .13لفقر وألامية(احول العالم من شبح 

، تتناقض 
ً
والنيوليبرالية العاملية، تمتلك رؤية ميكروية في تصديها للمشكالت وهي، أحيانا

 أن اليونيسيف تدافع عن حق الطفل في الحياة منذ 
ً
باألهداف مع بعضها البعض، نجد مثال

 وتجّرم إلاج
ً
هاض، والـ )يو إن وومن( تدافع عن حق املرأة في إلاجهاض، وفي حين تكونه جنينا

، يعمل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على 
ً
تطالب هذه ألاخيرة بتمكين املرأة اقتصاديا

                                                           
13
معظمها إن لم يكن كلها العديد من الجمعيات والتجمعات في سورية بحمالت ضخمة حول هذا املوضوع،  قام 

بتمويل من منظمات دولية في انصياع واضح لألجندات الدولية يعبر عن انزياحات مخلة في فهم ألاولويات خاصة 

 لوضع النساء في سورية.
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فرض سياسة التقشف على الحكومات مما يؤدي إلى انسحاب الدول من دورها ألابوي وانكماش 

 مل النساء.القطاع العام الحاضن الرئيس لع

 ينبغي لحظه في هذا املجال، إذ 
ً
 واقعّيا

ً
ومع ألاخذ بالحسبان لكّل ذلك، إال أنَّ ثمة جانبا

ترتبط الدولة السورية باتفاقيات مع الكثير من هذه املنظمات، وهي تعمل على ألارض رغم كل 

ها املحاذير املشار إليها، والتي من املفترض أن الوعي بها يوفر قدرة على التخفيف من تأثيرات

 أن يعمل على تكييف 
ً
السلبية املشار إليها أعاله، ووعي كهذا لدى الشركاء الوطنيين يمكنه أيضا

 لالحتياجات الوطنية، وبذلك فقط نستطيع تحويل التهديد الذي تحمله إلى فرصة 
ً
أجندتها وفقا

للمرأة تستفيد من الحجم الهائل لإلمكانيات التي توفرها والخبرات التي تنقلها، والتي تتيح 

 في مشاريع تمكين املرأة ضمن منظور كلياني للتنمية 
ً
السورية الاستفادة منهما للسير قدما

 ال يتجزأ 
ً
 عن أنَّ مسألة حقوق إلانسان، التي تعد حقوق املرأة جزءا

ً
الشاملة واملستدامة، فضال

اتهام، بل ، شأن إنساني، والحديث فيها والعمل عليها ال يجب أن يكون مثار امتعاض أو 14منها

 يجب التشجيع عليه ودعمه، ألنه أحد املؤشرات الرئيسة على تقدم الدول ورقّيها.

 قضية املأرة  ليست ةولوية في ظل الحأرب؟ .4

تحّد أخير يواجه التصدي لهذا املوضوع وتظهيره كإحدى ألاولويات التي ينبغي العمل 

ظل هذه الحرب الكونية بكل عليها، وهو مرتبط مباشرة بالحدث السوري، يرى أصحابه أننا في 

 ال يحتمل، فهي ليست 
ً
 عن قضية املرأة وحقوقها ترفا

ُ
ما أفرزته من نتائج كارثية، يبدو الحديث

 أولوية على إلاطالق أمام التهديدات الوجودية كالحرب على إلارهاب وتحديات إعادة إلاعمار.

 لرفع قضية املرأة
ً
 إضافيا

ً
إلى الواجهة، في ظل ما نجم  وهذا صحيح ومنطقي، لكنه يحمل سببا

  15عن هذه الحرب
ً
 كبيرا

ً
من غياب وفقدان لنسبة ال يستهان بها من الذكور، ما يرتب تحديا

لتحدي يقع بشكل أساٍس على الستمرار املؤسسات في عملها ولعملية إعادة إلاعمار ذاتها، وهذا ا

تلّقيَن القسط ألاوفر من  اللواتي سيكون عليهن تحّمل العبء ألاكبر في ذلك، بعد أن النساء

املعاناة بأشكالها املختلفة أثناء الحرب، فسورية تحتاج آلان إلى نسائها أكثر من أي وقت مض ى، 

والتجارب التاريخية للدول التي عانت من الحروب تثبت أن عملية التعافي وإعادة البناء إنما 
                                                           

. التجمع النسائي الديمقأراطي اللبنانيانظر: "تطور حقوق النساء ضمن منظومة حقوق إلانسان"،  14

https://goo.gl/N53LwE  
مأركز دمشق لألبحاث والدراسات ، "تداعيات ألازمة/الحرب على واقع املرأة السورية"انظر: جانيت عروق،  للمزيد 15

  https://goo.gl/VZRWn6 .مداد –

https://goo.gl/N53LwE
https://goo.gl/N53LwE
https://goo.gl/VZRWn6
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وفياتي بعد الحرب العاملية قامت على أيدي النساء بدرجة أساسية )تجربة أملانيا والاتحا د السُّ

الثانية خير دليل على ذلك(. ولكي تستطيع املرأة القيام بهذا العبء ال بد أن تكون قضاياها ذات 

أولوية وال بد أن توضع على مسار يوصلها إلى نيل حقوقها الكاملة كمواطنة، ويضمن لها الحماية 

لة والفاعلة في البناء القادم على املستويات الكاملة وتكافؤ الفرص، بما ييسر مشاركتها الكام

 كافة.

 
ا
   تفسيرية تحليلية مقاربة-ثالثا

تصدر التهديدات املحتملة آلانفة الذكر، واملواقف املعبرة عنها، عن ذهنية مرتبطة بالبنى 

، بهيمنة نمط من 
ً
الاجتماعية السائدة، حيث ترتبط وضعية النساء في املجتمعات، عموما

 لنشوء امللكية الخاصة والعائلة والتي انبثق عنها نمط
ً
 الثقافة ألابوية الذكورية املحايثة تاريخيا

كانت حصة الرجل فيه العمل املأجور خارج املنزل وحصة املرأة العمل غير  16من تقسيم للعمل

املأجور داخل املنزل ولدى ألاسرة، وفي هذا السياق نشأت وترسخت تلك البنية ألابوية 

 
ً
لـ )البطريركية( الهرمية التي تضع الذكر ألاكبر في رأس الهرم وتأتي املرأة في املراتب الدنيا وفقا

، ومن ثم ال قيمة له، بالرغم من 17"كسب الرزق" حيث عمل املرأة غير منظور وغير مأجور 

 باالعتراف بها واملطالبة بإدخالها 
ً
قيمته الاقتصادية الكبيرة )والتي بدأت ألادبيات التنموية مؤخرا

 .18في حسابات الناتج القومي(

 للرزق كالقوة  أسبغت الثقافة املذكورة صفات "متخيلة" على الرجل بوصفه
ً
كاسبا

 على املرأة بحكم 
ً
 "متخيلة" أيضا

ً
والشجاعة والتحمل واملواجهة والعقل إلخ، كما أفردت صفاتا

، كما عملت 19موقعها في تلك البنية، فهي الضعيفة العاطفية القاصرة املحتاجة للحماية

ال وخدمة ألاسرة الثقافة السائدة على جعل أدوار املرأة الاجتماعية محصورة في تربية ألاطف

ولصيقة بأدوارها الطبيعية )الحمل وإلانجاب( عبر خلط متعمد بين ما هو ثقافي متغير وما هو 

                                                           
 .34، العدد املستقبل العأربي، "املرأة العربيةالنظام الاجتماعي وعالقته بمشكلة "حليم بركات،  16
، 2ط)بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية،  النظام ألابوي وإشكالية تخلف املجتمع العأربيانظر: هشام شرابي،  17

1993.) 
غير ، ومنها الغاية املتصلة باالعتراف بأعمال الرعاية ملستدامة، الهدف الخامس، الغاياتانظر: أهداف التنمية ا 18

 مدفوعة ألاجر والعمل املنزلي للنساء.
 .217ص، (1981، 2ط)معهد إلانماء العربي،  هور قجتماعي، سيكولوجية إلانسان املالتخلف لا مصطفى حجازي،  19
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، رغم أن أدوارها ضمن ألاسرة ليست أدوارها وحدها وليست أدوارها الوحيدة، 21طبيعي وثابت

 في الحد من توس
ً
 كبيرا

ً
يع خيارات املرأة وهذه املنظومة الثقافية املترسخة عبر قرون لعبت دورا

وتطور إمكاناتها كونها مسجونة ومؤطرة ضمن جدران املنزل وألاسرة. حيث عملت على التنشئة 

ن ى منذ الصغر وتقولبها دة إنتاج هذه الثقافة التي تلقن ألا الاجتماعية عبر التاريخ على إعا

" الذي لن يتغير في بحيث تغدو قانعة بأدوارها املرسومة لها بوصفها "قدرها 21فتتمثلها "طائعة"

 .23الفائق املعبر عنه بمتالزمة ستوكهولم 22نمط من العنف الرمزي 

املتشددة تضطلع التفسيرات الفقهية 

هنا بدور أساٍس في إسباغ الشرعية الدينية 

والصبغة املقدسة على العادات والتقاليد 

التي أنشأها املجتمع الذكوري للحفاظ على 

بنيته الهرمية وضبط سلوك ألافراد ضمنها، 

حيث نجد أن منظومة العالقات في النظام ألابوي تعتمد ألاحكام الدينية عندما تكون أشد، 

 هنا مسألة إلارث التي وتنحيها ج
ً
 لصالح ألاعراف عندما تكون هذه أشد )يمكن أن نأخذ مثاال

ً
انبا

ال يتم تطبيقها في ألارياف الزراعية وفق الشريعة إلاسالمية بل وفق العادات والتقاليد(. بحيث 

يمكن القول إن هذه املنظومة من التفسيرات الفقهية وألاعراف والتقاليد تتسق مع فكرة عّد 

 من "امللكية الخاصة" التي يمكن الحصول عليها مقابل "ثمن" حيث الحرص الشديد ألا 
ً
ن ى نوعا

لك". ومما يدلل على 
ُ
على ضبط سلوكها نوع من إلاعالن عن "حرمان الغير من استعمال امل

 ،
ً
 دائما

ً
لك" أنه أقدم أشكال رأس املال الذي ُيدر على صاحبه ربحا

ُ
القيمة الاقتصادية لهذا "امل

 وتنجب له من يساعده ولها نشاط اقتصادي مباشر يعود ريعه فه
ً
ي، أي املرأة، تخدمه مجانا

لك أي "الرجل" الذي في معظم ألاحوال يكون الزوج، وفي بعضها يكون ألاخ أو ألاب
ُ
 .24لصاحب امل

                                                           
 .2115انظر: التنمية والنوع الاجتماعي، صندوق ألامم املتحدة للمرأة، املكتب إلاقليمي، ألاردن،  21

21
 .436، العدد املعأرفةمجلة ، "واملوروث الثقافياملرأة "إنصاف حمد،  

 كريم أبو حالوة، "العنف الرمزي شكل من أشكال العنف ضد املرأة"، مرجع سابق. 22
انظر تعريف املتالزمة وسماتها العامة في ويكيبيديا، خاصة التعاطف والارتباط واملشاعر إلايجابية تجاه املتسلط  23

نيه والعجز عن املشاركة في أي سلوك يساعد على فك ارتباط "الضحية" بالجاني. واملضطهد، ودعم وتأييد سلوكه وتب

 حيث تعد النساء واندغامهن في نظام ذكوري يضطهدهن أحد النماذج الشهيرة على هذه املتالزمة.
24
 .223ص، مرجع سابق، هور قجتماعي، سيكولوجية إلانسان املالتخلف لا مصطفى حجازي،  

لعبت املنظومة الثقافية املترسخة عبر قأرون 

 في الحد من توسيع خيارات املأرة  
ا
 كبيرا

ا
دورا

وتطور إمكاناتها كونها مسجونة ومؤطأر  

 ضمن جدران املنزل وألاسأر .
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صحيح أن التغيرات التي طرأت على أنماط الحياة منذ عقود عدة دفعت باملرأة خارج 

 لكنه شكالني محض. في أسوار املنزل ل
ً
 حداثيا

ً
لتعليم والعمل، مما أضفى على وضعها إهابا

، وظلت أدوارها النمطية حجر عثرة أمام 25املضمون بقيت نظرتها إلى نفسها وأدوارها تقليدية

تطورها بين سندان الحداثة )العمل والتعليم( ومطرقة ألادوار التقليدية )تربية ألاطفال وخدمة 

 .26ي ألاولوية القصوى لهذه ألاخيرة على حساب ألاولىألاسرة( حيث تعط

 في كلتا املهمتين، أو إحداهما على ألاقل، سرعان 
ً
 سلبيا

ً
ومن الطبيعي أن ينتج ذلك تأثيرا

وعيها، الانحياز ألدوارها التقليدية ثقافة التقليدية في وعيها، أو ال ما تفضل النساء بفعل تجذر ال

 على فرص تقدمها في العمل و "ألاجر" ويغدو فال تعطي عملها ألاهمية الكافي
ً
ة مما ينعكس سلبا

 لالّدعاء بعدم جدارة املرأة وقلة كفاءتها وإخالصها لعملها، في تغاٍض 
ً
 وجيها

ً
هذا الوضع سببا

فاضح عن ألاسباب التي أوصلتها إلى تلك الوضعية. وتصل ألامور في كثير من الحاالت إلى الدفع بـ 

ن وانسحاب املرأة مضطرة من ألادوار الجديدة والركون إلى ألادوار "اختيار" أهون الشري

 التقليدية، رغم تعليمها وخبرتها التي اكتسبتها.

عوامل عديدة تؤدي إلى هذه الخيارات "العسيرة"، لعل أهمها أن خروج املرأة للعمل 

 تساعدها على التخفيف من ألاعباء
ً
املنزلية  املأجور لم يترافق مع شبكة خدمات اجتماعيا

، فال دوام املدارس متوافق مع ساعات عملها، وال مؤسسات ترعى ألاطفال 
ً
املناطة بها تقليديا

بأجور معقولة، أو تسهم في التخفيف من ألاعباء املنزلية واملساعدة بها، وال تفّهم من "الشريك" 

دول املتقدمة جرى العمل أو بقية أفراد ألاسرة بضرورة التعاون واملشاركة في املهام ألاسرية، في ال

على توفير كل ذلك في مسارات متوازية ومتضافرة، نجم عنها قدرة وافرة عند النساء على القيام 

 باألدوار الجديدة في الفضاء العام.

ُيسهم إلاعالم واملؤسسات الدائرة في فلك النظام الرأسمالي املترع بالنمط الاستهاللي في 

ا( واستالب وعيها وتشييئها واختزالها إلى موضوع )للجمال( يلهث إعادة تموضع املرأة حول )جسده

 وراء استدامة شبابه ووراء املوضة والتجميل إلخ.

 على مجتمعنا، بل هي سائدة ومهيمنة في معظم 
ً
ليست الوضعية آلانفة الذكر حكرا

 فقط عبر منظومة املس
ً
اواة املجتمعات، ولم تستطع بعض املجتمعات التخلص منها إال جزئيا

                                                           
 .191ص(، 2118)سوريا: دار بدايات،  قضايا املأرة  العأربيةنصر هللا، "زمن البحث والحيرة"، في كتاب:  إميلي 25
 .2119، الهيئة السورية لشؤون ألاسأر للمزيد انظر: إنصاف حمد وأكرم القش، "الشباب والنوع الاجتماعي"،  26
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، والتي أسهم في إنجازها نضال مطلبي 27وحقوق املرأة، والتي تعود، فقط، لبضعة عقود خلت

 
ً
 صورا

ً
 تجسد في تيارات متتابعة للحركات النسوية، والتي ارتدت أحيانا

ً
للنساء والرجال معا

 من اللغط واللبس  28متطرفة وضعت املرأة في موقف مناقض وعدائي تجاه الرجل
ً
وأثارت كثيرا

ل مطالب النساء باملساواة وتعرضت في كثير من ألاحيان للتشويه املتعمد من قبل مناهضيها، حو 

واجهت آليات دفاعية صلبة من املجتمع الذكوري املترسخ عبر ثقافة وتقاليد عمرها آالف  إذ

السنين، لتحصيل الاعتراف باملرأة ككائن إنساني كامل ال يمكن اختزاله إلى جسد فقط. وال بد 

إلاشارة إلى أن ما جرته ويالت الحربين العامليتين، وعدد الضحايا الهائل من الذكور، وبروز من 

الحاجة إلى عمل النساء إلعادة البناء كّل هذا أسهم إلى حّد كبير في تسريع إعطاء املرأة حقوقها 

جبات في أوروبا بشكل خاص. رغم أنها لم تصل إلى آلان إلى تحقيق املساواة في الحقوق والوا

بشكل فعلي )ما تزال هناك فجوة في ألاجور بين الجنسين، وما يزال هناك قمع منهي تتعرض له 

 أكبر في املسؤوليات ألاسرية(
ً
 .29النساء، وما تزال ألامهات يتحملن قسطا

  

                                                           
. 2117تشرين الثاني/نوفمبر  27، الجمهوريةموقع رجمة: رحاب شاكر، ، ت"نزق املرأة"انظر: يوكه سميث،  27

https://goo.gl/hx4G65  
  

 (.2112، ترجمة: أحمد الشامي )القاهرة: املركز القومي للترجمة، النسوية ومابعد النسويةانظر: سارة جامبل،  28

: نوال السعداوي، 
ً
 (.1981)املؤسسة العربية للدراسات والنشر،  ألانثى هي ألاصلوانظر أيضا

 .123ص، قضايا املأرة  العأربيةجوليا كريستيفا، "ألانثوي ذلك الغريب فينا"، من كتاب:  29

https://goo.gl/hx4G65
https://goo.gl/hx4G65
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ا
 النساء بأوضاع النهوض في املؤسساتية آلاليات دور  -رابعا

التراتبية الهرمية إلى عالقات أفقية تقوم على يحتاج العمل على تغيير وضعية النساء من 

  ،مبدأ املساواة في الحقوق والواجبات )املتوافقة مع أنماط الدول الديمقراطية الحديثة(
ً
تغييرا

 متعدد املستويات: ثقافي واجتماعي واقتصادي وسياس ي وحقوقي.

 عديدة سبقت في هذا املجال، فإن من املنطقي والناجع الاس
ً
تفادة من تجاربها وألنَّ دوال

والبناء عليها الختصار الزمن وتجسير الفجوة، وأحد مرتكزات هذا التغيير، الصعب والتدريجي، 

 وتضمين
ً
 كبيرا

ً
، هو وجود آليات مؤسساتية تكون مهمتها ألاساسية يوالذي يحتاج جهدا

ً
 وشامال

ً
ا

ملتاحة لتعظيم تأطير وتنسيق العمل على تحسين شروط حياة املرأة وتمكينها من الفرص ا

إمكاناتها وقدراتها وتوسيع خياراتها بما يتيح لها إمكانية الحياة كإنسان كامل ألاهلية يستطيع بكل 

حرية وكفاءة أن يسهم في بناء وطنه واختيار أدواره )مع ألاخذ بالحسبان جميع التهديدات املشار 

 ومرجعياتها( بما يسهم في تعظيم الجهود املبذولة ف
ً
ي هذا املجال وتثميرها إلى الحد إليها آنفا

 ألاقص ى.

 آلاليات املؤسساتية في سورية ومآلتها .0

 مختلفة )مجالس عليا، 
ً
اتخذت آلاليات املؤسساتية الخاصة باملرأة في دول العالم أشكاال

هيئات ولجان وطنية، وزارات، اتحادات نسائية... إلخ(. أما في سورية، فقد تجسدت هذه آلالية 

 في الا
ً
ه، في ظل غموض  211731تحاد العام النسائي منذ أواخر الستينيات وحتى أوال

ّ
حيث تم حل

ل لطي صفحة احتكار 
ّ
لألسباب وبين مؤيد ومعارض لهذا القرار، بعض املؤيدين لقرار حله هل

سوي من قبل الاتحاد العام النسائي، بآليات تسلطية وغير مجدية، قسم آخر رأى أن  ِ
ّ
العمل الن

 في القيام بمهمته ألاساسية وهي النهوض بأوضاع النساء؛ وبغض النظر الاتحاد فشل فش
ً
 ذريعا

ً
ال

عن ألاسباب التي بقيت في حيز املسكوت عنه في القرار، يمكن النظر إلى غياب مؤسسة تعمل 

. يقتض ي إلانصاف هنا إلاشارة 
ً
للمرأة، وعلى أي مستوى، بوصفه خسارة للنساء وللمجتمع عموما

العام النسائي عانى من معوقات اعترضت عمله أبرزها ازدواجية وضعه القانوني إلى أن الاتحاد 

 ذراع يتبع لحزب سياس ي حاكم )حزب البعث(. هذه 
ً
 منظمة غير حكومية وهو فعليا

ً
فهو إداريا

 أو 
ً
الازدواجية فرضت عليه وصاية من القيمين على الحزب )القيادة القطرية( وهي باملجمل )رجاال

لم تكن مستجيبة أو حساسة لطبيعة عمله ومتطلباتها مما جعله يغرق في آلاليات نساًء( وصاية 
                                                           

 .2117( لعام 16انظر املرسوم التشريعي رقم ) 31
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البيروقراطية، ويعيد إنتاج الثقافة التقليدية للنساء. ويسجل على الاتحاد أنه لم يستطع عبر 

تاريخه الطويل تطوير آليات عمله بالقدر املطلوب واملستجيب للتغييرات في أوضاع النساء 

جدة، كما عجز عن استقطاب النخب املثقفة وألاكاديمية من النساء، ولم وللتحديات املست

( فقد كان معيار اختيار قياداته 
ً
يتمكن من خلق نخب نسوية مرموقة )مع استثناءات قليلة جدا

هو، فقط، الوالء للجهة الوصائية والامتثال لتعليماتها، ومن ثم لم يستطع إحداث فرق نوعي 

 واجهة العمل النسوي.في أوضاع النساء السوري
ً
 ومتصدرا

ً
 ات على مر العقود التي بقي فيها مهيمنا

ر للمرأة  31عمل هام استطاع الاتحاد النسائي إنجاز 
ّ
في مجال محو أمية النساء، كما وف

 تستطيع الحركة فيه في فضاء تهيمن عليه ضوابط مجتمعية متشددة، ال 
ً
السورية فضاًء عاما

بد هنا من استحضار بعض التعديالت الطفيفة التي أنجزها في قانون ألاحوال الشخصية، ورغم 

 تفتح آلافاق لت
ً
، وجهوده في توفير مراكز استشارة جهوده لتعليم املرأة مهنا

ً
مكينها اقتصاديا

حقوقية ودور حضانة رخيصة ومنتشرة 

على مساحة ألارض السورية، لكنَّ تركيَزه 

على تعليم النساء دورات للخياطة والتريكو 

والتطريز وتصفيف الشعر، أضحى مثار تندر 

عبر عقود، بوصفها تؤشر على الدوران في 

الثقافة التقليدية حلقة مفرغة تعيد إنتاج 

نفسها وتكرس ألادوار النمطية للمرأة وال 

  تعمل على تطويرها.

يستحضر معارضو القرار جهود الاتحاد النسائي آلانفة الذكر معتقدين أنه كان من املمكن 

 انتشاره الهائل في مجتمعات محافظة وبنيته التحتية 
ً
الاستفادة من كل إيجابياته، تحديدا

 من طي صفحته على هذا النحو التراجيدي وكأنه وتجربته مع النسا
ً
ء في تطوير آليات عمله بدال

 .32لم يكن

                                                           
 .2114، انظر: التقرير الدوري الثالث والرابع للجمهورية العربية السورية حول تطبيق اتفاقية سيداو 31
 23، مأرصد نساء سورية، "للتغييرمأساة الاتحاد النسائي: نموذج العقلية السورية "انظر: بسام القاض ي،  32

  .2117أبريل /نيسان

استطاع لاتحاد النسائي إنجاز عمل هام في 

أر للمأرة  
ّ
مجال محو ةمية النساء، كما وف

 تستطيع الحأركة فيه في 
ا
السورية فضاءا عاما

فضاء تهيمن عليه ضوابط مجتمعية 

 متشدد .
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إنَّ إحدى السلبيات التي نجمت عن احتكار الاتحاد النسائي العمل النسوي، تمثلت في 

، صحيح أنه كان منظمة غير حكومية، لكنه في ظل 33منع نشوء منظمات مجتمع مدني نسوية

 ناحيةسابق كان "أكثر" من منظمة حكومية وأقوى بما ال يقاس من من الدستور ال 8املادة 

السلطة. ورغم ذلك استطاعت بعض املنظمات النسوية أن تستمر في عملها، ولو خارج إلاطار 

ره لها عدم ترخيصها 
ّ
القانوني، واستفادت إلى حّد كبير من هذا الحيز من الاستقاللية الذي وف

تحت رقابة الوزارة املعنية وإشرافها، ألامر الذي أتاح لها ومن ثم بقاؤها بمعزل عن العمل 

نها من بناء قدرات عضواتها على أكثر من 
ّ
الاستفادة من إلامكانيات الهائلة للمنظمات الدولية ومك

صعيد، ورغم عدم ترخيصها فقد استطاعت أن تقوم بحمالت عديدة لتعديل القوانين 

ر  في انتشارها على ألارض وَحّد من إمكانية  التمييزية ضد املرأة، إال أن هذا السبب
ّ
ذاته أث

انعكاس عملها على النساء السوريات وإمكانية نفاذها إلى شرائح أكبر، وال بد من إلاشارة إلى أن 

هذه املنظمات "غير املرخصة" حاضرة بقوة الفتة على مستوى العالقات مع املنظمات الدولية 

 ها الفعلي على ألارض وعدد عضواتها.وأجنداتها وبشكل ال يتناسب مع حجم

 من الجمعيات النسوية التي، 
ً
شهد العقد ألاخير قبل ألازمة تأسيس عدد محدود جدا

ألسباب عديدة ال مجال لذكرها آلان، لم يتح لتجربتها التبلور وبقيت محدودة الانتشار والتأثير 

ي اعتورت عمل الاتحاد ومعظمها يعاني من نقاط ضعف بنيوية، مشابهة في بعضها لتلك الت

النسائي. هذه الوضعية املؤسفة لعمل منظمات املجتمع املدني أو املنظمات غير الحكومية 

 انبرت لسّده التجمعات النسوية ذات الطابع الديني )كالقبيسيات( والتي باتت 
ً
 هائال

ً
أنتجت فراغا

لك من مخاطر ال تعيد بكل ما يحمله ذ 34تهيمن على الفضاء العام برعاية ودعم "شبه رسميين"

 يؤبد تلك 
ً
 دينيا

ً
فقط إنتاج الثقافة التقليدية حول مكانة املرأة وأدوارها، بل تضفي عليها إهابا

 في "املقدس"، ما يجعل وزارة ألاوقاف 
ً
الوضعيات ويسم أي محاولة للخروج عنها بوصفها طعنا

                                                           
احتكاره العمل  أدى فقدعلى املرحلة التي تسيد فيها الاتحاد النسائي املشهد منذ إنشائه، فقط ال ينسحب ذلك  33

 طيبة في  النسوي بموجب قانونه
ً
إلى إغالق واضمحالل الجمعيات النسوية التي كانت ناشطة آنذاك والتي أدت أدوارا

، 1922تسليط الضوء على قضايا النساء منذ بدايات القرن العشرين مثل الرابطة ألادبية ملاريانا مراش وماري عجمي 

، وجمعية يقظة املرأة الشامية 1931العابد والتي أصدرت مجلة العروس، واملنتدى ألادبي الثقافي الذي أسسته زهراء 

، وجمعية نقطة 1928، وجمعية خريجات دور املعلمات، والرابطة الثقافية النسائية، والنادي ألادبي النسائي 1927

 .1922الحليب لرعاية الطفولة وألامومة 
 ألف داعية من النساء. 75وجود حول  2117شباط/فبراير  21س الشعب في انظر تصريح وزير ألاوقاف أمام مجل 34
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الذي يصادر إمكانيات الحراك هي الوزارة املهيمنة وصاحبة القول الفصل في هذا املجال، ألامر 

، في تناقض صارخ مع طابع الدولة العلماني.
ً
 املدني خارج هذا الخط املرسوم واملؤطر دينيا

ل إحداث الهيئة السورية لشؤون ألاسرة عام 
ّ
خطوة  211335على الصعيد الحكومي، شك

انونية وإلادارية متقدمة في هذا املجال عبر الدعم الرفيع املستوى الذي حظيت به واملكانة الق

 باملهام التي أنيطت بها والتي أهمها 
ً
التي أعطيت لها بتبعيتها لرئيس مجلس الوزراء مباشرة، وأيضا

وضع السياسات والاستراتيجيات املتعلقة باألسرة واقتراح القوانين والتشريعات، والتعاون مع 

هيئة عبر كل نقاط القوة آلانفة املنظمات املحلية والعربية والدولية في هذا املجال. استطاعت ال

 تلك 
ً
الذكر أن تخطو خطوات معقولة في مجال تسليط الضوء على قضايا املرأة تحديدا

، وعبر بناء قدرات النساء في مجاالت عديدة والعمل على 36املسكوت عنها كالعنف الواقع عليها

هيئة لألسرة وليس  تشريعات تنصف النساء، إال أن نقطة ضعف بنيوية اكتنفت عملها وهي أنها

للمرأة، ومن ثم فإن مقاربتها لقضايا النساء كان ينبغي أن تكون فقط ضمن هذا إلاطار وهذا ما 

 
ً
، فاملرأة موجودة فقط ضمن ألاسرة، وال وجود لها خارجها، ما يعني إهماال

ً
أراده لها املشّرع ضمنا

 ألي دور لها خارجها. ال حاجة للقول إن الهيئة لم 
ً
 لم أو إنكارا

ً
 بذلك لكنها أيضا

ً
تلتزم حرفيا

.
ً
 تستطع الخروج عنه كليا

لم يكتب لهذه التجربة اكتمال النجاح عبر تطويرها والتخلص من نقطة ضعفها البنيوية. 

بل على العكس، تعرضت النتكاسة كبيرة على منحيين، تم إضافة ملف السكان ملهامها وتغيير 

رة والسكان( وبدل أن يترافق ذلك برفع ملكانتها اسمها لتصبح )الهيئة السورية لشؤون ألاس

 من رئيس مجلس 
ً
إلادارية، تم تخفيض تلك املكانة بإلحاقها بوزيرة الشؤون الاجتماعية، بدال

، مما أفقدها امليزات النسبية التي كانت تتمتع بها، رغم أنها مازالت تحاول بقوة الدفع 37الوزراء

 أن تستمر في أداء عملها بالوتيرة نفسها، لكن تشّعب السابقة وبالخبرات التي راكمتها عموم
ً
ا

امللفات )سكان، أسرة، طفل، امرأة، مسنين....( يجعل من املتوقع أن تكون املخرجات املتوخاة 

 على صعيد النهوض بأوضاع املرأة أقل بكثير من املرتجى.

                                                           
 املتضمن إحداث الهيئة. 2113( لعام 42انظر القانون رقم ) 35
 و . 2119، الهيئة السورية لشؤون ألاسأر العنف ألاسري ضد املرأة )دراسة كمية وكيفية(،  دراسةانظر:  36

ً
أيضا

 .2118امللتقى الوطني ملناهضة جرائم الشرف، أوراق للهيئة نفسها: 

 .2114( لعام 6انظر القانون رقم ) 37
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ملرأة لم تلبث على املسار نفسه، كان لهيئة تخطيط الدولة ميزة إحداث مديرية لتمكين ا

أن ابتلعتها مديرية التنمية السكانية، التي غابت بدورها عن الهيكلية إلادارية للهيئة، وفي ظاهرة 

الفتة يصعب تفسيرها يغيب اسم املرأة عن أي مديرية في العمل الحكومي )ما خال مديرية تنمية 

ون الاجتماعية والعمل ال املرأة الريفية ذات الخصوصية في العمل واملجال( حتى في وزارة الشؤ 

 نجد سوى دائرة فقط تحمل اسم دائرة ألاسرة والطفل.

 التجارب العأربية .8

في معرض استحضار تجارب الدول ألاخرى في هذا املجال، يمكن القول إن جميع الدول 

 من أشكال آلاليات املؤسساتية املعنية 
ً
 تمتلك في هيكليتها الحكومية أو التنظيمية شكال

ً
تقريبا

باملرأة إما على شكل مجلس أعلى أو لجنة وطنية أو وزارة لشؤون املرأة أو اتحاٍد للمنظمات 

النسائية، وفي العديد من الدول يوجد أكثر من شكل، منه ما هو حكومي ومنه ما يندرج في إطار 

 املنظمات غير الحكومية.

 مختلفة لهذه آلا
ً
لية املؤسساتية، ففي الدول العربية، على سبيل املثال، نجد أنماطا

تتدرج من مجلس أعلى للمرأة يتبع لرئيس الجمهورية كما في مصر )املجلس القومي للمرأة(، أو 

يتبع امللك مباشرة وترأسه زوجة امللك كما في البحرين )املجلس ألاعلى للمرأة(، وهناك دول 

، حيث تتخذ آلالية املؤسساتية شكل وزارة تنفيذية
ً
 مختلفا

ً
أو وزارة دولة كما  أخرى تنهج نهجا

في املغرب )وزارة ألاسرة واملرأة والتضامن والتنمية الاجتماعية(، والجزائر )وزارة التضامن الوطني 

وألاسرة وقضايا املرأة(، وتونس )وزارة املرأة وألاسرة والطفولة(، وفي فلسطين )وزارة شؤون 

ارة املرأة وألاسرة(، وفي العراق )وزارة املرأة، والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية(، وفي جيبوتي )وز 

الدولة لشؤون املرأة(، وفي جزر القمر )وزارة الدولة لشؤون املرأة(، وفي لبنان )وزارة الدولة 

 )الهيئة الوطنية للمرأة(.
ً
 لشؤون املرأة( وأيضا

أما الشكل الثالث فيتجلى في لجان وطنية للمرأة يتبع معظمها لرئاسة مجلس الوزراء كما 

ي اليمن )اللجنة الوطنية للمرأة(، وفي ألاردن )اللجنة الوطنية لشؤون املرأة( وهو برئاسة ألاميرة ف

شقيقة امللك، وفي ُعمان )اللجنة العمانية للمرأة(، وفي موريتانيا )اللجنة الوطنية للنساء(، وفي 

ألاعلى لألسرة الكويت )لجنة شؤون املرأة(، وفي قطر )لجنة شؤون املرأة( التي تتبع املجلس 

 برئاسة الشيخة حرم ألامير.
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وفي إلامارات تأخذ آلالية املؤسساتية شكل الاتحاد النسائي العام الذي ترأسه الشيخة 

 من 
ً
 واسعا

ً
حرم ألامير، وكذلك في السودان )الاتحاد العام للمرأة السودانية( والذي يضم طيفا

 املنظمات واملؤسسات النسوية.

 ساتية سورية للمأرة مقترح إحداث آلية مؤس .3

 ألاسباب املوجبة .ة 

 إلى  بناًء على كل ما تقدم، يمكن القول إن
ً
العمل على النهوض بأوضاع املرأة وصوال

تمكينها التام من التمتع بحقوقها كمواطنة على قدم املساواة مع الرجل في جميع املجاالت وعلى 

 ألنها واجب عليها تجاه املستويات كافة، هو مهمة كبرى تقع على عاتق الدولة، مطلق 
ً
دولة، أوال

 ألن مثل هذا العمل يحّول التهديد 
ً
مواطنيها والنساء جزء أساس من هؤالء املواطنين، وثانيا

والذي يعني خسارة جزء هام من قوة العمل املتاحة  38املتمثل بما يطلق عليه "الفاقد النسوي"

ومن املوارد البشرية النسوية، إلى فرصة يمكن أن يتم الاستثمار فيها بشكل أفضل والتي من 

واجب الدولة تنميتها بما يجعلها مدخالت أفضل لعملية التنمية املستدامة ويعظم من مخرجاتها 

 ويسّرع من سيرورتها.

وبالنظر إلى وضع املرأة السورية، نجد 

 جسام تقع على عاتق الدولة 
ً
أن مهاما

ملساواة بين الجنسين لتجسير الفجوة في ا

والتي كانت موجودة بقوة قبل الحرب، 

 جراء آلاثار 
ً
واملتوقع أنها زادت اتساعا

الكارثية لهذه الحرب. فمعدالت الالتحاق 

، رغم التحسن الذي طرأ عليها خاصة في مجال التعليم، كانت 2111بالتعليم والتشغيل عام 

 لصالح الذكور، بينما تزيد نسب إلا 
ً
ناث في معدالت البطالة وألامية والفقر تسجل رجحانا

. وبعد سنوات الحرب العجاف السبع والتي أتت على ثمار عقود من التنمية وانقلبت 39والعنف

تأثيراتها على جميع السوريين، لكن حصة املرأة كانت أكبر بما ال يقاس بعد أن أصبحت مئات 

عاقة أو غياب الزوج أو ألاب أو آلاالف من النساء معيالت وحيدات ألسرهن بعد فقدان أو إ

                                                           
 .112ص، 2111، الهيئة السورية لشؤون ألاسأر (، 2118) الثانيانظر تقرير حالة سكان سوريا  38
: تقرير حالة العدالة بين الجنسين، املرجع السابق 39

ً
 .2117، إلاسكوا. انظر أيضا

 العمل على الن إن
ا
هوض بأوضاع املأرة  وصول

إلى تمكينها التام من التمتع بحقوقها 

كمواطنة على قدم املساوا  مع الأرجل في 

جميع املجالت وعلى املستويات كافة، هو 

 مهمة كبرى تقع على عاتق الدولة.
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ألابناء. ما يرتب على الدولة واجب العمل على تحسين شروط حياتهن ومساعدتهن على تحّمل 

  ألاعباء الجديدة والاستفادة من قوة عملهن في عملية إعادة إلاعمار.

( من 33وهذا الواجب تفرضه باألساس مواد الدستور السوري الذي ينص في املادة )

املواطنون متساوون في الحقوق والواجبات ال تمييز بينهم -3»الفصل ألاول على أن -لثانيالباب ا

من املادة ذاتها  4كما ينص في البند  «بسبب الجنس أو ألاصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة

 .«تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين املواطنين»

توفر الدولة للمرأة جميع »الفصل الثالث على -( من الباب ألاول 23كما ينص في املاد )

الفرص التي تتيح لها املساهمة الفعالة والكاملة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية 

 .«والثقافية وتعمل على إزالة القيود التي تمنع تطورها ومشاركتها في بناء املجتمع

ص على املساواة بين املواطنين بشكل واضح وصريح، ومنع التمييز على أساس فالدستور ن

الجنس، فال فرق بين املواطن واملواطنة، وعلى الدولة أن تضمن تكافؤ الفرص بينهم، ولو لم 

 للفجوة في هذه املساواة ملا خصص مادة خاصة ألزم فيها الدولة بتوفير جميع 
ً
يكن املشّرع مدركا

 غير منقوص وفي جميع املجاالت، ال بل ألزم الفرص أمام املر 
ً
 وكامال

ً
 فّعاال

ً
أة بما يتيح لها إسهاما

الدولة بالعمل على إزالة العقبات والعوائق التي تقف بوجه هذا إلاسهام الكامل للمرأة في بناء 

 وطنها.

( الباب الخامس على وجوب 154ولم يكتِف الدستور السوري بذلك، بل نّص في املادة )

سنوات من تاريخ نفاذه، وهو ما  3تعديل جميع القوانين التي تتعارض مع الدستور خالل مدة 

تاريخ انتهاء املدة املمنوحة، مما جعل العديد  2115املتعاقبة حتى شباط  41لم تقم به الحكومات

ين التمييزية ضد املرأة متعارضة مع الدستور، لكن ال توجد آلية للطعن في عدم من القوان

 لقانون املحكمة الدستورية.
ً
 دستوريتها وفقا

ومن الصعوبة بمكان الحديث عن إنفاذ مواد الدستور املذكورة أعاله وتحويلها إلى واقع، 

دون وجود جهة مرجعية، والتي تزداد أهميتها نتيجة تأثيرات الحرب وتبعاتها على سورية، 

، وتعمل على مأسسة العمل على ذلك بوساطة الصالحيات املمنوحة لها 
ً
تفتقدها سورية حاليا

بموجب قانون إحداثها. ألامر الذي يساعد على إنجاز مهمة النهوض بواقع املرأة السورية بشكل 

                                                           
40
لجنة وطنية لحصر القوانين التمييزية ضد املرأة والطفل، وأنهت اللجنة عملها في  2113شكلت وزارة العدل في العام  

 ، ورفعت تقريرها للوزير آنذاك. ومنذ ذلك التاريخ بقيت نتائج عمل اللجنة حبيسة ألادراج.2114نيسان عام 
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لتنمية ومادة أفضل وبمنهجية علمية مؤسساتية مضبوطة ويوفر املخرجات املرجوة لعملية ا

 اتفاقية القضاء على 
ً
وفيرة مطلوبة لتنفيذ الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها سورية تحديدا

 جميع أشكال التمييز ضد املرأة )سيداو(.

 في تعامل 
ً
كما يمكن لهذه آلالية املقترحة أن تضبط الفوض ى العارمة السائدة حاليا

 في منظمات املجتمع املدني مع املنظمات والهيئ
ً
ات الدولية، فالكثير من الجمعيات العاملة حاليا

 غير منظور وبطرق غير رسمية من مؤسسات خارجية، 
ً
مجاالت التنمية وإلاغاثة تتلقى تمويال

والراصد للنشاطات التي تقوم بها هذه الجمعيات والتجمعات، وللفعاليات التي تشهدها بيروت، 

بكل سهولة. واملسألة ال تتعلق فقط بالشفافية في ممر التمويل ألاساس، يستطيع أن يلحظ ذلك 

 التمويل، بل في تكييف ألاجندات الدولية لصالح أولويات املرأة السورية وليس العكس.

 

 املهام .ب 

إنَّ املهمة الرئيسة التي يجب أن تضطلع بها هذه آلالية املؤسساتية يمكن صياغتها على 

 النحو آلاتي: 

دراتها وتحسين خياراتها بما يضمن مشاركتها الفاعلة النهوض بأوضاع املرأة وبناء ق

والكاملة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية على قدم املساواة مع الرجل، 

 وذلك عبر السبل وآلاليات آلاتية:

وضع الاستراتيجيات الوطنية واقتراح السياسات والخطط التنفيذية ومتابعة تنفيذها  .1

 وتطويرها ورصد الصعوبات واملشكالت وتقديم اقتراحات بالحلول.وتقييمها 

اقتراح مشاريع لقوانين جديدة أو لتعديل القوانين النافذة بما يضمن تمتع املرأة  .2

 في الدستور. ساواة وعدم التمييز املنصوص عليهبحقوقها كاملة، وبناًء على مبدأ امل

ات النساء على جميع املستويات تصميم وتنفيذ مشاريع وبرامج تساعد في بناء قدر  .3

 والفئات ورفع الوعي بقضاياهن.

إعداد دراسات وأبحاث وتقارير وطنية وقواعد بيانات ترصد وضع املرأة والتقدم أو  .4

 التراجع فيه، واملشكالت والعقبات.

 عقد املؤتمرات والندوات وورش العمل في كل ما يمكن أن يسهم في تحسين أوضاع املرأة. .5
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تعاون مع جميع الجهات الحكومية وألاهلية والعربية والعاملية في كل ما التشبيك وال .6

 يخدم قضايا املرأة.

 إبداء الرأي في القوانين والقرارات والسياسات بما يضمن إنفاذ حقوق املرأة. .7

 

 سيناريوهات مقترحة .ج 

هناك سيناريوهات عديدة يمكن أن تتخذ آلالية املقترحة أحد أشكالها، ولكل شكل منها 

 نقاط ضعفه وقوته.

 : وزار  دولة لشؤون املأرة السيناريو ألاول 

وهو سيناريو قابل للتنفيذ من حيث إسناد هذه املهمة إلحدى وزارات الدولة التي تعاني 

 من عدم وضوح هويتها ومهامها املتغيرة باستمرار والتي ال تعدو أن تكون في معظم ألاحيان 
ً
حاليا

 على ورق.
ً
 حبرا

يار هذا الشكل، يمكن أن يصدر مرسوم بتحديد مهام وزارة الدولة لشؤون في حال تم اخت

 للمهام املقترحة أعاله(. وال يتطلب هذا السيناريو نفقات واعتمادات كبيرة، ألن 
ً
املرأة )وفقا

الوزارة عملها سياساتي بشكل أساس واملنظمات الدولية العاملة في هذا املجال يمكن أن تغطي 

 الياتها.مجمل نشاطاتها وفع

 : الهيئة السورية لشؤون املأرة  وألاسأر  والسكانالسيناريو الثاني

يبني هذا السيناريو واقعيته على وجود الهيئة السورية لشؤون ألاسرة والسكان، وهي 

مؤسسة موجودة وراكمت خبرات في هذا املجال؛ ويمكن عن طريقه للهيئة التخلص من نقاط 

 
ً
)تبعيتها لوزارة الشؤون وإطاللتها على موضوع املرأة من منظور ضعفها التي أشرنا إليها آنفا

 ألاسرة(.

ال يتطلب تحقيق هذا السيناريو أي نفقات، وإنما يحتاج فقط إلى مرسوم لتعديل قانون الهيئة 

 للمهام التي 
ً
 خاصة بها في متن القانون )وفقا

ً
الحالي، يضيف املرأة إلى اسم الهيئة، ويحدد مهاما

 من وزارة الشؤون ليوفر لها استقاللية ومكانة أشرنا إليها
ً
( ويعيد تبعيتها إلى رئاسة الوزراء بدال

 إدارية أرفع تمكنها من تنفيذ املهام امللقاة على عاتقها.

 املجلس ألاعلى للمأرة  السيناريو الثالث:
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ة وهو مجلس يتألف من مجموعة خبراء، وتناط به املهام املشار إليها أعاله، ويتبع لرئاس

الجمهورية، أو لرئاسة الوزراء، ويعطى صالحيات لتنفيذ املهام املوكلة إليه. يحتاج تنفيذ هذا 

السيناريو إلى تخصيص ميزانيات )يمكن أن تسهم بجزء كبير منها املنظمات الدولية(، وإلى إصدار 

ملرجوة مرسوم إلحداثه وتحديد مهامه، ولكنه يتسم بأنه الصيغة ألاقوى للوصول إلى ألاهداف ا

 بما تتيحه له مرجعيته من قدرة على إنفاذ وممارسة صالحياته.

 اللجنة الوطنية للمأرة  السيناريو الأرابع:

وهي لجنة تتألف من عدد معين من الخبراء ومن منظمات املجتمع املدني العاملة في مجال 

 املرأة وتتبع لرئاسة الوزراء، وتضطلع باملهام املشار إليها أعاله.

 من رئيس الوزراء بتشكيلها وتحديد مهامها ويتطلب ت
ً
حقيق هذا السيناريو قرارا

 يمكن أن يكون في مبنى رئاسة الوزراء نفسها، وتخصص 
ً
وصالحياتها. كما يتطلب ميزانية ومقرا

له موارد من ميزانية رئاسة الوزراء. ويمكن أن يستمد عوامل قوته من قرار تشكيله، الذي يحدد 

  أنه يبقى أضعف من السيناريوهات السابقة من حيث النتائج املرجوة.مهامه وصالحياته، إال 

 مستشار  لشؤون املأرة  في رئاسة الجمهورية ةو رئاسة الوزراء. السيناريو الخامس:

يمكن وصف هذا السيناريو بأنه "أضعف إلايمان" في حال لم يتم تحقق أي من 

اس إذا ما كانت املستشارة رئاسية، ألن السيناريوهات السابقة. سيكون الوضع أفضل بما ال يق

 هذا سيمكنها من أداء املهام املوكلة إليها بكل سالسة.

 يسمي املستشارة ويحدد مهامها. وهو ال يحتاج إلى 
ً
 رئاسيا

ً
يتطلب هذا السيناريو مرسوما

 والخيار آلاخر هو تعيين مستشارة لشؤون املرأة في رئاسة مجلس الوزراء، نفقات أو مستلزمات.

 ذات شأن على أرض 
ً
وهو خيار مصادر قوته أقل من الخيار ألاول، لكنه يمكن أن يحقق أمورا

الواقع. ويمكن أن يكون هذا السيناريو خطوة أولى على طريق تحقيق أحد السيناريوهات ألاربعة 

، وال يتطلب سوى إصدار املرسوم أو القرار.
ً
 ألاولى، وأحد عناصر قوته أنه ممكن التنفيذ فورا
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ا
   خاتمة بمثابة -خامسا

 –في إطار تحقيق الشراكة مع أصحاب املصلحة، عقد مركز دمشق لألبحاث والدراسات 

، شاركت فيهما برملانيات حاليات وسابقات، 41مداد، حلقتين نقاشيتين حول هذا املوضوع

وعضوات من حزب البعث وألاحزاب املرخصة ألاخرى، وقياديات سابقات في الاتحاد النسائي، 

مديرات حاليات وسابقات في املؤسسات الحكومية ذات الصلة بهذا املوضوع، وممثالت عن و 

في هذا املجال. وتم عرض أهم  تجمعات وتيارات سياسية، وعن مؤسسات املجتمع املدني العاملة

ألافكار الواردة في هذه الورقة، وجرى نقاش موسع حولها، وكان هناك شبه إجماع بين املشاركات 

على ألاسباب املوجبة إلحداث آلية مؤسساتية للنهوض بأوضاع املرأة السورية، وعلى املهام 

.)
ً
 ملا تّم عرضه آنفا

ً
 املقترحة لهذه آلالية )وفقا

اريو الذي تم التوافق على أنه ألانسب وألاكثر تلبية لالحتياجات فهو السيناريو أما السين

 لرأي النساء 
ً
الذي يقض ي بإحداث مجلس أعلى للمرأة يتبع لرئاسة الجمهورية، ذلك وفقا

 املشاركات في الحلقتين النقاشيتين.

صّناع  من قبل بالحسبان بعبارة أخيرة، نعتقد أن الوقت قد حان ألخذ هذا املوضوع

 ملا يمكن أن نجنيه كسوريين بشكل عام، وكنساء بشكل خاص، من نتائج إيجابية 
ً
القرار، نظرا

في حال تّم تبني أحد السيناريوهات املقترحة أعاله وفق ما تقتضيه إلامكانيات املتاحة. ولسنا 

العصا  بالتأكيد أسرى الوهم الذي يعتقد بأن وجود آلية مؤسساتية للنهوض بأوضاع املرأة هو 

السحرية التي ستنهي بمجرد وجودها كل مشاكل النساء، لكننا نعتقد أنها خطوة ضرورية وأولية 

 إلى تمتع املرأة السورية بمكانتها كمواطنة كاملة الحقوق 
ً
للبدء باملسار الطويل والشاق وصوال

وبكل ما يعكس والواجبات، تمتلك حرية اختيار أدوارها، وإمكانية ممارستها بكل جدارة واقتدار، 

 ذلك من تأثيرات إيجابية في تنمية البالد. 

  

                                                           
 28، لألبحاث والدراساتمأركز دمشق "بيان حول الحلقة النقاشية: نحو آلية مؤسساتية للنهوض باملرأة السورية"،  41

  https://goo.gl/QD2HZ7. 2117تشرين الثاني/نوفمبر 

 

https://goo.gl/QD2HZ7
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http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/sustainable-development-goals/
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2115. 
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2111. 

 الدوريات

 مجلة ذوات"العنف الرمزي شكل من أشكال العنف ضد املرأة"،  .كريم أبو حالوة، .1

 .2116، 21)مؤسسة مؤمنون بال حدود(، العدد 

، املستقبل العأربيبركات، حليم. "النظام الاجتماعي وعالقته بمشكلة املرأة العربية"،  .2

 .34العدد 

 .436، العدد مجلة املعأرفة"املرأة واملوروث الثقافي"،  .حمد، إنصاف .3

 الدراسات

، الهيئة السورية لشؤون ألاسأر ، "العنف ألاسري ضد املرأة )دراسة كمية وكيفية(" .1

2119. 

الهيئة السورية لشؤون "الشباب والنوع الاجتماعي"،  .وأكرم القشإنصاف  ،حمد .2

 .2119، ألاسأر 

 دمشق مأركز ،"السورية املرأة واقع على الحرب/ألازمة تداعيات. "جانيت عروق، .3

 .مداد – والدراسات لألبحاث

 املواقع إلالكترونية

مأركز "بيان حول الحلقة النقاشية: نحو آلية مؤسساتية للنهوض باملرأة السورية"،  .1

 .2117تشرين الثاني/نوفمبر  28، دمشق لألبحاث والدراسات

 https://goo.gl/QD2HZ7  

التجمع النسائي الديمقأراطي "تطور حقوق النساء ضمن منظومة حقوق إلانسان"،  .2

 .اللبناني

 https://goo.gl/N53LwE  

https://goo.gl/QD2HZ7
https://goo.gl/N53LwE
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تشرين  27، موقع الجمهورية"نزق املرأة"، ترجمة: رحاب شاكر،  .سميث، يوكه .3

  .2117الثاني/نوفمبر 

-https://www.aljumhuriya.net/ar/content/%D9%86%D8%B2%D9%82

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9  

مأرصد نساء السورية للتغيير"،  "مأساة الاتحاد النسائي: نموذج العقلية .القاض ي، بسام .4

 .2117نيسان/أبريل  23، سورية

https://goo.gl/Y48sPv  
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