اﻟﺘﻐﺮﻴات اﻟﺘﻲ ﻃﺮأت ﻋﲆ أدوار اﳌﺮأة ﰲ اﻟﺤﺮب اﻟﺴﻮرﻳﺔ
دراﺳﺔ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻣﻌﻤﻘﺔ

اﻟﻜﺎﺗﺐ :د .ﻃﻼل اﳌﺼﻄﻔﻰ ,د .ﺣﺴﺎم اﻟﺴﻌﺪ

وﺣﺪة اﻟﺪراﺳﺎت

  ﺗﴩﻳﻦ اﻟﺜﺎﻲﻧ /ﻧﻮﻓﻤﱪ    

أﺑﺤﺎث اﺟﺘﺎﻤﻋﻴﺔ

املحتويات
ملخص الدراسة3 ......................................................................................................................
الفصل األول :اإلطارالنظري واملنهجي للدراسة7 ............................................................................
ً
أول -مشكلة الدراسة وأهميتها 7 ...............................................................................................
ً
ثانيا -أهداف الدراسة وتساؤلتها8 ...........................................................................................
ً
ثالثا -مجالت الدراسة8 ..........................................................................................................
ر ً
ابعا -مفهومات الدراسة ومصطلحاتها8 ..................................................................................

ً
خامسا -منهج الدراسة9 ..........................................................................................................
سادسا -مجتمع البحث األصلي ّ
ً
والعينة 10 ................................................................................

ً
سابعا -طرائق وأدوات الدراسة10 ...........................................................................................
ً
ثامنا -تحليل البيانات11 .........................................................................................................
الفصل الثاني :اإلطارالنظري والدراسات السابقة12 ....................................................................
ً
أول  -نظرية الدور الجتماعية املوجهة للدراسة12 ....................................................................:
ً
ثانيا  -املرأة العربية في ظل الحرب14 ........................................................................................:
ً
ثالثا -املرأة السورية في ظل الحرب15 ........................................................................................
الفصل الثالث :نتائج الدراسة19 ................................................................................................
ً
أول -الخصائص العامة ّ
لعينة الدراسة19 .................................................................................
ً
ثانيا -نتائج دراسة الحالة37 ....................................................................................................
ً
ثالثا -نتائج املجموعات البؤرية 59 ............................................................................................
استنتاجات الدراسة79 ..............................................................................................................
أول -نتائج دراسة الحالة79 .....................................................................................................
ثانيا -نتائج املجموعات البؤرية80 .............................................................................................

أ -املرأة في مناطق سيطرة قوات ( )PYDالكردية80 .................................................................
ب -مناطق إدلب وريفها82 ...................................................................................................
1

ت -مناطق سيطرة (داعش)83 .............................................................................................
مالحق الدراسة85 .....................................................................................................................
ً
أول -استبيان دراسة الحالة 85 ................................................................................................
ً
ثانيا -اإلجراءات املنهجية للمجموعة البؤرية في الدراسة 88 .........................................................
ً
ثالثا -أسماء املشاركات واملشاركين في جلسات املجموعات البؤرية89 ............................................

2

ملخص الدراسة
أثرت الحرب الدائرة في سورية في الحياة اليومية ،بتفاصيلها االجتماعية واالقتصادية والسياسية كافة،
وانقسمت سورية ً -
تبعا للصراع العسكري امليداني -إلى مناطق تتبع ّ
كل منها لسلطات "أمر واقع" ،تتباين من
حيث األيديولوجيا؛ فأصبحت هناك مناطق خاضعة لسيطرة نظام األسد ،ومناطق لسيطرة املعارضة
بشقيها املعتدل أو الراديكالي ،وأخرى لسيطرة تنظيم "الدولة اإلسالمية" (داعش) ،ومناطق لسيطرة قوات
حزب االتحاد الديمقراطي ( )PYDالكردية.
ً
وازدادت آثار الحرب ً
تباعا مع السنوات ،وشملت شرائح املجتمع وفئاته كافة ،وفرضت ً
جديدا
واقعا
ً
رجاال ونساءّ ،
وتغيرت كثير من األدوار املرتبطة بفئات املجتمع ،وبرزت أدوار مختلفة
على أفراد املجتمع
للمرأة بشكل خاص في هذه الحرب؛ حيث ّأدت الحرب ً
دورا ً
كبيرا في تغيير القيم واملعايير االجتماعية السائدة
استنادا إلى الوضع السياس ي والعسكري واالقتصادي السائد في كل منطقةّ ،
ً
فتغيرت معها كثير
في املجتمع،
من أدوار املرأة في تلك املناطق.
انطلقت الدراسة الحالية من ضرورة الوقوف على التغيرات الطارئة على أدوار املرأة ،بغية ّ
التعرف إلى
األدوا ر األسرية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية الجديدة لها خالل الحرب ،في املناطق التي خرجت
عن سيطرة النظام.
ُ
ون ّفذت الدراسة في املناطق التي خرجت عن سيطرة النظام ،وقد حددت بـ (مناطق سيطرة املعارضة
الراديكالية (النصرة وغيرها) ،ومناطق سيطرة املعارضة في مناطق (درع الفرات) ،ومناطق سيطرة قوات
( ،)PYDومناطق سيطرة تنظيم الدولة اإلسالمية (داعش)ُ .
وحدد املجال الزمني بالفترة الواقعة بين شهري
أيلول /سبتمبر وأوائل تشرين األول /أكتوبر .2019
ُ
استخدمت في هذه الدراسة طريقتان :األولى دراسة الحالة ،وشملت  200امرأة ،توزعت بالتساوي على
املناطق األربع؛ والثانية مجموعات الجلسة املركزة "البؤرية" ،حيث ّ
تم تنفيذ ثالث جلسات ملجموعات بلغ
عدد املشاركات واملشاركين فيها  30شخصية ،من قادة الرأي واملهتمين واملعنيين بأمور كل منطقة بعينها.
وقد خلصت الدراسة إلى جملة من النتائج املرتبطة بالتغيرات املختلفة التي طرأت على أدوار املرأة السورية،
خالل الحرب ،في املناطق التي تناولتها الدراسة.
ويمكن إيجاز نتائج الدراسة بما يأتي:
 .1لم يحدث تغيير في طريقة زواج الفتيات في املناطق األربع ،مع التنبيه إلى وجود نازحين من مناطق
أخرى أ ً
يضا ،كدمشق وحلب وحمص "وأريافها" .ويبدو أن ظروف الحرب عززت الزواج التقليدي،
ً
وأفرزت أشكاال جديدة من الزواج ،كزواج األخ من زوجة أخيه بعد استشهاده ،أو زواج أحد
ُ
املقاتلين زوجة مقاتل زميل قتل في الحرب.
 .2ألقت ظروف الحرب بظاللها على املرأة السورية في أدوارها األسرية واملجتمعية ،حيث أفضت
الحرب السورية إلى تحمل املرأة ألدوار مختلفة ،شكلت بما يشبه العبء الثقيل عليها ،كونها تغيرت

3

ّ
واع في
بسبب متغير خارجي هو طبيعة الحرب املستمرة ،أي أن هذا التغير لم يكن نتيجة تحول ٍ
نسق املجتمعات املحلية.
 .3بقي وضع املرأة على حاله ،من حيث موقعها في األسرة ،على صعيد القرارات املتعلقة بتربية األبناء
ومتابعة شؤونهم ،واستمر كما كان في مرحلة ما قبل الحرب .وكانت التغيرات تتبع لطبيعة البيئة
املحلية ،حيث يمكن أن تسمح بتغير مواقع املرأة في األسرة واملجتمع أو ال تسمح بذلك .فقد أثقلت
الحرب كاهل املرأة بمواقع جديدة في أداء الوظائف األسرية ،من دون أن يعني ذلك بالضرورة أن
ّ
التحوالت في التراتب أو الهيكلية الخاصة بها ،ضمن سلم الترتيب األسري ،قد طرأ عليها تغيير واضح.
ّ
تحملت املرأة مهمات أسرية ومجتمعية جديدة عليها ،تمثلت بالنساء اللواتي أصبح أزواجهن في
.4
ُ
حكم العاطلين عن العمل ،بسبب مرض أو نتيجة حادث في الحرب ،أو النساء اللواتي قتل أزواجهن
ُ
ً
أو ُ
اعتقلوا ،فضال عن أوضاع النساء املطلقات أو الفتيات اللواتي أجبرن على الزواج في سن مبكرة.
 .5لعب متغير االستقرار والوضع األمني ً
دورا ً
كبيرا في حرية الحركة والتنقل ،بالنسبة إلى املرأة ،في
املناطق املدروسة.
 .6كانت خيارات التعليم أمام املرأة متاحة دون عوائق أسرية أو مجتمعية ،لكن مع صعوبات فرضتها
طبيعة الوضع األمني في املناطق ،مع التنبيه إلى وجود مشكالت تتعلق ببنية وهيكلية التعليم
واالعتراف بالشهادات.
 .7انتعش سوق العمل بالنسبة إلى املرأة ،وقت الحرب (إذا ما استثنينا النساء اللواتي ّ
كن تحت حكم
تنظيم الدولة داعش) .لكن هذا العمل اكتنفته عدة معوقات ،منها املحسوبيات والوساطات
وصعوبات التنقل ً
نظرا لألوضاع األمنية ،وفي بعض املناطق كانت هناك سيطرة ألفكار تتعلق
بالفصل بين الجنسين.
 .8كانت هناك مشاركات فعالة ،لدى كثير من النساء ،في ميدان التطوع بأشكاله كافة ،بحسب ما
يسمح به املجتمع املحلي من جهة ،وتداعيات ظروف الحرب من جهة أخرى .وشملت نشاطات
ّ
التطوع مجاالت كثيرة ،بحسب املنطقة التي توجد فيها املرأة ،ومنها( :ميدان الدعم نفس ي وأنشطة
األطفال ،مشاريع خدمية في القرى ،كتمهيد طرقات وترميم مدارس ،تعليم املنقطعين عن
الدراسة ،كفاالت األيتام وذوي االحتياجات الخاصة ،التعليم في املخيمات ،التطوع في مشافي
ميدانية).
 .9شاركت النساء في التظاهرات ،وفي بعض الفعاليات املرتبطة بالحراك في املناطق املدروسة؛ لكن
العينة أشرن إلى أمرين :صعوبة مشاركة املرأة في التظاهرات إال بموافقة أهلها أو ّ
سيدات ّ
تقبل
نمط األسرة للمشاركة ،وانكفاء كثير من النساء عن الخروج في التظاهرات بعد اشتداد العنف من
قبل النظام.
ً .10
أخيرا ،يمكن تكثيف نتائج الدراسة امليدانية (دراسة الحالة واملجموعات البؤرية) بالقول إن هناك
ً
انخراطا أكبر للمرأة في الحياة العامة ،مقارنة بمرحلة ما قبل ثورة  ،2011ولو كان بحكم الضرورة
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(مشاركة في التظاهرات ،عمل إغاثي ،عمل في املشافي امليدانية ،املشاركة في أعمال قتالية ،العمل
ً
في مهن جديدة ،تحمل مسؤولية البيت كامال بسبب غياب الزوج ألسباب متعددة كالقتل ،املشاركة
بالحرب ،االعتقال ،االختفاء ،التهجير القسري ..إلخ)ُ ،وي ّ
إيجابيا في ّ
ً
عد ذلك ً
نمو دور املرأة
أمرا
ً
اجتماعيا ،على الرغم من االنتكاسة التي سببتها الفصائل الراديكالية ،وهو في الوقت نفسه يؤسس
ً
ً
واقتصاديا ،ويسهم ذلك في تغيير بنية الثقافة التقليدية الناظمة ألدوار
اجتماعيا
لدور أكبر للمرأة
املرأة في املجتمع السوري ،ويكسر تابواتها املتعددة ،وباالستناد إلى ذلك؛ ستتمسك النسوة بهذه
ً
األدوار الجديدة مستقبال.
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فريق العمل
مركزحرمون للدراسات املعاصرة – وحدة الدراسات
الباحثون الرئيسيون
طالل مصطفى
حسام السعد
فريق جمع البيانات
إبراهيم العبد هللا
منال الحمادي
يوسف بيرقدار
تنفيذ املجموعات البؤرية
سلطان جلبي
جيالن سليمان
تفريغ وجدولة وتصنيف البيانات
إيهاب بريمو

يشكر فريق عمل الدراسة السيدات اللواتي شاركن في الدراسة وتجاوبن مع الباحثينّ ،
ويتفهم الفريق
أعذار اللواتي أحجمن عن املشاركة.
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الفصل األول :اإلطار النظري واملنهجي للدراسة
ً
أول -مشكلة الدراسة وأهميتها

ّ
التحول الذي أدى إلى أن ُيطلق على ذلك الحراك
مع انطالق الحراك السوري عام  ،2011وحدوث
مصطلح "الحرب السورية"؛ تغيرت كثير من األدوار امللتصقة بأفراد املجتمع السوري ،في املناطق التي
تتشكل منها سورية .فقد أتت الحرب السورية على مقدرات الحياة اليومية ،بتفاصيلها االجتماعية
ينته بعد.
واالقتصادية والسياسية ،في ظل واقع ميداني عسكري لم ِ
انقسمت سورية ً -
تبعا للصراع العسكري امليداني -إلى مناطق تتبع كل منها لسيطرة سلطات "أمر واقع"،
تتباين فيما بينها من حيث األيديولوجيا ،فأصبحت هناك مناطق تخضع لسيطرة النظام ،ومناطق لسيطرة
املعارضة بشقيها املعتدل أو ذي الطيف الراديكالي ،وأخرى لسيطرة تنظيم الدولة اإلسالمية (داعش)،
وسيطرة قوات حزب االتحاد الديمقراطي ( ،)PYDناهيك عن تشتت ماليين السوريين في بلدان اللجوء
املجاورة وأوروبا.
ازدادت آثار الحرب ً
تباعا مع السنوات ،وشملت شرائح املجتمع وفئاته كافة ،فالجميع من دون استثناء
كان ضحية لهذه الحرب .حيث عانى السوريون القتل والفقد واالعتقال والتغييب والتهجير القسري
ً
والنزوح ،وفرضت ً
جديدا على أفراد املجتمع رجال ونساء.
واقعا
مع التغيرات املتناقضة التي أصابت املجتمع السوري في مناطقه كافة ،وكان سببها الحربّ ،
تغيرت كثير
من األدوار املرتبطة بفئات محددة من املجتمع دون غيره ،وبرزت األدوار املختلفة للمرأة بشكل خاص في
هذه الحرب.
وبما أن سورية قد تقاسمتها سلطات أمر واقع متباينة ،فقد تشكلت أنماط جديدة من األدوار الخاصة
باملرأة في كل من هذه املناطق ،ما ترتب عليه تحوالت في طبيعة األدوار وظهور أنماط جديدة أو مضاعفة
من جهة ،أو عودة ألدوار قديمة في بعض األحيان.
ً
لعبت الحرب ً
دورا ً
استنادا إلى الوضع
كبيرا في تغيير القيم واملعايير االجتماعية السائدة في املجتمع،
السياس ي والعسكري واالقتصادي السائد في كل منطقة بعينهاّ ،
فتغيرت معها كثير من األدوار املناطة بأفراد
األسرة واملجتمع ّ
عما كانت عليه قبل الحرب.
ً
واستنادا إلى ما سبق؛ تبرز أهمية هذه الدراسة من ضرورة الوقوف على التغيرات الطارئة على أدوار
املرأة املختلفة ،في املناطق التي خرجت عن سيطرة النظام ،وتأثير هذه التغيرات في الوحدات األساسية في
ً
خصوصا في املرحلة الراهنة ،ومعرفة الدور األساس ي واملهم للمرأة السورية ،ودراسة أوضاعها،
املجتمع،
ومقارنتها بأحوالها السابقة.
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ً
ثانيا -أهداف الدراسة وتساؤلتها

ّ
بالتعرف إلى األدوار االجتماعية واالقتصادية والسياسية الجديدة للمرأة
تبلورت أهداف الدراسة
ّ
والتعرف إلى مدى تأثير التغيرات
السوريةّ ،إبان الحرب ،في املناطق التي خرجت عن سيطرة النظام،
الحاصلة في أدوار املرأة على مكانتها االجتماعية ونظرة املجتمع لها .وتمثلت تساؤلت الدراسة بما يأتي:
ّ
التغيرات التي طرأت على أدوار املرأة خالل الحرب السورية ،في ميدان (األسرة ،العمل،
 .1ما
املؤسسات املجتمعية األخرى) في مناطق الدراسة؟
 .2ما تبعات ّ
تغير أدوار املرأة على كل من (املرأة ،األسرة ،املجتمع)؟
 .3ما األدوار االجتماعية الجديدة التي تمارسها املرأة ولم يسبق لها القيام بها؟
 .4هل أدى تغير أدوار املرأة إلى ظهور قيم اجتماعية تتعلق باملرأة؟

ً
ثالثا -مجالت الدراسة
أ.
.1
.2
.3
.4
ب.
ج.

أ -املجال املكاني :يتحدد املجال املكاني للدراسة باملناطق التي خرجت عن سيطرة النظام ،وقد
ُحددت على النحو اآلتي:
مناطق سيطرة املعارضة الراديكالية (جبهة النصرة وغيرها)
مناطق سيطرة املعارضة من درع الفرات
مناطق سيطرة قوات حزب االتحاد الديمقراطي ( )PYDالكردية
مناطق سيطرة تنظيم الدولة اإلسالمية (داعش)
ب -املجال البشري :املرأة السورية من مختلف الشرائح في املناطق املتناولة بالدراسة.
ج -املجال الزمني :تحدد املجال الزمني بالفترة الواقعة بين أيلول /سبتمبر ،وأوائل تشرين األول/
أكتوبر 2019

ر ً
ابعا -مفهومات الدراسة ومصطلحاتها
 .1األدوارالجتماعية:
ً
اصطالحيا :ورد في معجم مصطلحات العلوم االجتماعية 1أن الدور االجتماعي هو
.a
"السلوك املتوقع من الفرد في الجماعة ،وهو الجانب الحيوي الذي يجمع إلى جانب
العناصر الفيزيقية (املكان الذي يوجد فيه الشخص) واملجال االجتماعي (أي البيئة
واألشخاص الذين يتعامل معهم) واملجال النفس ي ،شخصية الفرد ذاته ،وما يتصل
بها من قيم وعادات وميول".

 -1أحمد زكي بدوي ،معجم مصطلحات العلوم االجتماعية ،مكتبة لبنان ،لبنان  ،1982ص 395
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.2

.3

.4
.5

.6
.7
.8

ً
إجرائيا :هي مجمل األعمال التي تؤديها املرأة السورية في األسرة ،وفي األعمال املكملة
.b
لها خارج املنزل أثناء مرحلة الحرب.
ً
إجرائيا :نقصد بها التغيرات االجتماعية التي طرأت على أدوار املرأة
التغيرات الجتماعية:
السورية ،وإظهار التحوالت الجزئية التي صاحبت املرأة السورية في أدوارها الجديدة نتيجة
الحرب ،وما يتعلق باألدوار واملكانات والعالقات االجتماعية.
ً
إجرائيا :هي عبارة عن اقتتال بين ميليشيات الجيش النظامي من جهة ،وبين
الحرب السورية:
املجموعات املعارضة املسلحة من جهة ثانية ،وفي معظم املناطق السورية ،وقد انعكس ذلك
االقتتال على القطاعات املجتمعية كافة ،وأدى إلى بروز العديد من املشكالت االجتماعية للفرد
ولألسرة وللمجتمع بشكل عام.
املجتمع املحلي :هو مجموعة من الناس في محيط جغرافي محدد ،تحكمه قيم ومعايير تسري
على جميع أفراده ،وتحدد موقع ومكانة الفرد فيه من خالل تلك القيم واملعايير.
الثورة السورية :احتجاجات وتظاهرات شعبية سلمية ضد نظام الحكم الدكتاتوري ،تحولت
بعد عام من انطالقتها إلى ثورة مسلحة ،من أجل انتزاع حرية الشعب وحماية كرامته من بطش
النظام الذي استمر وجوده بالقوة أكثر من أربعة عقود .إنها ثورة من أجل تغيير األوضاع
االجتماعية والسياسية واالقتصادية والثقافية القائمة ،وذلك من خالل إعادة تنظيم وبناء
النظام االجتماعي والسياس ي واالقتصادي والثقافي.
املستوى التعليمي املنخفض :تشمل املستويات التعليمية ما قبل الثانوية.
املستوى التعليمي املتوسط :تشمل املستويات التعليمية من الثانوية واملعهد املتوسط.
املستوى التعليمي املرتفع :وتشمل املستويات التعليمية من الشهادات الجامعية فما فوق.

ً
خامسا -منهج الدراسة
تعتمد الدراسة منهج البحث النوعي /الكيفي ،الذي يوصف بأنه الدراسة التي يمكن القيام بها أو
إجراؤها في السياق أو املوقف الطبيعي ،حيث يقوم الباحث بجمع البيانات ،أو الكلمات ،أو الصور ،ثم
يحللها بطريقة استقرائية ،مع التركيز على املعاني التي يذكرها املشاركون.
ّ
النص املأخوذة من نصوص املقابالت،
إن التحليل النوعي هو تحليل البيانات النوعية مثل بيانات
ويتمثل التركيز في التحليل النوعي في "العملية الحسية" ،أو استيعاب الظاهرة أكثر من التنبؤ أو التفسير.
والبحث النوعي هو عملية تحقيق للفهم ،تستند إلى التقاليد املتميزة ملنهج البحث العلمي التي تقوم
بالكشف عن مشكلة اجتماعية أو إنسانية .ويقوم الباحث ببناء صورة شمولية عنها.
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ّ
ً
والعينة
سادسا -مجتمع البحث األصلي
يتم جمع البيانات واملعلومات في املنهج النوعي من خالل مواجهة مباشرة مع األفراد واملجموعات ،ومن
ً
خالل املقابالت الفردية أو الجماعية أو املالحظات ،فجمع املعلومات يستهلك ً
وقتا طويال.
إن طبيعة جمع البيانات واملعلومات في املنهج النوعي والوقت الطويل الذي تستغرقه تتطلب منا أن
ُ
ّ
فالعينة
نستخدم عينات صغيرة .وتستخدم في املنهج النوعي عادة تقنيات مختلفة عند اختيار العينات،
هنا هي سعي للحصول على املعلومات من مجموعات محددة أو مجموعات فرعية من مجتمع الدراسة.
بلغت عينة الدراسة ( )200مفردة من النساء في املناطق املتناولة بالدراسة ،بمعدل  50مفردة لكل
منطقةُ ،وي ّ
كبيرا هنا ً
عد حجم العينة ً
قياسا إلى نوع البحوث الكيفية ،فالهدف هو استخراج مؤشرات عامة،
والتعرف إلى املزاج العام حول الظاهرة املدروسة ،وال يمكن بطبيعة الحال الحديث عن " تعميم" لنتائج
الدراسة املعتمدة على " دراسة الحالة" كإحدى طرائق البحوث الكيفية.
ونود أن ننبه إلى عدم وجود منهجية علمية دقيقة في اختيار حجم ومفردات العينة ،كما هو متعارف
عليه في منهجية اختيار العينة في البحوث امليدانية يعود إلى طبيعة الحرب وظروفها في مناطق عينة
الدراسة ،وعدم وجود مؤسسات رسمية يمكن االعتماد عليها في اختيار اإلحصائيات الدقيقة ،واألحياء
والشوارع والعائالت ...الخ ،مما استدعى منا اختيار هذه العينة القصدية ،بحيث تمثل املجتمع األصلي قدر
اإلمكان ،وال تؤثر في مصداقية النتائج إلى حد كبير.
كما ّ
ننبه إلى الصعوبات التي واجهت الباحثين والباحثات في عملية جمع البيانات في املناطق املتناولة
ً
بالدراسة .حيث فرضت ظروف الحرب وسلطات األمر الواقع في كل منطقة جملة من التخوفات
واملمنوعات ،من ضمنها استكشاف آراء األفراد في هذه املناطق حول أي موضوع يمكن أن يتطرق إلى الواقع
االجتماعي وعالقته بتلك السلطات .ومن هنا ،فقد عانى الباحثون والباحثات صعوبات ّ
جمة ،أثرت في شكل
العينة التي بين أيديناّ ،
فتم االعتماد على املعارف أو األفراد الذين هم محل ثقة ،خشية من وصول أخبار
حول الدراسة إلى املسؤولين في كل منطقة ،ومن ّ
تعرض الباحثين والباحثات للمساءلة في أقل تقدير.

ً
سابعا -طرائق وأدوات الدراسة
من استراتيجيات البحث النوعي وطرائق جمع املعلومات والبيانات ما يلي:
 طريقة "دراسة الحالة" :وهي عبارة عن فحص دقيق وعميق لوضع معين أو حالة فردية ،أو حادثةمعينة ،أو مجموعة من الوثائق املحفوظة .فالفكرة األساسية في دراسة الحالة هي أن تتم دراسة حالة
واحدة أو عدد من الحاالت ،بشكل مفصل ودقيق وباستخدام الوسائل املناسبة .وقد يكون هناك تنوع في
أهداف أو أسئلة دراسة الحالة ،إال أن الهدف العام هو الوصول إلى أكمل فهم ممكن لتلك الحالة .ويكون
دراسة الحالة في وضعها وسياقها الطبيعيين ،من دون االنشغال بتعميم النتائج على الحاالت األخرى.
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 مجموعة الجلسة املركزة )FG d( :هي طريقة منهجية من طرق األسلوب الكيفي /النوعي في البحثالعلمي ،تستخدم بهدف جمع معلومات كيفية حول موضوع محدد من جماعة اجتماعية ذات نوعية
محددة ،واهتمامات مشتركة ،من أجل التوصل إلى مجموعة من التصورات ،أو اإلدراكات ،أو االتفاقات
الجماعية حول موضوع ،أو قضية محددة ،حيث تستطيع تلك التصورات املشتركة الخروج بمجموعة
البدائل التي تفيد في اتخاذ القرارات ،أو الوصول إلى حلول محددة للمشكالت .وهي طريقة مخططة ومكونة
من عدد صغير من األفراد ذوي االهتمامات املشتركة؛ يراوح عددهم بين ( ،)12 – 8وال يشترط أن يعرف
ب عضهم بعض ،ويتم دعوتهم للمشاركة في حلقة نقاشية مخططة ومنظمة ،عن موضوع محدد ذي طبيعة
نوعية ،يتم خاللها إجراء مجموعة من التفاعالت البينية بين جميع األعضاء املشاركين في املناقشة ،تحت
ّ
قيادة باحث (رئيس) ينظم التفاعل والجلسة حول املوضوع محل الجلسة .على أن يسمح رئيس املناقشة
لكل عضو في الجماعة بالجلسة وتنشيط جميع األعضاء في عملية التفاعل ،إضافة إلى توفير مناخ مريح
وهادئ يتم فيه إجراء التفاعل والجلسة ،وتستمر الحلقة الجلسة مدة تمتد من ( )120 – 90دقيقة .ويكون
فيها عضوان أساسيان من أعضاء املجموعة البؤرية ،وهما :املساعد (املسجل  ،)Recorderو(املسهل
 ،)Facilitatorحيث يقومان بأدوار أساسية في إتمام املجموعة البؤرية وتشغيلها ،ويمكن االقتصار على
واحد منهما2.
ُ
هذا وسوف تستخدم الطرائق واألدوات السابقة في الدراسة الحالية ،إذ ستكون دراسة الحالة هي
الطريقة الرئيسة في الدراسة ،وسوف يتم تعزيزها بطريقة مجموعات الجلسة املركزة.

ً
ثامنا -تحليل البيانات
تحليل البيانات هي العملية املنظمة للبحث في نصوص املقابالت واملالحظات امليدانية واملواد األخرى
التي جمعت من خاللها البيانات ،وتنظيمها لزيادة فهم الباحث لها وليتمكن من تقديم ما اكتشفه لآلخرين.
ً
ويشتمل التحليل على العمل مع البيانات وترتيبها وتقسيمها إلى وحدات يمكن التعامل معها وتركيبها ،بحثا
عن أنماط وأنساق واكتشاف ما هو املهم وما يمكن أن يستفاد من تلك البيانات.
تنتهي مرحلة جمع البيانات عادة بكم كبير ومتنوع من البيانات ،تشمل نصوص املقابالت ،واملالحظات
امليدانية والتعليقات املبدئية عليها ،إضافة إلى وثائق متنوعة كثيرة تتعلق بموضوع الدراسة.

https://sst5.com/readArticle.aspx?ArtID=946&SecID=17 -2
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الفصل الثاني :اإلطارالنظري والدراسات السابقة
ً
أول  -نظرية الدورالجتماعية املوجهة للدراسة:
يشكل الدور االجتماعي ،بالنسبة إلى عالم االجتماع األملاني ماكس فيبر ،املهماز الرئيس لنظريته
االجتماعية .ذلك أنه ّ
يعرف علم االجتماع في كتابه املوسوم (نظرية التنظيم االجتماعي واالقتصادي) 3
بالعلم الذي يفهم ويفسر السلوك االجتماعي .ويعني فيبر بالسلوك االجتماعي أي نشاط أو حركة يقوم بها
الفرد ،تكون لها عالقة مباشرة بوجود األفراد اآلخرين في املجتمعً .
علما بأن سلوك الفرد يعتمد على ثالثة
شروط رئيسية هي ما يلي:
 .1وجود الدور الذي يشغله الفرد ويحدد طبيعة السلوك الذي يقوم به.
 .2استعمال الرموز السلوكية والكالمية واللغوية املتعارف عليها من قبل األفراد عند القيام بالسلوك.
 .3وجود عالقة اجتماعية تربط شاغل الدور مع اآلخرين عند حدوث السلوك.
والسلوك الذي يقوم به شاغل الدور يكون على ثالثة أشكال هي:
 .aالسلوك االجتماعي الغريزي أو االنفعالي :وهو الحركة أو النشاط الذي يقوم به شاغل الدور،
عندما تكون كل من واسطته وغايته ال أخالقية وغير عقلية ،كالسرقة والقتل والشجار بين
الناس والرشوة واالختالس ...الخ.
 .bالسلوك االجتماعي العقالني املثالي :وهو الحركة أو النشاط الذي يقوم به شاغل الدور ،عندما
تكون كل من واسطته وغايته أخالقية وعقلية وشريفة ،كسلوك الطالب في الجامعة وسلوك
املقاتل في القوات املسلحة.
 .cالسلوك االجتماعي التقليدي :وهو الحركة أو النشاط الذي يقوم به شاغل الدور ،عندما يكون
السلوك ً
متأتيا من عادات وتقاليد املجتمع ،كالسالم والتحية بين األحبة واألصدقاء وأداء طقوس
الزواج أو تشييع املوتى والبكاء عليهم ،أو االلتزام بمراسيم األعياد واالحتفاالت واملناسبات الدينية
والوطنية.
أما عالم االجتماع األميركي تالكوت بارسونز فقد اعتبر األدوار االجتماعية أجزاء ثابتة وغير متغيرة
نسبيا في ثقافة املجتمع ،هذه األدوار ّ
ً
تعد حقائق اجتماعية ،ووفق هذا املفهوم ،فإن األفراد يتعلمون
التوقعات التي تكتشف املواقع االجتماعية في ثقافتهم ،ويؤدون هذه األدوار بالشكل الذي عرضت عليه في
األساس .واألدوار االجتماعية ال تنطوي على احتمال التفاوض أو ضرورة االبتكار ،فهي ّ
تقدم وصفات
واضحة الحتواء سلوك الفرد وتوجيهه ،ومن خالل التنشئة االجتماعية يتلقن األفراد أدوارهم االجتماعية،
ويتعلمون السبل الكفيلة بأدائها وتنفيذها.4

 -3ماكس فيبر ،مفاهيم أساسية في علم االجتماع ،ترجمة :صالح هالل ،ط  ،1القاهرة ،المركز القومي للترجمة.2011 ،
-4أنطوني جدنز ،علم االجتماع ،ترجمة فايز الصياغ( ،بيروت ،مركز دراسات الوحدة العربية ،)2005 ،ص .89
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يستند اإلطار النظري لـ تالكوت بارسونز ،إلى أربع مفهومات أساسية هي( :الفعل االجتماعي)( ،املوقف
االجتماعي)( ،الفاعل) ،و (توجهات الفاعل) .وفي إطار ذلك ّ
يعرف بارسونز النسق بأنه عبارة عن فاعلين أو
ً
أكثر ،يشغل كل منهم مكانة محددة من خاللها يؤدي ً
متميزا ،أي أنه نمط منظم من العالقات بين
دورا
األعضاء تتحدد فيه حقوقهم وواجباتهم تجاه بعضهم البعض ،كما يشهد ً
إطارا من القيم أو املعايير
املشتركة ،إضافة إلى بعض الرموز والقضايا الثقافية املختلفة ،وإن تفاعل األدوار واألفراد مع بعضها
البعض هو ما يشكل ما نطلق عليه (النظم االجتماعية) .5
يرى بارسونز أن أداء الدور في إطار املوقف االجتماعي ما هو إال استجابة الفرد لتوقعات اآلخرين
وتحقيق للمعايير االجتماعية ،وبذلك يتضح أن أداء الدور هو محصلة التفاعل بين العوامل االجتماعية
والعوامل النفسية في املواقف االجتماعية؛ ألن االستمرار الوظيفي ألي نظام اجتماعي يعتمد على األداء
املناسب واملنظم لألدوار االجتماعية.
ّ
يمثل وجهة نظر مختلفة عن األخرى
ويمكن توضيح نظرية بارسونز هذه في ظل وجود نموذجين أحدهما
في تحديد األدوار االجتماعية لكل نوع من عدمه؛ نموذج (أ) ّ
يعبر عن فصل تام بين الرجل واملرأة في األدوار،
ونموذج (ب) ّ
يعبر عن عدم الفصل بل تكامل األنواع للقيام باألدوار.6
املوضوعات
التعليم

نموذج (أ) الفصل في األدوار بين
الجنسين
تعليم موجه لنوع بعينه؛ نجد ً
تعليما ذا
جودة عالية ،ولكنه موجه فقط للذكور

ال ترحب أماكن العمل بالنساء؛ ألن
الوظيفة
مكان املرأة األساس ي هو املنزل ،فنجد
أن الحياة العملية والحصول على
والتقدم فيها ُيعد ً
ّ
شيئا ً
ثانويا
وظيفة
بالنسبة إلى املرأة.
األعمال املنزلية االهتمام باألعمال املنزلية ورعاية
األطفال هي مهمة املرأة األساسية،
ومشاركة الرجل لها في هذه األعمال ٌ
أمر
ثانوي.

نموذج (ب) التكامل في القيام باألدوار بين
الجنسين
في هذا النموذج نجد مدارس مشتركة يتلقى فيها
الفتيات واألوالد االهتمام نفسهً ،
وأيضا
جودة التعليم ومحتواه نفسيهما لكال الجنسين
أهمية الحياة العملية للمرأة ً
تماما مثل الرجل؛ بل
أكثر من ذلك ،فإتاحة فرص عمل متماثلة
للجنسين ش يء في غاية األهمية.

جميع األعمال املنزلية يتم توزيعها بالتساوي بين
الطرفين في الحياة الزوجية.

 -5صيام شحاتة ،النظرية االجتماعية من المرحلة الكالسيكية الى ما بعد الحداثة( ،القاهرة ،مصر للنشر والتوزيع) ،2009 ،ص.61

 -6إيان كريب ،النظرية االجتماعية من بارسونز إلى هابرماس ،ترجمة محمد حسين غليوم ،عالم المعرفة ،العدد  ،244الكويت .1999
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اتخاذ القرارات إذا كان هناك خالف على أحد
القرارات؛ فإن الكلمة األخيرة تكون
للرجل ،على سبيل املثال (تحديد مكان
املعيشة ،اختيار مدارس األوالد،
قرارات شراء األشياء).
رعاية األطفال نجد أن املرأة تأخذ النصيب األكبر من
هذه العملية؛ فهي التي تهتم بتعليم
والهتمام
األطفال ورعايتهم معظم الوقت وبكل
بتعليمهم
الطرق.

ال يوجد أفضلية ألحد األطراف على اآلخر في
عملية اتخاذ القرارات ،فنجد أن املواقف ال تأخذ
دائما مبدأ إلز ً
ً
اميا للوصول إلى قرار معين ،فقد
يتم تعليق املوقف إذا لم يصل الطرفان إلى
اتفاق.
الرجل واملرأة في حالة من التساوي التام تجاه
إنجاز تلك املهام.

ً
ثانيا  -املرأة العربية في ظل الحرب:
لقناعتنا بوجود العديد من الخبرات التاريخية واالجتماعية املتشابهة بين مجتمعات املنطقة العربية
ً
عموما ،وجدنا أن عرض الدراسات الخاصة بتجربة النساء العربيات مع الحرب ،يمكن أن يسهم في تقارب
كل من الواقع املجتمعي ،وكذا الرؤية التحليلية إلشكالية التغيرات التي طرأت على أدوار املرأة السورية في
فترة الحرب.
في دراسة عن املرأة الفلسطينية في ظل الحتالل والحرب ّ ،7بينت مشاركة املرأة الفلسطينية للرجل
في األعمال العسكرية ضد االحتالل اإلسرائيليّ ،
وتعرضها للقتل والتعذيب في املعتقالت ،واللجوء إلى
املخيمات ،حيث اضطرت إلى النزول إلى سوق العمل وتأمين لقمة العيش ،من خالل العمل في الحقول
واملزارع املوجودة حول املخيمات ،وفيما بعد تغيرت أدوارها باالنخراط في املؤسسات والجمعيات الوطنية
والسياسية ،وخاصة في مرحلة االنتفاضة األولى  1987والثانية عام  .2000حيث دخلت النساء مجاالت لم
يسبق ل هن خوضها ،وكسرت الحواجز االجتماعية في العمل في أعمال ذكورية مثل العمل في ورش حدادة
وقيادة الشاحنات ،وفي مجال الصيد البحري في غزة وقيادة املركب واإلبحار.
وفي دراسة لدور املرأة اللبنانية خالل فترة الحرب األهلية اللبنانيةّ ،8
تبين أن املرأة اللبنانية لعبت ً
دورا
ً
عسكريا ،وانضمت إلى صفوف األحزاب املقاتلة ،وكانت مهماتها تتعدد بين الدفاع عن األحياء السكنية
ً
ّ
وتسلم مهمات التفتيش عبر الحواجز العسكرية ،هذا فضال عن تشكيل بعضهن رأس حربة على الجبهات
القتالية ،بعد خضوعهن لدورات تدريبية في الرماية وتنظيف األسلحة وتعبئتها ،حتى إن بعضهن كانت تنضم
إلى فرق عسكرية ذكورية فتشاركهم املهمات العسكرية دون االلتفات إلى التمايز في البنية الجسدية.

 -7ظافر خضراء ،المرأة الفلسطينية ،ط ( ،1دمشق ،مؤسسة عيبال -دار كنعان.)2011 ،
 -8محمد أبو مجاهد ،أبرز المحطات عبر التاريخ حملت خاللها المرأة اللبنانية السالح وقاتلت ،النهار .2016موقع www.annahar.com
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أما أدوار النساء الع راقيات أثناء الحرب والحصار ، 9فقد ازدادت نسبة النساء املعيالت ألسرهن
ومعيالتها ،نتيجة غياب الرجل على جبهات القتال خالل الحرب ،لذلك تولت املرأة العراقية مسؤولية كسب
العيش واالعتناء باألرض والحيوانات والعمل بالتجارة خارج املنزلّ ،
وتبين أن نسبة  % 11.5من األسر
العراقية تعيلها النساء عام .2006
وعن نساء اليمن وأدوارهن الجديدة أثناء الحرب ،من خالل استبيان ّ
لعينة (ألف) مشارك ومشاركة
من اليمنيينّ ،10
تبين أن نسبة  % 6فقط رفضوا عمل املرأة أثناء الحرب ،و % 40أيدوا عملها في فترة الحرب
فقط من أجل تحمل األعباء املالية ،و % 52أيدوا عملها في الحرب وغير الحرب .وجاءت نسبة  % 13من
النساء أنهن عملن في مهن كانت للجنس اآلخر (الذكور) ،وفي الوقت نفسه ّ
تبين أن نسبة  % 7من الرجال
عملوا في مهن كانت خاصة بالنساء قبل الحرب .أما النتيجة األهم أن نسبة  % 89من النساء أكدن أنهن
سوف يستمررن في العمل بعد وقف الحرب.
توصلت الدراسة بإيجاز إلى أن املرأة اليمنية صارت تقوم ،بسبب الحرب ،بأصعب دورين :اإلعالة،
والتربية ،بينما كانت موزعة بين الطرفين إلى حد ما قبل الحرب ،وبذلك ازدادت األعباء على املرأة اليمنية
نتيجة الحرب.

ً
ثالثا -املرأة السورية في ظل الحرب
على الرغم من دخول الحرب في سورية عامها الثامن ،وإفرازها العديد من املشكالت املجتمعية ،فإننا
لم نجد دراسات أكاديمية سورية تتناول التغيرات التي طرأت على أدوار املرأة السورية في ظل الحرب ،قد
تكون هناك دراسات قيد اإلنجاز ،لذلك قمنا بعرض بعض املقاالت والتقارير الصحفية ،إضافة إلى بعض
الدراسات التي تضمنت ً
جزئيا هذا املوضوع.
خلصت د اسة عن تأثير الحرب على النساء السوريات في مدينة إدلب  ،11إلى أن ّ
تبدل األدوار
ر
االجتماعية في املجتمع املحلي (إدلب) أدى إلى وجود أنواع من العنف لم تكن موجودة قبل الثورة ،منها النبذ
االجتماعي أو الرفض االجتماعي الذي يمارس من قبل املجتمع املحلي ككل ،ضد النساء الناجيات من
املعتقالتً ،
وأيضا الحجز من قبل األهل خشية على فتياتهم من األفراد الذين بحوزتهم أسلحة ،وإجبارهن
على االلتزام بلباس (شرعي) تفرضه بعض الفصائل املسلحة ،وأما ردة فعل النساء تجاه العنف ،فالغالبية
منهن يخفن من تضاعف العنف ،فيكتفين بالصمت.

 -9نبيل عبد الرضا ،مروة عبد الرحيم ،أثر الحروب والنزاعات في التمكين االقتصادي للمرأة العراقية( ،مركز الدراسات واألبحاث العلمانية
العالم العربي ) www.ssrcaw.org 2015في
 -13https://manasati30.com/society/6082/ -10إعداد منصتي  ،30استبيان عن نساء اليمن وأدوارهن الجديدة في  12نيسان/
أبريل .2019
 -11شبكة أنا هي ،تأثير الحرب على النساء السوريات ،بحث يرصد العنف القائم بين عامي (.)2018- 2011
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وفي لبنان ،أنجزت دراسة نوعية حول الحرب والهويات الجندرية للرجال والعالقات على أساس
عينة من رجال ونساء لبنانين والجئين سوريينّ ،12
الهويات الجندرية ،أجريت مع ّ
وبينت أنه بالرغم من
األدوار الجندرية التقليدية السائدة ،برزت أفكار جديدة لدى عينة الدراسة حول أهمية إشراك النساء في
القوة العاملة ،في ما يتعدى الضرورة املوقتة التي تفرضها الحرب ،وحق النساء في ذلك ،ويترافق هذا بدوره
مع اعتقاد من بين أمور أخرى بأن الرجال يجب أن يضطلعوا بحصة متساوية من املهام املنزلية وتربية
كثرا شددوا على أن الرجل يجب أال يشعر بالخجل إذا ّ
األطفال ،كما أن مستجوبين ً
عبر عن مشاعره ،وأن
هذا ال ينتقص من هويته كرجل.
ً
أيضا ،أكد معظم املستجوبين على ضرورة أن يؤدي الرجال دور املقاتلين في أوقات الحرب ،وإمكانية
مشاركة النساء كمقاتالت ،بينما أكد آخرون أهمية الدور اإلنساني في املجتمع املحلي في ظل الحرب.
وقد خلصت الدراسة إلى أن الحرب والنزوح هما عامالن يحركان التغيرات في العالقات الجندرية ،بعضها
سلبي والبعض اآلخر إيجابي ،وبعضها ً
اهتماما ً
ً
ملحا.
أيضا نتائجه غير واضحة ،فهذه التغيرات تستلزم
وفي دراسة ثانية ،عن العالقة بين التهجير القسري وتمكين املرأة في األسر السورية الالجئة في لبنان
تبين أن التهجير القسري ّ
ضمن سياق اللجوء طويل األمد ّ ،13
ً
حافزا على تعزيز الضعف الجندري،
يعد
وتعزيز التغيير االجتماعي على حد سواء ،وهو وضع تتمكن املرأة فيه من إعادة التفاوض بشكل إيجابي،
حول مكانتها في العالقات الزوجية واألسرية واملجتمعية من خالل قدرتها الخاصة.
أما بشأن األدوار الجندرية في أوضاع اللجوء فقد كشفت أجوبة النساء عن مجموعة متنوعة من
الحاالت الفردية التي تشير إلى أن اللجوء في لبنان حمل إمكانيات كبيرة للتحرر من الزواج الذي تراه املرأة
ً
قمعيا أو غير مريح لها .فقد تحولن من ممارسة أدوارهن التقليدية كزوجات وأمهات إلى تولي مهام مماثلة
ملهام أزواجهن ،بينما كان الزوج هو "املعيل" التقليدي في السياق الجندري واألسري السابق ،بل ّ
صرحت
ً
ً
بعض الحاالت بأن اللجوء منح النساء حرية وحقوقا أوسع من التي كانت في سورية.
وفي دراسة عن األدوار الطارئة للمرأة السورية الالجئة في األردن  ،14أجريت على عينة قصدية ()61
امرأة سورية الجئة ُيقمن خارج مخيم الزعتري لالجئين السوريينّ ،
تبين أن معظمهن انبثقت لديهن أدوار
جديدة بعد اللجوء ،حيث انتقلن من العمل املنزلي التقليدي وتدبير املعيشة داخل البيت ،إلى العمل املنتج
ً
الذي يدر دخال بالتفاعل مع املجال العام ،كما انتقلن من الخضوع الجندري واالعتمادية إلى تقليد السلطة
الذكورية.
أما املرأة في مناطق شرق الفرات ،15فقد دخلت املرأة السورية في مرحلة سيطرة قوات ( )PYDالكردية
على مناطق شرق الفرات ،ميدان الحياة السياسية ،وانخرطت إلى جانب الرجل في إنشاء العديد من
 - 12المشاركون في الدراسة :مؤسسة أبعاد ،منظمة بروم وندو – الواليات المتحدة ،-هيئة األمم المتحدة للمرأة وبدعم من معهد السالم األمريكي،
مؤسسة ووماينتي ،أيار /مايو .2017
 -13أولريليا شترايت ،تمكين المرأة في األسر السورية الالجئة في لبنان ،في :مجموعة باحثات وباحثين ،األمن والعمليات االنتقالية في العالم
العربي ،مؤسسة فريدريش إيبرت ،مركز دراسات المرأة ،بيروت – لبنان .2018
-14محمد عبد الكريم الحوراني ،األدوار الطارئة للمرأة السورية الالجئة في األردن ،مجلة العلوم االجتماعية ،المجلد  ،44العدد ( 2الكويت
.)2016
 -15للمزيد https://www.enabbaladi.net/archives/81945#ixzz5y4EAdg8B

16

الجمعيات واملؤسسات ،وشكلت هيئات متخصصة بشؤون املرأة ،فقد استطاعت التحرر من بعض
العادات والتقاليد السائدة في املجتمع املحلي ،ومنحت العديد من الحقوق ،وفي الوقت نفسهّ ،
تم استغالل
املرأة في تلك املناطق ،من خالل التجنيد العسكري اإلجباري أو ما يسمى "قانون الدفاع الذاتي" من قبل
قوات ( )PYDالكردية ،من خالل تأسيس الجناح النسوي لقوات ( ،)PYDحيث تم تجنيد الفتيات قبل
بلوغهن سن الرشد ،وهو ال يعطيهن فرصة حقيقية الختيار مصيرهن ،كما حجر عليهن الحب والزواج،
إضافة إلى منعهن الخروج من الحزب ،وأال اعتبرن خائنات .16
أما املرأة في مناطق تنظيم الدولة اإلسالمية (داعش) ،17الذي ُي ّ
ً
واستخداما ألساليب
عد األكثر وحشية
غير سوية في إعداد أعضائها والتعامل مع خصومها ،تمت مأسسة الجهاد داخل منظومة تنظيم الدولة
اإلسالمية ،وتحول العدو إلى كل من يعادي بقاء الخالفة وتأسيسها ،وتحول الجهاد النسائي من ممارسة
مي تقوم بها أجهزة ّ
ّ
تطوعية إلى عملية توظيف رس ّ
التنظيم في املناطق التي تحتلها .وبعد أن أدركت
دينية
التنظيمات السلفية الجهادية الحديثة القيمة والبعد االستراتيجي لتوظيف النساء ،دخلت مشاركة النساء
ً
ً
مختلفا في مرحلة (الجهاد) تجلى في تقلص القاعدة الشرعية بأن جهاد املرأة في منزلها ،وتناقصت القيود
حيزا
الدينية املفروضة على دور املرأة في العمليات القتالية ،توفير الغذاء واللوازم اللوجستية للمقاتلين،
والخضوع للتدريب البدني بشكل روتيني من أجل أن يصبحن مستعدات للدفاع عن قضيتهن في حال تطلب
األمر ،إضافة إلى االقتران بالرجال.
وفي الوقت نفسه ،تحت غطاء الدين وادعاء تطبيق الشريعة ،دشن تنظيم (داعش) عالقته باملرأة
باملطالبة بفرض جملة من الضوابط قال إنها "شرعية" لزيها في املناطق الخاضعة لسيطرته ،ومنها:
منعا ً
يمنع ً
باتا الكشف عن العينين ،يمنع ارتداء العباءة املفتوحة أو امللونة ،يمنع ارتداء املالبس أو
العباءة الضيقة ،يمنع استخدام العطور ،يمنع لبس األحذية ذات الكعب العالي. 18
أما في ريف حلب الشمالي ،أو ما يسمى بمنطقة (درع الفرات) ،فقد تم تخريج الدفعة األولى من الشرطة
ُ
النسائية في مدينة إعزاز .19وأعلن أن الشرطيات سيتولين مهام التعامل مع املعتقالت ،كعمليات التفتيش
واملداهمات واملهام الشرطية التقليدية ،وقد ّ
تلقت املتخرجات التدريبات املناسبة والكافية ،التي تؤهلهن
للعمل في قطاع الشرطة وفق القانون السوري ،ومن ضمن ذلك قدرتهن على استخدام األسلحة الفردية.
ً
تعميما يطالب
في إدلب ،أصدرت ما تسمى "حكومة اإلنقاذ" التابعة لـ (هيئة تحرير الشام /النصرة)
الطالبات واملوظفات في جامعة إدلب ،بما وصفته "التقيد التام وااللتزام باللباس الشرعي" ،وفق شروط
ً
فضفاضا حتى الكعبيين ،وليس عليه زينة ،إضافة إلى عدم
حددها التعميم ،وتتضمن أن يكون اللباس
لبس الحذاء ذي الكعب العالي ،وذكرت أن مخالفة هذه التعليمات تستوجب العقوبة .20
 https://ar.leaders.com.tn/ar - 16المرأة في الحرب ضد داعش ،ليدرز /نشرة إخبارية باللغة العربية . 2017/ 03/ 23
https://v1.brotherrachid.com/ar-jo/ -17
https://www.alaan.tv/programs/news-and-info - 18
https://arabi21.com -19
https://www.athrpress.com/ 20
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وفي مدينة دمشق التي تقع تحت سيطرة النظام ،التي استقطبت آالف األسر من ريف دمشق وبعض
أحياء دمشق املدمرةّ ،
تبين من خالل دراسة على ّ
عينة قصدية من النساء املهجرات من ريف دمشق وبعض
أحياء دمشق (القابون ،جوبر) بلغ حجمها ( )300امرأة 21أن هناك تغيرات حصلت في أدوار املرأة خالل
الحرب ،فنسبة  % 42من نساء العينة يتولين مسؤولية السكن التي كانت من مسؤولية الزوج قبل الحرب،
ولوحظ ارتفاع نسبة مساهمة النساء في تأمين املصروف املنزلي ،من  % 21قبل الحرب إلى  % 54خالل
الحرب.
وفي ما يتعلق باتخاذ القرارات الرئيسة املتعلقة باألسرة ،ارتفعت نسبة النساء اللواتي تولين مسؤولية
القرارات األسرية من  % 42قبل الحرب إلى  % 69خاللها .وكذلك األمر بالنسبة إلى مهام شراء املستلزمات
املنزلية من  % 47قبل الحرب إلى  % 74خاللها.
أما األسباب الرئيسة التي دفعت النساء إلى العمل فإنها تتعلق بالدرجة األولى بعدم كفاية دخل الزوج
ُ
في تأمين مستلزمات املعيشة لألسرة ،ولوحظ دخول النساء إلى أعمال تعد إلى حد ما من اختصاص الرجال،
منها العمل في املطاعم وبعض األعمال الهامشية مثل بيع الخضار والخبز في الطرقات ...الخ .وأقرت نسبة
 % 78من نساء العينة أن الحرب هي التي فرضت عليهن العمل ،وال عالقة لهذه األعمال بارتفاع مكانة املرأة
في املجتمع بنسبة  .% 52بل بالعكس تعد من سلبيات الحرب.
وفي دراسة ميدانية على ّ
عينة من النساء املعتقالت السوريات في ظل الثورة  ،22أظهرت النتائج
امليدانية وجود عالقة بين الحالة االجتماعية للمعتقالت الناجيات وطبيعة تغير وضعهن االجتماعي .فنسبة
 % 60من العازبات لم يتقدم أحد لخطبتهن ،ونسبة  % 20لم يحصل لديهن أي تغيير ،ونسبة  % 12فسخن
خطبتهن ،ونسبة  % 8تزوجن ،أما بالنسبة إلى املتزوجات ،فلم يحصل أي تغيير لدى نسبة  ،% 49وحدث
الطالق لدى  % 37من الناجيات ،وحصلت مقاطعة من طرف الزوج لدى ُ ،% 9
واعتقل الزوج بنسبة .% 5
تشير هذه النتائج إلى عدم ّ
تقبل املجتمع املحلي تجربة االعتقال بالنسبة إلى املرأة ،لكونها تجعل حياتها
سلبيا ،فحدوث الطالق أو املقاطعة وعدم ّ
تتغير ً
التقدم إلى خطوبة الناجية العازبة ،تبدو مؤشرات كابحة
لعملية إعادة اندماجها في املجتمع وعودتها لحياتها السابقة ،وال ّ
سيما في ظروف متبدلة ً
يوميا من عدم
ً
استقرار اجتماعي وسياس ي وعسكري في املناطق السورية كافة ،وهو ما يسهم أكثر في صعوبة تجاوز تجربة
االعتقال على املستوى املجتمعي.
ً
أيضا على صعيد العمل ،حاولت نسبة  % 57من العينة الحصول على عمل بعد اإلفراج عنهن ،لكنهن
َّ
َّ
َّ
إياهن من الظهور والعمل
أهلهن
حصولهن على عمل فإنها تعود إلى منع
لم يوفقن في ذلكَّ .أما أسباب عدم
وبينت نسبة َّ % 10
بنسبة  ،% 53وقالت نسبة  % 21منهن َّ
إن السبب هو قلة فرص العملَّ ،
أن اختصاصهن
غير مطلوب في تركيا ،وقالت نسبة َّ % 5
إن سبب عدم حصولهن على عمل هو االعتقال ونظرة املجتمع إلى

 -21حنين مراد ،التغيرات التي طرأت على أدوار المرأة :دراسة ميدانية على عينة من نساء مدينة دمشق ،رسالة ماجستير  ،جامعة دمشق .2018
 -22حسام السعد ،طالل مصطفى ،الناجيات وإشكاليات االندماج في المجتمع السوري :دراسة ميدانية ،منظمة نقطة بداية ،2018 ،ص .49-41
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املعتقالت أو نتيجة األمراض التي أصابتهن ّإبان االعتقال ،وأشارت نسبة  % 3.5من الناجيات إلى َّ
أن السبب
هو عدم اهتمام املنظمات املختصة باملعتقالت.

الفصل الثالث :نتائج الدراسة
لجأت الدراسة إلى طريقتين لجمع البيانات واملعلومات املتعلقة بموضوع الدراسة ومتغيراتها( :دراسة
الحالة ،املجموعات البؤرية) .ويعتمد التحليل على االستفادة من املعلومات واملؤشرات التي وردت من نتائج
تنفيذ هذه الطرق.
تقصدت الدراسة تمثيل شرائح متنوعة وأعمار متفاوتة من نساء املناطق املتناولة بالدراسة .وكانت
خصائص ّ
العينة الرئيسة على النحو اآلتي:

ً
أول -الخصائص العامة ّ
لعينة الدراسة
اختلفت الخصائص العامة لعينة الدراسة بين منطقة وأخرى ،لذلك اعتمدنا الفصل بين املناطق في
هذه الخصائص (البيانات الرئيسية) وذلك للتوضيح أكثر حول كل منطقة.
أ -مناطق سيطرة قوات حزب التحاد الديمقراطي ( )PYDالكردية:
شكل رقم ( )1يوضح املستوى العمري للعينة

المستوى العمري
 46فأكثر

39-45

32-38

25-31

18-24

20%

32%

16%
12%

20%

يوضح الشكل رقم ( )1تنوع الفئات العمرية التي تمت دراستها في مناطق شرق الفرات ،وكانت النسبة
األعلى هي فئة  ،24-18واألقل هي فئة  46فأكثر (انظر الشكل .)1
شكل رقم ( )2يوضح املستوى التعليمي للعينة

19

المستوى التعليمي
المستوى التعليمي

54

مرتفع

26

20

متوسط

منخفض

يظهر الشكل رقم ( )2وجود نسب عالية من املستوى التعليمي املرتفع ،لدى نساء العينة من مناطق
سيطرة قوات ( ،)PYDالكردية ،إذ بلغت  % 54من حجم املستوى التعليمي للعينة (انظر الشكل  .)2لكن
يجب التنبيه إلى أن صعوبات العمل -بالنسبة إلى الباحثين في هذه املناطق -كانت محددة بواقع سياس ي
فرض على الباحثين أن يلتقوا مع املتاح من النساء .وربما لهذا السبب قد نفسر سبب وجود نسب مرتفعة
في التعليم لدى اإلناث في هذه املناطق.
شكل رقم ( )3يوضح الحالة الجتماعية للعينة

الحالة االجتماعية
الحالة االجتماعية

2

4

56

38

أرملة

مطلقة

متزوجة

عازبة

تنوعت الحاالت االجتماعية لعينة الدراسة ،وإن كانت نسبة املتزوجات هي األعلى ( )% 56من العينة،
وأقلها هي األرامل بنسبة ( % 2انظر الشكل .)3

20

شكل رقم ( )4يوضح عدد أفراد األسرة املعيشية للعينة

عدد أفراد األسرة المعيشية
 9فأكثر

5/8

1/4

12%
38%

50%

تركز حجم األسرة في مناطق شرق الفرات بعدد أفراد بين  8-5بنسبة  ،% 50وهو ما يعني وجود عائالت
ممتدة أكثر على حساب عائالت نووية مكونة من األب واألم واألبناء فقط (انظر الشكل .)4
شكل رقم ( )5يوضح مكان اإلقامة السابق للعينة

مكان اإلقامة السابق
مكان اإلقامة السابق
90

2

2

الالذقية

حلب

6
القامشلي

الحسكة

كان في املنطقة عدد من النساء من محافظات أخرى ،مثل الالذقية وحلب ،بنسبة  % 2لكل منهما (انظر
الشكل .)5
شكل رقم ( )6يوضح طبيعة املسكن للعينة

21

طبيعة المسكن
طبيعة المسكن
88

12

مستقل

مشترك مع العائلة

ربما بسبب ظروف الحرب ،كانت األسر تعيش في مساكن مشتركة ،إذ بلغت  % 88مقابل العيش في
سكن مستقل بنسبة ( % 12انظر الشكل .)6
شكل رقم ( )7يوضح العمل الحالي للعينة

العمل الحالي
العمل الحالي
48

22
16
2

2

2

2

2

2

2

تنوعت مهن عمل املرأة الحالي في مناطق سيطرة قوات ( )PYDالكردية .مقابل نسبة  % 48ال يعملن،
كان العمل في التعليم كمعلمة هو األعلى  ،% 22ثم موظفة في مؤسسات "اإلدارة الذاتية"  .% 16وتنوعت
املهن األخرى بين طبيبة وإعالمية وغيرها ،ولوحظ مهنة محققة في مكتب "مكافحة اإلرهاب" كمهنة جديدة
على النساء (انظر الشكل .)7

22

شكل رقم ( )8يوضح العمل السابق للعينة

العمل السابق
العمل السابق

48

22

18
6

2
لم أعمل

مهندسة زراعية

ممرضة

معلمة

موظفة حكومية

2

2

خياطة

طبيبة

كن ال يعملن ً
كثيرا في املنطقة بالنسبة إلى املرأة ،ومقابل ّ % 48
لم تختلف طبيعة األعمال ً
سابقا ،فقد
كانت املهنة األعلى ً
أيضا هي معلمة  ،% 22ثم موظفة حكومية  ،% 18وتوزعت املهن األخرى بنسب متقاربة
كمهندسة وطبيبة وغيرها (انظر الشكل .)8
ب -املرأة في ظل حكم تنظيم الدولة اإلسالمية (داعش):
شكل رقم ( )9يوضح املستوى العمري للعينة

المستوى العمري
 46فأكثر

39-45

32-38

25-31

18-24

10%

20%

18%

24%
28%

تنوعت املستويات العمرية التي تم سحبها من ّ
عينة النساء في ظل حكم تنظيم الدولة (داعش) .وكانت
النسبة األعلى هي لفئة  38-32بنسبة  ،% 28وأقلها لفئة  46فأكثر بنسبة ( % 10انظر الشكل .)9

23

شكل رقم ( )10يوضح املستوى التعليمي للعينة

المستوى التعليمي
المستوى التعليمي

70

26
4
مرتفع

منخفض

متوسط

يالحظ من الشكل أعاله تركز املستوى التعليمي للعينة في املستوى املنخفض بنسبة  ،% 70ووجود
نسبة قليلة  % 4في املستوى التعليمي املرتفع (انظر الشكل .)10
لكن يجب التنبيه إلى ّ
أن العينة لم تكن مع النساء املقاتالت في تنظيم (داعش) ،وهو ٌ
أمر كان من
الصعوبة الحصول عليه ،فاكتفت الدراسة بأخذ عينة من النساء اللواتي كن يعشن في املناطق التي سيطر
عليها التنظيم.
شكل رقم ( )11يوضح الحالة الجتماعية للعينة

الحالة االجتماعية
أرملة

مطلقة

متزوجة

12%

20%

عازبة

4%

64%

كانت النسبة األعلى في الحالة االجتماعية ،بالنسبة إلى ّ
العينة ،هي فئة املتزوجات بنسبة  ،% 64وأقلها
في فئة املطلقات بنسبة  .% 4ولوحظ ارتفاع نسب األرامل هنا ( % 12انظر الشكل  ،)11وهو ما قد يعود
إلى عدد املغيبين والقتلى من الرجال ،في ظل سيطرة التنظيم.
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شكل رقم ( )12يوضح عدد أفراد األسرة املعيشية للعينة

70
60

50
40

64

30
20

22

14

10
0

 9فأكثر

1/4

5/8
عدد أفراد األسرة المعيشية

تركز حجم األسرة في الفئة  8-5أفراد بنسبة  ،% 64ثم  % 22لألسرة املكونة من  9أفراد فأكثر .أما
األسرة الصغيرة ،فكانت األقل نسبة هنا ( % 14انظر الشكل  .)12ويمكن تفهم األمر هنا ،من حيث بنية
األسرة في هذه املناطق التي تتميز بكبر حجمها بشكل عام قي ً
اسا إلى مناطق أخرى من سورية.
شكل رقم ( )13يوضح مكان اإلقامة الحالي للعينة

100
80
92

60
40
20

8

0
الحكسة

مخيم الهول

مكان اإلقامة الحالي

تواجدت النساء اللواتي كن تحت سيطرة تنظيم (داعش) في مخيم الهول بنسبة  % 92مقابل وجود 8
 %منهن في مدينة الحسكة وريفها ،وذلك بعد أن هربوا من مناطق سيطرة التنظيم (انظر الشكل .)13
شكل رقم ( )14يوضح مكان اإلقامة السابق للعينة

25

80
70
60
50
40
30
20
10
0

78

18
4
تدمر

دير الزور وريفها

الرقة
مكان اإلقامة السابق

كان مكان اإلقامة السابق ّ
لعينة النساء اللواتي تمت مقابلتهن في الدراسة ،من مدينة دير الزور وريفها
 % 78والرقة  % 18وتدمر ( % 4انظر الشكل .)14
شكل رقم ( )15يوضح طبيعة املسكن للعينة

طبيعة المسكن
طبيعة المسكن
80

8

خيمة

6

6
مشترك مع عوائل
أخرى

مشترك مع العائلة

مستقل

بسبب وجود غالبية العينة في مخيم الهول ،فقد كانت نسبة السكن املشترك مع العائلة هي األعلى 80
 ،%والسكن املستقل وكذلك السكن مع عوائل أخرى هو األدنى  .% 6لوحظ وجود نسبة  % 8يعيشون في
خيمة (انظر الشكل .)15
شكل رقم ( )16يوضح العمل الحالي للعينة
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العمل الحالي
70
66

60
50
40
30
20

10
2

2

4

4

عاملة في
جمعية

ممرضة

خياطة

معلمة

2

6

8

2

4
0

ال أعمل

بائعة خضار متطوعة في متطوعة في مشرفة في عاملة في
المخيم
منظمة
جمعية
المخيم

العينة في الوقت الحالي ،فقد تنوعت املهن لنساء ّ
باستثناء  % 66ال يعملن ضمن ّ
العينة ،كما هو موضح
في الشكل ( )16بين عاملة في املخيم وممرضة وبائعة ومتطوعة.
شكل رقم ( )17يوضح العمل السابق للعينة

80

2

2

2

6

2

4

2

4

6

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

العمل السابق

لم يختلف وضع املرأة في مناطق سيطرة تنظيم الدولة اإلسالمية (داعش) من ناحية العمل .فقد كانت
مهن مختلفة ،فرضتها طبيعة البيئة
نسبة  % 80لم يعملن ،مقابل النسب األخرى التي توزعت على ٍ
االجتماعية واالقتصادية التي تعيش فيها ،فكان العمل كـ "فالحة" هو األعلى بنسبة  ،% 6إضافة إلى مهن
أخرى كما هو موضح في الشكل (.)17
ت -مناطق درع الفرات:
27

شكل رقم ( )18يوضح املستوى العمري للعينة

المستوى العمري
 46فأكثر

39-45

25-31

32-38

18-24

12%

24%

16%

20%

28%

تنوعت املستويات العمرية في عينة النساء في مناطق درع الفرات ،فكانت الفئة  31-25هي األعلى % 28
والفئة  46فأكثر هي األدنى بنسبة ( % 12انظر الشكل .)18
شكل رقم ( )19يوضح املستوى التعليمي للعينة

المستوى التعليمي
المستوى التعليمي

46
38
16
مرتفع

متوسط

منخفض

تنوعت املستويات التعليمية لنساء العينة هنا ،وإن كان املستوى التعليمي املنخفض هو األعلى بنسبة
 ،% 46مع وجود نسبة جيدة من املستوى التعليمي املرتفع ( % 16انظر الشكل .)19
شكل رقم ( )20يوضح الحالة الجتماعية للعينة

28

الحالة االجتماعية
أرملة

مطلقة

عازبة

متزوجة

12%

18%

8%

62%

كانت نسبة املتزوجات في ّ
العينة هي األعلى  ،% 62مع ارتفاع نسبة األرامل  ،% 12واملطلقات  .% 8أما
العازبات فكن بنسبة ( % 18انظر الشكل  .)20وربما يعود سبب وجود األرامل بنسبة عالية هو وجود النساء
املهجرات اللواتي أتين إلى املنطقة ،وكثير منهن قد فقدن أزواجهن بسبب املعارك أو االعتقال.
شكل رقم ( )21يوضح عدد أفراد األسرة للعينة

عدد أفراد األسرة المعيشية
 9فأكثر

5/8

1/4

10%
50%
40%

شكلت األسرة الصغيرة  4-1أفراد النسبة األعلى في العينة  ،% 50تلتها األسرة الكبيرة  8-5أفراد و 9فأكثر
بنسب  % 40و % 10على التوالي (انظر الشكل .)21
وبما أن طبيعة املنطقة األصلية معروفة بعدد أفراد األسرة الكبير ،فإننا نعتقد أن نسبة األسر املهجرة
"عائالت املقاتلين" من دمشق وريفها ،وكذلك من حمص وريفها وبعض املناطق األخرى ،قد أثرت في وجود
أنماط مختلفة من حجم األسرة في ّ
العينة.

29

شكل رقم ( )22يوضح مكان اإلقامة الحالي للعينة
70

64

60
50
40

32

30
20
10

2

2

ريف حلب الغربي

أعزاز

0
عفرين

ريف عفرين
مكان اإلقامة الحالي

توزع وجود نساء العينة على مناطق درع الفرات ،وكانت عفرين أكبر نسبة  ،% 64وتوزع الباقي على
مناطق "ريف عفرين ،إعزاز ،ريف حلب الغربي"( .انظر الشكل )22
شكل رقم ( )23يوضح مكان اإلقامة السابق للعينة

مكان اإلقامة السابق
مكان اإلقامة السابق
34

18

2

2

4

4

6

4

8

8

8

2

تنوع مكان اإلقامة السابق لنساء العينة في مدن ومناطق مختلفة من سورية ،فكان ريف دمشق هو
األعلى  ،% 34ثم ريف حمص  ،% 18وتنوعت األماكن ،كما هو موضح في الشكل أعاله ،بين ريف حماة
وحلب ودير الزور وغيرها .وهو ما عرف بموجة التهجير من قبل النظام للمناطق التي خرجت عن سيطرته
(انظر الشكل .)23
ويجب التنبيه إلى أن حوالي نصف مجتمع عفرين األصلي قد هاجر إلى مناطق أخرى ،وهو ما يفسر
وجود نسب كبيرة من نساء وأسر املقاتلين من املدن األخرى.
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شكل رقم ( )24يوضح طبيعة املسكن للعينة

طبيعة المسكن
مشترك مع عوائل أخرى

مستقل

مشترك مع العائلة

6%

48%
46%

بسبب تنوع األسرة والبيئات القادمة منها النساء ،فقد ّ
تغير شكل طبيعة املسكن الذي يعيشون فيه.
فكانت النسبة األعلى للمسكن املستقل  ،% 48وبنسبة أقل السكن املشترك مع العائلة  ،% 46مع نسبة 6
 %للسكن املشترك مع عوائل أخرى (انظر الشكل  .)24ويبدو أن ارتفاع نسبة املسكن املستقل يعود إلى
طبيعة الحياة االجتماعية التي كانت تعيشها األسر في املناطق األخرى ،فلم تسكن في بيت واحد مع العائلة
املمتدة ،وإنما كثير منها ّ
فضل العيش بشكل مستقل كأسرة نووية.
شكل رقم ( )25يوضح العمل الحالي للعينة

العمل الحالي
العمل الحالي

74
2

4

2

4

2

2

31

2

2

6

ال تعمل في الوقت الحالي  % 74من العينة في هذه املناطق ،مقابل توزعها على عدة مهن بنسب متساوية،
كما هو موضح في الشكل ( ،)25وبحسب ما تتقبله البيئة الحاضنة لعمل املرأة.
شكل رقم ( )26يوضح العمل السابق للعينة

العمل السابق
العمل السابق

64

2
مخبرية

2
طبيبة

4

2
صاحبة محل موظفة
حكومية
ألبسة

2
ممرضة

14

6

2
عمل مياوم

فالحة

معلمة

2
مديرة معهد
تعليم قرآن

لم أعمل

لم تعمل  % 64من العينة ً
سابقا ،مقابل أعمال بعضها انتهى بسبب االنتقال إلى مناطق جديدة بفعل
التهجير ،كالعمل موظفة حكومية (انظر الشكل .)26
ث -مناطق إدلب وريفها (املعارضة الراديكالية):
شكل رقم ( )27يوضح املستوى العمري للعينة

المستوى العمري
 46فأكثر

39-45

32-38

6%

14%

25-31

18-24

12%

32%
36%

تنوعت املستويات العمرية للعينة في مناطق إدلب وريفها ،وكانت الفئة العمرية  38-23هي األعلى بنسبة
 % 36وفئة  46فأكثر هي األدنى بنسبة  ،% 6كما يوضح الشكل (.)27
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شكل رقم ( )28يوضح املستوى التعليمي للعينة

المستوى التعليمي
المستوى التعليمي
64

مرتفع

18

18

متوسط

منخفض

كان املستوى التعليمي املرتفع لدى نساء العينة هو األعلى بفارق كبير عن غيره من املستويات ،إذ كانت
نسبته  % 64مقابل  % 18لكل من املتوسط واملنخفض (انظر الشكل  .)28ويمكن رد ذلك إلى وجود نسبة
من النساء القادمات من املدن األخرى ،إضافة إلى وجود نسبة متعلمات كثيرة في العينة التي تم اختيارها.
شكل رقم ( )29يوضح الحالة الجتماعية للعينة

الحالة االجتماعية
أرملة

متزوجة

مطلقة

8%

12%

عازبة

10%

70%

كانت نسبة السيدات املتزوجات في ّ
عينة البحث هي األعلى  ،% 70مقابل األرملة كأدنى نسبة .% 8
ولوحظ عدد من حاالت الطالق تميزت بأنها في ّ
ً
تأسيسا على زواج مبكر ،وقد بلغت نسبة
سن مبكرة
املطلقات ( % 10انظر الشكل .)29
شكل رقم ( )30يوضح عدد أفراد األسرة للعينة

33

عدد أفراد األسرة المعيشية
عدد أفراد األسرة المعيشية
54
44

2
1/4
5/8
 9فأكثر

كانت األسرة الصغيرة هي األعلى نسبة في هذه املناطق  % 54مقابل نسب أدنى منها لألسر الكبيرة % 44
و % 2على التوالي .وإذا ما عرفنا أن هناك الكثير من العائالت القادمة من مدن وأرياف دمشق وحمص،
بفعل التهجير القسري من قبل النظام السوري؛ فإن بإمكاننا ّ
تفهم وجود هذه النسبة في حجم األسرة
الصغيرة (انظر الشكل .)30
شكل رقم ( )31يوضح مكان اإلقامة الحالي للعينة

مكان اإلقامة الحالي
مكان اإلقامة الحالي
78

16
6
تجمع مخيمات أطمة

ريف إدلب

إدلب

تقيم نساء العينة في هذه املناطق في ريف إدلب بنسبة  ،% 7مقابل  % 16في إدلب ،و % 6في تجمع
مخيمات أطمة الحدودية مع تركيا (انظر الشكل .)31
شكل رقم ( )32يوضح مكان اإلقامة السابق للعينة
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مكان اإلقامة السابق
مكان اإلقامة السابق
62

16
8

6

8

حماة

حلب

ريف حماة

دمشق

ريف إدلب

أما أمكنة اإلقامة السابقة للعينة ،فتوزعت على ريف إدلب  ،% 62والباقي كان من نساء املدن واألرياف
اللواتي أتى بعضهن إلى هذه املناطق في موجة التهجير القسري (انظر الشكل .)32
شكل رقم ( )33يوضح طبيعة املسكن للعينة

طبيعة المسكن
مشترك مع عوائل أخرى

مشترك مع العائلة

مستقل

12%

50%
38%

كان املسكن املستقل هو أعلى نسبة  ،% 50ثم السكن املشترك مع العائلة  ،% 38والسكن املشترك مع
عوائل أخرى ( .% 12انظر الشكل )33
شكل رقم ( )34يوضح العمل الحالي للعينة
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العمل الحالي
العمل الحالي
30
20
14
8
2

4

2

2

4

2

4

4

2

2

باستثناء  % 30من نساء العينة ال يعملن ،فقد تنوع عمل املرأة في مناطق إدلب وريفها بشكل كبير،
وكانت أعلى نسبة للعمل في املنظمات املحلية والدولية بنسبة  ،% 20وليست كل النساء تعمل في هذه
املنظمات بمراكز إدارية أو بحثية ،وإنما يوجد كثير منهن يعملن كعامالت في البوفيه أو مستخدمات ،ثم
العمل في ميدان التعليم كمعلمة  ،% 14وتعددت املهن األخرى في مراكز تمكين املرأة وأعمال أخرى في
املنظمات واملؤسسات املعنية بالجانب اإلنساني .إضافة إلى أعمال أخرى ،كما هو موضح في الشكل (.)34
شكل رقم ( )35يوضح العمل السابق للعينة

العمل السابق
العمل السابق
44
30

14
2

2

عمل منزلي

معيدة في
الجامعة

2

2

2

عاملة صحة داعمة نفسية محاضرة في إدارية في
الجامعة منظمة إنسانية
مجتمعية

36

2
معلمة

مترجمة

لم أعمل

ّ
لم تعمل  % 44من نساء العينة ً
سابقا .أما من ّ
كن يعملن فقد توزعت املهن على العمل معلمة ،كأعلى
نسبة  ،% 30ثم العمل في املنظمات واملؤسسات اإلنسانية  ،% 14وفي مهن أخرى متعددة يوضحها الشكل
(.)35
وإذا كانت هذه النسب ال تعكس الواقع العام لعمل املرأة في املجتمع السوري؛ فإننا نود التأكيد أن
نتائج هذه الدراسة ترتبط بالعينة التي تمت مقابلتها فحسب ،وكما هو معروف ،ال يمكن تعميم نتائج
الدراسات النوعية إال من حيث املؤشرات العامة.

ً
ثانيا -نتائج دراسة الحالة

اختلفت أوضاع املرأة السورية بعد الحرب ً
كثيرا عنها في مرحلة قبل الحرب ،من حيث األدوار واملكانة
إيجاباً ،
سلبا أو ً
والقيود االجتماعيةً ،
تبعا للمنطقة التي كانت تعيش فيها ،وضمن بيئات اجتماعية متباينة
في نظرتها للمرأة كعضو في األسرة واملجتمع.
وبما أن الحرب تأتي بمفاعيلها السلبية املباشرة على الفئات والحلقات األضعف في املجتمع ،فقد نالت
املرأة السورية نصيبها من تبعات الحرب السورية طوال السنوات التسع املاضية ،وما زالت كذلك حتى اليوم.
ارتبطت التغيرات في وضع املرأة السورية بالواقع السياس ي والعسكري في املناطق كافة ،وتحملت املرأة
في املدن واألرياف السورية تبعات الصراع املسلح املستمر الذي أفض ى إلى تقسيم للمناطق السورية التي
ً
ً
وعسكريا.
سياسيا
وقعت جميعها تحت سلطات األمر الواقع،
استهدفت هذه الدراسة أربع مناطق خرجت عن سيطرة النظام السوري ،وهي منطقة إدلب وريفها التي
ً
تقع تحت حكم التيار السياس ي اإلسالمي الراديكالي ممثال بـ "جبهة النصرة"؛ ومنطقة عفرين وشمالي حلب
التي تقع تحت سيطرة "الجيش الوطني" بعد عملية (درع الفرات)؛ ومنطقة شرق الفرات التي يحكمها حزب
االتحاد الديمقراطي الفرع السوري من حزب " PKKحزب العمال الكردستاني" ،إضافة إلى النساء الالتي
عشن ّإبان سيطرة تنظيم الدولة اإلسالمية (داعش) في الرقة ودير الزور وتدمر.
تمت دراسة حالة  200مفردة من النساء في املناطق كافة ،للوقوف على وضع املرأة السورية في الوقت
الراهن ،في ظل السيطرة السياسية والعسكرية لقوى األمر الواقع .وقد تم تتبع متغيرات اجتماعية
واقتصادية وسياسية عدةُ ،كشف من خاللها ّ
عما أصاب املرأة السورية من تغيرات في األدوار واملوقع
واملكانة في املناطق املذكورة.
وعززت الدراسة طريقة دراسة الحالة ،بالقيام بثالث جلسات من "مجموعات الجلسة البؤرية/
الفوكس غروب" ،للتعمق في تلك املتغيرات والكشف عن التحوالت التي لحقت بأدوار املرأة ومصايرها حتى
املرحلة الحالية.
 -1طرق زواج تقليدية مستمرة
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ّبينت نتائج الدراسة امليدانية "دراسة الحالة" أنه لم يكن هناك أي تغيير في طريقة زواج الفتيات في
املناطق األربع ،مع التنبيه إلى وجود نازحين من مناطق أخرى ً
أيضا ،كدمشق وحلب وحمص وأريافها.
ً
ويبدو أن ظروف الحرب عززت الزواج التقليدي ،وأفرزت أشكاال جديدة من الزواج ،كزواج األخ من
ُ
زوجة أخيه بعد مقتله ،أو زواج أحد املقاتلين زوجة مقاتل زميل قتل في الحرب.
ً
ً
وقد جاءت إجابات ّ
مشفوعا في بعض األحيان
تقليديا ،وإن كان
العينة ،بنسبة عالية ،بأن الزواج كان
ً
بأخذ رأي الفتاة ،وهو ما لم يختلف عن طرق الزواج السابقة على الحرب .هذا فضال عن عدد من حاالت
الزواج املبكر ظهرت بوضوح في منطقة إدلب وريفها ،وتبعها العديد من حاالت الطالق.
نعم ،لقد ُز ّوجت في فترة الحرب ،وفيها حصل الطالق ً
ّ
ولدي طفلة .لم تكن لي حرية
أيضا،
الختيار ،فقد أقنعني جميع أفراد األسرة بأن هذا ما يجب فعله .وبعد الطالق؛ أخذوا ابنتي مني،
ألنني صغيرة ول أستطيع القيام بواجباتها ،كما قيل لي.
زواج تقليدي ريفي.
بداية الحرب ،زواج تقليدي.
زواج تقليدي "زواج مبكر".
اختيار شخص ي إضافة إلى مشاورة األهل.
ّ
عينة من منطقة إدلب وريفها
من جهة أخرى ،كانت بعض البيئات املنغلقة واملحافظة قبل الحرب قد ّ
كرست النمط ذاته في الزواج،
ً
في أثناء الحرب ،كما نرى مثال لدى النساء اللواتي كن تحت سيطرة تنظيم الدولة اإلسالمية (داعش).
زواج تقليدي للسترة فقط.
زواج تقليدي في القرى.
ُ
بعد أن أصبحت أرملة تزوجت من رجل عراقي ،عن طريق األهل.
ليس لدي رأي ،زواج تقليدي من "ابن عمتي".
القراركان لوالدي .زواج تقليدي "زواج أقارب".
زواج تقليدي خالل الحرب.
في فترة الحرب ،زواج تقليدي من "ابن عمي".
ّ
عينات من مناطق سيطرة تنظيم الدولة (داعش)
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لكن الكالم السابق لم يمنع من وجود بعض الحاالت التي شذت عن القاعدة العامة لعينة الدراسة،
وإن كانت قد تركزت في مناطق سيطرة قوات حزب االتحاد الديمقراطي ( )PYDالكردية.
كان القرار الفصل لي في الزواج .تزوجت عن طريق الحب ،ودامت العالقة أكثر من أربع سنوات،
ل توجد درجة قرابة ،وكان الختيار ً
مبنيا على الشهادة واملكانة الجتماعية
عينة من مناطق سيطرة قوات ()PYD
في كل األحوال ،لعبت بنية العائلة دورها الفصل في طريقة زواج الفتاة ،بغض النظر عن وجودها في
سيدات ّ
منطقة دون أخرى .إذ ذكرت كثير من ّ
العينة أن الحرب لم تؤثر في شكل الزواج واختيارات الفتاة.
في منطقتي ،تتنوع أدواراملرأة بحسب العائلة ،فمنهن من أخذن حقوقهن كلها ،ومنهن من ل تزال
عالقة تحت سطوة الرجل .ل تزال قضية املرأة تعاني حالة من التوتروعدم الستقرار.
املنطقة التي أعيش فيها تتنوع ضمنها الحالت ،فبعض العوائل تمنح املرأة حريتها املطلقة،
والبعض يمارس عليها كل أنواع الضغط والعبودية ضمن منظومة ذكورية.
ّ
عينة من مناطق سيطرة قوات ()PYD
ً
من جهة أخرى ،نرى
أحيانا أن الحرب قد جلبت نتيجة عكسية ،حيث إن ظروف الحرب قد فرضت
على كثير من الفتيات القبول بزواج تقليدي برجال لم يرغبن في الزواج بهم ،بسبب طبيعة الوضع العسكري
في املنطقة ،فالحرب هنا قد لعبت ً
دورا في تحجيم خيارات الفتاة في اختيار شريك الحياة.
وتم النفصال ً
ّ
تزوجت قبل الحربّ ،
أيضا قبل الحرب .لم يتقدم إلى خطبتي غيره ،ف وافقت
شخصا ً
ً
جيدا ولم يكن يناسبني.
بسبب تقدمي بالعمر ،لم يكن هناك قرابة ،ولم يكن
عينة من منطقة إدلب وريفها
 -2أدوارأسرية تقليدية وأعباء إضافية
ألقت ظروف الحرب ظاللها على املرأة السورية في أدوارها األسرية واملجتمعية .وإذا كانت بنية املجتمع
السوري (على اختالف بيئاته) في مرحلة ما قبل الحرب ،تتجه نحو رسم مواقع جديدة للمرأة ً
أسريا
ً
ومجتمعيا؛ فإن الحرب السورية قد أفضت إلى تحمل املرأة ألدوار مختلفة ،شكلت ما يشبه العبء الثقيل
تغيرت بسبب متغير خارجي هو طبيعة الحرب املستمرة ّ
عليها ،كونها ّ
وتغير مواقع األفراد في ظل الحرب.
صحيح أن املرأة باتت في كثير من األحيان تقوم بدور الرجل في األسرة واملجتمع ،لكن ذلك لم يكن في
واع في نسق املجتمعات املحلية ،بقدر ما كان استجابة لضرورات فرضها
حال من األحوال نتيجة تحول ٍ
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الصراع .ويؤكد ذلك ما تحدثت به ّ
سيدات العينة (على اختالف البيئات املدروسة) ،من وجود أعباء كثيرة
وقعت على كاهل املرأة دفعة واحدة ،من دون أن ُيحدث ذلك ً
تغييرا في البنية الذهنية للمجتمع؛ الذي بقي
ً
استثناء في ظل الحرب.
ينظر إلى املرأة على أن أدوارها تقليدية ،وأنها تقوم بهذه األعباء
من حيث موقع املرأة في األسرة ،على صعيد القرارات املتعلقة بتربية األبناء ومتابعة شؤونهم ،بقيت
األمور على حالها ،كما كانت في مرحلة ما قبل الحرب ،في املناطق التي تناولتها الدراسة ،حيث هناك مشاركة
في قرار تربية األبناء ومستقبلهم وما يتعلق بشؤون األسرة بشكل عام ،بالنسبة إلى املتزوجات ،وال ّ
سيما
األسر النووية ّ
املكونة من األب واألم واألبناء فقط.
أشارك زوجي في اتخاذ كل القرارات املتعلقة بإدارة األسرة وتربية األطفال.
موقع مهم في األسرة ،وأشترك مع زوجي في اتخاذ القرارات بشأن األولد وحياتهم.
القرارمشترك بيني وبين زوجي في تربية األولد ،ولم يتغيراملوضوع بعد الحرب.
لدي مشاركة في الرأي بكل األمورالتي تخص املنزل ،وبالنسبة إلى تربية األطفال لي الدوراألكبر.
أتشارك أنا وزوجي مسؤولية القرارات املتعلقة بتربية األولد.
ّ
عينة من املناطق املدروسة كافة
من ناحية أخرىّ ،
تحملت املرأة في معظم املناطق مواقع إضافية في األسرة ،نووية كانت أو ممتدة .فلعبت
موقع الزوج في غيابه ،سواء توفي أو اعتقل أو اختفى ،أو املسؤول عن العائلة الكبيرة ألهل الزوج ،فوجدت
نفسها في مواقع كان يشغلها أعضاء آخرون في األسرة.
ً
أحمل مسؤولية كاملة بسبب غياب الزوج .وقبل وفاته عانى املرض طويال .أقوم بتأمين
احتياجات أسرتي من مأكل وملبس ...إلخ.
موقع رئيس ي ،خاصة فيما يتعلق باألولد وتربيتهم ،وهناك مشاركة مع األب ،وأنا مفوضة باتخاذ
القرارات حيث يوجد ديمقراطية مثل مدارس األولد وخروجهم.
ليس لي قرارحيث حرمت من طفلي الوحيد بعد الطالق وأخذه زوجي.
ثانوي ،األب له دور رئيس ي ،إبداء الرأي واملشاركة في التربية ،وترك مجال واسع لقرار األولد مع
التوجيه واإلرشاد.
موقعي هو البنة الوحيدة لدى عائلتي ،وعلى عاتقي مسؤولية كبيرة ،حيث أبي متوفى وأخي مسافر
ُ
فقمت بكثيرمن املهام .أنفق على البيت.
ّ
عينة من مناطق سيطرة قوات ()PYD
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وتبرز هذي الحال بشكل خاص لدى نساء األسر التي ّ
هجرها نظام األسد إلى مناطق الشمال السوري:
(إدلب ومناطق درع الفرات) ،مع وجود حاالت مشابهة من نساء املناطق نفسها .وهذا ينطبق على النساء
اللواتي يغيب أزواجهن مدة طويلة ،بسبب العمل في مناطق مجاورة أو في بلدان أخرى.
مسؤولة عن أمي وإخوتي .أبي معتقل ،وأنا مسؤولة عن مصروف األسرة.
ُ
أصبحت مسؤولة عن تربية األولد ،بعد وفاة زوجي في املعتقل عند النظام ،ومسؤولة عن تأمين
معيشتهم.
أحمل املسؤولية الكاملة عن تربية األولد وتأمين معيشتهم ،بعد مقتل زوجي في الحرب.
مسؤولة عن تربية األولد ،بعد مقتل زوجي األول واعتقال زوجي الثاني.
مسؤولة عن تربية األولد ومصروفهم ومعيشتهم وكل القرارات املتعقلة بهم ،بعد وفاة زوجي.
مسؤولة عن تربية األولد ومتابعة دراستهم ،اآلن زوجي يغيب فترات طويلة بسبب ظروف عمله.
ّ
أتحمل كامل املسؤولية املتعلقة بأولدي وكل قراراتهم ،زوجي مسافرإلى لبنان للعمل ،ونعيش مع
عائلة زوجي.
زوجي استشهد تحت التعذيب في معتقالت النظام ،مسؤولة بشكل كامل عن تربية أولدي ورعاية
شؤونهم.
ّ
عينة من منطقة درع الفرات
لكن باملقابل ،بقيت األسر التي لم تؤثر الحرب في مواقع األفراد فيها منسجمة في مواقع أفرادها ،كما
كانت في مرحلة ما قبل الحرب ،مثل عدم وجود معيل أو غياب األب أو حاالت االعتقال والوفاة وغيرها.
ً
ل أستطيع املشاركة في القرارات ،هناك أفراد أكبرمني سنا.
أعيش مع أسرتي بعد انفصالي عن زوجي ومعي طفلة عمرها  14سنة ،لكنني مقيدة بآراء أهلي
جميعهم بخصوص لباسها وكالمها وخروجها خارج املنزل .أخي هو املسؤول عني وعنها ،وهو من يحدد
الخيارات لنا.
القرارات املتعلقة بأطفالي يتدخل بها كل أهلي وإخوتي الذكور ،ويصل التدخل إلى القرارات
الصغيرة.
القرارللزوج بالدرجة األولى وأشاركه في بعض القرارات.
ّ
عينة من إدلب ودرع الفرات
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في األحوال كافة ،ما نزال ندور في فلك بنية البيئات التي تعيش املرأة في كنفها .فتلك البيئات تسمح بتغير
مواقع املرأة في األسرة واملجتمع ،بالقدر الذي تكون فيه منفتحة أو محافظة .ويبدو أن الحرب هنا قد أثقلت
ّ
التحوالت في
كاهل املرأة بمواقع جديدة في أداء الوظائف األسرية ،لكن دون أن يعني ذلك بالضرورة أن
التراتب أو الهيكلية الخاصة بها ضمن سلم الترتيب األسري قد طرأ عليها تغيير واضح.
 -3مهام أسرية ومجتمعية جديدة بفعل الحرب
أشارت كثير من ّ
سيدات العينة إلى وجود مهام أسرية ومجتمعية جديدة عليهن لم يخبرنها من قبل ،ولم
يتعلق األمر فقط بتغير حالة النساء من عازبات إلى متزوجات أثناء الحرب ،وما يترتب على الوضع األسري
واالجتماعي الجديد من مهام مغايرة ملرحلة ما قبل الزواج؛ بل ً
أيضا بأوضاع جديدة تمثلت بالنساء اللواتي
أصبح أزواجهن في حكم العاطلين عن العمل ،بسبب مرض أو نتيجة حادث في الحرب ،أو النساء اللواتي
ُقتل أزواجهن أو ُ
اعتقلوا ،وأوضاع النساء املطلقات أو الفتيات اللواتي أجبرن على الزواج في سن مبكرة.
ّ
تغيرت كلها؛ ألنني ألني أصبحت أعيل أسرتي بعد وفاة زوجي.
أصبحت لدي مهام إضافية في تأمين املعيشة ،أصبحت أعمل كعامل يومي أثناء املواسم ،إلعالة
األسرة إضافة إلى مسؤولية األطفال.
أنا ً
حاليا املعيلة الرئيسة لعائلتي املؤلفة من ّأمي وأختي وأبي ،وعانيت األعباء أثناء تخرجي من
الجامعة ،بعد نزوح عائلتي وخسارة كل مصادرالدخل.
أنا بغياب الزوج أقوم بكل املهام املتعلقة بعائلتي دراسة األولد أو غيرها.
ً
بعد فقد الزوج وسجن بقية الرجال ضمن العائلة بدأت ألعب ً
تعجيزيا.
دورا
أصحبت مهامي أكثرمن قبل حيث مرض زوجي وقمت بمهام كثيرة.
ُ
ُ
قبل الحرب كنت طالبة وفي الحرب قتل اثنان من إخوتي واعتقل أبي؛ فأصبحت مسؤولة عن
مصروف العائلة.
ً
ً
ً
ً
أصبحت أعمل لتأمين معيشة األسرة ،ألن زوجي لم يجد عمال ،لكونه مريضا مرضا مزمنا.
ّ
عينة من كافة املناطق املدروسة
وجدت العديد من النساء أنفسهن ّ
يتحملن مهام جديدة ،بسبب قلة فرص عمل الذكور في البيئة التي
ً
يعيشون فيها ،أو لوجود فرص عمل مناسبة لهن في وقت ال يعمل في البيت سواهن ،فكان مثال خروج املرأة
ً
إلى العمل ً
ً
وقت ما كان يمكن لها أن تعمل
مباشرا ملفرزات الحرب
سببا
اقتصاديا على منطقة دون سواها ،في ٍ
لو كان الوضع كما هو في السابق ،حيث يعمل الذكور وال يجدون حاجة إلى عمل املرأة.
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ً
ُ
أصبحت ملزمة بإعالة أسرتي لعدم توفرفرص عمل إلخوتي الذكور ،وعدم وجود مورد مالي آخر
سوى راتبي.
ّ
ولدي مدخول شهري.
نعم من خالل تقديم الدخل للبيت ألنني أعمل
ُ
أصبحت أشارك في إعالة األسرة ،كنت من قبل أعمل وآخذ رواتبي كافة ،أما اآلن فأنا املعيل في
املنزل
ّ
عينة من إدلب ومناطق درع الفرات
وساهمت النساء في أعمال منزلية لصالح السوق (غير املهام الرئيسة املوكلة إليها في العمل املنزلي) وأخرى
ً
اقتصاديا.
غير منزلية ،وذلك ملساعدة األسرة
أعمل في املنزل لبعض املحال التجارية ،ألنني أصبحت بحاجة إلى العمل ملساعدة زوجي في
مصاريف العيش.
أبي معتقل ،وأعمل ملساعدة أمي في مصروف املنزل.
اآلن ،أعمل ألساعد والدي في مصروف األسرة.
ُقتل والديّ ،
وعلي العمل من أجل تأمين مستقبل إخوتي.
ّ
عينة من مناطق درع الفرات
إيجابا ،تباينت وجهات النظر ً
سلبا أو ً
من وجهة نظر أفراد ّ
العينة ،في اتجاه هذا التغير ً
تبعا للبيئات التي
ّ
هن فيها ،ومدى تقبلها هي واألسرة واملجتمع الحاضن لنتائج هذه املهام الجديدة ،وهو ٌ
أمر يمكن تفهمه
اجتماعيا ،إذ إن شغل املهام املفاجئة التي وجدت املرأة نفسها َ
ً
أمامها قد شكل ما يشبه الصدمة في بعض
الحاالت ،أو التحرر في حاالت أخرى.
ً
طبعا ،تغيرت كلها .كنت أدرس من قبل ،أما اآلن فأنا أم لطفلين أحدهما مريض ،وأعمل
مستخدمة في روضة أطفال إضافة إلى مهامي املنزلية ،وهو تغيرسلبي ً
جدا.
تغيرت نحو األسوأ ،بسبب ظروف عملي الصعبة ،مثل تغيبي لفترات عن منزلي.
ُ
أصبحت أعمل في محل لأللبسة النسائية في إدلب ،وأعاني ً
كثيرا في عملي بسبب الوقت الطويل
ً
أيضا مشكلة التعامل مع مجتمع ريفي ينظرإلى األرملة واملطلقة نظرة
وتركي أطفالي كل هذا الوقت ،و
طبعا ّ
شفقة ،إضافة إلى مهام املنزل ورعاية والدي ،وهذا ً
تغيرسلبي.
ّ
عينة من املناطق املدروسة كافة
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ً
إيجابيا ،إذ أفسح لهن مساحة من الحرية واستالم مهام كانت
وهناك من النساء من وجدن هذا التغير
ً
حكرا على الذكور ،أو إلثبات قدرة املرأة على القيام بكل مهامها بسوية جيدة.
ً
إيجابا ،حيث بدأت أعمل ،وكانت هناك معوقات حول عملي لكوني أنثى ،لكن بفضل
تغيرت
الحرب أصبح هناك تطورفي األفكار.
ُ
قبل األزمة ،لم أكن أعمل خارج البيت .اآلن صرت امرأة عاملة ،ازدادت املهام ولكن املوقع لم
يتغيرألنه باألساس تشاركي.
ُ
ّ
ً
إيجابا ،وأصبحت أكثرثقة وتطورت مواهبي.
تغيرت املهام
تغيرت  180درجة ،كنت ّ
مربية أما اآلن فقد انصرفت إلى الشأن العام مع الهتمام باألسرة.
ّ
عينة من مناطق سيطرة قوات ()PYD
 -4الستقراروعدم األمان واملجتمع الجديد
عند رصدنا طبيعة حركة املرأة في املناطق األربع املتناولة بالدراسة ،كان ملتغير االستقرار والوضع األمني
الدور الكبير في حرية الحركة والتنقل بالنسبة إلى املرأة في هذه املناطق.
ففي املناطق التي كان تنظيم الدولة اإلسالمية (داعش) يسيطر عليها ،كان من الصعوبة بمكان تجول
املرأة دون وجود "محرم" معها ،إضافة إلى ارتداء اللباس الخاص الذي فرضه عليها تنظيم (داعش) املتشدد.
أما في مناطق إدلب وريفها ،حيث تسيطر فصائل املعارضة اإلسالمية الراديكالية ،فقد أفادت ّ
العينة
بصعوبة التنقل "غالب األحيان" بين املناطق ،بسبب قلة األمان "عمليات الخطف والقتل" من جهة،
ً
وصعوبة املواصالت من جهة ثانية ،وعدم تقبل املناخ العام لحركة املرأة وحدها من جهة ثالثة .فضال عن
القصف الذي يمكن أن يحدث في أي وقت؛ ما يرفع نسبة الخوف من الحركة لدى الجميع.
كثيرا في هذه املناطق ،سواء اللواتي ّ
كن يعشن فيها من ُ
وقد عانت املرأة ً
قبل أو الوافدات في موجة
التهجير القسري الذي قام به النظام بحق األهالي في ريف دمشق وحمص وريفها.
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ً
حاليا ،حركتي مقيدة لدرجة كبيرة حيث إنني بحاجة إلى م رافقة أحد ،لعدم وجود مواصالت
وعدم القدرة على خروجي من غير محرم شرعي لبعض األماكن ،وعدم وجود األمان الشخص ي
للتحرك ،نتيجة تكرارعمليات الخطف والقتل.
توجد صعوبات تواجه جميع اإلناث ،على ما أعتقد ،منها صعوبة التنقل من دون رجل لعدم
وجود األمان ُوبعد املراكزالخدمية ،أضطرإلى اصطحاب أحد أطفالي في حال غياب زوجي.
يوجد إعاقة في الحركة والتنقل بسبب الوضع األمني غيراملستقر.
ّ
تحكم الجهات الحاكمة في املناطق املحررة في لباس املرأة.
كنت من ُ
قبل في دمشق ،وكانت خيارات التنقل متاحة بشكل أكبر .هنا مجتمع منغلق ،ول يمكنني
ً
التنقل بمفردي لنعدام األمانّ ،
وعلي التقيد باللباس الشرعي املفروض على النساء ،فضال عن تقييد
الجلوس في األماكن العامة.
ّ
عينة من إدلب وريفها
لكن الكالم السابق ال يعني أن األسباب السابقة تجتمع لتمنع املرأة من التجول والتحرك بحرية ،بل
يكفي في بعض األحيان وجود أحد هذه األسباب ،ال ّ
سيما مع وجود نسبة من النساء اللواتي يعملن في
مؤسسات ومنظمات مختلفة ،وهو ما ّ
عبرت عنه بعض سيدات العينة ،من عدم وجود مشكلة لديها في
التحرك في املنطقة أو بين املناطق.
ل يوجد أي قيود مباشرة على الحركة.
ً
القيود هي شخصية ،بسبب الخوف من األوضاع األمنية ،وهي تقتصر فقط على التنقل ليال.
ّ
عينة من إدلب
أما في مناطق "درع الفرات" ،فقد عانت النساء القادمات بسبب التهجير القسري من مناطق مختلفة،
من ريف دمشق وحمص وغيرها ،ما أسمته صعوبة التحرك والتأقلم ضمن "مجتمع غريب" على حد
وصفهن ،مع تصريحهن ّ
بتغير الوضع األمني بين املناطق التابعة لسيطرة املعارضة في املنطقة.
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الحركة نادرة بسبب ظروف الحرب ،ول أخرج إل مع زوجي في الحالت الضرورية .نزحنا إلى مجتمع
غريب وهذا أكبرعائق للخروج.
نسبة تحركي أ ّ
قل ،بسبب قلة األمان وتغيرظروف املجتمع ،فقد نزحنا إلى مجتمع جديد ل نعرف
فيه ً
كثيرا من الناس ،ل يوجد أي قيود سوى انتقالنا إلى مجتمع جديد ومنطقة جديدة لم نتأقلم
ً
وغالبا برفقة أخي.
معها كما يجب ،أتنقل بحرية
ل يوجد أي حركة إل للحالت الضرورية ،ويكون ذلك برفقة زوجي أو ابني ،ألننا في مجتمع غريب
ل نعرف ً
أحدا.
نحن في مجتمع غريب ،ليس لدينا أقرباء أو معارف هنا.
ل يوجد عائق سوى قلة وسائط النقل العامة وانتقالنا إلى مجتمع جديد املعارف فيه قليلة.
ّ
عينة من مناطق درع الفرات
من ناحية أخرى ،لم تجد كثير من النساء صعوبة في الحركة إال في ما يتعلق بالوضع األمني في بعض
ً
الحاالت ،خوفا من تفجيرات أو مناوشات هنا أو هناك ،أو بسبب قلة املواصالت من الناحية الخدمية.
ل يوجد أي قيود تمنعني من الحركة ،وبسبب مسؤوليتي أتحرك ً
كثيرا ،وأسافر لزيارة أقاربي في
مناطق كثيرة ،ما يعوقني قلة وسائل النقل العامة وبعد املسافات.
أستطيع التنقل بمفردي في بعض األحيان ،ل يوجد أي قيود.
ل يوجد أي معوقات في التنقل في األماكن القريبة ،لكني ل أستطيع الذهاب خارج املنطقة إل
برفقة أخي ،بحكم ظروف الحرب.
أتحرك بحرية ول يوجد أي عائق.
ل يوجد لدي أي مشكلة في الحركة ،ويكون تنقلي ً
دائما برفقة ابني أو أخي أو صهري ،بسبب
املسافات الكبيرة وظروف الحرب.
ّ
عينة من مناطق درع الفرات
أما حركة املرأة وتنقلها في مناطق سيطرة قوات ( )PYDالكردية ،فكانت أكثر راحة ،بسبب استقرار
الوضع نسبيا (فترة تنفيذ البحث) .إذ تتحرك املرأة واألفراد هناك بشكل أكثر حرية ،وباتوا يتنقلون بين
املحافظات واملناطق الواقعة تحت سيطرة النظام السوري ،بسبب التنسيق بين الطرفين.
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هناك حرية قبل وبعد الحرب ل يوجد تغيير.
أصبحت حركة الخروج أكثرلألماكن العامة.
أصبحت لي حرية الخروج والسفر إلى بقية املحافظات ،ول توجد معوقات حول حركة خروجي
ودخولي.
ّ
عينة من مناطق سيطرة ()PYD
ومع ذلك ،فإن االستقرار النسبي الذي تتسم به املنطقة لم يمنع التخوفات لدى بعض ّ
العينة؛ فكانت
ً
خوفا من الوضع األمني تارة ،وتارة أخرى ً
تبعا لطبيعة البيئة التي تعيش فيها حيث تكون
حركتهن مقيدة
محافظة وال تسمح للفتيات بالتحرك بحرية.
الحركة أصبحت أصعب بسبب الوضع األمني ،حيث ل يوجد أمان.
ل توجد سوى القيود األمنية.
الحركة أسهل قبل الحرب ،وتغيرت بسبب سوء األوضاع األمنية.
مقيدة بالسلطة األبوية واملجتمعية.
أصبحت الحركة أصعب بسبب الظروف املادية ووضعي كمطلقة.
ّ
عينة من مناطق سيطرة قوات ()PYD
 -5خيارات متاحة في التعليم ومستقبل غامض
صرح به أفراد ّ
كانت خيارات التعليم أمام املرأة متاحة دون عوائق أسرية أو مجتمعية ،بحسب ما ّ
عينة
الدراسة .ففي املناطق التي تسيطر عليها الوحدات الكردية تلخصت املشكلة بالسفر بين املحافظات
السورية ،وعدم سهولة الوصول إلى الجامعات في ظل وضع أمني مضطرب .أما بالنسبة إلى النساء اللواتي
كن تحت حكم تنظيم الدولة اإلسالمية (داعش) فقد ذكرن أنهن لم يكملن التعليم ،بسبب سيطرة التنظيم
على املنطقة التي ّ
كن فيها.
أما في مناطق إدلب وريفها ومناطق درع الفرات ،فكانت هناك عدة معوقات ،هي:
 عدم وجود بنية تحتية مناسبة في املدارس والجامعات. ُبعد املدارس والجامعات وعدم توفر وسائل مواصالت دائمة. التخوف من القصف الذي يستهدف املنشآت التعليمية. عدم االعتراف بالشهادات الصادرة من الجامعات.أما بخصوص ما يتعلق باملعوقات األسرية واملجتمعية ،فقد أكدن أن العرف االجتماعي يشجع على
التعليم ،وال يفرض ً
قيودا تجاهه.
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املعوقات هي بعد املكان عن مكان إقامتي وصعوبة املواصالت ،وضرورة وجود ُم رافق ذكرلعدم
وجود األمان في التنقل ،ول يوجد عرف يمنع تعليم اإلناث.
لم أستطع إكمال الدكتوراه ،بسبب حصاراملنطقة ،ول يوجد عرف يمنع التعليم.
ليس هناك قيود كثيرة على التسجيل في الجامعات ،ولكن عدم العتراف بها هو ما يجعل
ً
النضمام إليها عائقا.
لم أكمل تعليمي بسبب بعد املدرسة عن منزلي ،وعدم وجود مستقبل للشهادة التي تمنحها
ً
رسميا.
املدارس ألنها غيرمعترف بها
ليس هناك أي مستقبل للتعليم فال اعتراف بالجامعات ول املعاهد.
بعد املكان وقلة املواصالت والقصف املباشر على تجمعات التعليم.
ّ
عينة من مناطق إدلب ودرع الفرات
باملقابل ،وجدت بعض سيدات العينة أن الوضع ليس ً
سيئا ،فالتخرج من جامعة في املنطقة التي تعيش
فيها هو ٌ
أمر جيد ،إذ إنها ال تضطر إلى عدم إكمال تعليمها بسبب قيودها في الجامعات التابعة للنظام.
كذلك فإن وجود دراسة افتراضية على اإلنترنت قد يقلل من صعوبات تحصيل التعليم العالي مع شهادة
معترف بها.
يوجد تسهيالت من خالل برامج التعليم على اإلنترنت.
تخرجت في جامعة حلب الحرة ،ووجود جامعة في املناطق املحررة من النظام هو من أهم
التسهيالت.
ّ
عينة من مناطق إدلب ودرع الفرات
 -6صعوبات ومحسوبيات في الحصول على العمل ..ومردود مالي ضئيل
باستثناء النساء اللواتي ّ
كن تحت حكم تنظيم الدولة اإلسالمية (داعش) ،حيث لم يكن يسمح لهن
بالعمل إال في حاالت ضرورية وخاصة ،فإن أفراد ّ
العينة في املناطق األخرى أجمعن على وجود فرص عمل
مختلفة (بغض النظر عن طبيعتها) تحتاج إلى كثير من الوساطات واملحسوبيات ،وال ّ
سيما في عمل
املنظمات املختلفة (املحلية والدولية) في تلك املناطق .ما عدا ذلك ،فإن العمل الخاص كان شبه غائب عن
النساء في العينة ،وحضر العمل الزراعي بقوة ،وال سيما في مناطق إدلب وريفها ودرع الفرات .أما من يعملن
في قطاع التعليم أو الصحة فكانت طبيعة شهادتهن تفرض وجودهن في تلك الوظائف .وتجب اإلشارة إلى
أن بعض األسر ،في مناطق إدلب وريفها ودرع الفرات ،ال تسمح للفتيات بالعمل.
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ويمكن ذكر العديد من الصعوبات التي واجهت نساء ّ
العينة في الحصول على عمل ،أو الصعوبات التي
يعانينها في عملهن بما يأتي:
 تقبل املجتمع لعمل املرأة ،لكن مع الفصل بينها وبين الذكور (إدلب وريفها). ُبعد أماكن فرص العمل (املناطق الحدودية). الوساطات واملحسوبيات في الوظائف ،وال سيما في املنظمات. -استغالل الجهد في العمل الخاص وقلة الدخل املالي.
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ليس لدي خيارات سوى العمل في الروضة التي تقع بجانب املنزل ،لصعوبة وسائل النقل.
ل يمكن للفتاة أن تعمل في أسرتنا ،فالرجال مسؤولون عن إعالتها.
تركت التدريس بسبب طلب ارتداء الخمار .ويوجد تقييد في اللباس وتواجهنا صعوبات في التنقل.
معظم املنظمات وخاصة املحلية يتم التوظيف فيها على أساس الواسطة واملحسوبيات.
يوجد هناك العديد من املنظمات ،لكنها تتمركز على املنطقة الحدودية ،ول يمكن الذهاب إليها
لقلة املواصالت.
ّ
عينة من مناطق إدلب وريفها
 -7ثقافة تطوع وإغاثة بسبب الحرب
على الرغم من تصريح عدد من أفراد العينة في مناطق الدراسة ،بمنع األهل لهن في املشاركة في األعمال
التطوعية واإلغاثية ،كانت هناك باملقابل مشاركات فعالة لدى كثير من النساء في ميدان التطوع واإلغاثة
كذلك ،وذلك بحسب ما يسمح به املجتمع املحلي من جهة ،ولتداعيات ظروف الحرب من جهة أخرى.
وبا ستثناء النساء اللواتي كن تحت سيطرة تنظيم الدولة اإلسالمية (داعش) ،كان هناك مشاركات
متعددة بحسب طبيعة الوضع العسكري والحياتي في املناطق التي تعيش فيها النساء ،وبما يسمح لهن من
التحرك بتنفيذ أعمال تطوعية وإغاثية.
فقد ّ
صرح أفراد العينة في مناطق سيطرة (داعش) بأن ال وجود ملثل هذه النشاطات في ظل حكم الدولة
اإلسالمية (داعش) ،مع مشاركة تطوعية واحدة كانت قبل ذلك تمثلت باالشتراك بحمالت توعية لألسرة،
وتوزيع كراس ي لذوي االحتياجات الخاصة.
تركزت املشاركات في منطقة إدلب وريفها (مع النازحات في موجة التهجير من مناطق ريف دمشق) ،على:
 دعم نفس ي وأنشطة لألطفال. مشاريع خدمية في القرى كتمهيد طرقات وترميم مدارس. تعليم األطفال املنقطعين عن الدراسة. -التعليم في املخيمات.
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دعم نفس ي وأنشطة لألطفال ،بسبب تعرض الناس ألزمات نفسية كبيرة خالل الحرب.
دعم مادي لبعض املشاريع التطوعية التي يقوم بها شباب القرية من تمهيد طرقات أو ترميم
مدرسة وغيرها.
تدريس األطفال وإقامة مركزصديق للطفل ملساعدة األطفال في تجاوزاألزمة ً
نوعا ما.
فريق ملهم التطوعي لألعمال اإلنسانية (تقديم املساعدة للنازحين والناس األشد حاجة).
التعليم في املخيمات.
عندما كنت في الغوطة ،قمت بالتعليم املجاني بسبب ظروف املنطقة الصعبة.
ّ
عينة من مناطق إدلب وريفها
أما في مناطق درع الفرات ،حيث فيها أعداد كبيرة من املهجرين من ريف دمشق وحمص وريفها ،فتركزت
النشاطات التطوعية واإلغاثية بما يأتي:
 محو أمية الصغار والكبار. أنشطة دعم نفس ي لألطفال. كفاالت األيتام وذوي االحتياجات الخاصة. التطوع في مشافي ميدانية.في بداية الحرب ،انتشرت ظاهرة تسرب الطالب من املدارس ،وانتشرت األمية بنسبة كبيرة بين
املتسربين .عملنا متطوعين على إقامة حلقات ملحو األمية وتعليم القراءة العربية السليمة للصغار
وحلقات أخرى للكبار.
أنشطة دعم نفس ي لألطفال وتوزيع سلل إغاثية للمحتاجين.
متطوعة في مستشفى ميداني.
رعاية األيتام وإقامة نشاطات لهم وفي حمالت توعية لنساء الغوطة وفي عفرين.
عملت في كثيرمن املشافي امليدانية منذ بداية الثورة ،وأجريت ً
كثيرا من العمليات.
نعم شاركت في أعمال إغاثية ،وعملت في املجلس املحلي في جوبر ،وفي مكتب مهجري دمشق في
عفرين في بداية تأسيسه.
ّ
عينة من مناطق درع الفرات
وفي املناطق التي تسيطر عليها قوات ( )PYDالكردية ،كانت النشاطات كسابقاتها ،لكن مع اختالف
ً
خصوصا مع هجوم (داعش) على بعض املناطق هناك ،أو مع األحداث البارزة كالنزوح من
املسببات
الحسكة.
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في مخيمات النازحين .أعمال طبية وإسعافية مدة محدودة ً
جدا.
شاركت في حمالت توعية للشباب وتبرع بالدم خالل األحداث في الحسكة.
مع منظمات املجتمع املدني ،كانت مشاركتي مرهونة باألحداث التي وقعت في الحسكة وحالت النزوح
الجماعي.
قمت بأعمال تساهم في رفع املعنويات في إحياء حفالت في املخيمات وأعمال ثقافية وموسيقية.
مساعدة الالجئين القادمين من حمص وديرالزور.
ً
في وقت هجوم (داعش) ّ
قدمت ألبسة وفرشا للعائالت النازحة.
قمت بأعمال إغاثية وتوزيع سالل غذائية ومدافئ للنازحين.

ّ
عينة من مناطق سيطرة ()PYD

 -8.حضورنسائي في التظاهرات ودعم لجبهات القتال
مع اختالف مسببات املشاركة في التظاهرات وبعض الفعاليات املرتبطة بالحراك بين النساء في املناطق
املدروسة؛ فقد صرحت سيدات العينة بأمرين :األول صعوبة مشاركة املرأة في التظاهرات إال بموافقة أهلها
أو ّ
تقبل نمط األسرة للمشاركة ،والثاني هو أنها عندما شاركت كانت مشاركتها فعالة وداعمة للحراك بكل
مراحله.
كثيرا من النساء انكفأن بعد العنف الشديد للنظام عن الخروج في التظاهراتّ ،
صحيح أن ً
لكن
ّ
ستستمر ،لوال ردة الفعل العنيفة تجاههن وتجاه التظاهر بشكل عام.
مشاركتهن كانت
خرج عن القاعدة النساء اللواتي كن تحت سيطرة تنظيم الدولة اإلسالمية (داعش) ،حيث لم يكن هذا
ً
مسموحا ،ومع ذلك فقد ذكرت إحدى أفراد ّ
العينة أنها قامت مرة واحدة بالتظاهر فقط ،وذلك
النشاط
"عند اعتقال زوجي وأخي من قبل تنظيم داعش ،وفشلت بسبب القمع".
وفيما يأتي نماذج من طبيعة املشاركات في التظاهرات ،وسبب االنقطاع عنها في املناطق األخرى:
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نعم ،شاركت في تظاهرات بدمشق ،منطقة امليدان بداية الثورة السورية ،وتوقفت بسبب السفر
ً
خصوصا بعد
إلى إدلب .العرف هنا يختلف ،حيث ل يمكن أن تكون الفتاة في مثل هذه األماكن
استخدام السالح.
لم أشارك بسبب خطورة التظاهرات والخوف.
ل ،ألنها أعمال مخصصة للرجال فقط ،بحسب العرف السائد من رفض املجتمع وجود األنثى
في التظاهرات.
كنت أشارك في التظاهرات ضد النظام في البدايات ،ولكنني توقفت بسبب العتقالت واستهداف
التظاهرات بالسالح الناري.
نعم ،حضرت تظاهرات ولكن عددها قليل بسبب قلة عدد النساء في التظاهرات في سلقين.
ل ،في منطقة الغوطة ل يمكن للنساء املشاركة في مثل هذه الفعاليات.
كنت أتمنى ذلك ،ولكنه عمل للرجال فقط وأخاف من العتقال.
ّ
عينة من مناطق إدلب وريفها
أما في مناطق (درع الفرات) ،حيث عدد من سيدات العينة من ّ
املهجرات من ريف دمشق وحمص
وريفها ،فكانت املشاركات على الشكل اآلتي:
ُ
تظاهرات نسائية في بداية الثورة .توقفت ألن الثورة تحولت إلى حرب بسبب إجرام النظام وقمع
التظاهرات.
فعالية نسائية ،مؤتمرلتنظيم اتحاد نسائي ،توقفت بسبب النزوح.
ّ
تظاهرات نسائية وتظاهرات عامة في بداية الثورة ،توقفت بسبب تحولها إلى مسلحة بفعل قمع
النظام للتظاهرات.
تظاهرات نسائية في بداية الثورة ،توقفت مع تحول الثورة إلى مسلحة بسبب إجرام النظام.
شاركت في العديد من التظاهرات في الغوطة الشرقية وإدلب وعفرين.
كان لدي نشاط محو أمية سياسية للنساء في الغوطة.
مؤتمرات في ريف حمص ومؤتمرات في الشمال املحرر.
أشارك في أي فعالية تقيمها أي منظمة كي أستفيد منهاً .
أيضا شاركت في التظاهرات بداية الثورة.
ّ
عينة من مناطق درع الفرات
أما في املناطق التي تقع تحت سيطرة قوات ( )PYDالكردية ،فقد كانت املشاركات مقتصرة على البيئة
املحلية الكردية ،في حال سماح األسرة للمرأة باملشاركة.
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نعم ،شاركت في تظاهرات عدة .توقفت عن ذلك بسبب توقف التظاهرات في منطقتي.
لم أشارك .لم تطرأ هذه الفكرة ببالي ألني أظنها بال جدوى.
أشارك في تأبين شهداء الحرب وندوات حول املرأة بشكل محلي.
كنت أخرج مع املسيرات الداعمة للشعب الكردي.
خرجت من أجل التعليم والشهداء ودعم مشاريع وحدوية كردية.
دعم الفيدرالية ودعم الهيئة العليا لتشكيل مرجعية كردية.
خرجت في مسيرات دعم للشعب الكردي.
شاركت في عدة وقفات :وقفة من أجل جدار العزل من جهة تركيا ،وقفة ثقافية مع عفرين،
ً
تضامنا مع كوباني.
مشاركة في تأبين الشهداء وحضور فعاليات وندوات مجتمعية تتعلق باملرأة لتمكين دورها في
املجتمع.
تأبين الشهداء وحضورالحفالت ومسيرات للمطالبة بحقوقنا.
ّ
عينة من مناطق سيطرة قوات ()PYD
اختصت بها النساء اللواتي ّ
ّ
كن على تماس مباشر مع األعمال
من جانب آخر ،كانت هناك نشاطات
القتالية في املناطق التي ّ
كن فيها ،كريف حمص واملناطق التي تسيطر عليها الوحدات الكردية .وشملت هذه
مشاف ميدانية لهذا
النشاطات عمليات إعداد الطعام للمقاتلين ،وإسعاف الجرحى واملصابين ،والعمل في
ٍ
ً
كن في حمص وريفها ،وقت اشتداد االشتباكات واألعمال القتاليةّ ،
وتحديدا النساء اللواتي ّ
وهن
الغرض،
اآلن في مناطق (درع الفرات).
إعداد طعام للمقاتلين :عند وجود اقتحام للنظام للمنطقة كنا نطهو الطعام للمقاتلين
(حمص).
إعداد طعام للمقاتلين في املعارك بمساعدة نساء الحي.
عملت في مطبخ ميداني للمقاتلين.
مطبخ ميداني للمقاتلين ورعاية املصابين في أوقات املعارك وتقديم الطعام لهم.
دعم إغاثي ونشاط إسعافي.
مشفى ميداني.
ّ
عينة من مناطق درع الفرات
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أما النساء في مناطق إدلب وريفها ،فلم يذكرن وجود نشاط في هذا امليدان ،وكذلك األمر بالنسبة إلى
النساء اللواتي كن تحت حكم تنظيم الدولة اإلسالمية (داعش).
أما في املناطق التي تسيطر عليها الوحدات الكردية ،فقد تنوعت الحاالت مثل:
 تقديم مساعدات طبية أيام املعارك والقتال. القتال مع قوات ( )PYDفي معركة الهول وشنكال ضد تنظيم (داعش). أعمال حراسة مسلحة أثناء دخول عناصر (داعش) إلى املدينة. إعداد الطعام للمقاتلين والحرس. -9غياب املشاركة السياسية
أما مشاركة املرأة في األعمال السياسية والتنظيمية عن طريق االنتماء إلى أحزاب أو نقابات أو هيئات،
أو تأييد البعض واتخاذ مواقف من البعض اآلخر ،فكانت في ّ
العينة شبه غائبة ،وهو أمر يبرره بعد املواطن
السوري من السياسة بشكل عام ،وانخفاض مستوى املشاركة في األحزاب (إذا ما استثنينا حزب البعث
وسياسته التعبوية اإلجبارية).
وإذا كانت النساء في املناطق التي كانت تحت سيطرة تنظيم الدولة اإلسالمية (داعش) قد ّ
صرحن بأن
هذه النشاطات ممنوعة في ظل سيطرة التنظيم (على الرغم من رغبة البعض في االنتماء إلى جهة تقاتل من
أجل الحرية)؛ فإن غالبية اإلجابات من العينة في املناطق األخرى اتفقت على أن السياسة هي ٌ
حكر على
الرجال ،وأنهن ال يرغبن في العمل السياس ي بسبب مشقته ووعورة وخطورة العمل به.
ففي مناطق إدلب وريفها ،ابتعدت النساء من العمل السياس ي ،مقابل بعض املشاركات في الهيئات
التنظيمية الخاصة بالنساء مثل االتحاد النسائي.
املجتمع ل يتقبل مشاركة املرأة فيها.
السياسة للذكورفقط ول يتوجب على النساء القيام بها.
ل أحب املشاركة في مثل هذه األعمال.
عدم اقتناعي بشرعيتها ،ول يمكن أن تقوم بدورها السياس ي كما يجب ،ويتم تحجيم مشاركة
املرأة عن طريق الطعن بالشرف.
انتسبت إلى التحاد النسائي في الشمال السوري ،وما أزال أعمل فيه لتمكين وتدعيم دور املرأة
وزيادة فعاليته هنا.
ّ
عينة من مناطق إدلب وريفها
أما في مناطق (درع الفرات) ،فقد اشتغلت بعض النساء في أعمال تنظيمية وسياسية ،حين ّ
كن في
دمشق وريفها وحمص وريفها؛ بعضها توقف بسبب عملية التهجير إلى الشمال السوري.
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تنظيم اتحاد نسائي في ريف حمص ،لكن العمل لم يكتمل بسبب النزوح للشمال السوري.
ً
ً
عضوا فاعال فيها ،وساهمت في
تم تشكيل الشبكة السياسية للمرأة في الغوطة الشرقية ،وكنت
تأسيسها وفي تحضيروإلقاء محاضرات لنشرالوعي السياس ي لدى النساء خالل الحصار.
انتسبت وشاركت ،ألن السياسة هي جزء من حياتنا اليومية ،وعلينا أن ندرك ً
جيدا ما يدور
حولنا.
ّ
عينة من مناطق درع الفرات
وفي املناطق التي تسيطر عليها قوات ( )PYDالكردية ،كان هناك مشاركة سياسية مقبولة ً
قياسا إلى
املناطق األخرى ،لكنها كانت قليلة بالعموم ،في ظل تصريح غالبية أفراد العينة بعدم رغبتهن في العمل
السياس ي ،أو عدم قدرتهن على ذلك ألسباب أسرية واجتماعية.
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ل أفضل النتماء ألي جهة سياسية.
لم يكن لي نشاط ألن أهلي يخافون علي.
أنتمي إلى حزب  PYDودرست ضمن أكاديميته وأدافع عن أهدافه.
أنتسب إلى الحزب الشيوعي.
كنت منضمة إلى حزب العمال الكردستاني ،وكنت أقاتل في صفوف .YPG
املنظمة الشبابية املجتمعية.
عضو في حزب التحاد الديمقراطي.
أنتمي إلى حزب سياس ي ،وتدرجت في املناصب (لم تذكرالحزب ألسبابها الخاصة).
أفضل الحياد.
ّ
عينة من مناطق سيطرة قوات ()PYD
 -10وضع ضبابي لدوراملرأة في املستقبل
تباينت وجهات نظر السيدات ّ
(العينات) في املناطق املدروسة حول مستقبل املرأة السورية ،في حال
انتهت الحرب ووجود االستقرار واألمان .ويمكن ذكر التصورات العامة الستشراف أدوار املرأة بما يأتي:
 بقاء العقلية الذكورية مسيطرة في املجتمع. بقاء األدوار املرتبطة باألسرة ورعاية األبناء. وجود مكانة لها في بناء املجتمع السوري الجديد. ضرورة توعية املرأة للوصول إلى مجتمع حديث.ومع ذلك ،فقد اختلفت وجهات النظر بين منطقة وأخرىً ،
تبعا للتأثر باملجتمع الحاضن من جهة ،ومن
التجربة الشخصية والجمعية للمرأة في كل منطقة بعينها.
مناطق إدلب وريفها:
أظن أن دوراملرأة الرئيس ي سيبقى في إطاررعاية البيت واألطفال.
أظن أن الحال ستبقى على ما هي عليه ،وتبقى الصعوبات التي تعانيها النساء في مجتمع ذكوري.
سيتفعل دوراملرأة بشكل أكبرفي قيادة املجتمع.
كثير من النساء استطاعت فرض نفسها كقوة وتأثيرمن ناحية العمل والعلم.
سيكون لها دورفعال ،ألنها في الحرب قامت بأدواررئيسية ،وسيكون لها حرية رأي أكثر.
سوف تعمل في جميع القطاعات ً
تقريبا.
أصبحت على قدر أكبر من املسؤولية بسبب الحرب ،ولكنها تحتاج إلى إعادة تأهيل في حال انتهت الحرب
وستبقى بحاجة إلى الدعم الدائم.
ّ
عينة من إدلب وريفها
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مناطق درع الفرات:
ً
وخصوصا مجال السياسة ،والسبب هو الحرية التي
سيكون لها دورأكبر ،وستدخل كل املجالت
ً
كسبناها في املناطق الخارجة عن سيطرة النظام ،وإذا انتهت الحرب فسيكون املجال آمنا لها في ظل
الحرية ،للمشاركة في كل مفاصل الحياة.
سيكون لها دورتنظيمي كبير ً
جدا ،في حال إسقاط النظام وبناء نظام تعددي ديمقراطي .ستدخل
كل املجالت وتبدع وهي قادرة على ذلك.
املرأة سيكون لها دورفعال ،إذا تهيأت لها التدريبات املناسبة التي تحقق لها الوعي.
تربية األولد تربية صالحة ليكون لهم دورفي املجتمع ،وهذه مهمتها األساسية وهي أشرف مهمة.
األهم التوعية في املجال السياس ي ،لتأخذ دورها وتنافس الرجل في هذا املجال ول تبقى بعيدة
منه.
أقوم بتهيئة بناتي بكل الطرق من ناحية التعليم واإلعداد النفس ي والتحفيز ،ليكون لهم دورفعال
في املجتمع بعد الحرب ويكونوا مؤثرين ولهم مكانة مرموقة.
سيكون لها دوررئيس ي مثل دورالرجل في كل املجالت ،وهي قادرة على ذلك ولديها املؤهالت.
سوف يستمروضعها الحالي بسبب العرف.
أرى املرأة في الحرب وقد أخذت دورها ومكانتها الحقيقية ،وأبدعت في مجالت متعددة ،وكانت
إلى جانب الرجل وسدت الثغورالتي تركها لها لنشغاله بالحرب.
أراها قوية وفاعلة وقادرة على النهوض باملجتمع وإعادة بنائه بأسس صحيحة وسليمة بقوة
وعزيمة أكبر(التجربة األملانية).
علينا أن ندخل معترك السياسة بشكل أكبرونكتسب الخبرة فيه.
ّ
عينة من مناطق درع الفرات
مناطق سيطرة (داعش):
تريد.
-

ستبقى على حالها ،حيث يتحكم الرجل في كامل حياتها وخاصة تعدد الزوجات.
إذا انتهت الحرب فستكون األوضاع باتجاه األفضل ،وستتحسن أوضاع املرأة ً
كثيرا.
في حال هدوء األوضاع ،يمكن أن تقوم بكل أدوارها.
املرأة بعد الحرب أصبحت قوية ،وتتحمل كل الضغوطات واملسؤوليات فيمكنها الوصول حيث
أعتقد أنها أصبحت أقوى وأقدرعلى القيام بمهامها ودورها في املجتمع.
األمورتتجه نحو األفضل بخصوص موقع املرأة في املرحلة القادمة.
املرأة أصبحت قوية الشخصية ،وسيكون لها دوركبيربعد الحرب.

ّ
عينة من مناطق سيطرة (داعش)
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مناطق شرق الفرات:
ّ
تقدمت في كثيرمن املجالت العلمية والعملية ،وأصبحت قادرة على اتخاذ قرارات بنفسها.
انتقلت املرأة للعمل امليداني وأصبحت ترتاد مجالت أكبر من الرجلّ ،
وتقبلها املجتمع ،ولم يبق
ً
املجتمع عائقا أمام املرأة.
املرأة أصبحت حرة وتعمل في مجالت مختلفة.
الثورة الحالية هي ثورة املرأة ،على األقل من حيث النتائج األولية ،حيث حصلت على كيانها.
ً
ً
قطعت شوطا ل بأس فيه ،ولكن هناك املزيد من التحررولن تعود للتخلف إطالقا.
لن يتغيروضع املرأة قبل وبعد الحرب ،حيث أصبحت سلعة وتجارة لألحزاب واملنظمات والعمل
الذي ل يناسبها.
وضعها سيئ بسبب قوانين األحوال الشخصية املجحفة.
املرأة في منطقتي تعاني الضطهاد بصوره املختلفة ولم تتقدم خطوة.
ً
املرأة ل تزال تحت قيود املجتمع ،والتقدم باتجاه الحرية ل يزال ضعيفا.
ً
وضع املرأة في ّ
فرصا أكثر في العمل الخدمي والسياس ي
تحسن مستمر .اآلن أصبحت تملك
والتنظيمي.
وضع املرأة أصبح أفضل اآلن ،ألن الحرية زادت ،ومنعت اإلدارة الذاتية تعدد الزوجات.
وضع املرأة أصبح أسوأ ،ألن القرارات التي تتخذها ل تنفذ ،وبصراحة حتى مشاركتها ضمن
الفعاليات السياسية مجرد خ رافة ،فالقرارات للرجال فقط.
في منطقتي ،تتنوع أدواراملرأة بحسب كل عائلة ،فمنهن من أخذت حقوقها كلها ،ومنهن من ل تزال
عالقة تحت سطوة رجل ،ول تزال املرأة تعاني حالة من التوتروعدم الستقرار.
ّ
عينة من مناطق سيطرة قوات ()PYD

ً
ثالثا -نتائج املجموعات البؤرية
رغبة في استكمال األطر املعرفية وامليدانية عن التغيرات التي طرأت على أدوار املرأة السورية في ظل
الحرب ،والبناء على ما يتم التوصل إليه في دراسة الحالة التي نفذت لهذا الغرض؛ فقد اتجهت هذه الدراسة
إلى اعتماد طريقة منهجية أخرى من منظور كيفي ،لتحقيق أهداف الدراسة بشكل شامل ومتكامل ،لذلك
تم اعتماد طريقة املجموعات البؤرية ،من خالل جمع بيانات واقعية من مجموعات من النساء والرجال من
املناطق املمثلة لعينة مناطق الدراسة جغر ً
افيا ،حيث أتيحت الفرصة للمشاركين في الجلسات الحوارية
ً
اجتماعيا.
للحديث والتعبير عن التغيرات امللموسة واملعيشة في أدوار املرأة
ُعقدت ثالث مجموعات بؤرية وتم اختيارها بحيث تغطي املناطق الجغرافية السورية املبحوثة التي تمثل
التنوع والشمولية لكل منطقة.
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ً
أول – نتائج نقاشات املجموعة املمثلة للجزيرة السورية
عقدت الجلسة في مدينة ماردين التركية ،وشارك فيها سبع نساء وثالثة رجال ،إضافة إلى مقررة الجلسة
ومدير الجلسة.
ُ
افتتحت الجلسة بعرض بصري من إعداد ّ
منسق الجلسة ،تضمن تفاصيل عن املشروع البحثي
والقائمين عليه ،كما تضمن ً
شرحا عن الجماعات البؤرية واستخداماتها املتعددة كأدوات منهجية في
البحوث االجتماعية ،والهدف من استخدامها في هذا البحث.
وبالطبع ،تم التعريف بموضوع البحث الحالي واملقاربة البحثية املعتمدة له ،وعرض املحاور األساسية
التي تدور حولها الجلسات وهي( :املرأة وأدوارها االجتماعية الجديدة ،املرأة واملشاركة االقتصادية ،املرأة
واملشاركة في الشأن املدني والسياس ي) في الجزيرة السورية ،إضافة إلى عرض أبرز التساؤالت التي يناقشها
البحث ،وانتهى االفتتاح باإلجابة عن أسئلة املشاركين وإجراءات التعارف وكسر الجليد ،كما ّ
تسمى،
وعرض ضوابط الجلسة وطريقة سيرها .وفيما يلي أهم النتائج:
أ -التغيرات الجتماعية الطارئة على أدواراملرأة السورية في الجزيرة السورية
في بداية الجلسة ،طرحنا على املشاركين في الجلسة الحوارية السؤال الرئيس املتعلق بأهم التغيرات التي
طرأت على أدوار املرأة السورية في املجتمع املحلي (الجزيرة السورية) نتيجة الثورة والحرب فيما بعد ،ويمكن
إيجاز نتائج الجلسات والحوارات باآلتي:
 .1تطرق املشاركون واملشاركات إلى أبرز املشكالت التي عانتها املرأة السورية قبل الثورة ،التي تتعلق
بغياب التشريعات التي تحمي املرأة وتضمن حقوقها ،وكانت جرائم الشرف من أبرز تجسيداها،
كما تناولت الجلسة مشكالت اجتماعية أخرى ،كالعنوسة وغيرها ،وكيف قامت األحزاب
السياسية التقليدية وحدها ببعض املبادرات الضعيفة تجاه األمر ،حيث كانت القوى الوحيدة
التي تحاول ممارسة أدوار سياسية محدودة في مناطق املكون الكردي بشكل خاص.
 .2أجمع املشاركون واملشاركات على أن سياسات النظام السوري لعبت ً
دورا في استغالل قضية املرأة
ً
اجتماعيا ،خالل الستينيات ،مما
في سورية واإلساءة إليها ،فاملرأة السورية كانت في حالة أفضل
كانت عليه في عام .2011
 .3اتجهت آراء املشاركات واملشاركين نحو الرأي القائل إن للمرأة السورية في مناطق املكون الكردي
ً
مشاركة واسعة في الحياة العامة ،لكن في النهاية ضمن ضوابط اجتماعية تفرض هيمنة الرجل التي
ّ
تعززها الثقافة االجتماعية التقليدية املوروثة ونمط التنشئة االجتماعية ،وقد دلل املشاركون على
الفكرة بأسماء عدد من العائالت الكردية التي تكنى بأسماء األمهات ال اآلباء ،مثل عائلة فاطمي
وعائلة وسيلة وغيرها.
 .4تفرع الحوار بين املشاركات واملشاركين باتجاه دور األسرة والتنشئة االجتماعية في تقرير مصير
َ
ً
َ
تحسنا ً
األخيرين ،تجلى في
العقدين
كبيرا طرأ خالل
الفتيات في املنطقة ،ومالت اآلراء إلى القول إن
مؤشرات مثل ارتفاع مستوى تعليم الفتيات ،وميل عدد أكبر من األسر إلى عدم التمييز بين األبناء
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والبنات في ما يخص حرية التنقل والخروج ،على سبيل املثال .بحيث يمكن القول إن ثقافة العائالت
شجعت على تحرر املرأة في مواجهة ثقافة املجتمع التقليدية.
إن ما ّ
يسمى بالحقوق التي ُمنحت للمرأة في منطقتنا ،ما هي إل أعباء إضافية تثقل كاهلها وتزيد
ً
ُ ّ ً
ً
مستعادا ،كان معناه في مجتمعنا (املحلي)
عد حقا
حياتها صعوبة ،مثال خروج املرأة إلى العمل ،الذي ي
أن تكدح املرأة في العمل ثم تعود لتكدح في البيت وتعتني باألطفال ،كل ذلك كان على حساب حياتها،
ً
ً
ونفسيا.
جسديا
مشاركة في الجلسة
 .5أجمع املشاركون واملشاركات على تضاعف حضور املرأة في ّ
الحيز العام في مرحلة الثورة ،لكنها بقيت
موجهة من قبل الرجل ،ومن أكثر الجوانب برو ًزا -كما هو معروف -موضوع حمل املرأة للسالح تحت
لواء قوات ( )PYDالكردية ،في ّ
املكون الكردي في الجزيرة السورية.
(حمل السالح) هو آخر الحقوق التي ُمنحت للمرأة ،لكن كل تلك املظاهر ل تش ي بتحول أعمق
على املستوى الفكري والتكويني.
مشاركة في الجلسة
ّ
للمكون الكردي ،وبحكم وجود حركة
 .6تحدث املشاركون واملشاركات عن خصوصية املجتمع املحلي
ً
ً
سياسية قديمة ومستنيرة ً
واقتصاديا،
اجتماعيا
نسبيا؛ فقد أتيحت مجاالت أوسع لحركة املرأة،
لكن ذلك املجتمع لم يكن يتسامح مع انخراط املرأة في الشأن العام السياس ي واملدني ،وذلك كان
ً
متصال بالخوف من العواقب املحتملة ،كاالعتقال من قبل النظام ،فاعتقال املرأة يختلف عن
اعتقال الرجل في ثقافة املجتمع املحلي .لكن بعد الثورة وزوال الخوف من النظام؛ انخرطت نسبة
كبيرة من النساء في العمل املدني والسياس ي ،من خالل املشاركة في التظاهرات املناهضة للنظام
السوري في السنة األولى للثورة ،وتأسيس التنظيمات النسائية واملدنية والسياسية ،ولكن ذلك كان
ملدة مؤقتة.
ً
 .7أظهرت نقاشات املشاركات واملشاركين أيضا أنه بعد الثورة حدثت عملية تغيير قسري للواقع
االجتماعي للمرأة ،تغيير ذي خلفيات أيديولوجية مدعومة من سلطة أمر الواقع (قوات PYD
الكردية) الحاكمة ،التي حاولت إزالة بعض املفاهيم في الثقافة املحلية ،واستبدالها ً
قسرا (بالقوة
العسكرية) ،وهو ما ترتبت عليه آثار عميقة في البنية االجتماعية واألسرية.
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عسكرة املرأة ،الدفع باتجاه العدائية نحوالرجل ،ومحاربة العادات والتقاليد ،على سبيل املثال،
هي من أساسيات أيديولوجية قوات  PYDالكردية.
مشاركة في الجلسة
في حين كان هناك مسار تغييري تدريجي ،كان من املفترض أن يتبلور ذلك املسار مع الثورة ،إال أنه ُ
ضبط
ُ
ُوو ّجه فيما بعد بشكل قسري .وهو ما ق ّيم في نقاشات الحضور كتغيير قسري سلبي بشكل عام ،ألنه سلب
إمكانية بروز وعي اجتماعي سياس ي طبيعي لدى املرأة في مناطق املكون الكردي .ويمكن القول بشكل عام إن
ً
مؤشرا
املرأة في الجزيرة السورية تسير نحو التحرر من سلطة الثقافة االجتماعية التقليدية ،وهذا ُيعد
ً
إيجابيا على املدى البعيد ،لكن يمكن الحديث في الوقت نفسه عن توفر الشروط والظروف السياسية
لتحرر املرأة في الواقع ،ولكن البنية الذهنية التقليدية ما زالت تعشش في ثقافة املجتمع املحلي ،وتلعب ً
ّ
دورا
ً
عائقا في وجه التحرر الذهني الحقيقي للمرأة.
ّ
تحدث بعض املشاركين واملشاركات عن العوامل الديموغرافية املتجسدة بغياب الشباب الذكور،
.8
نتيجة الهجرة والحرب ،وعن موت كثير منهم في ظل الحرب ،وأن تلك التغيرات أجبرت املرأة على
االنخراط في ميادين مختلفة أكثر مما كان عليه األمر ً
سابقا (قد يفض ي ذلك في النهاية إلى أن تقود
املرأة املجتمع ،بحسب إحدى املشاركات).
 .9في ظل املنظومة الحاكمة (قوى أمر الواقع) في الجزيرة السورية ً
حاليا ،اتفق معظم املشاركات
واملشاركين على أن املرأة هي أول ضحاياها ،فهي تتعرض لالستغالل االجتماعي والسياس يّ ،
ويتم
عسكريا ،وال ُيسمح للنسوة املنخرطات في تلك العمليات أن ينسحبن ُ
ً
ويعدن لحياتهن
تجنيدها
العائلية والطبيعية.
ّ
تعرضت فتاتان من منطقة الدرباسية للقتل ،بسبب انسحابهن من قوات ( )PYDالعسكرية
الكردية التي جندتهن.
ُ
أسست (قرية املرأة) في ريف الدرباسية ،وتناولتها العديد من وسائل اإلعالم كمنطقة نسوية
يحظرتواجد الرجال فيهاُ ،وي ّ
ً
عد ذلك ً
منافيا للطبيعة البشرية.
أمرا
املشاركات واملشاركون في الجلسة
 .10تطرق املشاركون واملشاركات كذلك إلى الفرق بين فكرتي املساواة والحقوق ،واتفق املشاركون على
أن الحاجة الحقيقة هي أن تحصل املرأة على حقوقها ،ال أن تتساوى مع الرجل ،فاملساواة وفق
املفهوم السائد تقتض ي مشاركة املرأة في القتال والعمل ومختلف األنشطة ،لكن ذلك في النهاية
ً
ّ
يخلف جهال لدى املرأة بحقوقها ،بينما القضية الحقيقية للمرأة هي قضية الحقوق وليست
املساواة.
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ًّ
تقبال أكثر لفكرة حرية لباس املرأة في مناطق املكون
 .11أجمع املشاركون واملشاركات على أن هناك
الكردي ،وقد أوضحت املناقشات أن تلك الحرية قد توسعت وبات تقييمها فوق الجيد .أي أن
ً
املجتمع املحلي في الجزيرة السورية بات أكثر تقبال ملسألة حرية لباس املرأة بعد الثورة .وكذلك
ُطرحت فكرة حرية االرتباط بالزواج ،ودرجة ّ
تقبل املجتمع للمرأة غير املتزوجة ،وبحسب آراء
املشاركين ،لم يتحقق ّ
تقدم كبير في هذا املجال ،وما زالت املرأة املتزوجة بدرجة ما تعامل كفرد
ناقص في املجتمع .أما من ناحية ّ
تقبل املجتمع لحرية املرأة الجنسية ،فقد اجتمعت معظم اآلراء
على أنه لم يطرأ ّ
تغير على هذا الصعيد ،وما زالت فكرة الحرية الجنسية مرفوضة بشكل كامل
داخل مجتمع الجزيرة.
ب -املرأة واملشاركة القتصادية:
في محور التغيرات التي طرأت على املرأة في الجزيرة السورية ،في ما يتعلق بالجانب االقتصادي ،طرحت
بعض األسئلة على املشاركين في الجلسة الحوارية ،حول التغيرات التي طالت حجم وطبيعة االنخراط
االقتصادي للمرأة في مجتمع الجزيرة السورية ،وكذلك تغيرات السياق املحيط بالظاهرة ،ومن أبرز النتائج
لهذه الجلسة الحوارية ،اآلتي:
ّ
 .1أجمع املشاركون واملشاركات على أن املرأة تمكنت إلى حد ما من إثبات حضورها االقتصادي ،خالل
العقود األخيرة ،وليس ّإبان الثورة وحسب ،حيث كان الرتفاع معدل تعليم الفتيات في املنطقة أثره
في زيادة انخراط النساء في سوق العمل ،وكذلك زادت الحاجة إلى املرأة كمصدر دخل في مرحلة
ً
منحصرا ضمن أعمال محددة ،مثل
التدهور االقتصادي ،لكن بقي النشاط االقتصادي للمرأة
الوظائف املتوفرة في مؤسسات الدولة (قطاع الحكومة) واملشاريع العائلية بشكل أكبر .لكن األمر
ازداد خالل الثورة ،ودخلت املرأة مجاالت جديدة في سوق العمل تحت ضغط الحاجة املعيشية
ّ
امللحة ،ونتيجة فقدان الكثير من النساء معيليهم ،إضافة إلى ظروف النزوح واللجوء وغيرها من آثار
الصراع العسكري.
 .2أشار بعض املشاركين واملشاركات إلى دور منظمات املجتمع املدني العاملة في الحقل التنموي
وتمكين املرأة ،في إخراج املرأة من املنزل إلى السوق ،وقد أبدت النساء في مجتمع الجزيرة السورية
ّ
وتحمل
رغبة وحماسة الفتة للعمل والتحمل بهدف الحصول على االستقالل االقتصادي،
املسؤوليات االقتصادية ألفراد األسرة كافة ،وهذا بالطبع رسخ مكانة النساء العامالت في املجتمع
املحلي أكثر من السابق.
ً
ً
 .3أجمع املشاركون واملشاركات على أن هناك انخراطا ً
وملموسا للمرأة ،في مؤسسات ما يسمى
كبيرا
"اإلدارة الذاتية" املدنية واالجتماعية واإلعالمية والعسكرية التابعة لحزب االتحاد الديمقراطي
الكردي ،وجزء من ذلك نتيجة سياسات يعتمدها الحزب ذاته ،لكن يرجح أن ذلك ال يؤدي ً
دورا في
تمكين املرأة باملعن ى الحقيقي للكلمة ،حيث إن معظم تلك العامالت خاضعات لسياق أيديولوجي
ّ
وتصور مسبق للمرأة وأدوارها يجري فرضه عليها.
صارم،
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يسمى (اإلدارة الذاتية) لقوات ( )PYDالكردية ّ
مشاركة املرأة في مؤسسات ما ّ
مشوهة للنساء
ِّ
ً
اجتماعيا.
مشارك في الجلسة
 .4أشار بعض املشاركين واملشاركات إلى الجانب اإليجابي الذي يجب اإلشارة إليه وهو ظهور عدد من
املشاريع االقتصادية املستقلة لنساء في مناطق مثل عامودا وديريك "املالكية" ،وهي ّ
تضم مطاعم،
أفر ًانا ،متاجر ،األمر الذي كان نادر الحدوث قبل الثورة ،بينما أشار البعض إلى عدم اعتبار زيادة
ً
ً
مؤشرا على تطورها أو بلوغها حقوقها ،ففي كثير من الحاالت يكون عمل
اقتصاديا،
انخراط املرأة
املرأة بمنزلة استغالل لها وسلب لحياتها ،خاصة حين يعود أجرها إلى جيب الرجل الوص ّي عليها
(األب ،الزوج ،األخ األكبر) وتلك الحالة كانت منتشرة ً
كثيرا قبل الثورة ،وما زالت حتى اآلن ،ومن
املعروف أن النساء عملن في األعمال الزراعية والرعي من دون أي مقابل ،وما زال األمر كذلك في ظل
ً
التمدن ،حين تقوم املرأة بكل األعمال املنزلية من دون أن ُي ّ
عد ذلك عمال ذا قيمة اقتصادية .ومن
الناحية البنيوية ،ما زالت أنماط السلوك االقتصادي في املجتمع املحلي تسير ً
بعيدا من حقوق
املرأة ،حيث ما تزال حقوق امللكية مرتبطة بالذكور ،وما زالت القرارات االقتصادية املهمة بيد
الذكور ،وما زالت املرأة في الجزيرة ُت َ
حرم من امليراث ،بالنسبة إلى غالبية املجتمعُ ،ويعد من العيب
ً
اقتصاديا باملعنى الحقيقي للكلمة.
املطالبة بذلك الحق ،حتى إن املرأة العاملة ليست مستقلة
 .5ثمة نقطة أخرى بارزة ،أشار إليها في هذا السياق املشاركون واملشاركات ،وهي مشاركة املرأة في
األعمال التطوعية التي شهدت بدورها زيادة كبيرة في ظل الثورة التي جعلت تلك املشاركة ممكنة،
والذي يعكس بشكل أو بآخر ميل املرأة إلى االهتمام باملشاركة في الشأن العام ،وسيتم اإلحاطة
بهذه النقطة أكثر خالل املحور التالي.
 .6أجمع املشاركون واملشاركات بصورة عامة على استخالص مفاده أن املرأة في الجزيرة السورية
ً
حققت ،خالل السنوات املاضية ،مشاركة اقتصادية أكبر ،لكن هناك خالفا حول إلى أي مدى
انعكس ذلك على وضعها في املجتمع واقترابها من نيل حقوقها ،حيث رأى بعض املشاركين أن األمر
دفع بذلك االتجاه ،إال أن نسبة أكبر من املشاركين وجدوا أن االنخراط االقتصادي للمرأة لم
يقابله تطور اجتماعي حقيقي وملموس.
ت  -املرأة ومشاركتها في الشأن املدني والسياس ي:
بدأ املنسق للجلسة بعرض فيديو ،وهو تقرير إخباري لقناة تلفزيونيةُ ،يظهر الفيديو الصورة النمطية
عامليا عن وضع املرأة في منطقة الجزيرة السورية ،من حيث إظهارها بمظهر املتحررة ً
املتداولة ً
كليا من كل
ً
القيود االجتماعية والسياسية وغيرها ،وكان الهدف من عرضه أن يكون مدخال للنقاش حول التغيرات التي
ُ
طرأت على مشاركة املرأة في الشأن العام في املنطقةّ ،إبان الثورة .ثم طرح سؤال حول املرأة في الجزيرة
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ً
السورية :هل تمكنت فعال من الوصول إلى درجة من التحرر الفكري واالجتماعي ،لتؤسس أطرها التنظيمية
املستقلة التي تمثل توجهاتها الفكرية الخاصة؟ من هنا انطلقت الجلسة الحوارية حول هذا املوضوعات
التي يمكن إيجاز نتائجها باآلتي:
 .1أجمع املشاركون واملشاركات على أن جميع املنظمات واالتحادات املعنية باملرأة في منطقة الجزيرة
السورية ُأسست من قبل منظمات سياسية أخرى يقف وراءها رجال ً
غالبا ،وأن املرأة في الجزيرة
لم تتمكن حتى اآلن من بلورة أطر تنظيمية تمثلها.
ً
ً
"دائما ،هناك رجل يؤسس ثم يجلب ً
نساء ليشغلوا الكراس ي املحددة مسبقا ..هناك تسعة عشر
ّ
حزبا ً
ً
كرديا ،قيادات الصف األول فيها كلها من الذكور".
مشاركة في الجلسة
في الوقت نفسه ،لم ينف املشاركون وجود محاوالت جدية ملجموعات نسائية تحاول شق طريقها
الصعب ،لكن معظم التجارب ال تفلح في بلوغ هدفها ،وال تقوى على مواجهة األجندات السياسية التي
تحاول توظيف املرأة ضمن مشاريعها.
ً
 .2أكد معظم املشاركين واملشاركات أن هناك ً
نموا ً
كميا ملحوظا في انخراط املرأة في الشأن العام في
الجزيرة السورية ،منذ مطلع الثورة حتى اآلن ،لكن املرأة تبقى ضعيفة وتفتقد االستقاللية ،حيث
تعمل ضمن سياق سياس ي وأيديولوجي محكم ،يضغط على تلك املشاركة ويقودها في مسارات
محددة وإن كانت متنوعة.
هناك تجربة لجمعيتين أسستهما نساء في مدينة عامودا ،هما جمعية (نوجيان) لذوي
الحتياجات الخاصة عام  ،2013وقد ُسحب منها الترخيص عام  2013ملشاركة بعض مؤسساتها في
الحراك الثوري ،وكذلك تجربة جمعية (سولين) للطفولة وقد عاشت تجربة مشابهة.
إحدى املشاركات في الجلسة
ّ
لتحل محلها مجموعة من املنظمات ذات الطابع
هكذا غابت التنظيمات ذات امليول االستقاللية،
النفعي ،التي توائم سلطات األمر الواقع ًأيا كانت ،في سبيل استمرارها في العمل والنفع دون أن تسعى نحو
التغيير االجتماعي والتأثير في تطوير املجتمع ،كما هو الدور الطبيعي للمجتمع املدني.
 .3أشار البعض إلى نوع من املشاركة النسائية في الشأن العام ،يقوم على توظيف حضور املرأة
كواجهة في بعض املؤسسات والكيانات االجتماعية ،إلضفاء الطابع الحضاري عليها ،وذلك موجه
للخارج بهدف تلقي الدعم وليس نحو الداخل.
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 .4أكد معظم املشاركين واملشاركات أن التزاحم السياس ي بين األحزاب الكردية ّأثر ً
سلبا في مشاركة
املرأة في الشأن العام ،وكانت مشاركتها قد بدأت تزداد مطلع الثورة ،إذ كانت النساء تشارك في
التظاهرات والتنسيقيات بزخم كبير ،لكن محاوالت األحزاب استقطاب ذلك الحراك والسيطرة
عليه لم تتوقف ،وتضمنت ً
أيضا تضييق مساحات العمل املدني ،فكل حزب بدأ إنشاء منظمات
مجتمع مدني خاصة به ،وأقحمها في الحيز العام للمكون الكردي في الجزيرة السورية .خالل
ً
تقريبا بتأسيس اتحاد نسائي خاص به،
السنوات الثالث األولى للثورة ،قام كل حزب سياس ي
وتنسيقية تتبعه ،ومنظمة شبابية وهكذا.
تغيرا ً
 .5أكد البعض على أن هناك ً
نوعيا طرأ على مشاركة املرأة في الشأن العام في الجزيرة ،حيث إن
تلك املشاركة كانت قبل الثورة تقتصر على النساء املتعلمات ،لكن مع صعود حزب االتحاد
الديمقراطي الكردي ومؤسساته ،ازداد حضور النساء غير املتعلمات في مؤسساته اإلدارية واملدنية
بشكل كبير.
أميات ّ
 ثمة نساء ّتحولن إلى قاضيات في محاكم اإلدارة الذاتية.
 رئيسة التحاد النسائي التابع لحزب التحاد الديمقراطي ،وهو اليوم أقوى منظمة نسائية فيً
الجزيرة ،ل يتجاوز تحصيلها العلمي البتدائية ،وذلك ما يمكن اعتباره شكال من املشاركة املشوهة
في الشأن العام.
 صاحبة تجربة في تأسيس اتحاد نسائي حاول العمل باستقاللية ،قالت إن أعضاء في التحادتعرضن للتعنيف والعتقال وللضرب من قبل قوات ( )PYDالكردية ،كانت تلك طريقتهم في القول
لنا إنه ل يسمح ّ
لكن بتأسيس اتحاد منافس لتحادنا ،لقد قاموا باحتكار مساحة العمل هذه ،وما
زال التحاد الذي أسسناه ً
قائما ،لكن في الحقيقة وجوده اليوم خجول وغير مؤثر ،يعمل فقط في
املساحة التي سمحت له سلطة األمر ال واقع بالعمل في إطارها ،وما إن تحاول النسوة تجاوز تلك
املساحة حتى يتعرضن للقمع مرة أخرى.
مشاركات في الجلسة
ً
مثال املرأة ّ
تفضل
وأشارت بعض املشاركات كذلك إلى أن ثقة النساء أنفسهن ببعضهن منخفضة ،تجد
الطبيب الرجل على الطبيبة املرأة ،ويحدث األمر كذلك في أروقة املؤسسات السياسة والعمل املدني.
 .6أشار البعض إلى أن هيمنة ميليشيات ( )PYDالكردية الحالية على الحياة السياسية واملدنية،
وقولبة املرأة في حدود نموذجه النظري للجندرة ،قد تفض ي إلى آثار خطيرة ،ألن ذلك ّ
يمس القيم
والعادات املؤسسة ملجتمع الجزيرة التي تشكل إحدى مقومات هويته ،فجميع مؤسسات الحزب
ً
السياسية واملدنية والعسكرية تضمن ً
شكليا قيادة مشتركة تضم رجال وامرأة ،لكن ًأيا منهم ال يملك
القرارً .
أيضا كان هناك خالف بين املشاركين حول مدى إلحاح ذلك الخطر .ورأى البعض أن الجزء
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األكبر من النساء في الجزيرة لم ينخرطن في منظومة الحزب ،وينظرن بعين الريبة إلى مشروع الحزب
ً
وممارساته .وهناك مخاوف حقيقية ً
أيضا أن تفرز التجربة الحالية جيال من النساء املؤدلجات من
قبل حزب االتحاد وغير املدركات جوهر حقوقهن وأدوارهن ،ما يعني انتكاسة مؤملة للحركة
النسائية في الجزيرة ،والحديث تركز بشكل أكبر على املراهقات اللواتي ّ
جندهن الحزب في قواته
العسكرية ومؤسساته املدنية.
 .7على الرغم من كل سلبيات التجربة الحالية للمرأة السورية في الجزيرة السورية ،فإن ما يتراكم في
خلفية املشهد هو وعي ذاتي أكبر ،صحيح أنه وقعت هناك خسائر كبيرة للمرأة في الجزيرة خالل
ً
السنوات املاضية ،لكن هناك مكاسب ً
أيضا ،أما املستقبل فما زال مجهوال ،ويبدو أن تصحيح
املسار ٌ
أمر صعب في ظل ظروف الحرب ،وقضية املرأة في الجزيرة باتت كغيرها من القضايا السورية
في انتظار الحل السياس ي في سورية ،فهي مرتبطة في النهاية بالحالة السلطوية مليليشيات األمر
الواقع املسيطرة على املجتمع املحلي ككل.
 نحن -النساء -مجرد أحجارشطرنج. أعتقد أن األمرسوف يتحسن ،ما دمنا ندرك ما الذي يحدث لنا اليوم.مشاركات في الجلسة
ً
ثانيا -نتائج نقاشات املجموعة املمثلة ملدينة إدلب ومحيطها:
عقدت الجلسة في مدينة غازي عنتاب التركية ،وشارك فيها سبع نساء وثالثة رجال ،إضافة إلى مقررة
الجلسة ومدير الجلسة.
بدأت الجلسة بعرض بصري مع شرح حول طبيعة املشروع البحثي الذي نحن بصدده ،والدور املنتظر
من هذه الجلسة ،وشرح عن جلسات التركيز الجماعي وتطبيقاتها في البحوث االجتماعية ،وعن محاور
البحث في الجلسةً .
الحقا تمت اإلجابة عن تساؤالت املشاركين ،وبدأت املداخالت التمهيدية ملحاور الجلسة
الحوارية بينهم.
أ  -األدوارالجتماعية الطارئة لدى املرأة في إدلب:
بدأ الحوار مع املشاركين بالسؤال عن أهم التغيرات االجتماعية التي طرأت على املرأة السورية في إدلب
ومحيطها ،من وجهة نظرهم ،بعد ثورة  2011حتى وقتنا الحالي لعام  .2019وقد استطعنا إيجاز الحوار
والجلسة الحوارية بين املشاركين كافة باآلتي:
 .1تضاعفت األدوار االجتماعية في مرحلة ما بعد  2011مقارنة بما سبقها ،إضافة إلى ممارسة األدوار
التقليدية املتعلقة بالعمل املنزلي ورعاية األطفال الخاصة باألسرة ،إلى جانب االهتمام بالعديد من
األسر من ناحية اإلعالة املعيشية واملسؤولية عنهم واتخاذ القرارات عنهم ،وهذا يعود إلى ظروف
الحرب التي نتج عنها غياب أعداد كبيرة من الذكور عن عائالتهم ،وعملية التهجير والنزوح ،كما
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تحدث البعض عند دور املشاريع التي نفذتها منظمات املجتمع املدني التي استهدفت تمكين املرأة
وفتح املجال أمامها وزيادة فرص العمل ،وفي الوقت نفسه ّ
تحفظ بعض املشاركين على دور تلك
املنظمات ،التي كرست األدوار النمطية املتعارف عليها لدى املرأة في املنطقة ،حيث ركزت على املهن
التقليدية الخاصة باملرأة واملقبولة في الثقافة التقليدية للمجتمع السوري في إدلب ،كمهن الخياطة
والتجميل وغيرها من املهن النمطية التقليدية ،وأدى ذلك إلى االبتعاد عن القضايا التي تتعلق
بحقوق املرأة واملشاركة السياسية واملساواة التي ُت ّ
عد قضايا ّ
ملحة بعد الثورة ،على سبيل املثال.
 .2الحظ معظم املشاركين واملشاركات أن ثورة  2011كسرت الحالة التقليدية الساكنة للمرأة ،وكانت
فرصة حقيقية لالنطالق إلى الفضاء السوري السياس ي واالجتماعي للنساء كافة (املتعلمات وغير
املتعلمات) من خالل املشاركة في األنشطة االجتماعية والثقافية املتنوعة .حيث هناك عطش
حقيقي لألدوار الجديدة الخارجة عن الثقافة التقليدية.
ُ
ُ
"شاركت في التظاهرات السلمية في البداية ،وانتقلت إلى دعم مقاتلي الجيش الحر ،تهريب
األسلحة ،إعداد الطعام للمقاتلين ،واملشاركة في القتال في بعض املراحل".
إحدى املشاركات في الجلسة

ّ
 .3أكد معظم املشاركين واملشاركات تقلص دور النساء بشكل كبير ،بعد هيمنة القوى اإلسالمية
السلفية (جبهة النصرة وأخواتها) العسكرية على املنطقة ،وانحسار دورها في العمل املنزلي ،مع
خروج القالئل إلى العمل خارج املنزل.
 .4كان لدى بعض املشاركين واملشاركات وجهة نظر في ما يتعلق بزيادة أدوار املرأة ،التي تعني مضاعفة
املسؤوليات والضغوطات الحياتية التي تواجهها ً
يوميا ،خاصة بعد تعدد حاالت النزوح وفقدان
املعيل ،بحيث مارست األدوار النسائية التقليدية والذكورية (األزواج) في حالة الفقدان الناتجة عن
املوت أو االعتقال أو املشاركة على الجبهات .وبالتالي ال يمكن الحديث عن نيل املرأة حقوقها نتيجة
تغيرات طارئة في الثقافة املجتمعية املحلية ،إنما كان ذلك نتيجة الحاجة إلى مواجهة تلك
الصعوبات الحياتية ،ولكن هذا ال يلغي إمكانية أن تشكل قاعدة لثقافة جديدة في املستقبل تستند
إلى هذه التجارب النسائية.
 .5أجمع املشاركون واملشاركات على أن وضع املرأة السورية في الشمال أصبح أفضل ،مقارنة بمرحلة
ما قبل  2011على الصعد كافة ،حيث أصبحت قادرة على البحث عن فرصة عمل واملطالبة
بحقوقها في مجتمع محلي معروف بثقافته املحافظة من حيث املوقف من املرأة والرغبة في تقييد
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حركتها خارج املنزل ،إضافة إلى تأكيدهن أنه كان باإلمكان أن تتسع حركة املرأة ،لو أن املنظمات
املحلية والدولية عرفت أن تعد برامج اجتماعية ومهنية مناسبة للمجتمع املحلي.
 .6في الوقت نفسه ،تحدث بعض املشاركين واملشاركات بأن حالة املرأة في هذه املرحلة أسوأ مما كانت
عليه قبل  ،2011وهذا يعود إلى هيمنة التيارات اإلسالمية السلفية املحافظة منذ عام ،2014
وفرض ثقافتهم املحافظة التي ترى دور املرأة في العملية اإلنجابية والعمل املنزلي فقط.
 .7أكد معظم املشاركين واملشاركات إمكانية الحديث عن فاعلية املرأة السورية في إدلب ،من خالل
ثالث مراحل زمنية :األولى تتعلق بمرحلة ما قبل  ،2011حيث شاركت قلة من النساء في مؤسسات
النظام السوري وخاصة حزب البعثّ ،
وكن منفصالت عن املجتمع املحلي ومشكالته .واملرحلة
الثانية تمتد ما بين  ،2014- 2011حيث يمكن الحديث عن مستويات عالية من الفاعلية النسوية
في إدلب ،لتعود وتنحسر في املرحلة الثالثة التي تمتد من  ،2019- 2014بعد هيمنة التيارات
اإلسالمية السلفية املتشددة ،بل تعرضت لعنف مضاعف مقارنة بما سبق.
هناك ٌ
تباين في وضع املرأة في بعض البلدات مقارنة بأخرى (س راقب ،معرة النعمان) حيث أبدت
ً
ً
إيجابيا تجاه املرأة أكثرمقارنة بأرياف جبل الزاوية.
انفتاحا
بعض املشاركات واملشاركين في الجلسة
 .8تحدث بعض املشاركين واملشاركات عن متغير اجتماعي جديد ،دخل النسيج االجتماعي في الشمال،
ً
وبات يلعب ً
إيجابيا في التغيرات االجتماعية الخاصة باملرأة في الشمال السوري ،وهو عملية
دورا
التفاعل االجتماعي بين تلك النسوة ،والنساء النازحات واملهجرات من مناطق أخرى في سورية مثل
ريف دمشق وحمص وغيرها من املدن السورية ،وهو ٌ
أمر يستحق الوقوف عنده.
 .9أجمع املشاركون واملشاركات على احتفاظ املرأة في الشمال بمكانتها التقليدية داخل العائلة من قبل
الزوج واألبناء.
ّ
 .10من ناحية التعليم ،اتفق املشاركون واملشاركات أن تفضيل تعليم الذكور على اإلناث تقلص ً
كثيرا
خالل سنوات الثورة ،وبالرغم من التدهور الكبير بالقطاع التعليمي في الشمال ،نجد أن هناك
كبيرا ً
إصر ًارا ً
جدا على استمرار العملية التعليمية ،حتى في املخيم .وهذا مؤشر اجتماعي إيجابي
ومهم ً
ّ
جدا في املستقبل.
"وجدنا في أبعد املخيمات عشرة أطفال ،بينهم فتيان وفتيات يرتادون خيمة ّ
تسمى مدرسة ،يقوم
عليها األهالي أنفسهم مع معلمين متطوعين".
مشاركات في الجلسة
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 .11تحدث بعض املشاركين واملشاركات عن ظاهرة جديدة ،وهي ميل ملحوظ لدى بعض النساء
املتوسطات والكبار في السن نحو إكمال دراستهن.
كثيرا ما قابلنا ّربات بيوت يتقدمن لمتحانات اإلعدادية والثانوية ،وتلك ً
ً
أيضا لم تكن ظاهرة
مألوفة ما قبل الثورة.
مشاركات في الجلسة
 .12أجمع املشاركون واملشاركات على بروز ظاهرة الزواج املبكر ،حيث ما زالت أطر التنشئة االجتماعية
تشجعها حتى الوقت الحالي ،إضافة إلى تفضيل الذكور على اإلناث في األسرة.
 .13أجمع املشاركون واملشاركات على ظاهرة التقييد بلباس املرأة بعد الثورة ،فيما مض ى كانت الفتيات
ً
مفروضا على
في سن املدرسة يلبسن الحجاب ،ولم يكن يفرض عليهم "املانطو" ،الذي بات اليوم
الجميع.
لول هيمنة التنظيمات املتطرفة ،كجبهة النصرة وأحرارالشام ،على املنطقة؛ لشهد الوضع ً
تطورا
أكبرفيما يتعلق بقضايا املرأة.
مشارك في الجلسة
ب -املرأة واملشاركة القتصادية:
ً
جرى الحوار مع املشاركين في هذا املحور ،انطالقا من التصور العام املتداول حول وضع املرأة
االقتصادي في الشمال السوري ،من حيث انخراط أعداد متزايدة من النساء في سوق العمل ،نتيجة غياب
العديد من الذكور املعيلين التقليديين ،وطرحت األسئلة حول طبيعة هذه املشاركة االقتصادية ،وإن كانت
قد دخلت في مجاالت جديدة كانت ً
حكرا على الذكور فيما سبق ،مع العلم أنها استمرت في إطار األدوار
االقتصادية التقليدية للمرأة ،كما أدخلت جوانب أخرى في الجلسة ً
الحقا ،كحق املرأة في التملك ومدى
وجود مشاريع اقتصادية مملوكة ومدارة من قبل نساء .ويمكن الخروج بالخالصات اآلتية:
 .1تحدث املشاركون واملشاركات عن مشاركة املرأة في األعمال الزراعية قبل  ،2011إضافة إلى
مشاركتها في بعض وظائف مؤسسات الدولة ،وبنسبة متدنية ً
جدا في مشاريع اقتصادية مستقلة،
ً
لكنها توسعت ً
وعموديا خالل الثورة.
أفقيا
 .2تحدث بعض املشاركين واملشاركات عن ظاهرة انخراط عدد متزايد من النساء في الشمال في العمل
خارج املنزل ،بهدف تحقيق االستقالل االقتصادي ألنفسهن وعائالتهن ،وتلك لم تكن حاجة
أساسية للنساء ً
سابقاً ،
كثيرا ما تجد أن عدد النساء يفوق الذكور املشاركين في ورشات التمكين
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ٌ
مؤشر على تغير عميق في وعي املرأة ،وفي واقع الحال
املنهي أو برامج املشاريع الصغيرة وغيرها ،وهذا
هو محاولة للخروج من الصورة التقليدية للمرأة في الثقافة السائدة.
فرص العمل والتمكين التي تتيحها املنظمات باتت متاحة في الداخل لإلناث أكثر من الذكور،
سواء من ناح ية التوظيف أو التعاقد للعمل مع تلك املنظمات ،أو من ناحية الستفادة من برامجها
وأنشطتها.
إحدى املشاركات في الجلسة
وكانت هناك انتقادات لعمل املنظمات التي ساهمت في تعزيز األدوار االقتصادية النمطية للمرأة،
ً
فغالبا ما تتركز مشاريع التمكين على دورات الخياطة والكوافيرة وغيرها حتى حدثت تخمة في هذه املشاريع.
ً
ً
تحوال ً
حقيقيا من الناحية
نوعيا
أما االنتقاد الثاني فتركز على أن معظم تلك املشاريع قصيرة األمد ،وال تخلق
االقتصادية ،وأن تلك املشاريع تفتقد إلى عنصر االستدامة لجهة املستفيدين منها ،فيتم تعليم النساء على
ً
الخياطة من دون تمكينهن من تسويق نتاج عملهن مثال ،وهذا ما يمنع تشكل دورة اقتصادية حقيقية.
ُ
 .3أكد معظم املشاركين واملشاركات أن ً
كثيرا من فرص العمل والتمكين التي فتحت أمام املرأة في قطاع
املنظمات يمكن إدراجها تحت عنوان "جندرة املؤسسات واملنظمات" ،الذي بات أحد املعايير التي
ً
أعدادا أكبر من املنظمات توظف نساء في
تحصل بموجبها املنظمات على التمويل ،لذلك تجد
مراكزها .لكن ماذا عن طبيعة األدوار التي تقوم بها النساء في تلك املنظمات؟
نسبة النساء القياديات ،بين املنظمات السورية الناشطة في غازي عنتاب ،ل تتجاوز % 20بحسب
دراسة ذكرتها ،أي أنه بالرغم من النخراط الكبير للنساء في قطاع املنظمات فإنهن يقمن بأدوار هامشية،
وما زالت القيادة في يد الذكوربنسبة .% 80
ثمة معيار ُيفرض على املنظمات الناشطة في الداخل من قبل الداعمين ،وهو أن تكون نسبة % 50
من املوظفات من النساء ،خاصة في املنظمات العاملة في املجال التنموي واإلنساني غير اإلغاثي.
أعلنت منظمة ّ
معنية بشؤون املرأة عن الحاجة إلى وظيفة "محررة قصة" في الشمال السوري،
فاستقبلت حوالي  1200سيرة ذاتية لنساء متقدمات ،معظمهن يتمتع بالكفاءة والخبرة الالزمة ،ذلك مؤشر
على مستوى املوارد البشرية النسائية هناك ،وعلى درجة إقبال النساء على العمل ،وكذلك على درجة
الحاجة إلى توفيرفرص عمل ّ
لهن في الوقت نفسه.
بعض املشاركات في الجلسة
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 .4أما بالنسبة إلى مشاركة املرأة في سوق العمل الحقيقيً ،
بعيدا من قطاع املنظمات الذي هو في
النهاية يصل إلى شريحة محدودة من املجتمع ،فقد أكد املشاركون واملشاركات باإلجماع أن خروج
ً
ً
قبوال في املجتمع ّ
مما كان عليه األمر قبل الثورة.
املرأة إلى العمل في الشمال السوري بات فكرة أكثر
 .5في معرض اإلجابة عن السؤال حول قدرة املرأة على امتالك مقومات إمكانية تأسيس مشاريع
اقتصادية خاصة في الشمال السوري ،وعن حدوث تغيرات في هذا املجال خالل سنوات الثورة،
ً ً
قليال ً
جدا من النساء اليوم يملكن مشاريع اقتصادية مستقلة
أفاد املشاركون واملشاركات أن عددا
ُويدرنها ،وأشار البعض إلى دور املنظمات التي ركزت أكثر على التمكين من دون أن تعير االهتمام
ً
الكافي لإلقراض واملشاريع الصغيرة مثال ،بالنتيجة أصبح لدينا الكثير من النساء املؤهالت في
مجاالت شتى ،وال يجدن فرص عمل لهن في مشاريع مستدامة.
 .6أما واقع ومستقبل املنظمات والفرص التي تخلقها في الداخل ،فقد أكد املشاركون عدم االرتباط
الحقيقي للمرأة مع دورة سوق العمل املحلية ،وأن انحسار الجزء األكبر من مشاركتها في قطاع عمل
ً
ً
املنظمات املمول
خارجيا قد يجعل املشاركة االقتصادية املتزايدة التي نتحدث عنها اليوم فقاعة
تختفي لحظة خروج املنظمات الدولية من الشمال.
إحدى النساء في الداخل" :ماذا سوف نعمل إذا أغلقت املنظمات؟".
ً
إحدى املشاركات نقال عن نساء في الداخل
ً
اقتصاديا ساهمت في تعزيز مكانتها االجتماعية
 .7يمكن القول في ظل الواقع الحالي إن مشاركة املرأة
بدرجة ما نحو األفضل ،مع أن األمر يحتمل أكثر من وجهة نظر حول درجة ذلك التطور .كذلك
جادل البعض بأن جذر املشاركة االقتصادية الحالية للمرأة هو الحاجة امللحة ،وليس الرغبة في
ً ُ
أمرا فرض على املرأة ولم تسع إليه
االستقالل االقتصادي لدى النساء ،وبذلك تكون هذه املشاركة
بنفسها.
 .8إذا كانت املرأة اليوم تعمل وتحصل على أجر ،فإن هذا ال يعني أنها تمتلك ذلك األجر ،أو أنها حرة
ً
في استخدامه بالطريقة التي تريد في معظم مناطق الشمال السوري ،هناك أوال الوضع االقتصادي
املتردي ً
جدا الذي يفرض على املرأة العاملة اإلنفاق أو املشاركة في اإلنفاق األسري ،وهناك ً
ثانيا
ّ
سلطة الذكر الذي يؤثر بدرجة كبيرة في الكيفية التي ُينفق بها ذلك املال ،توجد نساء متزوجات
وعامالت ال يجرؤن على تقديم جزء صغير من أجرهن إلى أحد أبويهن.
ّ
"كلما أصبحنا أكثر مساواة ،أصبحنا ّ
أقل سعادة" .عبارة تصف تأثير عمل املرأة في حياتها ،من
حيث تراكم ضغوط العمل واملنزل وما تخلفه من مشكالت.
ً
إحدى املشاركات نقال عن كاتبة بريطانية
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ت -املرأة واملشاركة في الحراك املدني والسياس ي:
ال بد من التنبيه إلى الحالة السلبية التي عاشتها سورية بشكل عام ،في ما يتعلق بممارسة املرأة ألدوار
تتعلق بالشأن العام ،نتيجة االستبداد املمارس على السوريين كافة.
 .1أجمع املشاركون واملشاركات على أن مشاركة املرأة في الشأن العام في إدلب بدأت ً
فعليا مع الثورة،
من خالل مشاركة النساء في التظاهرات ،وتوسعت ً
الحقا باملشاركة الواسعة في العمل املدني،
ُ ّ ً
و ً
عد عمال في
الحقا في املنظمات املدنية واإلغاثية ،وال يمكن الجزم بالقول إن العمل في املنظمات ي
كثيرا من العمل ّ
الشأن العام ،حيث إن ً
تحول إلى وظائف ومصدر للعيش.
ّ
 .2أكد املشاركون أن املشاركة املباشرة للمرأة في الشأن العام السياس ي ظلت محدودة ،وكذلك كانت
مشاركة املرأة في هياكل الحكم املحلي التي تشكلت عام ( 2013أشار أحد املشاركين ،وكان ً
رئيسا
ملجلس محلي ،إلى أنه واجه ً
رفضا من عدة مرشحات مؤهالت ملناصب قيادية في املؤسسات
الخدمية التابعة للمجلس) وأكدوا أن النساء في الشمال السوري تتجنب كل أشكال العمل
السياس ي ،وربما يكون السبب وجود ثقافة محلية عززتها بعض التيارات اإلسالمية السلفية التي
ّ
أخالقيا" ،وهو ما عززته ٌ
ً
صور
تنظر إلى املرأة املنخرطة في هياكل الحكم والسياسة على أنها "منحلة
نمطية تقليدية عن املشاركات في العمل السياس ي ،وما تزال تلك الثقافة قائمة حتى اليوم.
ُ
"كانت هناك ست منظمات نسائية في مدينة س راقب ،وأرسلت خطابات للمنظمات الستة
تدعوها لترشيح سيدة لعضوية املجلس املحلي ،لكن ًأيا منها لم ّ
يقدم مرشحين ،حتى إن الطلب منهم
املشاركة في اللجان النتخابية في املراكزالنسائية قوبل بعدم القبول".
أحد املشاركين في الجلسة
 .3أكد املشاركون واملشاركات أن املشاركة األكبر ً
نسبيا للمرأة كانت ضمن منظمات املجتمع املدني،
وفي قطاعات محددة منها ،مثل مجاالت الحماية ،والتدريبات ،ومجاالت أخرى تدور في فلك العمل
اإلنساني والتنموي ،وليس في منظمات مجتمع مدني تتبنى مناصرة قضايا معينة اجتماعية أو
سياسية ،أو تحاول إحداث تغييرات في املجتمع.
"أنا أعمل اليوم في مجال الحماية ،ألن التمويل يأتي إلى هذا النوع من املشاريع ،أطمح إلى تنفيذ
مشاريع أكثر جدية تسهم في تطوير املجتمع وتحسين وضع املرأة فيه ،كالتمكين السياس ي ،لكن ذلك
ليس ً
متاحا اليوم في الداخل".
مشاركة ومديرة منظمة من منظمات املجتمع املدني
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 .4مع تشكل عدد متزايد من املنظمات النسائية أو املنظمات املعنية بالشأن النسائي في الشمال
السوري ،طرحنا السؤال اآلتي :إلى أي مدى تتصف تلك املنظمات باالستقاللية الفكرية
والبرامجية؟ فكانت اإلجابة األولى واملفاجئة أن ال أحد من تلك املنظمات يمتلك االستقاللية،
واستدرك بعض املشاركين بالقول إن هناك درجة معينة من االستقاللية في عدد من املنظمات،
لكنها ال تخرج عن الخطوط التي يرسمها الداعم.
 .5حول سؤال املستقبل ،يتفق املشاركون على أن ما يحدث اآلن ،وما حدث خالل السنوات املاضية،
يؤسس لدور أقوى وأكبر للمرأة في مرحلة السلم واالستقرار املنتظرة.
بالطبع ،ل يمكننا أن نكون شديدي التفاؤل حيال ذلك املستقبل ،في ظل غموض مستقبل البلد
نفسه ،لكن في الوقت نفسه ثمة تغيير قيمي على املستوى الجتماعي في سورية ،وعلى املدى البعيد
يخدم ذلك تعزيزمكانة املرأة.
إحدى املشاركات
 .6باختصار ،يمكن القول إن وضع املرأة اآلن في الشمال أفضل مما كان عليه قبل عام ،2011
والتوقعات للمستقبل ترجح أن وضعها ّ
تحسن أكثر ،لكن ذلك يبقى رهن شكل ّ
الحل السياس ي
ً
فمثال إذا عاد النظام لحكم املنطقة؛ فإنه ً
غالبا
والسلطة الجديدة التي ستحكم الشمال السوري،
سيعيد املرأة إلى ما قبل  ،2011حيث كان حضور املرأة ومشاركتها تمثيلية هزلية.
ً
ثالثا – نتائج نقاشات املجموعة املمثلة ملدينة ديرالزوروالرقة
ُعقدت الجلسة في مدينة أورفا التركية ،وشارك فيها ست نساء وأربعة رجال ،إضافة إلى مقررة الجلسة
ومديرها.
أ -املرأة وأدوارها الجتماعية الطارئة في مناطق ديرالزوروالرقة:
عاشت مناطق دير الزور والرقة ومحيطهما هزات اجتماعية كبيرة ،منذ خروجها عن سيطرة النظام
ً
ً
ً
وأخيرا
تدريجيا عام  ،2012وصوال إلى سيطرة "جبهة النصرة" ،ثم تنظيم الدولة اإلسالمية (داعش)،
ميليشيات حزب ( )PYDالكردية ،بدعم أميركي ،كل تلك التحوالت تركت ً
آثارا كبيرة في الجسم االجتماعي،
من حيث نمط الحياة والثقافة املحلية بما فيها من قيم وأعراف وتقاليد .وحول هذه املوضوعات ،افتتحت
الجلسة والحوار مع املشاركين وتم التوصل إلى النتائج اآلتية.
 .1أجمع املشاركون واملشاركات على أن تنظيم (داعش) تعامل ،في ما يتعلق باملرأة ،بدرجة كبيرة من
وتعمد نفيها من الحيز االجتماعي ً
االستحقارّ ،
كليا ،من خالل فرض اللباس وتقييد الحركة إال مع
"محرم" ،وبالطبع عمل على تكريس السيطرة الذكورية في املجتمع .حتى أشكال املقاومة النسوية في
البدايات للتنظيم ُأجهضت ً
مبكرا ،ألن العقوبة عن تلك األفعال كانت توجه إلى الرجل املسؤول
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عن املرأة مرتكبة الفعل املقاوم .وفي النهاية رسخ مستوى العنف املفرط الذي استخدمه التنظيم
ضد املجتمعات املحلية سيطرته الكاملة بسرعة ،ولكن هذا ال يعني أن النساء ّ
كن في منأى عن
العقوبة ،فلم يتردد التنظيم في اعتقالهن وتغريمهن ،وضربهن في الشارع إذا استدعى األمر ،عند
مخالفتهن اللباس الشرعي املفترض ،أو تجرؤهن على مخالفة أي من تعليمات التنظيم.
 .2أشار بعض املشاركين واملشاركات إلى اعتماد تنظيم (داعش) في البداية على زوجات "املهاجرين"،
ً
والحقا في عام  ،2015تمكن التنظيم من استقطاب شريحة من النساء املحليات
بنسبة عالية،
"الحسبة النسائية" وغيرها ،واملالحظ أن معظم تلك
واستخدامهن في أجهزته السلطوية ،كجهاز ِ
النسوة ّ
هن من زوجات أو بنات أو أخوات عناصر من (داعش) أجبرن على العمل في حاالت كثيرة.
 .3أشار البعض إلى أن أبرز املظاهر االجتماعية لسيطرة (داعش) هي ظاهرة زواج العناصر املهاجرة
من (داعش) بنساء محليات ،وهنا ً
أيضا نالحظ تأثير سطوة الرجل ،حيث إن معظم املتزوجات من
املهاجرين ّ
هن من عائالت مرتبطة بالتنظيم.
 .4أشار البعض إلى اختالف تعامل تنظيم (داعش) من منطقة ألخرى ،وذلك بحسب الوالة واألمراء
املوجودين فيها ،فبينما اتبع التنظيم سياسة لينة ً
نوعا ما في الرقة ،كان العكس ً
قائما في مناطق
دير الزور وريفها .ويمكن القول ً
أيضا بالعموم إن الهيمنة في األرياف كانت أقس ى منها في املدن .وأشار
البعض إلى أن تعاليم تنظيم (داعش) على املساحات العامة لم تتوغل أكثر داخل املجتمع ،وبقيت
املرأة داخل املنزل ،وفي إطار العالقات العائلية ظلت محتفظة بمكانتها ،بل كان هناك نوع من
التعاطف أبداه األزواج وباقي الذكور في العائلة تجاه نسائها .بالطبع ،هناك نسبة صغيرة من
العائالت باتوا يطبقون أحكام تشبه أحكام (داعش) على نسائها في البيت ،لكن ً
بعضا منها كان
كذلك حتى قبل دخول التنظيم.
ً
تفاديا للعقوبات التي قد تواجهه
والدي طلب مني اللتزام بتعاليم تنظيم (داعش) خارج البيت،
كونه ًأبا ،مع عدم اقتناعه املطلق بكل تلك التعاليم.
إحدى املشاركات في الجلسة
 .5تحدث البعض عن مظهر من مظاهر التدخل املباشر في النظم االجتماعية في املجتمع املحلي ،حيث
أنشأ التنظيم ما يسمى "دار الضيافة" ،وهو املكان الذي يتم فيه تجميع النساء األرامل ،ومن ليس
ً
والحقا كان ُي ّزوجهن بشكل شبه قسري ،وقد ّزوجهن لعناصره املهاجرين في حاالت
لديهن محرم،
كثيرة.
 .6أجمع املشاركون واملشاركات على أن هذه القيود والضغوطات االجتماعية الهائلة التي فرضها
تنظيم (داعش) على املرأة ،في مناطق دير الزور والرقة ،ساهمت في تقوية تلك النسوة أكثر ،وآثار
ذلك تظهر اليوم بعد انتهاء التنظيم .ومن هذه املؤشرات ،ردات فعل النساء بعد إزاحة (داعش)
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كسلطة أم ر واقع ،من نواحي امللبس واالختالط ونمط الحياة ،لكنها شريحة محدودة لم تطغ على
الصورة األكبر لنساء املنطقة اللواتي عدن إلى نمط الحياة واللباس السائد ً
سابقا ،وباستثناء
شريحة صغيرة أخرى بقيت محتفظة بتعاليم التنظيم وأفكاره .وبالحديث عن حرية اللباس قبل
عام  ،2011أفاد املشاركون أنه كان هناك درجة من تلك الحرية ،وكان هناك نساء من تلك املناطق
ال يرتدين الحجاب ،لكن األمر انحسر مع خروج املناطق عن سيطرة النظام ،وانعدم بعد سيطرة
(داعش) .ثم بعد دخول قوات ( )PYDالكردية ،عادت حرية اللباس إلى شوارع املنطقة أكثر من ذي
ً
قبل "بأضعاف" ،كما وصفها أحد املشاركين الخارجين حديثا من سورية.
 .7أكد معظم املشاركين واملشاركات أن التحوالت في وضع املرأة ،في مناطق سيطرة (داعش) السابقة،
تتمثل بمظهر واحد لجملة تحوالت أعمق أصابت القيم واألعراف والتقاليد االجتماعية ،ضمن
حالة من إعادة التفكير الجماعي فيها ،إنها لحظة ّ
تغير اجتماعي لم تستقر بعد .لكن االتجاه العام
لها يسير نحو فقدان القيم االجتماعية لتأثيرها ،والدخول في مرحلة من "االنفالت األخالقي" أو
"التحرر" باختالف املنظور ،وهو ٌ
أمر ستظهر آثاره في الجيل الجديد ،وبعدما دخلت نساء تلك
املناطق ضمن منظومة حزب االتحاد الديمقراطي السياسية التي تستغل املرأة.
شهدت تظاهرة في قرية نائية في ريف ديرالزور ،تطالب بحرية عبد هللا أوجالن ،بتوجيه من قوات
( )PYDالكردية (سلطة األمرال واقع) ،مع أن معظمهن ل يعرف َمن يكون هذا الرجل.
أحد املشاركين في الجلسة
ب -املرأة واملشاركة القتصادية:
 .1أجمع املشاركون واملشاركات على أن املشاركة االقتصادية للمرأة قبل الثورة كانت محصورة
بمعظمها في العمل الزراعي في األرياف ووظائف الدولة في املدن ،بالتالي لم يكن هناك مشاركة للمرأة
في القطاع الخاص أو في مشاريع اقتصادية مستقلة .وبشكل عام ،كانت مساهمة املرأة في العمل في
الريف أكثر منها في املدينة بكثير .حتى العامالت في املجال الزراعي ووظائف الدولة لم يكن يمتلكن
مردود عملهن في الحقيقة ،في أفضل الحاالت كانت املرأة تحصل على جزء من راتبها للتصرف به،
لكن باملجمل كان الجزء األكبر من األجر يعود للعائلة .ما بعد عام  ،2011وبالتحديد في مرحلة
سيطرة الفصائل ،لم تطرأ كثير من التغيرات ،وبقيت فرص العمل غير متاحة للنساء في املنطقة،
ُ
باستثناء نسبة صغيرة ً
جدا ممن فقدن املعيل وأجبرن على النزول إلى سوق العمل.
 .2لكن األمر تغير ً
كليا ،في مرحلة سيطرة (داعش) ازدادت مشاركة املرأة في سوق العمل بشكل كبير
في األسواق ،نتيجة فرض التنظيم وجود أنثى في أي محل أو مكان عمل تدخل إليه نساء ،ملنع
تغيرا ً
االختالط بين الباعة واملتسوقات النساء بالطبع .بالتالي شكلت تلك املرحلة ً
مهما في عالقة
املرأة بسوق العمل ،حيث عملت آالف النساء في املحال واألسواق .إضافة إلى ذلك ،ازداد عدد
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النساء العامالت في مهن متعلقة بالنساء مثل الكوافيرات والبائعات في املنازل والخياطات ،خاصة
عندما فرض التنظيم ما أسماه "اللباس اإلسالمي" على النساء ،وبالتالي ازداد الطلب ً
كثيرا على
ُ
العباءات والخمار وغيرها ،وفتح املجال لعمل آالف النساء في الخياطة والتصميم والبيع.
 .3أما في مرحلة سيطرة قوات ( )PYDالكردية ،فقد طرأت تحول كبير في املشهد االجتماعي ،على
ّ
(يعلق أحد املشاركين ً
مازحا" :بات الرجل اآلن يطالب بحقوقه") .لقد فتحت
مستويات متعددة
الفرص أمام النساء بدرجة كبيرة ،سواء من خالل املنظمات الدولة واملحلية التي تكاثرت بعد دحر
التنظيم ،أو من خالل مؤسسات قوات ( )PYDالتابعة لحزب االتحاد الديمقراطي الكردي ،التي
تعتمد في ع ملها استقطاب النساء وتشغيلهن أكثر من الرجال .كما دخلت النساء مجاالت عمل
جديدة ضمن القطاع الخاص ،كانت فيما مض ى ممنوعة عليهن نتيجة أسباب اجتماعية ،منها
ً
ً
وأخيرا ظهرت مشاريع اقتصادية مستقلة تمتلكها نساء ،وبخاصة
العمل في املطاعم والكافيتريا مثال.
بعد تنفيذ بعض املنظمات مشاريع سبل العيش وتمويل املشاريع الصغيرة.
 .4في تقييم التغيرات املذكورة ،اختلف املشاركون واملشاركات ،فمنهم من اعتبرها إيجابية ،ومنهم من
اعتبرها سلبية .أصحاب النظرة اإليجابية قالوا إن املرأة باتت تشعر باستقالليتها عن الرجل أكثر
وبقوتها ،وتمكنت خالل السنوات املاضية من إحراز كثير من الخبرات واملعارف الجديدة .أما
أصحاب الرؤية السلبية ،فوجدوا أن املرأة املجبرة على االنخراط في سوق العمل تصبح أكثر عرضة
ً
حرمانا من الراحة ،وينعكس ذلك بشكل كبير على
لالستغالل ولالعتداء بمختلف أشكاله ،وأكثر
أسرة املرأة وأطفالها.
لو استطاع الرجل العمل وإعالة أسرته ،فمن األفضل للمرأة في الوقت الحالي أن تتفرغ لبيتها
وأطفالها ،وتحمي نفسها من الخروج ،فحتى النساء العامالت واملعيالت ل يتلقين الحترام والتقدير
املكافئ لتضحياتهن من قبل املجتمع املحلي.
إحدى املشاركات في الجلسة
ت -املرأة واملشاركة في الشأن السياس ي واملدني:
 .1أجمع املشاركون واملشاركات على انعدام مشاركة املرأة في الشأن السياس ي واملدني ،في مرحلة ما
قبل الثورة ،باستثناء النشاط الذي مارسته بعض النساء في مؤسسات حزب البعث واملؤسسات
شبه الحكومة التي يديرها النظام ،كمنظمة الطالئع واالتحاد النسائي وغيرها من املؤسسات التي
يطلق عليها بـ املنظمات "الشعبية" الرديفة للنظام.
 .2ما بعد عام  ، 2011انطلقت املشاركة النسائية في الشأن العام ،في مرحلة الحراك السلمي ،طغت
األدوار السياسية للمرأة على األدوار املدنية ،فقد شاركت في التظاهرات منذ املرحلة األولى ،وعملت
في إطار التنسيقيات والتشكيالت السياسية الجديدة ،كما عملت في املجال اإلعالمي والطبي
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.3

.4

.5

.6

.7

وغيرها .ولم يظهر أي معارضة من قبل املجتمع لتلك األدوار ،بالعكس كان ينظر إليها نظرة إيجابية،
ً
وهو ما كان ً
مفاجئا للنساء أنفسهن .لم تكن تلك املشاركات هامشية أو فقط مكملة لدور
أمرا
الرجل ،بل إن الكثير من النساء لعبن ً
أدوارا قوية وقيادية في الحراك الثوري السياس ي واملدني .وهنا
ً
أيضا تشكلت تجمعات نسائية عديدة ألول مرة في تلك املناطق.
عوامل مثل عسكرة الثورة ،وتعرض بعض الناشطات لالعتقال ،وحاالت النزوح الجماعي للسكان،
أضعفت الحركة النسوية ،لكن دخول (داعش) قض ى ً
تماما على تلك اإلرهاصات النسائية ،ومنع
مشاركتها في الشأن العام .ومع حلول عام  ،2015كانت كل األجسام التنظيمية النسائية املتشكلة
قد انحلت أو نفيت للخارج.
مع سيطرة قوات ( )PYDالكردية على مناطق دير الزور والرقة املنهكة واملهجرة واملدمرة مدنها
ً
وبلداتها ،وجدت النساء أنفسهن في ظل واقع مختلف ً
ظاهريا تتيح سياسات قوات ()PYD
تماما،
الكردية للمرأة املشاركة في كل املجاالت حتى العسكرية منها ،وشرعت جملة من القوانين التي تبدو
منصفة بحق املرأة ،كمنع تزوج الرجال أكثر من امرأة ،وإنشاء "بيت املرأة" وغيرها من املؤسسات
ً
وأخيرا إشراك املرأة في مختلف
املعنية بالدفاع عن املرأة في وجه العنف األسري والظلم االجتماعي،
ً
جميعا "حقوق وهمية" ،كما يصفها أحد املشاركين،
مؤسسات الحكم واملؤسسات اإلدارية .لكنها
والهدف منها ليس تمكين املرأة من نيل حقوقها ،بل استغالل تلك املرأة وزجها في املشروع السياس ي
لحزب العمال الكردستاني  PKKوقد نجح الحزب في استقطاب موالين له نساء ورجال في مناطق
ً
ّ
عدة ،لكن األفكار التي ّ
يروج لها ذلك الحزب ،فضال عن حامليها من كوادر الحزب وأتباعه ،ظلت
غريبة عن املجتمع املحلي في املنطقة ،لذلك لجأت قوات حزب االتحاد الديمقراطي ( )PYDالكردية
إلى ممارسة االعتقال والترهيب لكل من يعارضهم ،دون تمييز بين رجال أو نساء.
لم يرض أغلب املشاركين واملشاركات عن سياسات "التمكين" التي تطبقها مؤسسات قوات ()PYD
الكردية ،وقد حاجج البعض بأن تنظيم (داعش) لم يرتكب انتهاكات بحق النساء ،كما فعل تنظيم
قوات ( )PYDالكردية.
اليوم ،بات هناك عدد كبير من النساء في املنطقة يعملن في مؤسسات قوات ( )PYDالكردية من
بلديات ومجالس وإدارات خدمية ،لكن وجود تلك النسوة -بحسب املشاركين واملشاركات -ال يعدو
كونه واجهة لإلعالم ،فهن لسن أصحاب قرار .والعامل املادي له دور أساس ي في انخراط عدد متزايد
من أهالي مناطق دير الزور والرقة في مؤسسات قوات ( )PYDالكردية املدنية والعسكرية.
ّ
ً
مجددا في تشكل عدد كبير
في موازاة ذلك ،أسهم دخول املنظمات اإلنسانية الدولية إلى املنطقة
ً
نسبيا من املنظمات املحلية في مختلف املناطق .حيث للنساء دور كبير في تلك املنظمات ،من حيث
عدد الكوادر العاملين أو الشرائح موضوع البحث ،لكنها ما زالت تشكيالت هشة تتبع اتجاهات
ً
تجسيدا
الداعمين ،وتعمل في مجاالت التمكين والتدريب وغيرها .وأي من تلك املنظمات لم يشكل
لقضية املرأة في تلك املنطقة .في الوقت نفسه ،ال ينبغي تجاهل الظرف السياس ي السائد هناك ،من
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حيث سيطرة قوة عسكرية وسياسية غريبة على املنطقة ،وهو ظرف يقص ي الرجال قبل النساء
عن الشأن العام.
ً ُ
ختاما ،طرح سؤال على املشاركين واملشاركات عن وضع املرأة ،أهو اليوم أفضل مما كان عليه قبل
.8
 2011أم العكس؟ اإلجابة املفاجئة شبه املتفق عليها من املشاركات واملشاركين كانت أن الوضع
كان أفضل قبل العام املذكور .وجرى التأكيد أن األمر ينطبق على النساء داخل سورية في مناطق
الرقة ودير الزور ،ال على النساء من تلك املناطق ممن يعشن في الخارج .في النهاية ّ
تعبر الجلسة عن
وجهات نظر املشاركين فيها ،لكن يبدو أن تلك الفكرة السابقة سائدة بدرجة واسعة.

استنتاجات الدراسة
أول -نتائج دراسة الحالة
.1

.2

.3

.4

.5

ّبينت نتائج الدراسة امليدانية "دراسة الحالة" أن طريقة زواج الفتيات لم ّ
تتغير في املناطق األربع،
مع التنبيه إلى وجود نازحين من مناطق أخرى ً
أيضا ،كدمشق وحلب وحمص "وأريافها" .ويبدو أن
ً
ظروف الحرب عززت الزواج التقليدي ،وأفرزت أشكاال جديدة من الزواج ،كزواج األخ من زوجة
ُ
أخيه بعد مقتله ،أو زواج بعض املقاتلين بزوجة مقاتل زميل قتل في الحرب.
ألقت ظروف الحرب ظاللها على املرأة السورية في أدوارها األسرية واملجتمعية .فقد أفضت الحرب
تحمل املرأة ألدوار مختلفة ،شكلت بما يشبه العبء الثقيل عليها ،كونها ّ
السورية إلى ّ
تغيرت بسبب
متغير خارجي هو طبيعة الحرب املستمرة ،وتغير مواقع األفراد في ظل الحرب .بمعنى أن هذا ّ
التغير
واع في نسق املجتمعات املحلية.
لم يكن نتيجة تحول ٍ
بقي وضع املرأة على حاله ،من حيث موقعها في األسرة ،على صعيد القرارات املتعلقة بتربية األبناء
ومتابعة شؤونهم ،كما كانت في مرحلة ما قبل الحرب .وقد أوضحت الحاالت في املناطق األربع أن
التغيرات تتبع لطبيعة البيئة املحلية التي تسمح بتغير مواقع املرأة في األسرة واملجتمع أو ال تسمح
بذلك .فقد أثقلت الحرب كاهل املرأة بمواقع جديدة في أداء الوظائف األسرية ،لكن من دون أن
ّ
يعني ذلك بالضرورة أن التحوالت في التراتب أو الهيكلية الخاصة بها ضمن سلم الترتيب األسري قد
طرأ عليها تغيير واضح.
تحملت املرأة مهام أسرية ومجتمعية جديدة عليها ،تمثلت بالنساء اللواتي أصبح أزواجهن في حكم
ُ
العاطلين عن العمل ،بسبب مرض أو نتيجة حادث في الحرب ،أو النساء اللواتي قتل أزواجهن أو
ُ
اعتقلوا ،إضافة إلى أوضاع النساء املطلقات أو الفتيات اللواتي ُأجبرن على الزواج في ّ
سن مبكرة.
ّ
اعتبرت غالبية سيدات ّ
العينة أن التغيرات في مهامهن كانت سلبية ،إذ شكلت املهام الجديدة ما
يشبه الصدمة في بعض الحاالت.
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َ
الدور الكبير في حرية الحركة والتنقل بالنسبة إلى املرأة ،في
 .6لعب متغير االستقرار والوضع األمني
املناطق املدروسة.
 .7كانت خيارات التعليم أمام املرأة متاحة من دون عوائق أسرية أو مجتمعية ،لكن مع صعوبات
فرضتها طبيعة الوضع األمني في املناطق ،مع التنبيه إلى وجود مشكالت تتعلق ببنية وهيكلية التعليم
واالعتراف بالشهادات.
 .8انتعش سوق العمل بالنسبة إلى املرأة ،وقت الحرب (إذا ما استثنينا النساء اللواتي ّ
كن تحت حكم
تنظيم الدولة داعش) لكن هذا السوق اكتنفته عدة معوقات ،منها املحسوبيات والوساطات
وصعوبات التنقلً ،
نظرا إلى األوضاع األمنية ،وفي بعض املناطق كان هناك سيطرة ألفكار تتعلق
بالفصل بين الجنسين.
 .9كانت هناك مشاركات فعالة لدى كثير من النساء في ميدان التطوع بأشكاله كافة ،بحسب ما يسمح
به املجتمع املحلي من جهة ،ولتداعيات ظروف الحرب من جهة أخرى .وشملت نشاطات التطوع
مجاالت كثيرة ،بحسب املنطقة التي فيها املرأة ،ومنها( :الدعم النفس ي وأنشطة لألطفال ،مشاريع
خدمية في القرى كتمهيد طرقات وترميم مدارس ،تعليم املنقطعين عن الدراسة ،كفاالت األيتام
وذوي االحتياجات الخاصة ،التعليم في املخيمات ،التطوع في مشافي ميدانية).
 .10شاركت النساء في التظاهرات ،وفي بعض الفعاليات املرتبطة بالحراك في املناطق املدروسة؛ لكنهن
أشرن إلى أمرين :األول صعوبة مشاركة املرأة في التظاهرات إال بموافقة أهلها أو حين ّ
تقبل نمط
األسرة للمشاركة ،والثاني أن ً
كثيرا من النساء انكفأن عن الخروج في التظاهرات بعد العنف
الشديد من قبل النظام.
 .11غابت املرأة عن املشاركة السياسية والتنظيمية (طريق االنتماء ألحزاب أو نقابات أو هيئات)،
وأكدت غالبية اإلجابات أن السياسة هي ٌ
حكر على الرجال ،وأنهن ال يرغبن في العمل السياس ي،
بسبب خطورة العمل فيه.
 .12تباينت وجهات نظر سيدات العينة في املناطق املدروسة ،حول مستقبل املرأة السورية في حال انتهاء
الحرب ووجود االستقرار واألمان .وغلب عليها التفاؤل املشروط بضرورة توعية املرأة للوصول إلى
مجتمع حديث.

ثانيا -نتائج املجموعات البؤرية
أ -املرأة في مناطق سيطرة قوات ( )PYDالكردية

 .1كان للمرأة السورية في مناطق ّ
املكون الكردي مشاركة واسعة في الحياة العامة ،لكن ضمن ضوابط
اجتماعية تفرض هيمنة الرجل التي تعززها الثقافة االجتماعية التقليدية املوروثة ونمط التنشئة
االجتماعية.
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 .2تضاعف حضور املرأة في الحيز العام في مرحلة الثورة ،لكنها بقيت موجهة من قبل الرجل ،ومن
أكثر الجوانب برو ًزا موضوع حمل املرأة للسالح ،تحت لواء قوات ( )PYDالكردية في الجزيرة
السورية.
 .3هناك خصوصية للمجتمع املحلي للمكون الكردي ،وبحكم وجود حركة سياسية قديمة ومستنيرة
ً
ً
ً
واقتصاديا ،لكنه لم يكن يتسامح مع
اجتماعيا
نسبيا ،فقد أتاح ذلك مجاالت أوسع لحركة املرأة
ً
انخراط املرأة في الشأن العام السياس ي واملدني ،وذلك كان متصال بالخوف من العواقب املحتملة
كاالعتقال من قبل النظام.
 .4حدثت بعد الثورة عملية تغيير قسري للواقع االجتماعي للمرأة ،تغيير ذي خلفيات أيديولوجية
مدعومة من سلطة أمر الواقع قوات ( )PYDالكردية الحاكمة ،التي حاولت إزالة بعض املفاهيم في
الثقافة املحلية ،واستبدالها ً
قسرا بالقوة العسكرية ،وهو ما ترتبت عليه آثار عميقة في البنية
االجتماعية واألسرية .إنه تغيير قسري سلبي بشكل عام ،ألنه سلب إمكانية بروز وعي اجتماعي
سياس ي طبيعي لدى املرأة في مناطق املكون الكردي.
 .5تسير املرأة في الجزيرة السورية نحو التحرر من سلطة الثقافة االجتماعية التقليدية ،ولكن البنية
الثقافية التقليدية ما زالت تعشش في ثقافة املجتمع املحلي ،وتلعب ً
دورا يعوق التحرر الذهني
الحقيقي للمرأة.
 .6وجود عوامل ديموغرافية تجسدت بغياب الشباب الذكور ،نتيجة الهجرة والحرب وموت كثير منهم
في الحرب ،وتلك التغيرات أجبرت املرأة على االنخراط في ميادين مختلفة أكثر مما كان عليه األمر
ً
سابقا.
 .7في ظل املنظومة الحاكمة (قوى أمر الواقع) في الجزيرة السورية ،كانت املرأة أول الضحايا ،لكونها
ً
عسكريا.
تتعرض لالستغالل االجتماعي والسياس ي ويتم تجنيدها
 .8تمكنت املرأة إلى حد ما من إثبات حضورها االقتصادي ،خالل العقود األخيرة ،ليس فقط خالل
الثورة ،حيث كان الرتفاع معدل تعليم الفتيات في املنطقة أثره في زيادة انخراط النساء في سوق
العمل ،وكذلك زيادة الحاجة إلى املرأة كمصدر دخل في مرحلة التدهور االقتصادي ،لكن بقي
ً
منحصرا ضمن أعمال محددة ،مثل الوظائف املتوفرة في مؤسسات
النشاط االقتصادي للمرأة
الدولة (قطاع الحكومة) واملشاريع العائلية بشكل أكبر.
 .9كان هناك دور ملنظمات املجتمع املدني العاملة في الحقل التنموي وتمكين املرأة ،في إخراج املرأة من
املنزل إلى السوق ،وقد أبدت النساء في مجتمع الجزيرة السورية رغبة وحماسة الفتة للعمل ،بهدف
ً
واستعدادا ّ
لتحمل املسؤوليات االقتصادية ألفراد األسرة
الحصول على االستقالل االقتصادي،
كافة ،وهذا بالطبع رسخ مكانة النساء العامالت في املجتمع املحلي أكثر من السابق.
 .10هناك انخراط كبير وملموس للمرأة في مؤسسات "اإلدارة الذاتية" ،املدنية واالجتماعية واإلعالمية
والعسكرية التابعة لحزب االتحاد الديمقراطي ،وجزء من ذلك نتيجة سياسات يعتمدها الحزب
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ذاته ،لكن يرجح أن ذلك ال يؤدي ً
دورا في تمكين املرأة باملعنى الحقيقي للكلمة ،حيث إن معظم تلك
العامالت خاضعات لسياق أيديولوجي صارمُ ،ويفرض عليهن ّ
تصور مسبق للمرأة وأدوارها.
 .11ظهور عدد من املشاريع االقتصادية املستقلة لنساء ،في مناطق مثل عامودا وديريك (املالكية) ،وهي
تضم مطاعم ،أفر ًانا ،متاجر ،األمر الذي كان نادر الحدوث قبل الثورة ،بينما أشار البعض إلى عدم
ً
ً
مؤشرا على تطورها أو بلوغها حقوقها ،ففي كثير من الحاالت
اقتصاديا
اعتبار زيادة انخراط املرأة
يكون عمل املرأة بمنزلة استغالل لها وسلب لحياتها ،خاصة حين يعود أجرها إلى جيب الرجل
الوص ي عليها.
 .12جميع املنظمات واالتحادات املعنية باملرأة في منطقة الجزيرة السورية أسستها منظمات سياسية
أخرى يقف وراءها رجال ً
غالبا ،ولم تتمكن املرأة في الجزيرة حتى اآلن من بلورة أطر تنظيمية تمثلها.
 .13هناك نمو كمي ملحوظ في انخراط املرأة في الشأن العام في الجزيرة السورية ،منذ مطلع الثورة حتى
اآلن ،لكنها تبقى ضعيفة وتفتقد االستقاللية ،حيث إنها تعمل ضمن سياق سياس ي وأيديولوجي
محكم ،يضغط على تلك املشاركة ويقودها في مسارات محددة.
 .14إن هيمنة قوات ( )PYDالكردية الحالية على الحياة السياسية واملدنية ،وقولبة املرأة في حدود
نموذجها النظري للجندرة ،قد يفضيان إلى آثار خطيرة ،ألن ذلك يمس القيم والعادات املؤسسة
ملجتمع الجزيرة ،التي تشكل إحدى مقومات هويته.

ب -مناطق إدلب وريفها
.1

.2

.3

.4

تضاعفت األدوار االجتماعية في مرحلة ما بعد  ،2011مقارنة بما سبقها ،إضافة إلى ممارسة األدوار
التقليدية املتعلقة بالعمل املنزلي ورعاية األطفال واإلعالة املعيشية واملسؤولية عنهم واتخاذ
القرارات عنهم ،وهذا يعود إلى ظروف الحرب التي نتج عنها غياب أعداد كبيرة من الذكور عن
ً
عائالتهم ،فضال عن عملية التهجير والنزوح.
كسرت الثورة الحالة التقليدية الساكنة للمرأة ،وأتاحت فرصة لالنطالق إلى الفضاء السوري
السياس ي واالجتماعي للنساء كافة (املتعلمات وغير املتعلمات) من خالل املشاركة في األنشطة
االجتماعية والثقافية املتنوعة.
أصبح وضع املرأة السورية في الشمال أفضل ،مقارنة بمرحلة ما قبل  2011على الصعد كافة ،حيث
أصبحت قادرة على البحث عن فرصة عمل ،واملطالبة بحقوقها في مجتمع محلي معروف بثقافته
املحافظة ف ي ما يتعلق باملوقف من املرأة ،إضافة إلى أنه كان باإلمكان أن تتسع حركة املرأة ،لو
عرفت املنظمات املحلية والدولية أن ّ
تعد برامج اجتماعية ومهنية مناسبة للمجتمع املحلي.
ّ
تقلص دور النساء ً
كثيرا ،بعد هيمنة القوى اإلسالمية السلفية (جبهة النصرة وأخواتها) العسكرية
على املنطقة ،وانحصرت مهمتها في العمل املنزلي ،مع خروج القالئل إلى العمل خارج املنزل.
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املهجرات من مناطق أخرى في سورية ،وهو ّ
 .5كان هناك تأثير إيجابي للنسوة ّ
متغير اجتماعي جديد
ً
دخل النسيج االجتماعي في الشمال ،وبات يلعب ً
إيجابيا في التغيرات االجتماعية الخاصة باملرأة
دورا
في الشمال السوري ،من خالل عملية التفاعل االجتماعي بينهن.
 .6تقلص تفضيل تعليم الذكور على اإلناث خالل سنوات الثورة ،وبالرغم من التدهور الكبير بالقطاع
كبيرا ً
التعليمي في الشمال ،فإن هناك إصر ًارا ً
جدا على استمرار العملية التعليمية ،ولو كان ذلك في
املخيمات ،مع بروز ظاهرة جديدة وهي ميل ملحوظ لدى بعض النساء املتوسطات والكبار في السن
نحو إكمال دراستهن.
 .7بروز ظاهرة الزواج املبكر ،حيث ما زالت أطر التنشئة االجتماعية تشجعها حتى الوقت الحالي.
 .8انخرطت املرأة في العمل خارج املنزل ،بهدف تحقيق االستقالل االقتصادي ،ويمكن اعتبار ذلك
ً
مؤشرا على تغير عميق في وعي املرأة ،ومحاولة للخروج من الصورة التقليدية لها في الثقافة السائدة،
أو أن املشاركة االقتصادية الحالية للمرأة هي حاجة ّ
ملحة ،إذ جاءت بسبب واقع فرض عليها.
 .9فرص العمل والتمكين التي فتحت أمام املرأة في قطاع املنظمات يمكن إدراجها تحت عنوان "جندرة
املؤسسات واملنظمات" ،وهو األمر الذي بات أحد املعايير التي تحصل بموجبها املنظمات على
ً
أعدادا أكبر من املنظمات توظف النساء في مراكزها.
التمويل ،لذلك تجد
 .10بدأت مشاركة املرأة في الشأن العام في إدلب مع الثورة ،من خالل مشاركة النساء في التظاهرات،
وتوسعت ً
الحقا باملشاركة الواسعة في العمل املدني ،ثم في املنظمات املدنية واإلغاثية.
 .11بقيت املشاركة املباشرة للمرأة في الشأن العام السياس ي محدودة ً
جدا.
 .12كانت املشاركة األكبر ً
نسبيا للمرأة ضمن منظمات املجتمع املدني ،وفي قطاعات محددة منها ،مثل
مجاالت الحماية ،والتدريبات ،ومجاالت أخرى تدور في فلك العمل اإلنساني والتنموي ،وليس في
منظمات مجتمع مدني تتبنى مناصرة قضايا معينة اجتماعية أو سياسية ،أو تحاول إحداث
تغييرات في املجتمع.
ً
 .13إن التوقعات للمستقبل ترجح أن وضع املرأة سوف يتحسن أكثر ،لكن ذلك يبقى مرهونا بشكل
الحل السياس ي والسلطة الجديدة التي ستحكم الشمال السوري.

ت -مناطق سيطرة (داعش)

َ
تعامل تنظيم (داعش) بدرجة كبيرة من االستحقار ،مع كل ما يتعلق باملرأةّ ،
وتعمد نفيها من الحيز
.1
االجتماعي ً
كليا ،من خالل فرض اللباس وتقييد الحركة إال بمحرم ،وبالطبع عمل على تكريس
السيطرة الذكورية في املجتمع.
ّ
ً
والحقا في عام  2015تمكن التنظيم من
 .2اعتمد التنظيم على زوجات املهاجرين بنسبة عالية،
"الحسبة
استقطاب شريحة من النساء املحليات واستخدامهن في أجهزته السلطوية ،كجهاز ِ
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النسائية" وغيره ،وكانت معظم تلك النسوة من زوجات أو بنات أو أخوات عناصر من (داعش)،
ُ
وقد أجبرن على العمل في حاالت كثيرة.
ّ
 .3تدخل التنظيم بشكل مباشر في النظم االجتماعية في املجتمع املحلي ،حيث أنشأ ما يسمى "دار
الضيافة" ،وهو مكان يتم فيه تجميع النساء األ امل ،ومن ليس لديهن محرمً ،
والحقا كان ُي ّزوجهن
ر
بشكل شبه قسري ،وقد ّزوجهن من عناصره املهاجرين في حاالت كثيرة.
 .4ازدادت مشاركة املرأة في سوق العمل بشكل كبير في األسواق ،نتيجة فرض التنظيم وجود أنثى في
أي محل أو مكان عمل تدخل إليه نساء ،ملنع االختالط بين الباعة واملتسوقات ،وبالتالي شكلت تلك
تغيرا ً
املرحلة ً
مهما في عالقة املرأة بسوق العمل ،حيث عملت آالف النساء في املحال واألسواق.
وإضافة إلى ذلك ازداد عدد النساء العامالت في مهن تتعلق بالنساء مثل الكوافيرات والبائعات في
املنازل والخياطات ،وبخاصة عندما فرض التنظيم ما أسماه "اللباس اإلسالمي" على النساء ،حيث
ُ
ازداد الطلب بشكل كبير على العباءات والخمار وغيرها ،وبذلك فتح املجال لعمل آالف النساء في
الخياطة والتصميم والبيع.
 .5شاركت املرأة في التظاهرات منذ الفترة األولى في عام  ،2011وعملت في إطار التنسيقيات
والتشكيالت السياسية الجديدة ،كما عملت في املجال اإلعالمي والطبي وغيرها .ولم تظهر أي
معارضة من قبل املجتمع لتلك األدوار ،بالعكس كان ُينظر إليها بشكل إيجابي ،وهو ما كان ً
أمرا
ً
مفاجئا للنساء أنفسهن .لم تكن تلك املشاركات هامشية أو مكملة لدور الرجل فحسب ،بل إن
أدوارا قوية وقيادية في الحراك الثوري السياس ي واملدني .وهنا ً
الكثير من النساء لعبن ً
أيضا تشكلت
تجمعات نسائية عديدة ألول مرة في تلك املناطق.
 .6تسببت عوامل عدة ،منها عسكرة الثورة ّ
وتعرض بعض الناشطات لالعتقال وحاالت النزوح
الجماعي للسكان ،في إضعاف الحركة النسوية ،لكن دخول تنظيم (داعش) قض ى ً
تماما على تلك
اإلرهاصات النسائية ومنع مشاركتها في الشأن العام .ومع حلول عام  ،2015كانت كل األجسام
التنظيمية النسائية املتشكلة قد انحلت أو نفيت للخارج.
ً
أخيرا ،يمكن تكثيف نتائج الدراسة امليدانية (دراسة الحالة واملجموعات البؤرية) بالقول إن هناك
ً
انخراطا أكبر للمرأة في الحياة العامة ،مقارنة بمرحلة ما قبل الثورة ،وإن كان ذلك بحكم الضرورة (مشاركة
في التظاهرات ،عمل إغاثي ،عمل في املشافي امليدانية ،املشاركة في أعمال قتالية ،العمل في مهن جديدة،
ً
تحمل مسؤولية البيت كامال ،بسبب غياب الزوج ألسباب عديدة :القتل ،املشاركة في الحرب ،االعتقال،
ً
ً
االختفاء ،التهجير القسري  ...إلخ) ويشكل ذلك ً
اجتماعيا ،على الرغم من
إيجابيا في نمو دور املرأة
أمرا
ً
ً
ً
وسياسيا،
اقتصاديا،
اجتماعيا،
االنتكاسة التي سببتها الفصائل الراديكالية ،لكونه يؤسس لدور أكبر للمرأة
ً
واستنادا
ويسهم في تغيير بنية الثقافة التقليدية الناظمة ألدوار املرأة في املجتمع السوري ،ويكسر تابواتها،
ً
إليه ستتمسك النسوة بهذه األدوار الجديدة مستقبال.
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أخرى (تذكر)

ً
ثانيا -أدواراملرأة في مرحلة الحرب
 10موقع ّ
العينة في األسرة
للباحث:

11

إذا كان الزواج قد ّ
تم في فترة الحرب؛ فهل كان لك قرارفي
ذلك؟
وإذا كان عكس ذلك ،يرجى التوضيح
للباحث :اسأل عن طريقة الزواج ودرجة القرابة وكيفية
االختيار
كيف ترين موقعك في األسرة في املرحلة الحالية ،من حيث
القرارات املتعلقة بتربية األولد وحياتهم؟
للباحث :ما هو املوقع وكيف تغير وملاذا؟
االستشهاد بأمثلة.
هل تغيرت بعض مهماتك األسرية أو كلها ،خالل وجودك
هنا ،مقارنة مع مرحلة ما قبل الحرب؟
للباحث :اسأل ما هي املهام وكيف وملاذا ّ
تغيرت ،هل تغيرت
ً
إيجابا أم ً
سلبا ،مع االستشهاد بأمثلة.

14

كيف تصفين نفسك في املرحلة الحالية ،من حيث
املسؤولية عن األسرة؟
للباحث :اسأل عن درجة املسؤولية هل هي كاملة أم جزئية
أو محددة بقيود مجتمعية في املنطقة؟
مقارنة بمرحلة ما قبل الثورة ،كيف تصفين حركة
خروجك وتنقلك في األماكن العامة؟
للباحث :اسأل عن القيود أو عدمها في حركتها كامرأة في
املجتمع املحيط ،ومن الذي يعوق أو ّ
يسهل حركتها؟

12

13

15
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رب أسرة
األم
فرد في األسرة (أخت/
ابنة /الخ)

16

ما هي التسهيالت واملعوقات أمام اختياراتك في التعليم؟
للباحث :اسأل عن القوانين الرسمية والعرف االجتماعي
السائد في هذا املجال.
ما هي التسهيالت واملعوقات أمام اختياراتك في العمل؟
للباحث :اسأل عن القوانين الرسمية والعرف االجتماعي
السائد في هذا املجال.
لك أن تصفي عملك (في حال كانت تعمل)
هل ِّ
ما هو عملك؟ هل هو جديد عليك؟ كيف وجدتيه؟ ما هي
املهام فيه؟
للباحث :اسأل عن طبيعة املهن التي قامت بها والصعوبات
فيها ،وعن تقبل املجتمع لها أو عدمه.

19

خالل فترة الحرب وإلى اآلن ،هل سبق أن عملت في أعمال
تطوعية؟
للباحث :اسأل عن طبيعة األعمال إذا شاركت ،وهل هي
مرهونة بحدث معين؟
وفي حال لم تشارك؛ اسأل عن السبب.

20

خالل فترة الحرب إلى اآلن ،هل قمت بأعمال إغاثية؟
للباحث :اسأل عن طبيعة األعمال إذا شاركت ،وهل هي
مرهونة بحدث معين؟
وفي حال لم تشارك؛ اسأل عن السبب.

21

خالل فترة الحرب ،هل كان لك نشاط أو مشاركة في
فعاليات وتظاهرات وغيرها؟
للباحث :اسأل عن كل واحد من النشاطات ،متى وأين؟ وإذا
توقف فما هي األسباب؟

22

بعد بدء الحرب ،هل كان لك نشاط سياس ي أو تنظيمي؟

17

18
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للباحث :اسأل عن كل واحد من النشاطات ،متى وأين؟ وما
هي املهام التي كانت تقوم بها ،وملاذا انتسبت؟ وإذا توقفت
فما هي األسباب؟
23

24

خالل فترة الحرب ،هل قمت بأي من األعمال التالية:
قتال ،نشاط إسعافي ،دعم إغاثي للمقاتلين (طعام
وغيره) أو غيرذلك.
للباحث :السؤال يتعلق بوقت الحرب ووجود قتال أو
معارك.
اسأل عن التفاصيل..
كيف ترين وضع املرأة في منطقتك في حال انتهت الحرب،
من حيث املكانة والدورفي األسرة في املجتمع؟
للباحث :هذا سؤال استشرافي عن تصوراتها حول موقع
ً
عموما في مجتمع ما بعد الحرب.
املرأة

ً
ثانيا -اإلجراءات املنهجية للمجموعة البؤرية في الدراسة
 -1تعريف وتحديد الهدف من املجموعة البؤرية
تهدف املجموعات البؤرية في الدراسة إلى تتبع التغيرات التي طرأت على أدوار املرأة السورية ،خالل
مرحلة الحرب ،في املناطق املتناولة بالدراسة .وتشمل هذه التغيرات ما يتعلق باألسرة واملجتمع والشأن العام
والجانب االقتصادي.
 -2األهداف النوعية لدى املشاركين في املجموعة البؤرية
تتمثل األهداف النوعية في استكشاف اآلراء املختلفة واملتباينة واملشتركة لدى أعضاء املجموعة
البؤرية ،في ما يتعلق بموضوع الدراسة.
 -3دليل املناقشة للمجموعة البؤرية ،بوصفه أداة لجمع البيانات واملعلومات
 تعريف باملشاركين تعريف بموضوع الجلسة تعريف بمدير الحوار وامليسر طرح محاور الجلسة وهي:✓ ما هي أهم التغيرات التي طرأت على أدوار املرأة في منطقتك على الجانب األسري؟
✓ ما هي أهم التغيرات التي طرأت على أدوار املرأة في منطقتك على الجانب املجتمعي؟
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✓ ما هي أهم التغيرات التي طرأت على أدوار املرأة في منطقتك على الجانب االقتصادي؟
✓ ما هي أهم التغيرات التي طرأت على أدوار املرأة في منطقتك على الجانب السياس ي (الشأن العام)؟
✓ ما هي أهم التغيرات التي طرأت على أدوار املرأة في منطقتك على الجانب العمل التطوعي واإلغاثي
واملهام وقت االقتتال؟
✓ ما هي سلبيات (الثورة /الحرب) على املرأة السورية؟
✓ ماهي إيجابيات (الثورة /الحرب) على املرأة السورية؟
✓ هل ستستمر املرأة السورية في أدوارها الجديدة بعد وقف الحرب وحصول استقرار؟
 -4كتابة التقريرالنهائي

ً
ثالثا -أسماء املشاركات واملشاركين في جلسات املجموعات البؤرية
 -1جلسة مدينة ماردين التركية
صحفية وناشطة حقوقية
 1نوار شبلي
طالبة جامعية
 2شيرين شيخي
 3جاندا سعدون
معلمة
 4محمد خير قاسم موجه تربوي متقاعد ،ناشط مدني
الغفور ناشط سياس ي ،عضو الحزب الديمقراطي الكردي
 5عبد
حسين
وجه اجتماعي نسوي ،خريجة كلية الشريعة
 6حسنة محمد
ناشطة سابقة في منظمة نسائية
 7إيمان عبد هللا
طالبة جامعية
 8نسرين جلبي
 9صباح عبد هللا معلمة
ناشط سياس ي ومدني
 10محمد ولي
مدير الجلسة
 11سلطان جلبي
 12جيالن سليمان مقررة الجلسة
 -2جلسة مدينة غازي عنتاب التركية
 1كبرياء الساعور
موجهة تربوية سابقة ،ناشطة في املجال املدني والثقافي
عضو مكتب تنفيذي ملحافظة ريف دمشق ً
سابقا ،مديرة منظمة
 2نسرين الريش
مدنية ً
حاليا
ً
سابقا ،ناشط في املجال
رئيس املجلس املحلي ملدينة سراقب
 3أسامة الحسين
املدني
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شخصية سياسية واجتماعية من سراقب
 4محمود باريش
ً
ناشطة مدنية خرجت حديثا من إدلب
 5فاطمة حميد
ً
مترجما في غازي عنتاب
 6جعفر مصطفى رب أسرة الجئة من ريف حلب ،يعمل
 7نبيهة اإلسماعيل معلمة ومديرة مدرسة في حلب الشرقية
ناشطة مدنية في شبكة املرأة السورية.
 8ندى الفرا
 9ميرفت غادري
ربة أسرة الجئة من مدينة حلب تعيش في غازي عنتاب
مديرة منظمة تعمل في مناطق إدلب وريف حلب
 10سارة املير
مدير الجلسة
 11سلطان جلبي
مقررة الجلسة
 12جيالن سليمان
 -3جلسة مدينة أورفا التركية
ً
ناشطة مدنية وإعالمية في دير الزور سابقا ،عضو في منظمة
 1صفاء التركي
ناجيات من االعتقال
عضو نساء تجمع الغد ،وعضو املكتب اإلعالمي ملجلس الشيوخ
 2شيرين العتوبي
والعشائر
ناشطة اجتماعية ضمن برنامج املرأة السورية ،نشطت ً
سابقا في
 3منال مليوت
املجال الطبي.
ناشط في الحراك الثوري ثم اإلغاثي ،عاش في مناطق التنظيم في
 4مثنى العيس ى
الرقة خمس سنوات.
مدير منظمة إغاثية ً
سابقا ،مدير مركز إبداع للتدريب والتطوير
 5البراء العلي
في أورفا ً
حاليا.
معلم ،شارك في بداية الحراك الثوري وعاش في مناطق التنظيم
 6حازم الحسن
عدة سنوات.
أحمد معلمة من دير الزور ،عاشت في مناطق سيطرة التنظيم عامين.
 7نسرين
الفرحان
طالبة جامعية نشطت ضمن عدد من املنظمات خالل السنوات
 8هبة العبود
املاضية
صحفي من دير الزور
 9رامي السلمان
خريجة حقوق وموظفة سابقة في دير الزور ،ناشطة في منظمة
 10رنيم املضحي
مدنية
مدير الجلسة
 11سلطان جلبي
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 12جيالن سليمان

مقررة الجلسة
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