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مقدمةال  

 ،اسيةقات سيتعاني من معو   ظلتإال أنها الحراك الشعبي، في مشاركتها ثبتت فاعلية أ السورية أن المرأة  رغم
 .في صنع القرارات أدوارهامن  -جمااًل إ -قل صت ، موروثة واجتماعية، ودينية ،وبنيوية

تتبلور ، إذ انونيوالق التقليدي بالمفهومين الستقاللية كيانها الحامية البيئة انعدامهو  ،المرأة أكثر أحوال فاقمما 
جتمعية )الداعمة والعقيدة السياسية، وسيادة القيم الثقافية، والم ،الفكري المقاربة ألدوارهن تبعاً لدرجة االختالف 

ئم على مفاهيم التشاركية بين الجنسين في ضوء الوضع السياسي، والعسكري، واالقتصادي القا أو المتحفظة(
 في مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة السورية، والمعارضة، واإلدارة الذاتية.

تخاذ جزئية من الدراسة، اإلضاءة على مشاركة المرأة السورية في مواقع السلطة، واسيتم في هذه العمومًا؛ 
لغة وفقًا لتنبط سسي  القرار ضمن الحكومة السورية، والمعارضة، واإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، حيث 

شكلية  دى فاعلية أو، مالمبحوثة اإلحصاءات، والبيانات الرقمية، والمالحظة، والمقابلة الميدانية مع العينة
 ب وأدوار(. مساهمة المرأة في )القيادة العليا، والمجالس السياسية، والشعبية، والوزارات، وما يماثلها من مناص

( تكون بخلفيات معلوماتية، وسياقات )قانونية، سياسية، اجتماعية، تاريخية..الدراسة  محاور م إغناءتيكما س
مع التركيز ة علمية على آفاق العرض المنطقي للموضوع المبحوث، ومنهجي ،عونًا لالستدالل بموضوعية

ى استثمار أدوات التمثيل البياني، والرسوم البصرية في الدراسة لتيسر على القارئ استيعاب المحتو على 
 بسالسة دون غموض أو لبس.  معروضال

واالختالف  التفاوت،اسة، نظراً لحالة في هذا اإلطار؛ التجأنا للتقسيم اإلداري )القصدي( للحدود الجغرافية للدر 
شكالية يديولوجي، والقيمي لألطراف التي تدير مناطق النزاع السوري، وهذا األمر برمته يمثل إالسياسي، واأل

 من الواجب تحليلها بشفافية ودقة.
دعم أو التباين تفسر من المتوقع أن تخرج الدراسة بمعطيات وصفية، ومؤشرات بيانية )كمية وكيفية( عليه؛ 

لحقوق المرأة، ومشاركتها في العمل السياسي،  مناطق النفوذ الثالث في سوريا فيكل إدارة  التقليل من شأن
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، وتوضح مسار في الكتل السياسية دماجها الفعليإتمكن أو تعيق  التي عواملالبناء على الئحة من وذلك 
 المقاربة اإلدارية، والمفاهيمية لقضيتها.

 ذ الثالثمناطق النفو في  السياسية للمرأة مشاركةالواقع ومؤشرات دراسة في عنوانها العام لت المن هنا فص  
لمرأة اإلى ثالثة عناوين فرعية متشعبة، سيتم البحث فيها، وتحليلها، ودراسة متغيراتها، وقياس وتفسير وضع 

 :وتتمثل بما يأتي وطبيعة نظامها السياسي، وفقًا لخصوصية كل منطقة،
 .السياسية للمرأة في الحكومة السورية المشاركة -1
 .المشاركة السياسية للمرأة في المعارضة السورية -2
 .المشاركة السياسية للمرأة في اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا -3

 
 هيكلية الدراسة:

 أقسام أساسية: ثالثةتنقسم الدراسة إلى 
 .المنهجي اإلطار القسـم األول:

 .يلياإلطار التحلالقسم الثاني: 
 .النتائج والتوصياتالقسم الثالث: 
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 أواًل: إشكالية الدراسة وتساؤالتها
رية ز كبير من المهام القيادية واإلداعلى حي   ، لصالح استحواذ الرجلالسوري  ثمة فجوة عميقة في المجتمع

تي ت المن أبرز اإلشكاليا واحدةهذه القضية تعد  اكل التنظيمية، و والهي ،على مستوى السلطات أو األحزاب
المقبل على قضايا تتعلق بتحرر  المتمدنجهود الحاضر تضافر  مع ؛تصطدم فيها مفاهيم الماضي السلبية

 .لمرأة السياسي ل نخراطاالتعترض  ةجم   تحدياتوما يرافقها من ، المجتمعات
 ة مفادها:يمن إشكالية رئيس لمعالجة هذه القضية انطلقت الدراسة

 رية،)الحكومة السو  مناطق النفوذ الثالث في سورياضمن  لمرأةالمشاركة السياسية ل فاعلية ما مدى
 ؟دارة الذاتية لشمال وشرق سوريا(، اإلالمعارضة

 ثانيًا: أهداف الدراسة
رصد و  ميدان السياسي،في الالسورية مشاركة المرأة واقع  وتحليل بحث إلى بشكل أساسي تهدف الدراسة 

ن كشكل م ،مناطق النفوذ الثالث في سوريامواقع صنع القرار المختلفة داخل ( كميًا وكيفياً ) هننسب تقلد
ات بيانال إلىليتم استنادًا التحديات التي تعترضهن، بحث و وتحليل أدوارهن،  أشكال المقارنة الميدانية،

الهوية بالفجوات النوعية المرتبطة ارنة مستوى تدني أو تصاعد والوصفية، تحديد األطر العملية لمق ،المجدولة
، إلغاء التمييز بين الجنسيننتيجة لتطبيق إجراءات  ،، ورصد التقدم الذي حدث في بعض المواقعالجندرية

م احترام لتعمي دراسة متكاملة للمنظمات القانونية والحقوقية هو تقديمتشجيع برامج تمكين المرأة، وتأهيلها، و 
 .حقوق المرأة السورية على أطراف النزاع

 ونوعها منهجية الدراسةًا: ثالث
في ية السور وتحلل أدوار المرأة  ،تصفو  ،تتقصىنظرًا ألنها س مي الدراسة الحالية إلى الدراسات الوصفية،تتن

 لمشكلةوالبيانات الالزمة لإلحاطة الشاملة با ،سيتم جمع المعلوماتالقرار، حيث  وصنع ،ميدان السياسة
 البحثية.
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 ،الدراسة لجمع البيانات عن الظاهرة محل، (والمقارن  التحليلي)المنهج الوصفي على  بشكل أساسي نعتمدس 
 المالحظة(،المقابلة، و ) البحث أدوات بوساطةجمعها التي تم من خالل تحليل معطيات الدراسة الميدانية 

ت المنهجية إلظهار الفروق اإلحصائية ذات الدالال ، واالعتماد على آلية المقارنةاً وتحليلها كمًا وكيف
 .والبنيوية ،والسياسية ،االجتماعية

 ومفاهيمها أهمية الدراسةًا: رابع
أهميتها  20/5/2021، وانتهت بتاريخ 20/11/2020التي أجريت في الفترة الممتدة بين  تستمد الدراسة 

عة رافباعتبارها ، و ريات المدنية وجوهرها العمليإرساء الديمقراطية والحفي  حيوي  كأصل المرأة أدوار  من
ذروة التصادم الفكري،  المبحوث يمثل الموضوع .للدول والحكومات اجتماعية لتطوير البنية المؤسساتية

سورية ، ومن شأنه أن يضيف قيمة فكرية للقارئ، ويمنح الحكومة اليديولوجي، والسياسي بين أطراف النزاعواأل
لمنظمات بإمكان الدراسة الحالية أن تفيد الباحثين واأن  موضوعيًا عن واقع المرأة، كما المستقبلية تصورًا 

 الحقوقية والقانونية أثناء دراسة المشاركة السياسية للمرأة السورية.
اإلدارية و  ،شكل من أشكال المحاصصة النسائية، تلزم القوى والتكتالت السياسيةالتمييز اإليجابي )الكوتا(: 

 واإلدارات التنظيمية المختلفة، وهي واحدة من ،والبرلمانات ،مقاعد تمثل المرأة ضمن المجالسبتخصيص 
 الحلول المؤقتة لدمج المرأة في سلطات صنع القرار.

، هي الطريقة التي يعرف بها كل شخص جنسه سواءًا أكان ذكر أو أنثى أو ثنائي الجنس الجندرية:الهوية 
يع تميز النوع االجتماعي، والفروقات بين الرجل والمرأة، وما يتعلق بتوز  مجموعة من السمات التيوتمثل 

 األدوار والفرص. 
 جتمع وعينة الدراسةمًا: سخام

 ،والدينية ،، بغض النظر عن انتماءات أفراده السياسيةةالسوري مجتمع المرأة يتكون مجتمع الدراسة من 
 .والمذهبية ،والعرقية
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 ة فردية( مقابل25وبلغ تعدادها ) ،وعشوائية قصدية ةارها، فتم سحب العينة بطريقوطريقة اختي ،العينة ا عنأم  
ب في مناطق يصعلكترونية إلى العينة المتواجدة ت إمقابالرسال األسئلة على شكل إم تو ، )قصدية( أساسية

 :الوصول إلى معظمها
 .(، الرقة، الحسكةشق، حمص، حماه، حلب، إدلب)دم داخل سوريا:
 .(غازي عنتاب، برلين، باريس) :خارج سوريا

ر جرى اختيا، و ( مفردة30بلغ تعدادها )نة عشوائية مع عي )ثانوية( مقابالت فرعية تأجري ؛وفي ذات الوقت
في إدارة  تقلدن صفات اعتباريةيي المطالبة بحقوق المرأة، و دور أساسي ف لهن   المشاركات، ممنطيف 

 .رأة المتحرر  ات بقضايالم  سيما الم  المجتمع، 
 ئة المستهدفة من األسئلة البحثيةالفًا: سادس

 .(واإلدارية والحزبية الهياكل السياسيةقيادية في مناصب النخب السياسية )يتقلدن  -
 .الحراك الشعبيو  ،نساء شاركن في منظمات المجتمع المدني -
 .في مجال اإلعالم ناشطات -
 .حقوقيات وقانونيات -
 .ضحايا اإلقصاء والتحجيم الوظيفي -
 .تمكين المرأة دعم و عملن في منظمات يء نسا -
 .أساتذة محاضرين في كلية العلوم السياسية بدمشق -
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 نيالقسم الثا                    
 اإلطار التحليلي
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 المشاركة السياسية للمرأة في الحكومة السورية        
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 كومة السورية قبل الحربأواًل: تمثيل المرأة في هياكل الح
، مناخًا سياسيًا غير سليمًا، وغاب عن حقول التمثيل العدالة واالنصاف ؛عقود مضتسوريا طيلة شهدت 

سياسية، في الهيئات والمجالس ال ة تمثيل المرأ  عندلم يقتصر حدود التهميش ، فوقوانين ناظمة للحياة السياسية
من يوالي سياسة وهنا نستثني  ،خارطة السياسية في البالدكل رجل يفكر بتغيير ال والزال يطال بل طال

 وينفذ اجنداته ومشاريعه الحزبية، دون تردد أو شرط أو استقاللية في الفكر السياسي.الحزب الحاكم، 
قرار، مراكز صنع ال، و والهيئات الحكومية ،اإلدارية الهياكل في نسب تمثيل المرأة ضمن تتفاو عمومًا؛ هنالك 

 .صاديةواالقت ،واالجتماعية ،السياسيةفي ميزان المساواة مع الرجل ال تنصف المرأة ، و نسب ضعيفةلا بمجملهاو 
، 2020ن منتدى االقتصاد العالمي لعام عالصادر  ،ظهر جليًا من خالل مؤشر الفجوة بين الجنسينيهذا ما 

كانت تحتل  دولة، بعد أن 153عالميًا من أصل  150الترتيب، وحل ت في المرتبة  حيث تذيلت سوريا قائمة
 (1) .2020لعام  الفجوة بين الجنسين، وفقًا لمؤشر 2010عام  125المرتبة 

دولة، لمؤشر أفضل الدول بالنسبة للنساء، وفقًا لتقرير  156من أصل  153جاءت سوريا في المرتبة  كما
 EOWORLDC".(2)مجلة" سي إي  أو وورلد 

 السورية الحكومات الفجوة متسعة بين خطط واستراتيجياتالزالت بأنه  حقيقة مفادها هذه األرقام تثبت
إزالة ـ"بًا عمليما يتعلق و ، وتهيئتها لالنخراط في العمل السياسي ،مرأة لقضايا ال (سمياً ا)الداعمة و  ،المتعاقبة

في  ذكرهكما ورد  "واالقتصادية ،في الحياة السياسية اعليةسبيل مشاركتها بف التي تعترض والقيود العوائق
دولة استقرار بنية الوهذه المقاربة المتضاربة من شأنها أن تزعزع أكثر  ي،( من الدستور السور 45المادة )

ورسم  صنع القرارات، دوائر لمرأة فيلهش  بأعلى تمثيل ًا من أصغر نواة أسرية، وانتهاءً السورية بدء
 .ياتاالستراتيج

دامت  ممارسة الديمقراطية الشعبية الكاملة ستبقى مبتورة ما" يعتبر أن الحاكم البعث ورغم أن حزب، عموماً 
 فإن هذه المنطلقات النظرية التقليدية ليست سوى استعراض ورقي ال ، "للمجتمع المرأة بعيدة عن الشأن العام

مستوى بع المجتم يهامإا الحزب يحاول من خاللهالتي  سياسيةالدعاية وتصنف ضمن خانة ال، قيمة عملية له

https://ceoworld.biz/


13 
 

، هذا إلى يومنا ،شهدتلم  سورياأن  مفاهيمه، هوعلى مناقضة الحزب ل مناصرته لحقوق المرأة، وخير دليل
تمثيل المرأة  ةنسب أن كما، المنافسة في السباق الرئاسيعن حتى تقلد المرأة رئاسة البالد، بل ظلت بعيدة 

 ، نسبة2009إلى1976من الفترة الممتدة  خالل تتجاوز لم البعث بفترة حكم حز  طوال في الحكومة السورية
راسة أجراها د. شاهر سب دح% 12إلى  2 نسبة، 2007إلى  1971من  ، وفي مجلس الشعب %6لىإ 3

 جامعة دمشق.في كلية العلوم السياسية ب أستاذ محاضروهو الشاهر 
 

 

 

 

 

 

 

 (1شكل رقم ) ي مجلس الشعب السوري )منقول من دراسة د.شاهر الشاهر(تمثيل المرأة ف                

 بنود علىالتزال متحفظة الحكومة السورية ف، وحسب لغة األرقام المرأة على تهميشقتصر حدود تكما ال 
ال تنسجم مع هوية  تحت ذريعة كونهاحقوق المرأة، ومنها )سيداو(، كثير من المواثيق الدولية التي تناصر 

إحدى أساليب الحكومة  في حقيقة األمر يمكننا اعتبارهالف عاداته وتقاليده الموروثة، و جتمع السوري، وتخاالم
السياسية مشاركة المرأة في الحياة المتحفظة على  لتقليديةللحفاظ على الوضع القائم، وكسب رضى القوى ا

 العامة.و 
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حافظن يعلى هيئة حكم أميري ) ،عض المناصببب البعث حزبموالية ل نسائية شخصياتاستئثار زد على ذلك 
، طويلة( عقود) حتى أجل غير مسمى تزكيتهن ليمتد، على مصالح الحزب الحاكم خالفًا لمصالح النساء(

ي البالد كأول قاضية ف لغادة مراد حافظ األسد السابقفي قرار تعيين الرئيس السوري  التماسهوهذا ما يمكننا 
 صدار الرئيس السوري الحالي بشار األسد مرسوماً إيد مهامها في القضاء بعد متد تجد، ومن ثم ا1975عام 

حادثة في ة الخاصة بالتحقيق مع المتورطين القضائية السوري للجنة لتعيينها كرئيسة 2005جمهوريًا عام
 اغتيال رئيس الوزراء اللبناني األسبق رفيق الحريري.

(، 2000-1976واإلرشاد القومي من ) ،مت منصب وزارة الثقافةالتي تسل نجاح العطارلـوكذلك األمر بالنسبة 
 ،مةتقلدت العديد من المناصب الها التي ة شعباننيبثوأيضا  ،الحالي ومن ثم أصبحت نائبة للرئيس السوري 

 ؛حتى يومنا وتطول القائمة الدولة لشؤون المغتربين، ووزير كمستشارة سياسية وإعالمية للرئيس السوري،
 .ج الحفاظ على ديمومة النظام الحاكم من بوابة كسب نساء من ذوات السلطة والنفوذنه بمالزمة

 
 تمثيل المرأة في مجلس الشعبثانيًا: 

 ،ن(منح المرأة السورية حق الترشح النتخابات مجلس الشعب )البرلماتأول وثيقة تشريعية  1959يعد  دستور 
تنجح الحافظ" أول امرأة ترشح نفسها لعضوية المجلس، ل جهودها بالنجاح وكانت "ثريا تكلللكن رغم ذلك لم ت

ام الحقًا جيهان الموصلي )مناصرة لحقوق المرأة(، ووداد األزهري في الوصول إلى )مجلس األمة سابقًا( ع
1960. 

 حصة المرأة في مجلس الشعبت البعث السلطة، حيث ارتفع حتى تولي حزب كما هو عليه، المرأة  حالظل 
طار طرح قضايا المرأة خارج اإلعنها  تجفي التشكيالت الحكومية، وضعية ينظهر كما  ،لم يأخذ ، لكنهنسبياً 

للمرأة ضمن مجلس  ضعيفالالتمثيل  حيث (،1هذا ما يتضح من خالل الجدول رقم ). ، والعروبيالحزبي
 : الشعب السوري 
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 النسبة المئوية العدد اإلجمالي عدد النساء في مجلس الشعب العام
2012 30 250 12% 
2016 32 250 12.8% 
2020 27 250 10.8% 

 ( مشاركة المرأة في مجلس الشعب السوري 1جدول رقم )                           

 
 (2شكل رقم ) مشاركة المرأة في مجلس الشعب السوري 
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 (3شكل رقم ) المصدر: االتحاد البرلماني الدولي –نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في مجلس الشعب السوري  

جوهرية لتغيير واقع المرأة ال يمتلكن أدوارًا  صــلن إلى المجلسيالالتي  النســاء ى تدني نســب التمثيل، فإنعالوة عل
حقوق  فاع عنعن برامجهن االنتخابية قضـــايا الدب غييلحاكمة، و ا لطاتالســـى مصـــالح لع حافظنفي البالد، إذ ي

  .المرأة، والنهوض بأدوارهن
، وهي عضــو في مجلس الشــعب عروبة محفوضتقول  ،تعليقًا على نســب تمثيل المرأة في مجلس الشــعب الســوري 

رأة كان فعااًل رغم الســـــــوري )رشـــــــحت نفســـــــها عن قائمة المســـــــتقلين، وت كن الوالء لحزب البعث(، تقول بأن دور الم
 مشاركتها الضعيفة، حيث تولت منصب نائب رئيس الجمهورية، وحقائب نيابية، ووزارية، وإدارية.

يل لها في كأفضل نسبة تمث 2016ارتفاع نسبة حضور المرأة عام ، فإنه يظهر (1الجدول رقم )بالعودة إلى 
اتصف ضت في العام المنصرم، و نخفبة اعلى حق العضوية، وهذه النسمجلس الشعب منذ حصول المرأة 

بحالة من المحاباة اإلدارية، مهدت لدخول نساء من السلك العسكري واألمني )اللواء باسمة  البرلماني التمثيل
 ، كما توجهت الحكومة السورية لالنفتاح على بعض األقليات في الفترة األخيرةإلى مجلس الشعب الشاطر(

الخارجي(، ولتظهر رعايتها شكال التسويق السياسي )الداخلي و أعلى حساب أقليات أخرى، كشكل من 

https://data.albankaldawli.org/indicator/SG.GEN.PARL.ZS
https://data.albankaldawli.org/indicator/SG.GEN.PARL.ZS
https://data.albankaldawli.org/indicator/SG.GEN.PARL.ZS
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 يمكن االستدالل عليه في تجربة ، وهذا ماسنوات من الحرب 10بعد مرور  حقوق األقلياتوانفتاحها على 
التي أكدت خالل تواصلنا  نورا اريسيانممثلة بالسيدة للمرأة األرمنية على مستوى سوريا، أول تمثيل تشريعي 

إلى النسبة المطلوبة، وهي النصف أو الثلث على أقل تقدير، كما تجد  المرأة  ينبغي أن يرتقي تمثيله معها أن
لتقبل المرأة في مراكز صنع القرار، ة جاهز المجتمعية سالقاعدة ال مرونة ن ينطلق منأن انصاف المرأة يجب أ

 المجال السياسي.والدولة في تسليم المرأة مناصب رفيعة في  ،ومن ثم يأتي دور الحكومة
الظروف األمنية والسياسية غير الموضوعية في مناطق الحكومة  خذ بعين االعتباراأل منلنا البد   هنا

، شفافة تصاريح شخصيةمن اإلدالء بمجلس الشعب  أعضاءوهذا سبب وجيه لتتحفظ كثير من السورية، 
رض التع قانونية التي تحميهن منبالحصانة الن متعوال يت، ير مخوالت للخروج عن خطاب الدولةفهن غ

رائهن آعبرن عن  ممنفيات امن الناشطات السياسيات والصح التزال كثيرف، للمضايقات األمنية واالعتقال
ير في سجون الحكومة مجهوالت المصبداية األزمة السورية،  منذوالمدنية  ،ودافعن عن حقوقهن السياسية

  "قيصر". ىر عسكري سوري يدعلصور أظهرها مصو  ن، وفقًا السورية، ومنهن من تم تصفيتهن داخل السجو 
 

 تمثيل المرأة في الحكومة السوريةثالثًا: 

هو  ،حيث بدأت مشـــــاركتها بالوزارة بمنصـــــب وزاري واحد، 1976عام أول منصـــــب وزاري شـــــغلت المرأة الســـــورية 
كنها كانت . ل1991لعالي عام ة التعليم اوزارة الثقافة، ليصـــــــبح للمرأة منصـــــــبان بعد تســـــــلم المرأة الثانية لحقيبة وزار 

 (3) .(ير المنضوي تحت مظلة نسائية جامعة)غ إلى التمثيل الفردي أقرب

، حتى وإن وصــلت إلى مســتويات رفيعة من الســورية خجواًل وغير منصــف  يعد  تمثيل المرأة في الحكومة  ،رغم ذلك
للحقائب الوزارية، والتي تعد   ( تظهر نسب استالم المرأة 2) رقم في الجدولف ،يل الدبلوماسي، والتعيين الرئاسيالتمث

والمتابعة  ،على التحليل بناءً ، و 2016إلى يومنا هذا، مع تغيير طفيف لتمثيلهن عام  2011شـــــــــبه ثابتة منذ عام 
نتمين إلى حزب ي مجلس الشـــــعب( مشـــــهد)شـــــبيهة ل تم اختيارهن لتقلد المناصـــــب الوزاريةيمعظم ممن البحثية فإن 
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 تكوينهنأن بيد الســــــياســــــية، عن األحزاب  ناســــــتقالليته علن  يلهذا الحزب، وظاهريًا ضــــــمنيًا الوالء  ن  كنيعث أو الب
يتمتعن  شــــــــــــــهادات عليا، أي كثير منهن حملت في المقابلو  ثبت عكس ذلك، ت ، وبيئاتهن الجغرافيةاأليديولوجي

ي ذالســياســي ال مناخأو البالفكر الحزبي الضــيق ر مقيدات أكث في ذات الوقتلمؤهالت العلمية واإلدارية، لكنهن با
ية القيادعمومًا، و )جوهرية( تذكر على وضــــــع المرأة الســــــورية  إيجابيةأي تغييرات  وهذا ما لم يضــــــفليه، إينتمين 

 .عقود مضت 5 على مدىخصوصًا، 

 المئوية النسبة العدد اإلجمالي عدد الوزيرات الحكومة                                العــام
 %9.67 31 3 حكومة عادل سفر 2011
 %8.82 34 3 حكومة رياض حجاب 2012
 %12.5 32 4 حكومة وائل الحلقي 2016
 %10 30 3 حكومة حسين عرنوس 2020

 ( مشاركة المرأة في الحكومة السورية2جدول رقم )

 
 (4شكل رقم ) مشاركة المرأة في الحكومة السورية
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صالحة "نساء كـ"لمياء العاصي" و فإنالتمثيل المتدني للمرأة في الحكومة السورية،  مستوى من  رغمبال؛ قيقةح
 تربين،شؤون المغو والتعليم العالي،  ،واالقتصاد ،تقلدن مناصب سيادية كوزارة السياحة "بثينة شعبان"سنقر" و

 65إلى 55 بين دن المناصبمعظم اللواتي تتقل أعمار تتراوح، إذ ظل التمثيل مفتقدًا للعنصر الشبابي لكن
أة في مع تدني مستوى تمثيل المر تعتمد توازيًا  يةكومة السور يمكن االستدالل على أن الح بالتاليومافوق، و 

اء دولة بنفرصة ل ةض أيوبالطبع هكذا مقاربة تقو  الهياكل الوزارية على الدائرة االيديولوجية للحزب الحاكم، 
 .بالصورة السليمة مثيل الشرائح المجتمعيةعائمة على االنصاف والنزاهة في ت

جانس لكال الجنسين داخل الحكومة أو مجلس الشعب عن التمثيل المتال يمكننا الحديث  لةحصمفي ال
تشاركية االنطالق من بيئة سياسية مؤمنة بال رؤية لقضية المرأة، دون نقلة نوعية في ال أو انتظار أي السوري،

نع عملية ص على حد سواء مع الرجل من قاعدة الهرم السياسي ألعاله، سيما أناإلدارية، أي مشاركة المرأة 
ظلة ميشارك فيه جميع األفراد تحت  ومعقداً  ،تأخذ طابعًا مركباً و  ،مؤسساتية عملية القرار تتطلب أن تكون 

لجنس  لنوعية)الغالبية ا سموضوعية تحقق التمثيل العادل لجميع الفئات، ويتم استبعاد فكرة التمثيل على أسا
 الفرد(.

 
 في هياكل الحكومة السوريةعوامل تدني تمثيل المرأة رابعًا: 

قانونية، وفكرية، و  سياسية،) لعوامل عدة لمرأة في مناطق الحكومة السوريةا تدني تمثيل يمكن أن يعود مستوى 
 :، متمثلة بـما يأتي(ومجتمعية

 مقومات الدولة افتقاد (1
دستور ال رغم وجودف ،المدنية الدولة بناء قوماتمسيسها لة السورية منذ تأالدو مر تغييب عن في حقيقة األ

لنظام لتوجهات ومصالح اان في واقع األمر شكليان، ال يطبقان فعليًا، ويخضعان ، إال أنهما يعد  قانون الو 
من  اً ، حتى أن السوريين يجهلون كثير ، ويتصرف خارج اإلطار القانونيالبوليسي القومي الذي يحكم البالد

كونها تعد  في نظرهم بمثابة "حبر على ورق" ال يترجم  األسس القانونية التي تنادي بها الحكومة السورية،
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نه في الحالة السليمة ألي دولة مدنية تؤمن بالديمقراطية وحقوق أمع  فعلياً على األرض، وال ينفعهم في شيء،
استقاللية مقومات استدامة ضمان ، و ق الحرياتاإلنسان، تكمن األولويات في ترسيخ قيم المواطنة، واطال

سياسة اإلقصاء ، وتكريس بعيدًا عن فرض الصبغة القومية والحزبية على دوائر وهياكل الدولة الدولة
 .والتهميش

  غياب جسم سياسي نسوي  (2
عية اتممفادها أن غياب وجود جسم سياسي نسوي يكفل للمرأة مكانتها السياسية واالججوهرية هنالك حقيقة 

للقوى  _بشكل أو بآخر_الشرعية داخل الدستور، سيديم من تبعيتها  اواالقتصادية، ويضمن حقوقه
ها، واستالب قرارها ومصير غالل واالنتهاكات، واالست ،واألطراف المتصارعة، ويجعلها أكثر عرضة للعنف

لة أو ئية مستقهيئة نسا لوجود فتقدت، حيث الحكومةالعاملة داخل المرأة السورية حقيقة وهذا ما تعانيه 
ثناء باست)  حقوقها ، ومناصرةتكون رافدًا حقيقيًا في قاعدة تمثيل المرأة السورية مجالس تمكين نسائي

لتعزيز  2006مبادرات سابقة لالتحاد النسائي العام، والتي مولها صندوق األمم المتحدة اإلنمائية للمرأة عام
.عليه(لكنها لم تترجم فعليًا، فالوضع ظل على ما هو مليات السياسية، و مشاركة المرأة في الع  

اث إحد طيلة خمسة عقود مضت، وعجز عن، لمرأة لظل االتحاد النسائي الكيان الوحيد الممثل شكليًا كما 
ملء بعض المناصب الحكومية بشخصيات داة لوتحول ألجوهرية لقضايا المرأة في سوريا،  اصالحات

ن االتحاد كاأي  لية في اتخاذ القرارات،االستقال نللحزب الحاكم، وال يمتلك نسائية يتمتعن بالوالء المطلق
 ؛، تكرس من سلطته، كباقي منظمات المجتمع المدنيمظلة نسائية ملحقة بالنظام السياسي الحاكم مجرد

يليه  ،ثورةعن طريق إعداد الكوادر منذ مراحل التعليم الباكرة، مثل منظمة طالئع البعث، ثم اتحاد شبيبة ال
ضي العام المنظمات األخرى، كاتحاد الفالحين واتحاد نقابات العمال واالتحاد الريا عن اتحاد الطلبة، عدا

(4) .موغيره  
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 والمدنية ناظمة للحياة السياسية غياب قوانين  (3

يًا، قانونال يمكننا الحديث عن حقوق المرأة في كنف الحكومة الســورية دون اإلشــارة إلى مدى توافر شــبكات األمان 
يًا معظم الدســاتير الســورية أجمعت نصــ فحقيقة لم يشــهد الوضــع القانوني للمرأة أي تغييرات جوهرية تذكر، رغم أن

 ل الســــــياســــــي،عمفي ال خراطاالنلها  اليوم تفتقد ألي مســــــتند قانوني يضــــــمنعلى حتمية منح المرأة حقوقها، لكنها 
 ، وقانون 1953، وقانون األحوال الشخصية لعام 1949ات لعام قانون العقوبتعاني من  فهي التزالواالقتصادي، 
واطنة تلك القوانين التي تعتبرها ناقصة األهلية، وخاضعة لوالية الذكور في العائلة، ونصف م 1969الجنسية لعام 

 ية،حماية قانونداخل أسرتها وفي حياتها الخاصة، لتضاعف همومها ومشاكلها، وتبقيها دون  (5) لناحية الحقوق،
  لبها في مسار التشريع والتنفيذ.فاعلة لتصويب مطاأو برامج حقيقية 

المرأة، فإن الحكومة صوت  اسكاتتحرر أو والجدية ل ،ألن الجانب القانوني يمثل أكثر كواشف األمانة
ة ال تخول المرأة للمشاركة بفاعلية في كثير من موادها الدستورية، وتجردها من الحقوق المدنيالسورية 

يما س منح جنسية المرأة ألطفالهاعلى سبيل الذكر فإن القانون السوري الزال غامضًا في مسألة و لمشروعة، ا
بن األم السورية المجهول النسب الجنسية السورية ال الدم األبوي إلعطاء الجنسيةطريق حق نها تسلك إ

 (6) الوالدة في سورية والثاني أن تتم ،بشرطين األول أن تكون األم ساعة الوالدة عربية سورية
اب قوانين ناظمة بغي ، واصطدامهاالحقوق والحريات السياسيةالحصول على يأتي ذلك في ضوء تدني هامش 

لم تشهد سوريا برامج واضحة تتعلق بتحرر المرأة أو تكتالت نسائية تتمتع باالستقاللية  وعليه .للحياة السياسية
تراخيص لمنظمات محلية المنح منع إذ حتى اليوم يية الفعالة للمرأة، في اتخاذ القرار، وتتيح المشاركة السياس

كما ي المجتمع، منظمات المجتمع المدني الراعية لقضايا الفئات المهمشة ف ومية في البالد، سيماغير حك
 خطابسياسية معارضة، تمارس نشاطها السياسي خارج  إنشاء أحزاب نسائية، أو فرض قيود قانونية علىت  

، وهذه الوجهة اإلقصائية تخالف هوية حزب البعث الحاكم بقيادة ةلجبهة الوطنية التقدميالشمولية ل ومةالمنظ
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 كيل األحزاب السياسية في أربعينياتوتش ،لتنظيمات النسائيةكانت إلى حد ما داعمة لالدولة السورية التي 
 .القرن الماضي

 
  التعليمية المناهجفي  المرأة الحد من دور(  4

النمو الفكري والبنيوي ألفراد ل مؤشرات التمييز بين الجنسين في واحدة من أهم المواضع التي تؤثر على يطا
على مضامين  ال أسيرًا لسيطرة موروث ثقافي واحدوالتربوي الذي ظل وال يز  ،المجتمع، وهو السلك التعليمي

 .ة األجيال وتنمية المجتمعاتالجوهري إلى جانب الرجل في تربي المرأة  غفل فيها دوريحيث منهاجه، 
في المرحلتين االبتدائية واالعدادية، تم التوصل  التعليميةالمناهج عشوائية من بعض كتب بعد تحليل عينة  

، بصورة مستقلة وموضوعية بعيدًا عن القولبةيتم دراسة وعرض قضايا وأدوار المرأة لم  إلى نتيجة مفادها أنه
 .امةالنمطية على صورتها الع وسيطرت
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 لمشاركة السياسية للمرأة في المعارضة السوريةا
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 تمهيد
لى تضم األو  المعارضة إلى منطقتين رئيسيتين: دائرة سيطرةاإلطار تبعًا ل في هذا تنقسم الحدود المكانية

، وجيوب حدودية من منطقة غربيمناطق إدارة الحكومة السورية المؤقتة )ريف حلب الشمالي والشرقي وال
 .)إدلب وريفها( حكومة اإلنقاذإدارة مناطق  تشمل الثانيةنما بي (.الحسكة، والرقة
، لم لمرأة ا والقيمي لقضايا ،من ذات الرؤية الفكرية، والتداول المفاهيمي االدارتين المحليتين ونظرًا النطالق

 .للموضوع المبحوث ، بل تم اتباع أسلوب التحليل الجمعيعلى حدة في كل منطقة يتم دراسة وضع المرأة 
 
 واًل: المرأة السورية في ظل المعارضةأ
ات أكبر في قيادة التنسيقيات والتجمع ونصيبٌ في مسار الحراك الشعبي،  دوٌر هاٌم كان للمرأة السورية  

 ،نيالشق األمالرجل في  شاركتوأحيانًا  ، والسيما الجانب المتعلق باإلغاثة، والشؤون اإلنسانية،المدنية
ذلك كنتيجة طبيعية على ، وجاء ( )ألما شحود، وثويبة كنفاني النساء كـكما في تجربة بعض  والعسكري 

ة وداللة على ردة فعل ثأرية على ممارسة الحكومة السورية في وأد "الثور  ،نالممارس ضده لعنف العسكري ا
رأة مالدوار أبدأت ، "خدمة شعارات "الثورة السوريةن والتحور ع بعد مرور أشهر قليلة،بيد أنه و  السورية"،

ما و ، ، والتأجيج الطائفيطور العسكرة دخول الحراك الشعبي السلمي مع ، سيماتدريجياً بالتراجع واالنحسار 
ين في مياد المرأة  بشدة على حضورتتحفظ التي عسكرية المتطرفة، و ال رافقها من بروز التيارات والتشكيالت

 الحياة العامة.
م مزدوجة، فالعدو تعاني من قيود وآال ة السورية "الثائرة"أضحت المرأ  أحداث الحرب، تواتروفي ظل  إذًا،

وفق تقارير )منظمة بتصفية وتعذيب آالف النساء  متهمةالحكومة السورية ال األول في نظر بعضهن تمثله
من  الحراك العسكري  ياداتقا العدو الثاني فهم ، أم   Human Rights Watch) (7) حقوق اإلنسان الدولية

وعلمانية  ،فون من أن يودي بهم مدنية الحراك السلميو الذين كانوا يتخلدينية المتشددة، و ذوي التوجهات ا
 همفقدانإلى  ة الشارع السوري توجهات الحراك النسوي النابض من هب   صاحبها من ما، و المطالب الشعبية
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تيجة أن تكون كانت النفصائل المعارضة اإلسالمية، فصالح القوى المدنية على حساب القاعدة الشعبية ل
 وأالميدانية  صفيةالت( ..وسميرة خليل ،أمثال )رزان زيتونة اتوالنسوي ،اتالسياسي نهاية بعض الناشطات

وعقابًا  األطراف والرقاب"، لسياسة "لي  مؤشرات استباقية الدموية  الممارسات هذه، وكانت القسري  التغييب
  متمردة.الفصائل العسكرية ال قادة للخارجين عن أمرةجماعيًا 

الحرب في سوريا، ومع فقدان المعارضة السورية السيطرة على كثير من  سنوات من فصول 10 انقضاءبعد 
المعارضة السورية كثير من قوى من جانب رية، الزالت التوجهات المتطرفة المناطق لصالح الحكومة السو 

 بحظوظ إشراك ما يتعلق ام، سيمامسيطرة على المشهد الع )على اختالف تشكيالتها السياسية والعسكرية(
( 3رقم ) نالجدواليوضح  اإلنقاذ.، وحكومة مناطق إدارة الحكومة السورية المؤقتةب في العملية السياسية المرأة 

ؤقتة، الدور الهامشي للمرأة في الهياكل السياسية للمعارضة السورية، والممثلة بالحكومة السورية الم (4)و
  ."جبهة النصرة سابقاً – لمدني لهيئة تحرير الشاموحكومة اإلنقاذ "الذراع ا

 

     

 للحكومة السورية المؤقتة التابعة لس السياسيةمشاركة المرأة في المجا (3جدول رقم )

 

 

 

 
 العام

2020 

 النسبة المئوية العدد االجمالي عدد النساء المشاركة الوظيفية
 14.28% 7 1 الحكومة المؤقتة

 %12 50 6 الهيئة العامة للتفاوض
 %13.33 15 2 وفد صياغة الدستور
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 (5شكل رقم ) للحكومة السورية المؤقتة التابعة مشاركة المرأة في المجالس السياسية

 حماية قانونية،تعزيزها بدون  بالعقبات والتحديات على اختالف اشكالها،المشاركة السياسية للمرأة  لقد أحيطت
وإجبارها على االستقالة، هذا ما يمكن  ،إلقصائهاوتهديدها في كثير من األحيان كما جرى التضييق عليها، 

د.هدى العبسي تقديم استقالتها من وزارة التربية والتعليم  ااضطرت فيهاألخذ به من خالل الحادثة األخيرة التي 
من  يدات التي واجهتها، بعد اإلساءة والتهدالمعارض رية المؤقتة التابعة لالئتالف الوطنيو في الحكومة الس

األسد،  بشار حكومةعن  بديل   ديمقراطي    تقديم نموذج   لم تكن قادرة علىلمعارضة التي قبل بعض قادات ا
آفاق دعم بال تكترث  عنفية عقلية ذكوريةسيطرة ويصاحبها  قوة السالح،، من سطوة إذ تعاني معظمها

إطار تمييع  عنهرت بعض التجارب فإنها ال تخرج ، حتى وإن ظللمرأة في العمل السياسي مسارات تمثيلية
 . األمور، وجرها لمدار الدعاية الخارجية
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الحكومة السورية المؤقتة الهيئة العامة للتفاوض وفد صياغة الدستور

قتةمشاركة المرأة في المجالس السياسية للحكومة السورية المؤ 
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 العام
 

 النسبة المئوية العدد االجمالي عدد النساء المشاركة الوظيفية

%14 - - المحلية المجالس 2018  
 %0 11 0 حكومة اإلنقاذ السورية 2020

 مشاركة المرأة في المجالس السياسية لحكومة االنقاذ (4جدول رقم )                        

 (7شكل رقم )              (                        6شكل رقم )                    
سنستشف من بيانات ذات صلة، في إن عدنا إلى الوراء قلياًل في الجدولين السابقين، ف توثيقهسبق  ام  زيادة ع

إال    ،التنسيقيات وتنظيم إدارة فيسيما في الوسط الشعبي،  كان لها وزٌن وثقلٌ مشاركة المرأة أن  لغة األرقام،
وصلت نسبة  فمثالً  يختلف باختالف المناطق، هذا الدور ،  و ظل متراجعاً المجالس  المحلية   ن  دورها  فيإ

 حصاءاتإا اآلن فتشير ، أم  20نساء من أصل  5،  25إلى % 2012النساء في المجلس المحلي بإدلب عام 
الذي يمثل  االئتالف الوطني السوري  ، في المقابل فإن%2دون  ما هي أن نسبتهنعائدة لمنظمات حقوقية 

100%

14%

مشاركة المرأة في المجالس المحلية

المجالس المحلية مشاركة النساء

100%

0%

ةمشاركة المرأة في حكومة االنقاذ السوري

حكومة اإلنقاذ السورية مشاركة المرأة 
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مرأة واحدة في الهيئة السياسية، است نساء في الهيئة العامة، و يضم ، القاعدة السياسية لـ )الحكومة المؤقتة(
كما شكلت المرأة السورية ما نسبته منصب نائب رئيس االئتالف، وتشغل ، وامرأة واحدة في الهيئة الرئاسية

 اً ، مقسماً اسم 150نهائية للجنة الدستورية وتضم القائمة ال، % من أعضاء اللجنة الدستورية السورية30
في قائمة المجتمع  اً مقعد 19، و"هيئة التفاوض"بالتساوي على القوائم الثالث، وللنساء ستة مقاعد في قائمة 

 .دنيالم
 فيها كتشار فقد أما الدورة الثانية  ،غياب مشاركة المرأة األولى تها دور  فشهدت ما الهيئة السياسية في إدلبأ

 نالا بعد تواصدانية تم الحصول عليه)المعلومات مي الرابعة ثالث نساء، والدورة امرأتانوفي الثالثة  ،واحدة امرأة 
 .(مع مؤسسات مدنية معنية باألمر من منطقة إدلب

 
 المعارضة ضمن هيئات ومجالسلمرأة ا عوائق مشاركةثانيًا: 

طق ا بشهادات ميدانية من مختلف منالمناقشة واقع المشاركة السياسية للمرأة في هياكل المعارضة، استعن  
 التوثيقي في الدراسة، كما البد من اإلشارة إلى مواجهتنا معضلة الوصول إلى جانبالمعارضة إلغناء ال

دنا االتصال بهن، لذا اعتمالمتكررة وباقي أجسام المعارضة( رغم محاولتنا  ،في االئتالف الوطني)قيادات 
 نا من الوصولومداخالت إعالمية لبعضهن عبر فترات زمنية متفاوتة، بالتوازي مع ذلك تمك   ،على تصاريح

ع وجهات نظرهن فيما إلى عينات عشوائية من النساء المنخرطات في العمل السياسي واإلنساني، الستطال
جام الوظيفي يتعلق بمشاركة المرأة سياسياً في الحكومة السورية المؤقتة، وحكومة االنقاذ، وبالتالي تحقيق االنس

حسب  أسئلة المقابلة البحثية إلكترونيًا إلى المعنيات ينة المبحوثة، وتم ذلك عبر إرسالبين مستويات الع
 .التخصص الوظيفي

تفاوت في الرؤى حول دور المرأة في حقل السياسة، والمعوقات التي تعترضهن للتحرر  بطبيعة الحال هنالك
، لنساء تمت مقابلتهن اك تقاطع آلراء كثير من الشهاداتمن القيود المجتمعية والقانونية، وفي المقابل هن

تيارات اإلسالمية على أن أبرز أسباب تراجع أدوار المرأة تكمن في عسكرة الحراك الشعبي السوري، وبروز ال
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المتشددة، وتطييف الحراك الشعبي، إلى جانب منابع التمويل المتعددة، والتي فرضت بدورها "أجندات غير 
 :جمالها بما يأتي، يمكن إوطنية" على الساحة السياسية

 
 االعتراف الدولي كسبالمرأة ل توظيف  (1

ب إفادة بعض حس- منحسراً  السورية ضةلمعار الجسم السياسي ل ضمنوجود المرأة  بدى األمر؛ حقيقةفي  
دون بعض االجتماعات الهامشية فقط،  ي أثناء حضورهاالتجميل حضوروال على المناقشة -االئتالف أعضاء

 لضغطالسترضاء ا نتاجاً  نه يكون إوفي حال تواجدت المرأة ف، ل المشروع في الهيئات القيادية والعلياالتمثي
 سلك الدبلوماسي.المشاركتها، سيما في تعزيز ثيل النسائي، و بزيادة التم المعارضة الدولي على

كل في جنيف من قبل المبعوث األممي إلى سوريا ستيفان ديمستورا في لمجلس االستشاري الذي ش  ا أن حتى
كهيئة مستقلة لتمكين وتمثيل المرأة، وزيادة  امرأة لدعم الوفد المعارض 40من  والمكون  ،2015شباط 

يكن  لم ، الذيعضاءعايير وضوابط اختيار األملالمجلس  فقد افتقدملية التفاوضية القائمة، في الع مشاركتها
ع مقنلتمثيل الا أي يعوزها ،باالنتقائية في االختياراتصفت والموضوعية، كما  لشفافية، ولم يتصف باواضحاً 

 أصل منأعضاء  3، وعضوًا في الهيئة العليا للمفاوضات 22من أصل  بامرأتينتعدى تمثيلهن إال يفال 
 ":بقوله على وجود بعضهن في قاعات المفاوضاتتورا ديمس علق ،لذا على طاولة المفاوضات. اً عضو  15

، كما شهدت  ، أنهن على الهامش"دخلالكالم وال يحصلن على فرصة للتال يسمح لهن ب ،أنهن ال يتكلمن
صوات أ إضعاف راك هذا الجسم النسائي يعنيفإشالقيادة السياسية لالئتالف إشكالية داخلية، ومناكفات حادة، 

القوى التقليدية، لكن في نهاية المطاف هي مضطرة لإلذعان للمطلب الغربي، خشية من إيقاف الدعم، 
 .من جانب الغرب االتي تتمتع به والسياسي ،الغطاء الدبلوماسي من ىيل عنها، وإنهاء ما تبقوالتمو 

جامدة،  ها حقيقة تبقى كتالً السياسية للمعارضة السورية، فإن ات الكتلالقول أنه رغم تغيير مسميهنا يمكن 
واحدة من أكثر صور االشكاليات السياسية  ، التي تعد  االقصائيةذات الذهنية ب ن عليهاو القائمويتصف 

للمرأة،  اً تام اً غيابأول جلساته  في المجلس الوطني السوري  قبل االئتالف الوطني السوري، شهد، فصعوداً 
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في المجلس  هنا شهادة عضوو إلشراك المرأة في بعض االجتماعات، وبعد ضغوطات غربية اضطر المجلس 
 :2012شباط  24الذي عقد في تونس بتاريخ  ال ما حدث خالل مؤتمر أصدقاء سوريالوطني السوري حو 

لقاعة، حاولوا خارج ا رجال، والنساء كن   30- 25م حوالي "كل الوفد السوري الذي دخل إلى القاعة، عدده
الحقًا إدخال بعض النساء بسبب سؤال مساعد وزيرة الخارجية األميركية هيالري كلينتون عنهن، وطلب 

 واوليس من السوريين أنفسهم، تصور  ،ألنه جاء بطلب غربي منهأحدهم مني شخصياً الدخول، لكنني اعتذرت 
معارضة، فبالنسبة لها ينتهي المشهد السياسي حجم العزل للنساء، لقد انصدمت كلينتون عندما لم تجد نساء ال

في بداية لقد كان عدد النساء كبيرا ً "، وأضافت: " %30بنسبة إذا لم تجد فيه نساء ممثالت أو على األقل 
 (8) ."التعامل معهنطريقة ونشيطات، وتراجعن وانسحبن نتيجة  التعمل المجلس الوطني، وكن فاع

ة ماسة السترضاء الخارج، وكسب التعاطف الدولي من بوابة رفع خالصة القول؛ كانت المعارضة بحاج
الشعبية بسبب في كسب الحاضنة  م نيت بالفشل، بعد أن بصورة شكليةصفوفها نسب تمثيل المرأة ضمن 

 استمداد بوصلتها صوبوالفئات المجتمعية، لذا اتجهت  ،الشرائح والتهميش التي طالت ،سياسة االقصاء
 لإلمالءاتغير المرتهن  ،من القدرة على تبني القرار الوطنيأكثر دها جر   وهذا ما الشرعية من الخارج،

لكثير من ل عابرة للحدودمصالح الاللتضطر األخيرة إلى مراعاة ، في دعمها للمعارضةللدول  المشروطة
 .الداعمين

 
 لمعارضةالنظرة السلبية تجاه ا (2

ي إدلب( فإن المرأة ال يتم تمثيلها بشكل كاف في طة قانونية ف)محامية وناش هدى سرجاوي حسب شهادة 
 لم انهإاألجسام، إال ، وتبنيها من قبل بعض من قبل ديمستورا عالن  الكوتاإ مؤسسات المعارضة،  فرغم  

 :طبق بعد بالصورة المطلوبة في هياكل المعارضة،  وتعيد باألسباب إلى جملة من التحديات منهات  
 .اف وعادل في المجال السياسيكة في إشراك المرأة  بشكل حقيقوإرادة  ،عدم وجود رغبة -1
 .لمعارضة السورية لتعزيز المشاركة السياسية للمرأة مة لغياب الضغط الجاد من قبل الدول الداع -2
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، تجاه المعارضةبسبب النظرة  السلبية  خوض التجربة السياسيةغياب رغبة  قسم  كبير من النساء  -3
 .ة الشارع المعارضثقة ومصداقي األخيرة، نوفقدا

ذاتها وسط كم هائل من  إلثبات جاهدة أن المرأة ال تزال تصارع بعض الناشطاتاعتبرت  ذات الوقت؛ي ف
عوبات ق وعوامل تتعل   ،كالوضع االقتصادي  العام ،السياسية الفعالة لعقبات التي تعترض مشاركتهاوا، الص 

ياسي ةهوية ب سة الس  ائدة ،المجتمعالحاكمة، وطبيعة  المؤس  جود جهة و وعدم ، واألعراف األسرية ،والث قافة الس 
يات إضافة للضغوطات والت ح ،والقيادية والسياسية من كافة أشكال العنف ،تعمل على حماية المرأة الناشطة د 

غالبية  لكن، أعباء إعالة أسرهنب المثقالت المهجراتمن النساء  اً كبير  اً عدد ، واألعباء التي تالحقاألمني ة
دول الجوار،  لتوجيهات هاخضوعو  وتخبطها، فشل سياسة المعارضة،تدهور أوضاعهن ب ربطنلمستجيبات ا

 ،ان بمبادئهياكلها السياسية القرار الوطني النابع من القاعدة الشعبية الثورية، وهذا ما أفقدهن اإليم وفقدان
ال  رسة النشاط السياسي، مادمن  مماعن  كثير من النساءتنأى لذا  ،السياسية الحاليةلمجالس وتوجهات ا

 .المبادرة، واالستقاللية في اتخاذ القرار السياسي زمام يمتلكن
 

 مجتمعيةالقيود تثبيت الو  والتطرف العسكرةصعود  (3
على  اً من اندالع حركات االحتجاجات السلمية، مسارًا عنفيًا قائم قليلة اتخذت "الثورة السورية" بعد أشهر 

سد كان عدد كبير من السوريين يتوقعون أن تكون نهاية حكم الرئيس السوري بشار األ عسكرة الحراك، وحقيقة
 مالمح ى السطحعل. على كل حال، بدأت تطفو الروساإليرانيين و لوال تدخل حلفائه خالل أشهر قليلة، 

شعب، الب الودعمًا لمطوانضباطًا،  التي بدأت بكتائب عسكرية أكثر تنظيماً  ؛انحراف مسار العسكرة المعتدلة
واجهة عدد منها انخرط في المعركة لم ة االنتماءات والوالءات؛دمتعدو إلى مليشيات متطرفة التوجه والسلوك، 

ب ، يتحمل الشععابر للحدود ل المشهد من حراك سوري سلمي إلى صراع مذهبيالمد اإليراني، وبالتالي تحو  
  ، وال حل يلوح في األفق.إلى اليوم  أوزاره السوري 
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 الأحو اإلحاطة ب حدود ، سنقف عندال نعود بالزمن إلى الوراء كثيرًا، ونخرج عن نطاق مشكلتنا البحثية كي
 مناطق المعارضة.في  كم التيارات العسكرية المتعددةالنساء في ظل ح

كار األفو  يديولوجيا المتشددةفرض األ شام )جبهة النصرة سابقًا(، يتمحيث يسيطر هيئة تحرير ال بداية من إدلب
ة المدني الداعممنظمات المجتمع  منالحال إلى سحب التمويل  توصل، إذ الغريبة عن هوية المواطن السوري 

، لمنع -إدلبالشرطة المدنية في -صدرت مراسيم شرعية بوساطة هيئة "سواعد الخير" ألتمكين المرأة، و 
أن  و  لفن الشريعة اإلسالمية،هن يخاتحت حجة أن -راديو فريش نموذجاً -المهنة  اإلعالميات من مزاولة

ي ية، واالنخراط فتنظيم بعض الورش التدريبأدوار النساء عند حدود  تقتصر من هنا الذا ف ،"صوتهن عورة"
 ، وتلقي الدعم والتدريب من بعض المنظمات النسوية المعنية بتمكين المرأة.غاثيالجانب اإل

تتخوف بعض المبحوثات  الموروثات االجتماعية وفي ظل تشديد القبضة األمنية، وسيطرة ؛بناء على ذلك
 ،وزيادة وعيها السياسي في مناطق المعارضة إلى اصطدام الجانب القيمي ،من أن يتسبب تمكين المرأة 

والقوالب المؤطرة  ،بعادات المجتمع خرى لفصائل المسلحة من جهة، ومن جهة أبعنجهية ا والتحرري لديها
ن أن مجتمعاته بمعنى ياتها وسمعتها. أيهذا ما يؤثر سلبًا على نمط ح لكبت رأي وصوت المرأة، وبالتالي

لى جانب تدير المجتمع إ ،ديةأن تكون قياعلى المرأة  فكريًا لتقبل قدرة ةأعلى عمل المرأة غير مهي ةالمتحفظ
  اسي.ومعارض لمشاركة المرأة في العمل السي ،ومتحفظ ،بين مؤيد اً سجالي اً الرجل، وهذا ما يخلق انقسام

)مسؤولة  غالية الرحالتجد  فيما يتعلق بحظوظ التمثيل النسائي في المجالس والهيئات القيادية للمعارضة، 
مكتب المرأة ومؤسسة منظمة مزايا النسائية الناشطة بمجال تمكين المرأة في إدلب(  بأن هناك تراجعًا ملحوظًا 

والهدف منه إعالمي ال  تجدها شكلية،، و القرار مراكز صنعالدوائر المغلقة لالتمثيل النسائي في  حصصل
، ديات  المرأة  خارج البالدتحديات المرأة السياسية في الداخل السوري تختلف عن تحتعتبر بأن و أكثر، 

الثقافة  قيود قانونية إلى جانب المرأة في الميدان السياسي إلى تغييبسبب الداخل يعود  فتقول: " في
السلطة في المجتمع، والذي يفترض تقييد مراكز سرية التي تكرس الثقافة البطريركية ألواألعراف االمجتمعية، 

حضور المرأة في النطاق األسري الضيق دون السياسي، لذا فإن ضعف المشاركة في بيد الذكور، وحصر 
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قصى إلى عسكرة الوضع إلى أ بالدرجة األولىحقل السياسة ال يعود لضعف قدرة المرأة على المشاركة، بل 
التدريجي للحراك الثوري من طابع مدني مرحب بمشاركة المرأة، إلى طابع افقها من التحول ر  وما الحدود،
لتيارات متطرفة هي فالكلمة األولى واألخيرة  ،وديني هم ش دور المرأة، وصواًل إلى الغياب الكامل لها ،عسكري 

الذ كوري، وآلية التفكير التقليدي المضاد للديمقراطية  معادية لوجود المرأة في الشأن العام، ويدعمها هيمنة الفكر
إنشاء منصة سياسية حقوقية  "الالرح  "تأمل وت ،األماكن"هذه ( في للرجال)عبر تمثيل العائالت والمحاباة 

 .هتم بالشأن السياسي السوري العاموتوصيات ت ،ينبثق عنها قرارات يات قياديات فاعالتتضم نسو 
 

 تنصف المرأةال  قوانين تمييزية (4
تالف ، فإن االخ، وخلفياته الثقافيةوفقًا للفصيل المسلح اإلدارة في مناطق المعارضة سلوكختلف شكل و ي كما

ار قضاة واالشكالية تطال الجهاز القانوني أيضًا، ففي مناطق الحكومة السورية المؤقتة تم االعتماد على اختي
 1950بيق قانون "العربي الموحد" بمرجعية دستور لتط ،عن جهاز القضاء السوري  من محامين ومنشقين

، بينما تتبنى "حكومة وفق المذاهب األربعة( ؛ستند في معظم أحكامه ونصوصه على الشريعة اإلسالميةي)
ورات فراد يخضعون لدوأ ،وتنفذها محاكم محلية مكونة من شيوخ ،حكام الشريعة اإلسالميةإدلب أاإلنقاذ" في 

ضاًل ف ،المجلس األعلى للقضاء ومرجعهم األصلي ،ال يمتلكون مؤهالت علمية(معظمهم ) شرعيةتدريب 
الحاكمة  على أشخاص تم فرضهم من قبل الفصائل جماعوالمحامين المحترفين، واإل ،عن غياب القضاة

قوقها وتحرمها من أبسط ح دارتين هنالك ثغرات عدلية، وقيود قانونية تطال حياة المرأة،اإل تاوفي كل، هناك
 اوالتمثيل المتجانس لكال الجنسين، كم الرجل في ميادين العمل، تهالمدنية كاألحوال الشخصية، ومشاركا

ي فتشددًا أخذت صبغة دينية أكثر  هاتلك التي يفرضها الدستور السوري، ولكن -إلى حد ما -قوانينها تشابه
 .خاضعة لوالءات السياسة والقوة إلى االجتهاد لفرض أحكاميتم االلتجاء سيما حينما كثير من المواقع، 

ة للتيار السلفي، تحديدًا واالجتماعية المتطرف ،والسياسية ،الخيارات الفكرية تناول القانون من زاويةباإلمكان 
في الفقرة الثامنة العالقات بين المكونات السورية من خالل ميثاق "الجبهة اإلسالمية السورية" الذي عرض 
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 الشريعة أحكام إلى يستند أن يجب المرأة  دور تكاملية، بالرجل المرأة  عالقة نإ))  :من الفصل الرابع
 اإلطار عن وخروجها المرأة  لدور تغريب من الغرب به يقوم ما رفض مع العامة، ومقاصدها ،القطعية

 األساليب بكافة وسنعمل للتشريع، والوحيد الرئيس المصدر وهو الدولة، دين هو اإلسالمو  اإلسالمي،
 (9) ((.اإلسالمية الشريعة في المعتمدة الثوابت يخالف قانون  أي البالد في يكون  أال   على الممكنة عيةالشر 

من جهته، يتحدث األستاذ الجامعي، محمد نور حمدان، عن واقع القضاء في المناطق الخاضعة لسيطرة 
ضاء، وتوفر اعاًل هي استقاللية القالمعارضة لـ"العربي الجديد"، قائاًل: "األركان الرئيسية للقضاء حتى يكون ف

 يضيف: "من الصعوباتو  ،قوة تنفيذية لتطبيق قرارات القضاء وأحكامه، وكفاءة القاضي ونزاهته وحمايته"
عيفة ضفالمنطقة غير مستقرة والسلطة التنفيذية  ،التي تواجه المؤسسة القضائية، التخبط في مرجعية القانون 

 (10)".اضيوعاجزة عن حماية الق
نزعة دينية )هيئات شرعية( ال تنسجم أخذ يذ القوانين في مناطق المعارضة تبشكل عام فإن آلية إصدار وتنف

سة وخاضعة لسطوة سالح الفصائل المسيطرة على تلك متطلبات الواقع الراهن، وهي مسي  بيئة السوريين، و  مع
التركستاني"،  اإلسالمي دين"، و"الحزب"هيئة تحرير الشام"، و"حراس الو ،المناطق كـ"الجيش الوطني السوري"

 و"حزب التحرير".
 إيمان المرأة بعدالة قضيتها (5

الحكومات المتوالية على  ، وهو في جزء كبير منه نتاج سياساتذات السبب يتكرر في مناطق المعارضة
 المشهد السياسي، وأط رت أدوارهن ضمن حدود األسرة.ا النساء عن سوريا التي أبعدت بدوره

 تكون  ما أقرب شي بغياب الفكر النسوي، والصورةت ممن تواصلنا معهن بعض أقوال فإن  على كل حال، 
والتي ال تؤمن كثيرًا بقدرة المرأة على تسلم زمام اإلدارة  التي تقيد استقاللية المرأة، لألدوار التقليدية إذعاناً 

على تقلد المرأة مناصب  بريف حلب الغربي تحفظت عامالت في منظمات المجتمع المدنيإذ  السياسية،
، فالمرأة حسب قول ، واألسرةعليا في سلك السياسة، واعتبرنها تصلح أكثر إلدارة األمور الخدمية واإلغاثية

امرأة". في  أمرهم الو أفلح قوم و  خريات بنصوص دينية "ماأقها هللا للسياسة"، حتى استشهدت بعضهن "لم يخل

https://www.hafryat.com/ar/node/4644
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والتي تنطلق أحيانًا من داخل المجتمع االنثوي كما في  ،الحقيقة تعد  هذه المقاربة الضيقة إلمكانات المرأة 
 حجمهاويالذي يهمش أدوار المرأة،  تمعيالشهادة األخيرة، له بالغ الداللة على مدى تأثرهن بالمحيط المج

ن األمل أو منه فقدان كثير  على سلبي  ، وهو مؤشروامر والتعليماتسوى تنفيذ األ وال قوة  له كتابع ال حول
الرجل، أو مشاركته في اتخاذ  لمجاراة  والمؤهالت ،يهامهن ألنفسهن بعدم امتالك القدرةإإن صح التعبير 

 النظرة السلبية ضمن خانة فقدان الدافعية والتحفيز الذاتي، وهي بطبيعة الحالالقرارات، وحتمًا تندرج هذه 
 ء.ي الالوعي الجمعي لكثير من النساثقافة جمعية راسخة ف نابعة من

عة مجاالت )أسرية، إغاثية..( ال تشبع حاجتهن إلى تمثيل شريحة واسيما يتعلق بانحسار دور المرأة عند ف
ف ، تقول إحدى العامالت في منظمات المجتمع المدني بريشروط تمثيلهن قانونياً  المجتمع، وال تستوفيمن 

ة لتكون ممثل فوجودهن في العملية السياسية أمر ضروري  ،ب الغربي: "قطعًا يجب عدم اختزال دور المرأة حل
المرأة  لذي تدافع فيهافإنهم لن يصلوا للقدر ا ،لحقوق األسرة والطفل، وحتى وإن دافع بعض الرجال عن المرأة 

 ".اعن قضاياه
حرب المرأة في الدفاع عن " اسبق قوله، فتؤكد أنعلى م الناشطات النسويات واحدة من في المقابل تضيف

ويجب على األخير دعم البعض، المرأة والرجل يكمالن بعضهما كما أن ، حقوقها أصعب من جميع الحروب
بعدالة قضيتها  ، وأيضاً على المرأة أيضاً أن تؤمنالصور التجميلية أو األدوار الهامشية بعيداً عن ،المرأة فعلياً 

 خراط في ميادين السياسةبصورة دورية لالن على تدريب ذاتها تكون واثقة من نفسها وتحرصوأن  ،وحقوقها
 .ولواحقها"

 عن الذات تعبيروال تناظرالو  تواصلالمهارات تعزيز و  ،اً مهني اً تمكين منها تتطلبثقة المرأة بنفسها في حين أن 
د على إذ، رية المؤقتةفي الحكومة السو  سابق وزيروهي  ،سماح هداياوفقًا لحديث  لديها، يقتصر ال أ تشد 

رؤية  ذاوتوسعًا، و  ،وعمقاً  ،كون أكثر تجذراً يو الجندرية، بل البد أن ل المرأة داخل الجمعيات النسوية أعم
فاعلة في تكون ال تكون المرأة في موقع سياسي بمجرد أن ترضي األرقام والممول، بل بحيث مستقبلية، 

 ،حب ذاتهان تأاألب واالخ والزوج والقيم، و ال من  ،محمية بالقوانين والدستوروحياتها، و  ،وبيتها ،مجتمعها
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 تصقل قولها، وتجد من الضرورة أنحسب  علم، فالعلم والفكر هو األساسوتحترم نفسها، ومن ثم تت ،وتعي
 المجتمع اإلنساني. بناء وتشترك في ،المرأة مهارتها وتنم يها

 
 ةجيالخار  المرأة ضحية تجاذبات القوى  (6

استراتيجية واضحة تخدم تضحيات  ، وقصور رؤيتها في بلورة أهداف  ي قوى المعارضة داخلياً تشظ  في ضوء 
دوليين، اإلقليميين وال والطائفية للداعمين ،واأليديولوجية ،تنوع المشارب السياسية ومع، "الثورة السورية"

ندات أداة طيعة لتنفيذ االجلوبة القرار، و مس ،على اختالف تشكيالتها ومسمياتها ،أصبحت المعارضة السورية
التركي  فعلى سبيل المثال شكل الدعم الخارجية، وأخفقت في مباراة التحديات التي واجهتها داخليًا وخارجيًا،

كثير وحدائق خلفية ل ،لها نقطة عبور استراتيجية كي تحول مناطق سيطرة المعارضة إلى محميات عسكرية
 ستخدمها كورقة ضغط لكسب مكاسب سياسية أو اقتصادية.، تمن األطراف اإلقليمية

في مناطق حالة من الفوضى  ، فرض  تنوع واختالف مصالح ورؤى جهات الدعمأن ؛ ذلكإلى أضف 
  منذ بداية الحرب السورية. ، ولعل المرأة كانت الضحية األولى في المشهدالمعارضة

التدخل الخارجي في إقصاء الكفاءات بشكل عام، توضح شهادة إحدى السياسيات في االئتالف الوطني دور 
في االئتالف هي  : "القصة، وتقولوالنساء بشكل خاص أثناء انتخابات رئاسة االئتالف الوطني المعارض

 ؛ظًا، والموضوع ال يتعلق بالكفاءةترشيح، يفتشون عن الشخص األوفر حالحسبة سياسية، عندما يحدث 
عة غير المدعومة دوليًا، وغير الخاضالمرأة و من التجاذبات السياسية، عن حالة  السياسة اليوم هي عبارة

لعملية التجاذبات تكون فرصها قليلة في الوصول إلى أي مكان، ألنه ال يمكن أن يشكل االئتالف عملية 
تالي والكتلة السعودية، وبال ،مناصرة تدعمهم، وبصريح العبارة، كان هناك حالة تجاذب بين الكتلة القطرية

 (12) وغير التابعين ألحد، لديهم فرصة ضعيفة جدًا للوصول إلى أي مكان". ،الذين هم في الوسط
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الدعم  مصادرفي مسار الصراعات السياسية بين  المرأة هي الحلقة األضعف ن  يمكن القول إأي باختصار 
 ،اتعلى خلفي ون بناءً نه يكإف ،وأدوات التنفيذ الداخلي، وفي حال تم اشراكها في العمل السياسي ،الخارجي

 وغير موضوعية في الطرح االستراتيجي لتمثيل المرأة. ،وأجندات مسيسة
 

 سيطرة المحاصصة والوالءات (7
ت الءاوالو  ،إلى االنتماءات أيضاً  ن ضوابط ومعايير اندماج المرأة في الكتل السياسية المعارضة، عائدإ

، السوري معايير انتقاء العناصر النسائية لوطنيا االئتالفعضو  ديما موسىوهنا توضح  (13) ،الطائفية
 دودوح ،العمل الثوري( واالنخراط في ،ومن ثم الكفاءات ،المحاصصة بالدرجة األولى) فترى بأنها عائدة إلى

بل ينسحب  ،سياسي في االئتالف السوري التمثيل المستويات عند  -حسب رؤيتها-تغييب المرأة لم يقتصر 
أدنى بفلم يلتزم أي جسم سياسي أو مدني بتمثيل المرأة حتى  ،م السياسية و"الثورية"جسااألمر على جميع األ

من  % في أي30قوم على تمثيل المرأة بنسبة ال تقل عن تي تطبق الكوتا النسائية التشكل من األشكال، ولم 
ليها سيطر عتأدوار تقليدية في مجالس سياسية  إطار محصور ضمن المرأة  فدورهياكل المعارضة، 
الثورة" انحراف مسار " . ويمكننا القول إن  أحد األسباب الرئيسية فيوالدينية ،والقومية ،المحاصصة الحزبية
 أة المر  إذ فقدت ؛رأة في الحراك المدني والسياسيالممكانة تهميش هو  باتجاه العسكرة،من الحراك السلمي 

، (ر أمور األسرة وتعويض فقدان المعيل )الرجلتدبيت منشغلة بالقدرة على االستقرار، وأصبح نتيجًة لذلك
 .من خالل تحمل مسؤوليات العمل، والمنزل

ن منظمات نسوية معارضة أقل عي المعارض حسب الدراسات الصادرة نسبة تمثيل المرأة في االئتالف السور 
 %.2% وفي المجالس المحلية ال يتعدى 10من 

في  ضوالتركية، وع –لمرأة السورية في مدينة غازي عنتاب مديرة مكتب شبكة ا خولة دنيا رى ت في المقابل
 كان مقصودًا، ،2011مع بداية "الثورة السورية" عام  ،ن تغييب دور المرأة إلحركة السياسية النسوية السورية ا
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يعود بالدرجة األولى العتبارات محاصصة  ،والسبب لتغييب النساء عمومًا، والكفاءات على وجه الخصوص
 (14) على حساب التمثيل العادل للمرأة.و عشائرية أو عرقية أو طائفية، مناطقية أ

 
  صورة المرأة في المناهج التعليمية (8

لحكومة ل القديمة مناهجال، فإنها اتبعت تدرسها الحكومة السورية المؤقتة فيما يتعلق بالمناهج التعليمية التي
، مع عماد برق  د.ب ما صرح به وزير التربية حس ،ية"، التي كانت تدرس ما قبل اندالع "الثورة السور السورية

رموز إضافة بعض التعديالت التي سعت من خاللها الحكومة السورية المؤقتة إلزالة "رموز النظام السوري" و"
 (15). حزب البعث العربي االشتراكي"، وإضافة رموز تتعلق بـ"الثورة السورية"

ا أجمعت ي حللت صورة المرأة في مناهج المعارضة السورية، فإن معظمهمن الدراسات الت اً ووفقاً لمتابعتنا عدد
لى ها تعدد جهات السيطرة عيتقدمتحديات عدة تواجه العرض اإليجابي لصورة المرأة في المناهج، وجود على 

د ج  واجتماعية تم ،الفكرية، وما يرافقها من فرض دروس دينية ، واختالف توجهاتهمجغرافية مناطق المعارضة
لطلبة لالمرأة  يتم تصوير في المقابل، و وصفات القيادة بالقوة يتميزو  ،"صالح الدين"وتصوره على أنه  ،الرجل

ية وهذه الصورة نابعة من ثقافة تنميط هو تعيش تحت وصاية الرجل، تابعة وضعيفة، ومربية منزل، على أنها 
اضلة مرأة حرة، وثورية، ومنإغفال دورها كمع إ  ،المرأة كضحية فقط )"شقيقة الشهيد" أو زوجته أو من ذويه(

 تطمح إلحداث التغيير السياسي وإرساء الديمقراطية في البالد.
 حسب الفصيل العسكري المسيطر على المنطقة، ففي مناطق -كما ذكرنا سابقاً  -طبعًا هذه الصورة تختلف

 فرض  تشدد على، و ة اإلسالمية""تنظيم الدولناهج تعليمية قريبة من مناهج حكومة اإلنقاذ بإدلب ت فرض م
، بينما في )قيود في التنقل( روجها إلى األسواقلمرأة مثاًل أو حتى خقيود صارمة على الهيئة الخارجية ل

شاركة المرأة يكون هنالك هامش محدود لم حيث – أكثر مرونة إلى حد ما–ة السورية المؤقتة مناطق الحكوم
 سياسي الذي يمنح المرأة القدرة علىوالوعي ال ،والثقافي ،بالجانب القيمي، مع تدني االهتمام في الحياة العامة

تظل األنماط الذهنية وبالتالي ، مناصفة مع الرجل واتخاذ القرارات الفعلي في العملية السياسية، االنخراط
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تحمل أفكار مادامت المناهج التعليمية  أي ميدان تطمح المرأة للدخول إليهاالجتماعية سائدة، ومسيطرة على 
 .غير تنويرية لقضايا المرأة 

 
 لتفعيل تمثيل المرأة ونسوية حلول قانونيةثالثًا: 

 ذال ،دق لحجم الفجوة في التمثيل المنصف لشرائح المجتمع في صنع القرارالجانب القانوني الكاشف األ يعد  
، سياً دعم مشاركة المرأة سياالعديد من القوانين ل يمكن سنأنه  (محامية وناشطة قانونية) هدى سرجاوي تجد 

أن  ولكن يجب ،من  خالله وصول المرأة إلى مراكز قياديةضمن وهو التمييز اإليجابي الذي ي ،كوتاإحداها ال
ه إضافة إلى أن، في تلك المناصب اً شكلي ن  ال يكون وجودهحتى كفاءة  نملكياختيار نساء مع يترافق ذلك 

ال  ةاسية في قوائم الترشيح نسبة نسائيرورة أن تدرج األحزاب السيض ، أياالنتخابيالقانون  ضمان البد من
 وخاصة لجهة تمثيل ،مثيلينظام انتخابي ت اريختوأن يتم ابالتناوب،  وأن تكون األسماء، % 30تقل عن 
تحقيق والضغط من قبل الدول الداعمة ل في كافة المناصب،  للمرأة عادالً  الدستور تمثيالً  ضمنوأن يالنساء، 

ل إضافة لتأهي ،أهمية مشاركة المرأة بالمجتمع  بالتوعية فيذلك يترافق  بأنه يجب أن تضيفو  ،ه النسبةهذ
في  التدرج تهن من خاللاوإتاحة الفرصة لهن لتنمية خبر  ،قدراتهن وتطوير وبناء ،النساء المهتمات سياسياً 

ومنظمات  ،رأة في العمل النقابيمشاركة الم همية بمكاناألمن  أنه سرجاوي  كما تجد، المناصب القيادية
  .في الشأن العام نخراطة لالتسهم في تنمية الخبر كهيئات  ،المجتمع المدني

)امتنعت عن  ناشطة ثورية، تقول "، وقادرة على الدفاع عن حقوقهاكيف يمكن أن تكون المرأة نسوية اأم  "
ن أكون نسوية حرة يتطلب مني أ"  المجالس المحلية بريف حلب الشمالي: تعمل لصالح إحدى كشف هويتها(

 ال  سري أو الجندري، أأو العنف األ   والمجتمعية ،والسلطات الدينية ،أكون تحت رحمة وسطوة الضغوط ال  أ
فصل الدين عن  من المهم باعتقادي،والعمل بناء على تمييز جنسي جندري، لذا  ،أعامل في حقول السياسة

عادلة، فلألسف مجتمعنا السوري عمومًا، النسانية اإلمبادئ رحم الالق من ، واالنطمسألًة هامة القوانين المدنية
 .كثر من التأثير القانوني"الديني أوشمال غرب البالد على وجه الخصوص واقع تحت التأثير 
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 تمهيد
مشاركتها  وتعد   ،خرى األ المناطق السورية ، على خالفومميزة ذاتية مكانة فريدةي مناطق اإلدارة الالمرأة فتتبوأ 

الموروثات و  ألنماط التقليديةلومخالفة  ،واعدة تجربة ،شمال وشرق سوريامؤسسات في من حيث التمثيل الكمي 
شكل والعسكرية(، كما أنها تتمتع بة )المدنية يأعلى نسبة حضور في الهياكل اإلدار المرأة  إذ تسجلالجامدة، 

على المتجانس و  ،المتكافئ ضمن تمثيلهنت قوانيناإلدارة الذاتية  نالحصانة القانونية، من خالل سمن أشكال 
 .الرجلمع  حد سواء

، وتوافر اإلرادة السياسية لدعم مختلف األصعدة في المرأة اندماج المنفتح على  المناخمما ال شك فيه أن 
 شغل ، اً خارجيًا اطفتعقضيتها كسب أ أحدث تغييرًا في كثير من المفاهيم التقليدية الموروثة، كما ،حقوقها

 
 
 
 
 
 
 

 

 اإلدارة الذاتيةلمشاركة السياسية للمرأة في ا
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 تمهيد:
مشاركتها  عد  تتبوأ المرأة في مناطق اإلدارة الذاتية مكانة فريدة ومميزة، على خالف المناطق السورية األخرى، وت

وثات ومخالفة لألنماط التقليدية والمور  ،من حيث التمثيل الكمي في مؤسسات شمال وشرق سوريا، تجربة واعدة
شكل ع بلمرأة أعلى نسبة حضور في الهياكل اإلدارية )المدنية والعسكرية(، كما أنها تتمتالجامدة، إذ تسجل ا

على س الحصانة القانونية، من خالل سن اإلدارة الذاتية قوانين تضمن تمثيلهن المتكافئ، والمتجانمن أشكال 
 الرجل.مع  حد سواء

دعم ، وتوافر اإلرادة السياسية لف األصعدةمختل فيالمنفتح على اندماج المرأة  المناخمما ال شك فيه أن 
شغل حيزًا  أكسب قضيتها تعاطفًا خارجيًا، أحدث تغييرًا في كثير من المفاهيم التقليدية الموروثة، كما ،حقوقها

كري صوب المرأة الناشطة في المجالين العس اهتمامهكبيرًا من تغطية اإلعالم العالمي الذي انفرد بتوجيه 
 .وجه الخصوص أثناء قيادتها للمعارك ضد تنظيم الدولة اإلسالمية "داعش"واإلداري، وعلى 

ها في صنع القرار، ئفاعلية أداوموضوعي ل ،يمكننا البناء على ما سبق تقديمه كمعيار علميبيد أنه ال
دة ع هنالك عوامل. وبحكم تواجدنا في مناطق اإلدارة الذاتية الحظنا أن وممارسة مهامها بالصورة النموذجية

ات الفقر  في ضوء نناقشههذا ما س؛ تؤثر )سلبًا أو ايجابًا( على مكانة المرأة ضمن دوائر اصدار القرارات
 المقبلة.

 
  تمثيل المرأة في اإلدارة الذاتيةأواًل: 

وشكل انخراط  ،رأط فيه يأخذ وضع المرأة في مناطق شمال وشرق سوريا طابعًا من التنظيم الوظيفي تتشعب
الغطاء السياسي، ومصادر الدعم  توجهاتوفقًا ل ،واالقتصادية، والسياسية، نواحي االجتماعيةالمرأة في ال

واستثمارًا النفتاح اإلدارة الذاتية، ودعمها لقضايا المرأة، ن المرأة، المالي للهيئات أو المجالس المعنية بشؤو 
منظمات خارجية، لكن أكثرها تأثيرًا  بعضها ممولة من اإلدارة الذاتية، وأخرى من ،النسائية المنظمات تنتعش

، اتابعة شؤون المرأة، وضمان تنظيمهوبروزًا في الوسط النسائي هو )مؤتمر ستار( الذي يعد  مسؤواًل عن م
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، ضمن هيكلية اإلدارة الذاتيةاألكثر تنظيمًا  الفكريةعلى مختلف األصعدة، وهي الواجهة النسائية  اتمثيلهو 
 تمعية، والقانونية في مناطقمعظم النساء لتسلم األدوار اإلدارية، والسياسية، والمج ويعد  أيضًا قاعدة انطالق

 .شمال وشرق سوريا
 زشاركة المرأة في اتخاذ القرارات، وتركالرقيب على مستوى فاعلية أو تدني م صفةمؤتمر ستار كما يأخذ 

 ،انون والق ،والدبلوماسية ،)األمن سلكلمتطوعات في الفكري ل تأهيلالفي نشاطاتها على  المظلة النسائيةهذه 
 .وتشغيل الوظائف ،المناصب قيادةكي يتم ترشيحهن ل والتربية..(

 ، أخذقوانين حماية حقوق المرأة  ، وإصدارتطبيق نظام الرئاسة المشتركة معيضاحه، و إانسجامًا لما سبق 
من حيث نسب التمثيل في  ،جاوزهتتناصف الرجل أو ت وبدأتالتحسن التدريجي، يتجه نحو المرأة وضع 

إذ  (،6( و)5من خالل الجدولين رقم )، وهذا ما يتضح لمؤسسات اإلدارة الذاتية لف المستويات اإلداريةمخت
رنة مع المرأة مقانسبة الجنسين في إدارة السلطات )التنفيذية والتشريعية، والقضائية(، وتزداد نسبة  ناصفتت

 بلفي المقا امرأة(، ولكن هاجود هيئة مستقلة خاصة بالمرأة )تترأسبحكم و  ، وذلكالرجل في رئاسة الهيئات
على بعض التنظيمات  ، وهذا التراجع فرضالمرأة في السلك الدبلوماسي لصالح الرجل حصص تتراجع

 ودبلوماسية ضمن أطرها التنظيمية ،النسائية المؤثرة في مناطق شمال وشرق سوريا استحداث لجان سياسية
، مدرمزية محباسم مؤتمر ستار ،  وهذا ما تشدد عليه الناطقة الرسمية للمرأة  يل الدبلوماسيلرفع سقف التمث

المرأة  هذا العام، نتجه لتطوير مستوى تنظيم ودبلوماسية تشكيل لجان سياسيةعن قائلة: "توازيًا مع إعالننا 
، وصقل ة لفهم حقوقها وواجباتهابدءًا من الكومين )أصغر نواة اجتماعية( إلى المقاطعة، ومنحها قاعدة معرفي

 إذا معرفة المنخرطات في مؤسسات اإلدارة الذاتية، ونحن نتابع أداء النساء في المجالس العليا، ونقرر ما
 عفاء من المهام في حال تخلفها عن األداء الوظيفي المطلوب". ى التدريب أو اإلكانت بحاجة إل
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 العام

2020 

 النسبة المئوية مناصب رفيعة
% لكال الجنسين50مناصفة  السلطات )التنفيذية، والقضائية، والتشريعية(  

%65 الهيئات )الوزارة(  
 %35 السلك الدبلوماسي

 المناصب الرفيعةمشاركة المرأة في  (5الجدول رقم )

 
 (8شكل رقم )

 
 
 
 
 
 
 

  (10شكل رقم )                                   (  9شكل رقم )                            

50%50%

اإلدارة العليا للسلطات

المرأة  الرجل

6…

35%

الهيئات

المرأة  الرجل

35%

65%

السلك الدبلوماسي

المرأة  الرجل
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م تو ، لس الخاصة بهاوالمجا ،ومنسقية المرأة  ،في هيئة معظمهافي  تتركز األطر التنظيمية للمرأة  أن كما
ت منسقية المرأة لشمال وشرق سوريا التي أدرج  إلى إحداثوصوالً  والمكاتب الخاصة بها ،مؤسساتتشكيل ال

 ، وتضم هذهتمكين المرأة إدارياً  أجلدارة الذاتية من ضمن هيكلية اإل 4/2/2021في مطلع العام الجاري 
ا )ال تأخذ صبغة طائفية كم حافظات السوريةوالم ،والطوائف ،القوميات المكاتب والمجالس نساء من مختلف

 على ضمانوفقًا للمعنيين باألمر ، وهو أشبه باللوبي النسوي، الذي يعمل ية في دمشق(و في إدلب، أو قوم
 .ة السياسيةوالسياسية للمرأة في سوريا، وعدم اخضاع قضيتها للمحاصص ،يةالحقوق الدستور 

 العام
2020 

 النسبة المئوية مدنيةوظائف 
%85 التربية والتعليم  

 %55  الحكومية والوظائف العمل
 مشاركة المرأة في الوظائف المدنية (6الجدول رقم )

 (12شكل رقم )                              (            11شكل رقم )                     
المختلفة ناتج بالدرجة األولى أن تصاعد مشاركة المرأة على األصعدة  يتبين من خالل الجدولين السابقين،

مختلفة عن توجهات سائر القوى السياسية والحزبية في  ؛في مناطق اإلدارة الذاتيةتوافر إرادة سياسية  عن
بعيدًا عن  ؛إقناع المجتمع بضرورة احترام حقوق المرأة كـ ؛المواضع م تعثرها في بعضوهي إرادة رغسوريا، 

85%

15%

التربية والتعليم

المرأة  الرجل

55%

45%

الوظائف والعمل

المرأة  الرجل
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ن بقية أطراف النزاع، ويعود عرونة وم ،أكثر انفتاحاً  في كل األحوال إال أنها، الطابع األيديولوجي الحزبي
ل، واألجر، وتشغيل ضمان حقوقهن في العمو ، كة المرأة في اإلدارةمشار صرارها لإ إلىى بالدرجة األولذلك 

 .ت أجهزة مراقبة قانونية، وأمنية لمتابعة تنفيذ التشريعاتص، وخصالوظائف إلى جانب الرجل
 نظام الرئاسة المشتركة ثانيًا: 
كوباني  - دارة الذاتية )عفرينلذي شمل أقاليم اإلتطبيق نظام الرئاسة المشتركة ا الذاتية إعالن اإلدارةتصدر 

)التشريعية،  وتم تطبيق هذا النظام في مجالسها الثالثة ،2016المشهد لعام ( الجزيرة -"عين العرب"
ية على كوتا في البدان كان التمثيل يعتمد أواللجان. بعد  ،والمكاتب ،التنفيذية(، بما فيها الهيئاتو القضائية، و 

 .رية(% )مناصفة جند50، حتى وصلت النسبة إلى قد االجتماعي(% )الع40، ومن ثم % 30نسائية 
ع حر تجربة فريدة من نوعها لبناء مجتمبأن نظام الرئاسة المشتركة  تؤمن اإلدارة الذاتيةفي حقيقة األمر 

ي ، وضمان مشاركة المرأة ف)إزالة المركزية اإلدارية( أفضل حل لمنع استئثار طرف بالقراروديمقراطي، و 
 .الناشئ حديثاً  ذا النظامتواجه تطبيق ه التزال عدة معوقات غير أن، جميع مناحي الحياة

 الرئاسة المشتركة نظام تحديات تطبيق -
ثلة متمفي مناطق اإلدارة الذاتية،  تطبيق نظام الرئاسة المشتركة عدة أثناء تحديات أظهرت التجربة، بروز

 :بـما يأتي
 .ضعف إيمان المرأة بقدراتها -1
 .الذهنية السلطوية القائمة على إقصاء اآلخرسيطرة  -2
 .العلمية لمؤهالتل والتوافقية خالفاً  ،صصةاعتماد المحا -3
 .القبول االجتماعي ضعفو  ،الجسدية هاجس التصفية -4

 
 
 



46 
 

 ضعف إيمان المرأة بقدراتها -1
ي فتنسجم مع رغباتها  التي ؛لتقلد المرأة كثير من المناصب إلى حد منطقي مهيأ على الرغم من أن المناخ

مطلوبة للمشاركة دن للمبادرة الذاتية، والثقة بالنفس وبالمؤهالت اليفتق  شريحة واسعة منهن  مازلنإال أن  التأثير، 
جملة  إلى برمته األمر عائدو (، المناطق السوريةفي جميع هذا العامل جامع بين النساء في الحياة السياسية )

ة على شخصيبمجملها ارتدادات مضادة نفسي، تترك و  منها ما هو اجتماعي، وأسري، ؛عوامل المتداخلةمن ال
 .ارةالقادرة على االنخراط بفاعلية في عالم السياسة واإلد، تغيب فيها إرادة المرأة المرأة، وتخلق هوية

دارة جزءاً من تجاربها في مؤسسات اإل حسو نفوسهتضيف القانونية والحقوقية في مجلس العدالة االجتماعية 
ة التي العلمي واتخاذ القرار، رغم المؤهالت يتصدر الرجل في كثير من المواضع دفة القيادةقول: "فت الذاتية،

ديمة، حتى الذهنية الرجعية، والموروثات االجتماعية الق بعد   لم نتخط   ،كمجتمع. ن أحياناً ايتساوى فيها الطرف
ون تك المرأة تعاني من ضعف ثقتها بمؤهالتها أمام الرجل، أي المشكلة ليست في النسب الممثلة بقدر ماأن 

رار قصاحبات  الذاتية، والرغبة الحقيقة ليصبحن   داريات لروح المبادرةافتقاد كثير من اإل يضًا عنأاتجة ن
 واقعهن". تطوير ، في سبيلبالغ األهمية اً واعتبار وجودهن أمر  ،فعلي

 
 سيطرة الذهنية السلطوية القائمة على إقصاء اآلخر -2

ن عناتجة  ؛واجههاة تبارز  هنالك مشكلة، خلق صورة من التشاركية اإلداريةلمساعي اإلدارة الذاتية في ظل 
، المركزية العائم على السيطرةإنهاء حكم  عدم الرغبة فيعدم تقبل اآلخر، أو  على موروث اجتماعي قائم

ذهنية لجراء ا ثبات وجودهاإفي  يومنا هذاصعوبة حتى  ما تالقي المرأة  كثيراً  نتيجة لذلك ،والتفرد بالسلطة
 والحياة العامة. السياسية، ة مشاركة المرأة في اإلدارةتعيق عملي التي الذكورية

المواقف الدونية التي تعرضت عن  تجربتها سهام قريولعام لإلدارة الذاتية الرئيسة المشتركة للمجلس ا ناك  تشار  
ة : "حقيقة كنت ممن لم تقتنع بقدراتها على النجاح في مجال السياسوتقول ارستها العمل السياسي،ملها أثناء م

مفاهيم تقوم على أن المرأة غير جديرة بممارسة السياسة، والمنزل أفضل  ،والمحيط العام بسبب غرس المجتمع
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كثير من  -تم ترشيحها باسم االتحاد النسائي السرياني في سوريا كإمرأة سريانية -ا، كما اعترضتنيعمل له
 ة أجريتها لدول أوربية، حيث اتصللوماسيالمواقف التي تنم عن ذهنية ذكورية، إحداها  كان أثناء جولة دب

لكنني تابعت مهامي، المتاعب،  وألسرتي أشارك في هذا المجال ألنه سيسبب لي ال  ونصحني أ ،بي أحدهم
 ". تي في تحقيق نتائج ايجابيةاثقتي بقدر  توازداد

ها المرأة، ويتهم بأن المجتمع الذكوري ال يرحم نساء اللواتي تواصلنا معهنبعض العتبر ت في هذا الصدد 
الرجعية ناتجة  بعضهن فإن الذهنيةدوائر صنع القرار، وحسب وصف ليبعدها عن  بضعف األهلية جزافاً 

كتابعة تنفذ  لتفرد بالسلطة، والحفاظ على المرأة ، وحب اآلخر، وتراجع ثقافة احترام اوعيالعن ضعف 
أن عتبرن ي البعض ة في المجتمع، ولكنة تحرر المرأ أمام أي طموح يخدم قضيكعائق األوامر، والوقوف 

ل يدافعون هذه الذهنية بالتراجع شيئًا فشيئًا، وأخذ كثير من الرجافيها المناطق ذات الغالبية الكردية، بدأت 
عن قضايا المرأة في االجتماعات والمناسبات، وهذا األمر حسب وصفهن "يبشر بالخير"، ويحتاج إلى مدة 

 وتفادي المشاكل البنيوية التي ،الجنسين في القرار أساس إلصالح المجتمع ن مشاركةأأطول لتقبل فكرة 
 تهشمه كما اآلن.

 
 لمؤهالت العلميةاعتماد المحاصصة والتوافقية خالفًا ل -3

ة تشاركية التخاذ القرار السليم بصور  المطروحة من الحلول اً واحدالرئاسة المشتركة  نظام اعتبار يمكنرغم أنه 
 استئثار جنس ما بالقرارات. وتبادل وجهات النظر، والتقليل من ،شةالمناق مبنية على

لنوع من المحاصصة خاضع بصورة أو بأخرى فهو ورغم عدالة تمثيل المرأة، ، في حقيقة األمر هذا النظام لكن
على حساب المؤهل العلمي، وهذا  أو األحزاب الفئوية، والتي يغلب فيها إشراك بعض القوميات أو الطوائف

تلكن نساء ال يم عديد من المواقع يمكن استشفافه من خالل هيئات ومجالس اإلدارة الذاتية، التي يقودها في ما
القومية  الطائفة أوفي جزء واسع منه يكمن في المؤهل العلمي أو الكفاءة اإلدارية المطلوبة،  فأساس االختيار 

أن "في نظر بعض المراقبين تسويق صورة مفادها ، وهذه المقاربة تعد مرأة إليها ال أو المنطقة التي تنتمي
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 ماعية، والتكتالت السياسية"، بيد أنتضم جميع المكونات والفئات االجتو  ،لقضية المرأة  ةراعياإلدارة الذاتية 
وأصحاب  ،األمر ال يتعلق فقط بالمرأة بل حتى أنه يطال الرجل أيضًا، فهنالك شريحة واسعة من القياديين

الهياكل  عمادةحهم ليترشيتم  ة، ومهارات إدارية وقيادية،وشهادات علمي ،ر ال يمتلكون مؤهالتوالقرا ،النفوذ
كال من ) عند كثير من األفراد توافر المؤهالت المطلوبةت أنه في المقابل ، رغمالسياسية أو المدنية والعسكرية

، واضطر كثير شغل الوظائفمستبعدون أو مهمشون من  ، بيد أنهمفي مناطق اإلدارة الذاتية الجنسين(
الدرجة ب ألنها ،للغاية خطيرةتعد  المحاصصة ظاهرة أن   مع العلم .، ومنهم للهجرة إلى خارج البالدمنهن

  .صورة المرأة في المناصب القياديةو  ،األولى تؤثر سلبًا على أداء
 

 القبول االجتماعي ضعفو  الجسدية هاجس التصفية -4
اطق وهي المنثني، والمذهبي(، نوعة من حيث التركيب السكاني )اإلومت ،تلفةتدير اإلدارة الذاتية مناطق مخ

والتعدد  هذا التنوع .اوالمذاهب، والعشائر، لذا تمثل سوريا الصغرى بجغرافيته ،القوميات األكثر تنوعًا لحضور
في  ري اإلدا نظامفمثاًل هنالك قبول اجتماعي جيد لهذا اللتطبيق نظام الرئاسة المشتركة،  ةجم   ياتتحد   خلق

ؤخرًا مفي مناطق أخرى سيطرت عليها  ضعف لتقبل الفكرةالذاتية(، يقابله إقليم الجزيرة )حسب تعريف اإلدارة 
ي ر الزور الشمال)ريف ديوهذه المناطق هي ، )تحالف عسكري من مكونات المنطقة( قوات سوريا الديمقراطية

ق مقارنة مع باقي مناط ضعيفة( ا)رغم تحسنهكة المرأة التزال نسب مشار  فيها(، و الرقةمنطقة والشرقي، و 
 تعاني من تسلط العادات جيهان خضروحسب رئيسة هيئة المرأة لشمال وشرق سوريا  فهي، الذاتيةاإلدارة 

اط من في تلك المناطق، من خالل فرض أنم "داعشتنظيم "ها  مدة، والذهنية المتطرفة التي زرعوالتقاليد الجا
 المرأة من أبسط حقوقها. احرم فيهت   الحياة البائسة

بين سياط عدم تقبل المجتمع لوجودها إلى جانب الرجل في مراكز  من جهة واقعةمن هنا تجد المرأة نفسها 
تعاليم الدين  يخالفو  شوه سمعة العائلة والعشيرة،واعتبار أن هذا النمط من اإلدارة سي ،واإلدارة ات،القرار رسم 

بسبب  الجسدية والتصفية ،للعنف هاعرضتالذعر والخوف من  ن جهة أخرى ينتابهامو وواجباتها األسرية، 
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بلدة تل الشاير  لتي استهدفت مسؤولتين محليتين فياالدموية في الحادثة  ، كماداعشا نشاط خالي
 من العام الجاري. يناير/ كانون الثاني 24بتاريخ  الحسكة جنوب

عن خوض غمار المشاركة في الحياة  -مناطق المعارضة كما في-كثير من النساء  متنعنتيجة ذلك ت
 .كنهاية حتمية أو القتل كنظرة نمطية العار السياسية، خشية من

 
 في اإلدارة استقاللية المرأةثالثًا: 

 ،مطلوبةبتحليل مدى تمتعهن باالستقاللية ال الموضوعية بمشاركة النساء السياسية إال حاطةال تتضح معالم اإل
المرأة في  استقاللية، وهذه أوجه عدالة االجتماعيةوال ،مقراطية معززة للتشاركيةهياكل دي أن تدعمهاالتي البد و 

 :مناطق اإلدارة الذاتية
 االستقاللية السياسية (1

منح المرأة وتوفير القواعد الوظيفية ل ،هنالك إرادة قوية لدى المنظمات النسائية على تحقيق األهداف اإلنمائية
دفاع وال التي تقوم على تثبيط النساء عن منافسة الرجال، عقباتال تذليلتمكنها من  ،ياسياً شخصية مستقلة س

زءًا جالثقافة السياسية التي تعد  إرساءوكذلك  ،نشر الوعي والثقافةمن خالل عن حقوقها، وقضايا مجتمعها، 
 حدثنأحينما أشارت بأنهن  درمزية محمالناطقة باسم مؤتمر ستار هذا ما أكدته لنا  ؛مجتمعيةمن الثقافة ال

 مهمتها توسعة نشاط المرأة في السلك الدبلوماسي ؛لجنة خاصة بالسياسة هذا العام ضمن كيانهن النسائي
اة تهن في الحيمشارك تعزيزو وبالتالي تعبئة قدرات ومؤهالت النساء للنهوض بأدوارهن،  والتمثيل السياسي،

 ،دارةواإل ،في القرار أكبر المرأة استقاللية وهي مقدمة لمنحية، دستور القانونية و وفق األصول ال ،السياسية
لقيم اوالفكرية المستحدثة لنشر  ،، واالستفادة من االكاديميات السياسيةالسياسي هائأدا والقيادة، وتحسين

ومجالس مستقلة للمرأة ضمن معظم األحزاب  ،هذا ما يتم العمل عليه من خالل إنشاء لجان السياسية.
 ، وإن لم يكن فعااًل بعد بالمستوى المطلوب.سية المنضوية في اإلدارة الذاتيةالسيا
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 االستقاللية االقتصادية (2
ستقاللية اال ،وحماية المرأة في مناطق اإلدارة الذاتية ،يصون قانون العمل ؛مناطق الحكومة والمعارضةخالفًا ل

 .التي تريدها، وحمايتها اختيار المهنةجر، و العمل واأل ، والمساواة مع الرجل فياالقتصادية للمرأة 
الجانب في  أكثر استقاللية ، ومنحهاتأهيل المرأة الخطط التي تركز على مشاريع و انتعاش لليوازيها  

ي لتأثير الجانب الماوبرامج تنموية تنطلق من حتمية ويتم ذلك من خالل تنظيم ورش تدريبية،  .االقتصادي
ات وطمن ضغ والتحررتحقق استقاللية القرار، تفمن خالل االستقالل المالي  ،على قرار المرأة، واستقالليتها

 .المجتمع
 .األخرى  ستار أو بعض المنظمات النسائيةمؤتمر  هالفيتكوالصناعية  ،معظم المشاريع التنموية الزراعيةف ،إذاً 

أهم  دأحتصادية: " االقعن تجربتهم  التابع لمؤتمر ستار اقتصاد المرأة  ة في لجنةيدار اإلغالية نجار تقول 
نحن و  ره،وتطو  اقتصاد المجتمع،مشاركة في بناء ك ،الحيويةمكانتها إعادة المرأة ل والحالي هفي الوقت أدوارنا 

ة العالقة ننطلق أيضاً من ثنائيذ االستمالك الفردي للثروات، و وتنب ،نركز على نشر القيم التي تشجع التشاركية
ا بحزم في يعني تحررها من القيود والعوائق أمام مشاركتهالمرأة اقتصاديًا،  الل، فاستقبين السياسة واالقتصاد

 .الجانب السياسي"
كما يعد اتحاد الجمعيات في شمال سوريا إحدى أهم إنجازات مركز اقتصاد المرأة، إلى جانب المشاريع 

 نشاءإت بيع المالبس، و الخياطة، وصاال فران، والمطاعم، وورشأل، وافتتاح ا)بيوت بالستيكية( الزراعية
  ن والخضار والفواكه.ؤ المة والمنظفات، ومجمعات بيت و معامل الكونسر 

أو نزحن من  ،خدمات لنسبة جيدة من النساء اللواتي فقدن معيل األسرة أن تقدملمشاريع واستطاعت هذه ا
 مناطق الصراع، ووفرت فرص عمل لبعض العامالت.

، حداثة التجربةب، التحديات التي واجهتهماريع االقتصادية الخاصة بالمرأة المشو  ،البرامجعلى  اتالقائملخص ت
إلى ، إدارة هكذا مشاريعالمسؤولة عن الكوادر النسائية خبرة وضعف وهشاشة الرعاية والتخطيط السليمين، 

المتكررة الهجمات التركية  بسبب عدم توافر مناخ االستثمار المحليجانب غياب االستقرار األمني، وبالتالي 
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والمشاريع  ،إيقاف معظم النشاطاتعلى  كبيرٌ  أثرٌ  نتشار جائحة كوروناعلى مناطق اإلدارة الذاتية، كما كان ال
 االقتصادية التنموية.

صور  ة من أهموالثروة الحيوانية، واحد ،في كل األحوال تعتبر تجربة التعاونيات النسائية في مجال الزراعة
وقت لتحصد النجاح مناخ استثماري، و  رة فريدة من نوعها رغم حاجتها إلىهي مبادالتكافل النسائي، و 

 .المطلوب
 

 المرأة في قوانين اإلدارة الذاتيةرابعًا: 
خاصة مع االتفاقات الدولية ال 2014 عام معمول به في مناطق اإلدارة الذاتية منذ"قانون المرأة" ال نسجمي

دنية م نزعةوهي تأخذ  سطنبول الخاصة بمكافحة العنف المنزلي(،بالمرأة كـ)سيداو، واتفاقية حقوق الطفل، وإ
 ،سوري فهنالك فرق بين الدستور ال على خالف القانون السوري المنطلق من الشريعة اإلسالمية والفقه الحنفي،

ك ، وكذلفالعقد منح المرأة الجنسية ألوالدها وحق المناصفة في اإلرث، والعقد االجتماعي في اإلدارة الذاتية
اقتصادية سياسية و  اً حقوقنحتها أيضًا وم، وتعدد الزوجات ،وإلغاء المهر ،والحضانة ،القضايا المتعلقة بالنفقة

  االنخراط في الجانب العسكري.إلى جانب تماعية، واج
ذا ما وهوالخاصة"، ، ت الحياة العامةمجاالالمساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في جميع "بـ  القانون  يقضي

، ، التي تلخص الحقوق السياسيةفي مجلس العدالة االجتماعية قانونية عاملة، وهي نفوسه حسولنا وضحه ت
 واالقتصادية بما يأتي:

 وتضمن المساواة بين الرجل والمرأة في كافة مجاالت الحياة، وحق االنتخاب والترشح،  الحقوق السياسية
شكال اإلدارات، اعتمادًا على مبدأ أى مختلف وتأدية المهام عل ،والمناصب العامة ،وشغل الوظائف

 يفي المنظمات والجمعيات غير الحكومية، وحضور ممثل تعزيز دورهااركية في كافة المؤسسات، و التش
عند مناقشة القوانين الخاصة بالمرأة الصادرة في  ،نسان بصفة مراقبوحقوق اإل ،المنظمات النسائية
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جراء إو  ،حق تمثيل اإلدارة على المستوى الدوليوللمرأة ريعي، الحاالت االستثنائية من المجلس التش
 المفاوضات دون تمييز.

  :إلدارة اوفقًا لقانون العمل في  جرواأل ،المساواة بين المرأة والرجل في حق العملالحقوق االقتصادية
وغها سن ها أثناء بل، وضمان حقوقق في اختيار المهنة التي تريدهاالذاتية، واستقاللية المرأة ماليًا، والح

 التقاعد.
يتسبب ، تية إلى جانب قانون اإلدارةفي مناطق اإلدارة الذا الزال ساري المفعول الذي أن القانون السوري كما 

 تعملمحامية )ميديا حسن االزدواجية القانونية التي تخلق حالة من الفوضى كما تصفها بسيادة حالة من 
ن مد حالة سو وتعلق على األمر قائلة: "حقيقة ت ،(لس اإلدارة الذاتيةفي محاكم الدولة، ولها خبرة في مجا

، سيما ااتهتشريع كثير منال ال تزال لسورية، واإلدارة الذاتية، فاألولىالتناقض والتضارب بين قوانين الحكومة ا
إلى -تتمتع الثانية ، بينماواكب متطلبات الظرف الراهن، وال تالمرأة، نابعة من الفقه اإلسالميأحوال المتعلقة ب

 كي تكون  المطلوبة تعديالتليجب سد الثغرات من خالل إخضاعها لوالمنطقية، لكن  بالموضوعية -حد ما
ة، بالكفاء تتصف آليات التنفيذ للتشريعات، كما يجب أن م مع عادات وتقاليد المجتمعتتواءو  ،كثر شموليةأ

مطاف ية الوفي نهااة أو التراخي في تنفيذ القانون، شكال المحابالقانونية بعيدًا عن أي شكل من أ والخبرة
ماشى أواًل، وتت جماع بين الحكومة واإلدارة لسن قوانين مشتركة تحترم حقوق المرأة نحن بحاجة إلى توافق وإ

 ".مع حاجات المجتمع
جلس وعضو منسقية م، مالهيئة اإلدارية لشبكة قائدات السال تشغل رئاسة التي ستير قاسم فإن من جهتها

ذاتية مشاركة المرأة في مناطق اإلدارة ال ، تجد بأنالمرأة في شمال وشرق سوريا عن منظمات المجتمع المدني
ى األصعدة دورًا هامًا عل كسبهاأ من والقوانين التي تحمي المرأة توافر األأن  معتبرةميزة على مستوى سوريا، م

 (.والثقافية ،واالقتصادية ،والسياسية ،)االجتماعية
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 خامسًا: المرأة في المناهج التعليمية
مال شق في مناط وتربوية موازية لتلك العائدة إلى الحكومة السورية ،تعليمية ؤسساتمشكلت اإلدارة الذاتية 

 علىفي المجال التعليمي  واالنتكاسات ،واالختالالت ،منذ عقود من التهميش تعاني التي ظلتوشرق سوريا 
 واللوجستية.، والعلمية ،اإلداريةو  ،اختالف المستويات الفنية

 المذهبيو ثني وتركيبها اإل ،تراعي إلى حد معقول طبيعة المجتمعاتالتي  مناهج اإلدارة الذاتية على العموم فإن
يعية في وأدوارها الطب ،سيما قضية المرأة  ،أكثر انفتاحًا على قضايا المجتمعتعد بأنها و ، والثقافة السائدة

األفراد في  ءارضة، وهي تهيدرس في مناطق الحكومة والمعت  قورنت بتلك التي  ما ، في حالالمجتمعات
 من الموروثات االجتماعية. تلة األفكار التقليدية التي استمداالمستويات األولى من التعليم إلز 

الكردية، ومن خالل تحليل دروس  في المقابل يختلف محتوى المناهج العربية عن تلك المعدة باللغةلكن 
دم تقحيوي لأساس كالمناهج الكردية، تصدر كمقاتلة أو ، فإن المرأة في والتاريخ ،واالجتماعيات ،قراءةال

لتقليدية ويمكن اعتبار صور المرأة في هذا المنهاج كسرًا لألدوار ا وإرساء الديمقراطية،، والمجتمع ،التاريخ
 واستحداثها ،علم المرأة(–التربية مادة )جنولوجيا هيئة التعليم و نفًا إضافة آزد على كل ماذكر النمطية للمرأة، و 
حثه بيتم الذي ، وهذا العلم كلية اللغات والعلوم االجتماعية ضمن ًا خاصًا بها في المعاهد والجامعات،سمق

يط يح فإنه لمفكر والسياسي الكردي البارز عبد هللا أوجالن،" العائد لسوسولوجيا الحرية"كتاب في   وتحليله
ور ديسلط الضوء على ومكانتها االجتماعية، كما  ،اجهة التعصب الجنسوي، وسوء تقدير قيم المرأة مو قضايا ب

تطوير و والحياة المشتركة،  ،والعدالة ،وترسيخ السالم ،المرأة عبر العصور لبناء النظام االجتماعي األمومي
 .المجتمعي االقتصاد
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القوى الحاكمة لمناطق النفوذ  نهجوجود اختالف بين  من خاللها ، تبينتوصل الباحث إلى سلسلة من النتائج

 الدراسة: نتائجتمثيل المرأة، وإشراكها في الحياة السياسية، وهذه خالصة فيما يتعلق ب في سوريا
أو تتجاوز الرجل  تناصفو  ترتفع نسب تمثيل المرأة في الحياة السياسية ضمن مناطق اإلدارة الذاتية، -1

في كثير من المواضع، على خالف مناطق الحكومة والمعارضة التي تتدنى فيها تمثيل المرأة بأقل من 
 .تغيب كما في مناطق حكومة االنقاذ%، وأحيانًا 12

 ، بينما تتبع الحكومة والمعارضةالمؤسسات إدارة على نظام الرئاسة المشتركة في تعتمد اإلدارة الذاتية -2
 .أو كوتا شكلي غير مفعل التمثيل الفرديعلى  نظامًا مختلفًا قائماً 

تمثيل المرأة ضمن الحكومة والمعارضة يتم بشكل فردي، أي دون تكتالت نسائية، بينما في مناطق  -3
 .نسائية سبشكل فردي أو يتم الترشيح من قبل كتل ومجالأما اإلدارة الذاتية يتم التمثيل 

وتليها مناطق  ،العلميةمؤهالت الب من حيث تمتع النساء السياسياتالقائمة  الحكومة السورية تتصدر -4
 .المعارضة، ومن ثم اإلدارة الذاتية

محاصصة والصيغة والحكومة مبني على نوع من ال ،والمعارضة ،مرأة في اإلدارة الذاتيةتمثيل ال -5
 .على التأثير السياسي والقادرات ،وتهميش النساء القويات ،، وهذا ما تسبب باستبعادالتوافقية

في الحكومة السورية  مقارنة مع أدوارها ،ومؤثر ،المشاركة المرأة في مناطق اإلدارة الذاتية فع   -6
 .والمعارضة

، الثالث نفوذمناطق الالزالت القيود المجتمعية الموروثة التي تعرقل العمل السياسي للمرأة سائدة في  -7
 .المسنة بسبب القوانين دوإن كانت أخف تأثيرًا في شمال وشرق البال

طابعًا دينيًا وأخذت الحكومة والمعارضة،  تشريعاتدساتير و في  لمرأة ل ضعف المناصفة القانونية -8
 .ذات الطابع المدني قوانين اإلدارة الذاتيةخالفًا ل ،حسب المنطقة( )متفاوت من حيث التشدد

 النتائج
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في  ابقة بإصدار قوانين لترخيص األحز غياب القوانين الناظمة للحياة السياسية، سيما المتعل وأضعف  -9
 .مناطق المعارضة، والحكومة السورية

طق وضغوطات أمنية، يثنيها عن ممارسة العمل السياسي، سيما في منا ،التزال المرأة مكبلة بقيود -10
 .مناطق اإلدارة الذاتية ضمنالمعارضة، والحكومة، وبعض الجيوب التي تنشط فيها داعش 

 .السياسي من ضعف الثقة بقدراتهن على التغيير، والتأثير نء تعانيشريحة واسعة من النسا -11
حكومة، إدارة الفي المناهج التعليمية والتربوية بمناطق  يتم تصدير الصورة النمطية السلبية للمرأة  -12

اهج في من ودورها المجتمعي والثوري  ،قضايا تحرر المرأة ل أهمية أكثريتم إيالء  بينما والمعارضة،
 .ذاتيةاإلدارة ال

في  الثالث، وإن كانت أشد وطأة مناطق النفوذضد المرأة سائدة في  ةرتكبالتزال حاالت العنف الم -13
 .اإلدارة الذاتية في مناطق هاقلوأ ،مناطق المعارضة

أنها والخطط التنموية التي من ش، عارضة إقامة المشاريع االقتصاديةوالم ،لم تشهد مناطق الحكومة -14
بالمرأة  لية مالية، في حين أخذت اإلدارة الذاتية بتفعيل مجالس اقتصادية خاصةأن تحقق للمرأة استقال

 .بمشاريع الدعم االقتصادي للمرأة  تتكفل
مناطق المعارضة في للمرأة  ، والقانوني، واالقتصاديوبرامج التمكين السياسي ،مشاريعضعف   -15

 .ا في مناطق اإلدارة الذاتيةوالحكومة، وانتعاشه
هيل اإلداري، وتطوير الشخصيات لمنظمات المجتمع المدني في الجانب المتعلق بالتأالهامشي الدور  -16

 .النسائية، وتركيزها أكثر على تطوير الجوانب المهنية التي تخدم سوق العمل
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، تفعيل مشاركة المرأة في الحياة السياسية تساهم في من شأنها أن جملة من التوصياتتوصل الباحث إلى 

 ر مرهونًا بحلول حكومة ديمقراطية مؤمنة بحقوق المرأة، ويمكن ايجاز التوصيات بما يأتي: ويبقى األم
 .أن تدرك المرأة أن مشاركتها السياسية ضمان للحريات األخرى على األصعدة كافة -1
 نسائيةالكوتا الالسياسية، وبضمانات قانونية، بحيث ال تقل  في الحياةالعمل على زيادة نسب تمثيل المرأة  -2

 .صل إلى المناصفةت%، وزيادة النسبة تدريجيًا حتى 30 عن
وضوابط الختيار النساء اللواتي سيتقلدن المناصب، لضمان التمثيل  ،من الضرورة أن يتم تحديد معايير -3

والكفاءة  ،على المؤهل العلمي مجتمعية، بحيث يبنى هذا االختيارالعادل والموضوعي لجميع الشرائح ال
 .وتكتالت سياسية معينة ،من أحزاب أعضاءانتماءها لفئة اجتماعية أو  لى أساساإلدارية، وليس ع

إعادة النظر في األنظمة الداخلية لكثير من األحزاب والهياكل السياسية، وتعميم الجندرة على كل ما   -4
 .يصدر وينفذ من جانبها

سية المعارضة أو المنظمات والحياة السياسية بحيث تحرر األحزاب السيا ،لألحزاب ناظمة إصدار قوانين -5
 .النسائية منها من احتكار القوى المسيطرة، وبالتالي تحقيق اإلصالح السياسي الديمقراطي المدنية، سيما

ًا سياسي استحداث قانون لحماية النساء من كل أنواع وأشكال العنف الموجه ضدهن، على أن يشمل نصاً  -6
 .يتوافق مع المعايير الدولية

 .لتكون مصدر إلهام وإقتداء لبقية النساء ونشرها ء،ارب النساتوثيق وتدوين تج -7
 .والتجاذبات السياسية ،بعيدًا عن  الحصص ،ضمان مشاركة المرأة في مراكز صنع القرار -8
لرفع للمرأة،  ، واالجتماعي، والقانوني، والمؤسساتي(قتصادياالو ، سياسي)التمكين البرامج ومشاريع  دعم -9

 .في الكيانات السياسية للمشاركة شخصيتها ليزداد ثقتها بنفسها عزيزتو  ،مستوى وعيها بحقوقها
ومحاسبة ألية إجراءات تمييزية ضد  ضمان حقوق المرأة في الدستور السوري، وتفعيل أنظمة رقابة -10

 .واتخاذ إجراءات حمايتها من الضغوط والتهديد واالبتزاز، المرأة، سيما العاملة في الخط السياسي

 التوصيات
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 ،والثقافية، شكاليات الدستوريةصصين في قضايا الجندرة، لتجنب اإلبرة المتخاالستفادة من خ -11
 .تعيق مشاركة المرأة ككيان مستقل في الميادين المختلفةتي واالقتصادية ال

 ،تلمواثيق والعهود الدولية الخاصة بحماية حقوق المرأة، وتعديلهم التشريعالاحترام أطراف النزاع  -12
 .ي تناقض األعراف الدوليةالت التمييزية والقوانين

 .، واعتبار احترام حقوق المرأة جزءًا ال يتجزأ منهافي المجتمعات تشجيع نشر ثقافة حقوق اإلنسان -13
عتبار ومادي( للمرأة لالنخراط في الحياة السياسية، مع األخذ بعين اال ،دعم حكومي وإداري )معنوي  -14

 .لمحصلة إلى التبعيةوالتي تودي با ،ية على الرجلائتفادي االتكالية النس
اجتماعيًا،  تحقيق العدالة االجتماعية، وإيمان القوى الفاعلة بأهمية إسقاط ما هو سائد سلبًا )دينيًا، -15

 .إعالميًا( ينتهك كرامة وحقوق المرأة 
ئي سيما الدولية منها لتشكيل لوبي نسا ؛تحقيق التواصل بين الهيئات النسائية والمنظمات الحقوقية  -16

 .حاب القرارضاغط على أص
مات إيالء الجهات الدولية المانحة األهمية لمشاركة المرأة السياسية، عند تقديم الدعم والمنح لمنظ -17

 .المجتمع المدني والمؤسسات السياسية، وجعل مناصرة قضايا المرأة ضمن أولويات أي حراك سياسي
يجاد أصواتها، ودعم حقوقها، وإ تفعيل التحالفات، واالئتالفات النسائية ضمن المجالس والهيئات، لصون  -18

آليات سبل و  تطوير، مع أرضية مشتركة لرفع مستوى أدائها، وبناء رؤى مشتركة مع التكتالت المماثلة
 .التخاذ مواقف موحدة أكثر قوة ضد الممارسات غير السليمة ضدهنالتضامن النسائي 

ية، وتخصيص مواد خاصة بحقوق إعادة النظر لنمطية تصوير المرأة في المناهج التعليمية والتربو  -19
 .رية وحقوق كل فردالمرأة والطفل، والتشجيع على احترام ح

تخصيص مساحات إعالمية متوازنة لكال الجنسين، ونشر حمالت إعالمية توعوية بقضايا المرأة،  -20
التي سقاط الصورة النمطية عن المرأة إوممارسة العنف ضدها، و  ،وتسليط الضوء على مخاطر تهميشها

 .رس منظورًا غير صحيح عن واقعها وأدوارها في الحياة العامةتك
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 H9https://cutt.us/WFiمن  14/4/2021

 (.66مرجع سابق ذكره، )ص (13)
، استرجع بتاريخ النساء في المناهج التعليمية ما بين النمطية وخطوة نحو التغيير(. 2019راجح، لمى. ) (14)

  /:cutt.us/aLdJ5/https( من  4/3/2021)
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 المالحق:
من  أو تم االستفادة، معها المقابالت البحثيةأبرز الشخصيات التي تم إجراء في هذا الملحق عرض لكم ستسن

 : لقاءاتهن المتلفزة، والبحثية خدمة للدراسة الحالية
 
 

ختصاصات والوظائف ( مفردة، من مختلف اال30تم إجراء لقاءات شخصية مع عينة قصدية بلغت )
)اإلدارية، والسياسية، والقانونية، والمدنية، واالقتصادية، والتربوية، واإلعالمية(، تحفظت بعضها ممن 

، وهذه عينة من وياتهم ألسباب )شخصية، وأمنية..(يتواجدون في مناطق الحكومة، والمعارضة عن كشف ه
 الشخصيات الميدانية للدراسة:

 .، تم التواصل معها إلكترونيًا )ماسنجر(لشعب السوري()عضو مجلس ا عروبة محفوض -
 .، تم التواصل معها إلكترونيًا )ماسنجر()عضو مجلس الشعب السوري( نورا اريسيان -
 .، تم التواصل معها إلكترونيًا )ماسنجر()محامية وناشطة قانونية( هدى سرجاوي  -
تم التواصل معها  ،ائية لتمكين المرأة()مسؤولة مكتب المرأة، ومؤسسة منظمة مزايا النس غالية الرحال -

 .إلكترونيًا )واتس اب(
شهادتها من المؤتمر الثاني للحركة السياسية ، تم اقتباس )عضو االئتالف الوطني السوري( ديما موسى -

 . https://cutt.us/GsVUBالنسوية السورية 
، مقابلة بحثية عرضت في دراسة تركيا(-ة السورية في مدينة غازي عنتاب)مديرة شبكة المرأ  خولة دنيا -

 https://cutt.us/WFi9Hبعنوان: "مشاركة النساء في السالم، األمن والعمليات االنتقالية في العالم العربي" 
. 

 .، تم مقابلتها ميدانيًا في مدينة القامشليئي(اتحاد نسا -)ناطقة رسمية باسم مؤتمر ستار رمزية محمد -

 بحثيةالمقابالت ال
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 .(، تم التواصل معها إلكترونيًا )واتس اب)قانونية وحقوقية في مجلس العدالة االجتماعية( نفوسة حسو -
 .، تم التواصل معها عن طريق الهاتف)الرئيسة المشتركة للمجلس العام لإلدارة الذاتية( سهام قريو -
 .تم التواصل معها عن طريق الهاتف رأة()رئيسة هيئة الم جيهان خضرو -
دينة تم مقابلتها ميدانيًا في م ،)إدارية في مكتب المرأة التابع لمجلس سوريا الديمقراطية( أمل شمدين -

 .القامشلي
 .، تم التواصل معها إلكترونيًا )واتس اب()إدارة في لجنة اقتصاد المرأة( غالية النجار -
 .مقابلتها ميدانيًا في مدينة القامشلي تم ،)محامية وقانونية( ميديا حسن -
)رئيسة الهيئة اإلدارية لشبكة قائدات السالم، وعضو منسقية مجلس المرأة في شمال وشرق  ستير قاسم -

 .تم التواصل معها إلكترونيًا )واتس اب( ،سوريا عن منظمات المجتمع المدني(
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