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مقدمة:

ا
اتجهت األنظار مؤخرا إلى املرأة السورية ،نتيجة تزايد الحاجة لتفعيل كل الطاقات املمكنة التي يمكن أن يكون
لها دور كبير في صناعة التغيير وبناء الوطن ،وخاصة بعد أثبتت املرأة أنها قوة فاعلة ومؤثرة خلل الثورة
السورية.
مع توجه الدعم إلى تفعيل دور املرأة ،وتزايد عدد املنظمات السورية التي تقدم برامج موجهة للنساء ،والتي تركزت
أغلبها على جوانب التمكين االقتصادي أو السياس ي ،كان البد من لفت االنتباه إلى أهمية االهتمام بجوانب
التفعيل االجتماعي ،الذي يمكن أن يكون املحرك والدافع الذي يساعد على تحريك النساء وخاصة من الشرائح

التي ال تزال معطلة ،وتغيير بعض القناعات واألفكار التي تحصر مسؤولية املرأة في نطاق األسرة فقط ،وتهيئتها
ا
لتأخذ دورها االجتماعي بما يحقق دفعا لبرامج إعادة اإلعمار بما تتضمنه من مسارات اجتماعية وثقافية.
ا
وانطلقا من هذا التوجه أقام مركز الحوار السوري ورشتي عمل حواريتين في كل من :مدينة اسطنبول بتاريخ
 31آذار  ،2018وفي مدينة غازي عنتاب بتاريخ  7نيسان  ،2018في محاولة ملناقشة الدور االجتماعي املطلوب من
النساء والذي يتناسب مع التغيرات االجتماعية التي طرأت على املجتمع السوري ،وكيفية تفعيله وتجاوز العوائق
التي تعترض املرأة وتمنعها من املشاركة بشكل أكبر ،سواء في املجتمع املضيف في تركيا أو في املجتمعات املحلية
ا
مستقبل.
ا
وقد اعتمدت الورشتان على ورقة أولية استخدمت منهجية "االستمزاج" ،وقدمت استقر ااء مسبقا آلراء بعض
املطلعين على الواقع النسائي االجتماعي الحالي من قيادات املنظمات النسائية وبعض الباحثين ،باالستعانة
بنتائج مسح ميداني أقامه املركز على شريحة عشوائية من النساء.
وقد شارك في ورش العمل ،باحثون اجتماعيون ،ومجموعة من قيادات املنظمات النسائية في كل من اسطنبول
وهاتاي وغازي عنتاب ،باإلضافة إلى عدد من املهتمين واملتابعين للواقع النسائي.
أعد هذا التقرير املوضوعي من خلل اتباع قاعدة "تشاتام هاوس" ،1ومن دون التقيد بالترتيب الزمني للعرض
واملداخلت ،وتم التقسيم املوضوعي للتقرير بقصد ترتيب األفكار بطريقة سلسة وموضوعية تساعد القارئ -ما
أمكن . -على فهم املضمون
جاء التقرير في أربعة أقسام ،حيث استعرض القسم األول مفهوم الدور االجتماعي وصفاته ودور منظمات
املجتمع املدني تجاهه .بينما ّبي ّن القسم الثاني نتائج الدراسة امليدانية التي طرحتها الورقة األولية املبنية وفق
منهجية "االستمزاج" ،والردود والنقاشات التي تقدم بها املشاركون في كل محور ،والتي تعلقت برصد واقع فاعلية
املرأة االجتماعية والعوامل املؤثرة بها ،في حين خصص القسم الثالث لتوضيح العوائق التي يمكن أن تحد من
ا ا
نشاط املرأة السورية االجتماعي ،في حين أورد القسم الرابع تصورا عاما لشكل الدور النسائي املطلوب تجاه
 1يقصد بقاعدة "تشاتام هاوس" بأنه" :حينما يعقد اجتماع أو جزء منه في إطار قاعدة تشاتام هاوس  ،فإن املشاركين يكونوا أحرارا في استخدام املعلومات
التي يحصلون عليها ،لكن من دون كشف هوية املتحدث أو انتماءه أو أي شخص آخر وذلك بهدف دفع القارئ للتركيز على سياق الحوار ومضمونه بغض
النظر عن أشخاصه.
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املجتمع التركي املضيف واملجتمع السوري املقيم في تركيا وتجاه املجتمع األصل الذي خرجت منه .إضافة إلى
ا
مجموعة من الحلول والتوصيات التي تقدم بها املشاركون في الندوة والتي يمكن أن تشكل عامل يحفز النساء
على توسيع نشاطهن االجتماعي بشكل أكبر.

املطلب األول :التعريف ابلدور االجتماعي للمرأة:
أوضحت الورقة مفهوم الدور االجتماعي للمرأة وخصائصه والتغيرات الطارئة على املجتمع السوري التي أثرت
فيه ،ثم جاءت مشاركات الحضور في سياقين اثنين ،األول :تحدث عن مفهوم الدور االجتماعي للمرأة ،والثاني:
عن دور منظمات املجتمع املدني في تفعيل هذا الدور.
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مفهوم الدور االجتماعي للمرأة :الفاعلية خارج نطاق األسرة:

بدأت الورشة بالتعريف بمفهوم الدور االجتماعي الذي سيتم مناقشته ،حيث أشير إلى أن املقصود به هو مجموع
األعمال والنشاطات تقوم به املرأة تجاه تجمع أو أفراد خارج نطاق األسرة ،بدافع ذاتي ينطلق من وعيها
وإحساسها باملسؤولية أمام املجتمع الذي تعيش فيه.
ضمن هذا السياق أشار أحد املشاركين إلى ضرورة التفريق بين مفهوم الدور االجتماعي والذي يظهر على شكل
نشاط ،وبين مفهوم املركز االجتماعي الذي يحدده (الدور االجتماعي ،والدور الوظيفي واملنهي) والذي يظهر على
شكل سلوك وعمل ،فالدور هنا مفهوم خاص وهام ،ويؤثر بشكل كبير على تشكيل بنية أي مجتمع حديث.
كما أشار مشارك آخر إلى التأثير املباشر لدور املرأة خارج األسرة على دورها الحقيقي داخل األسرة ،وهو أمر
يخلق إشكالية عند البعض ،خاصة مع وجود تصورات متناقضة ،بين أولى ال ترى أي دور للمرأة خارج أسرتها،
وثانية تعتبر عمل املرأة داخل املنزل فقط فيه نوع من الحجر على شخصيتها.
ثم استعرضت الورشة خصائص الدور االجتماعي ،والتي تتلخص في كون هذا الدور مكتسب ومتغير واختياري
ومتأثر باملؤهلت والكفاءات الشخصية .حيث أشار أحد املشاركين إلى الدور املهم الذي تلعبه القناعات في
توسيع نشاط التأثير االجتماعي سواء كانت تلك القناعات ذاتية أو اجتماعية ،ومهمة الجميع (األسرة ،املجتمع،
العمل) في تحويل هذه القناعات إلى عمل ونشاط وحركة ،وتأمين بيئة اجتماعية حاضنة ومشجعة ألداء هذا
الدور.
كما أكد مشارك آخر على ضرورة التكامل بين كل من األسرة والشارع واملدرسة واملسجد واإلعلم في تكوين الدور
االجتماعي؛ فل يعقل أن تهدم أية جهة من الجهات السابقة ما يبنيه غيرها.
كما استعرضت الورشة التغييرات االجتماعية الطارئة على املجتمع السوري ،والتي انعكست بشكل واضح على
املرأة من حيث تغير ظروف حياتها وشكل مسؤولياتها وحجم أعبائها ،مع اإلشارة إلى تنامي مشاركة املرأة في
مجاالت الحياة املختلفة ،وتوسع عدد منظمات املجتمع املدني املعنية بشؤون النساء.
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ّ
وقد علق أحد الخبراء بأنه من املبكر الحديث عن وضع املرأة في تركيا ،وخاصة أن من جميع الفئات التي غادرت
خارج سوريا ّ
تغير دورها االجتماعي ،ومن غير الواضح أثر هذه التغيرات سواء كانت إيجابية أم سلبية على كل من
املرأة والرجل ،وبأن األمر بحاجة إلى مض ي فترة من الزمن حتى يتبين شكل الحراك في املجتمع الجديد.
ومن خلل الولوج إلى نظريات علم االجتماع بدا واضحا أن هناك الكثير من األسباب املهيئة التي يمكن لها أن
تدفع باتجاه دور اجتماعي أكبر للمرأة كنظرية الحاجات األساسية ،2ونظرية التعلم باملحاكاة أو التقليد ،3ونظرية
التبادل االجتماعي ،4ونظرية الدور االجتماعي ،5ونظرية الصراع القيمي.6
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دور منظمات اجملتمع املدين يف تفعيل الدور االجتماعي للمرأة :حواضن التفعيل:

ا
ناقشت الورشة دور مؤسسات املجتمع املدني في ترسيخ هذا الدور االجتماعي للمرأة وفقا لعلقتها مع نظام الحكم
السائد في املجتمع ،مع استعراض أمثلة عن واقع منظمات املجتمع املدني قبل الثورة 7وبعدها ،ومجاالت عملها8
وخصائصها.9
ّ
على الرغم من فعالية املرأة قبل الثورة في بعض املجاالت إال أنها لم تكن واضحة ومرئية –علق أحد املشاركين-
ا
معلل ذلك بأن هذه الفعالية كانت تتم تحت مسمى الحزب الحاكم ،وتخضع لرقابة ال تسمح بتجاوز املساحة
ا
التي فرضها النظام ،والتي كانت تؤطر الفعالية االجتماعية أحيانا وتهمشها في أحيان أخرى.
كذلك أكد مشارك آخر على تأثر هذه املنظمات بالتيارات األيديولوجية والسياسية للممولين ،األمر الذي انعكس
على األدوار االجتماعية التي تروج لها تلك املنظمات .مما يتطلب –بحسب رأيه -التفكير في شكل أخر من
املنظمات التي تمول من قبل أهل البلد ،وتنبع قراراتها من منطلقات ومصالح وطنية دون وجود تأثير خارجي عليها،
والتي يمكن تسميتها بـ "منظمات املجتمع األهلي".

ا
ا
وصوال للحاجة للـأمان والحب واالحترام وتأكيد الذات ،وترى
 2تفترض النظرية مجموعة من الحاجات األساسية لإلنسان بدءا من الحاجات الفيزيولوجية،
النظرية أن وجود حاجات غير مشبعة يعتبر املحرك الرئيس ي لإلنسان الذي يدفعه إلى العمل.
 3تفترض نظرية التعلم باملحاكاة أن انتقال الفرد إلى مجتمعات جديدة يتيح له الفرصة للتأثر بسلوك أفراد هذا املجتمع والتعلم منه ،وخاصة مع وجود نماذج
محاكاة ناجحة ،وقدوات اجتماعية ذات أثر واضح.
 4تفترض نظرية التبادل االجتماعي أن العلقات االجتماعية يمكن ان تقوم على أساس تبادل منافع غير مادية ،حيث يمكن أن يكون اإلحساس بالتقدير
ا
واالحترام من قبل األخر دافعا للبعض لتقديم خدمات مجانية للمجتمع.
ا
 5ترى نظرية الدور االجتماعي أن ترسخ بعض القناعات عند األفراد يؤثر على سلوك الفرد ويدفعه للتصرف والعمل وفقا لهذه القناعة.
 6تعتبر نظرية الصراع القيمي أن القيم املتصارعة في املجتمع يمكن أن تؤثر بشكل كبير على سلوك األفراد وتؤدي إلى تغييرها.
 7أشار أحد املشاركين إلى وجود بذرة عمل منظمات املجتمع املدني قبل الثورة ،وذلك عبر انتشار موجة من التكافل االجتماعي غير املعلن ،والتي كانت تعوض
عن غياب الجمعيات ،والتي حاول نظام األسد التحكم بها ومنعها من التحول إلى مبادرات عامة ،فظهرت أشكال غير منظمة للعمل الخيري السري نتيجة
للترابط االجتماعي واألسري والتي كانت تنبع من منطلقات دينية ،ومن خصائص أساسية تمتع بها املجتمع السوري كالكرم والشهامة والتكافل خاصة في
املجتمع الريفي .وقد كانت املرأة مشاركة فاعلة ضمن هذه املبادرات الفردية واألسرية.
ا
 8أوضح أحد املشاركين أنه مع بداية الثورة كان وجود منظمات املجتمع املدني ضروريا ،إال أنها حولت أثرها مع الوقت إلى أمر سلبي عندما عودت الناس على
"السلت االغاثية" والعطاء دون مقابل ،في وقت كان البد من التوجه الى تعليمهم حرفة ،فوصلنا إلى حالة أصبح الفرد فيها يرفض العمل خشية خسارته
للمعونة او السلة .وكان لهذا األمر أثره في تخفيض الفعالية ليس للمرأة فحسب ،بل ملختلف شرائح املجتمع.
 9لم تستطع تلك املنظمات ان تصب خدماتها بشكل نوعي في مصلحة الشعب بل أعطت األولوية ملصلحة الداعم ،وهو ما أضعف أثرها على الشريحة التي
تستهدفها ،بحسب رأي أحد املشاركين.
كذلك رأى مشارك آخر أن منظمات مجتمع املدني بشكلها الحالي تمثل حالة اختراق أمني للمجتمع ،خاصة مع كونها ممولة من جهات خارجية ليس لها أجندة
وطنية ،األمر الذي يؤثر على استقللية قرارها.
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كما أوضح مشارك آخر ،أن منظمات املجتمع املدني ليست املؤسسات أو التجمعات الوحيدة املعنية بتفعيل
الدور االجتماعي للمرأة ،وإنما توجد تجمعات وآليات أخرى لتفعيل هذا الدور عبر الفرق التطوعية واملبادرات
الفردية التي ال تحتاج لدعم كبير ،وتقدم املنفعة دون مقابل وبإمكانات بسيطة.

املطلب الثاين -واقع الدور االجتماعي للمرأة السورية يف تركيا :تطورات إجيابية ابنتظار تعزيزها:
استعرض القسم الثاني من الورشة واقع النشاط االجتماعي للمرأة السورية في تركيا من خلل نتائج املسح
امليداني الذي أجراه مركز الحوار السوري ،وقد تركزت النقاشات في سياقين ،األول ركز على دراسة الصفات
والخصائص التي تجعل املرأة أكثر قابلية لتوسع دورها االجتماعي ،أما الثاني فتطرق إلى واقع البرامج والفعاليات
ا
املقدمة حاليا للمرأة ودرجة تجاوبها معها ،حيث حاول املسح امليداني اإلجابة عن مجموعة من األسئلة:
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الشرائح النسائية السورية األكثر تفاعالً مع الربامج االجتماعية:

ا
أظهرت نتائج املسح امليداني أن أكثر النساء فاعلية اجتماعية ك ّن من شريحة عمرية بين  40 -18عاما ،وخاصة
ا
ا
ا
ممن تزيد أعمارهن عن ال  25عاما ،حيث أظهرن انخراطا أكثر وتجاوبا أوسع وهذا ش يء طبيعي ،فارتفاع املؤهل
العلمي وما يرتبط به من زيادة في نسبة الوعي االجتماعي ،وفتح مجاالت أكبر للنخراط في املجتمع وفعالياته ،كلها
عوامل تزيد من نسبة الفاعلية االجتماعية للمرأة.
ا
ا
في حين كانت النساء العازبات األكثر نشاطا ،نظرا لتفرغهن من األعباء واملسؤوليات األسرية وهذا أمر متوقع،
ا
حيث أن األعباء األسرية على املرأة املتزوجة تمثل تحديا أمام فاعليتها االجتماعية .وخاصة أن الفاعلت
االجتماعيات منهن يتوجهن إلى أعمال متعلقة باألسرة والطفولة ،أكثر ممن يتوجه للقضايا االجتماعية األخرى
كالنقابات واألعمال اإلغاثية والتطوعية املتعلقة بالفقراء واملحتاجين ..إلخ.10
َ
ا
ا
جامعياّ ،
كن أكثر انخراطا في النشاطات االجتماعية ،وذلك
وأظهرت نتائج املسح أن النساء اللواتي يحملن مؤهل
نتيجة ارتفاع نسبة الوعي االجتماعي لديهن ،والرغبة في تحقيق ذواتهن ،األمر الذي فتح لهن مجاالت أكبر
للنخراط في املجتمع وفعالياته.11
ومن جهة أخرى أظهرت األرقام أن النساء األكثر فعالية اجتماعية انحدرن من مدن كبيرة في سورية كدمشق
ا
وريفها وحلب وحمص ،األمر الذي يرجع لتركز الحراك االجتماعي في سوريا قبل الثورة في املدن الكبرى خصوصا

 10اعتبرت إحدى املشاركات أن نسبة املطلقات واألرامل على أرض الواقع أكبر مما عرضته الورقة  ،وعللت ذلك بأن الشريحة املستهدفة كان أغلبها من
ا
ا
اسطنبول وعنتاب ،في حين تتركز النسبة األكبر من هذه الشريحة في هاتاي،وأكدت املشاركة على أن شريحة األرامل واملطلقات ال تزال أقل انخراطا مجتمعيا
من بقية الشرائح ،وذلك يعود من وجهة نظرها إلى الضغوطات االقتصادية والنفسية من جهة ،و الشروط التي فرضتها الجهات الداعمة للمشاريع املوجهة
لها من جهة أخرى ،خاصة مشاريع السكن واملأوى التي فرضت الكثير من القيود على حركة املستفيدات ونشاطهن .
 11علقت إحدى املشاركات أن الصورة النمطية السابقة في سوريا كانت تحصر النشاط االجتماعي باملرأة املتعلمة الجامعية ،إال أن األمر في تركيا تغير
وانخرطت النساء بصرف النظر عن الشهادة وخاصة فيمن تملك قدرات وامكانيات

5

دمشق على عكس املحافظات األخرى ،كما كانت املتواجدات في املحافظات التركية التي تحوي العدد األكبر من
ا ا
السوريين كاسطنبول وغازي عنتاب أكثر نشاطا نظرا لتركز منظمات املجتمع املدني فيها.12
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مدى تفاعل النساء السورايت يف تركيا مع النشاطات والفعاليات االجتماعية:

بينت الدراسة وجود تغير في النشاطات التي تقوم بها املرأة بعد انتقالها إلى تركيا حيث تراجعت بعض النشاطات
كالدروس الدينية وقراءة الكتب واألنشطة اإلغاثية والتطوعية وخاصة من قبل حملة الشهادات الجامعية ،فيما
تزايد اإلقبال على الدورات التدريبية والحرفية ودورات رفع الكفاءات ،إال أن إجمالي اإلجابات لم تتعد نسبة
 %30وهو ما يشير إلى أن املشاركة والتفاعل مع األنشطة االجتماعية ما يزال دون املستوى املطلوب.
ا
وعلق أحد املشاركين أنه من الصعب تعميم فكرة تراجع النشاط النسائي قياسا على النشاط السابق في سورية،
فقد تكون النتيجة منطقية بالنسبة لنساء عشن في مدن كبيرة كدمشق وحلب ومارسن العديد من األنشطة ،إال
ا
ا
أن األمر قد يبدو معكوسا بالنسبة لنساء قدمن من مدن أو بلدات سورية صغيرة لم تشهد نشاطا ،فمثل هذه
ا
الشريحة تزايد اهتمامها باألنشطة االجتماعية املقدمة لهن حاليا ،وخاصة النشاطات الدينية والدورات
التدريبية التي لم تكن متاحة لهن في سوريا.
وأشارت إحدى املشاركات إلى أنه ال يمكن تفسير تراجع نشاط ما أو اإلقبال على أخر بشكل مجمل ،فلكل نشاط
أسبابه ،فعلى سبيل املثال قد يكون تراجع اإلقبال النسائي على القراءة في تركيا ،يرجع لصعوبة تأمين الكتاب
ا
العربي وارتفاع ثمنه ،فضل عن أن القراءة ال علقة لها بالنشاط االجتماعي ،في املقابل ،قد يكون تراجع اإلقبال
ا
على النشاطات اإلغاثية عائدا للوضع االقتصادي الصعب في تركيا ،في حين قد يكون اإلقبال على الدورات
والتدريبات بقصد تعلم اللغة التركية أو زيادة فرص الحصول على عمل ،أي أن الدافع ملثل هذه النشاطات
اقتصادي ،وقد ال يكون رغبة أو قناعة في زيادة الدور االجتماعي للمرأة.13
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أتثري العمل على الفاعلية االجتماعية للمرأة السورية يف تركيا:

ا
أظهرت الدراسة وجود علقة بين التمكين االقتصادي والفاعلية االجتماعية ،حيث بدا واضحا أن عمل املرأة
ا
ا
ا
خاصة إذا كان جزئيا يشجعها على توسيع دورها االجتماعي ويجعلها أكثر انخراطا ووعيا ،14كما أن وجود تجربة
عمل سابقة رسخ لديها قناعات سهلت عليها التجاوب عندما تغيرت الظروف ودفعتها للعتماد على نفسها ،وهذا
ما يؤكد دور القناعات في ترسيخ مشاركة أكبر للنساء في بناء املجتمعات.

 12اعتبر أحد املشاركين أن نتائج الدراسة تأثرت بكون أغلب الشريحة املستهدفة كانت في اسطنبول والتي تتركز فيها النسبة األكبر من السوريين القادمين من
املدن الكبيرة كدمشق وحلب وحمص ،فيما تركز السوريون من بقية املحافظات في املدن الحدودية.
ا
 13اعتبرت إحدى املشاركات أن توجه أغلب املنظمات إلى برامج التمكين االقتصادية ،يمكن أن يكون قد ترك انطباعا لهذه الشريحة بأن حضورها لدورة
حول تعليم الخياطة يعتبر شكل من أشكال النشاط االجتماعي وهو ما قد تسبب في ارتفاع النسبة.
 14علقت إحدى املشاركات على أن مفهوم الفاعلية االجتماعية السائد في عقول أغلبية السيدات ينحصر باملرأة العاملة ،وهو أمر غير صحيح ،فهناك الكثير
ا
من النساء من ربات املنازل فاعلت اجتماعيا سواء على نطاق أسرهن أو على نطاق املجتمع املحيط بهن ،وهناك الكثير من النساء العاملت ال يتعدى حدود
تأثيرهن نطاق العمل املغلق.
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ا
وقد اعتبر أحد املشاركين أن الدخول في عمل جزئي يتيح للمرأة مجاال أوسع للحتكاك باملجتمع واالطلع على
ا
همومه واالندماج معه ،األمر الذي يدفع نحو مشاركة اجتماعية أكبر وأوسع أثرا ،وخاصة مع وجود مساحة أكبر
من الوقت الذي يمكن استثماره.
إال أن إحدى املشاركات لفتت النظر إلى أن الواقع على األرض يشير إلى كون املعلمات السوريات في تركيا هن
األقل فاعلية اجتماعية بين مجموع النساء العاملت على الرغم من أن نسبتهن تمثل النسبة األكبر من مجموع
العاملت في تركيا ،وأرجعت ذلك ألسباب تتعلق بضعف كفاءة املعلمة السابقة وخبراتها خلل سنوات عملها في
سوريا ،وافتقارها لإلمكانيات ،وخاصة فيما يتعلق بمجال الكمبيوتر واللغات األجنبية.
وأشارت مشاركة أخرى أن االنتقال إلى مجتمع جديد كاملجتمع التركي حرم شريحة واسعة من النساء األكاديميات
ا
ا
ا
من العمل في مجال اختصاصهن ،نظرا لقوانين العمل التي تتطلب أوراقا ثبوتية ،واعتمادا للشهادة باإلضافة إلى
حاجز اللغة ،وهو ما دفع العديد من النساء للعمل في مجاالت خارج نطاق اختصاصهن وخاصة في منظمات
ا
املجتمع املدني كونها املجال املتاح حاليا كموظفات بدوام كامل أو كاستشاريات ،وهو ما وفر لبعضهن مساحة
أكبر من التأثير ومنع أخريات من ذلك.15
وعلق أحد املشاركين أن الصعوبات االقتصادية التي نشأت مع ظروف النزوح ،والتي أدت إلى مزيد من التحديات
عند النساء كان لها أثر إيجابي عند بعض النساء دفعها للتحرك والسعي ولزيادة تأثيرها االجتماعي وزيادة فرص
حصولها على عمل ،بينما أوجد االستقرار املادي عند بعض النساء املتزوجات حالة من السكون جعلها تعزف
عن املشاركة االجتماعية في بعض األحيان .
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أتثري الضغوط النفسية على الفاعلية االجتماعية للمرأة السورية:

رصدت الدراسة مجموعة من التغيرات النفسية التي طرأت على املرأة والتي قد يكون لها أثر في الحد من فاعليتها
ا
كتنامي نسبة القلق والخوف والحزن وزيادة نسبة الوعي بالذات واإلحساس بالقوة .16وهو ما قد يكون محفزا أو
ا
عائقا للمرأة يؤثر على درجة تفاعلها االجتماعي.
واعتبر أحد املشاركين أن الضغوط النفسية والتوتر والقلق الذي ترافق مع تحول املرأة إلى معيل في بعض
الحاالت نتيجة وفاة الزوج أو غيابه أو عدم قدرته على العمل ،أثر بشكل سلبي على دورها االجتماعي ،وخاصة
بعد االنتقال إلى مجتمع جديد17.

ا
 15أشارت إحدى املشاركات إلى أن كان القسم االكبر من النساء العاملت في سوريا سابقا كن موظفات في دوائر الدولة أما حاليا فقد أصبح القسم األكبر من
العاملت موظفات في منظمات املجتمع املدني ،أو معلمات.
 16اعتبر أحد املشاركين إلى أن شعور النساء السوريات بارتفاع درجة الوعي لديهن قد يرجع إلى مرور السنوات ،فبطبيعة الحال العمر يزيد الوعي ،لذلك ال
يمكن ان نحدد هل زيادة الوعي هو من تقدم السنوات أم من عوامل التهجير أم من أثر الحرب ،عدا ان موضوع زيادة الوعي ال يمكن قياسه بسؤال صاحب
العلقة والذي قد يقدر انه زاد وعيه دون دليل.
 17اعتبر أحد املشاركين أن اضطرار املرأة للعمل من أجل تأمين املتطلبات األساسية ألسرتها دون أن تملك خبرة أو كفاءة مناسبة ،جعلها عرضة ألنواع مختلفة
ا
ا
ابتداء من اضطرارها للعمل بشكل غير قانوني لم يحفظ حقوقها ،وصوال إلى ساعات العمل الطويلة التي كانت على حساب أسرتها وهو ما
من االستغلل
ا
ا
سبب لها إرهاقا وضغوطا إضافية.
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واعتبرت إحدى املشاركات أن املرأة السورية تعاني في املجتمع التركي من اإلحساس بحالة من انعدام االمان
ا
والخوف وهو ما قد يكون عائق أمامها للنطلق في العمل أو االنخراط بنشاط اجتماعي أكبر سواء كان دائما او
ا
ا
جزئيا ،حيث أنها دائما تتوقع األسوأ وتخش ى من تغير القوانين أو إجبارها على العودة إلى املناطق األمنة كدرع
الفرات أو غصن الزيتون.

-5

واقع الربامج والفعاليات املقدمة للمرأة السورية وأثره على فاعليتها االجتماعية:

حاولت الورقة استقراء واقع األنشطة االجتماعية املوجهة للمرأة السورية والتي كان مصدرها منظمات املجتمع
املدني السورية على الغالب ،وقياس قدرة هذه األنشطة على تشجيع النساء على مزيد من االنخراط في نشاطات
اجتماعية ومدى ملئمة هذه البرامج واالنشطة الهتمامهن واحتياجاتهن.
وأشارت نتائج املسح امليداني إلى أن الشريحة املستهدفة لم تكن على اهتمام بما تقدمه املنظمات أو ليست من
املستفيدات من تلك البرامج ،وهو ما يشير إلى أن البرامج املوجهة للنساء ال تزال محدودة النطاق لم تستوعب
الشريحة األكبر من النساء.
ومن جهة أخرى أشارت نتائج املقابلت مع عدد من قيادات املنظمات النسائية والباحثات إلى تركيز النساء
السوريات في تركيا على األنشطة االجتماعية الخفيفة ذات الطابع الترفيهي بشكل كبير ،ثم جاءت في املرتبة
الثانية النشاطات واملحاضرات والدورات التربوية ،ثم األنشطة املجانية التعليمية 18التي تساعد على زيادة فرص
الحصول على عمل ،واألنشطة ذات الطابع الحرفي إضافة إلى األنشطة الدعوية ،في حين لم تشهد األنشطة
الثقافية والسياسية أو الوقفات االحتجاجية نفس االهتمام واإلقبال ،19نتيجة عوامل وأسباب كثيرة تتعلق
بنمط الحياة السابق في سورية.20

املطلب الثالث -عوائق الفاعلية االجتماعية للمرأة السورية يف تركيا:
تظهر النتائج التي خلصت إليها الدراسة واملقابلت الشخصية أن ما قدمته منظمات املجتمع املدني من برامج ال
ا
ا
يزال دون املستوى املطلوب كما ونوعا ،ولم تستطع استقطاب عدد كبير من النساء ،وذلك يرجع إلى مجموعة
من األسباب
 -1عوائق ذاتية وأسرية.
 -2عوائق اجتماعية
 -3شكل منظمات املجتمع املدني ونمط عملها وبرامجها.

 18علقت إحدى املشاركات على بعض سيئات الدورات التدريبية املجانية من حيث ضعف التزام املتدربين وتناقص أعدادهم حتى نهاية التدريب ،مشيرة إلى
ا
ا
ا
تجربة أثبتت جدواها نسبيا  ،عندما تم فرض تأمين قبيل التدريب يستعاد كامل في حال االلتزام بالدوام كامل.
 19أشارت إحدى املشاركات إلى ان الكثير من الناشطات السوريات مغيبات عن أي حراك مدني معني بقضايا الثورة كالوقفات االحتجاجية واملظاهرات وذلك
نتيجة انشغالهم وعملهم ،أو لتواجدهم ضمن منظمات مجتمع مدني تسعى إلن ال يحسب عليها أي موقف سياس ي.
 20ساد نمط عام من القناعات عند املجتمع السوري بوجوب االبتعاد عن كل ماله علقة بالسياسة ،حيث كان نمط الحياة السائد يركز على دائرة االهتمام
ا
الفردي ويتجنب أي مبادرات مجتمعية أو اهتمام بالشأن العام ،خوفا من امللحقات األمنية التي كانت تهدد هذا النمط من النشاطات.
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العوائق الذاتية واألسرية :الفاعلية االجتماعية واألعباء األسرية ...عالقة عكسية:

ا ا
شكلت مجموعة من العوامل الذاتية عائقا ذاتيا أمام انخراط املرأة في النشاطات االجتماعية ،وتتعلق هذه

العوائق بدرجة وعي املرأة ومدى استقرارها النفس ي ،ومجال اهتماماتها ،وحجم األعباء امللقاة على عائقها
باإلضافة إلى بعض املفاهيم التي تحصر دور املرأة في املنزل فقط.
كما أن زيادة األعباء واملسؤوليات األسرية التي ترجع إلى تحول قسم كبير من النساء إلى معيل واضطرارها
لدخول سوق العمل ألسباب اقتصادية ،أدى إلى تحجيم دورها االجتماعي ،باإلضافة إلى نظرة الزوج ومدى
تقبله لدور زوجته خارج حدود األسرة ،أو تخوفه من تنامي شخصية املرأة نتيجة انخراطها بنشاط اجتماعي
مما قد يخل بشكل األسرة التقليدي ويعطي للمرأة مساحة أكبر من القرار.
وعلقت إحدى املشاركات إلى أن الكثير من النساء السوريات في تركيا يعانين من فقدان الدافعية للتحرك
أو العمل أو القيام بأي نشاط ويرجع ذلك إما لحالة نفسية معينة أو محاولة منهن الستنساخ حياتهن
السابقة بشكلها وتفاصيلها ،أو لعدم وجود قناعات محركة بضرورة التأثير والتأثر باملجتمع املحيط.
فيما رأت إحدى املشاركات أن املخاوف عند بعض الرجال قد تكون صحيحة ومبررة ،وتتحمل فيها املرأة
ا
املسؤولية نتيجة تصرفات خاطئة أو تفريط في بعض املسؤوليات أحيانا ،حيث لم تستطع بعض النساء
املوازنة بين املسؤوليات األسرية وتلك االجتماعية ،ففرطت باألولى على حساب الثانية وهو ما أثر على األسرة
بشكل سلبي ،وهنا يبدو من الضروري التوجه بالتوعية لكل من الرجل واملرأة ملعرفة حقوقه وواجباته
وحدود مسؤولياته.
وأشارت مشاركة أخرى إلى أن الفاعلية الفردية للمرأة السورية ال تزال غائبة أو غير ظاهرة كأديبة أو مفكرة
ا
ا
أو إعلمية مؤثرة ،حيث غالبا ما تكون النساء الفاعلت اجتماعيا مدفوعات من مؤسسة أو جهة ما ،لكن
ذلك ال ينفي وجود مبادرات فردية نسائية تطوعية وإن كانت أقل من املطلوب.
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العوائق االجتماعية :بني اجملتمعني السوري والرتكي ..عوائق وحتدايت أمام املرأة
السورية:

وهنا ال بد من تقسيم هذه العوائق إلى قسمين ،عوائق اجتماعية تتعلق بطبيعة املجتمع السوري وثقافته،
وعوائق تتعلق بطبيعة نظيره التركي وثقافته.
أ-

العوائق املتعلقة بطبيعة املجتمع السوري وثقافته:
أشارت إحدى قيادات العمل النسائي إلى أن من العوائق التي تحد من الفاعلية االجتماعية للمرأة
السورية تلك النظرة التي تحصر الدور األساس ي للمرأة داخل حدود أسرتها فقط ،وترى أن خروجها
ا
ا
املتكرر من املنزل قد ال يكون مقبوال اجتماعيا ،فتحصر مهمة املرأة في خدمة األسرة وتربية األوالد
ونطاق ضيق من الزيارات االجتماعية.
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وقد اعتبرت إحدى املشاركات أن املرأة السورية تمكنت من تخطي الكثير من العقبات وإثبات وجودها
في عدة مجاالت ،إال أنها ال تزال في صراع مع بعض القيم االجتماعية الذكورية والعادات والتقاليد ،التي
ا
تفرض عليها حدودا ملشاركتها ،فالبعض يرفض مشاركة املرأة في أي نقاش اجتماعي ،أو فعالية موجهة
ا
للذكور واإلناث معا.
ورأت مشاركة أخرى أن املجتمع السوري بنمطه التقليدي ال يوفر بيئة مشجعة لتفعيل دور النساء،
ا
حيث ال يمكن للمرأة أن تنطلق اجتماعيا دون وجود أسرة أو مجتمع داعم ،ومما ساهم في تكريس هذا
النمط من االنخراط االجتماعي الضعيف ،اقتصار البرامج التوعوية على النساء فقط ،بينما لم توجه
برامج متخصصة لتوعية الرجال الذين يفترض أنهم الدافع األساس لفاعلية املرأة.
ومن جهة أخرى اعتبر أحد املشاركين إلى أن التوجه العام نحو الضخ والتهويل بمواضيع حقوق املرأة
ا
وتحويل مجمل حياتها إلى حالة من الظلم ،تسبب برد فعل عكس ي عند املجتمع عموما والرجال
ا
خصوصا وأوجد عندهم تخوفات من حصول فهم خاطئ عند النساء لهذا الدور.
فيما اعتقد أحد املشاركين أن املجتمع حينما أراد دعم شريحة من النساء كاألرامل واملطلقات وحاول
تقديم العون لهن بتأمين السكن واملأوى فرض عليهن قيودا تتحكم بنمط حياتهن وحركتهن ،وشكل
ا
األنشطة التي يجب عليهن االنخراط بها ،وهو ما أدى إلى انسحابهن اجتماعيا.
ب -العوائق املتعلقة بطبيعة املجتمع التركي وثقافته:
يعتبر حاجز اختلف اللغة السبب األول لعدم اندماج املرأة السورية باملجتمع التركي بشكل كبير،
باإلضافة إلى حدوث حاالت من التعامل العنصري والرفض االجتماعي دفعت السوريين للنغلق
أيضا ،حيث لعبت الصورة النمطية املسبقة عند كل من السوريين واألتراك إلى اتخاذ مواقف مسبقة
ا
كانت عائقا أمام التفاعل املتبادل فيما بينهما.
وقد أشارت إحدى املشاركات إلى وجود صورة نمطية عند األتراك أثرت على علقتهم مع السوريين؛
حيث افترضوا أن جميع السوريين من مستوى تعليمي متدني ،وأنهم قادمون من بيئة غير متحضرة،
ويتوجب عليهم التصرف وفق نمط معين يغلب عليه االنكسار.
فيما رأت إحدى املشاركات أن ظروف اللجوء في تركيا دفعت السوريين إلى التقوقع على بعضهم وخلق
ا
مجتمعهم الخاص املنغلق أحيانا ضمن املجتمع التركي ،مما كان له أثر في تعميق اندماج السوريين مع
بعضهم بغض النظر عن مكونات املجتمع املناطقية والعرقية ،وزاد مساحة تقبل اآلخر وذلك في
محاولة للتعويض عن عدم القدرة على االندماج مع املجتمع التركي.
فيما اعتبرت مشاركة أخرى أن املجتمع السوري بعمومه عمل على إبعاد األتراك وتخفيف تعاطفهم مع
السوريين من خلل املمارسات الخاطئة وعدم مراعاتهم للطبيعة الثقافية واالجتماعية عند املجتمع
املضيف ،حيث يتوجب على السوريين املبادرة إلزالة هذه اإلشكالية والتخفيف من حدة النفور بين
الطرفين والتشجيع على االندماج.
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عوائق متعلقة بشكل منظمات اجملتمع املدين ومنط عملها :أخطاء انعكست على
املستفيد:

أشارت نتائج الدراسة إلى أن نسبة كبيرة من الشريحة املستهدفة غير راضية عن عدد الجمعيات وال نمط
عملها وال عن برامجها ،حيث أشارت الكثير من اإلجابات أن البرامج املوجهة للنساء ال تلمس احتياجات
ا
املرأة وهمومها ،وهي غالبا ما تكون مرتهنة ملتطلبات الداعم وتوجهه بغض النظر ع ّما يتطلبه الواقع،
باإلضافة إلى ضعف مضمونها وتوجهها للنخب ولشريحة محددة وفي نطاق جغرافي محدود ،وتتجاهل في
غالبة األحيان تقارير الرقابة والتقييم التي يمكن أن تشير إلى مواضع الخلل وتتجنبه.
ووفقا ملا سبق ناقش الحضور مجموعة من النقاط تتعلق
• شكل منظمات املجتمع املدني وطريقة عملها
• طبيعة البرامج والنشاطات التي تقدمها.
حول شكل منظمات اجملتمع املدين:

ا
اعتبرت إحدى املشاركات أن كثيرا من منظمات املجتمع املدني حافظت على هوية املحافظة أو املنطقة التي
ا
انتمى إليها مؤسسوها ،وهو ما أعطاها شكل يغلب عليه املناطقية ،وحدد نطاق تأثيرها بدائرة محدودة،
وجعلها تستقطب شريحة موافقة للهوية التي ظهرت فيها.

بينما علقت إحدى املشاركات بأن العديد من املنظمات اتجهت إلى شرائح معينة ،وفق معايير يحكمها في
أغلب األحيان الكثير من االنتقائية واملناطقية ،فكان لكل منظمة شريحتها الخاصة من املستفيدين لم
تحاول توسعتها أو استقطاب فئات جديدة ،توجهت لها بنمط من البرامج والفعاليات والتدريبات التي كانت
تنعقد دون أن يتم االعلن عنها على نطاق واسع ،ودون أن تستهدف الكفاءات التي تحتاج ملثل هذه
التدريبات واقتصرت على دائرة املعارف واالصدقاء.21
ا
ورأى مشارك آخر أن توجه املنظمات بشكل أساس ي ارتبط برؤية الداعم ،22مما فرض على املجتمع شكل
من النشاط ال علقة له باالحتياجات ،فانتشرت نشاطات التمكين السياس ي ،أو محاربة العنف وزواج
القاصرات ،أو مواضيع الدعوة حسبما فرضه نمط الدعم ،وهذا ما جعل كثير من النساء ال تتفاعل مع
هذه النشاطات كونها ال تنبع من احتياجاتها الحالية.
في حين علقت مشاركة أخرى أنه على الرغم من وجود العدد األكبر من املنظمات في منطقة غازي عنتاب،
إال أن أغلبها كانت تتوجه بنشاطاتها للداخل ،ولم يتم التركيز على السوريين في تركيا أو تقديم دعم لهم إال
ا
ا
مؤخرا ،حيث اقتصر الدعم والنشاط على تقديم مساعدات عينية ولم يفكر إال القلة بتفعيل املرأة فكريا
ا
واجتماعيا .
ا
 21تكررت العديد من التعليقات التي تؤكد أن أغلب املحاضرات الفكرية أو التدريبات النوعية تكررت فيها نفس الوجوه ولم تستقطب شرائح جديدا.
 22أشار أحد املشاركين إلى أن أغلب البرامج املقدمة غلب عليها الطابع االسلمي أو العلماني والتي أصبحت ساحة للصراع بين الطرفين
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واعتبر مشارك آخر أن ضعف التواصل بين منظمات املجتمع املدني والفئات املستفيدة من جهة ،وبين
املنظمات فيما بينها من جهة ثانية ،تسبب في توجه املنظمات لنفس الشرائح بنفس املواضيع وإهمال شرائح
أخرى ،وقد ّ
حول سوء التواصل العلقة بين املنظمات إلى شكل تنافس ي بدل التكاملي بدد جهودها وقلل من
أثرها.
ومن جهة أخرى رأت إحدى املشاركات أن طريقة عمل املنظمات السورية لم تراع حساسية وضع بعض
النساء املستجد كحجم املسؤوليات األسرية وصعوبة املواصلت أو ساعات العمل الطويلة ،فحصرت تلك
املنظمات مشاريعها في نطاق زماني ومكاني محدود ،واستهدفت شرائح محددة في أوقات محددة مما حرم
العديد من النساء من االستفادة من برامجها.
كما أشارت أخرى إلى أن نمط عمل منظمات املجتمع املدني السورية املدعومة من الخارج ،فرض متطلبات
معينة من املؤهلت ،دفعت بنساء أقل كفاءة على حساب أصحاب الخبرات والكفاءات ،23وهو ما جعل
ا
برامج تلك املنظمات أقل جودة وأثرا ،فاقتصرت الفاعلية االجتماعية للعاملت في هذه املنظمات على نمط
نشاط غير مباشرة ،باعتبار أن عملها موجه بشكل ما للمجتمع.
واعتبرت إحدى املشاركات أن املنظمات السورية أهملت بناء علقات من املشاركة والتشبيك مع منظمات
ا
ا
املجتمع املدني التركية التي تقدم برامج نوعية ،مشيرا إلى ظهور تغير من قبل بعض الجهات التركية مؤخرا،
ا
والتي باتت أكثر حرصا على التعرف على الخبرات السورية واالجتماع بشكل دوري مع عدد من الجمعيات
السورية ،إال أن التجاوب وااللتزام باالجتماعات من الجانب السوري ال يزال ضعيفا.
ورأى مشارك أخر إلى أن أخطاء املنظمات اإلدارية ،وخاصة فيما يتعلق بشبهات الفساد املالي تسببت في
تشديد التدقيق على أغلب املنظمات السورية ،وفرض قيود جديدة على العمل ،وإيقاف جمعيات
ومنظمات أخرى ومنعها من متابعة نشاطها وهو ما أثر على جو عمل املنظمات بشكل كامل.
فيما اعتبر مشارك آخر أنه يتوجب على املنظمات السورية إعادة النظر في طريقة عملها وإيجاد حلول
ملشاكلها املتزايدة ،والتركيز على مشاريع التنمية املجتمعية والتخطيط االستراتيجي بعيد املدى ،والعمل على
إنشاء قسم إلدارة املتطوعين للستفادة من طاقاتهم وتوجيهها وتوسيع أثرها.
حول طبيعة النشاطات والفعاليات املقدمة من قبل املنظمات:
اعتبرت إحدى املشاركات أن الكثير من البرامج التي تقدمها املنظمات موجهة للشريحة ذات املؤهل األكاديمي
وخاصة برامج تطوير الكفاءات على الرغم من أن فرص هذه الشريحة للحصول على العمل أكبر ،بينما ال
ا
يتوجه إال القليل للشرائح األخرى وبنمط محدد من التدريبات التي ال ترفع سويتها غالبا وال تزيد فرصها في
الحصول على عمل ،حيث يفتقد هذا النوع من البرامج مفهوم االستدامة واملتابعة ،وربط التدريبات
والدورات بمشاريع وقروض صغيرة.
 23ركزت منظمات املجتمع املدني وخاصة املدعومة من الخارج ،عند اختيار كوادرها على وجود كفاءة في اللغة االنكليزية ولو على حساب املؤهل العلمي ،مما
أدى إلى اختيار موظفات أقل كفاءة ،وحرم أصحاب الشهادات والكفاءات من فرص عمل جيدة نتيجة عدم تمكنهن من اللغة االنكليزية
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أما مشاركة أخرى فقد رأت أن قيام بعض املنظمات بتقديم نسخ مقلدة من برامج تدريبية مشهورة على يد
ا ا
أشخاص غير متخصصين ،أعطى انطباعا عاما أن هذه املواضيع متاحة ومتوافرة وغير احترافية ،ودفع
البعض للزهد بها وعدم الثقة بكفاءتها ،وهو ما أظهر ضرورة التركيز على جودة البرنامج وتقديمه من قبل
اختصاصيين يملكون الخبرة األكاديمية والتجربة العملية ،إذ إن من شأن ذلك التشجيع على التفاعل
والتعاون والتنسيق بين املنظمات ذات االختصاصات املختلفة.
وأشار أحد املشاركين إلى أن أغلب املنظمات السورية كانت ضعيفة في الجانب اإلعلمي وخاصة من ناحية
اإلعلن عن برامجها بشكل موسع ،حيث أقيمت الكثير من األنشطة والبرامج ولم يعلم بها إال القليل ،في
حين قدمت بعض املنظمات برامج غنية وهادفة لكنها لم تستطع الحفاظ على سوية املادة واألداء على املدى
الطويل.
وعلق مشارك أخر إلى أن أغلب منظمات املجتمع املدني التركية تعاملت مع املرأة السورية كمستفيدة فقط،
دون اعتبارها شريكة أو االستفادة من خبراتها أو حتى معرفة رأيها واحتياجاتها ،فاستبعدت املرأة السورية
من مرحلة التخطيط للبرامج ،وحصرت احتياجاتها والبرامج املقدمة لها ببرامج الدعم املادي العيني فقط.
وانتقد أحد املشاركين تحديد املشاريع بنطاق املنظمة املكاني والذي حرم الكثير من النساء في مناطق بعيدة
من الفائدة واملشاركة ،كما انتقد أيضا حصر برامج أغلب املنظمات املجتمع املدني بنمط البرامج التي تحتاج
إلى تمويل ،دون أن تلتفت إلى نمط آخر من البرامج يمكن إقامتها دون دعم أو بميزانية صغيرة

املطلب الرابع -حنو تفعيل الدور االجتماعي للمرأة السورية يف تركيا :حلول وتوصيات:
ناقشت الورشة في القسم الرابع شكل وملمح الدور النسائي املطلوب سواء تجاه املجتمع التركي املضيف ،وتجاه
ا
املجتمع السوري املوجود في تركيا وتجاه الوطن االم الذي يتوقع أن تعود إليه بناء على ما تم استعراضه سابقا
حيث رأت إحدى املشاركات أن التحدي األكبر أمام املرأة السورية يتمثل في وصولها لدرجة من الوعي تسمح لها
بفهم للمتغيرات الطارئة على حياتها من كافة النواحي االجتماعية واالقتصادية والتربوية والسياسية ،والتجاوب
ا
مع تلك املتغيرات والتحرك والعمل وفقا ملا تتطلبه ،وهذا يعني بالضرورة ترجمة هذا الوعي إلى قناعات وثوابت
تكون الدافع نحو حركة فعالة ومؤثرة وذات هدف استراتيجي.
ورأت مشاركة أخرى ضرورة أن تبدأ املرأة السورية خطوتها في االندماج مع املجتمع التركي ،مع الحرص على عدم
الذوبان فيه واملحافظة على هويتها وثقافتها وتراثها ،وهذا يتطلب أن تكون املرأة السورية سفيرة لقضيتها ولدولتها
ولثقافتها ولدينها ،وهو ما يعني انضباطها بمجموعة من الضوابط والسلوكيات التي تعكس صورة مشرقة عن
املرأة السورية الفاعلة ،وأن تغرس مفهوم الوطن ومبادئ الثورة في عقول أبنائها ،وتركز على أن تعكس أسرتها
بسلوكها وتصرفاتها ونجاحاتها أفضل صورة عن السوريين للمجتمع التركي.
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فيما اعتبر مشارك آخر أنه ال يمكن تفعيل دور أكبر للمرأة السورية دون دعم وتمكين عدد من القيادات
النسائية االجتماعية ذوات الخبرة والقدرة واالطلع على الواقع ،وتقديمهن للمجتمع كقدوات ونماذج قادرة على
التأثير باملحيط االجتماعي القريب منهن.
كما علق أحد املشاركين على ضرورة أن تخرج املرأة السورية من واقع الهم السوري إلى الهم االجتماعي األكبر،
وان تساهم بدعم املجتمع الذي تعيش في كنفه وتقديم املساعدة ألفراده سوريين كانوا أم أتراك ،دون أن تنس ى
مسؤولياتها املستقبلية تجاه املجتمع األم ،األمر الذي سيدفعها الستغلل فترة تواجدها في مجتمعات منفتحة
ا
من أجل االستعداد والتحضير والتزود بالخبرات التي ستساهم مستقبل في بناء سوريا
ا
ا
ورأى مشارك أخر أن تفعيل األدوار االجتماعية للسوريين يقتض ي أن يتخلى السوريون عموما والنساء خصوصا
عن صيغة الخطاب التبريرية املدافعة والدعوة املستمرة للخر للمبادرة ،كما يتوجب التحرر من عقدة املناطقية
والطائفية والثقافة اإلقصائية وإفرازات املجتمع القديمة واالستفادة من األخطاء السابقة ،إلعادة بناء املجتمع
السوري بشكل أكثر تماسك وقدرة على التعافي.
وناقشت إحدى الحاضرات ضرورة معرفة السوريين بالفوارق االجتماعية والثقافية بين املجتمعين السوري
والتركي واحترامها ،وضرورة املبادرة من قبل السوريين إلزالة الصورة النمطية وكل أشكال الحساسيات
االجتماعية بين الطرفين وذلك عبر إظهار املواهب السورية وعقد جلسات حوار صريحة وشفافة ،وهذا يعني
بالضرورة تركيز السوريين على تعلم اللغة التركية والتي تلعب الدور االساس ي في االندماج.
فيما اعتبرت مشاركة أخرى أنه من الضروري على السوريين عامة والنساء خاصة استغلل فترة وجودهم في
مجتمعات منفتحة متقدمة والعمل على صقل خبراتهم واكتساب معارف وخبرات وأليات جديدة ،يحتاجها
املجتمع السوري سواء في الغربة أو حين العودة للديار ،كالتركيز على مواضيع الدعم النفس ي بشكل أكاديمي
ا
والتعامل مع ذوي االحتياجات الخاصة ،وكيفية النهوض بالعملية التعليمية وخاصة مع املنقطعين دراسيا،
وطرق معالجة الظواهر االجتماعية التي أنتجتها الحرب.

حلول وتوصيات مقرتحة لتفعيل دور املرأة االجتماعي:
وقد خلصت الورشة إلى مجموعة من الحلول والتوصيات التي يمكن أن تشكل مساهمة لتفعيل دور املرأة
ا
اجتماعيا ،نلخصها بما يلي:
توصيات خاصة ابملرأة واألسرة السورية يف تركيا:
✓ تحتاج املرأة السورية أن تثق بنفسها وقدراتها ،وتسعى إلى زيادة خبراتها وتوسيع دائرة أثرها االجتماعي،
دون أن تنتظر أية جهة أو هيئة ملساعدتها ،فهي املعنية بالخطوة األولى ،والقادرة على تغيير نمط دورها
وشكله.

ا
ا
✓ يتوجب على املرأة السورية أن تكون أكثر إملاما واهتماما باملتغيرات التي حصلت حولها ،نتيجة ظروف
الحرب وظروف اللجوء ،وأن تكون أكثر قدرة على التكيف مع تلك التغييرات ،وأن توظف وجودها في
مجتمعات منفتحة لصقل كفاءتها وزيادة خبراتها.
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✓ وعي املرأة السورية لدورها األساس ي داخل األسرة وإدراكها لحقوقها وواجباتها ،خاصة أن األسرة تعتبر
النواة األساسية التي يجب االنطلق منها لتعزيز مفهوم الدور االجتماعي ،والتي ستسهل عليها االنطلق
ا
اجتماعيا وخاصة مع وجود زوج متفهم ومجتمع داعم.
ا
ا
ا
✓ مبادرة السوريين عموما والنساء خصوصا -نظرا لتأثيرهم على العائلة بأكملها -لفهم املجتمع التركي
بدقة ،ومعرفة عاداته وثقافته وقوانينه ،واحترامها ومراعاة خصوصيتها ،واالندماج فيها دون الذوبان،
مع املحافظة على الهوية واإلرث الثقافي السوري.
توصيات تتعلق بعمل منظمات اجملتمع املدين:24
✓ تركيز منظمات املجتمع املدني على مفهوم الدور االجتماعي في برامجها ،وتحويل هذه األفكار إلى قناعات،
وذلك من خلل تكرار طرحها لفكرة دور املرأة ومسؤوليتها في مجتمعها املضيف أو في مجتمعها األصلي،
بأشكال مختلفة وطرق مباشرة وغير مباشرة ،حتى تضمن تحول هذا القناعات إلى سلوك محرك يزيد
من فاعلية املرأة ونشاطها.
✓ توجه منظمات املجتمع املدني ووسائل اإلعلم والشخصيات املؤثرة ،بخطابها وبرامجها لكل من الرجال
والنساء على حد سواء وذلك لضمان انتشار التوعية اللزمة بمفهوم الدور االجتماعي لكل الطرفين،
واملسؤولية املشتركة الواقعة على عاتقهما وضرورة مساندة كل طرف منهما للطرف اآلخر.
✓ توظيف وجود املرأة السورية في املجتمع التركي املنفتح ،والذي يقدم نماذج عديدة لنساء مؤثرات ذوات
ا
أدوار اجتماعية فاعلة تصلح ألن تكون نموذجا للتعلم باملحاكاة ،وذلك بتعريف النساء السوريات
بالشخصيات النسائية التركية املؤثرة واستعراض قصص نجاحهن والعقبات التي واجهتهن وكيف
تغلبن عليها.
✓ أهمية التوجه نحو املرأة في منزلها ،وذلك عبر تفعيل الفرق التطوعية والفرق الجوالة التي تنفذ برامج
مدروسة تستهدف فيها النساء داخل املنازل ،ممن ال يستطعن االستفادة مما تقدمه الجمعيات.
✓ االهتمام بوجود برامج متزامنة للطفال تقدم لهم فائدة وتسلية في نفس الوقت .بقصد استقطاب
شريحة أكبر من النساء املتزوجات،
✓ ضرورة مراعاة املنظمات السورية لحل مشكلة التنقل وخاصة في املدن الكبيرة وذلك عبر تأمين وسائل
نقل للنساء في املناطق البعيدة أو تكرار برامجها في مناطق مختلفة.
✓ التركيز على تقوية الجانب اإلعلمي عند املنظمات النسائية ،واالهتمام باإلعلن عن البرامج واألنشطة
قبل وقت كاف وعلى نطاق واسع ،وذلك لضمان انتشار خدمات الجمعيات واملنظمات لشريحة أكبر.
✓ االهتمام بتعزيز ثقة النساء ببرامج املنظمات السورية عبر االستقراء الدوري الحتياجات النساء في
املنطقة التي تتواجد فيه ،إضافة إلى التواصل املباشر معهن والتفاعل مع طلباتهن.

 24ثمة توصية عامة تنعكس بشكل مباشر على عمل املنظمات بما في ذلك تلك املنخرطة في املجال النسائي وهي :ضرورة تركيز املنظمات السورية على شكل
العمل املؤسساتي ،وحل املشاكل الداخلية عبر هيكلية إدارية واضحة ،مع الحرص على الشفافية املالية واإلدارية ،وذلك للتقليل من الضغوط التي تعيق
عمل املنظمات السورية ،ولضمان استمرارية عملها.

15

✓ السعي الستقطاب أعداد جديدة من املتطوعين وتنظيمهم وتفعيل أثرهم ،وإشراكهم في تصميم البرامج
املجتمعية وتنفيذها.
✓ التوجه لتخديم املناطق البعيدة أو املهمشة التي يتواجد فيها أعداد كبيرة من السوريين التي تعاني من
قلة عدد املنظمات النسائية ،وذلك بأن تقيم الجمعيات برامجها في تلك املناطق ،أو التوجه الفتتاح
جمعيات جديدة.
توصيات تتعلق بعالقة منظمات اجملتمع املدين مع املنظمات الرتكية:
ا
✓ تعزيز التعاون والتنسيق والتشبيك بين منظمات املجتمع املدني السورية النسوية ،بعيدا عن الفردية
ا
وعن العشوائية ،لتفادي التكرار في البرامج ولتحويل العمل إلى الشكل التكاملي بدال من التنافس ي.25
✓ تعزيز العلقات والتعاون بين منظمات املجتمع املدني السورية ومثيلتها التركية بما يؤدي إلى أعمال
مشتركة قائمة على التنظيم والشفافية ،والتركيز على املنفعة املشتركة املتبادلة للمجتمعين السوري
والتركي.
✓ االهتمام بإقامة تحالفات ومذكرات تفاهم مع عدد من الجهات التركية ،وذلك للستفادة من الخبرة
املتراكمة عند االتراك؛ ولتسهيل عمل املنظمات وتأمين مصادر تمويل أقرب ما تكون إلى الحيادية.
✓ القيام ببرامج مشتركة لتسهيل االندماج بين املجتمعين السوري والتركي ،والتخفيف من الصورة
النمطية السلبية عن السوريين لدى األتراك عبر املحاضرات التوعوية والبرامج التدريبية ،واللقاءات
الدورية.
توصيات تتعلق بطبيعة برامج منظمات اجملتمع املدين املوجهة للمرأة:
✓ تنويع البرامج وتصميمها بحيث تتناسب مع مختلف أنواع الشرائح النسائية ،كتصميم برامج للشابات،
وبرامج لطالبات الجامعات ،وبرامج للنساء غير الجامعيات ،وبرامج للجامعيات واملثقفات ،وبرامج
للمهات ،وبرامج للرامل والفئات املهمشة ،وبرامج للباحثات عن عمل...الخ.
ا
ا
✓ تصميم برامج مرنة خاصة بالنساء العاملت في عطلة نهاية األسبوع تتضمن جانبا ترفيهيا إلى جانب
القسم العلمي أو الفكري أو التوعوي.
ا
✓ إعادة النظر في شكل البرامج املقدمة ومضمونها ،وضمان جودة البرنامج خلل مراحله كامل مع التركيز
على جانب الدعم النفس ي بشكل كبير وإعطائه األولوية.
✓ استهداف شرائح جديدة خارج نطاق دائرة املستفيدين السابقين ،وخاصة من الفئات التي ال تملك
مؤهلت أكاديمية أو علمية وتحتاج إلى تطوير مهاراتها ،من أجل زيادة فرصها في الحصول على عمل
ا
ولزيادة درجة تأثيرها اجتماعيا.
✓ التوجه لتقديم جزء من البرامج والندوات عبر االنترنت ،للوصول إلى شريحة النساء في املنازل ،والتي
تجد صعوبة في املشاركة نتيجة التزاماتها األسرية ،وذلك عن طريق دورات أو محاضرات فكرية أو

 25تنطبق هذه التوصية على منظمات املجتمع املدني السورية في مختلف التخصصات ،وكذلك التوصية التي تليها.
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توعوية عبر البث املباشر ،مع وجود مجموعة من الحوافز والضوابط التي تلزم املستفيد بالتعاطي
بجدية معها واحترام الجهود املقدمة حتى لو كانت افتراضية.
✓ التركيز على برامج البحث عن الكفاءات السورية ،وذلك من أجل تفعيلها وتطويرها ودعمها والتوسيع
ا
ا
من نطاق أثرها بحيث تكون عامل مساعدا على تحقيق منفعة أكبر.
✓ التركيز على دورات تعليم اللغة التركية وعلى دورات االندماج وذلك من أجل مساعدة املجتمع السوري
للخروج من بوتقته االجتماعية املحدودة واالندماج مع املجتمع التركي مع الحفاظ على اإلرث الثقافي
والهوية السورية ،والتعرف على عادات املجتمع التركي وتقاليده ،مع التركيز على املحافظات التركية
الشمالية ألن أمور االندماج كانت أفضل في املحافظات التركية الحدودية.
✓ السعي لتخفيف االحتياج للدعم عن طريق تنفيذ برامج مشتركة بين عدد من الجمعيات ،بما يوسع
دائرة التأثير ويحقق منفعة مشتركة ،ودراسة إمكانية التوجه نحو شكل جديد من البرامج التي ال تحتاج
لدعم كبير وتستفيد من اإلمكانات املحلية والذاتية.
توصيات أخرى:
✓ ضرورة تركيز وسائل اإلعلم على تثبيت القناعات واألفكار املتعلقة بمفهوم الدور االجتماعي ومسؤولية
املرأة فيه ،وذلك عن طريق حملت إعلمية متنوعة تسلط الضوء على تجارب سابقة قامت بها النساء
وساهمت فيها ببناء مجتمعاتها ،أو عبر التركيز على حاالت إيجابية لنساء مبادرات استطعن تحقيق
نجاح في هذا املجال.
✓ مراجعة بعض املفاهيم االجتماعية والتقاليد املغلوطة التي تحد من مشاركة النساء على الصعيد
االجتماعي ،وذلك من قبل علماء الشريعة اإلسلمية والشخصيات املؤثرة ،وبعض علماء االجتماع،
والتوعية ملواضع الخطأ فيها وانعكاساته على املجتمع عامة وعلى املرأة خاصة.
✓ ضرورة إنشاء هيئات أو مكاتب قانونية تساعد النساء السوريات العاملت في مختلف املجاالت على
التوعية بحقوقهن وضمان عدم تعرضهن للستغلل أو اإلساءة.
✓ التوجه ملراكز األبحاث والخبراء بزيادة االهتمام ورصد املشاكل االجتماعية الطارئة واقتراح الحلول لها.
ا
✓ تفعيل دور الجالية السورية وأنشطتها وتقييم أخطائها وتوسيع أثرها ألنها أكثر قدرة وتأثيرا على
السوريين من املنظمات املنفردة.
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