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قد  جمع  
ُ
ن المستقبل والذي ع ي السادس والسابع من شهر  مؤتمر النساء السوريات يبنير

ن
  والسياسيات   عدد من الناشطات  2022  أكتوبر ف

، وهذا بهدف اللقاء والتشبيك ومراجعة  ومن الداخل السوري )عير تطبيق الزوم(والمحاميات والباحثات من مختلف أنحاء أوروبا  

ي السوري  النشاطمنجزات وتحديات 
ي أوروبا خالل السنوات الماضية.  للنساء السوريات المدنن

ن
 ف

ي ظل
ن
ي تواجه وتؤثر عىل جميع الشعوب والدول  وف

  من الحروب واألوبئة إىل األزمات االقتصادية والمجاعات   األزمات العالمية الت 

ي سوريا   ياسيةحالة الضبابية الس وال
ن
 ف
ُ
ي هذا المؤتمر كخطوة مهمة لخلق مساحات آمنة    ، وانعدام وجود أفق لحل قريب   عموما

يأن 

ن أجزاء فاعلة وهامة ضمن ال ي أوروبا. وب  هذا وصفت  وقنوات للتواصل بير
ن
هذا اللقاء بكونه "فرصة هامة    جلنار احمدمجتمع السوري ف

".  إن، حيث للقاء والنقاش  الحاجة للتواصل والتشبيك وبناء شبكات الدعم والتضامن مهم اليوم أكير من أي وقت مضن

اليوم سباقة   السورية إىل  المرأة  الحاىلي فكانت   وصولنا إىل يومنا 
 حت 

ً
السورية تاريخيا للمرأة  السياسية  المشاركة  التطرق لواقع  وتم 

ي رغم المعوقات المنه
ي الشأن السياسي والمدنن

ن
ي للعمل ف

النساء من تهميش وإقصاء من المساحات العامة ما يرتبط   يواجهنها جية الت 

  
ً
ي الشأن الس   المرأةتقليدية ترتبط بصورة    بأدوار عموما

ن
ي المجتمع السوري. وجود النساء السوريات ف

ن
ي  يف

اسي منذ بداية القرن الماضن

 يعزز صورة المرأة السورية الفاعلة ويعطينا دفع للمستقبل. 

ي األجسام السياسية   صبيحة الخليلاسية الناشطة وراجعت السي
ي مشاركتها أرقام وإحصائيات هامة لنسب تمثيل النساء فن

وضمن  فن

ي سوريا وكان التمثيل خجول ال يرف  إىل التطلعات رغم وجود آليات تم االتفاق عليها ودفعها 
من  مؤتمرات التفاوض لقضايا السالم فن

ي طريق الوسيط الدوىلي لضمان تمثيل أفضل للنساء مثل تحديد كوتا   دعم عنخالل نضال ونشاط العديد من النساء و 
لم يتم    ، والت 

ي كحل بديل يقوم بتقديم المشورة غير الملزمة للمبعوث الدوىلي الخاص. 
ام بها إىل اآلن وتأسيس مجلس استشاري نسان  ن ولذلك  االلي 

ي  يلية وإنما  يكون من مشاركة المرأة السورية أال تكون مقترصة عىل مشاركة تمث 
يجب لهن أن يكن صانعات قرار ويتخذن مكانهن فن

 موازنة القوى السياسية. 

ي تواجه النساء كجزء  
ي أوروبا تتعدد التحديات الت 

ي السوري النشط فن
ي    وفاعل مهم  وضمن سياق المجتمع المدنن

ضمن العمل المدنن

ي يمكن لها تدعم خطط    رهام هواشوقد يكون أهمها حسب  
ن الت  ن الدوليير المانحير ي من قبل  اتيجر غياب األفق والتخطيط االسي 

ي للنساء. حيث يميل المانحون  
ان  ي والخير

اكم المعرفن ومشاري    ع النساء ومؤسساتهم بشكل يضمن االستمرارية ويساعد عىل تعزيز الي 

ي إىل تصميم برامج دعم مؤقتة وتمويل حسب مواضيع قد ال تصب ضمن ا 
ي الشأن المدنن

اتيجية للمنظمات العاملة فن   لخطط االسي 

ناه وجدنا انه فقط  "وال تركز عىل مشاري    ع وقضايا النساء   ي البحث الذي نشر
ي  4فن

% من التمويل الموجه لمنظمات المجتمع المدنن
  ل  التحديات ال تتعلق فقط بالتمويل ب السوري تذهب لمشاري    ع تتعلق بقضايا النساء و"هذا نسبة مخجلة". 

ً
وضمان   بالوصولأيضا

ي يتم تنفيذها داخل سوريا. االستمرارية  
ي الشتات والتضييقيات عىل المشاري    ع الت 

 رغم صعوبات التنظيم فن

ي مضت وكيفية تحول وتبدل طرق    عال رمضانحاولت  
ضمن مشاركتها إعطاء تحليل لطبيعة النضال السوري خالل السنوات الت 

السوريون وال  اتبعها  ي 
الت  ".   ه المعرفة قوة، والقوة هي ما يجب أن نمتلك.  سوريات عىل حد سواءالمقاومة  التغيير فإن كانت    لنقود 

سوري ي 
فن ي  الشعتر للحراك  األوىل  المراحل  للسلطة    ا اتسمت  متجهة  بحتة  سياسية  مطلبية  أهداف  عىل  واألساسي  األول  ها  ن كير

بي 

ي والنسوي إىل  
ارة  السياسية، اتجه الخط النضاىلي وخاصة النسان  ي شر

حلول طويلة األمدة تمهد لتغيير مجتمعي شامل وجد بدايته فن

ي أهمية اإلن
ن تحقيق األهداف المرجوة. وهنا تأن  ي ومبادرات حفظ التاري    خ الشفهي وتوثيق  الحراك الثوري وسيستمر إىل حير

تاج المعرفن

ي تساهم من حيث النتيجة  
الفعل اليومي وإعادة تعريف الفعل السياسي لتحويله من المساقات الدولية    لتسييسصور النضاالت الت 

النساء واألفراد ضمن مشاريعهم الفردية.     وربطه بواقع 
ً
 واألقل دعما

ً
المبادرات األقل تمويال ي أهمية خلق هذه  وتبق  هذه 

 وهنا تأن 

ي بهدف اللقاء و المساحات للتفكير بوسائل تمويل بديلة.  
 . يجب أن نلتق 

ي  
داد القوة. هي استحقاق النساء المتالك األدوات الت   من قبل النساء كوسيلة السي 

ً
أهمية إعادة إنتاج الشدية التاريخية وخصوصا

ي يعزز لوج
 .ود النساء ومحورية تجارب  هنيحتجنها لكتابة التاري    خ وهو فعل تمكيتن

بحثية   توظيفه كمراجع  ليتم  ء مهم  ي
ي نخبوي سر

إنتاج معرفن الجميع يبق  وجود  متناول  ي 
المعارف وجعلها فن تبسيط  الحاجة  ن  وبير

ورة ال يمكن التفريط بها. لكن  ن لهذا أن نكون   يجب وأكاديمية. وهذه ضن التحدي الكبير حول كيفية إنتاج معرفة جذرية تنطلق    واعير

ي نمتلكها ليس  وقادرة  من القاعدة 
ي باللغات األم الت 

ي أهمية اإلنتاج المعرفن
بذات الوقت عىل الوصل والربط وسد الفجوات. وهنا تأن 

ها من اللغات  بالعربية،فقط    بالكردية وغير
ً
 .  بل أيضا



اع واختلفت عىل مر ال ن  بسبب وجود واقع الحرب والين
ً
ن  تحديات النساء داخل سوريا تختلف تماما  خالل الحراك السلمي  أسنير

ً
يضا

اع المسلح الذي قيد حرية   ن  بيد مع الرجال ومن ثم تحول الحراك إىل الين
ً
حيث كن النساء ينظمن ويقدن التظاهرات واالعتصامات يدا

التظاهر لدى الجميع حت  بدء الحصار ووصول قوى عسكرية للسلطة ذات خلفيات إسالمية متطرفة ما جعل من مشاركة المرأة  

  
ً
أدوار  بالحياة العام شبه مستحيل وهذا ما عرض النساء النتهاكات وجرائم عديدة موجهة ضدهن بسبب كونهن نساء. تنوعت أيضا

 بالتعليم والصحة بسبب واقع الحصار، ولكنها كانت أساسية لضمان استمرار    النساء
ً
ومشاركتهن بالنضال ولو كانت محدودة أحيانا

ي عىل وضع المرأة ومازال هذا األ ة من الزمن أثر بشكل سلتر
ر ملموس حت  اليوم بعد انتهاء  ثالمجتمع ككل. حت  سيطرة داعش لفي 

 .سيطرة داعش

الناش ي الداخل السوري لهجمات ممنهجة وخطاب كراهية موجه لتقييد  اليوم  طات  يتعرض النساء 
ن
ي ف

ي منظمات المجتمع المدنن
ن
ف

 عملهن بحجج مثل أولوية قضايا 
ُ
ن المرأةأ  من قضايا دعم وتمكير

ً
ن عىل اإلغاثة والتعليم والتغذية بدال كير

ورة الي   .خرى وضن

ن الحوتريكانت مشاركة الناشطة   ورة زيادة التواصل وبناء  من داخل سوريا مؤثر   نيفي  ة وحملت معها رسائل واضحة وقوية عن ضن

ات.   ي الداخل سواء من خالل اتاحة منصات للمشاركة او من خالل تقديم دعم من خالل الخير
ن
شبكات الدعم لمساعدة ودعم النساء ف

ي يحاكي و 
 إىل احتياج حقيق 

ً
وري حسب رأي الحوتري بناء وتصميم المشاري    ع استنادا اقع المرأة السورية واالبتعاد عن تصدير  ومن الرصن

  
ً
ورة فهم وتحليل السياق بشكل أوسع خاصة ي ضن

ي تواجهها النساء وهنا تأن 
ي حل المشاكل األساسية الت 

ن
حلول ال تصب بشكل مباشر ف

ي الشمال المحرر. 
ن
ي مراحل التخطيط والتنفيذ للمشاري    ع واألنشط"ضمن الداخل السوري ف

ن
اك النساء ف ة وليس فقط  ولهذا يجب إشر

 . دات"كمستفي

 

 

 إدارة الحوار 

ي مركزجلنار أحمد
  .IMPACT - Civil Society Research and Development ، هي مديرة األبحاث والتقييم والمتابعة فن

ي المجتمع  لد
ن فن ي إدارة وتنسيق المشاري    ع البحثية مثل مسح وجمع المعلومات حول الفاعلير

ة فن ات عمل عديدة منها الخير ديها خير

ي الشمال السوري 
ي السوري وجذور العنف والتطرف فن

ات الجندرية ضمن المجتمع المدنن ي السورية وحول المتغير
 المدنن

 المتحدثات 

يكة مؤسسة ونائب مدير مركزُرهام هواش  قتصاد درست اال .of IMPACT - Civil Society Research & Development ، شر

ي ال
ي سوريا فن

ي علوم األمن والسالم. شاركت بالحراك الثوري السلمي فن
ي مجال    2011وتخرجت بدرجة ماجستير فن

وعملت فن

ي عدة مؤتمرات حول  
ي ألمانيا وشاركت كمتحدثة ومحاورة فن

 فن
ً
ي والمبادرات المجتمعية الالعنفية. تقيم هواش حاليا

المجتمع المدنن

 عضو مجلس إدا 
ً
ي سوريا. هي أيضا

  Verband Deutsch-Syrischer Hilfsvereine (VDSH) رة فن

ن الحوتري ها مع سكان  نيفي  قية حيث تم هجير ، )من خالل الزووم من الداخل السوري( تنحدر الحوتري من غوطة دمشق الشر

ي ريف حلب، درست ومارست االقتصاد وإدارة األعمال وح
 فن
ً
اليا هي رئيسة  المنطقة بشكل قشي إىل شكال سوريا وتعيش حاليا

ي الحركة السياسية النسوية
ن المرأة وهي عضوة سابقة فن ي وحدة دعم وتمكير

 .مجلس اإلدارة فن

ي شبكة المرأة  صبيحة خليل
ي المنظمة السورية الكردية الفوق حزبية كومال جن وفن

، ناشطة نسوية وسياسية وهي عضو مؤسس فن

ي الحركة السياسية النس
 عضو مؤسس فن

ً
 .ويةالسورية. وهي أيضا

  
ي منظمة عائالت من  آمنة خوالنن

يكة مؤسسة ومنسقة عامة فن ي منذ أكير من عقد من الزمن وهي شر
ي المجتمع المدنن

، ناشطة فن

ي عام 
ي  2003أجل الحرية. قبل الثورة ساهمت بتأسيس مجموعة شباب داريا للتغيير السلمي فن

. تم اعتقال جميع أفراد عائلتها فن

ي الحراك الثورية. نجت مع زوجها من االعتقال،  ذلك العام. بعد الثورة تم اع 
تقالها هي مع عائلتها كنتيجة لمشاركتهم السلمية فن

ي جلسات لمجلس األمن حول قضية  
ولكنها فقدت أشقائها الثالثة الذين ال يزالون مفقودين ومجهوىلي المصير حت  اليوم. شاركت فن

ي سورية وحصلت عىل الجائزة الدولية للمرأة
ن فن كية المعتقلير  .الشجاعة من الخارجية األمير

ة عال رمضان ي سياقات العنف الجنسي    14، مؤسسة ومديرة منظمة بدائل ولديها خير
ي مجال حقوق اإلنسان وبناء السالم وفن

 فن
ً
عاما

ي سوريا مع ال
. قبل تأسيسها لمنظمة بدائل عملت فن ي االستجابة والردع لح UNHCR والعنف القائم عىل النوع االجتماعي

االت  فن

ق األوسط وشمال أفريقيا. ساهمت بكتابة عدة أبحاث   ي منطقة الشر
العنف الجنسي وحاالت العنف القائم ضد النوع االجتماعي فن

ي 
ي السوري، السلم والنشاط النسان 

 .وأوراق بحثية حول المجتمع المدنن

 



ن األحرار  إلها سعيد،  ي نقابة المحامير
ن
ي الشمال السوري، تشمل مهامها رئاسة  عير الزوم من سوريا، محامية سورية وعضو ف

ن
تقيم ف

ي  
ن
ي تواجه النساء ف

ي تذليل العقبات الت 
ن
 ف
ً
لجنة المحاميات وتمثيل المحاميات النساء ضمن المنصات القانونية الدولية، تساهم أيضا

ن دعم واالستشارات القانونية  .ممارستهن لمهنة المحاماة من خالل تنسيق ورشات عمل وتأمير

 


