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تغي أدوار النساء يف سوريا بسبب األزمة
ُّ

زرين الحدّاد

لقد كان ألهمية النِّساء بصفتهن مو ِّزعات ومستقبالت أثر حيوي يف تنفيذ املساعدات اإلنسانية ،لكنَّ ذلك األمر أيضاً
يشري إىل ازدهار آلية جديدة من العالقات االجتامعية التي نشأت نتيجة االضطرابات التي متخضت عن الحرب.
هــم يــؤرق البــال منــذ مــدة طويلــة يتعلــق
يعــم يف ســوريا ُّ
بنــدرة الحضــور الفعــي للمنظــات غــر الحكوميــة داخــل
البــاد .وســاهم هــذا الواقــع يف تــويل املنظــات املحليــة وشــبكات
املدنيــن ملقــدار ال ُيســتهان بــه مــن االســتجابة اإلنســانية .ونظـراً
للحاجــة املحضــة ،أصبحت النِّســاء الســوريات مشــاركات نشــطات
يف العمليــة مــا أدى إىل نقلــة يف أدوارهــنَّ االجتامعيــة ليصبحــن
عامــات مــن عوامــل التغيــر.
“كانــت حياتنــا [يف الســابق] مــن النــوع الــذي ميكــن التنبــؤ بــه.
كنــا جميعـاً نعــرف بدايــة قصتنــا ومنتصفهــا ونهايتهــا ثــم جــاءت
هــذه األزمــة وقلبــت كل يشء رأســاً عــى عقــب .مل يعــد مــن
املمكــن أن أعــود ألفعــل مــا كنــت افعــل مــن قبــل .مل يعــد مــن
املمكــن يل أن أكــون مجــرد امــرأة وديعــة وعاديــة” .هــذا مــا
قالتــه امــرأة تبلــغ مــن العمــر أربعــن عامــاً وتعمــل مرتجمــة
ومحــارضة يف اللغــة اإلنجليزيــة وهــي اآلن مســؤولة عــن توزيــع
مســاعدات الطــوارئ لنحــو عــرة آالف أرسة يف الشــهر يف مدينــة
حلــب“ .أنــا اآلن أعــرف حلــب والحلبيــن أكــر مــن أي وقــت
مــى .فهــذا التفاعــل الــذي ال مفــر منــه مــع النــاس مــا كنــت
ألحظــى بــه مــن قبــل وقــد غـ ّـر نظــريت املســتقبلية بالكامــل”.
ويف املناطــق املحــارصة ،تخاطــر النِّســاء بأنفســهن عــى الــدوام
للمســاعدة يف تهريــب األدويــة أو الغــذاء عــر حواجــز الســيطرة
نظ ـراً ألنهــن قــادرات عــى املــرور دون تعرضهــن للتفتيــش مــن
قبــل الســلطات يف بعــض األحيــان مــع َّأن العقوبــة ســتكون
مغ ّلظــة عليهــن إذا مــا اكت ُِشــف أمرهــن .وأصبحــت النِّســاء أيضـاً
خــط تزويــد حيــوي يف هــذه األوضــاع بــل أصبحــت مشــاركتهن
حاســمة يف بقــاء غريهــن مــن املدنيــن عــى قيــد الحيــاة.
والغالبيــة العظمــى مــن الســوريني املحتاجــن الذيــن يبلــغ
عددهــم تســعة ماليــن نســمة هــم مــن النَّازحــن ،ودفــع
ذلــك الواقــع النّســاء يف تلــك األرس إىل التخــي عــن أدوراهــن
االجتامعيــة التقليديــة ضمــن األرسة والبنــى املجتمعيــة عــى حــد
ســواء .فالنســاء يف املجتمعــات الفقــرة ممــن كانــت أدوارهــن
مقيــدة إىل حــد مــا يف حــدود البيــت أصبحــن يف غالــب األحيــان
الوحيــدات مــن البالغــن والبالغــات يف األرسة ومل يعــد مــن مفــر
لهــن يف تــويل شــؤون تدبــر أمورهــن بأنفســهن وأمــور األطفــال

وكبــار الســن يف األرسة .واألمــر نفســه ينطبــق عــى النســاء
الريفيــات اللــوايت نزحــن عــن األماكــن حيــث كــنّ يكســن قوتهــنَّ
مــن الزراعــة ،ثـ ّـم وجــدن أنفســهن اآلن يف ســياق مختلــف متامـاً
ال تكفــي فيــه مهاراتهــن الزراعيــة لتدبــر األمــور املعيشــية
اليوميــة .وهكــذا ،أصبحــت النســاء اآلن مشــاركات يف نشــاطات مل
يألفنهــا مــن قبــل ،وتزايــد الطلــب عــى مرشوعــات كســب الــرزق
ارتفاع ـاً كب ـراً يف محاولــة لتوفــر دخــل بديــل للنســاء يف حــدود
املهــارات التــي ميتلكنهــا.
ويف الداخــل الســوري ،اضطــر كثــر مــن األطفــال إىل تــرك املدرســة
لســنتني أو ثــاث ســنوات .وباســتخدام منــوذج يرتكــز إىل تعليــم
األم لطفلهــاُ ،يقــدَّم التدريــب اآلن لتجهيــز األمهــات باألســاليب
الالزمــة لتشــجيع أطفالهــن عــى التعلــم إذا مــا كــنَّ يقضــن
معظــم أوقاتهــن يف البيــت .وأصبــح هنــاك كثــر مــن النســاء
الريفيــات أو النازحــات مــن املجتمعــات متدنيــة الدخــل األ ِّميــات
أو اللــوايت مل يجتــزن أكــر مــن املرحلــة التعليميــة األساســية
يســتفدن مــن الدعــم التعليمــي املقــدم للنســاء اســتجابة لألزمــة.
ومــن خــال متكــن األمهــات يف تعزيــز مهاراتهــن التعليميــة
واملشــاركة بنشــاط يف تعليــم أطفالهــن ،يســتمر منــاء األطفــال
الذيــن لــوال مثــل تلــك املبــادرات لكانــوا افتقــروا إىل أي بنيــة مــن
بنــى دعــم التّعلــم.
لكــنَّ الجهــل املســترشي بــن النســاء يتجــاوز قضيــة األميــة يف
الق ـراءة والكتابــة .بــل إ َّنهــن غــر مــدركات للمحاذيــر الصحيــة
والنظافــة الشــخصية األساســية التــي يجــب االنتبــاه لهــا يف
ظــل تــردي الظــروف املعيشــية ،رغــم أهميــة ذلــك يف ضــان
املحافظــة عــى صحتهــن وصحــة أطفالهــن .وقبــل تصاعــد وتــرة
ال ِّنـزاع ،كانــت تلــك النِّســاء قــادرات عــى االعتــاد عــى املنظومــة
الصحيــة التــي كان الوصــول إليهــا متاح ـاً يف كل مــكان ومجان ـاً.
لكــنَّ الوضــع اآلن اختلــف ،فالقطــاع الصحــي يف ســوريا شــبه
منهــار ويعنــي ذلــك فقــدان رابــط حيــوي مهــم يف حياتهــن.
وتســعى املنظــات املحليــة إىل ردم هــذه الفجــوة عــن طريــق
توفــر الخدمــات املبــارشة يف املســتوصفات واملرافــق الصحيــة
باإلضافــة إىل ضــان تثقيــف النِّســاء باألمــور األساســية يف النظافــة
الشــخصية واملخاطــر التــي ُيكــن أن يتعرضــن وأرسهــن إليهــا
وتوافــر املســاعدة الصحيــة مــن قبــل مختصــن يف هــذا املجــال.
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ومــع َّأن تطــور األحــداث قــاد إىل نقلــة يف أدوار الجنــدر يف جهــود اإلغاثــة اإلنســانية بشــكل أو بآخــر ينبغــي أن ُيتــاح لهــن
املجتمــع ،فلــم تكــن تلــك النقلــة تغيــراً جذريــاً كامــ ًا .ففــي املشــاركة النشــطة يف أي محاولــة محتملــة إلعــادة إطــاق عمليــة
املناطــق الخاضعــة لســيطرة القــوى املحافظــة ،مــا زال اســتقالل الســام .والتزامهــن بالنجــاة مــن الحــرب بأســلوب نابــذ للعنــف
النســاء مقيــداً.
يجعلهــن متمي ـزات عــن غريهــن مــن النــاس بأ َّنهــن مي ّثلــن فئــة
تنــادي وتدافــع مــن أجــل مجتمــع دامــج.
وباســتثناء بعــض الحــاالت ،مل تحمــل املــرأة الســاح يف ال ِّنـزاع ومع
ذلــك فقــد تح ّملــن ويــات الحــرب جســدياً ونفســياً ومادي ـاً .وال زرين الحدّاد  zerene.haddad@jrs.netمسؤولة املنارصة
ميكــن إنــكار أهميــة دور املــرأة يف مقاومــة منطــق الحــرب الــذي واالتصال اإلقليمية للهيئة اليسوعية لخدمة الالجئني ،منطقة
يهــدد حالي ـاً باكتســاح ســوريا كلهــا .فالنســاء اللــوايت شــاركن يف الرشق األوسط وشامل أفريقياwww.jrsmena.org .
التقرير متاح باللغة اإلنجليزية فقط
الحامية املقدمة يف أوروبا لالجئني من سوريا  -خالصة السياسات الهدف الرئييس لالستجابة األوروبية املتمثل يف احتواء األزمة
الصادرة عن مركز دراسات الالجئني ،سبتمرب/أيلول .2014
يف البلدان املجاورة لسوريا وتعزيز الرقابة عىل حدود أوروبا.
ينظر هذا التقرير يف استجابة الدول األوروبية ألزمة الالجئني يف ويويص التقرير بأن تن ّفذ البلدان األوروبية خطة شاملة للعمل
املنطقة السورية .تقدّم املؤلفتان سينثيا أورتشارد وآندي ميلري ملحة من أجل الالجئني يف البلدان املجاورة لسوريا بحيث تتضمن تلك
عامة عن رد الفعل األورويب عىل وجه العموم وملخصات موجزة الخطة ثالثة مكونات هي :البحث عن نظام مينح الحامية املؤقتة
الستجابات الدول املختارة (أملانيا والسويد والرنويج وبلغاريا اإلقليمية ،وتوسيع خيار إعادة التوطني وتأسيس مسارات قانونية
واليونان وإيطاليا) ودراسة حالة أكرث تفصي ًال للمملكة املتحدة .أخرى للدخول إىل البلدان األوروبية.
يف حني تثني املؤلفتان عىل الجهود اإلنسانية املبذولة يف مساعدة متاح عىل اإلنرتنت
الالجئني وإعادة التوطني املستمر ،فهام تعتقدان بعدم استدامة http://tinyurl.com/RSC-Syria-PolicyBriefing-2014
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املجلس االستشاري الدويل لنرشة الهجرة القرسية
يشارك أعضاء املجلس االستشاري الدويل يف نرشة الهجرة القرسية بصفتهم عامي 2013-2014
الشخصية وال ميثلون بالرضورة املؤسسات واملنظامت التي ينتمون إليها.
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