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”ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻣﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﲑ“
مﻘدمة
ا�ــرأة والﻄفــل همــا أكــرب الﻀحايــا ﻓــﻲ مناﻃــﻖ الﻌنــﻒ والــ�اع .ذلــﻚ أمــر مﻌــروف ومثﺒــﺖ
بالﺸــواهد الﻌينيــة ،وﻓــﻲ التقاريــر الدوليــة .وأكــ� مــا ﺗﺼــاب ا�ــرأة والﻄفــل ﻓــﻲ مناﻃــﻖ
ال�اﻋــات الدينيــة والﻌرقيــة واألﺛنيــة ،ﺣيــﺚ يفقــد الﻌنــﻒ ﻃابﻌــﻪ ا�قــ� واســتهداﻓاﺗﻪ
ا�حــددة بــ� القــوى الﻌســﻜرية النﻈاميــة ا�تحاربــة أساســاً.

ﻓــﻲ ال�اﻋــات األهﻠيــة الدينيــة والﻌرقيــة يتفﻠــﺖ الﻌنــﻒ مــﻦ كل قيــوده الﻌســﻜرية النﻈامية
متﺨــﺬاً ﻃابــﻊ ا�ﺠــازر واﻹبــادة ا�تﺒادلــة بــدون ﺗميــ� مــا بــ� ا�قاﺗﻠــ� وﺣامﻠــﻲ الســﻼح
وبــ� ا�دنيــ� الﻌــﺰل .بــل إن هــﺆﻻء ا�دنيــ� يﺼﺒحــون هــﻢ ا�ســتهدﻓ� ﻓــﻲ ﻋمﻠيــات
اﻹبــادة والتﻄهــ� والفــرز الســﻜانﻲ .ومــﻦ هنــا ﺗﻜــون ا�ــرأة والﻄفــل األقــل ﺗحﺼنــاً واألقــل
قــدرة ﻋﻠــﻰ الحمايــة الﺬاﺗيــة ،هــﻢ الﻀحايــا ا�ﺒــا�ون الﺬيــﻦ يدﻓﻌــون مــﻦ كيانهــﻢ وﺣياﺗهــﻢ
الثمــﻦ األكــ� ﻓداﺣــة ،إﺿاﻓــة إلــﻰ ﻓقــدان مﺠالهــﻢ الحيــوي وﻓقــدان ا�ﻌيــل.
وﺿــﻊ ا�ــرأة الســورية قﺒــل الحــرب وأﺛناءهــا يﺠمــﻊ كﻼ النوﻋــ� مــﻦ األ�ار ويراكــﻢ
آﺛارهمــا الﻜارﺛيــة .ﻓالحــرب ﻓــﻲ ســوريا الــﱵ اﻋتقــدت كل األﻃــراف ا�تﺼارﻋــة ،ســواء
النﻈــام الحاكــﻢ أو ا�ﻌارﺿــة ،أنهــا مﺆقتــة ،و�ﻋــان مــا ستحســﻢ ،إذ بهــا ﺗمتــد وﺗتفــﴙ
وﺗدﺧــل ﻓــﻲ األﻓــﻖ ا�ســدود ومفتــوح النهايــة ،والــﺬي يتﺼﻌــد ﻓــﻲ درﺟــة ﻋنفــﻪ وﺗنــوع
ألوانــﻪ وﺗﻜاﺛــر أﻃراﻓــﻪ وامتــداد ســاﺣاﺗﻪ ،كــﻲ يدﺧــل ﻓــﻲ ﻋمﻠيــة ﺗدمــ� الﻜيــان الســوري
ذاﺗــﻪ ﻓــﻲ مدنــﻪ وقــراه وبنــاه التحتيــة ومــوارده األوليــة والﺒ�يــة وﺗاريﺨــﻪ وﺗراﺛــﻪ ﻓاﺋــﻖ
الﻐــﲎ .لــﻢ يﻌــد هنــاك أي اﻋتﺒــار لﻺنســان ذاﺗــﻪ وﻻ ﺣرمــة لﻜيانــﻪ أو اهتمــام بمﺼالحــﻪ
ومﺠالــﻪ الحيــوي .ﺗحــول الﺒــ� إمــا إلــﻰ أدوات ووقــود لﻠﻌنــﻒ ،أو إلــﻰ مﺠــرد ﻋــﺐء ﻋﻠــﻰ
الســﻠﻄات ومﻌــوق �ﺨﻄﻄاﺗهــا .ولﺬلــﻚ ﻓــﻼ هــﺬه الســﻠﻄات وقواهــا األمنيــة والﻌســﻜرية
ﺗقيــﻢ وزنــاً لﻠﺒــ� ،وﻻ ﺟحاﻓــل التنﻈيمــات ا�ســﻠحة اﻵﺗيــة مــﻦ أربــﻊ ريــاح األرض وذات
ا�ﺨﻄﻄــات واألهــداف ا�تناقﻀــة ﻓيمــا بينهــا .نقﻄــة الﻠقــاء الوﺣيــدة بينهــا ،هــﻲ والقــوى
النﻈاميــة ﺗتمثــل ﻓــﻲ اﻹبــادة ا�تﺒادلــة والقﻀــاء ﻋﻠــﻰ الﺒــ� والحﺠــر ﻃمﻌــاً بنــ� هــو إلــﻰ
الﺨيــال أقــرب منــﻪ إلــﻰ الواقــﻊ.
أﺻﺒــﺢ اﻹنســان الســوري ا�هــدور وا�قهــور )ﺣﺠــازي (2005 ،لﻌﺒــة األمــﻢ الــﱵ ﺗديــر
الفﺌــات ا�تحاربــة ﺧدمــة �ﺼالحهــا .لــﻢ يســﺒﻖ ﻓــﻲ أي ﺣــرب ﻓــﻲ التاريــﺦ الحديــﺚ أن ﺗــﻢ
هــدر اﻹنســان ﻋﻠــﻰ هــﺬا الﺸــﻜل ،ﺣيــﺚ التهﺠــ� الداﺧﻠــﻲ والتهﺠــ� إلــﻰ الــدول ا�ﺠــاورة،
وموﺟــات ا�هاﺟريــﻦ إلــﻰ الﻐــرب أكــ� مــﻦ ﺛﻠــﱻ الســﻜان .وكان نﺼيــﺐ لﺒنــان منهــا هــو
األكــرب ﺣيــﺚ نــﺰح إليــﻪ مــا يﺰيــد ﻋﻠــﻰ مﻠيــون ونﺼــﻒ مﻠيــون ســوري ﺟﻠهــﻢ مــﻦ النســاء
واألﻃفــال .ويﺸــﻜل هــﺬا الرقــﻢ نﺼــﻒ ﻋــدد ســﻜان لﺒنــان ا�قيمــ�.
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ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
كل األرقــام والتقاريــر الرســمية ﻻ ﺗﻌﻜــﺲ إﻻ ﺟوانــﺐ بســيﻄة ومحــدودة مــﻦ ﺣﺠــﻢ الﻜارﺛــة
الﻜيانيــة الــﱵ ﺣﻠــﺖ وﺗحــل با�ــرأة الســورية ﻓــﻲ الداﺧــل كمــا ﻓــﻲ أماكــﻦ التهﺠــ�.
كان لﻠمــرأة دور ﻓﻌــال ﻓــﻲ ﻓــ�ة التﻈاهــر والوقفــات الســﻠمية ا�ﻄالﺒــة باﻹﺻــﻼح والﻌدالــة
والحريــة والﻜرامــة اﻹنســانية قﺒــل أن يحولهــا النﻈــام مــﻦ ﺧــﻼل ردود ﻓﻌﻠــﻪ األمنيــة
مفرﻃــة الﻌنــﻒ إلــﻰ نﺰاﻋــات مســﻠحة ،ليــﺲ لهــا أﻓــﻖ نهايــة ﻓــﻲ ا�ســتقﺒل ا�نﻈــور .قامــﺖ
ا�ــرأة بمهــام ا�ســﻌفة والﻄﺒيﺒــة واﻹﻋﻼميــة والقاﺋــدة .ودﻓﻌــﺖ أﺛمانــاً باهﻈــة ﻋﻠــﻰ ﺻﻌيــد
اﻻﻋتقــال والتﻌﺬيــﺐ واﻹﺧفــاء واﻻستﺸــهاد ﻻ ﺗﻌﻜــﺲ اﻹﺣﺼــاءات الرســمية إﻻ ﺟــﺰءاً يســ�اً
مــﻦ ﺣﺠمهــا.
وﻓاقمــﺖ ا�نﻈمــات التﻜف�يــة مــﻦ هــﺬه اﻻﻋتــداءات ﻋﻠــﻰ ا�ــرأة وﻓنونهــا ﻏــ� ا�ســﺒوقة
مــﻦ ســﱯ واســتﻌﺒاد وبيــﻊ ﻓــﻲ أســواق النﺨاســة وأدوات ا�تﻌــة الﺠنســية لﻠميﻠيﺸــيات
التﻜف�يــة ،إﺿاﻓــة إلــﻰ ابتــداع ﻓنــون ﺗقييــد ﺣريتهــا ،وهــدر إنســانيتها ،ناهيــﻚ ﻋــﻦ اﻹبــادة
الﺠماﻋيــة بواســﻄة الﻐــازات الســامة مــﻦ قﺒــل النﻈــام وا�يﻠيﺸــيات التﻜف�يــة ﻋﻠــﻰ ﺣــد
ســواء.
إنهــا ســﺠل كارﺛــﻲ ﻓريــد ﻓــﻲ مﻄﻠــﻊ األلفيــة الثالثــة ﻻ يمﻜــﻦ ألي ﺗقاريــر رســمية أو دوليــة أو
ســواها أن ﺗﻌﻜــﺲ مــدى مــا وﺻﻠــﺖ إليــﻪ اﻻســتهانة بﺈنســانية اﻹنســان وا�ــرأة ﻋﻠﻰ رأســها.
ﻏايــة هــﺬه الورقــة أكــ� ﺗواﺿﻌــاً ومحدوديــة بمــا ﻻ يقــاس ،ﺣيــﺚ ﺗركــﺰ ﻋﻠــﻰ أوﺿــاع ا�ــرأة
الســورية ا�هﺠــرة إلــﻰ لﺒنــان ،مــربزة ﺗﺠﻠيــات انتفاﺿــة ﻃاقــات الحيــاة لديهــا ونمــوذج
ﺗﺠربــة ﻋامــل مﻌهــا ،والــﱵ ﺗتﺠــاوز ﻋمﻠيــات اﻹﻏاﺛــة والرﻋايــة الﺼحيــة وﺻــوﻻ ً إلــﻰ
التمﻜــ� وإﻃــﻼق ا�ﺒــادرات الﺬاﺗيــة ،ﻓــﻲ ﻋمﻠيــة ﻇفــر الحيــاة ﻋﻠــﻰ ا�ــوت )ﺣﺠــازي.(2012 ،
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الﻘسﻢ اﻷول :اإلﻃار النﻈرﻱ واﻻﻋتﺒارات اﳌنﻬﺠية
التﻬﺠري
ـاﻻ
يﺸــﻜل التهﺠــ� القــ�ي وﺗحــﺖ ﺗهديــد الﻌنــﻒ ا�ســﻠﺢ ،كمــا هــو ﺷــﺄن الســوري� رﺟـ ً
ـاﻻ ،ﺻدمــة كيانيــة ﻓﻌﻠيــة .إنــﻪ أكــرب وأﺧﻄــر بمــا ﻻ يقــاس مــﻦ مﺠــرد الهــروب
ـاء وأﻃفـ ً
ونسـ ً
مــﻦ مناﻃــﻖ القتــال ،ومــا يحمﻠــﻪ مــﻦ أﺧﻄــار ﺟســدية وﺣياﺗيــة إلــﻰ مناﻃــﻖ أكــ� أمنًــا ،كمــا
يﺒــدو مــﻦ ﻇواهــر األمــور.
التهﺠــ� الﻌنفــﻲ هــو اقتــﻼع مــﻦ الﺠــﺬور وﻓقــدان ا�ﺠــال الحيــوي الﻄﺒيﻌــﻲ الــﺬي يﻜــون ﻓيــﻪ
ـﺰءا ﻻ يتﺠــﺰأ مــﻦ كيانــﻪ ذاﺗــﻪ )الﺒيولوﺟــﻲ والنفــﴘ
اﻹنســان ســيد ســاﺣتﻪ الــﱵ ﺗﺸــﻜل ﺟـ ً
واﻻﺟتماﻋــﻲ( .كل الﻜاﺋنــات الحيــة لهــا مﺠــال ﺣيــوي ﺗتﺂلــﻒ مﻌــﻪ ﻓيﺸــﻜل مﺼــادر ﻋيﺸــها
وﺷــﻌورها بالقــوة والﻄمﺄنينــة .ولﺬلــﻚ نــرى الحيــوان يقاﺗــل بــ�اوة لﻠحفــاظ ﻋﻠــﻰ مﺠالــﻪ
الحيــوي هــﺬا ﺣــﱴ ا�ــوت .وهــو إن هــﺰم وأﺧــرج مــﻦ مﺠالــﻪ هــﺬا ﻓــﺈن مﺼــ�ه ا�ــوت ا�حتــﻢ
مﻌرﺿــا لــﻜل األﺧﻄــار وﻋﻠــﻰ رأســها دﻓــاع الﻜاﺋنــات األﺧــرى ﻋــﻦ مﺠالهــا
ﺣيــﺚ يﺼﺒــﺢ
ً
الحيــوي إذا هــو دﺧﻠــﻪ .الحيــوان الــﺬي أﺧــرج مــﻦ مﺠالــﻪ الحيــوي ﺗﻀﻌــﻒ قوﺗــﻪ ﻋﻠــﻰ
ا�ﺠابهــة ،وﺗتﻌﻄــل قــوى القتــال لديــﻪ.
كﺬلــﻚ هــو ﺷــﺄن اﻹنســان إذا هﺠــر قــ�اً ﻓﺈنــﻪ يتحــول إلــﻰ وﺿﻌيــة الﻐريــﺐ ،وهــﻲ وﺿﻌيــة
الﻀﻌيــﻒ الﻌاﺟــﺰ ﻋــﻦ ا�ﺠابهــة .ومــﻦ هنــا مﺸــاﻋر اﻻنﻜســار النفــﴘ والوﺟــودي الــﱵ
ﺗنتابــﻪ .مــﻦ هنــا ﻓــﺈن الدﻓــاع ﻋــﻦ األرض واﻻستﺸــهاد ﻓــﻲ ســﺒيل الحفــاظ ﻋﻠيهــا ليســﺖ
مســﺄلة مﻌنويــة أو وﻃنيــة ،وإنمــا هــﻲ ﺗــ�ب ﺟﺬورهــا ﻋميقــاً ﻓــﻲ الﻜيــان الﺒيولوﺟــﻲ
الحيــوي ذاﺗــﻪ .الوﻃنيــة واﻻنتمــاء ليســﺖ مﺠــرد أمــور مﻌنويــة ﻓوقيــة ﺗﺸــﻜل مﺼــدر الفﺨــار
الﺬاﺗــﻲ بــل هــﻲ ﻓــﻲ األﺻــل ذات ﺟــﺬور بيولوﺟيــة ﺣيويــة ﺗﻀفــﻰ ﻋﻠيهــا مــﻦ ﺛــﻢ كل مﺸــاﻋر
الفﺨــار واﻻﻋــ�از وقيــﻢ التمســﻚ بــاألرض .ﺗــراب الوﻃــﻦ الﻐالــﻲ ليــﺲ مﺠــرد ﺷــﻌارات يتــﻢ
التﻐــﲏ بهــا .والحنــ� إلــﻰ الوﻃــﻦ ومرابــﻊ الﺼﺒــا ليســﺖ مﺠــرد مﺸــاﻋر متﻌﻠمــة .مــﻦ هنــا
الــﻜﻼم ﻋــﻦ ﺻدمــة التهﺠــ� اﻻقتﻼﻋــﻲ .دﻻلــة اﻹنســان ذاﺗــﻪ وكينونتــﻪ ﺗمــﺲ ﻓــﻲ الﺼميــﻢ.
إنهــا ﻓقــدان نﻈــام التﺂلــﻒ مــﻊ األرض والنــاس وا�ﺠــال الحيــوي الــﺬي يﺸــﻌر اﻹنســان
بالﻄمﺄنينــة واﻻنتمــاء .إنهــا منﻌــة ﺗواﺟــد اﻹنســان ﻋﻠــﻰ أرﺿــﻪ ومــﻊ ناســﻪ.
اﻻقتــﻼع مــﻦ األرض وا�ﺠــال الحيــوي واﻻنتمــاءات يﻠقــﻲ باﻹنســان ﻓــﻲ الﻐربــة .والﻐربــة
هــﻲ ﺧﻄــر ا�ﺠهــول ﻓــﻲ األســاس .وﺧﻄــر ا�ﺠهــول هــو مــﻦ أبــرز أســﺒاب القﻠــﻖ الــﺬي
يﻌﺼــﻒ بﻜيــان اﻹنســان .كل ﺗرﺗيﺒــات الوﺟــود والتﻜيــﻒ مــﻊ قﻀايــاه أيــاً كانــﺖ مﺼاﻋﺒهــا
ﺗتﻀﻌﻀــﻊ .وهــو مــا ينﻌﻜــﺲ ﻋﻠــﻰ ﺻﻌيــد ا�ﻌــاش النفــﴘ بمثابــة ﻓقــدان الﺠــدارة .يهــرب
ا�هﺠــر مــﻦ أﺧﻄــار الﻌنــﻒ الحربــﻲ ا�هــدد لﻠوﺟــود ﻓيقــﻊ ﻓــﻲ أﺧﻄــار الﻐربــة ومــا ﺗحمﻠــﻪ
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ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
مــﻦ انﻜﺸــاف وقﻠــﻖ ا�ﺠهــول وﻓقــدان الحمايــة الــﺬي يوﻓــره نﻈــام التﻌاﺿــد والتســاند ﻓــﻲ
ا�ﺠــال الحيــوي األﺻﻠــﻲ؛ ﺣيــﺚ يﺸــﻌر اﻹنســان أنــﻪ مــﻊ ناســﻪ وﻋﻠــﻰ أرﺿــﻪ .مــﻦ هنــا ﻓــرح
الﻌــودة بﻌــد ﻃــول ﻏيــاب وذلــﻚ الﺸــﻌور الﻌميــﻖ باأللفــة والﻄمﺄنينــة وا�نﻌــة بﻌــد الﻌــودة.
التهﺠــ� الســوري الﺠماﻋــﻲ إلــﻰ دول الﺠــوار هــو ﺻدمــة ﺗرقــﻰ إلــﻰ مســتوى الﻜارﺛــة
الوﺟوديــة .ونﺼيــﺐ لﺒنــان منهــا هــو األكــرب إذ يﺒﻠــﻎ ﻋــدد ا�هاﺟريــﻦ ا�ســﺠﻠ� رســمياً
بحــدود مﻠيــون ونﺼــﻒ مﻠيــون ﻻﺟــﺊ منهــﻢ مــا ﻻ يقــل ﻋــﻦ  600ألــﻒ امــرأة .ويقــدر الﻌــدد
ﻏــ� الرســمﻲ بنﺼــﻒ مﻠيــون إﺿاﻓــﻲ منت�يــﻦ بﺸــﻜل ﻋﺸــواﺋﻲ ﻋﻠــﻰ األرض الﻠﺒنانيــة،
إﺿاﻓــة إلــﻰ  1300مﺨيــﻢ مﻌــ�ف بهــا .إنهــﻢ الﻐربــاء ا�ســتﻀﻌفون؛ هربــوا مــﻦ أﺧﻄار ﻋنﻒ
الحــرب وﺗﺼفياﺗهــا ﻏــ� ا�ســﺒوقة ،ســواء مــﻦ قﺒــل قــوات النﻈــام ا�ســﻠحة أو مــﻦ انتﺸــار
كل أﺷــﻜال التنﻈيمــات ا�ســﻠحة الــﱵ اﺟتاﺣــﺖ مناﻃــﻖ هــﺆﻻء ا�هﺠريــﻦ .ﻓقــد ا�هﺠــرون
ﺟــﲎ الﻌمــر وﻃمﺄنينــة الﻌيــﺶ والتﻜيــﻒ مــﻊ بيﺌتهــﻢ .هربــوا مــﻦ ﺷــﻜوك ومﻼﺣقــات أﺟهــﺰة
النﻈــام األمنيــة بﺄنهــﻢ مﻌــادون لﻠنﻈــام أو مــﻦ مﻼﺣقــة التنﻈيمــات ا�ســﻠحة الــﱵ ﻻ ﺗقيــﻢ
أي اﻋتﺒــار لﻺنســان وﺣرمتــﻪ وكرامتــﻪ ،ﺣيــﺚ يتهمــون بالــوﻻء لﻠنﻈــام ﻓيﻜفــرون وﺗســفﻚ
دماؤهــﻢ وﺗســتﻌﺒد نســاؤهﻢ.
هربــوا مــﻦ األﺧﻄــار األمنيــة ﻓوقﻌــوا ﻓــﻲ ﺧﻄــر الﺸــﻚ بﺄنهــﻢ يــﺄوون إرهابيــ� بينهــﻢ مــﻦ
قﺒــل الﺒﻠــد ا�ﻀيــﻒ وناســﻪ .كانــوا ﻋﺒﺌــاً ماديــاً ﻋﻠــﻰ النﻈــام الرســمﻲ ﻓﺄﺻﺒحــوا ﻋﺒﺌــاً ماديــاً
ﻋﻠــﻰ الﺒﻠــد ا�ﻀيــﻒ ،وﻋﻠــﻰ وكاﻻت الﻐــوث الدوليــة الــﱵ ﺗﺸــﻜل مســاﻋداﺗها ﻓﻀيحــة ﻓﻌﻠيــة
نﻈــراً �حدوديتهــا ﺷــﺒﻪ الرمﺰيــة ﺣيــﺚ يــ�ف ﺟﻠهــا ﻋﻠــﻰ النفقــات اﻹداريــة لهــﺬه الــوكاﻻت.

يقــﻊ الﻌــﺐء األكــرب لتدبــر أمــور الﻌيــﺶ الﻌاﺟﻠــة ﻋﻠــﻰ ا�ــرأة الســورية ا�هﺠــرة ،ســواء ﻓــﻲ
ا�ﺨيمــات أو ﻓــﻲ أوﺿــاع الســﻜﻦ الﻌﺸــواﺋﻲ ﺗحــﺖ األﺷــﺠار ﻓــﻲ القرى .الســﻜﻦ ﻓــﻲ ا�ﺨيمات
لــﻢ يﻜفــل لهــﻦ ولﺬويهــﻦ الحمايــة مــﻦ ﻏواﺋــل الﻄﺒيﻌــة .ﻓالﺨيــﻢ ﻏــ� محميــة مــﻦ األمﻄــار
والســيول والﻌواﺻــﻒ ،إﺿاﻓــة إلــﻰ انﻌــدام وســاﺋل التدﻓﺌــة ﻓــﻲ بــرد الﺸــتاء القــارس .وﺟــد
ا�هﺠــرون أنفســهﻢ ﻓﺠــﺄة ﻓــﻲ ﺣالــة انﻜﺸــاف وانﻌــدام وســاﺋل الﻌيــﺶ .وأمســوا بــ� ﻋﺸــية
وﺿحاهــا ﺗحــﺖ ﺧــﻂ الفقــر الــﺬي يﻠقــﻰ باﻹنســان ﻓــﻲ موقــﻊ ﺗحــﺖ ﺧــﻂ الﺒــ� :ﺗحــﺖ ﺧــﻂ
الفقــر= ﺗحــﺖ ﺧــﻂ الﺒــ� .وهﻜــﺬا أﺻﺒحــوا ﻋرﺿــة لﻼســتﻐﻼل ا�ــادي .يتــﻢ ﺗﺸــﻐيل النســاء
واألﻃفــال ﻓــﻲ مﺨتﻠــﻒ األﻋمــال اليدويــة وﺧﺼوﺻــاً الﺰراﻋيــة منهــا بﺄﺟــور بﺨســة ﺗــﻜاد
ﺗﻜــون رمﺰيــة ﻓﻌـﻼً وبالــﻜاد ﺗﻜفــﻲ لتوﻓــ� الﺨــ� اليومــﻲ.

وﺿاﻋــﻒ مــﻦ هــﺬا التدهــور اﻹنســانﻲ ﺗﺸــتﺖ الﻌديــد مــﻦ الﺠماﻋــات ا�حﻠيــة ا�تماســﻜة ﻓــﻲ
موﻃنهــا األﺻﻠــﻲ ﺣيــﺚ دﺧﻠــﺖ ﻓيمــا يســمﻰ بحالــة الﻐفــل اﻻﺟتماﻋــﻲ Social Anomie
الــﺬي يــﺆدي إلــﻰ ﺗﻜويــﻦ ﺧﻠيــﻂ ســﻜانﻲ يفتقــر إلــﻰ الﻀوابــﻂ اﻻﺟتماﻋيــة ونﻈــﻢ الحمايــة
والتســاند .ولّ ــدت ﺣالــة الﻐفــل هــﺬه ﻇواهــر بيﻌالفتيــات الﺼﻐــ�ات ﺟنســياً ﺗحــﺖ ﻏﻄــاء
ﻋقــود زواج موهــوم ،مــﻦ ﺿمــﻦ ﻇواهــر اﺿﻄــراب ﻋديــدة أﺧــرى.
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”ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻣﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﲑ“
وﻻبــد مــﻦ القــول هنــا بــﺄن الحﻜومــة الﻠﺒنانيــة ﺗﺒــﺬل قﺼــارى ﺟهدهــا ،ومــا هــو ﻓــوق ﻃاقتهــا
لتوﻓــ� مقومــات الﺼحــة والتﻌﻠيــﻢ لﻄوﻓــان ا�هﺠريــﻦ هــﺬا ،وﻻ ﺗنــال مــﻦ ا�ســاﻋدات الدوليــة
ســوى الوﻋــود .هــﻢ الحﻜومــات الﻐربيــة ينحــ� ﻓــﻲ اﻹبقــاء ﻋﻠــﻰ هــﺆﻻء ا�هﺠريــﻦ ﻓــﻲ
لﺒنــان وﺣمايــة بﻠدانهــا مــﻦ هﺠرﺗهــﻢ إليهــا.
ا�ــرأة الســورية ا�هﺠــرة مــﻦ الريــﻒ هــﻲ مــﻊ ذلــﻚ كﻠــﻪ بﻄﻠــة ﺗدبــر أمــور الحــد األدنــﻰ مــﻦ
مقومــات الﻌيــﺶ ﻓــﻲ وﺿﻌيــة التهﺠــ� الﻌﺸــواﺋﻲ منــﻪ أو ﻓــﻲ ا�ﺨيمــات .إنهــا ﺗســتنفر
ﻃاقاﺗهــا الحيــة ﻓيمــا يﻌــرف بــرد الفﻌــل الحــرج ﺣيــﺚ ﺗﻌــ� الﻄاقــات الحيويــة وﺗﺒتــدع كل
وســاﺋل ﺗدبــر أمــور الﻌيــﺶ بﺸــﻜل ﻏــ� مســﺒوق.

إننــا هنــا بﺼــدد ا�رونــة اﻻســتيﻌابية ) .(Resilience Yates and Masten, 2004وهــو
التﻌﺒــ� الــﺬي ﺗواﻓــﻖ ﻋﻠيــﻪ الﻌﻠمــاء ﻓــﻲ وﺻــﻒ قــدرة بﻌــﺾ الﺠماﻋــات ا�ﻌرﺿــة ألﺧﻄــار
داهمــة )ﺣــروب ،كــوارث ،مﺠــازر ،ﺗهﺠــ�( ﻋﻠــﻰ الﺨــروج بحــد مﻌقــول مــﻦ األ�ار ومتابﻌــة
النمــو .يﻌــﲏ مﺼﻄﻠــﺢ  Resilienceباﻹنﺠﻠ�يــة امتﺼــاص الﻀﻐــوط واﻻنحنــاء لهــا
أنماﻃــا
والﻌــودة مــﻦ ﺛــﻢ إلــﻰ الوﺿــﻊ الﻄﺒيﻌــﻲ الســابﻖ أو إلــﻰ ﺣالــة ﺗﻜيــﻒ ﺟديــدة ﺗﺸــﻜل
ً
أﺧــرى مــﻦ القــدرة ﻋﻠــﻰ الﺒقــاء ،وﺗﻄويــر نــوع مــﻦ ا�ناﻋــة النفســية ﻓــﻲ مواﺟهــة الﺸــداﺋد،
بــدﻻ ً مــﻦ ﺣــاﻻت اﻻنهيــار والوقــوع ﻓــﻲ ا�ــرض .ويتﻀمــﻦ مﺼﻄﻠــﺢ ا�رونــة اﻻســتيﻌابية
إلــﻲ اﻋتمدنــاه ﻓــﻲ مقابــل ا�ﺼﻄﻠــﺢ اﻻنﺠﻠــ�ي بﻌديــﻦ :التﻌــرض لﻠﺸــداﺋد وا�حــﻦ وﻓقــدان
ا�ﺠــال الحيــوي الﻄﺒيﻌــﻲ ،كمــا هــو الحــال ﻓــﻲ التهﺠــ� القاﺋــﻢ ،مــﻦ ناﺣيــة ،واســتيﻌاب
الﺼدمــات الناﺗﺠــة ﻋــﻦ هــﺬه الﺸــداﺋد وبنــاء ﺗﻜيــﻒ اســتيﻌابﻲ بديــل مــﻦ الناﺣيــة الثانيــة.
وذلــﻚ مــﻦ ﺧــﻼل إبــداء كفــاءة ﺣياﺗيــة واكتســاب قــدرة أﻋﻠــﻰ ﻋﻠــﻰ ا�ﺠابهــة والتمتــﻊ
بﺼﻼبــة أكــرب ﻓــﻲ وﺟــﻪ ا�حنــة ،ووﺻــوﻻ ً إلــﻰ إبــداء القــدرة ﻋﻠــﻰ إدارة دﻓــة الحيــاة ﻓــﻲ
الﻈــروف ا�ســتﺠدة.

ألــوان اﻻنهيــار الوﺟــودي الناﺟمــة ﻋــﻦ التهﺠــ� ﻇﻠــﺖ رﻏــﻢ كل مــا يــروى محــدودة .وﻇﻠــﺖ
ﻃاقــات الحيــاة هــﻲ الﻐالﺒــة ،وﻇﻠــﺖ ا�ــرأة الســورية ا�هﺠــرة هــﻲ بﻄﻠــة التدبــ� وابتــداع
أســاليﺐ ﺗﻌامــل ﻓاﻋﻠــة مــﻊ الﺸــداﺋد ا�اديــة والنفســية.
هــﺬه الحالــة ليســﺖ ﻓريــدة ﻓــﻲ ﺗاريــﺦ أمتنــا ا�ﻌــا� ،ولنــا ﻓــﻲ الﺼمــود الفﻠســﻄيﲏ
والﻠﺒنانــﻲ ﻓــﻲ وﺟــﻪ الﻌــدوان والتدمــ� اﻻ�اﺋيﻠــﻲ ا�منهــﺞ مثــال بﻠيــﻎ ،كﺬلــﻚ هــو ﺣــال كل
ـدرا محتومــاً .ومﻌﻄيــات
مــﻦ الﻌــراق وســوريا وســواهما .ﻓالﻌﺠــﺰ ا�تﻌﻠــﻢ وا�فــروض ليــﺲ قـ ً
ﻋﻠــﻢ النفــﺲ ا�ــرﴈ الــﱵ ﺗربــﻂ مــا بــ� الﺸــداﺋد وا�حــﻦ واألمــراض النفســية وســوء
*
قــدرا
قاﻃﻌــا وﻻ هــﻲ
التﻜيــﻒ واﺿﻄــراب الﺸــدة التاليــة لﻠﺼدمــات  PTSDليــﺲ أمــرًا
ً
ً

* اﺿﻄــراب الﺸــدة التالــﻲ لﻠﺼدمــات .Post-Traumatic Stress Orderإنــﻪ اﻻﺿﻄــراب النفــﴘ الــﺬي يولــده ﺗﻌــرض اﻹنســان إلﻰ
محنــة أو ﺻدمــة ﺗتﺠــاوز قدرﺗــﻪ الﻌاديــة ﻋﻠــﻰ اﻻســتيﻌاب .ويتﺠﻠــﻰ ﻓــﻲ الﻌديــد مــﻦ األﻋــراض النفســية والســﻠوكية مــﻦ
مثــل القﻠــﻖ وﺣالــة اﻻســتنفار ﺗﺠــاه أبســﻂ ا�ثــ�ات الــﱵ ﺗفــ� ﻋﻠــﻰ أنهــا مــﺆ� ﺧﻄــورة ،والﻌﺼﺒيــة الﺸــديدة واألرق،
والﺸــﻚ واﻻرﺗيــاب با�ثــ�ات الﺒيﺌيــة وﺣالــة اﻻكتﺌــاب وﻓقــدان الرﻏﺒــة ﻓــﻲ الﻌمــل وﺗدهــور الحيــاة الﻌاﻃفيــة والﺠنســية،
ويﺠمﻌها كﻠها ﻓساد الﻌيﺶ.
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ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
محتومــا .هنــاك ﻃاقــات الحيــاة الــﱵ ﺗﺸــﻜل مﺨﺰونــاً اســ�اﺗيﺠياً يمﻜــﻦ ﺗحريﻜهــا واﻃﻼقهــا
ً
ﻓــﻲ مواﺟهــة ا�حــﻦ .ﻃاقــات الحيــاة ﻻ ﺗنﻄفــﺊ إذا دﻓﻌــﺖ إلــﻰ الﻜمــون .إنهــا قابﻠــة ألن ﺗﻌﺒــﺄ
ﻋﻠــﻰ الــدوام ﺿمــﻦ ﻇــروف مﻼﺋمــة .أســوار القهــر والهــدر يمﻜــﻦ أن ﺗحﻄــﻢ ﻓــﻲ ﺻحــوة
لﻄاقــات الحيــاة ﻓــﺈذا بهــا ﺗســ�د كامــل زﺧمهــا وﺣيويتهــا وﻓاﻋﻠيتهــا .ذلــﻚ هــو الــدرس الــﺬي
ﺗﻌﻠمنــا إيــاه ﺗﺠــارب الﺸــﻌوب ا�ناﺿﻠــة مــﻦ أﺟــل ﺣقهــا ﻓــﻲ الحيــاة .الحيــاة بﻄﺒيﻌتهــا
ﺗﻌالــﺞ إﺻاباﺗهــا ،وﺗﻌــوض أ�ارهــا وﺗﺠــدد ﻃاقاﺗهــا .وا�ــرأة الســورية ا�هﺠــرة هــﻲ بﻄﻠــة
بهــﺬا ا�ﻌــﲎ ﺗحديــداً ﻓيمــا ﺗدبــر مــﻦ وســاﺋل ﺻمــود .ذلــﻚ هــو الــدرس الــﺬي ﺗﻌﻄيــﻪ �نﻈمــات
ا�ﺠتمــﻊ ا�دنــﻲ الﻌامﻠــة مــﻊ ا�هﺠريــﻦ ﺗحديــداً ).(Larson and others, 2003

هﺬا الﻜﻼم ليﺲ ﺷﻌراً أو وﺟدانيات بل هو ﻓﻲ ﺻﻠﺐ الﻌﻠﻢ.

لقــد اكتﺸــفﺖ األبحــاث الﺒيولوﺟيــة النفســية الحديثــة أن هنــاك ﺛﻼﺛــة أنﻈمــة ﺣيويــة
ﻋﺼﺒيــة مســتقﻠة ﻋــﻦ بﻌﻀهــا الﺒﻌــﺾ ﺗوﺟــﻪ الســﻠوك ،بحيــﺚ أن اﺷــتﻐال أﺣدهــا ﻻ يﻠﻐــﻲ
وﺟــود اﻵﺧــر الــﺬي يﻈــل ﻓــﻲ ﺣالــة كمــون) .(Carr, 2004أولهــا هــو الﺠهــاز ا�يــ� لﻠســﻠوك
والــﺬي يرﺗﺒــﻂ بتفﻌيــل ﻃاقــات الحيــاة والنمــاء والتوســﻊ والتمــدد واﻹقــدام وا�واﺟهــة
وا�ﻐامــرة .إنــﻪ الﺠهــاز الــﺬي يتيــﺢ النمــاء والســيﻄرة ﻋﻠــﻰ الﺒيﺌــة ،كمــا يتيــﺢ الﺒنــاء
والتواﺻــل وال�ابــﻂ ،وهــو األقــرب إلــﻰ نــﺰوة الحيــاة الــﱵ قــال بهــا ﻓرويــد .ينﺸــﻂ هــﺬا
النﻈــام مــﻦ ﺧــﻼل نﺸــاط ا�وﺻــل الﻌﺼــﱯ ا�ﻌــروف باســﻢ "دوبامــ�" ا�ســﺌول ﻋــﻦ ﺣالــة
الحمــاس والﺸــﻌور بالتوســﻊ والقــدرة ﻋﻠــﻰ اﻹقــدام ،ممــا يتﺠﻠــﻰ ﻓــﻲ لحﻈــات اﻻنتﺼــار
ومــا يراﻓقــﻪ مــﻦ ﺣمــاس وﺷــﻌور بالنﺸــوة .ويقابﻠــﻪ الﺠهــاز الــﺬي يﺼــد الســﻠوك ويﻜﺒــﺢ
ا�واﺟهــة وا�ﺠابهــة ،ويفــرض الهــروب أو التﺠنــﺐ واﻻســتﻜانة بمثابــة آليــة دﻓاﻋيــة ﺣيويــة
ﻓــﻲ مواﺟهــة األﺧﻄــار ا�هــددة لﻠحيــاة ،والــﱵ ﺗتﺠــاوز القــدرة ﻋﻠــﻰ التﻌامــل مﻌهــا .إنــﻪ نﻈــام
الحمايــة مــﻦ ﺧــﻼل الرﺿــوخ وإيثــار الســﻼمة .وهــو ينﺸــﻂ مــﻦ ﺧــﻼل ا�وﺻــل الﻌﺼــﱯ
ا�ﻌــروف باســﻢ "نــور أبينفريــﻦ" الــﺬي يولــد ﺣالــة الﺨــوف والقﻠــﻖ ﺣــ� ينﺸــﻂ .وأمــا
الﺠهــاز الﻌﺼــﱯ الحيــوي الثالــﺚ ﻓهــو النﻈــام الــﺬي يﻌقﻠــﻦ الســﻠوك ويوازنــﻪ مــﻦ ﺧــﻼل
ﺣســﻦ ﺗقديــر مﻌادلــة القــوى الﺬاﺗيــة ﻓــﻲ مقابــل التهديــدات واألﺧﻄــار .يحــول دون اﻻنﺨــراط
ﻓــﻲ مﻐامــرات مﺆذيــة أو مهﻠﻜــة ،ﻓــﻲ اﻵن ﻋينــﻪ الــﺬي ﻻ يــدع الﻜاﺋــﻦ الحــﻲ يستســﻠﻢ لﻠﺨــوف
وســﻠوكيات التﺠنــﺐ وإيثــار الســﻼمة .ويقــوم بتنﺸــيﻄﻪ ا�وﺻــل الﻌﺼــﱯ ا�ﻌــروف باســﻢ
"الســ�وﺗون�" الــﺬي يدﻓــﻊ باﺗﺠــاه الﻌقﻼنيــة واﻻﻋتــدال.
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”ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻣﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﲑ“
اﻋتﺒارات منﻬﺠية

ً
ﺃوﻻ :ﺷراﺋﺢ النساء وﺧﺼﻮصياﺗﻬا

ﺟــرت الﻌــادة ﻋﻠــﻰ الــﻜﻼم ﻋــﻦ ا�ــرأة ،أو الﺸــﺒاب ،أو األ�ة بﺸــﻜل إﺟمالــﻲ ،وكﺄن مــا
ينﻄﺒــﻖ ﻋﻠــﻰ ﻓﺌــة منهــا ينﻄﺒــﻖ هــو ذاﺗــﻪ ﻋﻠــﻰ بقيــة الفﺌــات .نحــﻦ هنــا بﺼــدد التﺒــاس
مﻌرﻓــﻲ ﻓــﻲ النﻈــرة وا�قاربــة .ذلــﻚ أن األ� ﻓــﻲ مﺠتمــﻊ مــا ﻻ ﺗتســاوى ﻓــﻲ بناﺋهــا
ودينامياﺗهــا وﺧﺼاﺋﺼهــا واﺣتياﺟاﺗهــا .بــل نحــﻦ بﺼــدد ﻋــدة �اﺋــﺢ مــﻦ هــﺬه األ� ولــﻜل
منهــا بنيتهــا ودينامياﺗهــا وﺧﺼاﺋﺼهــا وﻇروﻓهــا .ومــا ينﻄﺒــﻖ ﻋﻠــﻰ إﺣداهــا ،ﻻ ينﻄﺒــﻖ هــو
ذاﺗــﻪ ﻋﻠــﻰ مــا ﻋداهــا .وكﺬلــﻚ هــو ﺣــال كل مــﻦ الﺸــﺒاب وا�ــرأة .ﻓهنــاك ﻋــدة �اﺋــﺢ مــﻦ
الﺸــﺒاب ،وﻋــدة �اﺋــﺢ مــﻦ النســاء يتﻌــ� مقاربــة كل منهــا بﺸــﻜل متفــرد انﻄﻼقــاً مــﻦ
ﺧﺼاﺋﺼهــا وﻇروﻓهــا وأﻃرهــا الحياﺗيــة واﺣتياﺟاﺗهــا.
ﻓــﺈذا أﺗينــا إلــﻰ قﻀيــة ا�ــرأة الســورية ا�هﺠــرة �ﻋــان مــا ســيتﻀﺢ أننــا بﺼــدد ﻋــدة
�اﺋــﺢ ﻻبــد مــﻦ مقاربــة كل منهــا ،دراســة وﺗدﺧ ـﻼً ،بﺸــﻜل مﻐايــر كﻠيــاً ﻋــﻦ ســواها مــﻦ
ال�اﺋــﺢ .يمﻜــﻦ إﺟمــاﻻ ً التميــ� مــا بــ� أربــﻊ �اﺋــﺢ كالتالــﻲ� :يحــة النﺨــﺐ النســاﺋية،
و�يحــة نســاء أ� النفــوذ الســياﳼ وا�الــﻲ )النســاء ا�حﻈيــات( ،و�يحــة نســاء الفﺌــات
الﺸــﻌﺒية الﻜادﺣــة الح�يــة والريفيــة ،وأﺧــ�اً �يحــة نســاء األ� ا�همﺸــة وا�تﺼدﻋــة.

 .1نســاء أ� النفــوذ الســياﳼ وا�الــﻲ :باﻋتﺒــار أن هنــاك دومــاً ﺗحالــﻒ السياســة ورأس
ا�ــال ،ﻓهــﻦ ا�حﻈيــات قﺒــل التهﺠــ� وأﺛناﺋــﻪ وبﻌــده ،وهــﻦ أبﻌــد مــا يﻜــﻦ ﻋــﻦ التﻌــرض ألي
أﺧﻄــار ﺣربيــة أو أمنيــة .ذلــﻚ أن أ�هــﻦ هــﻲ ا�ســﺌولة ﻋــﻦ األزمــات السياســية واألمنيــة
نﻈــراً ﻻســتﺌثارها بالســﻠﻄة وا�ــال ،وهــﻲ ذاﺗهــا األ� الــﱵ ﺗولــد األزمــات الوﻃنية وﺗســتفيد
مــﻦ نتاﺋﺠهــا .نســاء هــﺬه ال�يحــة محميــات بالﻄﺒــﻊ مــﻦ أي أﺧﻄــار أمنيــة .وإذ ﺣــدث
أن اﺿﻄــررن لﻠهﺠــرة )اﻻبتﻌــاد ا�ﺆقــﺖ باألﺣــرى ﻋــﻦ مواﻃــﻦ الــ�اع واألﺧﻄــار( ﻓﺈنهــﻦ
يﻐــادرن الﺒﻠــد إلــﻰ بــﻼد مﺠــاورة أو ﻏربيــة ﻓــﻲ نــوع مــﻦ ســياﺣة الــ�ف الفﻌﻠــﻲ :الﻌيــﺶ
ﻓــﻲ ﻓﻠــل وﻓنــادق درﺟــة أولــﻰ؛ وارﺗيــاد األماكــﻦ ا��ﻓــة ،والﻌيــﺶ ﺣيــاة إﻓــراط ﻓــﻲ الﺒــﺬخ،
والﻌــودة مــﻦ ﺛــﻢ إلــﻰ الﺒﻠــد بﻌــد هــدوء األوﺿــاع �تابﻌــة ﺣياﺗهــﻦ الســابقة ا��ﻓــة .ليــﺲ
لــدى هــﺬه الفﺌــة مــﻦ النســاء أي همــوم أو مﻌانــاة مــﻦ قﻠــﻖ ﻋﻠــﻰ الحــا� أو ا�ﺼــ� ،ﻃا�ــا
أن أ�هــﻦ هــﻲ ا�تســﺒﺒة باﻻﺿﻄرابــات األمنيــة وهــﻲ ا�ســتفيدة منهــا.
وينﻀــﻢ إلــﻰ نســاء هــﺬه األ� ﻓﺌــة الربﺟوازيــة ا�اليــة التﺠاريــة .قــد يﻐــادرن إذا ﺗﻌرﺿــﺖ
مواﻃــﻦ ﺣياﺗهــﻦ ألﺧﻄــار ال�اﻋــات األمنيــة ويﻌﺸــﻦ بدورهــﻦ ﺣيــاة مريحــة ﺧــارج الﺒﻠــد:
اســتﺌﺠار مســاكﻦ ﺗﻀــﻢ كل وســاﺋل الراﺣــة ،وارﺗيــاد أماكــﻦ الحيــاة اﻻﺟتماﻋيــة مــﻦ مﻄاﻋــﻢ
ومـ ٍ
أيﻀــا ليــﺲ هنــاك
ـﻼه وســواها بانتﻈــار الﻌــودة بﻌــد اســتتﺒاب األوﺿــاع األمنيــة .هنــا ً
مــﻦ متاﻋــﺐ ﻋيــﺶ أو همــوم مســتقﺒل ﺟــادة .إنهــﻦ محميــات مــﻦ أﺧﻄــار ا�ﺠهــول.
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ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
� .2يحــة نســاء النﺨﺐ�وﺗﺸــﻜل ﻓﺌــة القيــادات النســاﺋية ﻓــﻲ ا�ﺠــاﻻت الﻌﻠميــة والفﻜريــة
والﺠامﻌيــة واﻻﺟتماﻋيــة .إنهــﻦ ذوات اﻻنتمــاء الوﻃــﲏ الراســﺦ وا�ناﺿــﻼت السياســيات
واﻻﺟتماﻋيــات دﻓاﻋــاً ليــﺲ ﻋــﻦ ﺣقــوق ا�ــرأة ﻓقــﻂ وإنمــا ﻋــﻦ إرســاء الﻌدالــة اﻻﺟتماﻋيــة
ومحاربــة اﻻســتﻐﻼل اﻻقتﺼــادي واﻻﺿﻄهــاد الســياﳼ .إنهــﻦ راﺋــدات التنويــر والتﻐيــ�
وقيــادات التوﻋيــة اﻻﺟتماﻋيــة واﻻنمــاء ا�توازن وا�ســتدام .إنهﻦ بﻄــﻼت ا�ﺠابهة وا�واﺟهة.
وقــد يدﻓﻌــﻦ الثمــﻦ ﻏاليــاً أﺣيانــاً ﺣــ� الﺼــدام مــﻊ ســﻠﻄات اﻻســتﺒداد واﻻســتﻐﻼل.

ﺗتمتــﻊ هــﺬه ال�يحــة بمــا يﻜفــﻲ مــﻦ وســاﺋل القــوة الﺬاﺗيــة والحﺼانــة ،ممــا يﺠﻌﻠهــا
ﻏالﺒــا أﺣيا ًنــا.
قــادرة ﻋﻠــﻰ التﻌامــل مــﻊ األﺧﻄــار األمنيــة .ولــو أن بﻌﻀهــﻦ يدﻓــﻊ الثمــﻦ
ً
إﻻ أنهــﻦ يتمتﻌــﻦ بمــا يﻜفــﻲ مــﻦ وســاﺋل اﻻقتــدار لتحﺼــ� أنفســهﻦ وأ�هــﻦ ﺿــد أﺧﻄــار
الحــرب ،والقــدرة ﻋﻠــﻰ التحــرك ﻓــﻲ ﻇــروف مقﺒولــة .إنهــﻦ ﻋﻠــﻰ كل ﺣــال راﺋــدات التﻐيــ�
والﺒنــاء ﻓــﻲ الســﻠﻢ والحــرب ﻋﻠــﻰ الســواء .ﺗﺸــﻜل ﻓﺌــة النﺨﺒــة هــﺬه قيــادات الﻌمــل الســياﳼ
واﻻﺟتماﻋــﻲ الوﻃــﲏ الــﺬي يﻄرﺣــﻪ مﺆﺗمــر ا�ــرأة هــﺬا.
 .3وهنــاك �يحــة نســاء الفﺌــات الﺸــﻌﺒية الح�يــة والريفيــة الﻜادﺣــة :ﻓــﻲ أوقــات الســﻠﻢ
والﻌامﻠــة ﻋﻠــﻰ بنــاء ﺣيــاة كريمــة وأ� متماســﻜة وبــﺬل الﺠهــود الﻜﺒــ�ة ﻓــﻲ ﺗربيــة األبنــاء.
إنهــﻦ بﻄــﻼت بنــاء ﺣيــاة مﻌاﻓــاة مــﻦ ﺧــﻼل الﺠهــد الﺠهيــد ﻓــﻲ ﻓــ�ات الســﻠﻢ .وهــﻦ بدورهﻦ
بﻄــﻼت الﺼمــود وﺗدبــر أمــور الﺒقــاء ﻓــﻲ التهﺠــ�.
هــﺬه ال�يحــة مﻌرﺿــة ألﺧﻄــار الحــرب و�اﻋاﺗهــا ســواء مــﻦ قﺒــل أﺟهــﺰة أمــﻦ الســﻠﻄة
أو مــﻦ قﺒــل يﺄﺟــوج ومﺄﺟــوج ا�نﻈمــات التﻜف�يــة ﻋﻠــﻰ اﺧتﻼﻓهــا .إنهــا ال�يحــة الــﱵ
ﺗتﻌــرض لﻠتهﺠــ� وﺧســارة ﺟــﲎ الﻌمــر ﻓــﻲ موﻃنهــا األﺻﻠــﻲ الريفــﻲ أو الحــ�ي .إﻻ
أنهــا ﺗتمتــﻊ با�رونــة اﻻســتيﻌابية ،مــﻦ بينهــﻦ ﺗــربز قيــادات محﻠيــة ﻓــﻲ مﺨيمــات التهﺠــ�
الــﱵ ﺗﺒتــدع الﻜثــ� مــﻦ وســاﺋل الﺒقــاء والحفــاظ ﻋﻠــﻰ الــﺬات ﻓــﻲ وﺟــﻪ أﺧﻄــار اﻻنهيــار.
وبالتالــﻲ ﻓهــﻲ ال�يحــة األكــ� اســتﻌدا ًدا لﻠتﺠــاوب مــﻊ ﺟهــود التمﻜــ� الــﱵ ﺗقــوم بهــا
منﻈمــات الﻌمــل ا�دنــﻲ مــﻊ ا�هﺠريــﻦ )مــﻦ مثــل ﻋامــل( .وهــﻲ ا�ﻌنيــة بﺒنــاء ا�ســتقﺒل
بﻌــد الﻌــودة إلــﻰ الديــار .ليــﺲ ﻋﻠــﻰ الﺼﻌيــد الســياﳼ الﻌــام ﻓقــﻂ ،وإنمــا ﻋﻠــﻰ ﺻﻌيــد
مﺠتمﻌاﺗهــا ا�حﻠيــة .إنهــا ال�يحــة األكــ� اســتﻌدا ًدا لﻠ�اكــة ﻓــﻲ برامــﺞ التنميــة ا�وﺟهــة
ـاء.
إليهــا وأ�هــا رﺟـ ً
ـاﻻ ونسـ ً

ﺗﻌرﺿا لﻸﺧﻄار
 .4أمــا نســاء ال�يحــة ا�همﺸــة مــا دون الﻜادﺣة�إنهــا األقل مناﻋة واألكــ�
ً
األمنيــة .إنهــا ﺗﻠــﻚ الــﱵ ﺗقــدم الثمــﻦ األكــرب ﻓــﻲ ﺗﻠقــﻲ الﺨســاﺋر .أبناؤهــا هــﻢ ﺷــﺒاب الﻈــل
متﺼدﻋــا ﻓــﻲ
ﻓــﻲ الســﻠﻢ ووقــود الﻌنــﻒ ﻓــﻲ الحــرب .األ� ذات ﺗﻜويــﻦ ركيــﻚ إن لــﻢ يﻜــﻦ
ً
ـﻠما وﺗهﺠــ�ًا ،إذ ﺗــ�ك ذاﺗهــا لﻸقــدار والﻌيــﺶ
األﺻــل .إنهــا ﺗفتقــر إلــﻰ إدارة ﺣياﺗهــا سـ ً
يومــا بيــوم بــدون أدنــﻰ ﺗﺨﻄيــﻂ ﺣياﺗــﻲ .إنهــا ﺗﺼــدر أكــرب نســﺒة مــﻦ الﺰيﺠــات ا�ﺒﻜــرة ﺟـ ًدا
ً
واﻻنســياق إلــﻰ الحتميــة الﺒيولوﺟيــة ﻓــﻲ اﻹنﺠــاب رﻏــﻢ الﻌيــﺶ بــدون ﺗواﻓــر أدنـــﻰ ﻇـــروف
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”ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻣﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﲑ“
الحيـــاة لـرﻋـايـــة األبـنـــاء .أنـهـــا ﺗستـــسﻠﻢ لﻠﻌـﺠــــﺰ ا�ـتــﻌــﻠــــﻢ Learned Helplessness
ولﻸقــدار وﺗقــﻊ ﻓــﻲ الفﻌــل اﻻﺟتماﻋــﻲ وكل مــا يﺠــره مــﻦ مﺸــﻜﻼت ســوء التﻜيــﻒ .ﺗــ�ك
أبناءهــا ﺧــارج ا�درســة ،إذ ﺗدﻓــﻊ بهــﻢ إلــﻰ الﺸــارع لﻼســتﺠداء بمﺨتﻠــﻒ ﺻيﻐــﻪ )اســتﺠداء
مﺒــا� ﻋنــد مفــارق الﻄــرق أو بيــﻊ ســﻠﻊ ﺗاﻓهــة ،أو مســﺢ أﺣﺬيــة إلــﺦ ،(...أو القيــام بﺄﻋمــال
ارﺗــﺰاق كيفمــا دار الحــال .هــﺬه ال�يحــة هــﻲ األقــل ﺗﺠاوبــاً مــﻊ ﺗدﺧــﻼت منﻈمــات ا�ﺠتمــﻊ
ا�دنــﻲ لﻠنهــوض بﺄوﺿاﻋهــا أو ﺗمﻜينهــا .كل مــا ﺗﻄﻠﺒــﻪ هــو الﺠــري وراء الحﺼــول ﻋﻠــﻰ
مســاﻋدات ﻋينيــة مــﻦ قﺒــل منﻈمــات اﻹﻏاﺛــة أو اﻹﺣســان .إنهــا باﺧتﺼــار ال�يحــة األكــ�
هﺸاﺷــة وﺗﻌرﺿــاً لﻸﺧﻄــار ﻋﻠــﻰ اﺧتﻼﻓهــا .وهــﻲ ﺗحتــاج إلــﻰ برامــﺞ إﻋــادة ﺗﺄهيــل كﻠــﻲ:
وﺗﻌﻠيمــا ،وإدارة ﺣيــاة ،وﺗمهينًــا.
ﺻحيــا،
�
ً
*

وهــﻲ كﺬلــﻚ مﺼــدر الﺸــﻜوى مــﻦ األوســاط ا�ﻀيفــة .ﻓهــﺬه ال�يحــة مــﻦ النســاء واأل�
ا�هﺠــرة هــﻲ الــﱵ ﺗنتــﺞ الﻌــدد األكــرب مــﻦ مﺸــﻜﻼت ســوء التﻜيــﻒ ،ا�ﺸــﻜو منهــا :مــﻦ قﺒيــل
ا�مارســات ﻏــ� ا��وﻋــة )مﺨــدات� ،قــة الــﺦ (...بــ� الﺸــﺒاب ،وممارســة الدﻋــارة بــ�
النســاء .كمــا أنهــا ﺗﻀــﻢ أكــرب نســﺒة مــﻦ الفتيــات الﻠواﺗــﻲ يتﻌرﺿــﻦ لﺸــﱴ أنــواع اﻻســتﻐﻼل
الﺠنــﴘ ،ﺣيــﺚ يﻐــرر بهــﻦ مــﻦ قﺒــل بﻌــﺾ الﻌﺼابــات الــﱵ ﺗﻌــد هــﺆﻻء الفتيــات بﺄنهــا
ســتوﻇفهﻦ ﻓــﻲ األﻋمــال الﺨدميــة ﻓــﻲ ا�نــازل أو ا�حــال الﻌامــة لقــاء أﺟــر مﻐ ـ ٍر .وينتهــﻲ
األمــر بهــﻦ بﻌــد التهديــد إلــﻰ الوقــوع ﺿحايــا اﻻســتﻐﻼل الﺠنــﴘ .ومنهــا ﺣــاﻻت الــﺰواج
الوهمــﻲ أو الدﻋارة�كمــا أن اﻵبــاء ﻓــﻲ هــﺬه األ� يقومــون هــﻢ بﺄنفســهﻢ بﺒيــﻊ بناﺗهــﻦ
القــ� ﻓــﻲ ﻋقــود زواج مﺆقتــة ويقﺒﻀــون الثمــﻦ.

ً
ﺛاﻧيا :التﻤﻜﲔ

هــو التﻌﺒــ� ا�ﻌتمــد مقابــل مﺼﻄﻠــﺢ  Empowermentاﻻنﺠﻠــ�ي ا�ﺸــتﻖ مــﻦ ﻓﻌــل

 Empowerويﻌــﲏ إﻋﻄــاء ﺷــﺨﺺ مــا الســﻠﻄة أو الﺼﻼﺣيــة لﻠقيــام بمســﺌوليات مﻌنيــة مﻦ
ﺧــﻼل امتــﻼك وســاﺋل القــوة والقــدرة ﻋﻠــﻰ التــ�ف .يﺸــيﻊ اســتﺨدام مﺼﻄﻠــﺢ التمﻜــ�
ﻓــﻲ الــﻜﻼم ﻋــﻦ ال�اﺋــﺢ ا�همﺸــة أو ا�حرومــة ﻹﻋﻄاﺋهــا ﺣقوقهــا وا�ﺸــاركة ﻓــﻲ القــرار
والفﻌــل ا�تﻌﻠــﻖ بــﺈدارة ﺷــﺌونها .ولقــد ﻃﺒــﻖ ﺧﺼوﺻــاً ﻓــﻲ مﺠــال ا�ــرأة ومــا يﻠحــﻖ بهــا
مــﻦ ﻏــ� واســتﻐﻼل وﺗهميــﺶ ﻋــﻦ مواقــﻊ القــوة والقــرار ،وا�ﻄالﺒــة با�ســاواة ﻓــﻲ الحقــوق
والفــرص وال�اكــة )ﺣﺠــازي.(2012 ،

* الﻌﺠــﺰ ا�تﻌﻠــﻢ  :Learned Helplessnessوﺿــﻊ ﻋالــﻢ النفــﺲ األمريﻜــﻲ ســﻠيﺠمان هــﺬا التﻌﺒــ� لتوﺻيــﻒ ﺣالــة اﻻستســﻼم
لﻠﻌﺠــﺰ الــﱵ يقــﻊ ﻓيهــا اﻹنســان بﻌــد ﻋــدة محــاوﻻت مــﻦ ا�قاومــة وا�ﺠابهــة الــﱵ ﺗنتهــﻲ بالفﺸــل ﻓيستســﻠﻢ لﻠيــﺄس
ولﻸقــدار بــدون اﻹﺣســاس بالقــدرة ﻋﻠــﻰ ﻋمــل ﳾء .ولقــد ﺗوﺻــل إلــﻰ وﺿــﻊ هــﺬا ا�ﺼﻄﻠــﺢ بﻌــد إﺟــراء الﻌديــد مــﻦ
ﺗﺠــارب التﻌﻠــﻢ ﻋﻠــﻰ الــﻜﻼب ﺣيــﺚ وﺿــﻊ بﻌﻀهــا ﻓــﻲ ﺣالــة انﻌــدام القــدرة ﻋﻠــﻰ التــ�ف لتﺠنــﺐ مثــ�ات مﺆ�ــة .وﺣــ�
أﺗيــﺢ لﻠــﻜﻼب ﻓرﺻــة اﻹﻓــﻼت مــﻦ هــﺬه ا�ثــ�ات ﻻﺣــﻆ أنهــا ﺗﻈــل ﺧانﻌــة ومستســﻠمة وﻻ ﺗﺒــدي أي مﺒــادرة لﻠﺨــﻼص،
ﻓﻜﺄنهــا استســﻠمﺖ إلــﻰ نــوع مــﻦ القــدر ا�حتــوم.
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ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺗركــﺰ اســتﺨدامﻪ ﻓــﻲ الﺒــدء ﻋﻠــﻰ الﺼﻌيــد اﻻقتﺼــادي وﺻــوﻻ ً إلــﻰ ﻋمﻠيــة النهــوض
با�ــرأة ومســتواها ا�ﻌيــﴚ والحياﺗــﻲ وﺗنميتهــا .وﺗوســﻊ ا�ﺼﻄﻠــﺢ مــﻦ ﺛــﻢ مــﻦ التمﻜــ�
ومهاريــا
اﻻقتﺼــادي إلــﻰ التنميــة اﻹنســانية الﺸــامﻠة لﻠنســاء :اقتﺼاديــاً وﺻحيــاً ومﻌرﻓيــاً
ً
وﺻــوﻻ إلــﻰ ا�واﻃنــة كامﻠــة الحقــوق وال�اكــة وإدارة
وسياســيا،
واﺟتماﻋيــا
وقانونيــا
ً
ً
ً
ً
ﺷــﺌون الحيــاة وﺻنــﻊ ا�ســتقﺒل.
يﺸــﻜل ﺗمﻜــ� ا�ــرأة واأل�ة ا�هﺠــرة سياســة متﻜامﻠــة لﻠنهــوض بﺸــﺌونها وﺗحولهــا مــﻦ
الســﻠﺒية واﻻﺗﻜاليــة والتﺒﻌيــة لﻠمﻌونــات الﺨارﺟيــة وﻋمﻠيــات اﻹســﻌاف واﻹﻏاﺛــة إلــﻰ كيــان
يمتﻠــﻚ القــدرات وا�هــارات وا�ﻌرﻓــة والداﻓﻌيــة لتولــﻲ زمــام أمــور ﺣياﺗهــا وﺣيــاة أ�ﺗهــا،
ومواﺟهــة ﺗحديــات ﺣيــاة التهﺠــ� وﻇروﻓــﻪ الحرﺟــة .وهــو مــا يتﺠــاوز مﺠــرد التمﻜــ�
ا�ــادي ﻋﻠــﻰ أهميــة الحيويــة ﻓــﻲ ﻇــروف التهﺠــ� وﺧســارة مواردهــا ﻓــﻲ موﻃنهــا األﺻﻠــﻲ.
ويمثــل الﻌنــ� الحاســﻢ ﻓــﻲ ﻋمﻠيــة التمﻜــ� التحــول مــﻦ ﻋﻼقــة ﺗقديــﻢ الﺨدمــات الفوقيــة
وﺗﻠقيهــا بﺸــﻜل اﺗﻜالــﻲ إلــﻰ ﻋﻼقــة ال�اكــة الحقيقيــة ﻓــﻲ التﺨﻄيــﻂ واﺗﺨــاذ القــرار ﻹدارة
ﺣياﺗهــا ﻓــﻲ وﺿﻌيــة التهﺠــ� ،ومــﻦ ﺛــﻢ ﺗمﻜينهــا مــﻦ إﻋــادة بنــاء ﺣياﺗهــا وﺣيــاة أ�ﺗهــا
ومﺠتمﻌهــا ا�حﻠــﻲ بﻌــد الﻌــودة.
وﺗتﻄﻠــﺐ هــﺬه ا�ﺸــاركة الﻌمــل ﻋﻠــﻰ إﻃــﻼق ﻃاقــات النمــاء لديهــا ،وﺗحريــﻚ داﻓﻌيتهــا
لﻠﺨــروج مــﻦ اﻻستســﻼم لﻠﻌﺠــﺰ ،وﻓقــدان الثقــة بالنفــﺲ والقــدرات ،وﺻــوﻻ ً إلــﻰ اســتﻌادة
اﻻﻋتﺒــار الﺬاﺗــﻲ واﻹيمــان بالحــﻖ ﻓــﻲ الﻌيــﺶ الﻜريــﻢ ،مــﻦ ﺧــﻼل مســاﻋدﺗها ﻋﻠﻰ استﻜﺸــاف
مواﻃــﻦ قوﺗهــا ،واﻹمﻜانــات الﺨفيــة ا�تواﻓــرة لهــا ولﺠماﻋتهــا وﻓرﺻهــا ﻏــ� ا�نﻈــورة ،ومــﻦ
ﺧــﻼل ﺗﻐيــ� الرؤيــة واألﻓــﻜار ومفهــوم الــﺬات وإﻋــادة التﺄهيــل ﻓــﻲ ﻇــروف ﺣيــاة التهﺠــ�
واﻻســتﻌداد ﻹﻋــادة بنــاء ا�ســتقﺒل بﻌــد الﻌــودة .وهــو مــا يتﻄﻠــﺐ إقــﻼع ﺟمﻌيــات ا�ﺠتمــﻊ
ا�دنــﻲ والــوكاﻻت األﺧــرى ﻋــﻦ اﻻقتﺼــار ﻋﻠــﻰ أﻋمــال اﻹﻏاﺛــة ﻋﻠــﻰ ﺣيوﺗهــا ﻓــﻲ بدايــة
التهﺠــ� ،واﻻنﻄــﻼق ﻓــﻲ برامــﺞ ﺗمﻜــ� راهنــة ومســتقﺒﻠية.

ً
ﺛالﺜا :التﺤرﻙ مﻦ الﺸغﻞ ﻋﻠﻰ اﳌﺸﻜالت ﺇﱃ اﻛتﺸاﻑ اإلﳚابيات والﺒناء ﻋﻠيﻬا

وهــو مــا يﺸــﻜل ا�ﺒــدأ الﻌــام الــﺬي ﺗﺒــﲎ ﻋﻠيــﻪ كل التوﺟهــات واﻹﺟــراءات الــﱵ ﺗحﻜــﻢ ﻋمﻠيــة
التمﻜــ� .ممــا يســتﻠﺰم الﺒحــﺚ ﻋــﻦ اﻹيﺠابيــات وأوﺟــﻪ القــوة لــدى ا�ــرأة ا�هﺠــرة وأ�ﺗهــا
واستﻜﺸــاف اﻹمﻜانــات والفــرص ا�تواﻓــرة ﻓــﻲ محيﻄهــا.
ﺗﻜمــﻦ أهميــة هــﺬا التحــول مــﻦ الســﻠﱯ إلــﻰ اﻹيﺠابــﻲ ،ﻓــﻲ أن النمــاء اﻹنســانﻲ ذاﺗــﻪ وبنــاء
التمﻜــ� وأوﺟــﻪ اﻻقتــدار إنمــا ﺗقــوم ﻋﻠــﻰ إبــراز اﻹيﺠابيــات وﺗفﻌيﻠهــا والﺒنــاء ﻋﻠيهــا .ﻓﻠيــﺲ
هنــاك مــﻦ نمــاء يقــوم ﻋﻠــﻰ مﺠــرد ﻋــﻼج مــا هــو ســﻠﱯ ،وليــﺲ هنــاك إنﺠــاز مــﻦ أي نــوع

12

”ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻣﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﲑ“
كان إﻻ ويقــوم ﻋﻠــﻰ مــا هــو إيﺠابــﻲ ﻓــﻲ الوﺿﻌيــة والﻈــروف .كل إنﺠــازات الﺒ�يــة
قامــﺖ ﻋﻠــﻰ الﺒنــاء ﻋﻠــﻰ اﻹيﺠابيــات ا�تواﻓــرة وﺣســﻦ اســتثمارها وﺻــوﻻ ً إلــﻰ ﺗﻌﻈيمهــا؛
بحيــﺚ ﺗﺼﺒــﺢ القــوة ا�حركــة الفﻌﻠيــة لــﻜل ﺗقــدم ) .(Maddux, 2002الســﻠﺒيات ﺗﺸــﻜل
مﻌوقــات ولﻜنهــا ﻻ ﺗﺒــﲏ .ولــﺬك ﻻبــد مــﻦ التﻌامــل مﻌهــا وﻋﻼﺟهــا بحيــﺚ يمهــد الســﺒيل أمــام
ﺗحريــﻚ مــا هــو إيﺠابــﻲ .إﻻ أن مﺠــرد ﻋــﻼج الســﻠﺒيات وا�ﺸــﻜﻼت وإن كان يﺰيــل ا�ﻌوقــات
والﻌقﺒــات ﻓﺈنــﻪ ﻻ يﻀمــﻦ انﻄــﻼق ﻋمﻠيــة النمــاء ووﺻولهــا إلــﻰ ﻏايتهــا .اﻹيﺠابيــات بحاﺟة
إلــﻰ اســتﺨﻼص والقيــام بتﻌﺰيﺰهــا وﺗفﻌيﻠهــا .وإذا مــا ﺗحقــﻖ ذاك ﺗفتــﺢ الســﺒل أمــام ﻋمﻠيــة
التمﻜــ� وبنــاء القــدرات والنمــاء .ذلــﻚ هــو مــربر هــﺬا التحــول ﻓــﻲ النﻈــرة ﻋﻠــﻰ مســتوى
الﺒحــﺚ والتﺨﻄيــﻂ والتدﺧــل .وﻻ ﺗتمﻜــﻦ ا�ــرأة وأ�ﺗهــا وﺗﺼــل إلــﻰ مســتوى اﻻقتــدار
واﻹمســاك بﺰمــام مث�هــا وﺻناﻋــة كيانهــا إﻻ بمقــدار مــا ﺗنمــﻲ إيﺠابياﺗهــا وإيﺠابيــات
أﻓرادهــا الﺬاﺗيــة ،وﺗﻌﻈــﻢ إيﺠابيــات محيﻄهــا اﻻﺟتماﻋــﻲ ،ومــا ﺗوﻓــره مــﻦ ﻓــرص ﻹﻃــﻼق
ﻃاقــات الحيــاة والنمــاء .ذلــﻚ أنــﻪ ﺣــﱴ ا�ﺸــﻜﻼت ﻻ ﺗﻜــون قابﻠــة لﻠحــل إﻻ بمقــدار ﺗواﻓــر
إيﺠابيــات يمﻜــﻦ الﺒنــاء ﻋﻠيهــا ،وإﻻ ﻓﺈنهــا ﺗتحــول إلــﻰ مﻌﻀﻠــة مســتﻌﺼية.

ً
رابعا :الﺸراﻛة وﺗعرﻳﻔﻬا
هــﻲ مقاربــة ﺗنمويــة ﺗتﻀمــﻦ ﻋﻼقــة ﺗﻜامــل بــ� إمﻜانــات وقــدرات ﻃرﻓــ� أو أكــ� ﺗتوﺟــﻪ
لتحقيــﻖ أهــداف محــددة ﻓــﻲ إﻃــار مــﻦ ا�ســاواة بــ� األﻃــراف لتﻌﻈيــﻢ وﺗثمــ� ا�ﺰايــا
النســﺒية الــﱵ يتمتــﻊ بهــا كل ﻃــرف ،ﻓــﻲ إﻃــار مــﻦ اﻻﺣــ�ام ا�تﺒــادل ،وﺗوزيــﻊ لــﻸدوار
وا�ســﺌوليات بقــدر ﻋــالٍ مــﻦ الﺸــفاﻓية )قنديــل.(2008 ،
يﻌﻜــﺲ مفهــوم ال�اكــة مقارنــة ﺗنمويــة ﺗمﻜينيــة ﺗنهــﻲ "نمــوذج التنميــة مــﻦ أﻋﻠــﻰ إلــﻰ
أســفل" وﺻــوﻻ ً إلــﻰ نمــوذج "التﺸــارك األﻓقــﻲ ا�تــوازي" وانتهــاء بـــ "نمــوذج التنميــة مــﻦ
أســفل إلــﻰ أﻋﻠــﻰ" ،ﺣيــﺚ ﺗنﻄﻠــﻖ ا�ﺒــادرات مــﻦ الﺠهــات ا�حﻠيــة وﻓاﻋﻠيهــا األساســي�،
وﺗﻄﻠــﺐ ا�ســاﻋدة مــﻦ الﺠهــات األﻋﻠــﻰ ﻋﻠــﻰ ﺷــﻜل ﺗقديــﻢ ا�ﺸــورة ﻓــﻲ التدريــﺐ واﻹســهام
ﻓــﻲ ﺗوﻓــ� ا�ــوارد واﻹمﻜانــات الﻼزمــة لتنفيــﺬ ا�ﺸــاريﻊ ،والتﺸــارك ﻓــﻲ متابﻌــة التنفيــﺬ
والتقييــﻢ.
� .1اكــة ﻓــﻲ اقــ�اح الربامــﺞ وا��وﻋــات ،وﻓــﻲ ﺗوﻓــ� ا�ــوارد وﺗثمــ� اﻹمﻜانــات
وﺗفﻌيﻠهــا ،و�اكــة ﻓــﻲ التنفيــﺬ ،و�اكــة ﻓــﻲ ا�تابﻌــة والتقييــﻢ .وبالتالــﻲ يﺸــﻜل ﺗﻌﻈيــﻢ
ا�ﺰايــا واﻹمﻜانــات النســﺒية لــﻜل ﻃــرف بﻌــداً رﺋيســياً ﻓــﻲ ﺗﻌريــﻒ ال�اكــة .وﺗﻀــﻢ هــﺬه
ا�ﺰايــا اســتقﻄاب القيــادات ا�حﻠيــة وا�تﻄوﻋــ� وﺻــوﻻ ً إلــﻰ ﺗحريــﻚ القواﻋــد الﺸــﻌﺒية
وﺗحديــد اﺣتياﺟــات وأولويــات ا�ﺠتمﻌــات ا�حﻠيــة ،وﺗوﻓــ� مﺒــادرات وإبداﻋــات ﻓــﻲ التﻌامل
مــﻊ القﻀايــا ا�ﻄروﺣــة وﺗﻌﻈــﻢ اﻹمﻜانــات.
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ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
وﺗقــوم ال�اكــة بالتالــﻲ ﻋﻠــﻰ ﺗوزيــﻊ األدوار وا�ســﺌوليات ا�تﺼفــة بالوﺿــوح والتواﻓــﻖ
ﻋﻠيهــا ،واﻻلــ�ام ا�تﺒــادل مــﻦ قﺒــل كل ﻃــرف بــﺄدواره ومســﺌولياﺗﻪ .وبﺬلــﻚ ﺗﻜــون ال�اكــة
ﻓﻠســفة ﻓــﻲ التنميــة ا�حﻠيــة والتمﻜــ� ﺗحددهــا اﺗفاقية محــددة ألﺻولها وأهداﻓهــا وﻋمﻠياﺗها،
ﺗتﺒــﲎ قيمــة الﻌمــل الﺠماﻋــﻲ وا�ﺒــادرات مــﻦ أدنــﻰ إلــﻰ أﻋﻠــﻰ .وهــﻲ ﺗتﻄﻠــﺐ قﺒــول التنــوع
والﺒنــاء ﻋﻠــﻰ إيﺠابياﺗــﻪ مــﻦ ﺧــﻼل الحــوار الديموقراﻃــﻲ وقﺒــول اﻵﺧــر ،وا�ســاءلة وإدارة
اﻻﺧتــﻼف ،والﺸــفاﻓية ،وﺧﺼوﺻــاً كــ� الروﺗــ� الﺒ�وقراﻃــﻲ ﻓــﻲ الﻌمــل التنمــوي الهــادف
إلــﻰ التمﻜــ� األ�ي وا�حﻠــﻲ والوﻃــﲏ.
 .2ﻋقﺒات رﺋيسية ﺗواﺟﻪ بناء ال�اكة الفاﻋﻠة

هنــاك ﻋــدة ﻋقﺒــات رﺋيســية ﺗﻌــوق ال�اكــة الفاﻋﻠــة ويتﻌــ� الﻌمــل ﻋﻠــﻰ ﺗﺠاوزهــا ،أبرزهــا
مــا يﻠــﻲ:
أ .مﻌوقات ﺗقاليد الﻌمل الفوقﻲ الﺬي ﺗمارسﻪ الهيﺌات الﻌامﻠة مﻊ ا�هﺠريﻦ.

ب .مﻌوقــات ﻋاﺋــدة لﺠمهــور ا�ســتفيديﻦ الــﺬي ﺗتفــﴙ ﻓيــﻪ ﺛقاﻓــة التﺒﻌيــة لﻠســﻠﻄات
الحاكمــة السياســية وا�حﻠيــة ،والــﺬي ﺗﻌــود ﻋﻠــﻰ الﻌﻼقــات الفوقيــة  -التﺒﻌية ،مما رســﺦ
لديــﻪ ســﻠوكات الﻌﺠــﺰ ا�تﻌﻠــﻢ وﺗدنــﻲ ﺗقديــر اﻹمﻜانــات الﺬاﺗيــة وﺻــوﻻ ً إلــﻰ ﻃمســها
وإهدارهــا .يتﻀــﺢ ذلــﻚ بﺠــﻼء ﻓــﻲ �اﺋــﺢ النســاء الﺸــﻌﺒية الهﺸــة الــﱵ ﺗﻌــودت ﻋﻠــﻰ
ﺗﻠقــﻲ ا�ﻌونــات ونفﻀــﺖ اليــد مــﻦ مســﺌولية إدارﺗهــا لحياﺗهــا وبنــاء مﺼ�هــا .وهــو
مــا يســتﻠﺰم ،كمــا ﺗــدل التﺠــارب التنمويــة ،ﻋمﻠيــة ﺗﻐيــ� ﺛقاﻓــﻲ لهــﺬا الﺠمهــور بحيــﺚ
يســتﻌيد ﺛقتــﻪ بﺈمﻜاناﺗــﻪ وقدرﺗــﻪ ﻋﻠــﻰ ا�ﺒــادرة ).(Yazbeck, 1998

 .3مﺒادئ وقواﻋد إدارة الﻌمل التﺸاركﻲ مﻊ �اﺋﺢ النساء األ� الﺸﻌﺒية ا�هﺠرة
يتﻄﻠــﺐ ﺗرســيﺦ ال�اكــة ﻋﻠــﻰ مســتوى ا�مارســة التنفيﺬيــة إرســاء قواﻋــد ﻋمــل ﺗتيــﺢ
ﺗدريــﺐ نســاء هــﺬه ال�اﺋــﺢ بحيــﺚ ﺗﺼــدر األﻓــﻜار ﻋنهــﻦ .ويﺄﺧــﺬ هــﺬا التدريــﺐ مــﻦ ﺧــﻼل
ا�ﺸــاركة الفﻌﻠيــة وقتــاً بالﻄﺒــﻊ وﺻــوﻻ ً إلــﻰ التحــول مــﻦ الﻌﻼقــات الفوقيــة التﺒﻌيــة إلــﻰ
ـوﻻ إلــﻰ التحيــة الفوقيــة.
الﻌﻼقــات التحتيــة األﻓقيــة وﺻـ ً

وﺗقــوم هــﺬه ا�مارســة ﻋﻠــﻰ ﻋــدة مﺒــادئ وقواﻋــد ﻻبــد أن يــدرب ﻋﻠيهــا ا�نﺸــﻄون لﻠﺠماﻋــة
ا�هﺠــرة أوﻻً ،وﺻــوﻻ ً إلــﻰ التمﻜــﻦ مــﻦ أدواﺗهــا والقناﻋــة بﺄهميتهــا وﺟدواهــا )هــوب وﺗيميــل،
 .(2010أبــرز هــﺬه القواﻋــد مــا يﻠــﻲ:

أ .يمتﻠــﻚ كل إنســان ﺧــربة واســﻌة ويتﻌﻠــﻢ الﻜثــ� مــﻦ الحيــاة وبﺸــﻜل ﺧــاص ممــﻦ
ﺗﺸــﺒﻪ أوﺿاﻋهــﻢ أوﺿاﻋــﻪ ،ومــﻦ هــﻢ أكــ� ﺧــربة منــﻪ .ولﺬلــﻚ يتﻌــ� ﻋﻠــﻰ ا�رﺷــد أو
ا�ــدرب أن يســاﻋد أﻓــراد ا�ﺠموﻋــة ﻋﻠــﻰ ﺗﺒــادل الﺨــربات ﻋــرب ﺧﻠــﻖ منــاخ يﺸــﺠﻊ ﻋﻠــﻰ
الحــوار؛ وذلــﻚ مــﻦ ﺧــﻼل الﺠﻠــوس ﻓــﻲ ﺣﻠقــة ﺣيــﺚ يســتﻄيﻊ كل واﺣــد منهــﻢ مﺨاﻃﺒــة
اﻵﺧريــﻦ واﻻســتماع إليهــﻢ والنقــاش مﻌهــﻢ وﺟهــاً لوﺟــﻪ.
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”ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻣﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﲑ“
ب .يهتــﻢ كل إنســان باألمــور الــﱵ ﺗرﺗﺒــﻂ مﺒــا�ة بحياﺗــﻪ وقﻀايــاه واهتماماﺗــﻪ
وﺣاﺟاﺗــﻪ ويتﻌﻠمهــا ب�ﻋــة .ولﺬلــﻚ ﻋﻠــﻰ ا�رﺷــد/ا�درب أن يﺸــﺠﻊ أﻋﻀــاء ا�ﺠموﻋــة
ﻋﻠــﻰ ا�ﺸــاركة ﻓــﻲ اﺧتيــار ا�واﺿيــﻊ الــﱵ ﺗهمهــﻢ ويﺨﻄﻄــون �ناقﺸــتها واســتﺨﻼص
النتاﺋــﺞ منهــا.
ج .يتﻌﻠــﻢ النــاس ﻋــادة ﻋندمــا يﻜتﺸــفون األمــور بﺄنفســهﻢ ويتﺬكــرون األﺷــياء الــﱵ
قالوهــا بﺄنفســهﻢ أكــ� مــﻦ ﺗﺬكرهــﻢ لﻠمﻌﻠومــات الــﱵ ﺗﻠيــﺖ ﻋﻠيهــﻢ .ولﺬلــﻚ ﻋﻠــﻰ ا�رﺷــد/
ا�ــدرب أن يتﺠنــﺐ التﻠقــ� وإمــﻼء ا�ﻌﻠومــات مــا أمﻜــﻦ ،وأن يﺠﻌــل ا�ﻌرﻓــة ﺗنﺒــﻊ مــﻦ
مﺸــاركة أﻋﻀــاء ا�ﺠموﻋــة.
د .يتﻌﻠــﻢ النــاس مــﻦ ﺧرباﺗهــﻢ وﺗﺠاربهــﻢ أكــ� ممــا يتﻌﻠمــون ممــا ســمﻌوه أو قــرأوه.
وﺣــﱴ يتــﻢ ذلــﻚ ﺧــﻼل الﺠﻠســة يﻄﻠــﺐ ا�رﺷــد/ا�درب مــﻦ كل ﻋﻀــو ،أو مــﻦ كل ﺛﻼﺛــة
أﻋﻀــاء )ﺣيــﺚ ﺗقســﻢ ا�ﺠموﻋــة إلــﻰ ﺛﻼﺛيــات( أن يﺼفــوا "أهــﻢ ﺣــدث اســتفادوا أو
ﺗﻌﻠمــوا منــﻪ" .وﻓــﻲ ﺧﻄــوة ﺗاليــة يحــددون "مــا هــو الــﴚء الــﺬي ﺟﻌــل ذلــﻚ الحــدث
مفيــداً" ،وﻓــﻲ ﺧﻄــوة ﺛالثــة "أن يﻌــدوا األســﺒاب الــﱵ ﺟﻌﻠــﺖ اﻻســتفادة ممﻜنــة".

ﺛــﻢ يﺠــري نقــاش ﻓــﻲ ا�ﺠموﻋــة الﻜﻠيــة ألﻓــﻜار كل ﺛﻼﺛيــة مــﻦ الثﻼﺛيــات :مــا هــو أهــﻢ
ﺣــدث ،مــا هــو الــﴚء الــﺬي ﺟﻌﻠــﻪ مفيــداً ،ومــا هــﻲ أســﺒاب هــﺬه الفاﺋــدة؟

ﺗﻄﺒــﻖ هــﺬه الﻄريقــة ﻋﻠــﻰ القﻀايــا وا�ﺸــاكل والحاﺟــات الــﱵ أﺗــﻰ األﻋﻀــاء ﻹيﺠــاد
الحﻠــول لهــا .وﻋﻠــﻰ ا�رﺷــد/ا�درب أن يتﺬكــر أن أهــﻢ الحﻠــول وأك�هــا ﺣﻈــاً بــﺄن ﺗقﺒــل
وﺗﻄﺒــﻖ هــﻲ ﺗﻠــﻚ الــﱵ ﺗنﺒــﻊ مــﻦ ا�ﺠموﻋــة ذاﺗهــا.
هـــ .يﺠــﺐ أن يحﻈــﻰ كل ﻋﻀــو ﻓــﻲ ا�ﺠموﻋــة ﻋﻠــﻰ ﻓرﺻــة با�ﺸــاركة وبالتﺸــﺠيﻊ ﻋﻠــﻰ
التفﻜــ� .وﻻبــد مــﻦ ﺗﺸــﺠيﻊ التﻌﺒــ� ﻋــﻦ أي اقــ�اح مهمــا بــدا محــدود األهميــة .ذلــﻚ أن
مثــل هــﺬه اﻻق�اﺣــات يمﻜــﻦ أن ﺗتــﻢ مناقﺸــتها والتفﻜــ� ﻓيهــا وﺗﻄويرهــا بحيــﺚ ينتــﺞ
ﻋنهــا ﺣــل ﻓﻌﻠيــاً لﻠمﺸــﻜﻠة.

إننــا بﺼــدد إﻋﻄــاء الفرﺻــة لﻠمﺠموﻋــة كــﻲ ﺗتﻌﻠــﻢ بمﺒادرﺗهــا الﺬاﺗيــة ،ﻓﺬلــﻚ هــو مــا
يرســﺦ .ﻓالتﻌﻠيــﻢ النابــﻊ مــﻦ الــﺬات والتﺠربــة وا�ﻌايﺸــة أهــﻢ مــﻦ التﻌﻠيــﻢ التﻠقيــﲏ.

و .ﻻ يــﺆدي التﻌﻠــﻢ الﺬاﺗــﻲ )ﻋﻠــﻰ ﻋﻜــﺲ التﻌﻠيــﻢ التﻠقيــﲏ( ﻓقــﻂ إلــﻰ ﺗرســيﺦ ا�ﻌﻠومات،
وإنمــا يــﺆدي إلــﻰ ﺗﺒــﲏ الحﻠــول وﺗنفيﺬهــا .ويﺸــﻜل ذلــﻚ ﻓرﺻــة مهمــة ﻓــﻲ التدريــﺐ ﻋﻠــﻰ
ا�ﺒــادرة الﺬاﺗيــة وﺗحمــل مســﺌولية ﺷــﺌون أﻋﻀــاء الﺠماﻋــة بﺄنفســهﻢ .إنــﻪ درس ﻓــﻲ
ﺗﺸــﺠيﻊ التفﻜــ� وا�ﺒــادرة إلــﻰ إيﺠــاد الحﻠــول ،وﺗنميــة روح ا�ســﺌولية الﺬاﺗيــة ﻋﻠــﻰ
ﺗولــﻲ األﻋﻀــاء ألمــور ﺣياﺗهــﻢ بﺄنفســهﻢ .وبقــدر مــا ﺗﺸــﺠﻊ ا�ﺒــادرة وﺗنمــو ا�ســﺌولية
ســتفتﺢ أمــام األﻋﻀــاء ﻓــرص اســتﻌادة اﻻﺣــ�ام الﺬاﺗــﻲ والتقديــر الﺬاﺗــﻲ والتحمــﺲ
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�ﺰيــد مــﻦ ا�ﺒــادرات لﻠتفﻜــ� بحﻠــول نابﻌــة مــﻦ ﺗﺠربتهــﻢ وﻋا�هــﻢ .ذلــﻚ هــو الﺒحــﺚ مﻌــاً
مــﻦ قﺒــل أﻋﻀــاء ا�ﺠموﻋــة ﻋــﻦ األﺟوبــة بــدﻻ ً مــﻦ إمﻼﺋهــا.
ز .يﺸــدد هــﺬا األســﻠوب ﻋﻠــﻰ ﺗمﻜــ� أﻋﻀــاء ا�ﺠموﻋــة مــﻦ ﺧــﻼل ا�ﺸــاركة اﻹيﺠابيــة،
ومــﻦ ﺧــﻼل وﻋيهــﻢ بقدراﺗهــﻢ ،ممــا يفتــﺢ بــاب التﻐيــ� وﺗدبــر وســاﺋﻠﻪ .ذلــﻚ أن التحــرر
والتﻄــور ينﻄﻠــﻖ مــﻦ النــاس أنفســهﻢ ،وإن أﻓﻀــل ﺗﻐيــ� هــو ذلــﻚ الــﺬي ينﺒــﻊ مــﻦ
آراﺋهــﻢ وقراراﺗهــﻢ ويتﻌﻠــﻖ بحاﺟاﺗهــﻢ .إننــا بﺼــدد إﺗاﺣــة الفرﺻــة لتولــﻲ مســﺌولية
ـدﻻ مــﻦ إمــﻼء الحﻠــول وﺗقديــﻢ الوﺻفــات الﺠاهــﺰة الــﱵ قــد ﻻ ﺗمــﺖ
ا�ﺼــ� الﺬاﺗــﻲ بـ ً
إلــﻰ ﻋالــﻢ أﻋﻀــاء ا�ﺠموﻋــة وانﺸــﻐاﻻﺗهﻢ ورﻏﺒاﺗهــﻢ .وهﻜــﺬا ﻓــﺈن بنــاء ﺟماﻋــة مﻌاﻓــاة
يتﻄﻠــﺐ ﺗﺸــﺠيﻊ أﻋﻀاﺋهــا ﻋﻠــﻰ التﻌﺒــ� ﻋــﻦ ﻓهمهــﻢ لﻸمــور ،وﺗﺸــﺠﻌيهﻢ ﻋﻠــﻰ ﺗﺸــﺨيﺺ
ـوﻻ إلــﻰ ﻓتــﺢ ا�ﺠــال أمامهــﻢ
مﻌــا وﺻـ ً
مﻌــا ،وﻋﻠــﻰ ﺗحﻠيــل أســﺒاب مﺸــﻜﻼﺗهﻢ ً
ﺣاﺟاﺗهــﻢ ً
ـدﻻ
كــﻲ يﺨﻄﻄــوا ويﻌمﻠــوا ﺟماﻋيــاً وﺗﺸـ �
ـاركيا .إننــا بﺼــدد ﺗولــﻲ مســﺌولية مﺼ�هــﻢ بـ ً
مــﻦ الوﻋــﻆ والوﺻايــة والفوقيــة وﺗقديــﻢ الوﺻفــات الﺠاهــﺰة .ويســتﻄيﻊ ا�رﺷــد/ا�درب
أن يــﺰود بﺒﻌــﺾ ا�ﻌﻠومــات ويقــدم بﻌــﺾ اﻻق�اﺣــات ،وﻋﻠيــﻪ أن يتﻌﻠــﻢ مــﻦ أﻋﻀــاء
ا�ﺠموﻋــة أو األ�ة بقــدر مــا يﻌﻠمهــﻢ ويﺸــ� ﻋﻠيهــﻢ وينﺼحهــﻢ.
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”ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻣﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﲑ“
الﻘســﻢ الﺜاﻧــﻲ :ﲡربــة ”ﻋامــﻞ“ وﻓﻠســﻔتﻬا يف العﻤــﻞ التنﻤــﻮﻱ اﳌﺸــارﻙ مــﻊ
الســﻮرﻳات مﺆﺳســة ﻋامــﻞ

ﻋامــل هــﻲ ﺟمﻌيــة مدنيــة ﻻ ﻃاﺋفيــة ،ﺗﺄسســﺖ ﻓــﻲ أﻋقــاب الﻐــﺰو اﻹ�اﺋيﻠــﻲ لﺠنــوب
لﺒنــان ﻓــﻲ الﻌــام  .1978لديهــا ﺣاليــاً  24مركــﺰاً ﻓــﻲ ا�ناﻃــﻖ الﺸــﻌﺒية ﻋﻠــﻰ امتــداد األرض
الﻠﺒنانيــة ،يﻌمــل ﻓيهــا  700ﺷــﺨﺺ بينهــﻢ  200يتقاﺿــون نســﺒة مﺌويــة مﻦ أﺗﻌاب نﺸــاﻃهﻢ
التﺨﺼــﴢ ﻓــﻲ ا�ﺆسســة ،إﺿاﻓــة إلــﻰ  6ﻋيــادات نقالــة بــ� ا�ناﻃــﻖ ﺗﺒﻌــاً لﻼﺣتياﺟــات
ا�حﻠيــة.

ﻋامﻞ ﲨعية مدﻧية ﻏري ﻃاﺋﻔية
إن "ﻋامــل" الــﱵ ﺧرقــﺖ التقﻠيــد ﻓــﻲ ا�ﺠتمــﻊ ا�دنــﻲ ،مﺆسســة ﺻحيــة ،اﺟتماﻋيــة،

ﺗنمويــة ،ﺣقوقيــة .اﺧتــارت ال�امهــا با�واﻃﻦ–اﻹنســان بمﻌــﺰل ﻋــﻦ ﺧياراﺗــﻪ ،وﻋﻠــﻰ مــدى
نيــﻒ وﺛﻼﺛــ� ﻋامــاً ،مــا انفﻜــﺖ "ﻋامــل" ﻓــﻲ ﺧﻄهــا الوﻃــﲏ اﻹنســانﻲ ،الراﻓــﺾ لﻠﻄاﺋفيــة
وسياســات الﺸــحﻦ والتحريــﺾ ،وكل مــا يﻌــوق قيــام الدولــة – الوﻃــﻦ ،ﻋﻠــﻰ قاﻋــدة ا�ســاواة
ﻓــﻲ الحقــوق والواﺟﺒــات .وكانــﺖ ﻻ ﺗــﺰال ﺗمــارس دور ا�حــرك ﻓــﻲ إﻃــار منﻈمــات ا�ﺠتمــﻊ
ا�دنــﻲ ،ﻓــﻲ الحــرب الﻐﺸــوم والســﻠﻢ القﻠــﻖ ،متﺼديــة لثقاﻓــة اﻻنقســام والنقــد الهــدام
وهيمنــة الﺸــﺨﺺ ،وذهنيــة كل ﳾء أو ﻻ ﳾء الســاﺋدة ﻋمومــاً ﻓــﻲ ﻋا�نــا الﻌربــﻲ .وألن
"ﻋامــل" ﻻ ﺗمثــل ﻓﺌــة أو ﻃاﺋفــة ،ﻓقــد اســتمدت قوﺗهــا مــﻦ ﻓﻌاليتهــا ﻓــﻲ ا�ناﻃــﻖ الﺸــﻌﺒية،
مﻌتمــدة ﺻيﻐــة اﻻنفتــاح ﻋﻠــﻰ الﺠميــﻊ ،مــا أﺗــاح لهــا مﺠــاﻻ ً ﺣيويــاً لتﻄﺒيــﻖ برامﺠهــا
التنمويــة ،والتواﺻــل اﻹيﺠابــﻲ مــﻊ كل الفﺌــات ،مﺸــددة ﻋﻠــﻰ ﺛقاﻓــة الحقــوق ،ﻓــﻲ ﺣريــة
التﻌﺒــ� والﺼحــة والتﻌﻠيــﻢ والﻌمــل والســﻜﻦ والﻐــﺬاء والﺒيﺌــة الســﻠيمة ،ومﺸــاركة ا�ــرأة
ﻓــﻲ ا�ﺠتمــﻊ ،وﺗﻌﺰيــﺰ دور الﺸــﺒاب ﺟيــل الحــا� وا�ســتقﺒل ،وذلــﻚ بمﻌــﺰل ﻋــﻦ الﺨيــارات
السياســية والﻌقاﺋديــة وﻋــﻦ اﻻنتمــاءات الﺠﻐراﻓيــة.
ومﻦ أﺟل ذلﻚ ﺗﺒنﺖ ﻋامل ﻋدة متﻄﻠقات أبرزها ما يﻠﻲ:
 .1رﻓــﻊ ﺷــﻌار "التفﻜــ� اﻻيﺠابــﻲ والتفــاؤل ا�ســتمر" ،ﻓــﻲ وﺟــﻪ ﺷــﻌار "الهــدم ﻋﻠــﻰ
يــدي وﻻ الﺒنــاء ﻋﻠــﻰ يــد الﻐــ�".
 .2اﻋتمــاد ﺧﻄــة "ا�يمــات الثــﻼث" :مﺒــدأ ،موقــﻒ ،ممارســة ،أي "ﻓﻜــر" و"قــول"
و"ممارســة" .ألن الﻌمــل القويــﻢ يفــ�ض وﺟــود مﺒــدأ ،وا�ﺒــدأ يفــ�ض موق ًفــا وا�وقــﻒ
يتﻄﻠــﺐ ممارســة.
 .3اﻋتمــاد أســﻠوب ﻓــﻲ التﻌاﻃــﻲ مــﻊ األﺻدقــاء وا�حايديــﻦ واألﺧﺼــام .ﻋــرب ﺗوﺛيــﻖ
الﻌﻼقــة مــﻊ األﺻدقــاء ،وﺗحويــل ا�حايديــﻦ إلــﻰ أﺻدقــاء ،والســﻌﻲ إلــﻰ ﺗحييــد
األﺧﺼــام.
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 .4اﻋتمــاد الحــﺲ القيــادي الســﻠيﻢ ،وﺗﻀمــ� مفهــوم القيــادة ذي الﺒﻌــد ا�دنــﻲ مﺒــادئ
مﻌــا" ،والتﻌاﻃــﻲ ا�ﺒا�
أساســية ،منهــا" :النﻈــر
داﺋمــا" إلــﻰ األمــور مــﻦ ﻋــدة زوايــا ﻓــﻲ آن ً
ً
وا�ﺒســﻂ والﻌﻠــﲏ مــﻊ ا�ﺸــﻜﻼت اليوميــة ،ولﻌــﺐ دور ا�حــرك الفﻌــال لﻄاقــات النــاس ،ﻋــرب
اكتﺸــاف ﻃاقاﺗهــﻢ الﻜامنــة .باﻹﺿاﻓــة إلــﻰ ﺗﺒــﲏ ﺛقاﻓــة الحــوار الﺒنــاء وﺗوزيــﻊ األدوار ،ﻻ
ﺛقاﻓــة اﻹمــﻼء ،مــﻊ األﺧــﺬ بﻌــ� اﻻﻋتﺒــار ) (NiroSivanathawa and others, 2004ﻋــدم
إﻏفــال أهميــة النقــد الﺬاﺗــﻲ وإﻋــادة التقويــﻢ ،ﻓــﻲ ســﺒيل الحفــاظ ﻋﻠــﻰ الﺸــفاﻓية والرؤيــة
الﻌﻠميــة ﻓــﻲ ﺗرﺷــيد الﻌمــل التﻄوﻋــﻲ.
وﻓــﻲ ﻇــل اســتيﻌاب هــﺬا الواقــﻊ ،انﻄﻠقــﺖ "ﻋامــل" ﻓــﻲ ﺧﻄــﻂ واســ�اﺗيﺠية مــﻊ برامــﺞ
متﺨﺼﺼــة ﺗﻌتمــد ﻋﻠــﻰ ﺗوﺟــﻪ مثﻠــﺚ األﺿــﻼع )ﺧدمة-ﺗنمية-ﺣقــوق( ﻋــرب ﺗوﻓــ�:
أ .مﺸــاريﻊ الﺨدمــات الﺼحيــة – اﻻﺟتماﻋيــة ال�بويــة التﺄهيﻠيــة ﻓــﻲ ا�ناﻃــﻖ الﺸــﻌﺒية
مــﻊ مســاهمات رمﺰيــة مــﻦ ا�ســتفيديﻦ ﻓــﻲ روح مــﻦ التﻀامــﻦ وليــﺲ اﻹﺣســان.
ب .الربامــﺞ التنمويــة ا�تمثﻠــة ﻓــﻲ أن ﺗﻜــون أكــ� إ�اكاً لﻠنــاس ﻓــﻲ ا�ﺠتمــﻊ ا�حﻠــﻲ
وبﻠــورة م�وﻋــات مربمﺠــة لﻠتنميــة والﻌمــل.
ج .مــﻦ أﺟــل ﺗﻌﺰيــﺰ ﺛقاﻓــة ﺣقــوق اﻹنســان ﻓــﻲ التﻌﺒــ� والﺼحــة والتﻌﻠيــﻢ والســﻜﻦ
والﺒيﺌــة والﻐــﺬاء والﻌمــل وﺗﻄويــر مفهــوم التنميــة التﺸــاركية بــدءاً با�ــرأة والﺸــﺒاب
والفﺌــات ا�همﺸــة باﺗﺠــاه بنــاء ا�واﻃــﻦ – اﻹنســان بمﻌــﺰل ﻋــﻦ الﺨيــارات السياســية
والثقاﻓيــة ،باﻋتﺒــار أن منﻈمــات ا�ﺠتمــﻊ ا�دنــﻲ ،ومــﻦ ﺿمنهــا "ﻋامــل" ،يﺠــﺐ أن ﺗﻌمــل
ﻋﻠــﻰ ﺗﻌميــﻢ ﺛقاﻓــة الحقــوق والتﺨﻠــﺺ مــﻦ التﻌﺼــﺐ والتميــ� القاﺋمــ� ﻋﻠــﻰ أســاس
الديــﻦ والﻌقيــدة .وﺗﻌمــل ﻋﻠــﻰ إقــرار مســاواة ﺟميــﻊ ا�واﻃنــ� أمــام القانــون وﺣــﻖ كل
منهــﻢ ﻓــﻲ ﺣريــة التفﻜــ� والتﻌﺒــ� .أﺻﺒحــﺖ "ﻋامــل" منــﺬ الﻌــام  2010ﺟمﻌيــة دوليــة
مقرهــا ﺟنيــﻒ ،والهــدف مــﻦ ذلــﻚ ،الســﻌﻲ وبالتﻌــاون مــﻊ منﻈمــات ا�ﺠتمــﻊ ا�دنــﻲ
الﺼديقــة ﻓــﻲ بــﻼد الﺸــمال والﺠنــوب إلــﻰ ﺗفﻌيــل الﻌمــل اﻹنســانﻲ ،وﻋــدم إﻏراقــﻪ ﻓــﻲ
"أﺟنــدات" ﻻ ﺗتواﻓــﻖ مــﻊ مﺼالــﺢ ﺷــﻌوبها ،إلــﻰ اﻻلــ�ام بقﻀايــا الﺸــﻌوب الﻌادلــة،
وأن يﻜــون اﻹنســان هــو الهــدف وا�حــرك .وﻓــﻲ هــﺬا الســياق ﻓﺈنهــا ﺗتﺸــارك ﻓــﻲ ﺗنفيــﺬ
برامــﺞ مﺸــ�كة مــﻊ ﺟمﻌيــات ﻓــﻲ مــ� واألردن وﺟنيــﻒ وﻓرنســا...
ﻓــﻲ كل هــﺬه التوﺟهــات ﻻبــد مــﻦ الﻌمــل مــﻦ ﺧــﻼل ا�ﺸــاركة الفاﻋﻠــة لﻠفﺌــات الﺸــﻌﺒية بحيﺚ
ﺗﺼﺒــﺢ هــﻲ الفاﻋــل وا�ﺒــادر والﻼﻋــﺐ األســاﳼ ،ويﺼﺒــﺢ دور هيﺌــات ا�ﺠتمــﻊ ا�دنــﻲ هــو
دور ا�يـ ّـ� الــﺬي يوﻓــر ا�ــوارد والﺨــربات ،ويﺸــﻜل ﻋﻠــﻰ الــدوام ﺻمــام أمــان وقــوى ﺿاﻏﻄة
باﺗﺠــاه بنــاء ا�واﻃــﻦ ا�تمتــﻊ بﻜامــل ﺣقوقــﻪ وا�نمــﻲ لﻜامــل ﻃاقاﺗــﻪ وقدراﺗــﻪ ،وا�مســﻚ
بﺰمــام مﺼــ�ه وﺗســي� ﺣياﺗــﻪ ،وا�ﺸــارك بفاﻋﻠيــة ﻓــﻲ التنميــة الوﻃنيــة ا�ســتدامة.
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”ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻣﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﲑ“
ﺗﻌمل هﺬه ال�اكة ﻋﻠﻰ ﺗحقيﻖ أهداف ﻋامل التالية:

 .1ﺗوﻓــ� الحــﻖ لﻠﺠميــﻊ ﻓــﻲ التﻌﺒــ� ،الﺼحــة ،التﻌﻠيــﻢ ،الســﻜﻦ ،الﻌمــل ،الﻐــﺬاء ،الﺒيﺌــة
الســﻠيمة ،بمﻌــﺰل ﻋــﻦ الﺠنــﺲ والﻌقيــدة والديــﻦ.
 .2ﺗمﻜــ� الفﺌــات ا�همﺸــة لﻠمﺸــاركة ﻓــﻲ الﻌمﻠيــة التنمويــة وﺗﺸــﺠيﻊ ا�ﺒــادرات ا�حﻠيــة
والتقويــﻢ ا�ســتمر لﻠربامــﺞ وﺗﺼويﺒهــا بمــا يتــﻼءم مــﻊ ﺣاﺟــات النــاس وﺗﻄﻠﻌاﺗهــﻢ.
 .3إ�اك النســاء ﻓــﻲ اﻻســ�اﺗيﺠية التنمويــة لﻠﺠمﻌيــة وﺗﻌﺰيــﺰ دورهــﻦ الريــادي ﻓــﻲ
ا�ﺠتمــﻊ.

ﺧﺼوﺻــا التﻌﻠيميــة والتدريﺒيــة منهــا،
 .4إ�اك الﺸــﺒاب ﻓــﻲ الربامــﺞ التنمويــة،
ً
مســتقﺒﻼ.
وﺗﺄهيﻠهــﻢ لتحمــل ا�ســﺌوليات القياديــة
ً
وﻋا�يــا ،وال�اكــة مــﻊ
إقﻠيميــا،
محﻠيــا،
 .5ﺗﻌﺰيــﺰ التنســيﻖ مــﻊ الهيﺌــات األهﻠيــة،
ً
ً
ً
القﻄاﻋــ� الﻌــام والﺨــاص ﻓــﻲ الربمﺠــة والتﺨﻄيــﻂ والتنفيــﺬ ،مــﻦ أﺟــل ﺗنميــة مســتدامة.

ﲢدﻳات ﺃﺯمة الناﺯﺣﲔ
يﻀــاف إلــﻰ التحديــات الــﱵ ﺗواﺟههــا مﺆسســة ﻋامــل الدوليــة وا�ﺠتمــﻊ الﻠﺒنانــﻲ كاﻓــة،
ـوءا مــﻊ الوقــﺖ ،ﻓﻠﺒنــان ا�ثقــل
أزمــة النازﺣــ� ،ا�ســتمرة منــﺬ ﺧمــﺲ ســنوات والــﱵ ﺗــﺰداد سـ ً
بﺄزماﺗــﻪ الحيويــة يســتﻀيﻒ اليــوم مــا يﻌــادل ﺣوالــﻲ نﺼــﻒ ســﻜانﻪ مــﻦ النازﺣــ� ،ﻓــﻲ
ﻇــل ﻏيــاب التﻀامــﻦ الدولــﻲ وإنهــاك ا�ﺠتمــﻊ ا�ﻀيــﻒ.
ﻓﺈيﺠــاد ﺻيﻐــة موازنــة بــ� الﻌمــل مــﻊ ا�ﺠتمــﻊ الﻠﺒنانــﻲ والنازﺣــ� الســوري� هــﻲ مســﺄلة
ﺧﺼوﺻــا أن ا�انحــ� وا�نﻈمــات الدوليــة ،لــﻢ يقدمــوا ﺣــﱴ اﻵن لﻠمﺠتمــﻊ
ﺻﻌﺒــة ﺟـ �ـدا،
ً
الﻠﺒنانــﻲ ا�ﻀيــﻒ )الــﺬي يﻌانــﻲ نﺼــﻒ ســﻜانﻪ مــﻦ الفقــر ا�دقــﻊ والﺒﻄالــة بــﻜل أﺷــﻜالها(
أي مقومــات إســنادية ﺗســاﻋده ﻋﻠــﻰ اﺣتﻀــان هــﺬا الﻌــدد الهاﺋــل مــﻦ النازﺣــ� ،الــﺬي
يﻌيــﺶ  %70منهــﻢ ﺗحــﺖ ﺧــﻂ الفقــر وبــدون أي إنتــاج مــادي ،ﻓــﻲ ﻇــل ﺗﺨفيــﺾ ا�ســاﻋدات
الــﱵ كانــﺖ ﺗقــدم لهــﻢ ســاب ًقا مــﻦ منﻈمــة األﻏﺬيــة ومفوﺿيــة الﻼﺟﺌــ�.
ولﻜــﻦ "ﻋامــل" وﻋﻠــﻰ الرﻏــﻢ مــﻦ هــﺬا الواقــﻊ ﻻ ﺗــﺰال ﺗﺠــد قــدرة ﻋﻠــﻰ اﻻســتمرار بﺠميــﻊ
ﺧدماﺗهــا واﺣتﻀانهــا لﻠمﺠتمــﻊ الﻠﺒنانــﻲ ولﻜنهــا ﺗحــﺬر مــﻦ أن الوﺿــﻊ "كارﺛــﻲ متفﺠــر"
وأن أزمــة النازﺣــ� إذا بقيــﺖ ﻋﻠــﻰ هــﺬه الحــال ،ﻓهــﻲ قنﺒﻠــة موقوﺗــة ،ســتنفﺠر ﻓــﻲ وﺟــﻪ
الﺠميــﻊ.

ـوﻻ لتفــادي هــﺬه الﻜارﺛــة ،انﻄﻼ ًقــا مــﻦ رؤيتهــا وﺗﺠربتهــا
وكانــﺖ "ﻋامــل" قــد اق�ﺣــﺖ ﺣﻠـ ً
ﻓــﻲ هــﺬا ا�يــدان ،وﺗــرى إمﻜانيــة لتحقيــﻖ هــﺬه الحﻠــول ﻋــرب ممارســة كل أﺷــﻜال الﻀﻐوﻃات
ﻋﻠــﻰ ا�ﺠتمــﻊ الدولــﻲ مــﻦ أﺟــل إيﺠــاد ﺣــل ســياﳼ لﻸزمة ﻓﻲ ســوريا لﻜﻲ يتمﻜــﻦ النازﺣون
مــﻦ الﻌــودة إلــﻰ بﻠدهــﻢ ،وبانتﻈــار ذلــﻚ أن يقــوم لﺒنــان بﺈﺟــراءات أساســية.
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ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 .1أن ﺗﻀــﻊ الحﻜومــة الﻠﺒنانيــة ﺧﻄــة ﻃــوارئ ﺷــامﻠة ﻓﻲ ا�ﺠاﻻت اﻻقتﺼاديــة واﻻﺟتماﻋية
والﺼحيــة وال�بويــة واﻹﻏاﺛيــة ،وبالتﻌــاون مــﻊ منﻈمــات ا�ﺠتمــﻊ ا�دنــﻲ ﻓــﻲ لﺒنــان
والﺒﻠديــات ك�يــﻚ ﻓــﻲ التﺨﻄيــﻂ والتنفيــﺬ ،وأن يتــﻢ التﻌــاون مــﻊ ا�نﻈمــات الدوليــة وﻓــﻲ
ا�قدمــة ا�فوﺿيــة الﻌﻠيــا لﻼﺟﺌــ� واألمــﻢ ا�تحــدة ،وأن يﻌﻄــﻲ دور كﺒــ� ﻓــﻲ هــﺬه الﻌمﻠيــة
لﻠهيﺌــة الﻌﻠيــا لﻺﻏاﺛــة ولــوزارة الﺼحــة والﺸــﺌون اﻻﺟتماﻋيــة ومنﻈمــات ا�ﺠتمــﻊ ا�دنــﻲ
الﻠﺒنانــﻲ ﻓــﻲ ﺗحديــد الحاﺟــات وكيفيــة ﺗﻠﺒيتهــا بالتﻌــاون مــﻊ ا�نﻈمــات الدوليــة.
منحــا ماليــة ﺗقــدم مﺒــا�ة لﻠﻌاﺋديــﻦ
 .2إﻃــﻼق بحــﺚ مــﻊ األمــﻢ ا�تحــدة ﻹﻋﻄــاء النازﺣــ�
ً
إلــﻰ ســوريا ،بحيــﺚ يمﻜنهــﻢ اﻻســتفادة مــﻦ إﻋــادة بنــاء منازلهــﻢ وﺗمﻜينهــﻢ مــﻦ اســتﻌادة
ﺣياﺗهــﻢ الﻄﺒيﻌيــة ﻓــﻲ بﻼدهــﻢ.
 .3ﺗنســيﻖ ا�نﻈمــات ﻏــ� الحﻜوميــة الدوليــة مــﻊ الهيﺌــات األهﻠيــة الﻠﺒنانيــة ك�يــﻚ ومــﻦ
ﺣاليــا ﻓــﻲ أﻏﻠــﺐ األﺣيــان ،وهــﺬا
موقــﻊ النديــة ،وﻻ ﺗﻌمــل ﻋﻠــﻰ أﺧــﺬ دورهــا كمــا يحﺼــل
ً
مــا يســمﻰ باﻻســتﻌمار الﺠديــد ) (Neocolonialismوإلــﻰ �ف ا�ســاﻋدات ﻓــﻲ مﻌﻈمهــا
ﻋﻠــﻰ النازﺣــ� وليــﺲ لﻸمــور اﻹداريــة والﻠوﺟســتية وال�نســة.
ســوءا
 .4أن ﺗوﻓــر الحﻜومــة ﺧﻄــة ﻃــوارئ ﺛانيــة ،ﻓــﻲ ﺣــال ازداد الوﺿــﻊ ﻓــﻲ ســوريا
ً
كحﺼــول مﻌــارك ﻓــﻲ دمﺸــﻖ وريفهــا الــﱵ يقﻄــﻦ ﻓيهــا ﺣوالــﻲ ســتة مﻼيــ� نســمة ســيﻠﺠﺄ
منهــﻢ إلــﻰ لﺒنــان مﻠيــون نســمة ﻋﻠــﻰ األقــل ،ﺧاﺻــة إلــﻰ منﻄقــة الﺒقــاع ا�تاﺧمــة ممــا يﻌــﲏ
أن ﻋــدد النازﺣــ� ســيوازي ﺿﻌــﻒ ســﻜان لﺒنــان ،ممــا يﻀاﻋــﻒ ﻓــﻲ الحالــة الﻜارﺛيةالــﱵ
نﻌيﺸــها.
 .5ﺧﻄــة ﻃــوارئ ﺛالثــة :ﻋندمــا يتــﻢ إيﺠــاد ﺣــل ســياﳼ لﻸزمــة ﻓــﻲ ســوريا ،ﻓمــا هــو
دورنــا؟ ﺧاﺻــة منﻈمــات ا�ﺠتمــﻊ ا�دنــﻲ ،ﻓــﻲ مســاﻋدة أهﻠنــا ﻓــﻲ ســوريا ﻓــﻲ ﻋمﻠيــة إﻋــادة
الﺒنــاء والتﺄهيــل وإﻋــادة الحيــاة إلــﻰ مﺠراهــا الﻄﺒيﻌــﻲ.
ﻓفــﻲ أﻓﻀــل ﺣاﻻﺗــﻪ لــﻢ يتﺨــﻂ الدﻋــﻢ الــﺬي ﺗوﻓــره ا�نﻈمــات الدوليــة �واﺟهــة اﺣتياﻃــات
النازﺣــ� إلــﻰ لﺒنــان نســﺒة  %19ﻓقــﻂ مــﻦ ﺣﺠــﻢ الدﻋــﻢ ا�وﻋــود.
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”ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻣﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﲑ“
منﻬﺠية العﻤﻞ مﻊ اﳌرﺃﺓ يف مﺆﺳسة ﻋامﻞ
إن الرؤيــة الــﱵ ﺗقــود مﺆسســة ﻋامــل الدوليــة ،ﻓــﻲ الﻌمــل اﻻﺟتماﻋــﻲ -اﻹنســانﻲ ،مســتمدة
باألســاس مــﻦ التﺠربــة ا�يدانيــة ومســتنﺒﻄة مــﻦ ﺣاﺟــات وﺧﺼوﺻيــة ا�ﺠتمــﻊ الﻠﺒنانــﻲ
الــﺬي نﺸــﺄت ﻓيــﻪ ،األمــر الــﺬي أﻋﻄاهــا ﻃيﻠــة الﻌقــود ا�اﺿيــة ،القــدرة والﻠيونــة ﻋﻠــﻰ
إﺣــداث التﻐيــ� ونــ� بــﺬوره ﻓــﻲ مﺨتﻠــﻒ ا�ياديــﻦ واألﺟيــال.
إن ﻋامــل ﻻ ﺗــرى أن هنــاك أي إمﻜانيــة لﺼناﻋــة التﻐيــ� ﻓــﻲ الﻌالــﻢ الﻌربــﻲ ،ﻋــرب قوالــﺐ
مســتوردة مــﻦ ا�ﺠتمﻌــات األﺧــرى ،وﺧﺼوﺻــاً الﻐربيــة ،ذلــﻚ أن بنيــة كل مﺠتمــﻊ ﺗتﻄﻠــﺐ
أدوات مﺨتﻠفــة ومدروســة �ﻌالﺠــة مﺸــﻜﻼﺗﻪ وﺣاﺟاﺗــﻪ ،وقــد راكمــﺖ ﺧﻼل ﺗﺠربتهــا الﻄويﻠة
ﺧــربات ونﻈــرة ﻋميقــة ﻓــﻲ ا�ﺸــﻜﻼت واألزمــات اﻻﺟتماﻋيــة الــﱵ يﻌانــﻲ منهــا لﺒنــان،
وﻻﺣ ًقــا اســتﻄاﻋﺖ ﺗﻜويــﻦ ﻓﻜــرة ﻋمﻼنيــة ﺣــول النســيﺞ اﻻﺟتماﻋــﻲ لﻠﻼﺟﺌــ� الســوري�
والﻌراقيــ� ،والنفــوذ ﻋــربه ﻻيﺠــاد ﺟســور ﺗواﺻــل ودمــﺞ مــﻊ ا�ﺠتمــﻊ ا�ﻀيــﻒ ،ﻋــرب
ﺗرويــﺞ ﺛقاﻓــة ا�واﻃنــة والحقــوق ا�دنيــة ،بﻌــد أن قدمــﺖ مﻠيــون ونﺼــﻒ ا�ﻠيــون ﺧدمــة
لهــﺆﻻء الﻼﺟﺌــ� ﺧــﻼل الســنوات الـــ 4ا�اﺿيــة.
إن مﺆسســة ﻋامــل وﻓــﻲ ﺻﻠــﺐ رؤيتهــا وﺗﺄسيســها ،ﺗســاند قﻀايــا ا�ــرأة وﺗراهــﻦ ﻋﻠيهــا ﻓــﻲ
زرع الثقاﻓــة الﺠديــدة وبنــاء األ�ة ،ﻓهــﻲ أم ا�ﺠتمــﻊ ومﺨــﺰن الثقاﻓــة والقيــﻢ ،وهــﻲ ا�وﺟــﻪ
األول لﻠﺬكــور ومﺼــدر لثقاﻓتهــﻢ وســﻠوكهﻢ اﻻﺟتماﻋــﻲ ،ومــﻦ الﺠديــر بالﺬكــر ﻓــﻲ هــﺬا الســياق
أن  %80مــﻦ أﺻــل  800ﻋامــل ومتﻄــوع ﻓــﻲ مﺆسســة ﻋامــل هــﻦ مــﻦ النســاء والفتيــات،
وذلــﻚ �ــا ﺗــراه ﻋامــل مــﻦ قــدرة ﻋﻠــﻰ القيــادة اﻻﺟتماﻋيــة واﻹنســانية الــﱵ ﺗتمــ� بهــا ا�ــرأة،
إﺿاﻓــة إلــﻰ القــدرة ﻋﻠــﻰ القيــادة والتﻐيــ� الســياﳼ الــﺬي لــﻢ ﺗﻌــﻂ ا�ﺠــال الحقيقــﻲ ﺣــﱴ
اليــوم ﻓــﻲ الﻌالــﻢ الﻌربــﻲ ،ولﻜــﻦ ﻋامــل ﺗﻌمــل مــﻦ ﺧــﻼل قواﻋــد ﻋﻠميــة مﻌينــة ،أبرزهــا ،أن
التمﻜــ� اﻻقتﺼــادي – اﻻﺟتماﻋــﻲ والــﺬي ي�اﻓــﻖ مــﻊ ﺗوﻋيــة ﺛقاﻓيــة ورﻋايــة ﺻحيــة هــو
الســﺒيل الﻌﻠمــﻲ الوﺣيــد لﺒنــاء قــدرة قياديــة ﻓــﻲ ا�ﺠــاﻻت السياســية لﻠنســاء وليــﺲ الﻌﻜــﺲ.
إن النﻀــال مــﻦ أﺟــل الحقــوق السياســية لﻠمــرأة ،هــو ﻋمﻠيــة دوران ﻓــﻲ ﺣﻠقــات مفرﻏــة،
ﺗﺼــﺐ ﻓــﻲ آﺧــر ا�ﻄــاف ﻓــﻲ مﺼﻠحــة النﻈــام الســﻠﻄوي األبــوي الــﺬي يحﻜــﻢ مﻌﻈــﻢ ﺛقاﻓــات
وﺣﻜومــات الﻌالــﻢ إلــﻰ ﺣــد اليــوم ،وﺧﺼوﺻــاً لﺒنــان وا�نﻄقــة الﻌربيــة ،وقــد التمســﺖ
مﺆسســة ﻋامــل هــﺬا األمــر بﻌــد ﻋقــود مــﻦ نهايــة الحــرب األهﻠيــة وﻋمــل ميدانــﻲ مــﻊ ﺟميــﻊ
الﺒيﺌــات ﻓــﻲ ا�ﺠتمــﻊ الﻠﺒنانــﻲ ،لتﻼﺣــﻆ أن منﻈومــة القيــﻢ والســﻠوك الــﱵ كانــﺖ ﺗنقﻠهــا
األم ألﻃفالهــا قﺒــل الحــرب األهﻠيــة وﺣــﱴ اليــوم ،هــﻲ ذاﺗهــا ،ممــا يــﺆدي إلــﻰ إنتــاج ﺷــﻜل
النﻈــام الســياﳼ نفســﻪ ،والﻌقﻠيــة نفســها ،ﻋﻠــﻰ الرﻏــﻢ مــﻦ وﺟــود ﺣريــة سياســية لﻠنســاء
ﻓــﻲ لﺒنــان.
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ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
كيﻒ استﻄاﻋﺖ ﻋامل النفاذ مﻦ هﺬا النسيﺞ ا�ﻌقد وزرع بﺬور التﻐي�؟

مﻌﻈــﻢ ا�راكــﺰ التابﻌــة �ﺆسســة ﻋامــل ﺗحــرص ﻋﻠــﻰ وﺟــود برامــﺞ ﺗﺄهيــل وﺗمﻜــ� ﺗﻌــﲎ
با�ــرأة ،ﺗتﻀمــﻦ التمﻜــ� ا�هــﲏ ،التﺄهيــل النفــﴘ واﻻﺟتماﻋــﻲ ،التوﻋيــة الﺼحيــة ،التوﻋيــة
الثقاﻓيــة ،ﺗرويــﺞ ﺣقــوق اﻹنســان وا�ــرأة.

كامــﻼ ﻓــﻲ منﻄقــة ﻋــ� الرمانــة ،لﻠتنميــة اﻻﺟتماﻋيــة الﺨاﺻــة
كمــا ﺗﺨﺼــﺺ مركــ ًﺰا
ً
بالنســاء ،ﺗنﻈــﻢ ﻓيــﻪ بﺸــﻜل دوري ومنــﺬ الﻌــام  ،2007دورات مهنيــة منوﻋــة ،وﺟﻠســات
ﺗوﻋيــة اﺟتماﻋيــة وﺛقاﻓيــة ﻓــﻲ مﺠــاﻻت ﻋــدة .وقــد أنــ� ا�ركــﺰ بدايــة بﻐيــة اﻻســتﺠابة
لحاﺟــة الﻼﺟﺌــات الﻌراقيــات ،ليتوســﻊ وﺗتوســﻊ ﺧدماﺗــﻪ ﻻﺣ ًقا ليﺸــمل الﻼﺟﺌات الســوريات
والســودانــيــــات ،وﻏـيـرهـــﻦ مـــﻦ ﺿـحـايـا الحـروب واألزمـات اﻻﺟتـماﻋيـة ،وهـو اﻵن مـﻼذ
لـــ  600امــرأة يﺸــاركﻦ ﻓــﻲ التدريــﺐ واﻹنتــاج الحرﻓــﻲ وﺟﻠســات التوﻋيــة بﺸــﻜل داﺋــﻢ،
إﺿاﻓــة إلــﻰ باقــﻲ النســاء الﻠواﺗــﻲ يﺄﺗــ� بﺸــﻜل مســتمر لﻼســتفادة مــﻦ إﺣــدى ﺧدمــات
ا�ركــﺰ.
ويﺬكــر هنــا أن الﻌــدد األكــرب مــﻦ النازﺣــ� الســوري� يتﻜــون مــﻦ النســاء واألﻃفــال ،ﺣيــﺚ
يﻌيــﺶ ﻓــﻲ لﺒنــان ،ســواء ﺿمــﻦ الـــ  1300مﺨيــﻢ الرســمﻲ وﻏــ� الرســمﻲ ،أو ﺿمــﻦ ا�ناﻃــﻖ
الســﻜنية الداﺧﻠيــة ،ﺣوالــﻲ  600ألــﻒ امــرأة.

اﻋتمــدت مﺆسســة ﻋامــل نهﺠــاً متمايــﺰاً ﻋــﻦ باقــﻲ الﺠمﻌيــات الــﱵ ﺗﻌــﲎ بﺸــﺌون ا�ــرأة ﻓــﻲ
الﻌالــﻢ الﻌربــﻲ ،وﻋﻠــﻰ الرﻏــﻢ مــﻦ أنهــا ﺗتﺸــارك مــﻊ هــﺬه الﺠمﻌيــات وا�نﻈمــات ا�حﻠيــة
والدوليــة ﻓــﻲ منــا�ة قﻀايــا ا�ــرأة ودﻋــﻢ دورهــا اﻻﺟتماﻋــﻲ والســياﳼ ﻓــﻲ ا�ﺠتمﻌــات،
واﻹيمــان بمﻜامــﻦ التﻐيــ� والقــوى الــﱵ ﺗمتﻠﻜهــا لتﻐيــ� مﺼــ� الﻌالــﻢ وإنﺸــاء الثقاﻓــة
الﺠديــدة ،إﻻ أن مﺆسســة ﻋامــل وبﻌــد التﺠربــة ا�يدانيــة والﻌمــل مــﻊ ا�ــرأة الﻌربيــة مــﻦ
ﺧــﻼل برامﺠهــا ،اكتﺸــفﺖ أن كل ﺧﻄــاب ﺻدامــﻲ ﺿــد الرﺟــل هــو ﺧﻄــوة ﺧــا�ة ﻓــﻲ
ســﺒيل ﺗحقيــﻖ الحﺼانــة والﻌدالــة لﻠنســاء ،ألن الرﺟــل هــو ال�يــﻚ الﻄﺒيﻌــﻲ لﻠمــرأة ﻓــﻲ
بنــاء ا�ﺠتمﻌــات وﺗحقيــﻖ قيــﻢ الﻌدالــة والديمقراﻃيــة ،وهــو ﻓــﻲ آﺧــر األمــر ابــﻦ هــﺬه ا�ــرأة.

وﺗمتﻠــﻚ ﻋامــل رﺻيــداً ﻏنيــاً مــﻦ التﺠــارب الناﺟحــة ،الــﱵ أدت إلــﻰ التﻌــاون مــﻊ ﺟميــﻊ
أﻓــراد األ�ة ،ﻋﻠــﻰ ﺗحســ� وﺿــﻊ ا�ــرأة وﺗﻐيــ� مﻜانتهــا وﺣقوقهــا ﺿمــﻦ هــﺬه األ�ة أو
الﺒيﺌــة اﻻﺟتماﻋيــة.
مــﻦ هنــا وﻓــﻲ إﻃــار الــدور ا�نــاط بمﺆسســة ﻋامــل لتﺄديــة مهمــة رﺋيســية ﺗتمثــل ﻓــﻲ الﻌمــل
مــﻊ الﻼﺟﺌــ� الســوري� ،وﺗﺄهيﻠهــﻢ لﺒنــاء بﻠدهــﻢ بﻌــد الحــرب ،ناﺿﻠــﺖ ﺧــﻼل الســنوات
األربــﻊ األﺧــ�ة ،لتحﺼــ� الﻼﺟﺌــ� مــﻦ ﺗﻜــرار النمــوذج الﻠﺒنانــﻲ ﻓــﻲ بﻠدهــﻢ والﻌمــل مــﻊ
ﺟميــﻊ ال�اﺋــﺢ الﻌمريــة لﺼناﻋــة الﻜــوادر اﻻﺟتماﻋيــة الــﱵ ســيﻠقﻰ ﻋﻠــﻰ ﻋاﺗقهــا بنــاء
ا�ﺠتمــﻊ الســوري ،ﻋــرب مﺠموﻋــة مــﻦ اﻵليــات ا�تﻜامﻠــة ﺿمــﻦ الرؤيــة الﻜﺒــ�ة �ســتقﺒل
أﻓﻀــل.
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2016 - 2011

دﺧول سوق الﻌمل
وإ�اك الرﺟل

بداية الحرب السورية وال�وح:
ﺗــﻢ إﻃــﻼق برنامــﺞ ﺗمﻜــ� ا�ــرأة اقتﺼاديــاً وإﻋﻄاﺋهــا ﻓــرص
الدﺧــول لســوق الﻌمــل ،إﺿاﻓــة إلــﻰ اﻋتمــاد برامــﺞ ﺗدريــﺐ
وﺗﺄهيــل اﺟتماﻋــﻲ ﺗهــدف لﺒنــاء كــوادر ﺗﻌيــد بنــاء ســوريا،
اقتﺼاديــاً وبيﺌيــاً واﺟتماﻋيــاً وﺗربويــاً ،إﺿاﻓــة إلــﻰ برامــﺞ
ﺗﺄهيــل وﺗوﻋيــة الرﺟــال وإ�اكهــﻢ ﻓــﻲ ﻋمﻠيــة التﻌــرف
والدﻓــاع ﻋــﻦ ﺣقــوق ا�ــرأة

ﺗﻌمــل ا�ﺆسســة ﻹﻋــداد قيــادات اﺟتماﻋيــة نســاﺋية وﺷــابة ﻋــرب ﺗقنيــة الفهــﻢ الﺠماﻋــﻲ
وﺗوزيــﻊ ا�ســﺆلية ،أي ﺗقســيﻢ ا�ســﺌولية والﻌمــل مــﻊ ال�اﺋــﺢ الرﺋيســية ا�ﺆﺛــرة ﻋﻠــﻰ
قﻀايــا ا�ــرأة )ســواء ﺿمــﻦ مﺠتمــﻊ الﻼﺟﺌــ� ،أو ا�ﺠتمــﻊ ا�ﻀيــﻒ( ﺿمــﻦ الربنامــﺞ
األســاﳼ ﻓــﻲ قســﻢ الﺠنــدرة ومنــا�ة قﻀايــا ا�ــرأة ﻓــﻲ ﻋامــل:

العﻤﻞ مﻊ النساء اﳌﻬﺠرات
برنامﺞ التمﻜ� اﻻقتﺼادي
أدواﺗــﻪ :ﺗدريــﺐ مهــﲏ  -ﺗمﻜــ� اقتﺼــادي  -ﺗﻄويــر ﻋﻠمــﻲ
وﻓرص الوﺻول إلﻰ سوق
 قــروض ﺻﻐــ�ة.الﻌمل
رﻋايــة ﺻحيــة ونفســية لﻠنســاء ا�تﺄﺛــرات بالحــرب والﻌنــﻒ
برنامﺞ التﺄهيل الﺼحﻲ –
 ﺗوﻋيــة ﺻحيــة  -ﺗرﺷــيد اســتﺨدام األدويــة  -ﺗوﻋيــةالنفﴘ
اﺗﺠــاه األمــراض النســاﺋية والﺼحــة اﻹنﺠابيــة.
ا�اكهــا ﻓــﻲ ﺗﺸــﻜيل لﺠــان ﺗنﺸــيﻂ اﺟتماﻋــﻲ داﺧــل ا�راكــﺰ
 ﺟﻠســات ﺗوﻋيــة ﺣــول مفهــوم ا�واﻃنــة وﺣقــوق ا�ــرأة -برنامﺞ التمﻜ� اﻻﺟتماﻋﻲ
ﺗوﻋيــة ﺣــول قﻀايــا الﻌنــﻒ األ�ي والــﺰواج ا�ﺒﻜــر
وﺛقاﻓة الحقوق
واﻻﺗﺠــار بالﺒــ� وســﺒل ال�بيــة الحديثــة وﺛقاﻓــة إﻋــادة
التدويــر والحفــاظ ﻋﻠــﻰ الﺒيﺌــة.

محل "منا" منتﺠات
نﺼنﻌها بﺄيدينا

مســاﺣة ﺧﺼﺼهــا ا�ركــﺰ الرﺋيــﴘ �ﺆسســة ﻋامــل ،يتــﻢ
ﻓيهــا ﺗســويﻖ وبيــﻊ ﺟميــﻊ ا�نتﺠــات الحرﻓيــة الــﱵ ﺗﺼنﻌهــا
النســاء ا�ســتفيدات مــﻦ مﺨتﻠــﻒ مراكــﺰ ا�ﺆسســة ،ويتــﻢ
ﻓيهــا ﻋــرض ﺻابــون ومونــة بيتيــة وإكسســوار وقﻄــﻊ ﻓنيــة
وﺗراﺛيــة .يســتفيد مــﻦ ا�تﺠــر ﺣوالــﻲ  300امــرأة.
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يف ﺁلية العﻤﻞ
واحــدة مــﻦ أبــرز النﺸــاطات الــﱵ تﻘــوم بهــا الﻼجﺌــات فــي املراكــﺰ التنمويــة التابعــة
ملؤسســة عامــل ،ﻫــي تﺸــكيل لجــان متﺨصصــة ،مــﻦ ﻗبــل النســاء النازحــات أنفســهﻦ،
تﺨتــار كل لجنــة موﺿوعـاً تهتــم بــﻪ وتﻼحــق تطوراتــﻪ وتﻘــرتح مــﻦ ﺿمنــﻪ نﺸــاطات.

موﺿــوع إﻋــادة التدويــر مثـﻼً ،ﺗــﻢ ﻃرﺣــﻪ ﻓــﻲ مركــﺰ ﻋــ� الرمانــة ،وارﺗــﺄت اﻹدارة بــدﻻ ً مــﻦ
ﻓرﺿــﻪ ،ﺗﺸــﻜيل لﺠنــة نســاﺋية مــﻦ الﻠواﺗــﻲ يمتﻠﻜــﻦ الﺨــربة ﻓــﻲ األﺷــﻐال الحرﻓيــة واليدويــة
ﻻقــ�اح النﺸــاﻃات الــﱵ ﺗﺨــدم هــﺬا الﻐــرض .وبالفﻌــل ﺗﺸــاورت هــﺬه النســاء وﻃرﺣــﺖ كل
منهــﻦ مﻌﻄيــات ﻋــﻦ ا�ــواد األكــ� ﺗواﻓــراً ﻓــﻲ الﺒيﺌــة الــﱵ ﺗﻌيــﺶ ﻓيهــا ،ﻓاﻓتتحــﺖ مﺆسســة
ﻋامــل قســماً ﺧاﺻــاً لﻠتدريــﺐ واﻹنتــاج ﻓــﻲ هــﺬا ا�ﺠــال ،مدﺗــﻪ با�ــواد األوليــة ،كمــا واﻇﺒــﺖ
الﻼﺟﺌــات مــﻦ ﺟهتهــﻦ ﻋﻠــﻰ إﺣﻀــار بقايــا ومﺨﻠفــات النفايــات الﺼﻠﺒــة إلــﻰ ا�ركــﺰ ،مــﻦ
بيوﺗهــﻦ ومــﻦ ﻋنــد الﺠــ�ان أو الحــﻲ بﺄكمﻠــﻪ.
وأﺻﺒــﺢ هــﺬا القســﻢ ،اليــوم ينتــﺞ ويﺒيــﻊ ﻓــﻲ ﻋــدة مﻌــارض ومناســﺒات ليﻌــود ريــﻊ هــﺬه
ا�نتﺠــات لﻠنســاء الﻠواﺗــﻲ أنتﺠــﻦ أدوات وﺗح ًفــا ﻓنيــة.

وﻗــد تــم وﺿــع ﺧطــة وآليــة عمــل ســتتبعها النســاء املﺸــاركات فــي ﻫــﺬا الﻘســم،
لتطبيﻘهــا عنــد العــودة لســوريا ،ولنﻘــل ﻫــﺬه الﺜﻘافــة للعاﺋلــة بﺄكملهــا.
وهﻜــﺬا يتــﻢ ﻓــﻲ مﺆسســة ﻋامــل إﺣــداث التﻐيــ� الثقاﻓــﻲ ،ﻋــرب التمﻜــ� وإﻋﻄــاء ﻓــرص
ا�ﺒــادرة دون ﻃــرح أي أدوات ﺗﺼادميــة ،بــل ﻋﻠــﻰ الﻌﻜــﺲ ﺗحــرص ﻋامــل ﻓــﻲ ﺟميــﻊ
نﺸــاﻃاﺗها ﻋﻠــﻰ إمــداد الﻼﺟﺌــ� والﻼﺟﺌــات بــﺄدوات ﺗﻐيــ� وﺗﻄويــر ســﻠمية يتﺒﻌونهــا ﻓــﻲ
بﻠدهــﻢ وﺗســاهﻢ ﻓــﻲ نهﻀــة ا�ﺠتمــﻊ.

العﻤﻞ مﻊ الرﺟال

برنامﺞ التﺄهيل ا�هﲏ

ﺧﺼﺼــﺖ ﻋامــل دورات ﺗﺄهيــل مهــﲏ ﻓــﻲ مﺠــاﻻت ﻋــدة
يﻠتحــﻖ بهــا الرﺟــال والﺬكــور مــﻦ كل األﻋمــار ،إﺿاﻓــة إلــﻰ
دورات ﺗﻌﻠيــﻢ الﻠﻐــة ومحــو األميــة التﻜنولوﺟيــة.

برنامﺞ التوﻋية
وا�نا�ة اﻻﺟتماﻋية

ﺗــﻢ ﺗﺨﺼيــﺺ سﻠســﻠة مــﻦ النﺸــاﻃات وﺟﻠســات التوﻋيــة
الــﱵ ﺗســتهدف إ�اك الرﺟــال ﻓــﻲ ﻓهــﻢ دور ا�ــرأة واﻻﻋــ�اف
بــﻪ وﺗﺒــﲏ ﺛقاﻓــة الحقــوق ومســاﻋدة نســاء ﻋاﺋﻼﺗهــﻢ ﻋﻠــﻰ
ﺗحقيقهــا ﻋــرب نﺸــاﻃات واﺧتﺒــارات متﺨﺼﺼــة�
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يتــﻢ ﻓــﻲ ا�راكــﺰ الــﱵ ﺗﻌــﲎ بــدورات ﺗﺄهيــل وﺗمﻜــ� لﻠرﺟــال والﺸــﺒان ،ﺗﺸــﻜيل لﺠــان
مﺸــابهة لتﻠــﻚ النســاﺋية ﻓــﻲ مركــﺰ ﻋــ� الرمانــة وﻏــ�ه ،ويتــﻢ اﺧتيــار ﻋــدد مــﻦ ا�واﺿيــﻊ
الــﱵ ﺗتﻌﻠــﻖ بتﻄويــر الثقاﻓــة ا�ﺠتمﻌيــة وبنــاء مفهــوم ا�واﻃنــة الــﱵ مــﻦ ﺿمنهــا ﺣقــوق
ا�ــرأة.
بﺠانــﺐ ﺟﻠســات التوﻋيــة ودورات التمﻜــ� الــﱵ يﺨﻀــﻊ لهــا الرﺟــال ،يتــﻢ انتقــاء موﺿــوع
متﻌﻠــﻖ با�ــرأة ،وﺗنﻈــﻢ نﺸــاﻃات بهــدف ﺗوﺿيحــﻪ ونــ�ه ،وﻋﻠــﻰ ســﺒيل ا�ثــال ،ﻓــﻲ أﺣــد
النﺸــاﻃات ،ﺗقــوم الﻠﺠنــة ،بالﻄﻠﺒمــﻦ ﻋــدد مــﻦ ا�ســتفيديﻦ الرﺟــال والﺬكــور ،بﺠمــﻊ ﺧمــﺲ
ﺣســنات مــﻦ الﺒيﺌــة ا�حيﻄــة بهــﻢ ﻋــﻦ ا�ــرأة ا�تﻌﻠمــة وﻓاﺋــدة ذلــﻚ ﻋﻠــﻰ األ�ة ،مــﻦ
الناﺣيــة الﺼحيــة واﻻقتﺼاديــة.
ويتــﻢ ﻋــرض النتاﺋــﺞ ﻓــﻲ قاﻋــة ،ﺗﻠيهــا اﺧتﺒــارات أﺧــرى بﻌﻀهــا يقﺼــد ﻓريــﻖ ﻋامــل أن
ـيﻜولوﺟيا ،بهــدف النفــاذ إلــﻰ داﺧــل وﻋــﻲ هــﺆﻻء
ومدروســا سـ
ومرﺣــا،
ـﻠيا
�
يﻜــون ﻃابﻌهــا مسـ �
ً
ً
الرﺟــال وﺗثﺒيــﺖ األﻓــﻜار الــﱵ ســمﻌوها واكتﺸــفوها مﺆﺧــراً ﻋــﻦ وﺿــﻊ ا�ــرأة.

وقــد ﺗــﻢ ﺣــﱴ اليــوم مســﺢ نســﺒة التﻐــ� الثقاﻓــﻲ ﻋنــد  2000رﺟــل مــﻦ الﻼﺟﺌــ� ﻓــﻲ منﻄقة
بــ�وت وﺿواﺣيهــا ،ﺧﻀﻌــوا لهــﺬه الﺠﻠســات واﻻﺧتﺒــارات ،ومﻌﻈمهﻢ ﺗحﺖ ســﻦ الـ .40

العﻤﻞ مﻊ الﻔﺌات الﺸابة

برنامﺞ التﺄهيل ا�هﲏ
والتﻌﻠيمﻲ

ﺧﺼﺼــﺖ ﻋامــل ﺧــﻼل الســنوات الﺨمــﺲ ا�اﺿيــة برامــﺞ
اســتفاد منهــا ﺣوالــﻲ  10آﻻف ﺷــاب وﺷــابة ســورية
وﻓﻠســﻄينية ﻓــﻲ مﺠــال التﻌﻠيــﻢ ا�هــﲏ وﺗﺄهيــل اﻹمﻜانيــات
وا�هــارات الحياﺗيــة لهــﻢ ومســاﻋدﺗهﻢ لتﻜميــل ﺗﻌﻠيمهــﻢ أو
إيﺠــاد ﻋمــل ﻻﺋــﻖ.

برنامﺞ التﻄوع وﺛقاﻓة
الحقوق وبناء الﻜوادر
اﻻﺟتماﻋية

ﺗنﻈــﻢ ﻋامــل سﻠســﻠة نﺸــاﻃات ﺗوﻋيــة ﺣــول دور الﺸــﺒاب ﻓــﻲ
قيــادة ا�ﺠتمــﻊ وزرع ﺛقاﻓــة ا�واﻃنيــة الــﱵ ﺗﻀمــﻦ مﻜانــة
الرﺟــل وا�ــرأة وكل إنســان ،وﺗــﻢ ﺗﺸــﻜيل لﺠــان ﺷــﺒابية
مﺨتﻠﻄــة مهمتهــا اﺗﺨــاذ ا�ﺒــادرات واقــ�اح النﺸــاﻃات �ﻌالﺠة
مﺸــاكل ا�ناﻃــﻖ الــﱵ يﻌيﺸــون ﻓيهــا أو ســيﻌودون إليهــا�
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ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﳕاﺫﺝ مﻦ الﻘﺼﺺ الناﺟﺤة والتﺠارﺏ العﻤﻠية
ﺣﻜاﻳا وﲡارﺏ
اســتﻄاع ﻓريــﻖ مﺆسســة ﻋامــل اﻻﺟتماﻋــﻲ ﺣــﱴ اليــوم ومنــﺬ الﻌــام  2012رﺻــد  2000ﺣالة
زواج مﺒﻜــر بــ� النازﺣــ� الﺬيــﻦ يتﻌــاون مﻌهــﻢ .ﻓيمــا ﺗمﻜــﻦ هــﺬا الفريــﻖ مــﻦ التﺄﺛــ� �نــﻊ
 23ﺣالــة زواج أﻃفــال ﻋــرب التوﻋيــة والدﻋــﻢ لﻸهــل ،ومنهــﻢ الﺼفــة التاليــة:
أربﻌــا منهــا بــ� زﺧــات الرﺻــاص واﺣتمــاﻻت ا�ــوت ،ﻓــﻲ بﻠدهــا
ﻋمــر نــور  16ربيﻌــاً قﻀــﺖ
ً
األم ســوريا .ﺗهﺠــرت ابنــة إدلــﺐ ا�حاﻓﻈــة الﺸــمالية الــﱵ ﺗســيﻄر ﻋﻠيهــا ﺟﺒهــة النــ�ة
اﻹرهابيــة مــﻦ ﺣوالــﻲ ﻋامــ� ،إلــﻰ دمﺸــﻖ ،ومــﻦ ﺛــﻢ إلــﻰ بــ�وت ،إلــﻰ "الﻐربــة الﻜﺒــ�ة"
ﺧﺼوﺻــا بالنســﺒة
كمــا ﺗســميها نــور ،ﻓهــﻲ مدينــة ﺻﻌﺒــة و�ســة وﻏــ� قابﻠــة لﻠ�ويــﺾ
ً
ألبنــاء القــرى والريــﻒ الســوري الــﺬي يتســﻢ بالﺒســاﻃة والﻌفويــة ،إلــﻰ ﺟانــﺐ ﻋــدم امتــﻼك
األدوات ا�ناســﺒة ﻹيﺠــاد بــاب إنتــاج مــادي ﻓــﻲ ا�دينــة.
ﺗقــول نــور ﺧميــﺲ وهــﻲ ا�تدربــة ﻓــﻲ مركــﺰ بﺸــار مهنــا ومســﻠﻢ ﻋقيــل التابــﻊ �ﺆسســة
ﻋامــل" :كنــﺖ أﻋانــﻲ ﻋﺠــﺰاً مﻀاﻋفــاً ،كونــﻲ ﻻﺟﺌــة ســورية ،وﻓتــاة ﻓــﻲ الوقــﺖ نفســﻪ،
ﻓالﻌــادات والتقاليــد كانــﺖ ﺗحا�نــا مــﻦ كل ﺟانــﺐ ،والﺬهــاب إلــﻰ ا�درســة هــو أكــرب ﻃموح
ممﻜــﻦ أن ﺗﻄﻠﺒــﻪ الفتــاة مــﻦ ﺗﻠــﻚ الﺒيﺌــة اﻻﺟتماﻋيــة ،ولﻜــﲏ لــﻢ أستســﻠﻢ ،ووﺟــدت ﻃريقــاً
أﺧــرى ،ﺧﺼوﺻــاً بﻌــد أن بــدأت أﺗابــﻊ دورات ﺗﺄهيﻠيــة ﻓــﻲ مﺆسســة ﻋامــل الدوليــة ،ﻓﺈلــﻰ
ﺟانــﺐ التثقيــﻒ واﻹســناد التﻌﻠيمــﻲ الــﺬي أمنتــﻪ ا�ﺆسســة لــﻲ ولوالدﺗــﻲ ،ﺧﻀﻌــﺖ لتدريــﺐ
ﻋﻠــﻰ اﻻنتــاج ﻓــﻲ مركــﺰ التنميــة اﻻﺟتماﻋــﻲ ﻓــﻲ ﻋــ� الرمانــة ،وأﺻﺒحــﺖ أنتــﺞ اﻹكسســوار
واألﻋمــال اليدويــة الــﱵ ﺗﻌــود ﻋﻠــﻲ بالفاﺋــدة ا�اديــة وهــو األمــر الــﺬي قﻠــﺐ كل ا�وازيــﻦ".
ﺗﻀيــﻒ نــور أﺛنــاء لقاﺋهــا مــﻊ ﻓريــﻖ مﺆسســة ﻋامــل اﻹﻋﻼمــﻲ" :أﺧــﺬت الحــرب منــا الﻜثــ�،
بيوﺗنــا ،كرامتنــا ،أموالنــا ،وراﺣــة بالنــا ،لﻜننــا ﻓــﻲ الوقــﺖ نفســﻪ كﺈنــاث ،اســتفدنا مــﻦ هــﺬه
التﺠربــة .ســمﻌﺖ ﻋــﻦ مﺆسســة ﻋامــل مــﻦ ﺻديقــات أمــﻲ ،ﻓاﺗﺨــﺬت ا�ﺒــادرة وذهﺒــﺖ أﻃﻠــﺐ
منهــﻢ اكتســاب مهــارات ﺗســاﻋدنﻲ ﻋﻠــﻰ إيﺠــاد وﻇيفــة ألن أﺷــقاﺋﻲ ﻋاﺟــﺰون ﻋــﻦ ذلــﻚ،
وبﻌــد أﺷــهر مــﻦ الﻌيــﺶ ﻓــﻲ ﺟــو ا�ﺆسســة ذلــﻚ الﺒيــﺖ الداﻓــﺊ ،مــﻊ مﺰيــﺞ مــﻦ الﻄــﻼب مــﻦ
دول ﻋربيــة مﺨتﻠفــة ،ذكــوراً وإناﺛــاً ،ﻋــﺰزت ﺛقــﱵ بنفــﴘ وبــدوري كﺄنــﱺ ﻓــﻲ ا�ﺠتمــﻊ ،ﺣــﱴ
أنــﲏ ﻏــ�ت نﻈرﺗــﻲ إلــﻰ مﺆسســة الــﺰواج الــﱵ كنــا نحﻠــﻢ بهــا ،وﺗراﺟﻌــﺖ ﻋــﻦ اﻹقــدام ﻋﻠــﻰ
هــﺬه الﺨﻄــوة ،كمــا ﺗقﺒــل أبــﻲ األمــر أيﻀــاً وﻋــدل ﻋــﻦ قــراره ،و�ت اليــوم أســﻌﻰ ألســاند
أ�ﺗــﻲ وألكــون إنســانة ناﺟحــة .لــﻢ أﻋــد ﺗﻠــﻚ الﺼﺒيــة ا�ﺨتﺒﺌــة ﻓــﻲ الﺒيــﺖ .لــﻢ يﻌــد أبــﻲ
يمنﻌــﲏ مــﻦ الﺨــروج إلــﻰ ا�ركــﺰ وأقابــل النــاس ،بــل ﺗقﺒــل ﻓﻜــرة بحــﱻ ﻋــﻦ ﻋمــل ،أمــا أمــﻲ
ﻓهــﻲ ســﻌيدة اﻵن أكــ� ،واألهــﻢ أنــﲏ ألقــﻲ مﻌامﻠــة يحﻠــﻢ بهــا كل إنســان مــﻦ قﺒــل ﻓريــﻖ
مﺆسســة ﻋامــل ،و�ت أستﺸــ�هﻢ ﻓــﻲ كل أمــر بحياﺗــﻲ.
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”ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻣﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﲑ“
وﺗقــول نــور إنهــا أﺻﺒحــﺖ ﺗحﻠــﻢ باﻓتتــاح مراكــﺰ ﺷــﺒيهة �ﺆسســة ﻋامــل ﻓــﻲ ســوريا بﻌــد
رﺟوﻋهــا �ســاﻋدة الفتيــات الﻠواﺗــﻲ لــﻢ يﺠــدن ﻓرﺻهــﻦ بالحيــاة بﻌــد.
ﻗيﻤة اﳊياﺓ
ﻋامــا( ،وهــﻲ الــﱵ ﺗتابــﻊ دورات ﻓــﻲ الﻠﻐــة اﻻنﺠﻠ�يــة
أمــا ﺻفــاء الﺨــ�ي مــﻦ ﺣﻠــﺐ )ً 20
والﻜمﺒيوﺗــر ،ﻓــ�وي ﺗﺠربتهــا مــﻊ مﺆسســة ﻋامــل  -مركــﺰ ﺣــارة ﺣريــﻚ باﺧتﺼــار ﺟمﻠــة
واﺣــدة :هنــا ﻓهمــﺖ كــﻢ ﺣياﺗــﻲ مهمــة .وﺗــروي كيــﻒ ﻋــدل إﺧوانهــا ﻋــﻦ ﻓﻜــرة ﺗﺰويﺠهــا
بالقــوة منــﺬ ﺛــﻼث ســنوات ،بﻌــد التحاقهــﻢ بــدورات ﺗﺄهيــل مهــﲏ ﻓــﻲ مﺆسســة ﻋامــل.
وﺗﺆكــد أنهــا اليــوم أكــ� ﺛقــة واﻋتــدا ًدا بنفســها ،وأن ﺣﻠمهــا يتﺠســد ﻓــﻲ اكتســاب الﻌﻠــوم
وا�هــارات لنقﻠهــا ألﻃفــال ســوريا الﺬينيﺒقــﻰ مﻌﻈمهــﻢ ﺧــارج ا�درســة ،وﺗﺆكــد أنهــا ســتقوم
بتﺸــﻜيل لﺠنــة مــﻦ نســاء الحــﻲ الــﺬي ﺗقﻄــﻦ ﻓيــﻪ بحﻠــﺐ يﻌــد ﻋودﺗهــا ،هدﻓهــا رﻋايــة
األﻃفــال وﺗﻌﻠيمهــﻢ ونــ� ﺛقاﻓــة اﺣــ�ام الﺒيﺌــة وﺗقﺒــل اﻵﺧــر.
وﺗقول :اليوم �ت أﻋرف أن ﺣياة واﺣدة ﺗستﻄيﻊ أن ﺗنقﺬ مﺌات الحيوات.
أمــا نــدى بــركات الــﱵ ﻋاﺷــﺖ �اﻋــاً متﻌﺒــاً مــﻊ ﻋاﺋﻠتهــا ،وﺧﺼوﺻــاً إﺧوانهــا الﺸــﺒان،
لحﻀــور دورات مﺆسســة ﻋامــل وا�ﺸــاركة بنﺸــاﻃاﺗها ،اســتﻄاﻋﺖ ﻻﺣقــاً أن ﺗقنﻌهــﻢ
بالﻌــدول ﻋــﻦ رأيهــﻢ واﺣــ�ام رﻏﺒتهــا ،بﻌــد أن اســتﻄاﻋﺖ ﻓتــﺢ ﺻالــون التﺠميــل ا�تواﺿــﻊ
الﺨــاص بهــا بتدريــﺐ ودﻋــﻢ مــﻦ مﺆسســة ﻋامــل ،والــﺬي أﺻﺒــﺢ يــدر أمــواﻻ ً ﻋﻠــﻰ الﻌاﺋﻠــة،
وهــﻲ مــﻦ التﺠــارب الﻜثــ�ة الــﱵ اســتدل ﻓريــﻖ ﻋامــل ﻋربهــا ﻋﻠــﻰ أهميــة الــدور اﻻقتﺼــادي
الــﺬي ﺗﻠﻌﺒــﻪ ا�ــرأة ﻓــﻲ األ�ة وﺗﺄﺛــ�ه ﻋﻠــﻰ ﺣقوقهــا ودورهــا اﻻﺟتماﻋــﻲ.
ﺣارﺓ ﺣرﻳﻚ  -ﳉنة اﳋدمة اﻻﺟتﻤاﻋية
نﻈــراً لﻀﺨامــة مركــﺰ ﺣــارة ﺣريــﻚ التابــﻊ �ﺆسســة ﻋامــل وﺗﻌــدد برامﺠــﻪ وﺧدماﺗــﻪ ،ﻓقــد
ﺗــﻢ ﺗﺸــﻜيل أكــ� مــﻦ لﺠنــة مﺨتﺼــة ﻓيــﻪ ،ومــﻦ بينهــا لﺠنــة الﺨدمــة اﻻﺟتماﻋيــة ،وهــﻲ
ـابا ســوري� بالﻐالــﺐ ،وبينهــﻢ لﺒنانيــون وﻋراقيــون ،يتابﻌــون
مﺆلفــة مــﻦ ﻋ�يــﻦ ﺷــابة وﺷـ ً
دورات ﺗﺄهيﻠيــة وﺻفــوف ﺗمﻜــ� وﺗﻌﻠيــﻢ ﺿمــﻦ ا�ركــﺰ ،ﻓــﻲ الدوامــ� الﺼﺒاﺣــﻲ وا�ســاﺋﻲ.
ﺗــﻢ اســتنﺒاط الفﻜــرة وﺗﺄســيﺲ هــﺬه الﻠﺠنــة بﻄﻠــﺐ مــﻦ ا�ســتفيديﻦ أنفســهﻢ بﻌــد متابﻌتهــﻢ
لﺠﻠســات ﺗوﻋيــة ،وﺗنميــة ﺣــﺲ ا�واﻃنــة وا�ســﺌولية اﻻﺟتماﻋيــة ،ﻋرب الﻜث� مﻦ النﺸــاﻃات
والﺠﻠســات ،الــﱵ يســتفيد منهــا ســنوياً ﻓــﻲ ا�ركــﺰ ﻻ يقــل ﻋــﻦ  10آﻻف ﺷــﺨﺺ.
ونتيﺠــة �واﻇﺒــة ﻋامــل ﻋﻠــﻰ زرع وﺗﻌﺰيــﺰ مفهــوم ا�ﺒــادرة وا�ســﺌولية ﻋنــد هــﺆﻻء الﺸــابات
ومدربــا ﻓــﻲ
متﻄوﻋــا
والﺸــﺒاب ،ﺗﻄــورت ﺣماســة ﺟــﺰء منهــﻢ ومهاراﺗــﻪ ،ليﺼﺒــﺢ ﻻﺣ ًقــا
ً
ً

27

ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
مﺆسســة ﻋامــل ،ولﻼســتفادة أك�مــﻦ هــﺬه ا�هــارات واألﻓــﻜار الــﱵ ﻃورها هﺆﻻء ا�ســتفيدون
ﻓــﻲ ا�ركــﺰ ،ﺗــﻢ ﻓــرز ﺟــﺰء منهــﻢ لﻠتﻄــوع ﻓــﻲ ا�ســاﻋدة لتﻌﻠيــﻢ  150ﺗﻠميـﺬًا ﺿمــﻦ مــ�وع
"بارينــاج" أو الﻜفالــة ا�مــول مــﻦ ﻋــدد مــﻦ الﻌاﺋــﻼت الفرنســية.
وبالفﻌــل يقــوم ﻋــدد مــﻦ هــﺆﻻء الﺸــابات بمﻌــدل  3أيــام ﻓــﻲ األســﺒوع ،ﻓــﻲ مســاﻋدة ﺗﻼميــﺬ
مــ�وع بارينــاج ﻓــﻲ ﻓهــﻢ دروســهﻢ وﺣــل ﻓروﺿهــﻢ ا�درســية ،لﻠت�يــﻊ مــﻦ ﻋمﻠيــة دمــﺞ
هــﺆﻻء التﻼميــﺬ ﻓــﻲ ا�ناهــﺞ الﻠﺒنانيــة ،ومــﻦ هنــا اســتمدت ﻓﻜــرة أﺧــرى.
ﻃالﺒــﺖ لﺠنــة ا�تﻄوﻋــ� بتﺨﺼيــﺺ لﺠنــة أﺧــرى لﻠﺨدمــة اﻻﺟتماﻋيــة ،ﺗقــوم بتحديــد يــوم
مــﻦ كل أســﺒوع ،ﺗدﻋــو ﻓيــﻪ أبنــاء ا�نﻄقــة ا�ﻀيفــة والنازﺣــ� لﻼســتفادة مــﻦ الﺨدمــات
اﻻﺟتماﻋيــة الــﱵ ﺗتﻀمــﻦ التالــﻲ:
 ﺗﺨﺼيــﺺ يــوم )قــﺺ ﺷــﻌر وﺗﻠويــﻦ مﺠانــﻲ( لﺠميــﻊ نســاء ا�نﻄقــة )وذلــﻚ بﻌــد أنﺗﻌﻠمــﺖ الﺸــابات هــﺬه ا�هنــة مﺠانيــاً داﺧــل مركــﺰ ﻋامــل(.

 ﺗﺨﺼيــﺺ يــوم ﻓــﻲ األســﺒوع لتﻌﻠيــﻢ األهالــﻲ ﻋﻠــﻰ إﻋــادة ﺗدويــر الــورق والﺒﻼســتيﻚ مــﻦقﺒــل الﻠﺠنــة.
 ﺗﺨﺼيــﺺ يــوم ﺗقــوم ﻓيــﻪ الﻠﺠنــة بﺰيــارة بﻌــﺾ منــازل ا�ناﻃــﻖ القريﺒــة ا�حتاﺟــة وﺗقديﻢالﻌــون ﻓــﻲ أمــر ﺗحتاﺟــﻪ الﻌاﺋﻠة.
 ﺗﺨﺼيــﺺ يــوم لﻠ�ﻓيــﻪ ﻋــﻦ ا�ســن� يقــوم ﻓيــﻪ أﻋﻀــاء الﻠﺠنــة بﺰيــارة ا�ســن� وإﻋﻄاﺋهﻢالهدايا.
هــﺬا باﻹﺿاﻓــة إلــﻰ أﻓــﻜار ﺟديــدة ومنوﻋــة يتــﻢ اســتنﺒاﻃها كل ﺷــهر نتيﺠــة اﻻﺟتماﻋــات
الــﱵ ﺗقــوم بهــا هــﺬه الﻠﺠنــة بﺸــﻜل دوري ،ﺗحــﺖ إ�اف ا�ﺆسســة وإدارﺗهــا.
كمــا يتــﻢ ال�كــ� ﻋﻠــﻰ ﺗﻌﺰيــﺰ ﻓهــﻢ هــﺬه الﻠﺠنــة لﻠقﻀايــا اﻻﺟتماﻋيــة ومــﻦ ﺿمنهــا قﻀايــا
ا�ــرأة ،ومســاﻋدة الﺸــابات ﻋﻠــﻰ اﺗﺨــاذ مﺒــادرات وﺗﻄويــر ﺣــﺲ القيــادة ،واليــوم ﺗــﻢ ﻋــرب
هــﺬه الﻠﺠنــة ،ﺗﺨريــﺞ وﺗﺄهيــل  70ﻓتــاة ســورية وﻓﻠســﻄينية )ﺧــﻼل ﻋــام  (2016ﺟاهــﺰة
ومتحمســة ألﺧــﺬ مﺒــادرات ﻓــﻲ مﺠتمﻌهــا واﻹمســاك بﺰمــام األمــور بﻌــد أن اﺧتــربت مﻌــﲎ
ـابا
ا�ســﺌولية اﻻﺟتماﻋيــة والتﻌــاون والتﻀامــﻦ بﺸــﻜل ﻋمﻠــﻲ ،ﻓيمــا لدينــا با�قابــل  70ﺷـ ً
ـوريا مﺆمنًــا بحقــوق ا�ــرأة ودورهــا ،مــﻦ دون ﺧﻠــﻖ أي �اع بينهمــا أو التﻄــرق لنقــاش
سـ �
قﻀايــا ا�ــرأة بﻄــرق ﺻداميــة وﺣساســة ،ﻋــرب اﻻﻋتمــاد ﻓقــﻂ ﻋﻠــﻰ التﺠربــة الحســية
ا�دروســة.
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ﳉنة اﳌﺼاﳊة اﻻﺟتﻤاﻋية  -الﺸياح

ﺗﺠربــة مركــﺰ الﺸــياح التابــﻊ �ﺆسســة ﻋامــل ،والــﺬي ﺗ�كــﺰ برامﺠــﻪ ﻓــﻲ التﺄهيــل
والﻌمــل مــﻊ الفﺌــات الﺸــابة.

ﻓــﻲ الﻌــام  2013وبﻌــد زيــادة ﺗدﻓــﻖ الﻼﺟﺌــ� إلــﻰ لﺒنــان ،وﺗوســيﻊ ﻋامــل نﻄــاق
برامﺠهــا ،اســتقﺒل هــﺬا ا�ركــﺰ ﻋــدداً كﺒــ�اً مــﻦ الﺸــﺒاب والﺸــابات ،مــﻦ ســوريا،
وﺗــﻢ ﺗﺄﻃ�هــﻢ ﺿمــﻦ برامــﺞ ﺗﺄهيــل وﺗﻌﺰيــﺰ ا�هــارات الحياﺗيــة ،الــﺬي يتﻀمــﻦ
إلــﻰ ﺟانــﺐ ا�ــواد التﻌﻠيميــة ،ﺗﺄهيــل مهــﲏ واﺟتماﻋــﻲ .ولﻜــﻦ نتيﺠــة لﻠحساســيات
ﻓــﻲ ا�ﺠتمــﻊ الﻠﺒنانــﻲ ،ورواســﺐ الحــرب األهﻠيــة وﺗوابﻌهــا ،امتﻌــﺾ أهالــﻲ الحــﻲ
مــﻦ وﺟــود الﻜثــ� مــﻦ الﺸــابات والﺸــﺒان الســوري� ،يرﺗــادون ا�ركــﺰ ،وبــدأ أهالــﻲ
ا�ﺒــﲎ بالﺸــﻜوى ،ﻓاﺟتمــﻊ ﻓريــﻖ ﻋامــل مــﻊ الﻼﺟﺌــ� وقامــوا بتﺸــﻜيل لﺠنــة ﺷــﺒابية
�ﻌالﺠــة ا�ســﺄلة بــﺈ�اف رﺋيســة ا�ركــﺰ.

بالفﻌــل ﺗﺸــﻜﻠﺖ الﻠﺠنــة مــﻦ ﻋــدد مــﻦ الﺸــابات والﺸــﺒان وبــدوا بالتﺨﻄيــﻂ واقــ�اح
نﺸــاﻃات ﺗســاﻋد ﻋﻠــﻰ زرع بــﺬور الوﺋــام والتقﺒــل ﻓــﻲ ا�ﺒــﲎ والحــﻲ ،وكان أول
نﺸــاط قامــوا بــﻪ هــو ﺗنﻈيــﻒ ا�ﺒــﲎ وﻃــﻼء ا�دﺧــل وﺗﺰيينــﻪ ،ﻋﻠــﻰ نفقــة مركــﺰ
ﻋامل�وﺷــارك أﻋﻀــاء الﻠﺠنــة بﻌمﻠيــة التنﻈيــﻒ والﻄــﻼء وال�يــ� بﺄنفســهﻢ ،ممــا
إيﺠابــا ﻋﻠــﻰ ﺟــو ا�ﺒــﲎ وأﺻﺒــﺢ النــاس أقــل ﺗحفﻈاً اﺗﺠــاه هــﺆﻻء النازﺣ�.
انﻌﻜــﺲ
ً
مــﻊ الوقــﺖ انتﻈــﻢ ﻋمــل الﻠﺠنــة وأﺻﺒحــﺖ داﺋمــة ،ونﺸــاﻃاﺗها مســتمرة ﻓــﻲ أكــ� مــﻦ
اﺗﺠــاه ،ومــﻦ بينهــا ﺗفقــد ﻓقــراء الحــﻲ أســﺒوﻋياً أﻃﻌمــة مﺼنوﻋــة يدويــاً ومﻼبــﺲ
ﺟمﻌــﺖ ﻓــﻲ مركــﺰ ﻋامــل ،وﺗوزيﻌهــا ﻋﻠيهــﻢ ﻻﺣقــاً .بــادرت الﺸــابات ﺿمــﻦ الﻠﺠنــة،
والﻠواﺗــﻲ يتﻌﻠمــﻦ ﺻنــﻊ الحﻠــﻲ وﻋﻼقــات ا�فاﺗيــﺢ بﺼناﻋــة ســﻠة هدايــا ،وﺗوزيــﻊ
ﻋينــات ﻋنهــا لـــ  36مــ�ﻻ ً ﻓــﻲ الحــﻲ ،ﻓــﻲ ﻋيــد ا�يــﻼد ،ليفاﺟــ� بﻌــد أيــام بﺄكيــاس
مــﻦ ا�ــواد األوليــة والﺨــرز كتربﻋــات مــﻦ أهالــﻲ ا�نﻄقــة لﻠمﺆسســة.

أمــا اســ�اﺗيﺠية ﻋمــل الﻠﺠنــة داﺧــل ا�ﺆسســة ،ﻓقــام ﻓريــﻖ ﻋامــل بتنﻈيــﻢ ﺟﻠســات
مﺼارﺣــة وﻋــﻼج درامــﻲ ،ﺗﺠمــﻊ ﺷــﺒاناً وﺷــابات مــﻦ ﻓﻠســﻄ� ولﺒنــان وســوريا
والﻌــراق ســويا ،ﺗحــﺖ ﻋنــوان ﻓهــﻢ اﻵﺧــر كﻄريــﻖ لﺒنــاء الســﻼم ،اســتفاد مــﻦ هــﺬا
النﺸــاط ﺣوالــﻲ  277ﺷــاباً وﺷــابة.
وﻻﺣقــاً نمــا التﻌــاون بــ� أهالــﻲ ا�نﻄقــة ومركــﺰ ﻋامــل ،ﻓــﻲ الﻌديــد مــﻦ ا�ناســﺒات،
وﺗــﻢ امتﺼــاص نســﺒة كﺒــ�ة مــﻦ الحقــد والﻐﻀــﺐ وﺗحويﻠهــا إلــﻰ ﻃاقــة إيﺠابيــة،
وقــد قــام كل ﻋﻀــو بهــﺬه الﻠﺠنــة بﻜتابــة برنامــﺞ ﺣــول قﻀيــة مﻌينــة ،ســيقوم
بتنفيــﺬه ﻋنــد الﻌــودة لﺒﻠــده ﻓــﻲ منﻄقتــﻪ ،بهــدف الحﺼــول ﻋﻠــﻰ ﺗﺠربــة مماﺛﻠــة.
والﺠديــر بالﺬكــر أن مﻌﻈــﻢ أﻋﻀــاء الﻠﺠنــة هــﻢ مــﻦ الفتيــات بﺸــﻜل داﺋــﻢ.
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يتﺒــدل مﻌﻈــﻢ أﻋﻀــاء الﻠﺠــان كل ﻓــ�ة ،بهــدف إدمــاج وﺗﺄقﻠــﻢ الواﻓــدات الﺠــدد،
لﻼلتحــاق بمراكــﺰ ﻋامــل ،وقــد ﺧرﺟــﺖ ا�ﺆسســة ﺧــﻼل ﻋامــﻲ 5000 ،2015-2014
ﻃالــﺐ وﻃالﺒــة ،ﺿمــﻦ برامﺠهــا ،وهــﻲ ﺗســتﻌد لتﺨريــﺞ ﻋــدد مماﺛــل ﻓــﻲ بدايــة الﻌــام
 .2017وقــد ﺣﻈــﻲ هــﺬا ا�ركــﺰ برﻋايــة ﺧاﺻــة مــﻦ ســف�ة اﻻﺗحــاد األوروبــﻲ ﻓــﻲ
بــ�وت الســيدة انﺠﻠينــا ايﺨورســﺖ الــﱵ زارﺗــﻪ مرﺗــ� ﺧــﻼل  ،2015-2014ﺣيــﺚ
إن مﻌﻈــﻢ الربامــﺞ ﻓــﻲ ا�ركــﺰ هــﻲ بالتﻌــاون مــﻊ مفوﺿيــة اﻻﺗحــاد األوروبــﻲ ﻓــﻲ
لﺒنــان.
ﳉنة ﻋرﺳال
كان �ﺆسســة ﻋامــل ﺗﺠربــة ﻓريــدة ﻓــﻲ منﻄقــة ﻋرســال الﻠﺒنانيــة ا�حاذيــة لﻠحــدود مــﻊ
ســوريا ،والــﱵ ﺗﻌتــرب أﺣــد مﻌاقــل التنﻈيمــات اﻹرهابيــة .وﻋﻠﻰ ﻏــرار ﺟميﻊ ا�راكــﺰ األﺧرى،
قامــﺖ الﻠﺠنــة ا�ﺸــ�كة بــ� أبنــاء ا�ﺠتمــﻊ ا�ﻀيــﻒ والنازﺣــ� ،بتنفيــﺬ أنﺸــﻄة ﺗهــدف إلــﻰ
ﺗﻌﺰيــﺰ الﻌﻼقــة بــ� أبنــاء ا�ﺠتمــﻊ ا�ﻀيــﻒ والﻼﺟﺌــ� وﺗحويــل الﺸــحنة الســﻠﺒية إلــﻰ
ﻓرﺻــة لﻠتﻌــاون والﻌمــل ســوياً مــﻦ أﺟــل التوﺻــل إلــﻰ نتاﺋــﺞ أﻓﻀــل.

بالفﻌــل ،قامــﺖ الﻠﺠنــة ا�تﺸــﻜﻠة مــﻦ ﻋــدد مــﻦ الســيدات مــﻦ الﺠانﺒــ� ،با�واﻇﺒــة ﻋﻠــﻰ
ﺗقريــﺐ وﺟهــات النﻈــر والﻌمــل ﺿمــﻦ القيــﻢ اﻹنســانية الــﱵ ﺗﺰرﻋهــا مﺆسســة ﻋامــل ،ﻋــرب
نﺸــاﻃات مﺸــ�كةـ ،ﺗتﻀمــﻦ التﻌــاون ﻓــﻲ ﺻناﻋــة وﺗوزيــﻊ الﻄﻌــام ،وﺟمــﻊ ا�ﻼبــﺲ،
واﻻﻋتنــاء باألﻃفــال ،واﻻهتمــام بالﻌاﺋــﻼت األكــ� ﻓقــراً.
أمــا مﺆسســة ﻋامــل ﻓاﻋتمــدت ﻋﻠــﻰ ﺟﻠســات التوﻋيــة والتﺄهيــل النفــﴘ  -اﻻﺟتماﻋــﻲ
واﻻســناد الﺼحــﻲ  -التﻌﻠيمــﻲ لﻠنازﺣــ� والنازﺣــات وأبنــاء ا�نﻄقــة ا�ﻀيفــة ،ﺣــﱴ وﺻــل
ﻋــدد ﺧدمــات ا�ركــﺰ لحوالــﻲ  60ألــﻒ ﺧدمــة بــ� ﻋامــﻲ .2016-2015

ونتيﺠــة لﻌمــل الﻠﺠنــة األهﻠيــة ،قــام أهالــﻲ ا�نﻄقــة ،ﻓــﻲ ﺧﻀــﻢ اﻻﺷــتﺒاكات الﻌســﻜرية
الــﱵ ﺟــرت ﻓــﻲ الﻌــام ا�ــاﴈ ﻓــﻲ ا�نﻄقــة ،باﺗﺨــاذ ﺧﻄــوة ﺷــﺠاﻋة ومﻠﺆهــا األمــل بمســتقﺒل
أﻓﻀــل ،ﺣيــﺚ قامــوا بالتﺼــدي لﻌنــا� ﺗنﻈيــﻢ داﻋــﺶ اﻹرهابــﻲ الــﺬي أراد أن يحــرق مركــﺰ
رﻓﻀــا
ﻋامــل ﻓــﻲ ﻋرســال واﺣتﻼلــﻪ ،ولﻜــﻦ األهالــﻲ ﺗحولــوا إلــﻰ دروع ب�يــة ورﻓﻀــوا
ً
قاﻃﻌــا ا�ــﺲ بمﺆسســة ﻋامــل الــﱵ ﺗﻌمــل مــﻦ أﺟــل ﺟميــﻊ النــاس ،ﺣــﱴ الفﺌــات الﺸــﻌﺒية
ً
الــﱵ ﺗﻌتــرب سياسـ �ـيا مواليــة لﻠتنﻈيمــات الﺠهاديــة ،كان رأيهــا موﺣ ـ ًدا إلــﻰ ﺟانــﺐ ﻋامــل،
كﻜل أبنــاء ا�نﻄقــة .ونتيﺠــة لهــﺬه الحادﺛــة ،قامــﺖ الﻠﺠنــة النســاﺋية ﻻﺣ ًقــا بالﻄﻠــﺐ إلــﻰ
ا�ﺆسســة ﻹقامــة ﺟﻠســات ﺗوﻋيــة لﺒنــاء ﺛقاﻓــة الســﻼم ،ونﺒــﺬ الﻌنــﻒ.
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اﳋالصات
ﻻﺣﻈــﺖ مﺆسســة ﻋامــل ﺧــﻼل ﺗﺠربتهــا الﻄويﻠــة ﻓــﻲ الﻌمــل مــﻊ النســاء ،أن التمﻜــ�
اﻻقتﺼــادي واﻻﺟتماﻋــﻲ هــو الﺒــاب الفﻌــال الوﺣيــد ،لفــرض ومنــا�ة ﺣقوقهــا السياســية
ﺧﺼوﺻــا ﻓــﻲ ﺣالــة الﻌالــﻢ الﻌربــﻲ .ﻓفــﻲ ﻇــل
واﻻﺟتماﻋيــة بﻄــرق �يﻌــة وﻏــ� مﺒــا�ة،
ً
الفقــر والتهميــﺶ ،ﺗﻌــد مســاهمة النســاء ﻓــﻲ ﺗحســ� دﺧــل األ�ة والحفــاظ ﻋﻠــﻰ كرامتهــا،
ـﻌا لﻠولــوج منــﻪ إلــﻰ مرﺣﻠــة متقدمــة ﻓــﻲ دور النســاء بــاأل�ة وبا�ﺠتمــﻊ ،بﻌــد أن
ً
بابــا واسـ ً
رﺻــدت مﺌــات ﺣــاﻻت التقــدم والتحســﻦ مــﻦ هــﺬه الﺠهــة ،وﻓــﻲ الســﻠوك ﺗﺠــاه ا�ــرأة ،ﺿمــﻦ
األ� والﺒيﺌــات الــﱵ ﺣﺼﻠــﺖ ﻓيهــا ا�ــرأة ﻋﻠــﻰ دﻋــﻢ وﺗمﻜــ� اقتﺼــادي ،بينمــا لــﻢ ﺗنﺠــﺢ
ا�حــا�ات ا�ﺒــا�ة ﺣــول ﺗﻐيــ� وﺿــﻊ ا�ــرأة ﻓــﻲ الوﺻــول إلــﻰ نتيﺠــة إﻻ مــﻦ  5%مــﻦ
الرﺟــال الﺬيــﻦ ﺣــ�وا ا�حــا�ات أو النﺸــاﻃات.
األمــر الــﺬي أدى بﻌامــل إلــﻰ ابتــﻜار أدوات ﻏــ� مﺒــا�ة ،مداﺧﻠهــا الﺒيﺌة الﺼحــة واﻻقتﺼاد
والتﻌﻠيــﻢ ،ولﻜنهــا ﺗــﺆدي ﺣﻜمــاً إلــﻰ اكتســاب الحقــوق السياســية وا�ﻜانــة اﻻﺟتماﻋيــة
الﻄﺒيﻌيــة لﻠمــرأة ﺣــﱴ ﺿمــﻦ الﺒيﺌــات ا�حاﻓﻈــة وا�تﺸــددة.
 %70مــﻦ النســاء ا�ســتفيدات مــﻦ مركــﺰ ﻋامــل الﺼحــﻲ  -التنمــوي ﻓــﻲ ﺣــارة ﺣريــﻚ ﻻقــ�
رﻓﻀــاً بدايــة األمــر لﻼلتحــاق با�ركــﺰ ،ومــﻦ ﺛــﻢ ﺗﻠقــ� دﻋمــاً مــﻦ ذكــور الﻌاﺋﻠــة بﻌــد  3أﺷــهر
مــﻦ الﻌمــل التوﻋــوي والتنمــوي والتمﻜيــﲏ مــﻊ الرﺟــال والﺸــﺒاب.
قــد ﺗﺒــدو هــﺬه الﺨﻄــة ﻓــﻲ ﺗمﻜــ� النســاء الســوريات ا�هﺠــرات الــﱵ ﺗنفﺬهــا مﺆسســة ﻋامــل
محــدودة ا�ــدى واﻻســتيﻌاب والنتاﺋــﺞ مقارنــة بحﺠــﻢ ا�ﺸــﻜﻠة الﻀﺨــﻢ .إذ ﻻﺗدﻋــﻲ ﻋامــل
بﺄنهــا ﺗﻌالــﺞ مﺸــﻜﻠة لﺠــوء  600ألــﻒ امــرأة ممــا يتﻄﻠــﺐ ﺧﻄﻄــاً ﺗتﺠــاوز ﻃاقــة لﺒنــان ذاﺗــﻪ
وﺻــوﻻ ً إلــﻰ ا�ﺸــاركة الﻌربيــة والدوليــة الﺸــامﻠة .إنمــا ﺗقــدم ﻋامــل ﺗﺠربــة �اكــة وادمــاج
وﺗمﻜــ� قابﻠــة ألن ﺗﻌمــﻢ ﻋﻠــﻰ ﺻﻌيــد برامــﺞ ﺗدﺧــل منﻈمــات الﻌمــل ا�دنــﻲ ،انﻄﻼقــاً مــﻦ
ﻓﻠســفة اﻹيمــان باﻹنســان بــ�ف النﻈــر ﻋــﻦ نوﻋــﻪ اﻻﺟتماﻋــﻲ واﻹيمــان بقــدرات هــﺬا
اﻹنســان ﻋﻠــﻰ الﺒنــاء والنمــاء وأﺧــﺬ زمــام مﺼــ�ه وﺻناﻋــة مســتقﺒﻠﻪ بيــده.
إن اﻃــﻼق ﻃاقــات ا�هﺠــرات الســوريات الحيــة وﺗوﻇيفهــا ﻓــﻲ مﺒــادرات ﺧﻼقــة �واﺟهــة
التحديــات الﻜيانيــة ذات اﻵﺛــار الﻜارﺛيــة ،ونﺠاﺣهــا ﻓــﻲ ﺗحقيــﻖ نتاﺋــﺞ ولــو متواﺿﻌــة
ﻋﻠــﻰ ﺻﻌيــد ا�ﺒــادرة إلــﻰ الفﻌــل ﺗــﺆدي إلــﻰ ﺗﻐيــ� دﻻلــة كارﺛــة التهﺠــ� ومــا ســﺒقﻪ
وراﻓقــﻪ مــﻦ دمــار ﻏــ� مســﺒوق وﻓقــدان �ﺠــال الحيــاة األﺻﻠــﻲ ﻓــﻲ ســوريا .إذ ﺗتحــول دﻻلــة
ا�ــرأة الســورية ا�هﺠــرة مــﻦ ﺣالــة الﻌﺠــﺰ والوقــوع ﻓــﻲ وﺿﻌيــة ﺿحيــة الﻌــدوان ،والفاقــدة
لﻠســيﻄرة ﻋﻠــﻰ وﺿﻌهــا ومﺼ�هــا إلــﻰ ﺣالــة اﻻﺣســاس بالقــدرة ﻋﻠــﻰ الفﻌــل وا�ﺠابهــة،
واﻹﺣســاس بﺈمﻜانيــة التﻐيــ� ورﻓــﺾ اﻻستســﻼم الــﺬي ﻻ يقــل كارﺛيــة ﻓــﻲ نتاﺋﺠــﻪ ﻋــﻦ
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ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
كارﺛــة الدمــار والتهﺠــ� ذاﺗهــا .إنهــا ﺗمــد اﻹنســان بمﺸــاﻋر ا�نﻌــة الﺬاﺗيــة وﺗحويــل ا�حنــة
إلــﻰ ﻓرﺻــة الــﱵ ﺗﻐــ� النﻈــرة إلــﻰ الــﺬات وإلــﻰ الﻜارﺛــة ،ممــا يوﻓــر القــدرة ﻋﻠــﻰ الﺼمــود
وإلــﻰ التحــول مــﻦ روﺣيــة الهﺰيمــة إلــﻰ روﺣيــة التفﻜــ� اﻹيﺠابــﻲ الــﺬي يﺸــﻜل أســاس كل
بنــاء ونمــاء .وهــو مــا يفتــﺢ الســﺒيل أمــام الــرؤى ا�ســتقﺒﻠية مــﻦ موقــﻊ ا�رونة اﻻســتيﻌابية.
ﻓالﻜارﺛــة ليســﺖ كارﺛــة ،وا�حنــة ليســﺖ محنــة إﻻ بمقــدار ﺷــﻌور اﻹنســان بالهﺰيمــة إزاﺋهمــا.
والﺨــﻼص وﻇفــر الحيــاة ﻋﻠــﻰ ا�ــوت همــا رهــﻦ بمــدى الﺸــﻌور بالقــدرة ﻋﻠــﻰ ا�ﺠابهــة.
ذلــﻚ مــا ﺗﻌﻠمنــا إيــاه ﺗﺠــارب الﺸــﻌوب .وذلــﻚ هــو اﻻقتــدار اﻹنســانﻲ.
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مراﺟﻊ ﻋربية
 ﺣﺠازي ،مﺼﻄفﻰ ) .(2005اﻹنسان ا�هدور .ب�وت ،ا�ركﺰ الثقاﻓﻲ الﻌربﻲ. آن هــوب وســالﻲ ﺗيميــل ) .(2010أﻓــﻜار لﻠﻌمــل مــﻊ النــاس :دليــل التدريــﺐ مــﻦ أﺟــلالتحــول .بــ�وت :ورﺷــة ا�ــوارد الﻌربيــة.
 ﺣﺠــازي ،مﺼﻄفــﻰ ) .(2012نحــو سياســة اﺟتماﻋيــة ﺧﻠيﺠيــة لــﻸ�ة :مــﻦ الرﻋايــة إلــﻰالتمﻜــ� .ا�نامــة :ا�ﻜتــﺐ التنفيــﺬ �ﺠﻠــﺲ وزراء الﻌمــل والﺸــﺌون اﻻﺟتماﻋيــة.
 ﺣﺠــازي ،مﺼﻄفــﻰ ) (2012إﻃــﻼق ﻃاقــات الحيــاة :قــراءات ﻓــﻲ ﻋﻠــﻢ النفــﺲ اﻹيﺠابــﻲ.بــ�وت :دار التنويــر.
 مهنــا ،كامــل وﺣﺠــازي ،مﺼﻄفــﻰ ) .(2014دور منﻈمــات ا�ﺠتمــﻊ ا�دنــﻲ ﻓــﻲ مواﺟهــةنموذﺟــا .بــ�وت :دار الفارابــﻲ.
ا�ﺨاﻃــر الــﱵ ﺗتﻌــرض لهــا األ�ة ﻓــﻲ لﺒنــان :ﺗﺠربــة ﻋامــل
ً

 ﺣﺠــازي ،مﺼﻄفــﻰ ) .(2015مراكــﺰ اﻹرﺷــاد األ�ي ﻓــﻲ دول مﺠﻠــﺲ التﻌــاون :رؤيــةمســتقﺒﻠية .ا�نامــة :ا�ﻜتــﺐ التنفيــﺬي �ﺠﻠــﺲ وزراء الﻌمــل والﺸــﺌون اﻻﺟتماﻋيــة.
 قنديــل ،أمانــﻲ ) .(2008ال�اكــة اﻻﺟتماﻋيــة ومســﺌولية الﺠمﻌيــات األهﻠيــة ﻓــﻲ التنميــةبــدول مﺠﻠــﺲ التﻌــاون .ا�نامــة :ا�ﻜتﺐ التنفيــﺬي �ﺠﻠﺲ وزراء الﻌمل والﺸــﺌون اﻻﺟتماﻋية.
 مهنــا ،كامــل ) (2016-2011ﺗقاريــر ﻋــﻦ ﻓﻠســفة ﻋامــل ﻓــﻲ التنميــة وبيانــات ﻋــﻦ اﻹنﺠازاتﻓــﻲ الﻌمــل مــﻊ ا�ــرأة ومــﻊ الســوريات ا�هﺠرات.
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