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هـــذا التقريـــر يغطـــي نتائـــج اســـتطالع كمـــي
ونوعـــي أ�جـــري فـــي الفتـــرة مـــا بيـــن كانـــون
الثانــــي وآذار  2021لتقصــــي المســــاواة
الجندريــــة وحقــــوق المــــرأة عبــــر الجغرافيــــا
الســـورية .وتهـــدف هـــذه المقاربـــة إلـــى فهـــم
الصــــور الجندريــــة واســــتيعاب حيــــاة النســــاء
منظورهــــن ،كمــــا يصفنهــــا ،وبحســــب
مــــن
ّ
ـــن لألولويــــات .وحــــاول فريـــق البحـــث
ترتيبهـ ّ
ً
أن يضــــع معايــــرا ومراجــــعَ أساســــية أثنــــاء
عملــــه ،وذلــــك لتوثيــــق التغييــــرات الجذريــــة
ـن
وإيجـــاد طـــرق لدعـــم النســـاء أثنـــاء صمودهــ ّ
فــــي وجــــه النــــزاع .إذ تعيــــش النســــاء فــــي
بيئـــة معقـــدة تؤثـــر فـــي حياتهـــن ،وقـــد عــ ّـرف
فريــــق البحــــث ثمانيــــة محــــاور رئيســــية
لتغطيــــة واقــــع النســــاء وهــــي:
ــاألمـــن والحمايـــة (ولـــه محـــوران ثانويـــان
همـــا :العنـــف القائـــم علـــى أســـس جندريـــة
واألمـــن الغذائـــي)

 -1الملخص
التنفيذي

ــاالقتصاد وسوق العمل
ــاإلنصــــاف والمســــاواة (ولــــه محــــوران
ثانويـــان همـــا :التعليـــم وحقـــوق اإلســـكان
واألراضــــي والممتلــــكات)
ــالحقوق السياسية
ــالحقوق القانونية
ــالتعليم
ــالصحة
ــالعادات والتقاليد

فـــي اســـتطالع كمـــي أجابـــت  231امـــرأة عبـــر الجغرافيـــا
ـن
الســـورية علـــى أســـئلة تهـــدف إلـــى قيـــاس اإلدراك ،وكــ ّ
موزعــــات علــــى العديــــد مــــن المناطــــق التــــي تســــيطر
ٍ
عليهـــا ُمختلـــف الجهـــات ،مـــع تمثيـــل لجميـــع المجتمعـــات
والفئــــات االجتماعية-االقتصاديــــة .وقــــد ُطلــــب مــــن
المجيبــــات ترتيــــب ردودهــــن ألســــئلة حــــول محــــاور
مختلفــــة ،ثــــم جــــرى تبســــيط النتائــــج وتحليلهــــا إليجــــاد
رواب ــط بينه ــا وط ــرق لتقس ــيمها إل ــى فئ ــات .وق ــد ُطرح ــت
أســــئلة معمقــــة علــــى  51امــــرأة فــــي اســــتطالع نوعــــي
شــــبه ّ
منظــــم .وجــــرى توثيــــق األوضــــاع المحليــــة عــــن
طريــــق التجــــارب والمفاهيــــم الشــــخصية للمجيبــــات مــــن
مختلـــف المناطـــق عبـــر الجغرافيـــة الســـورية كاملـــة ومـــن
مختلــــف المجتمعــــات ،ثــــم ُح ّولــــت هــــذه البيانــــات إلــــى
رمــــوز قابلــــة للتحليــــل بواســــطة برنامــــج إلدارة البيانــــات
النوعيـــة .وأتاحـــت هـــذه المنهجيـــة فهـــم ظواهـــر معينـــة
بعمــــق أكبــــر ،ومعرفــــة كيــــف تنظــــر النســــاء فــــي ســــوريا
إلــــى محيطهــــن ومــــا هــــي العوامــــل التــــي تدخــــل فــــي
حســــاباتهن عنــــد اتخــــاذ القــــرارات .كمــــا أقيمــــت مقارنــــة
بيـــن نتائـــج االســـتطالع الكمـــي والنوعـــي لتعطـــي فهمــ ًـا
أفضــــل حــــول الديناميــــات الجندريــــة فــــي المجتمــــع.
أشــــارت النتائــــج الرئيســــية إلــــى أوجــــه التشــــابه فــــي
رؤيــــة ُمختلــــف المجتمعــــات للعوامــــل االجتماعيــــة
والثقافيـــة المؤثـــرة علـــى النســـاء ،بالرغـــم مـــن الفروقـــات
الكبيـــرة بيـــن المناطـــق وداخـــل كل منطقـــة .وتركّـــز األداء
الضعيــــف علــــى صعيــــد حقــــوق المــــرأة وإمكاناتهــــا فــــي
ع ــدد م ــن المناط ــق ،م ــن بينه ــا دي ــر ال ــزور والرق ــة ،وري ــف
دمشـــق بدرجـــة أقـــل نســ ً
ـبيا .فـــي هـــذه المناطـــق ،أثـــرت
الديناميـــات المرتبطـــة بحقـــوق المـــرأة ســ ً
ـلبا علـــى بعضهـــا
البعـــض مـــا ّ
ولـــد بيئـــة معيقـــة للمـــرأة .وكانـــت األحـــوال
عـــاد ًة أفضـــل فـــي المـــدن الرئيســـية عبـــر المناطـــق ،بغـــض
النظــــر عــــن الجهــــة المســــيطرة ،كمــــا فــــي محافظتــــي
إدلـــب ودمشـــق (فـــي إدلـــب يبـــدو أن النســـاء نظـــرن إلـــى
األعـــراف االجتماعيـــة علـــى أنهـــا مقبولـــة وعادلـــة ،وفـــي
دمشـــق كان للنســـاء وصـــول إلـــى فـــرص ومـــوارد متنوعـــة
ال تتوفــــر فــــي المناطــــق األخــــرى) .مــــع ذلــــك ،كانــــت
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 1قمنــــا بســــؤال الســــيدات أســــئلة
تتطــــرق لموضــــوع اإلنصــــاف بمــــا
فيهــــا حقــــوق اإلســــكان واألرض
والملكي ــة .ف ــي العدي ــد م ــن الح ــاالت،
اعتبــــرت النســــاء حصولهــــن علــــى
حصتهـ ــن مـ ــن الميـ ــراث التـ ــي ينـ ــص
عليهــــا الشــــرع ،ولــــو كانــــت غيــــر
مســــاوية لحصــــة الرجــــل ،أفضــــل
مـــن حرمانهـــن مـــن الميـــراث بســـبب
األعــــراف االجتماعيــــة ،بالرغــــم
مــــن أن القواعــــد المحليــــة كانــــت
أحيانــــ ًا أكثــــر عدالــــة .تعمّ دنــــا أن
نعطــــي النســــاء أنفســــهن فرصــــة
ترتيـ ــب أولويـ ــات تصوراتهـ ــن ،ولكـ ــن
حاولنــــا أيضــــ ًا الربــــط بيــــن هــــذه
األولويــــات والعوامــــل االجتماعيــــة
واالقتصادي ــة والسياس ــية المؤث ــرة.

 -1الملخص التنفيذي

إحــــدى النتائــــج الرئيســــية مــــن المقابــــات النوعيــــة هــــي
أن النســـاء يملـــن إلـــى تبريـــر انعـــدام المســـاواة والعدالـــة
ً
داخليــــا .واعتُ بــــرت مســــتويات
أنفســــهن
ويعكســــنها علــــى
ّ
األمــــن جيــــد ًة فــــي مناطــــق مثــــل إدلــــب ،ولكــــن ذلــــك
أتــــى علــــى حســــاب التــــزام النســــاء بالقواعــــد الصارمــــة
التـــي تفرضهـــا الســـلطات المحليـــة ،كمـــا اعتُ بـــرت حقـــوق
اإلســــكان واألراضــــي والممتلــــكات ُمرضيــــة بمــــا يكفــــي
لتحقيـــق اإلنصـــاف ،وليـــس المســـاواة ،ولكـــن فـــي الواقـــع
ـن أو
لـــم تكـــن العديـــد مـــن النســـاء علـــى درايـــة بحقوقهــ ّ
بكيفيــــة حمياتهــــا.1
وأبـــدت النســـاء اهتمامــ ًـا أكبـــر فـــي المجـــاالت التـــي تؤثـــر

حياتهــــن ،مثــــل الصحــــة
بشــــكل مباشــــر علــــى نوعيــــة
ّ
والتعلي ــم واالقتص ــاد .وش ــهدت ه ــذه المج ــاالت ،بالمناس ــبة،
الت كبيـــرة فـــي الممارســـات حيـــث أحـــرزت النســـاء
تحــ ّ
ـو ٍ
ً
ً
تقدمــــا ملحوظــــا فــــي اتخــــاذ أدوار عامــــة بالرغــــم مــــن
المقاومـــة الشـــديدة التـــي يتعرضـــن إليهـــا مـــن المجتمـــع.
وكان ــت هن ــاك ص ــورة س ــلبية ع ــن الحق ــوق السياس ــية ف ــي
أنحــــاء البــــاد حيــــث شــــكل الفســــاد والترهيــــب مخاطــــر
كبيــــرة للنســــاء اللواتــــي يرغبــــن فــــي الخــــوض بالعمــــل
السياســـي .وبالرغـــم مـــن تحقيـــق بعـــض اإلنجـــازات فـــي
تغييــــر حيــــاة النســــاء علــــى صعيــــد الممارســــات العمليــــة
فــــي بعــــض المجــــاالت ،إلــــى أن النســــاء ال زلــــن يخضعــــن
لعـــادات المجتمـــع كمقاييـــس معياريـــة مثاليـــة ،حتـــى وإن
تجاربهــــن اليوميــــة .وربمــــا تكــــون
كانــــت تتناقــــض مــــع
ّ
تغيــــرت بعــــد عشــــر ســــنوات مــــن
حيــــاة النســــاء قــــد ّ
يتغيــــر.
الحــــرب ،ولكــــن موقــــف المجتمــــع لــــم
ّ

وصنّفــــت النســــاء ضمــــن ســــت فئــــات عُ ّرفــــت بواســــطة
ُ
البيان ــات الكمي ــة ،ث ــم ّ
توضح ــت أكث ــر م ــن خ ــال التحلي ــل
النوعــــي .هــــذه الفئــــات تقــــدم طــــرق مختلفــــة لفهــــم
وتوفـــر مدخ ــ ً
ا لكيفيـــة تقســـيم وتوجيـــه
أحـــوال النســـاء ّ
برامــــج الدعــــم لتحســــين حيــــاة النســــاء ومســــاعدتهن
علـــى التعايـــش مـــع آثـــار النـــزاع والتحـــوالت المجتمعيـــة
المرتبطــــة بهــــا ،وهــــي الفئــــات اآلتيــــة:
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ــالفئـــة  :1نســـاء متوســـطات العمـــر قاطنـــات فـــي مـــدن
كبيــــرة ،وأحوالهــــن مســــتقرة علــــى صعيــــد األمــــن
واالقتصــــاد والتعليــــم والصحــــة والحقــــوق السياســــية
والعـــادات والتقاليـــد ،كمـــا يتمتعـــن بمســـتوى متوســـط
مــــن اإلنصــــاف والحقــــوق القانونيــــة.
ـرض مـــن األمـــن
ــالفئـــة  :2نســـاء يتمتعـــن بمســـتوى ُمــ ٍ
واإلنصـــاف والصحـــة والحقـــوق السياســـية والقانونيـــة،
ومس ــتوى متوس ــط م ــن االقتص ــاد والتعلي ــم ويخضع ــن
إلـــى العـــادات والتقاليـــد بدرجـــة متوســـطة.
ً
غالبــــا ،يتمتعــــن
ــالفئــــة  :3نســــاء يافعــــات ،عزبــــاوات
بمســــتوى متوســــط مــــن األمــــن واالقتصــــاد والتعليــــم
والصحــــة والحقــــوق السياســــية ،كمــــا يخضعــــن
بدرجـــة متوســـطة إلـــى العـــادات والتقاليـــد ،ويتمتعـــن
بمســـتوى جيـــد نســ ً
ـيبا فيمـــا يتعلـــق بحقـــوق اإلســـكان
واألراضــــي والممتلــــكات ،إال أنهــــن يفتقــــرن إلــــى
الحقــــوق القانونيــــة.

ــالفئــــة  :4نســــاء متوســــطات الحــــال فيمــــا يتعلــــق
باالقتصــــاد واإلنصــــاف والحقــــوق القانونيــــة والتعليــــم
لديهــــن
ودرجــــة الخضــــوع إلــــى العــــادات والتقاليــــد،
ّ
مســـتوى جيـــد نســ ً
ـبيا مـــن الحقـــوق السياســـية ،لكنهـــن
ـن أق ــل م ــن متوس ــطة
يعاني ــن م ــن قل ــة األم ــان ،وفرصه ـ ّ
فيمــــا يتعلــــق بالحصــــول علــــى الخدمــــات الصحيــــة.
ــالفئـــة  :5نســـاء متوســـطات الدخـــل أو قليـــات الدخـــل
ظروفهــــن أقــــل مــــن المتوســــط علــــى صعيــــد األمــــن
ّ
واالقتصـــاد واإلنصـــاف والحقـــوق القانونيـــة والتعليـــم
ّ
ويتخلفــــن عــــن غيرهــــن بشــــكل خــــاص
والصحــــة،
علــــى صعيــــد الحقــــوق السياســــية وتمييــــز العــــادات
االجتماعيــــة ضدّ هــــن.
ــالفئــــة  :6نســــاء المــــدن اللواتــــي تعانيــــن علــــى جميــــع
المس ــتويات وتواجه ــن العن ــف وانع ــدام األم ــن الغذائ ــي
وظــــروف ســــيئة مــــن ناحيــــة االقتصــــاد واإلنصــــاف
والحقــــوق السياســــية والقانونيــــة والتعليــــم والصحــــة
والعــــادات واالجتماعيــــة.
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ً
جغرافيــــا ،ويمكــــن أن
هــــذه الفئــــات ليســــت منفصلــــة
تحتـــوي جغرافيـــة معينـــة علـــى أنمـــاط مـــن عـــدة فئـــات
فــــي نفــــس الوقــــت .ولوحــــظ أن المناطــــق التــــي كان
ً
ســــيئا فــــي معظــــم الجوانــــب المتعلقــــة بحقــــوق
أداؤهــــا
ً
المـــرأة كانـــت أقـــل تنوعـــا مـــن حيـــث الفئـــات الموجـــودة.
ففــــي محافظــــات مثــــل ديــــر الــــزور والرقــــة وريــــف
دمشــــق يبــــدو أن الضغوطــــات المجتمعيــــة واالقتصاديــــة
والسياســــية كانــــت تنطبــــق علــــى الجميــــع .بالمقابــــل،
أداء فــــوق المتوســــط
فــــإن الجغرافيــــات التــــي أظهــــرت ً
ً
تنوعــــا أكثــــر فــــي إجابــــات الســــيدات ،مــــا يشــــير
شــــملت
إلـــى وجـــود عالقـــة طرديـــة بيـــن التنـــوع وزيـــادة فـــرص
النســـاء فـــي الوصـــول إلـــى الحقـــوق والخدمـــات .ويوجـــد
كذلـــك محافظـــات مثـــل حلـــب حيـــث لوحـــظ تنـــوع كبيـــر
فــــي أحــــوال الســــيدات ،ولكــــن مــــع وجــــود جيــــوب ذات
ظـــروف تدعـــو للقلـــق .لهـــذا أ�خـــذ بعيـــن االعتبـــار تقســـيم
المحافظــــات بحســــب مناطــــق الســــيطرة ،حيــــث تعكــــس
هــــذه المناطــــق ديناميــــات مجتمعيــــة مختلفــــة .لكــــن
يجــــدر التنويــــه أنــــه حتــــى داخــــل كل منطقــــة ســــيطرة،
فــــإن الظــــروف كانــــت متنوعــــة ومتباينــــة
إن تفاصيـــل النتائـــج الكميـــة والنوعيـــة لمختلـــف المحـــاور
مــــزودة بدقــــة ،إلــــى جانــــب خرائــــط ورســــوم بيانيــــة
ّ
المفصلــــة
تصــــور األوضــــاع .المراجعــــة
تســــاعد علــــى
ّ
ّ
تشــــكّل مــــادة غنيــــة يمكــــن أن يســــتفيد منهــــا مــــدراء
البرامــــج والباحثــــون ،واألهــــم مــــن ذلــــك أنــــه ســــتكون
متوفــــر ًة للنســــاء فــــي ســــوريا  -فهــــذه النســــخة موجهــــة
لهــــن
إلــــى جميــــع مــــن شــــاركن فــــي االســــتطالع ،لتتيــــح
ّ
أوضاعهــــن ،واســــتخدامها كمراجــــع خــــال هــــذا
توثيــــق
ّ
العمــــل البحثــــي الــــذي نأمــــل أن يســــتمر فــــي المســــتقبل.
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هــــذا التقريــــر األولــــي يغطــــي نتائــــج
االســــتطالعات الكميــــة والنوعيــــة التــــي
أجريـــت فـــي نهايـــة كانـــون الثانـــي وشـــباط
وبدايــــة آذار مــــن عــــام  .2021ويظهــــر هــــذا
التقريــــر التنــــوع الشاســــع فــــي القضايــــا
الجندريــــة عبــــر مختلــــف المناطــــق فــــي
س ــوريا ،كم ــا يش ــير إل ــى العدي ــد م ــن الع ــادات
والتقاليـــد الشـــائعة التـــي تميـــز ضـــد المـــرأة.
يبـــدو أن عشـــر ســـنوات مـــن النـــزاع لـــم تغيـــر
المثــــل المعياريــــة والمعاييــــر
الكثيــــر فــــي ُ
االجتماعيــــة عنــــد المجتمــــع ،بالرغــــم مــــن
رصــــد حــــاالت خارجــــة عــــن القاعــــدة علــــى
أرض الواق ــع .بالمجم ــل ،أج ــرى فري ــق البح ــث
ً
اســــتطالعا
 51مقابلــــة شــــبه منظمــــة و231
2
كميــ ًـا لقيـــاس اإلدراك والتصـــورات  .وتشـــمل
طريق ــة ع ــرض النتائ ــج العدي ــد م ــن مس ــاقات
االســـتقصاء ،مجموعــ ً
ـة فـــي ثمانيـــة محـــاور.
إن نتائــــج كل محــــور معروضــــة بطريقــــة
ممنهجـــة؛ إذ تكـــون نتائـــج االســـتطالع الكمـــي
فـــي البدايـــة ،ثـــم يجـــرى استكشـــاف الفـــوارق
الدقيقــــة فــــي اإلجابــــات علــــى االســــتطالع
النوعـــي .وجـــرى تعريـــف الروابـــط واألنمـــاط
الواضحـــة إلفســـاح المجـــال لتجميـــع النتائـــج
واســــتنباط توصيــــات للسياســــيات.

لقـــد أ�جريـــت الدراســـية فـــي ظـــروف صعبـــة،3
ً
ـديدا للســـامة
األمـــر الـــذي تطلـــب انتباهــ ًـا شــ
للمجيبــــات ،مــــع األخــــذ بعيــــن
الشــــخصية ُ
االعتبـــار أهميـــة بنـــاء التحليـــات علـــى أدلـــة
للخـــروج بتغطيـــة يمكـــن اســـتعمالها لتدعيـــم
القــــرارات المتعلقــــة بالسياســــية العامــــة
فــــي اإلصــــدارات المســــتقبلية للبحــــث.
تــــروج إلــــى أي مواقــــف أو
هــــذه الدراســــة ال
ّ
أحـــكام مســـبة حـــول النـــزاع فـــي ســـوريا أو
ً
بدايــــة ،يريــــد
السياســــات الجندريــــة فيهــــا.
فريـــق البحـــث توفيـــر البيانـــات والتحليـــات

10

 2مثّلــــت صعوبــــة الوصــــول تحديــــ ًا
لهــــذه الدراســــة التجريبيــــة .نظــــر ًا
لصغــــر العينــــة نســــبي ًا ،قمنــــا
باختيــــار عينــــة متوازنــــة بحــــرص.
يرجــــى مراجعــــة قســــم المنهجيــــة
للمزيــــد مــــن التفاصيــــل حــــول
اعتماد يّــــة العينــــة.

 3ممــــا أعــــاق التواصــــل مــــع
المجيبــــات داخــــل ســــوريا صعوبــــة
االتصــــال باإلنترنــــت وانقطــــاع
التيــــار الكهربائــــي والعديــــد مــــن
اللوجســـتيات األخـــرى .كذلـــك تطلـــب
الوض ــع األمن ــي ف ــي كاف ــة جغرافي ــات
الص ــراع توخ ــي الح ــذر لع ــدم تعري ــض
أي مــــن المجيبــــات للخطــــر.

 -2مقدمة

اعتُ مـــدت اســـتراتيجية بحثيـــة معقـــدة لمســـح
النظـــام البيئـــي الـــذي تعيـــش ضمنـــه النســـاء
وتعملـــن وتواجهـــن التحديـــات اليوميـــة التـــي
يفرضهــــا النــــزاع الســــوري .هــــذا اإلصــــدار
ً
أساســــا
التجريبــــي مــــن البحــــث ســــيكون
إلطــــار عمــــل بحثــــي علــــى المــــدى الطويــــل،
ً
مجموعــــة
لكنــــه فــــي المقــــام األول غطــــى
مــــن المســــائل المعقــــدة ،وشــــمل الجغرافيــــة
الســــورية بأكملهــــا وتفاعــــل مــــع الواقــــع
االجتماعـــي واالقتصـــادي والسياســـي المعقـــد
فـــي البـــاد .وجمـــع البحـــث بيـــن أدوات كميـــة
ونوعيــــة إلنشــــاء نقطــــة مرجعيــــة أوليــــة،
ً
مغطيــــا ثمانيــــة محــــاور مــــن النظــــام البيئــــي
المحيــــط بالنســــاء .ولغايــــات هــــذا اإلصــــدار
التجريبـــي المبدئـــي ،عُ ّرفـــت المحـــاور كاآلتـــي:

ـهن ،إذ ســـيتم مشـــاركة الدراســـة
للنســـاء الســـوريات أنفســ ّ
ً
كــــن جــــزءا منهــــا ،وذلــــك لتعزيــــز
مــــع النســــاء اللواتــــي
ّ
ولتمكينهــــن مــــن وضــــع معاييــــر
فهمهــــن ألوضاعهــــن
ّ
ّ
ـن مـــن النســـاء الســـوريات
لتجاربهـــن ومقارنتهـــا مـــع غيرهــ ّ
فـــي داخـــل البـــاد أو خارجهـــا .كمـــا يأمـــل فريـــق البحـــث
أن نتائــــج الدراســــة ســــتوفر معلومــــات موضوعيــــة مــــن
جميــــع أنحــــاء ســــوريا وتجعلهــــا متاحــــة الســــتخدام
الباحثيــــن وصانعــــي السياســــيات وجميــــع األطــــراف
والجهــــات المعنيــــة بالعمــــل علــــى تمكيــــن ودعــــم المــــرأة
فــــي ســــوريا.
هـــذا التقريـــر يضـــم نتيجـــة أوليـــة لمشـــروع مـــن المتوقـــع
أن يســـتمر فـــي تغطيـــة األحـــوال الجندريـــة فـــي ســـوريا.
وتخلــــل المشــــروع دروس مســــتفادة مــــن شــــأنها تطويــــر
المنتــــج البحثــــي النهائــــي .وهنــــاك تصــــورات لدراســــة
حـــاالت فرديـــة حســـب الموضـــوع أو المنطقـــة ،باإلضافـــة
إلـــى تحديـــث وتحســـين االســـتطالع مـــن خـــال لوحـــات
متابعـــة دوريـــة.

ــاألمـــن والحمايـــة (ولـــه محـــوران ثانويـــان
همـــا :العنـــف القائـــم علـــى أســـس جندريـــة
واألمـــن الغذائـــي)
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ــاالقتصاد وسوق العمل
ــاإلنصــــاف والمســــاواة (ولــــه محــــوران
ثانويـــان همـــا :التعليـــم وحقـــوق اإلســـكان
واألراضــــي والممتلــــكات)
ــالحقوق السياسية
ــالحقوق القانونية
ــالتعليم
ــالصحة
ــالعادات والتقاليد
فــــي المقاربتيــــن الكميــــة والنوعيــــة للبحــــث،
ً
وفقــــا للمحــــاور
ُوضعــــت أســــئلة االســــتطالع
الثمانيــــة .حيــــث ســــاعدت المقاربــــة النوعيــــة
علـــى فهـــم الديناميـــات والمســـميات والمفاهيـــم
الت ــي تس ــتخدمها النس ــاء ،إضاف ـ ً
ـة إل ــى اكتش ــاف
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أهمي ــة كل مح ــور ف ــي حي ــاة النس ــاء نس ـ ً
ـبيا .بينم ــا س ــاعدت
المقاربـــة الكميـــة فـــي تنظيـــم الظواهـــر حســـب حجمهـــا بمـــا
يســـمح بإجـــراء تحليـــل مقـــارن بشـــكل ممنهـــج ،باإلضافـــة
إل ــى تطوي ــر تقييم ــات لقي ــاس التوجه ــات ومؤش ــرات اإلن ــذار
المبكـــرة ونقـــاط الضعـــف والقـــوة.
لوضـــع إطـــار للمحـــاور فـــي هـــذا اإلصـــدار التجريبـــي ،تـــم
تحديــــد القضايــــا الرئيســــية ضمــــن كل محــــور .ويمكــــن
إدراج أســــئلة إضافيــــة فــــي مرحلــــة الحقــــة إذا اعتُ بــــرت
ذات أهميـــة ،خصوصــ ًـا عندمـــا يعنـــى األمـــر بفهـــم القضايـــا
مــــن الناحيــــة الكميــــة .ولكــــن الخبــــرة المكتســــبة مــــن
مشـــاريع بحثيـــة مماثلـــة تقـــول بـــأن المؤشـــرات اإلضافيـــة
تحســــن بالضــــرورة المعايــــرة
فــــي البحــــث الكمــــي قــــد ال
ّ
اإلجماليـــة ألي مـــن المحـــاور ،لكنهـــا قـــد تزيـــد مـــدى الفهـــم
ً
ســــؤال
لظاهــــرة معينــــة .لهــــذه الغايــــة ،تــــم اعتمــــاد 47
كميـــا و 41ســ ً
نوعيـــا شـــبه منظـــم ،باعتبارهـــا أســـئلة
ـؤال
ً
ً
ً
معقولــــة ألول إصــــدار مــــن البحــــث.

ُو ّزع االســـتطالع النوعـــي علـــى  231مجيبــ ً
ـة عبـــر أنحـــاء
البــــاد ،وفــــي مختلــــف مناطــــق النــــزاع ،بمــــا يعكــــس
التركيبـــة الديمغرافيـــة علـــى أرض الواقـــع لضمـــان تمثيـــل
الظواهــــر المجتمعيــــة فــــي كل منطقــــة بمــــا يتناســــب مــــع
ً
ً
تمامــــا،
عشــــوائيا
عــــدد ســــكانها .هــــذا االســــتطالع ليــــس
ألن المـــوارد والوقـــت المتوفريـــن أقـــل ممـــا يلـــزم لتحضيـــر
عينـــة تمثيليـــة مناســـبة لغايـــات هـــذا اإلصـــدار التجريبـــي.
لكــــن جميــــع الجهــــود المبذولــــة ســــعت نحــــو تحديــــد
مواقــــع المجيبــــات فــــي كل منطقــــة ،وذلــــك عــــن طريــــق
إشـــراك العديـــد مـــن األشـــخاص مـــن كل فئـــة ثانويـــة مـــن
المجتمعــــات فــــي البــــاد .بالمجمــــل ،بُنيــــت االســــتطالعات
متدرجـــة
لتقييـــم التصـــورات ،وذلـــك مـــن خـــال مقاييـــس
ّ
مـــن  1إلـــى  5أو مـــن  2-إلـــى  ،2+حســـب الحالـــة ،بحيـــث
تت ــدرج تصاعدي ـ ًـا (م ــن األس ــوأ إل ــى األفض ــل) فيم ــا يتعل ــق
بأحــــوال النســــاء ومســــتويات الحمايــــة والقــــدرة علــــى
الوص ــول إل ــى الخدم ــات والتمت ــع بالحق ــوق .وج ــرى تنظي ــم
البيانـــات ،بعـــد إزالـــة االســـتثنائية منهـــا ،مـــا أتـــاح التوصـــل
إلـــى اســـتنتاجات ومقارنـــات وروابـــط مهمـــة ،إضافــ ً
ـة إلـــى
تحديـــد النقـــاط التـــي تتركـــز فيهـــا ظواهـــر معينـــة.
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أمــــا االســــتطالع النوعــــي فقــــد أ�جــــري مــــن خــــال
مقابــــات شــــبه منظمــــة مــــع  51امــــرأة مــــن جميــــع
المناطــــق الجغرافيــــة الســــورية والمجتمعــــات المحليــــة،
بمـــن فيهـــا مجتمعـــات النازحيـــن داخليــ ًـا .وجـــرى توثيـــق
وتحليـــل اإلجابـــات باســـتخدام برنامـــج تحليـــل البيانـــات
وح ّولــــت البيانــــات الناتجــــة عــــن كل مقابلــــة
النوعيــــةُ .
إلــــى رمــــوز لنقــــل أكبــــر قــــدر ممكــــن مــــن المعلومــــات
المذك ــورة ف ــي اإلجاب ــات وإلتاح ــة الرج ــوع إل ــى البيان ــات
ومقارنته ــا ببعضه ــا والرب ــط بينه ــاُ .
وطل ــب م ــن المجيب ــات
تغطيـــة جـــزء كبيـــر مـــن نفـــس المواضيـــع التـــي غطاهـــا
ـن مشـــاركة حـــاالت
االســـتطالع الكمـــي ،كمـــا ُطلـــب منهــ ّ
فرديــــة وتجــــارب شــــخصية ليتــــم دراســــتها .وكان هــــذا
ً
ضروريــــا لفهــــم الظواهــــر االجتماعيــــة بنطــــاق يتعــــدى
التعريفــــات المعياريّ ــــة.
ً
دورا
لعبــــت المقارنــــة بيــــن النتائــــج الكميــــة والنوعيــــة
كبيــ ً
ـرا فـــي إيجـــاد فـــوارق دقيقـــة ســـاعدت علـــى فهـــم

البيانــــات الكميــــة واســــتنتاج دروس مســــتفادة للبحــــوث
المســــتقبلية .هــــذا التقريــــر يســــتعرض بشــــكل ممنهــــج
النتائــــج األوليــــة لــــكل المحــــاور ،والمحــــاور الثانويــــة،
وذلـــك لفهـــم مـــا تشـــهده النســـاء ،وأيـــن تشـــهدنه وكيـــف،
أولــــي .وهنــــاك إشــــارة
عــــن طريــــق مســــح جغرافــــي ّ
إلــــى الروابــــط بيــــن المحــــاور حيثمــــا أظهــــرت البيانــــات
ً
مفصــــل علــــى
أنماطــــا واضحــــة ،باإلضافــــة إلــــى تعقيــــب
ّ
أي تناقضـــات منطقيـــة بيـــن مجموعتـــي البيانـــات ،وذلـــك
لفهــــم الظواهــــر بدقــــة أعلــــى .وتشــــير النتائــــج النهائيــــة
إلــــى نظــــام بيئــــي معقــــد تتداخــــل فيــــه المحــــاور ،فــــأي
ظاهـــرة اجتماعيـــة أو اقتصاديـــة أو سياســـية هـــي جـــزء
مـــن البيئـــة ولهـــا قـــدرة علـــى تغييرهـــا؛ لهـــذا ،اســـتطاع
فريـــق البحـــث تمييـــز األنمـــاط والفئـــات الواضحـــة فـــي
المجتمـــع الســـوري ،وســـيكون لذلـــك عواقـــب مهمـــة علـــى
ً
خصوصــــا تلــــك المتعلقــــة بتوجيــــه المــــوارد
السياســــات،
والجهــــود مســــتقب ً
ال.
الســـتعراض المنهجيـــة بالتفاصيـــل ،يمكنـــك الرجـــوع إلـــى
الملحـــق .1
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بينمــــا ســــتكون أي اســــتنتاجات قطعيــــة فــــي
ً
بنــــاء علــــى
ســــابقة ألوانهــــا
هــــذه المرحلــــة
ً
اس ـــتطالع تجريبـــي ذو عين ـــة صغيـــرة نس ـــبياً
مــــن المجيبــــات ،يمكــــن التنويــــه ببعــــض
المؤشــــرات المبكــــرة:

 -4توصيات
رئيسية
للسياسة

ــال يمكــــن الفصــــل بيــــن حقــــوق النســــاء
وظــــروف معيشــــتهن ،فهــــذه الجوانــــب
ً
ً
ً
بيئيــــا متكامــــ ً
ومعقــــدا.
ا
نظامــــا
تؤلــــف
علــــى السياســــات الهادفــــة إلــــى دعــــم
النســـاء أال تركّـــز علـــى مجـــال واحـــد مـــن
المواضيــــع ،بــــل عليهــــا اعتمــــاد مقاربــــة
مبنيــــة علــــى توزيــــع المناطــــق ،بحيــــث
تعالـــج عــ ً
ـددا مـــن القضايـــا المهمـــة التـــي
تواجــــه النســــاء فــــي منطقــــة جغرافيــــة
معينــــة مــــع األخــــذ بعيــــن االعتبــــار
العوامــــل المتقاطعــــة األخــــرى .هكــــذا
يمكـــن مســـاعدة النســـاء علـــى االســـتفادة
مــــن الطاقــــات المحليــــة الكامنــــة فــــي
المجتمـــع ،عـــوض االعتمـــاد علـــى المـــوارد
والمســــاعدات الخارجيــــة.
ــإن ُمعالجـــة العـــادات والتقاليـــد الراســـخة
المثلـــى لتحس ـــين
قـــد ال تك ـــون الطريقـــة ُ
حيــــاة النســــاء .ومــــن األفضــــل اختيــــار
ً
تأثيــــرا
مداخــــل أقــــرب للنســــاء وأكثــــر
عليهــــن كالقضايــــا المتعلقــــة باالقتصــــاد
ّ
والصحــــة والتعليــــم ،إذ أحــــرزت النســــاء
تغيــــرات مجتمعيــــة مهمــــة فــــي هــــذه
المجــــاالت ،ومــــن الضــــروري مســــاعدتهن
علــــى االســــتمرار فــــي هــــذه التغييــــرات
واكتســــاب الخبــــرة والوعــــي لتحســــين
حياتهــــن فــــي مجــــاالت أ�خــــرى.

ــتتشــــابه المشــــكالت التــــي تواجههــــا النســــاء فــــي جميــــع أنحــــاء
ســــوريا ،ولكــــن هــــذه المشــــكالت تتقاطــــع وتجتمــــع بأشــــكل
مختلفــــة .وتنــــدرج األحــــوال المعيشــــية للنســــاء ضمــــن فئــــات،
موجهــــة ّ
ّ
بدقــــة أكبــــر
قــــد يســــاعد فهمهــــا علــــى تطويــــر برامــــج
ومحــــاكاة أولوياتهــــا ،علــــى أن يكــــون
لتلبيــــة حاجــــات كل فئــــة ُ
ممكنــــا أيضــــاً.
ً
تبــــادل المعرفــــة والخبــــرات عبــــر المناطــــق
ــتستســــلم النســــاء لمعاييــــر اجتماعيــــة معقــــدة ،فضغوطــــات
المجتمـــع الذكـــوري االجتماعيـــة والقانونيـــة والسياســـية تفـــرض
قيــ ً
ـودا كبيـــرة علـــى النســـاء .إال إن خضـــوع النســـاء إلـــى العـــادات
ً
أنهــــن ضحايــــا .فــــي الواقــــعُ ،تعــــزز
أبــــدا
والتقاليــــد ال يعنــــي
ّ
النســــاء العديــــد مــــن عــــادات المجتمــــع الذكــــوري ،كمــــا يتبنيــــن
مبـــررات أخالقيـــة لتفســـير األنظمـــة البيئيـــة المعقـــدة المحيطـــة
حياتهــــن للتأقلــــم معهــــا .علــــى البرامــــج الهادفــــة
كيفــــن
ّ
ّ
بهــــن ،ويُ ّ
إلــــى تمكيــــن النســــاء أال تركّــــز علــــى خلــــق إشــــكاليات ونزاعــــات
ـزود النســـاء بـــأدوات
ـن وبيـــن الرجـــال بقـــدر مـــا عليهـــا أن تــ ّ
بينهــ ّ
تخولهــــن حمايــــة أنفســــهن والتعاطــــي مــــع الديناميــــات المعقــــدة
المحيطــــة بهــــن .بــــل يجــــب أن يكــــون التركيــــز علــــى تغييــــر
ّ
تجــــذر الذكوريــــة
العــــادات عــــن طريــــق التركيــــز علــــى وســــائل
فـــي المجتمـــع وتحديـــد األطـــراف والعوامـــل الرئيســـية القائمـــة
علــــى تعزيــــز ذلــــك..
ــبينمـــا أشـــارت الدراســـة إلـــى عـــادات وديناميـــات متجـــذرة تؤثـــر
فـــي النســـاء ومجتمعاتهـــن ،لوحظـــت بعـــض الديناميـــات الصاعـــدة
التـــي قـــد تغيـــر النظـــام البيئـــي كثيــ ً
ـرا .فمســـألة األمـــن الغذائـــي
ً
تدريجيــــا كظاهــــرة اجتماعيــــة ال تــــزال مجهولــــة
أخــــذت تظهــــر
ـن .وفيمـــا تنخـــرط
ولـــم يُ فهـــم بعـــد تأثيرهـــا علـــى النســـاء وعائالتهــ ّ
النســـاء أكثـــر فأكثـــر فـــي تحصيـــل الدخـــل ودخـــول الحيـــز العـــام،
ينتـــج عـــن هـــذا ردود فعـــل إيجابيـــة وســـلبية قـــد ترتـــدّ آثارهـــا
علـــى حالـــة المـــرأة .ومـــن الضـــروري مراقبـــة الظواهـــر الصاعـــدة
علــــى مــــدى طويــــل لتتبــــع تطورهــــا ولرصــــد عالمــــات اإلنــــذار
المبكـــر .وربمـــا يكـــون فهـــم أســـاليب التعايـــش بـــذات األهميـــة ،إذ
يمكنه ــا توفي ــر مداخ ــل جدي ــدة لدع ــم النس ــاء وإح ــراز تق ــدم عل ــى
وتزويدهــــن بفــــرص الســــتغالل
أدوارهــــن فــــي المجتمــــع
صعيــــد
ّ
ّ
ـهن فـــي الحيـــاة العامـــة بشـــكل أبـــرز.
األزمـــة وإبـــراز أنفســ ّ
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واجــــه فريــــق البحــــث عـــ ً
ـددا مــــن التحديــــات
أثنـــاء العمـــل ،مـــن ضمنهـــا:

ــلـــم ُتجـــرى أي مـــن المقابـــات مـــع رجـــال
لغايــات اإلصــدار األولــي مــن هــذه الدراســة.
بســـبب محدوديـــة المـــوارد المتوفـــرة لهـــذا
البح ــث ،ف ــإن أي عين ــة م ــن الرج ــال كان ــت
ً
أيضــــا وبالتالــــي غيــــر
لتكــــون محــــدودة
كافيــــة لفهــــم الوقائــــع المضــــادة .لهــــذا،
جــــرى االتفــــاق علــــى تحديــــد المرحلــــة
األوليــــة مــــن البحــــث بالنســــاء فقــــط.
وســــيكون مــــن المفيــــد إشــــراك الرجــــال
فــــي البحــــث مســــتقب ً
ال ،لفهــــم العالقــــات
فــــي المجتمــــع بشــــكل أشــــمل.
ــال يمكـــن تعميـــم النتائـــج نظــ ً
ـرا لمحدوديـــة

 -5تحديات
ومسائل يجب
مراعاتها
ً
مستقبال

صحته ــا.
البيان ــات الكمي ــة والنوعي ــة وم ــدى ّ
فــــي المقــــام األول ،يجــــب اســــتعمال
اإلصـــدار التجريبـــي لغايـــات التحقـــق مـــن
المشـــاهدات التـــي يلـــزم
المنهجيـــة وإلبـــراز ُ
تقصيهـــا وللمســـاعدة علـــى تصميـــم نظـــام
ّ
بحث ــي أكث ــر منهجي ــة .وألن العين ــة صغي ــرة،
فقــد مـ ّـرت بعــض الظواهــر االجتماعيــة دون
توثيــــق كافــــي (كمســــألة العنــــف الجنســــي
والجســـدي علـــى س ـــبيل المثـــال).

ــيج ــب النظ ــر إل ــى المجيب ــات ومجتمعاته ــم
المحلي ــة عل ــى أنه ــم ش ــركاء ف ــي المش ــروع،
فهــــم ليســــوا موضــــوع البحــــث بــــل هــــم
المســــتفيدون منــــه مســــتقب ً
ال .ومــــن
الضــــروري تطويــــر أدوات تواصــــل فعالــــة
لنقـــل نتائـــج البحـــث والمعرفـــة المكتســـبة
إلــــى المشــــاركين عبــــر مختلــــف مراحــــل
المشــــروع .وألن هــــذه المرحلــــة تقتصــــر
علــــى اإلصــــدار التجريبــــي ،مــــن المهــــم
مالحظــــة االنحيازيــــات الفرديــــة الــــواردة،
مـــع التنويـــه بـــأن الخطـــوات التصحيحيـــة
ســـتط ّبق فقـــط علـــى النســـخ المســـتقبلية
وســــيعرف نطــــاق
واإلصــــدارات الالحقــــة.
ّ

البحــــث بوضــــوح فــــي نهايــــة التقريــــر.
ــألســــباب لوجســــتية ،يصعــــب التواصــــل مــــع األفــــراد داخــــل ســــوريا،
وه ــذا يقل ــل مصداقي ــة العين ــة البحثي ــة والت ــي تتك ــون بش ــكل رئيس ــي
ممـــن لديهـــم اتصـــال بشـــبكة اإلنترنـــت والكهربـــاء .وكان علـــى فريـــق
الباحثيـــن توفيـــر الخدمـــات اللوجســـتية لمـــن لـــم يســـتطعن تأمينهـــا
ـهن ،وذلـــك للتعويـــض عـــن محدوديـــة العينـــة .وجـــرى تزويـــد
بأنفســ ّ
جميـــع المجيبـــات بهـــذه الخدمـــات بشـــكل ممنهـــج لتفـــادي االنحيـــاز.
إل ــى أن ه ــذا األس ــلوب ال يمك ــن االعتم ــاد علي ــه ف ــي المس ــتقبل عندم ــا
ً
ـوائية.
تكـــون العينـــة أكبـــر حجمــ ًـا وأكثـــر عشــ
هنـــاك بعـــض المواضيـــع الخاصـــة التـــي ســـتحتاج قــ ً
ـدرا أكبـــر مـــن التركيـــز
واالهتم ــام ف ــي البح ــوث المس ــتقبلية ،وه ــي:

ــحقـــوق اإلســـكان واألراضـــي والممتلـــكات بحاجـــة إلـــى تفاصيـــل أكبـــر
لربطه ــا م ــع غيره ــا م ــن المس ــائل االجتماعي ــة واالقتصادي ــة ،إذ ُح ــددت
ـبيا نظــ ً
هـــذه المســـألة نســ ً
ـرا لـــدور الميـــراث كعامـــل رئيســـي فيهـــا.
ً
عمومــــا ،لكــــن مــــن
ــإن مشــــاركة النســــاء فــــي السياســــة ضعيفــــة
الضــــروري ّ
تعقــــب اإلنجــــازات التــــي تحرزهــــا بعــــض النســــاء وفهــــم
ـن االنتخابيـــة ،حيـــث أ�قــ ّـر نظـــام الكوتـــا النســـائية فـــي بعـــض
برامجهــ ّ
المناطـــق .وبينمـــا تفـــوز النســـاء فـــي االنتخابـــات فـــي شـــمال شـــرقي
البــــاد ،مــــا زلنــــا ال نفهــــم التحديــــات االجتماعيــــة التــــي يواجهنهــــا.
ويمكــــن اســــتخالص دروس مســــتفادة مهمــــة حــــول الكوتــــا فــــي
ســــوريا مــــن خــــال دراســــة مــــا يحصــــل فــــي الواقــــع.
ــكان هنــــاك تفــــاوت واضــــح بيــــن البيانــــات الكميــــة والنوعيــــة فــــي
بعــــض المحــــاور وفــــي بعــــض المناطــــق الجغرافيــــة .ومــــن المهــــم
توضيــــح البيانــــات الصــــادرة عــــن هــــذه المناطــــق لمعرفــــة كيفيــــة
تصميــــم االســــتطالعات مســــتقب ً
ال ،بحيــــث تكــــون حساســــة أكثــــر
عمـــا يـــدور مـــن أحـــداث.
للفـــوارق الدقيقـــة وتعطـــي فهمــ ًـا أفضـــل ّ
ومـــن األمثلـــة علـــى هـــذه الحالـــة البيانـــات المتعلقـــة بأمـــن النســـاء
وحقوقهــــن القانونيــــة فــــي إدلــــب.
ــالنظـــام البيئـــي غيـــر مالئـــم للنســـاء فـــي بعـــض البـــؤر مثـــل ديـــر الـــزور
والرقـــة ،وبدرجـــة أقـــل فـــي ريـــف دمشـــق ،مـــا يســـتدعي دراســـة هـــذه
المناطـــق عـــن كثـــب .وبينمـــا يعتبـــر الوضـــع حرجــ ًـا فـــي هـــذه المناطـــق
م ــن حي ــث أع ــداد الح ــاالت ،إال أنه ــا ال تختل ــف نوعي ـ ًـا ع ــن باق ــي المناط ــق
فـــي ســـوريا .ويمكـــن اعتبـــار مـــا يحصـــل فـــي هـــذه المناطـــق بمثابـــة
إنـــذار مبكـــر عـــن الخطـــر الـــذي قـــد يحــ ّـل فـــي مناطـــق أخـــرى.
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 -6نتائج
البحث

نتائــــج االســــتطالع أدنــــاه معروضــــة بشــــكل
مبس ــط لتوضي ــح نط ــام بيئ ــي معق ــد وتصوي ــر
ّ
مــــا يحصــــل فيــــه بطريقــــة منهجيــــة .يشــــير
التقريــــر فــــي بدايتــــه إلــــى نتائــــج عاليــــة
األهميـــة ويعطـــي لمحـــة عامـــة عـــن النتائـــج.
ثــــم يتبــــع ذلــــك قســــم يتنــــاول إمكانيــــة
تصنيــــف الظــــروف فــــي مجموعــــات لفهــــم
نماذجهــــا وأنماطهــــا المختلفــــة .واســــتطاع
فريــــق البحــــث تحديــــد ســــت فئــــات مــــن
خــــال البيانــــات الكميــــةُ .
وق ّســــمت هــــذه
الفئـــات بالتدريـــج بحســـب البيانـــات الناتجـــة
عـــن االســـتطالع النوعـــي .ويمكـــن اســـتخدام
هـــذا القســـم فـــي نقاشـــات السياســـة العامـــة
لتعريــــف المداخــــل التــــي يمكــــن تبنيهــــا
لمعالجـــة قضايـــا النســـاء ،ولدعـــم النســـاء فـــي
كل فئــــة.
القســـم األخيـــر يركـــز علـــى كل مـــن المحـــاور
الثماني ــة عل ــى ح ــدة ،وذل ــك ع ــن طري ــق تحلي ــل
بيان ــات كل مح ــور بش ــكل منفص ــل وربطه ــا م ــع
بيانـــات المحـــاور األخـــرى لفهـــم التكامـــل بيـــن
ه ــذه البيان ــات والخس ــائر المحتمل ــة الت ــي ُتن ــذر
به ــا .وق ــد ال تكف ــي البيان ــات المتوف ــرة للخ ــروج
باس ــتنتاجات مؤك ــدة ح ــول الخس ــائر المباش ــرة،
ولكــــن يمكــــن اســــتعمالها لتوضيــــح العالقــــات
بيـــن الظواهـــر وشـــكل النظـــام البيئـــي .هنـــاك
ملخـــص عـــام للنتائـــج فـــي بدايـــة كل محـــور،
يليــــه مراجعــــة عامــــة لمــــا قبــــل عــــام ،2011
لغايـــات المقارنـــة .يتبـــع ذلـــك تلخيـــص لنتائـــج
االســــتطالع الكمــــي لتســــليط الضــــوء علــــى
ترتيــــب الظواهــــر بحســــب حجمهــــا والعــــادات
الرئيســــية والمناطــــق التــــي تتركــــز فيهــــا
(والتـــي تحتـــاج دراســـة ومتابعـــة عـــن قـــرب
لتحديــــد عالمــــات اإلنــــذار المبكــــر) .وجــــرى
تلخيــــص النتائــــج بخرائــــط ورســــوم بيانيــــة
فصلــــة عــــن
تســــهل قراءتهــــا ،تتبعهــــا لمحــــة ُم ّ

ّ
للدينامي ــات
لتوف ــر فهم ـ ًـا أفض ــل
نتائ ــج االس ــتطالع النوع ــي
ّ
وص ــورة أوض ــح ع ــن تج ــارب المجيب ــات ورؤيته ــن للقضاي ــا.
وســــتعرض نتائــــج االســــتطالع النوعــــي بحســــب ترتيــــب
الرمـــوز المســـتخدمة فـــي تحليـــل البيانـــات ،مـــع الحـــرص
إظهـــار العالقـــات بيـــن المواضيـــع أينمـــا جـــرى رصدهـــا فـــي
البيانـــات.

 6.1لمحة عامة

تتعـــدد الظواهـــر المجتمعيـــة وتتفـــاوت عبـــر الجغرافيـــات
الس ــورية وإل ــى درج ــة أق ــل داخ ــل كل جغرافي ــا ،إذ يختل ــف
انتشــــار كل ظاهــــرة بحســــب المنطقــــة؛ البيانــــات الكميــــة
ُتظهـــر هـــذه االختالفـــات بوضـــوح .إال أن البيانـــات النوعيـــة
ً
موضحــــة مزايــــا
ُتظهــــر التناقضــــات والفــــوارق الدقيقــــة،
ومســــاوئ بعــــض المناطــــق أو العــــادات االجتماعيــــة .لهــــذا
الســـبب ،فـــإن العمـــل المســـتقبلي لفريـــق البحـــث ســـيأخذ
بعي ــن االعتب ــار التعم ــق أكث ــر ف ــي بع ــض المس ــائل أو اختب ــار
معينــــة فــــي البحــــث النســــوي .فقــــد
فرضيــــات جوهريــــة ّ
تبيـــن ،علـــى ســـبيل المثـــال ،أن هنـــاك حاجـــة إلـــى توضيـــح
شـــروط األســـئلة األساســـية حـــول األمـــان والعنـــف القائـــم
ــــرت الكثيــــر مــــن المناطــــق
علــــى أســــس جندريــــة ،إذ اعتُ ِب َ
ً
آمنــــة بســــبب إقصــــاء النســــاء مــــن مســــاحاتها العامــــة،
ـن فع ــ ً
ا آمنـــات فيهـــا .علـــى نحـــو مماثـــل،
وليـــس ألنهـــن كــ ّ
وفيمـــا يتعلـــق بحقـــوق اإلســـكان واألراضـــي والممتلـــكات،
فقـــد بـــدت المســـاواة فـــي هـــذه المناطـــق أعلـــى ممـــا هـــي
يكــــن علــــى درايــــة
فــــي الحقيقــــة ،وذلــــك ألن النســــاء لــــم
ّ
بالكثيــــر مــــن حقوقهــــن ،أمــــا اللواتــــي شــــعرن بالمســــاواة
ـن مـــن األقليـــة المســـتفيدة مـــن هـــذه الحقـــوق.
فكــ ّ
بغـــض النظـــر ،لقـــد ثبتـــت الفائـــدة مـــن ُمطابقـــة البيانـــات
الكميـــة والنوعيـــة ،ألن ذلـــك يشـــجع علـــى االســـتمرار فـــي
البحـــث كمـــا يســـاعد علـــى فهـــم أســـباب الظواهـــر وأماكـــن
حدوثهـــا .وهنـــاك مشـــاكل متواصلـــة فـــي إنهـــاء الفجـــوة
بيـــن الجنســـين مـــن جميـــع النواحـــي تقريبــ ًـا فـــي بعـــض
المناطــــق كالرقــــة وديــــر الــــزور ،وريــــف دمشــــق بدرجــــة
أقـــل .فـــي هـــذه المناطـــق ،تشـــير البيانـــات إلـــى تشـــابك
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العوامــــل التــــي تشــــكل النظــــام البيئــــي وتؤثــــر علــــى
حيــــاة النســــاء مــــن كافــــة الجوانــــب .ويصــــدف أن حالــــة
ً
تباينــــا ،مــــا يشــــير
المجيبــــات فــــي هــــذه المناطــــق أقــــل
إلـــى عوامـــل بنيويـــة تؤثـــر علـــى كافـــة النســـاء .وتحتـــاج
هـــذه المناطـــق إلـــى دراســـة أكثـــر لفهـــم مـــا يحصـــل فيهـــا
ً
عمومــــا.
ومــــا يجعلهــــا عاليــــة الخطــــورة علــــى النســــاء
فــــي حــــاالت أ�خــــرى ،تتبايــــن النتائــــج ضمــــن المنطقــــة
نفســــها .علــــى ســــبيل المثــــال ،تتميــــز حمــــاة وطرطــــوس
بـــأداء جيـــد فـــي بعـــض المجـــاالت وأداء ســـيء جــ ً
ـدا فـــي
مجــــاالت أ�خــــرى .فــــي حلــــب ،بالمقابــــل ،تشــــير البيانــــات
إلـــى ظـــروف متوســـطة بالمجمـــل ،لكـــن عنـــد التمحيـــص
يتبيــــن أن هنــــاك تباينــــات بيــــن المجيبــــات فــــي مناطــــق
مختلفـــة مـــن المحافظـــة .وقـــد أظهـــرت محافظـــة حلـــب
أكبــــر انحــــراف عيــــاري بالنســــبة لــــكل المحــــاور .يمكــــن
تفســــير هــــذا بتعــــدد مناطــــق الســــيطرة ،لكــــن التباينــــات
قـــد وجـــدت أيضــ ًـا داخـــل كل منطقـــة ســـيطرة .يشـــير كل
هـــذا إلـــى وجـــود ظـــروف اجتماعيـــة مركبـــة تؤثـــر علـــى
حالــــة النســــاء فــــي مناطــــق متقاربــــة.
كذلـــك تبيـــن أن المناطـــق ذات األداء الجيـــد نســ ً
ـبيا ،مثـــل
إدلــــب ،تســــتحق دراســــة أعمــــق؛ حيــــث أظهــــرت نتائــــج
االســـتطالع الكمـــي أن التقييـــم الجيـــد لـــأداء كان فقـــط
نتيجـــة خضـــوع النـــاس للعـــادات المجتمعيـــة وتكريســـهم
لقواعــــد دينيــــة صارمــــة .ويبــــدو أن الرضــــا عــــن الوضــــع
الراهــــن مســــألة تعايــــش وتأقلــــم ،وال عالقــــة لذلــــك
بتطبيــــق المعاييــــر العالميــــة .وتقــــل احتماليــــة التحــــرش
بالنســــاء فــــي هــــذه المناطــــق ألنهــــن ال يخرجــــن مــــن
ً
أجــــورا جيــــدة،
كســــبهن
المنــــازل ،بينمــــا تزيــــد احتماليــــة
ّ
ولك ــن ه ــذا ألن معظ ــم النس ــاء ال تعمل ــن واألقلي ــة العامل ــة
لديهــــا وظائــــف جيــــدة.
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أحـــد النتائـــج المهمـــة للدراســـة تشـــير إلـــى دور العـــادات
حــــرك رئيســــي للنظــــام
كم
والتقاليــــد والثقافــــة المحليــــة ُ
ّ
فيهــــن .فقــــد كانــــت
المحيــــط بالنســــاء والمؤثــــر
البيئــــي ُ
ّ
أســــوأ الظــــروف فــــي المجتمعــــات التــــي احتــــوت أقــــل
اختالفـــات بيـــن المجيبـــات وحيـــث أتيحـــت للنســـاء أقـــل
خيـــارات ممكنـــة فـــي محيطهـــن لتحســـين حالتهـــن .مـــن
ً
تنوعــــا
ناحيــــة أخــــرى ،يبــــدو أن المناطــــق التــــي أظهــــرت
أكبـــر (انحـــراف معيـــاري أكبـــر) كان أداؤهـــا أفضـــل .ليـــس
لدينــــا مــــا يكفــــي مــــن بيانــــات لتفســــير الظواهــــر ،لكــــن
التفســــير األرجــــح فــــي هــــذه المرحلــــة هــــو أن القــــرب
مــــن نســــاء لديهــــن فــــرص وحقــــوق أفضــــل فــــي نفــــس
الجغرافيـــا قـــد يكـــون عام ــ ً
ا يســـاعد الســـيدات األخريـــات
علــــى الوصــــول إلــــى الخدمــــات وســــد الفجــــوات فيمــــا
يتعلــــق بالحالــــة والحقــــوق .هــــذا يدفــــع بضــــرورة العمــــل
علـــى تحســـين النظـــام البيئـــي للنســـاء بـــدالً مـــن التركيـــز
علــــى توجهــــات قطاعيــــة.
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ولــــم تكــــن عشــــر ســــنوات مــــن النــــزاع كفيلــــة بتغييــــر أو
تحــــدي العــــادات المجتمعيــــة الراســــخة .وربمــــا يُ خالــــف
النـــاس العـــادات فـــي ممارســـاتهم اليوميـــة ،إال أنهـــم فـــي
النهايــــة يرجعــــون إلــــى مبادئهــــم المتجــــذرة منــــذ زمــــن
طويــــل .وغال ًبــــا مــــا ُتســــتخدم قضيــــة حقــــوق المــــرأة
كأداة سياســـية بيـــد ُمختلـــف الفاعليـــن ،لتبريـــر ســـيطرتهم
علــــى المجتمــــع ولتحديــــد النمــــاذج االجتماعيــــة التــــي
يزعمــــون االلتــــزام بهــــا عنــــد فــــرض رقابتهــــم .وصــــدرت
العديــــد مــــن القوانيــــن والمراســــيم الجديــــدة لتنظيــــم
حيــــاة المــــرأة أو الســــيطرة عليهــــا أو تحســــينها ،وذلــــك
مــــن قبــــل السياســــيين والجماعــــات المســــلحةٌّ ،
كل ضمــــن
مناطـــق نفـــوذه .ووجـــد البحـــث أن الصـــورة التـــي رســـمها
أصحـــاب النفـــوذ ألنفســـهم والسياســـيات التـــي وضعوهـــا ال
تعكـــس التقـــدم فـــي ممارســـات المجتمـــع والنســـاء .ومـــا
زال النـــاس ينظـــرون إلـــى العـــادات والتقاليـــد علـــى أنهـــا
مبـــادئ ُمثلـــى ،وهـــذا بالرغـــم مـــن قدرتهـــم علـــى التأقلـــم
والبقــــاء فــــي بيئــــة فوضويــــة ســــريعة التغييــــر ،أو ربمــــا
كوســــيلة لتحقيــــق ذلــــك.
ويبــــدو أن االختالفــــات عبــــر المناطــــق والمجتمعــــات
ويبــــدو أن االختالفــــات عبــــر المناطــــق والمجتمعــــات
واألحــــوال االقتصاديــــة هــــي اختالفــــات كميــــة وليســــت
ً
عمومــــا ،كان انخــــراط النســــاء فــــي السياســــة
نوعيــــة.
ً
ً
مقارنــــة بالمحــــاور األخــــرى (انظــــر إلــــى القســــم
ضعيفــــا
حـــول الحقـــوق السياســـية للمزيـــد مـــن التفاصيـــل) .وهـــذا
ينطبــــق علــــى المجتمعــــات الغنيــــة والفقيــــرة علــــى حــــد
ســـواء ،كمـــا ينطبـــق علـــى المـــدن واألريـــاف ،وفـــي جميـــع
المناطــــق والمحافظــــات ،بغــــض النظــــر عــــن الجهــــات
المســــيطرة عليهــــا .وبينمــــا كان هنــــاك فروقــــات جوهريــــة
ً
عمومــــا ،إلــــى أن الحقــــوق السياســــية
بيــــن الجغرافيــــات
بــــدت أقــــل أهميــــة مــــن غيرهــــا مــــن الحقــــوق عنــــد كل
فئــــة مــــن المجيبــــات .ومــــن الطبيعــــي أن تتمتــــع بعــــض
ً
مقارنــــة
النســــاء بدرجــــة أعلــــى مــــن الحقــــوق السياســــية
بغيرهـــن ولكـــن الحقـــوق السياســـية تبقـــى هـــي األضعـــف
عنـــد الجميـــع .لـــم نجـــر مقاربـــة علـــى الذكـــور فـــي نفـــس
المجتمعـــات ،فقـــد اختيـــرت مؤشـــرات العدالـــة واإلنصـــاف
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ً
ـتنادا إلـــى مؤشـــرات أخـــرى تتعلـــق بالتعليـــم وحقـــوق
اســ
اإلســـكان واألراضـــي والملكيـــة .لهـــذا ،مـــن الصعـــب الجـــزم
بمـــا إذا كان شـــيوع هـــذه الحالـــة عنـــد كل الســـوريين هـــو
بســـبب النـــزاع .يتطلـــب هـــذا إجـــراء المزيـــد مـــن البحـــث.
بالمقابــــل ،وبالمقارنــــة مــــع المحــــاور األخــــرى ،يبــــدو أن
وضــــع النســــاء أفضــــل فــــي مجــــاالت التعليــــم والصحــــة
واالقتصـــاد فـــي معظـــم الجغرافيـــات .إال أن مفهـــوم األداء
محيــ ً
ـرا أمـــام المتفـــرج مـــن بعيـــد ،فهـــذا
الجيـــد قـــد يبـــدو
ّ
ً
ً
ً
المفهـــوم شـــخصي جـــدا وربمـــا يكـــون أحيانـــا جـــزءا مـــن
أســــاليب التعايــــش مــــع الواقــــع أو طريقــــة الســــتيعاب
القيــــود االجتماعيــــة وتكريســــها وتبريرهــــا .وقــــد يكــــون
ناتجــــا عــــن ّ
ً
قلــــة وعــــي بالبدائــــل.
مــــن المفيــــد فــــي المســــتقبل توســــيع هــــذه الدراســــة
لتشــــمل جانــــب الرجــــال ،للتحقــــق والمقاربــــة بيــــن أداء
النســـاء والرجـــال .علـــى أي حـــال ،يشـــير اختيـــار مؤشـــرين
أولييــــن لتحديــــد الفجــــوات الجندريــــة  -أحدهمــــا يتعلــــق
بالتعليــــم واآلخــــر بحقــــوق اإلســــكان واألرض والملكيــــة
 إلــــى أن النســــاء يريــــن أن هنــــاك عدالــــة نســــبية مــــعالرجـــال ،بغـــض النظـــر عـــن الجغرافيـــا ومنطقـــة الســـيطرة
والطبقـــة االجتماعيـــة ومـــا إذا كانـــت المـــرأة تعيـــش فـــي
مدينــــة .تمــــت مناقشــــة هــــذه النقطــــة لتفصيــــل أكثــــر
فــــي الجــــزء المتعلــــق بالعدالــــة واإلنصــــاف أدنــــاه ،لكــــن
الموضـــوع يســـتحق المزيـــد مـــن البحـــث والتحليـــل فـــي
دراســــات مســــتقبلية.
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ً
نســــبيا ،ظهــــرت أكبــــر درجــــة مــــن تفــــاوت البيانــــات فــــي
مح ــوري األم ــن والحق ــوق القانوني ــة .وكان هن ــاك تناقض ــات
قويـــة ضمـــن مختلـــف المجتمعـــات والمناطـــق الجغرافيـــة.
وهـــذان المحـــوران بطبعهمـــا مرتبطـــان بالنفـــوذ السياســـي
ونمـــوذج الحكـــم فـــي المنطقـــة .وبينمـــا أشـــارت البيانـــات
الكميــــة إلــــى تفــــاوت األحــــوال علــــى أرض الواقــــع فــــي
كل محـــور ،كانـــت البيانـــات النوعيـــة أكثـــر ّ
دقــ ً
ـة وقدّ مـــت
نقــ ً
ـدا عامــ ًـا لمختلـــف نمـــاذج الحكـــم المحلـــي فيمـــا يتعلـــق
بدورهـــا فـــي توفيـــر األمـــان (حمايـــة النســـاء مـــن العنـــف
أو توفيـــر األمـــن الغذائـــي) وتحقيـــق العدالـــة .وأوضحـــت
المجيبـــات أن التحســـن فـــي هـــذه المجـــاالت لـــم يطغـــى
علـــى الضغوطـــات والعـــادات والتقاليـــد .وهـــذا ّ
يعلمنـــا أن
العـــادات والتقاليـــد تحـــدّ مـــن تطـــور إطـــار عمـــل القانـــون؛
إذ ال تســـتطيع النمـــاذج الرســـمية للحكـــم أن تتفـــوق علـــى
القبـــول والوعـــي االجتماعـــي.

كانــــت معظــــم المحــــاور متصلــــة فيمــــا بينهــــا ،إذ يبــــدو
أن ُمختلـــف عناصـــر النظـــام البيئـــي تعمـــل بالتزامـــن مـــع
غيرهـــا .وأظهـــر محـــور العـــادات والتقاليـــد أعلـــى درجـــات
مــــن الصلــــة والترابــــط مــــع غيــــره مــــن المحــــاور فــــي كل
مـــن البيانـــات الكميـــة والنوعيـــة .بشـــكل مماثـــل ،أظهـــرت
الحمايـــة الجســـدية مـــن العنـــف ضـــد المـــرأة درجـــة عاليـــة
ً
نســــبيا مــــن الترابــــط مــــع المحــــاور األخــــرى .هــــذا دليــــل
ق ــوي عل ــى تكام ــل األنظم ــة البيئي ــة ف ــي عمله ــا .فالمح ــاور
إم ــا تتحس ــن مع ـ ًـا أو تتراج ــع بالعم ــوم .وه ــذا مؤش ــر عل ــى
األنم ــاط والس ــلوكيات االجتماعي ــة الراس ــخة بعم ــق .بع ــض
الظواهــــر الجديــــدة لــــم تكــــن ســــائدة فــــي ســــوريا قبــــل
النـــزاع ،مثـــل األمـــن الغذائـــي .وهـــذه المســـألة لـــم ترتبـــط
ً
كميــــا
بغيرهــــا مــــن المحــــاور إال بشــــكل طفيــــف ،ســــواء
ً
نوعيــــا ،علــــى عكــــس العالقــــات والظواهــــر التاريخيــــة
أو
والراســــخة .بالرغــــم مــــن عشــــر ســــنوات مــــن الحــــرب،
ســـتكون هـــذه الظاهـــرة الجديـــدة ذات تأثيـــر دائـــم علـــى
الممارســــات المجتمعيــــة المتجــــذرة وديناميــــات الجنــــدر.
ومـــن المثيـــر لالهتمـــام مراقبـــة أثـــر الجـــوع ،وإذا مـــا كان

شــــكل  :3نتائــــج المحــــاور
حســب الجهة المســيطرة
علــــى المنطقــــة (أســــوأ
مســــتوى هــــو صفــــر
واألعلــــى هــــو )100
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ً
ـاخا منظم ـ ًـا ودائم ـ ًـا ع ــن الع ــادات والتقالي ــد.
سيس ــبب انس ـ
ومـــا زالـــت األدلـــة الحاليـــة محصـــورة بممارســـات محليـــة
(مثـــل زيـــادة الدعـــارة فـــي بعـــض المناطـــق) .حتـــى اآلن،
ال يوجــــد ســــوى عــــدد قليــــل مــــن األدلــــة علــــى إعــــادة
ترتيـــب العـــادات المجتمعيـــة نتيجــ ً
ـة لهـــذه الظاهـــرة.
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شــــكل  :4نتائــــج المحــــاور
فــــي المــــدن واألريــــاف
(أس ــوأ مس ــتوى ه ــو صف ــر
واألعلــــى هــــو )100

اﻟﺼﺤــﺔ
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الرضــــا عــــن درجــــات تحصيــــل النســــاء لحقوقهــــن أمــــر
ً
تفاوتــــا
متفــــرج مــــن الخــــارج
نســــبي .وقــــد يالحــــظ أي
ّ
فـــي درجـــة تقديـــر النســـاء لحقـــوق اإلســـكان واألراضـــي
والممتلــــكات وللمســــاواة بينهــــن وبيــــن الرجــــال ،لكــــن
هــــذا التفــــاوت ليــــس بــــذات األهميــــة للنســــاء اللواتــــي
يعشــــن واقــــع التمييــــز .إذ تميــــل النســــاء إلــــى إيجــــاد
أســـاليب لتبريـــر األمـــر الواقـــع والتعايـــش معـــه ،لتخففـــن
أنفســــهن عــــبء التفكيــــر فــــي التناقضــــات بيــــن
عــــن
ّ
تجاربهــــن والمعاييــــر االجتماعيــــة التــــي يلتزمــــن بهــــا.
ّ
ويبــــدو أن هنــــاك محــــاور أكثــــر أهميــــة مــــن غيرهــــا،
ٍّ
حــــد مــــا (حيــــث
كالتعليــــم والصحــــة ،واالقتصــــاد إلــــى
تشــــير البيانــــات فــــي هــــذه المحــــاور إلــــى تحــــوالت
فــــي نظــــرة النســــاء إلــــى الواقــــع ،كمــــا جــــرى قيــــاس
وحـــددت عالمـــات
التّ طـــورات فـــي نوعيـــة حيـــاة النســـاء ُ
التحســــن) .هــــذه المحــــاور تقــــدم
مرجعيــــة لمتابعــــة
ّ
أمثلـــة ملموســـة علـــى زيـــادة وعـــي النســـاء حـــول غيـــاب
العدالـــة والمســـاواة ،إذ بـــدأن بتحـــدّ ي المجتمـــع الذكـــوري
وأقدمــــن علــــى خطــــوات صغيــــرة نحــــو المســــاواة بيــــن
الجنســـين .وربمـــا يجـــب دراســـة هـــذه المحـــاور مـــن قبـــل
الجهـــات الدوليـــة المعنيـــة بدعـــم المـــرأة ،لفهـــم األســـباب
التـــي تجعـــل هـــذه المحـــاور عاليـــة األهميـــة عنـــد النســـاء
والســــتخدامها كمداخــــل إلحــــراز المزيــــد مــــن التقــــدم.
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ﺟﻴﺪ

شــــكل  :5نتائــــج المحــــاور
حســب الوضع االقتصــادي
(أس ــوأ مس ــتوى ه ــو صف ــر
واألعلـــى هـــو )100

ﻣﺘﻮﺳﻂ

ﺿﻌﻴﻒ

اﻷﻣﻦ
80

اﻻﻗﺘﺼﺎد

70
60

اﻟﻌﺎدات واﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ

50
40
30
اﻹﻧﺼﺎف واﻟﻤﺴﺎواة

اﻟﺼﺤــﺔ

20

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ

اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

 6.2تصنيف عبر المحاور

 4راجــــع الملحــــق رقــــم  1حــــول
منهجيــــة العمــــل لمعرفــــة المزيــــد
عــــن تقســــيم الفئــــات.

جــــرى تقييــــم األنمــــاط الموجــــودة فــــي البيانــــات عبــــر
تقســـيم المجيبـــات إلـــى أنـــواع أو فئـــات مختلفـــة ،وذلـــك
لفهـــم األنظمـــة البيئيـــة المحيطـــة بالنســـاء بشـــكل أفضـــل.
وهـــذا ضـــروري لفهـــم األنـــواع المختلفـــة مـــن احتياجـــات
النســـاء وتحديـــد المداخـــل الممكنـــة لمعالجتهـــا؛ فحاجـــات
باختالفهــــن .وســــيكون لهــــذا األمــــر
النســــاء تختلــــف
ّ
تداعيــــات مهمــــة علــــى السياســــات العامــــة فيمــــا يتعلــــق
ـاء
بترشـــيد المـــوارد وتحقيـــق أعلـــى حـــد مـــن التطـــور بنــ ً
المــــراد
علــــى درجــــة الصلــــة بيــــن المســــاهمات والنتائــــج ُ
تحقيقهــــا .وجــــرى تقســــيم المجيبــــات إلــــى ســــت فئــــات
عيــــرت
عــــن طريــــق المجموعــــات اإلحصائيــــة والتــــي ّ
بالتــــدرج وفــــق تحليــــل االســــتطالع الكمــــي .4بصفــــة
عامــــة ،هــــذه الفئــــات ال تســــتبعد بعضهــــا البعــــض ومــــن
الممكـــن أن تتقاطـــع ،أي مـــن الممكـــن أن تحـــوي جغرافيـــة
معينــــة العديــــد مــــن الفئــــات:
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الفئـــة  :1نســـاء متوســـطات العمـــر قاطنـــات فـــي مـــدن
كبيـــرة ،يتمتعـــن بأحـــوال مســـتقرة علـــى صعيـــد األمـــن
واالقتصــــاد والتعليــــم والصحــــة والحقــــوق السياســــية
والعــــادات االجتماعيــــة ،باإلضافــــة إلــــى مســــتوى
متوســــط مــــن اإلنصــــاف والحقــــوق القانونيــــة.
ســــجلت المجيبــــات فــــي هــــذه الفئــــة أعلــــى مســــتوى
ّ
للنقــــاط بيــــن الفئــــات الســــتة ،بنتيجــــة تعــــادل .67
وســــجلت المجتمعــــات التــــي تنتمــــي إليهــــا هــــذه الفئــــة
ّ
أعلــــى نتيجــــة فــــي المحــــور الثانــــوي المعنــــي بالعنــــف
القائــــم علــــى أســــس جندريــــة ،أي أن العنــــف لــــم يكــــن
ً
منتشــــرا فيهــــا بكثــــرة .وكان أداء هــــذه المناطــــق أعلــــى
بكثيــــر مــــن المتوســــط فيمــــا يتعلــــق بمحــــور العــــادات
ســــجلت ثانــــي أفضــــل فئــــة
والتقاليــــد ،عنــــد ( 69بينمــــا
ّ
فـــي هـــذا المحـــور مـــا يعـــادل  65نقطـــة) .وتتمتـــع هـــذه
ً
نســــبيا مــــن الصحــــة والتعليــــم.
الفئــــة بمســــتوى جيــــد
ً
وتواجــــه النســــاء فــــي هــــذه المجتمعــــات مقــــدارا أقــــل
مــــن التمييــــز فــــي مجــــال التعليــــم بالمقارنــــة مــــع باقــــي
إنصافهــــن فــــي حقــــوق اإلســــكان
الفئــــات ،ولكــــن مــــدى
ّ
واألراضــــي والممتلــــكات ال يعلــــو المتوســــط بكثيــــر،
عليهــــن فئــــات أ�خــــرى .وبلغــــت الحقــــوق
تفوقــــت
حيــــث ّ
ّ
السياســــية حدهــــا األقصــــى ضمــــن هــــذه الفئــــة ،كمــــا
كانـــت الحقـــوق القانونيـــة أعلـــى مـــن المتوســـط .وكانـــت
هـــذه الفئـــة هـــي األفضـــل علـــى صعيـــد االقتصـــاد وســـوق
العمــــل ،ولكــــن هــــذا ال يعنــــي الكثيــــر فــــي ظــــل تدهــــور
ً
عمومــــا.
األحــــوال االقتصاديــــة

تش ـكّل هــذه الفئــة نســبة  ٪18مــن العينــة الكاملــة .ويجــدر
ـن غالبــ ًـا بعمـــر
الذكـــر أن المجيبـــات ضمـــن هـــذه الفئـــة كــ ّ
الخمســـين أو أكبـــر ،والغالبيـــة العظمـــى منهـــن موظفـــات
فــــي ُمختلــــف القطاعــــات مــــع وجــــود احتماليــــة عاليــــة
لكونهـــم موظفـــات فـــي القطـــاع العـــام .ويبـــدو أن نســـبة
منهــــن تســــكن فــــي حلــــب والالذقيــــة والحســــكة
كبيــــرة
ّ
ـن بشـــكل رئيســـي
والســـويداء ودمشـــق وطرطـــوس .وكــ ّ
يســـكنّن فـــي المناطـــق الخاضعـــة إلـــى ســـيطرة الحكومـــة
المركزيـــة أو اإلدارة الذاتيـــة فـــي شـــمال وشـــرق ســـوريا.
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ــــرض مــــن األمــــن
الفئــــة  :2نســــاء يتمتعــــن بمســــتوى مُ
ٍ
واإلنصـــاف والصحـــة والحقـــوق السياســـية والقانونيـــة،
ومس ــتوى متوس ــط م ــن االقتص ــاد والتعلي ــم ،ويخضع ــن
إلـــى درجـــة متوســـطة مـــن العـــادات والتقاليـــد.
بمعــــدل نقــــاط بلــــغ  ،66كانــــت هــــذه الفئــــة الوحيــــدة
إلـــى جانـــب الفئـــة  1مـــن حيـــث تســـجيل نتيجـــة عاليـــة
نســ ً
ـجلت المجتمعـــات ضمـــن هـــذه الفئـــة مســـتوى
ـبيا .وســ ّ
أعلـــى مـــن المتوســـط فيمـــا يتعلـــق بالعنـــف القائـــم علـــى
أســــس جندريــــة (أي أن الظاهــــرة لــــم تكــــن منتشــــرة
بكثـــرة هنـــاك) .وكان أداء هـــذه الفئـــة جيــ ً
ـدا فـــي محـــور
اإلنص ــاف ف ــي التعلي ــم وف ــي حق ــوق اإلس ــكان واألراض ــي
والممتلـــكات .وتمتعـــت النســـاء ضمـــن هـــذه الفئـــة بأعلـــى
مســــتوى مــــن الحقــــوق القانونيــــة ،عنــــد  ،83بالمقارنــــة
مــــع متوســــط  55للعينــــة بأكملهــــا .كمــــا كانــــت الحقــــوق
السياســـية لهـــذه الفئـــة أعلـــى مـــن المتوســـط .وكان أداء
ً
جيــــدا علــــى صعيــــد الصحــــة ،ولكــــن
هــــذه المجتمعــــات
نتائجهــــا كانــــت أقــــرب للمتوســــط علــــى صعيــــد التعليــــم
واالقتصـــاد والعمـــل .وتتـــراوح العـــادات والتقاليـــد لهـــذه
الفئــــة ضمــــن نطــــاق المتوســــط ،بينمــــا ّبيــــن االســــتطالع
النوعــــي أن مفهــــوم هــــذه الفئــــة عــــن األمــــن واإلنصــــاف
مرتبــــط بااللتــــزام بالعــــادات والتقييــــد بــــاألدوار
المجتمعيــــة التقليديــــة .وتســــتفيد هــــذه المجتمعــــات
مــــن تق ّبلهــــا للعــــادات والتقاليــــد ،لكــــن ذلــــك ال ينعكــــس
بالضــــرورة علــــى امتــــاك الحقــــوق بشــــكل تــــام.
تمثــــل هــــذه الفئــــة نســــبة  ٪13مــــن العينــــة الكاملــــة،
وتعتبـــر صغيـــرة نســ ً
ـبيا .وهـــي ممثلـــة بشـــكل كبيـــر مـــن
نســــاء فــــي محافظــــة إدلــــب ،وبدرجــــة أقــــل فــــي حلــــب
ودمشــــق وحمــــص .وتقــــع هــــذه الفئــــة فــــي الغالــــب
ضمــــن المناطــــق التــــي تحكمهــــا هيئــــة تحريــــر الشــــام
أو الحكومــــة المركزيــــة .ومعظــــم النســــاء فيهــــا فــــي
الثالثينـــات واألربعينـــات مـــن العمـــر .تميـــل النســـاء فـــي
كل مــــن الفئــــة  1و 2ألن يكــــون لديهــــن دخــــل أعلــــى
بقليــــل مــــن باقــــي العينــــة ،مــــا يشــــير إلــــى نســــبة أكبــــر
مـــن نســـاء الطبقـــة الوســـطى فـــي هاتيـــن الفئتيـــن ،لكـــن
هاتيــــن الفئتيــــن كذلــــك تحويــــان نســــاء أقــــل دخــــ ً
ا.
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ً
غالبــــا ،يتمتعــــن
الفئــــة  :3نســــاء يافعــــات ،عزبــــاوات
بمســــتوى متوســــط مــــن األمــــن واالقتصــــاد والتعليــــم
والصحــــة والحقــــوق السياســــية ويخضعــــن إلــــى
درجـــة متوســـطة مـــن العـــادات المجتمعيـــة ،ويتمتعـــن
بمســـتوى جيـــد نســ ً
ـيبا فيمـــا يتعلـــق بحقـــوق اإلســـكان
واألراضــــي والممتلــــكات ،إال أنهــــن يفتقــــرن إلــــى
الحقــــوق القانونيــــة.
هـــذه الفئـــة ،إلـــى جانـــب الفئـــة  4والفئـــة  ،5هـــي واحـــدة
ـجلت نتائـــج متوســـطة .إال
مـــن الفئـــات الثـــاث التـــي ســ ّ
أن هـــذه الفئـــة تمتـــاز بأعلـــى معاييـــر اإلنصـــاف عمومـــاً،
وخصوص ـ ًـا ف ــي حق ــوق اإلس ــكان واألراض ــي والممتل ــكات.
وتتمتــــع المجتمعــــات ضمــــن هــــذه الفئــــة بمخاطــــر أقــــل
نس ـ ً
ـبيا فيم ــا يتعل ــق بالعن ــف القائ ــم عل ــى أس ــس جندري ــة.
ـجلت النســـاء فـــي هـــذه الفئـــة معـــدالً متوســ ً
ـطا فـــي
وســ ّ
محــــاور األمــــن الغذائــــي واالقتصــــاد والعمــــل والحقــــوق
السياســــية والتعليــــم والصحــــة والعــــادات والتقاليــــد.
بالمقابـــل ،فـــإن هـــذه الفئـــة بيـــن األقـــل تمتعــ ًـا بالحقـــوق
القانونيــــة ،إذ ســــجلت  43نقطــــة ،بالمقارنــــة مــــع معــــدّ ل
العينـــة بأكملهـــا ،والـــذي يبلـــغ .55

تشــــكّل هــــذه الفئــــة حوالــــي  ٪ 17مــــن العينــــة بأكملهــــا.
وهــــي مكونــــة بشــــكل كبيــــر مــــن نســــاء عازبــــات فــــي
العشــــرينات والثالثينــــات مــــن العمــــر .وتســــكن هــــؤالء
النســــاء فــــي المــــدن واألريــــاف فــــي مناطــــق ســــيطرة
الحكومــــة الســــورية ،وفــــي المناطــــق التــــي تســــيطر
عليهــــا هيئــــة تحريــــر الشــــام بدرجــــة أقــــل .وتنعكــــس
ُمختلــــف الخلفيــــات االجتماعيــــة واالقتصاديــــة فــــي
هــــذه الفئــــة ،ولكــــن األغلبيــــة تأتــــي مــــن خلفيــــة العمــــل
ً
ً
أساســــيا
حاضنــــا
فــــي القطــــاع الخــــاص ،والــــذي كان
للطبقــــة الوســــطى قبــــل أن تتقلــــص مــــن حيــــث الحجــــم
واألهميــــة أثنــــاء النــــزاع .وتعيــــش معظــــم نســــاء هــــذه
الفئــــة فــــي طرطــــوس وحمــــاة وريــــف دمشــــق ودمشــــق
وإدلــــب وحمــــص .ويبــــدو أنهــــن ينتميــــن فــــي الغالــــب
إلــــى الطبقــــة الوســــطى التــــي تراجعـــت ثروتهــــا ودخله ـــا
فــــي فتــــرة النــــزاع ،كمــــا يتقاطعــــن بعــــض الشــــيء مــــع
الســــيدات األفضــــل حــــاالً فــــي الفئــــة  1و.2
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الفئـــة  :4نســـاء يعشـــن ظروفــ ًـا متوســـطة علـــى صعيـــد
االقتصــــاد واإلنصــــاف والحقــــوق القانونيــــة والتعليــــم
والعـــادات والتقاليـــد ،ويحظيـــن بمســـتوى جيـــد نســ ً
ـبيا
مــــن الحقــــوق السياســــية ،لكنهــــن يعانيــــن مــــن قلــــة
ّ
وفرصهــــن أقــــل مــــن المتوســــط فيمــــا يتعلــــق
األمــــان،
بالحصــــول علــــى الخدمــــات الصحيــــة

ُتعانـــي النســـاء فـــي هـــذه الفئـــة مـــن انعـــدام األمـــان علـــى
وجــــه الخصــــوص ،ســــواء فيمــــا يتعلــــق بالعنــــف القائــــم
وحصلــــت
علــــى أســــس جندريــــة أو األمــــن الغذائــــي.
ّ
ً
مجموعــــا أقــــل مــــن المتوســــط فــــي كل
هــــذه الفئــــة
محــــوري العــــادات والتقاليــــد والصحــــة .ويبــــدو
مــــن
ّ
أن المجتمعــــات ضمــــن هــــذه الفئــــة تتمتــــع بأحــــوال
ـجلت
متوســـطة مـــن حيـــث التعليـــم واإلنصـــاف .كمـــا ســ ّ
هـــذه الفئـــة معـــدالً أعلـــى مـــن المتوســـط فـــي االقتصـــاد
والعمــــل والحقــــوق القانونيــــة .وبالرغــــم مــــن تســــجيلها
ً
ً
معــــدالً
نســــبيا عنــــد  51نقطــــة علــــى مقيــــاس
منخفضــــا
ً
جيــــدا فــــي هــــذا
الحقــــوق السياســــية ،يُ عــــد أداء الفئــــة
المحـــور ،خصوصــ ًـا وأن الحقـــوق السياســـية مـــن أضعـــف
ً
عمومــــا.
األركان لحقــــوق النســــاء
ه ــذه الفئ ــة ه ــي األصغ ــر حجم ـ ًـا ،وتمث ــل  ٪11م ــن العين ــة.
وهـــي مكونـــة بنســـبة عاليـــة مـــن مجيبـــات فـــي محافظـــة
وترك ــزت معظ ــم المجيب ــات
الرق ــة ودي ــر ال ــزور والحس ــكةّ .
فـــي مناطـــق اإلدارة الذاتيـــة فـــي شـــمال وشـــرق ســـوريا،
ً
وغالبــــا مــــا
ومناطــــق الحكومــــة الســــورية بدرجــــة أقــــل.
تتمتــــع هــــذه المجتمعــــات بأحــــوال اقتصاديــــة متوســــطة
إلـــى ســـيئة .وكانـــت المجيبـــات بشـــكل رئيســـي موظفـــات
القطــــاع العــــام أو فــــي منظمــــات غيــــر ربحيــــة .وبخــــاف
الفئـــة الســـابقة ،فـــإن النســـاء فـــي هـــذه الفئـــة موزعـــات
علـــى مختلـــف األجيـــال .ويشـــير تواجـــد المجيبـــات فـــي
معينـــة ضمـــن نطـــاق اإلدارة الذاتيـــة فـــي شـــمال
مناطـــق ّ
وشــــرق ســــوريا إلــــى حقــــوق سياســــية مكتســــبة حديثــــاً
لـــم ُتقابـــل بعـــد بتغييـــرات اجتماعيـــة كبيـــرة ،كمـــا يشـــير
إلـــى أن هـــذه الحقـــوق بقيـــت عنـــد النخـــب ولـــم تنســـاب
إلـــى باقـــي النســـاء.
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الفئـــة  :5نســـاء متوســـطات الدخـــل أو قليـــات الدخـــل
ّ
ظروفهــــن أقــــل مــــن المتوســــط فيمــــا يتعلــــق باألمــــن
واالقتصـــاد واإلنصـــاف والحقـــوق القانونيـــة والتعليـــم
ّ
ويتخلفــــن عــــن غيرهــــن بشــــكل خــــاص
والصحيــــة
علــــى صعيــــد الحقــــوق السياســــية وتمييــــز العــــادات
االجتماعيــــة ّ
ضدهــــن.
بشـــكل عـــام ،كان مســـتوى نقـــاط هـــذه الفئـــة أقـــل بقليـــل
مـــن معـــدل الفئـــات الُأخـــرى ،لكنهـــا حققـــت نتائـــج قريبـــة
مـــن المتوســـط فـــي محـــاور العنـــف القائـــم علـــى أســـس
جندريـــة واألمـــن الغذائـــي واالقتصـــاد والعمـــل واإلنصـــاف
والحق ــوق القانوني ــة والتعلي ــم والصح ــة .إال أن المجتمع ــات
ـجلت أقـــل مســـتويات مـــن الحقـــوق
ضمـــن هـــذه الفئـــة ســ ّ
السياســــية ،عنــــد  21نقطــــة ،مــــا يشــــير إلــــى ضعــــف
المشــــاركة السياســــية للنســــاء .كمــــا كان أداء هــــذه الفئــــة
ضعيفــ ًـا نســ ً
ـبيا فـــي محـــور العـــادات والتقاليـــد.
هــــذه الفئــــة هــــي األكبــــر ،وتشــــكل  ٪25مــــن العينــــة.
وتتواجــــد المجيبــــات اللواتــــي ينتميــــن إلــــى هــــذه الفئــــة
أنهــــن يتركــــزن أكثــــر فــــي
فــــي كل المحافظــــات ،ولــــو
ّ
ريــــف دمشــــق والســــويداء .وتضــــم الفئــــة عامــــات فــــي
جميـــع القطاعـــات ،ولكـــن العامـــات فـــي المنظمـــات غيـــر
الحكوميــــة يشــــكلن النســــبة األكبــــر .وتتــــراوح الحالــــة
االقتصاديــــة مــــن وســــطى إلــــى ســــيئة فــــي المجتمعــــات
التــــي تنتمــــي المجيبــــات إليهــــا .هــــذه الفئــــة تمثــــل
النســـاء العامـــات اللواتـــي كانـــت حقوقهـــن فـــي طريقهـــا
إلـــى التطـــور قبـــل النـــزاع ،ولكنهـــن اآلن يشـــهدن تراجعــ ًـا
ً
أحوالهــــن بعــــد عشــــر ســــنوات.
كبيــــرا فــــي
ّ
الفئــــة  :6نســــاء المــــدن اللواتــــي يعانيــــن علــــى جميــــع
المســــتويات ويواجهــــن العنــــف وســــوء األمــــن الغذائــــي
وظ ــروف س ــيئة م ــن ناحي ــة االقتص ــاد واإلنص ــاف والحق ــوق
السياســــية والقانونيــــة والتعليــــم والصحــــة والعــــادات
هــــذه الفئــــة هــــي األضعــــف مــــن ناحيــــة األداء ،إذ كان
معدلهـــا العـــام  41نقطـــة ،مقارنـــة بمعـــدّ ل بلـــغ  56للعينـــة
ً
كاملــــة .وأشــــارت المجيبــــات إلــــى ســــوء األحــــوال فــــي
جميــــع المحــــاور الرئيســــية والثانويــــة الخاضعــــة إلــــى
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القيـــاس .وشـــعرت النســـاء فـــي هـــذه الفئـــة بالخطـــر فيمـــا
يتعلــــق باألمــــن الغذائــــي والعنــــف القائــــم علــــى أســــس
جندريـــة (إذ كانـــت ثانـــي أســـوأ فئـــة ،بعـــد الفئـــة  ،)4كمـــا
شـــهدن تمييــ ً
ـزا ضدّ هـــن فـــي حقـــوق اإلســـكان واألراضـــي
ً
وأيضــــا مــــن ناحيــــة
والممتلــــكات وفــــي ســــوق العمــــل
القي ــود المفروض ــة بش ــكل ع ــام .بالمقارن ــة م ــع غيره ــا م ــن
الفئـــات ،تشـــهد هـــذه الفئـــة أكبـــر قـــدر مـــن التمييـــز ضـــد
المـــرأة فـــي العـــادات والتقاليـــد .وتعيـــش هـــذه الفئـــة فـــي
مناطـــق تتدهـــور فيهـــا أحـــوال الصحـــة والتعليـــم بالنســـبة
للنســــاء .وتعتبــــر النســــاء فــــي هــــذه الفئــــة محرومــــات
بشــــكل كبيــــر مــــن حقوقهــــن السياســــية والقانونيــــة.
هــــذه الفئــــة تمثــــل  16٪مــــن العينــــة بأكملهــــا .وتســــكن
المجيبـــات ضمـــن هـــذه الفئـــة فـــي مناطـــق تســـيطر عليهـــا
الحكومـــة الســـورية واإلدارة الذاتيـــة فـــي شـــمال وشـــرق
ســــوريا والجيــــش الســــوري الحــــر المدعــــوم مــــن تركيــــا.
وتعشــــن بشــــكل رئيســــي فــــي درعــــا وحمــــص والرقــــة
وديـــر الـــزور وحلـــب ودمشـــق ،مـــع وجـــود النســـبة األكبـــر
منهـــن فـــي المـــدن الكبيـــرة فـــي هـــذه المحافظـــات أو فـــي
أطــــراف هــــذه المــــدن ،ومعظمهــــن فــــي الثالثينيــــات مــــن
العمــــر .هــــذه الفئــــة تمثــــل عينــــة مــــن أكثــــر المجتمعــــات
تهميشــ ًـا حتـــى قبـــل النـــزاع ،والتـــي تفاقـــم حرمانهـــا مـــن
الحقــــوق خــــال عشــــر ســــنوات مــــن العنــــف والتهجيــــر
والتحديــــات االقتصاديــــة.
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ســــيكن
ال يوجــــد عامــــل واحــــد يحــــدد مــــا إذا كانــــت الســــيدات
ّ
فــــي فئــــة أو أخــــرى .فــــكل الجغرافيــــات ومناطــــق الســــيطرة تحــــوي
العديـــد مـــن الظـــروف والفئـــات المختلفـــة جنبــ ًـا إلـــى جنـــب .ويبـــدو
ً
تجانســــا ،وتحــــوي نســــبة
أداء كانــــت أكثــــر
أن الجغرافيــــات األســــوأ ً
ً
منخفضـــة مـــن الســـيدات مـــن الفئـــات ذات األداء األفضـــل نســـبيا .لكـــن
هـــذا ليـــس مؤشــ ً
ـرا علـــى تقســـيم مكانـــي عـــام ،فـــكل مجتمـــع محلـــي
ً
جنبــــا إلــــى جنــــب.
مــــن الممكــــن أن يشــــمل فئــــات متعــــددة تعيــــش
وكلمــــا زاد تنــــوع الظــــروف فــــي منطقــــة مــــا ،كلمــــا ازدادت المــــوارد
أداء .وقــــد
غيــــر المباشــــرة المتاحــــة للســــيدات مــــن الفئــــات األســــوأ ً
ً
ً
انحرافــــا عياريــــا أكبــــر
أداء احتــــوت
تبيــــن أن الجغرافيــــات األفضــــل ً
مـــن غيرهـــا فـــي معظـــم المحـــاور .لكـــن البيانـــات فـــي هـــذه المرحلـــة
ليســـت متينـــة لدرجـــة تســـمح بإيجـــاد عالقـــات ســـببية تفســـر أســـباب
هــــذه الظاهــــرة بعوامــــل محــــددة

شــــكل  :6نتائــــج الفئــــات
بـــحــســــــــ ــب الــمــحــــــــــــ ــاور
والمحــــــاور الثانويــــة
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 6.3األمن
«مــــا هــــي المشــــكلة؟ لطالمــــا كانــــت األمــــور
هكــــذاّ .
ينفــــس الرجــــل عــــن غضبــــه مــــن
التعــــرض ألختــــه أو زوجتــــه .هــــذه
خــــال
ّ
أوقــــات عصيبــــة ،ومــــن األفضــــل أن ّ
ينفــــس
عــــن غضبــــه داخــــل البيــــت ال خارجــــه»
األمــــن بالنســــبة للنســــاء والفتيــــات مســــألة معقــــدة تضــــم
الكثيـــر مـــن العوامـــل .ولغايـــات هـــذا اإلصـــدار التجريبـــي،
ركــــز فريــــق البحــــث علــــى عامليــــن :العنــــف ضــــد المــــرأة
واألمـــن الغذائـــي ،وذلـــك علـــى اعتبـــار أن تأثيـــر النـــزاع علـــى
أمــــن النســــاء ســــيظهر بوضــــوح مــــن خاللهمــــا .وســــيضم
البحـــث عوامـــل أخـــرى مســـتقب ً
ال لتكتمـــل الصـــورة .ولكـــن
االس ــتطالعات الكمي ــة والنوعي ــة ُتش ــير م ــن اآلن إل ــى تعقي ــد
المس ــائل .وتتقاط ــع العدي ــد م ــن القضاي ــا األمني ــة م ــع بعضه ــا
البعـــض بحيـــث ال يمكـــن دراســـة كل منهـــا علـــى حـــدة.
تشــــير البيانــــات إلــــى روابــــط وثيقــــة مــــا بيــــن األمــــن
الجســـدي والعنـــف القائـــم علـــى أســـس جندريـــة مـــن جهـــة
وجميـــع نواحـــي حيـــاة المـــرأة مـــن جهـــة أ�خـــرى .ويبـــدو
أن العنــــف ضــــد المــــرأة مرتبــــط بالعديــــد مــــن الظــــروف
التــــي ترســــخها بنيــــة المجتمــــع ،والتــــي تحــــدّ مــــن تقــــدّ م
أحـــوال النســـاء بشـــكل عـــام .إضافـــة إلـــى ذلـــك ،غالبــ ًـا مـــا
يتــــم ترســــيخ العنــــف ضــــد المــــرأة كمشــــكلة ذاتيــــة ُتــــام
عليهــــا الناجيــــات .إذ نظــــرت العديــــد مــــن المجيبــــات إلــــى
ظاهـــرة التحـــرش واالعتـــداء الجســـدي علـــى أنهـــا عواقـــب
لعمـــل المـــرأة خـــارج المنـــزل أو خرقهـــا لعـــادات المجتمـــع.
ولـــم يُ نظـــر إلـــى إجبـــار المـــرأة علـــى البقـــاء فـــي المنـــزل
(ســـواء بالعنـــف المباشـــر أو غيـــر المباشـــر) علـــى أنـــه أمـــر
تبيـــن أن بعـــض المناطـــق التـــي بـــدت
غيـــر اعتيـــادي .لهـــذاّ ،
آمنـــة بحســـب االســـتطالع الكمـــي هـــي مـــن أكثـــر المناطـــق
صرامــــة فــــي وضــــع القيــــود علــــى تواجــــد النســــاء فــــي
المســـاحات العامـــة ،وهـــو مـــا وضحـــه االســـتطالع النوعـــي.
فالعنـــف القائـــم علـــى أســـس جندريـــة جـــزء مـــن التكييـــف
االجتماع ــي الطوي ــل للنس ــاء للخض ــوع للقي ــود االجتماعي ــة.
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بالمقابــــل ،لــــم يكــــن هنــــاك صلــــة واضحــــة بيــــن األمــــن
الغذائــــي وغيــــره مــــن المحــــاور ،ســــوى قليــــ ً
ا فــــي
محـــور العـــادات والتقاليـــد ،وذلـــك فيمـــا يخـــص العـــادات
الغذائيــــة واالســــتهالكية .وأشــــارت معظــــم المجيبــــات
إلـــى مســـألة األمـــن الغذائـــي فقـــط فـــي ســـياق الحديـــث
عـــن ســـوء الوضـــع االقتصـــادي .ولعـــل هـــذا يـــدل علـــى أن
قضيـــة األمـــن الغذائـــي ال تـــزال جديـــدة ولـــم تؤثـــر بعـــد
فــــي تركيبــــة المجتمــــع ونظامــــه ،علــــى األقــــل بالنســــبة
ً
حاليــــا ،تنعكــــس قضيــــة األمــــن
إلــــى معظــــم الســــوريين.
الغذائـــي علـــى أســـاليب التعايـــش األساســـية ،وال يوجـــد
ً
جــــزءا مــــن التغييــــرات
مــــا يــــدل علــــى أنهــــا ســــتكون
االجتماعيــــة التــــي ســــتؤثر علــــى حيــــاة النســــاء فــــي
المـــدى البعيـــد فيمـــا يتعـــدى نطـــاق الحاجـــات الغذائيـــة
األساســــية .وقــــد تكشــــف لنــــا أبحــــاث مســــتقبلية إذا مــــا
كان اســــتمرار مشــــكلة األمــــن الغذائــــي ســــيفضي إلــــى
أعــــم.
عواقــــب مجتمعيــــة
ّ

العنف القائم على أسس جندرية

هنــــاك أنمــــاط مختلفــــة النتشــــار العنــــف القائــــم علــــى
أســـس جندريـــة فـــي الحيـــاة الخاصـــة والعامـــة للنســـاء.
وفيمـــا يعـــد التحـــرش بالنســـاء واالعتـــداء عليهـــن خـــارج
ً
ً
شــــائعا ،إال أنــــه ال يُ ضاهــــي انتشــــار العنــــف
أمــــرا
المنــــزل
المنزلــــي .وتعتبــــر االعتــــداءات اللفظيــــة أكثــــر شــــيوعاً
ً
كثيــــرا
مــــن الجســــدية .وتباينــــت مفاهيــــم المجيبــــات
فيمــــا يتعلــــق بمــــدى شــــيوع التحــــرش واالعتــــداء فــــي
ســــجل زواج القاصــــرات
مجتمعهــــن المحلــــي .بالمقابــــل،
ّ
ّ
ً
مســــتوى متوســــطا مــــن االنتشــــار فــــي جميــــع المناطــــق
ً
تقريبــ ًـا .وبالرغـــم مـــن توثيـــق العنـــف القائـــم علـــى أســـس
جندريــــة عبــــر البــــاد بأكملهــــا ،إال أن األنمــــاط اختلفــــت
بحســــب نــــوع العنــــف.

وارتبــــط انتشــــار العنــــف ضــــد النســــاء بمجموعــــة مــــن
العوامــــل االجتماعيــــة واالقتصاديــــة ،إلــــى جانــــب
الديناميــــات المدنيــــة والقرويــــة للمجتمعــــات التــــي
ّ
يحصـــل فيهـــا العنـــف .وأجمعـــت المجيبـــات علـــى وجـــود
رابـــط مـــا بيـــن ازديـــاد حـــاالت العنـــف وزواج القاصـــرات
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مــــن جهــــة وزعزعــــة االســــتقرار االقتصــــادي واألمنــــي
ومــــا ينتــــج عــــن ذلــــك مــــن توتــــر مــــن جهــــة أخــــرى.
وانتشــــر العنــــف بمختلــــف أشــــكاله بشــــكل أكبــــر عنــــد
وورثتــــه مــــن جيــــل
المجتمعــــات التــــي تعــــودت عليــــه ّ
ً
إلــــى جيــــل؛ إذ أظهــــرت البيانــــات رابطــــا بيــــن العنــــف
ضـــد المـــرأة والعـــادات والتقاليـــد .ووجـــدت الدراســـة أن
ً
ـيوعا فـــي
التحـــرش بالنســـاء خـــارج منازلهـــن كان أقـــل شــ
المجتمعـــات القرويـــة ذات الدخـــل المحـــدود ،بينمـــا كانـــت
ً
ـيوعا فـــي المـــدن الكبـــرى حيـــث
هـــذه الظاهـــرة أكثـــر شــ
تتعاقــــب المجتمعــــات وتتوالــــى وتختلــــط .بالمقابــــل ،كان
زواج القاص ــرات أق ــل انتش ـ ً
ـارا ف ــي المناط ــق ذات األح ــوال
االقتصاديـــة الميســـورة ،وأكثـــر انتشــ ً
ـارا فـــي مجتمعـــات
ً
داخليــــا ،والذيــــن كانــــوا يعانــــون مــــن أعبــــاء
النازحيــــن
ماديـــة أكبـــر باإلضافـــة إلـــى تزعـــزع االســـتقرار األمنـــي.
وهنــــاك رابــــط واضــــح بيــــن ظاهــــرة زواج القاصــــرات
والوضـــع المـــادي لألســـرة .كمـــا تداخلـــت هـــذه الظاهـــرة
مـــع طموحـــات الفتيـــات فـــي التعليـــم ،إذ تقــ ّـل احتماليـــة
الـــزواج المبكـــر فـــي العائـــات التـــي تقـــدّ ر أهميـــة تعليـــم
الفتيـــات .لهـــذا ،وكمـــا هـــو متوقـــع ،يجـــب أال يُ نظـــر إلـــى
العنـــف القائـــم علـــى أســـس جندريـــة كظاهـــرة مســـتقلة،
فهـــي علـــى صلـــة وثيقـــة بظـــروف اجتماعيـــة واقتصاديـــة
يجــــدر معالجتهــــا لتخفيــــض نســــب العنــــف.
وارتبــــط انتشــــار العنــــف ضــــد النســــاء بمجموعــــة مــــن
العوامــــل االجتماعيــــة واالقتصاديــــة ،إلــــى جانــــب
الديناميــــات المدنيــــة والقرويــــة للمجتمعــــات التــــي
ّ
يحصـــل فيهـــا العنـــف .وأجمعـــت المجيبـــات علـــى وجـــود
رابـــط مـــا بيـــن ازديـــاد حـــاالت العنـــف وزواج القاصـــرات
مــــن جهــــة وزعزعــــة االســــتقرار االقتصــــادي واألمنــــي
ومــــا ينتــــج عــــن ذلــــك مــــن توتــــر مــــن جهــــة أخــــرى.
وانتشــــر العنــــف بمختلــــف أشــــكاله بشــــكل أكبــــر عنــــد
وورثتــــه مــــن جيــــل
المجتمعــــات التــــي تعــــودت عليــــه ّ
ً
إلــــى جيــــل؛ إذ أظهــــرت البيانــــات رابطــــا بيــــن العنــــف
ضـــد المـــرأة والعـــادات والتقاليـــد .ووجـــدت الدراســـة أن
ً
ـيوعا فـــي
التحـــرش بالنســـاء خـــارج منازلهـــن كان أقـــل شــ
المجتمعـــات القرويـــة ذات الدخـــل المحـــدود ،بينمـــا كانـــت
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ً
ـيوعا فـــي المـــدن الكبـــرى حيـــث
هـــذه الظاهـــرة أكثـــر شــ
تتعاقــــب المجتمعــــات وتتوالــــى وتختلــــط .بالمقابــــل ،كان
زواج القاص ــرات أق ــل انتش ـ ً
ـارا ف ــي المناط ــق ذات األح ــوال
االقتصاديـــة الميســـورة ،وأكثـــر انتشــ ً
ـارا فـــي مجتمعـــات
ً
داخليــــا ،والذيــــن كانــــوا يعانــــون مــــن أعبــــاء
النازحيــــن
ماديـــة أكبـــر باإلضافـــة إلـــى تزعـــزع االســـتقرار األمنـــي.
وهنــــاك رابــــط واضــــح بيــــن ظاهــــرة زواج القاصــــرات
والوضـــع المـــادي لألســـرة .كمـــا تداخلـــت هـــذه الظاهـــرة
مـــع طموحـــات الفتيـــات فـــي التعليـــم ،إذ تقــ ّـل احتماليـــة
الـــزواج المبكـــر فـــي العائـــات التـــي تقـــدّ ر أهميـــة تعليـــم
الفتيـــات .لهـــذا ،وكمـــا هـــو متوقـــع ،يجـــب أال يُ نظـــر إلـــى
العنـــف القائـــم علـــى أســـس جندريـــة كظاهـــرة مســـتقلة،
فهـــي علـــى صلـــة وثيقـــة بظـــروف اجتماعيـــة واقتصاديـــة
يجــــدر معالجتهــــا لتخفيــــض نســــب العنــــف.
وتجســــد العنــــف ضــــد المــــرأة عبــــر الجغرافيــــا الســــورية
بأنمــــاط مختلفــــة .وســــجلت مناطــــق اإلدارة الذاتيــــة
فــــي شــــمال وشــــرق ســــوريا أســــوأ معــــدالت مــــن العنــــف
الجســــدي واللفظــــي والتحــــرش وزواج القاصــــرات .ولكــــن
النتائــــج تفاوتــــت ضمــــن هــــذه المنطقــــة ،إذ ظهــــرت
تحســــن األداء فــــي بعــــض األجــــزاء،
عالمــــات تــــدل علــــى
ّ
المحافظـــة كالرقـــة وديـــر الـــزور (والتـــي
ولكـــن المناطـــق ُ
كانــــت محتلــــة مــــن قبــــل تنظيــــم الدولــــة اإلســــامية) ال
ـجل مع ــدالت إش ــكالية م ــن العن ــف .كم ــا تتف ــاوت
زال ــت ُتس ـ ّ
معــــدالت العنــــف الجســــدي فــــي المناطــــق التــــي تســــيطر
عليهــــا الحكومــــة .ولوحــــظ أن األفضــــل حــــاالً علــــى هــــذا
الصعيـــد كانـــت ريـــف دمشـــق وطرطـــوس ،واألســـوأ كانـــت
درع ــا .وتتدن ــى مع ــدالت زواج القاص ــرات ف ــي المجتمع ــات
الت ــي تس ــكن ف ــي مناط ــق الحكوم ــة المركزي ــة ،وخصوص ـ ًـا
تلــــك التــــي الزالــــت تتمتــــع بأوضــــاع اقتصاديــــة جيــــدة
ً
نســــبيا (إذ ترتفــــع النســــبة قليــــ ً
ا فــــي المناطــــق األفقــــر).
أمــــا فــــي المناطــــق التــــي تســــيطر عليهــــا هيئــــة تحريــــر
الشــــام ،فقــــد ّ
قلــــت حــــاالت العنــــف ضــــد المــــرأة بــــكل
أنواعــــه؛ ّ
وبلغــــت كثيــــرات أن الســــبب فــــي ذلــــك يعــــود
إلــــى تحريــــض المــــرأة علــــى عــــدم مغــــادرة منزلهــــا فــــي
ظـــل القيـــود التـــي تفرضهـــا الســـلطات المحليـــة .إضافــ ّ
ـة
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إلــــى ذلــــك ،فــــإن هيئــــة تحريــــر الشــــام تقيــــم الحــــدود
الشــــرعية الصارمــــة علــــى مرتكبــــي االعتــــداءات .كذلــــك
فـــي المناطـــق التـــي تســـيطر عليهـــا جماعـــات المعارضـــة
المدعومـــة مـــن تركيـــا ،حيـــث يقــ ّـل انتشـــار العنـــف ضـــد
المـــرأة خـــارج المنـــزل بســـبب العقوبـــات الشـــرعية التـــي
تقيمهــــا الفصائــــل المســــلحة المســــيطرة علــــى المنطقــــة،
والتــــي تــــردع مــــن يفكــــر بارتــــكاب االعتــــداءات .إال أن
العنـــف المنزلـــي منتشـــر بكثـــرة .وبينمـــا تتشـــابه معـــدالت
العنــــف ضــــد المــــرأة عبــــر جميــــع المجتمعــــات الســــورية،
تختلـــف أنمـــاط تق ّبـــل العنـــف وتكريســـه بحســـب المنطقـــة
والجهــــة المســــيطرة عليهــــا.

األمن الغذائي

إن المؤش ــرات العام ــة عل ــى األم ــن الغذائ ــي للنس ــاء تدع ــو
للقلـــق حيـــال تراجـــع األوضـــاع فـــي ســـوريا ،إذ تضـــررت
النســــاء بشــــكل خــــاص بســــبب القــــدرة المحــــدودة علــــى
شـــراء المـــواد التموينيـــة .وأظهـــرت البيانـــات أن األغذيـــة
متوافـــرة بدرجـــة كافيـــة نســ ً
ـبيا فـــي األســـواق المحليـــة،
والتنــــوع .لكــــن
إال أنهــــا محــــدودة مــــن حيــــث الجــــودة
ّ
القــــدرة الشــــرائية أصبحــــت مهــــددة ،حيــــث أشــــارت
معظــــم العائــــات أنهــــا لــــم تعــــد قــــادرة علــــى تلبيــــة
حاجاتهـــا الغذائيـــة األساســـية .ولوحـــظ انخفـــاض القـــدرة
علــــى تحمــــل التكاليــــف الغذائيــــة فــــي جميــــع المناطــــق،
وارتبـــط ذلـــك مباشـــر ًة باألحـــوال االقتصاديـــة العصيبـــة
والتضخــــم االقتصــــادي ،إضافــــة إلــــى معانــــاة معظــــم
العائــــات مــــن خســــارة الوظائــــف وقلــــة فــــرص العمــــل.
ومـــن الفئـــات األكثـــر تأثــ ً
ـن
ـرا بأســـعار المـــواد الغذائيـــة هــ ّ
ـرهن ،وكبـــار الســـن .فـــي النهايـــة،
النســـاء ُ
المعيـــات ألســ ّ
يتخــــذ األفــــراد وظائــــف غيــــر رســــمية بأجــــور مخفضــــة
لدعــــم عائالتهــــم ،أو يعتمــــدون علــــى حــــواالت مــــن
الخــــارج كوســــيلة للعيــــش.
يتقاطــــع األمــــن الغذائــــي للنســــاء مــــع عــــدة عوامــــل
أ�خـــرى مثـــل طبيعـــة الحيـــاة المدنيـــة أو الريفيـــة وحالـــة
النــــزوح والقطــــاع الــــذي يعمــــل فيــــه ُمعيــــل األســــرة.
حــــد مــــا ،اســــتطاعت العائــــات القرويــــة تحصيــــل
إلــــى
ٍ
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الغــــذاء ،وذلــــك نتيجــــة توافــــر اإلنتــــاج الريفــــي حولهــــا
وقدرتهــــا علــــى زراعــــة الغــــذاء الخــــاص بهــــا ،باإلضافــــة
إلــــى إمكانيــــة اســــتغالل خطــــوط التهريــــب فــــي بعــــض
ً
كليــــا علــــى
الحــــاالت .واعتمــــدت الالجئــــات والنازحــــات
المعونــــات الغذائيــــة؛ ولوحــــظ أن ســــوء التغذيــــة شــــائع
فــــي مجتمعــــات النازحيــــن علــــى وجــــه الخصــــوص.
أمـــا موظفـــو القطـــاع العـــام فكانـــوا األقـــل قـــدر ًة علـــى
تحمـــل تكاليـــف الغـــذاء ،تالهـــم الموظفـــون فـــي الشـــركات
الخاصــــة الصغيــــرة وعمــــال المصانــــع والــــورش .بينمــــا
حظــــي الموظفــــون فــــي المنظمــــات الدوليــــة غيــــر
ً
نظــــرا
الحكوميــــة بأفضــــل األحــــوال علــــى هــــذا الصعيــــد
لتدفــــق بعــــض أمــــوال المانحيــــن مــــن الخــــارج .بشــــكل
عـــام ،لوحـــظ انخفـــاض القـــدرة علـــى التأقلـــم والوصـــول
إلــــى المــــوارد الغذائيــــة.

ســــجل أي روابــــط وثيقــــة ُتذكــــر مــــا بيــــن األمــــن
لــــم ُت
ّ
الغذائــــي والمحــــاور األخــــرى .ويوجــــد روابــــط بيــــن
المؤشـــرات المتعلقـــة باألمـــن الغذائـــي ،ولكنهـــا ال تتقاطـــع
مــــع المؤشــــرات المتعلقــــة بالمحــــاور الثانيــــة كالتعليــــم
والصحـــة والحقـــوق السياســـية وغيرهـــا .هـــذا يـــدل علـــى
نش ــوء ظاه ــرة جدي ــدة ل ــم تؤث ــر بع ــد عل ــى النظ ــام البيئ ــي
بحيـــث تتأثـــر حيـــاة النســـاء علـــى المـــدى البعيـــد .وتنظـــر
معظـــم المجيبـــات إلـــى هـــذه القضيـــة فـــي نطـــاق ُس ــ ُبل
التعايــــش والبقــــاء ،وليــــس هنــــاك ســــوى نســــبة قليلــــة
ممــــن تريــــن أن هــــذه الظــــروف ُتحــــدد بنيــــة المجتمــــع
ً
عمومــــا.
وتؤثــــر فــــي حيــــاة النســــاء

هنـــاك فروقـــات جديـــرة بالذكـــر بيـــن المناطـــق المختلفـــة.
ففــــي المناطــــق التابعــــة للحكومــــة المركزيــــة ،واجهــــت
النســـاء تحديـــات فـــي الوصـــول إلـــى األســـواق المحليـــة
المكتظـــة ،فالبطاقـــات الذكيـــة التـــي أصدرتهـــا الحكومـــة
لــــم يكــــن لهــــا ســــوى أثــــر صغيــــر فــــي تحســــين األمــــن
الغذائــــي .أمــــا فــــي إدلــــب ،التــــي تســــيطر عليهــــا هيئــــة
تحريــــر الشــــام ،فاســــتطاعت نســــبة أكبــــر مــــن النســــاء
تحمــــل تكاليــــف المــــواد الغذائيــــة .مــــن جهــــة أ�خــــرى،
فــــإن سالســــل القيمــــة الغذائيــــة لــــم تتعافــــى بشــــكل
كامــــل بعــــد فــــي مناطــــق اإلدارة الذاتيــــة فــــي شــــمال
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ً
وخصوصــــا فــــي األجــــزاء التــــي كانــــت
وشــــرق ســــوريا،
ُمحتلــــة مــــن تنظيــــم الدولــــة اإلســــامية فــــي العــــراق
والشــــام .وال زالــــت الشــــبكات التجاريــــة غيــــر مســــتقرة،
كمـــا تواجـــه المحـــات انقطاعـــات دوريـــة فـــي الخدمـــات
ّ
ً
حــــل بالبنــــى التحتيــــة أثنــــاء
نظــــرا إلــــى الدمــــار الــــذي
العمليـــات العســـكرية ضـــد تنظيـــم الدولـــة .وهنـــاك رابـــط
مباشـــر بيـــن قـــدرة العائلـــة علـــى شـــراء المـــواد الغذائيـــة
المعيــــل ،والــــذي يختلــــف
والقطــــاع الــــذي يعمــــل فيــــه ُ
بــــدوره باختــــاف المنطقــــة؛ فوظائــــف القطــــاع العــــام
ً
شــــيوعا فــــي المناطــــق التابعــــة للحكومــــة ،بينمــــا
أكثــــر
تــــزداد وظائــــف القطــــاع الخــــاص والمنظمــــات غيــــر
غربــــي البــــاد.
شــــرقي وشــــمال
الحكوميــــة شــــمال
ّ
ّ

وأظهــــرت العــــادات الغذائيــــة لــــكل عائلــــة أن كميــــات
الطعــــام التــــي يتناولهــــا الرجــــال والنســــاء ال تتفــــاوت
ً
بحصتهــــن
كثيــــرا ،إال أن النســــاء يملــــن إلــــى التضحيــــة
ّ
مـــن الطعـــام حرصــ ًـا علـــى تغذيـــة باقـــي أفـــراد األســـرة.
وفــــي حــــال عــــدم تواجــــد كميــــة كافيــــة مــــن الغــــذاء،
ــــجل عــــدد
وس ّ
تكــــون األولويــــة لألطفــــال ثــــم الرجــــالُ .
ً
مقارنــــة
أكبــــر مــــن حــــاالت ســــوء التغذيــــة عنــــد النســــاء
بالرجـــال .كمـــا أشـــارت بعـــض المجيبـــات إلـــى أن النســـاء
تملــــن إلــــى تفويــــت بعــــض الوجبــــات لتوفيــــر الطعــــام
ألفـــراد العائلـــة الباقيـــن .وقـــد أصبـــح دارجــ ًـا أن ُتشـــاهد
أعــــراض ســــوء التغذيــــة علــــى الســــكان فــــي جميــــع
المناطــــق ،كخســــارة والــــوزن وشــــحوب الوجــــه .ويجــــب
ً
نظــــرا لحجــــم
دراســــة هــــذه المالحظــــات عــــن كثــــب
العواقــــب اإلنســــانية المترتبــــة عليهــــا ،والتــــي ال يمكــــن
ـاء علـــى عـــدد صغيـــر مـــن المقابـــات .عمومــ ًـا،
تقييمهـــا بنــ ً
يبـــدو أن األمـــن الغذائـــي للنســـاء يتأثـــر بشـــكل رئيســـي
باألحـــوال االقتصاديـــة ،ولكـــن ال يـــزال هنـــاك عـــدد هائـــل
مـــن العوامـــل التـــي تجعـــل النســـاء أكثـــر عرضــ ً
ـة للتأثـــر
بمــــدى توافــــر الغــــذاء.
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 6.3.1مراجعة أساسية لما سبق العام 2011
العنف القائم على أسس جندرية

إن العنـــف ضـــد المـــرأة قضيـــة طويلـــة أشـــغلت النقاشـــات
العامــــة التــــي كانــــت فــــي تزايــــد قبــــل النــــزاع .واعتُ بــــرت
«مناهضــــة العنــــف المنزلــــي» نصــــب أولويــــات منظمــــة
االتحـــاد العـــام للمـــرأة الســـورية والهيئـــة الســـورية لشـــؤون
األس ــرة والس ــكان؛ إذ نش ــرت هات ــان الجهت ــان أبحاث ـ ًـا مهم ــة
تغط ــي أساس ــيات القضي ــة .ونش ــرت منظم ــة االتح ــاد الع ــام
ً
تقريــــرا فــــي عــــام  2006أفــــاد بــــأن
للمــــرأة الســــورية
واحــــدة مــــن كل أربــــع نســــاء تتعــــرض للعنــــف علــــى يــــد
أحـــد أفـــراد عائلتهـــا .5ونشـــرت الهيئـــة الســـورية لشـــؤون
األســـرة والســـكان دراســـة كميـــة ونوعيـــة أشـــمل وأعمـــق
حصلتهــــا أن واحــــدة مــــن كل ثــــاث نســــاء
عــــام ُ ،2010م ّ
6
تتعـــرض إلـــى العنـــف بشـــكل مباشـــر  .أ
و�جريـــت الدراســـة
بالتعــــاون مــــع صنــــدوق األمــــم المتحــــدة للســــكان بعينــــة
تف ــوق الخمس ــة آالف مجيب ـ ًـا ،ورك ــزت عل ــى العن ــف المنزل ــي
القائ ــم عل ــى أس ــس جندري ــة .واس ــتطلعت الدراس ــة أش ــكاالً
مختلفــــة مــــن العنــــف الجســــدي واللفظــــي والنفســــي
والرمـــزي ،ويُ عتبـــر األخيـــر مـــن أخطـــر أنـــواع العنـــف كونـــه
ً
اجتماعيــــا».
يمــــارس ضمــــن إطــــار «العــــادات المقبولــــة
وتوصلــــت الدراســــة إلــــى أن أكثــــر أنــــواع العنــــف انتشــــاراً
هــــي الصفــــع والضــــرب واللكــــم ،تالهــــا العــــض وشــــد
الشـــعر وشـــد األذن ،ثـــم الضـــرب بالحـــزام والعصـــا .وتشـــير
المقارنـــة بيـــن الدراســـتين إلـــى زيـــادة كبيـــرة فـــي العنـــف
ضـــد النســـاء خـــال فتـــرة زمنيـــة قصيـــرة ،أي أن الجهـــود
المبذولــــة مــــن قبــــل مؤسســــات المجتمــــع المدنــــي لــــم
ـت شـــهدت فيـــه ســـوريا طفـــرة
ُتثمـــر .وأتـــى ذلـــك فـــي وقــ ٍ
فــــي فئــــة الشــــباب ،وكان عليهــــا مواجهــــة آثــــار األزمــــة
االقتصاديــــة العالميــــة لعــــام  .2008ويجــــب التعمــــق فــــي
دراســـة ارتفـــاع معـــدالت العنـــف المنزلـــي فـــي هـــذه الفتـــرة
كونهــــا قــــد ُتعــــد أحــــد الدوافــــع الرئيســــية للمشــــاكل.
هنـــاك مؤشـــرات أ�خـــرى جديـــرة بالذكـــر؛ إذ نشـــرت وزارة
الداخليــــة إحصائيــــة عــــام ُ 2010تظهــــر ارتفــــاع عــــدد
ـجلت  249حالـــة ذاك العـــام.7
«جرائـــم الشـــرف» والتـــي ســ ّ

 5االتحـ ــاد العـ ــام للمـ ــر أة السـ ــور ية،
 .2006العنــــف المنزلــــي ضــــد
المــــر أة .دمشــــق :االتحــــاد العــــام
للمــــر أة الســــور ية.
 6الهيئـــة الســـورية لشـــؤون األســـرة
والســــكان .2010 ،العنــــف المنزلــــي
ضــــد المــــرأة فــــي ســــوريا .دمشــــق:
الهيئــــة الســــورية لشــــؤون األســــرة
والســــكان.

https://www.alwatanvoice.com/
arabic/content/print/206809.html
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وكانـــت ســـوريا ثالـــث أســـوأ الـــدول العربيـــة علـــى صعيـــد
جرائـــم الشـــرف ،إذ كان القانـــون الجنائـــي يصـــدر أحكامــ ًـا
ـن
مخفف ــة بح ــق الرج ــال الذي ــن يرتكب ــون جرائم ـ ًـا بقريباته ـ ّ
اتهموهــــن بالزنــــا .وكانــــت  ٪80مــــن جرائــــم الشــــرف
إن
ّ
تحصـــل فـــي المناطـــق الريفيـــة .واشـــتبه التقريـــر بوجـــود
 200حالـــة إضافيـــة ،ولكـــن مرتكبـــي تلـــك الجرائـــم الذوا
بالفــــرار دون أن يُ حســــم أمرهــــم بشــــكل رســــمي .فــــي
الجانــــب المشــــرق ،قلــــت نســــبة زواج القاصــــرات تحــــت
ســـن الثامنـــة عشـــر مـــن  ٪18إلـــى  ٪3.8فـــي الفتـــرة مـــا
بيـــن عـــام  1993و .2010ويعـــود الســـبب فـــي انخفـــاض
هــــذه الظاهــــرة إلــــى زيــــادة نســــب االلتحــــاق بالتعليــــم،
8
ً
وخصوصــــا للبنــــات فــــي المرحلــــة الثانويــــة.
ً
ً
خصوصــــا
عمومــــا والعنــــف المنزلــــي
العنــــف ضــــد المــــرأة

مفهومـــان غائبـــان عـــن أحـــكام الدســـتور فـــي ســـوريا ،وال
يتط ــرق القان ــون إل ــى ه ــذه القضاي ــا س ــوى بش ــكل بس ــيط.
وط ّبقــــت الدولــــة اتفاقيــــة القضــــاء علــــى جميــــع أشــــكال
التمييـــز ضـــد المـــرأة ولكنهـــا ّ
تحفظـــت علـــى بعـــض البنـــود،
جــــرد االتفاقيــــة مــــن عناصرهــــا الرئيســــية ،بمــــا فــــي
مــــا
ّ
لمكافحـــة العنـــف ضـــد
ذلـــك اإلجـــراءات الفعالـــة الالزمـــة ُ
المـــرأة .وخضعـــت االتفاقيـــة للكثيـــر مـــن التحفظـــات فـــي
س ــوريا والعدي ــد م ــن الب ــاد ف ــي المنطق ــة ،نظ ـ ً
ـرا لالعتق ــاد
بوج ــود تناق ــض م ــا بي ــن الحماي ــة العالمي ــة لحق ــوق الم ــرأة
األساســـية مـــن جهـــة وبيـــن أحـــكام الشـــريعة اإلســـامية
مــــن جهــــة أخــــرى .وقامــــت بعــــض مجموعــــات المجتمــــع
المدنـــي مثـــل رابطـــة النســـاء الســـوريات بكتابـــة مســـودة
نموذجيــــة عــــن «قانــــون األســــرة» ،مقترحيــــن إجــــراءات
قانونيـــة لمعالجـــة التمييـــز ضـــد المـــرأة ،مـــع وجـــود بنـــود
متعلقـــة بتحفظـــات الدولـــة علـــى اتفاقيـــة القضـــاء علـــى
جميـــع أشـــكال التمييـــز ضـــد المـــرأة .وعُ رضـــت المســـودة
للنقـــاش فـــي مجلـــس النـــواب عـــام  2007ولـــم تتخـــذ أي
9
خطـــوات بعدهـــا نظــ ً
ـرا لعـــدم توفـــر اإلرادة السياســـية.

األمن الغذائي

تســــاهم الزراعــــة بشــــكل كبيــــر فــــي االقتصــــاد الســــوري،
ولكــــن سياســــات الدولــــة الهادفــــة إلــــى دعــــم الزراعــــة
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أصبحــــت محــــدودة فــــي أواخــــر الثمانينــــات ،إذ لــــم تعــــد
حينهــــا الدولــــة قــــادرة علــــى دعــــم معظــــم المزروعــــات
أثنــــاء األزمــــة االقتصاديــــة .وتدنــــى إنتــــاج المــــواد
الغذائيـــة إلـــى مســـتوى خطيـــر فـــي ذلـــك الوقـــت ،وذلـــك
بســـبب ضعـــف اإلنتاجيـــة واالعتمـــاد علـــى مواســـم المطـــر
وســــوء إدارة المــــوارد المائيــــة واأليــــدي العاملــــة الزائــــدة
عــــن الحاجــــة .وزاد الحرمــــان فــــي المناطــــق الريفيــــة
بالمقارنــــة مــــع المــــدن المركزيــــة .وبالرغــــم مــــن تركيــــز
الجه ــود عل ــى تحس ــين سالس ــل اإلم ــدادات وزي ــادة الدع ــم
لزراعـــة المحاصيـــل األساســـية ،تراجعـــت أوضـــاع الســـكان
ً
وخصوصــــا أيــــام القحــــط ،إذ كانــــت آخــــر
فــــي الريــــف،
موجـــة كبيـــرة عـــام  2007واســـتمرت لســـنوات بالتزامـــن
مـــع األزمـــة االقتصاديـــة العالميـــة .مـــا دفـــع العديـــد إلـــى
تــــرك أراضيهــــم والهجــــرة إلــــى أطــــراف المــــدن الكبــــرى.
ومـــع ارتفـــاع معـــدالت النمـــو الســـكاني ،7تفاقمـــت حاجـــة
الشـــعب الســـوري إلـــى رواتـــب مخصصـــة لشـــراء المـــواد
الغذائيــــة األساســــية .وفــــي ســــبيل التعويــــض ،عــــززت
الحكومـــة دعمهـــا لإلنتـــاج واشـــترت المحاصيـــل األساســـية
بقيم ــة أعل ــى م ــن س ــعر الس ــوق ف ــي محاول ــة منه ــا إلبط ــاء
هجـــرة العمالـــة مـــن هـــذا القطـــاع .وقــ ّـل الفقـــر الغذائـــي
مـــن  ٪2.2إلـــى  ٪1.1مـــا بيـــن عـــام  1997و .2010ولكـــن
االكتفـــاء الذاتـــي الغذائـــي فـــي ســـوريا أتـــى علـــى حســـاب
التخلـــص مـــن األيـــدي العاملـــة الزائـــدة عـــن الحاجـــة فـــي
قطــــاع الزراعــــة.
واســــتمر الفقــــر فــــي العديــــد مــــن المناطــــق الريفيــــة،
ً
خصوصــــا فــــي الشــــمال والشــــمال الغربــــي (أي فــــي
محافظـــة إدلـــب وحلـــب والرقـــة وديـــر الـــزور والحســـكة)
ً
ورجوعــــا إلــــى
حيــــث تركّــــز الفقــــر فــــي بــــؤر واضحــــة.
ً
ً
ً
واحــــدا للفــــرد
أمريكيــــا
دوالرا
خــــط الفقــــر ،والــــذي يبلــــغ
ــــجلت أعلــــى نســــبة فقــــر فــــي المناطــــق
فــــي اليــــومُ ،س ّ
شــــرقي البــــاد ،بنســــبة  ،٪17.9أمــــا فــــي
الريفيــــة شــــمال
ّ
ً
شـــمال شـــرقي البـــاد عمومـــا فقـــد بلغـــت النســـبة .٪11.2
ً
جنوبــــي البــــاد
انتشــــارا فــــي المــــدن
وكان الفقــــر أقــــل
ّ
(دمشــــق ،ريــــف دمشــــق ،درعــــا ،الســــويداء ،القنيطــــرة)،
8
ً
وانطالقــــا مــــن خطــــة االســــتثمار الخمســــية
عنــــد .٪5.8
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 7الـــمركــــــــــز الســـــــــــوري لـبـحـــــــــــوث
السياســـات“ .2019 ،األمـــن الغذائـــي
والن ــزاع ف ــي س ــوريا” .بي ــروت :المرك ــز
الســــور ي لبحــــوث السياســــات.

 8منظمـــة األغذيـــة والزراعـــة والمركـــز
الوطنــــي للسياســــات الزراعيــــة،
“ .2010البرنامــــج الوطنــــي لألمــــن
الغذائــــي فــــي الجمهوريــــة العربيــــة
منظمــــة
دمشــــق:
الســــورية”.
األغذيــــة والزراعــــة.
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 12اليونيسـ ــف“ .2014 ،الفقـ ــر متعـ ــدد
األبعـــاد فـــي ســـوريا :بحـــث مقـــارن”.
دمشــــق :مكتــــب اليونيســــف فــــي
ســــوريا.

 13الـــــــمركـــــــــــــز الســــــــــــوري لــبحــــــــــــوث
الســـــيـــــاســـــــــــات.2019 ،
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العاش ــرة ،واجه ــت الدول ــة معضل ــة ثنائي ــة؛ إذ أرادت تحري ــر
االقتصـــاد وزيـــادة إجمالـــي الناتـــج المحلـــي مـــع الحفـــاظ
علـــى الحمايـــة االجتماعيـــة وشـــبكات األمـــان للفقـــراء فـــي
المــــدن واألريــــاف .ولكــــن الخطــــة فشــــلت فــــي تحقيــــق
الجزئي ـــة الثانيـــة .ومـــع زيـــادة الفقـــر وتفاقـــم الفروقـــات
تبيـــن فشـــل البرامـــج التـــي كانـــت تهـــدف
بيـــن المناطـــقّ ،
ً 12
إلــــى الحــــد مــــن الفقــــر فــــي المناطــــق األكثــــر حرمانــــا.
وكان للتعديـــات الهيكليـــة أثـــر خـــاص علـــى النســـاء فـــي
األريـــاف تحديــ ً
ـدا .إذ خـــرج الرجـــال بأعـــداد كبيـــرة للعمـــل
فـــي المدينـــة ،تاركيـــن النســـاء لالهتمـــام بـــاألرض ورعايـــة
العائلـــة .بعـــد عـــام  ،1995والـــذي تخلـــل مشـــاركة ســـوريا
ف ــي المؤتم ــر العالم ــي للم ــرأة ف ــي بكي ــن ،ق ــررت الحكوم ــة
اتخ ــاذ خط ــوات وإج ــراءات أكث ــر جدي ــة لتحس ــين أح ــوال
النســـاء عمومــ ًـا ،وفـــي األريـــاف خصوصــ ًـا .حيـــث أنشـــأت
الحكومـــة مؤسســـات عامـــة جديـــدة وزادت تعاونهـــا مـــع
المجتمـــع المدنـــي ،وتب ّنـــت العديـــد مـــن المبـــادرات لدعـــم
الريفيــــات .إال أن تلــــك الخطــــوات واإلجــــراءات
النســــاء
ّ
ّ
ظلـــت منقوصـــة وغيـــر ُمجديـــة ،ولـــم تحصـــل التغييـــرات
المطلوبـــة بشـــكل ُمســـتدام أو قابـــل للقيـــاس؛ فقـــد عانـــت
النســـاء فـــي ســـوريا ،وفـــي األريـــاف تحديــ ً
ـدا ،مـــن أعبـــاء
13
تحريـــر االقتصـــاد.

 6.3.2نتائج االستطالع الكمي

انطــــوى محــــور األمــــن علــــى محوريــــن ثانوييــــن همــــا
العنــــف القائــــم علــــى أســــس جندريــــة واألمــــن الغذائــــي.
ويظهـــر أثرهمـــا مجتمعيـــن فـــي الرســـم التوضيحـــي رقـــم
 .7لكـــن ،وألن كل مـــن القضيتيـــن ُمســـتقلة عـــن الُأخـــرى،
ً
شــــرحا مفصــــ ً
ا عــــن كل واحــــدة علــــى حــــدة.
ســــنقدم
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ا لمحا فظــــا ت
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العنف القائم على أسس جندرية

جــــرى اختيــــار خمــــس مؤشــــرات لدراســــة العنــــف ضــــد
المــــرأة كمحــــور ثانــــوي ،وهــــي :العنــــف خــــارج المنــــزل،
العنـــف المنزلـــي ،العنـــف اللفظـــي داخـــل وخـــارج المنـــزل،
إضافــ ً
ـة إلـــى زواج القاصـــرات الـــذي يعتبـــر أحـــد أنـــواع
العنـــف بحســـب القانـــون  -وإن ّ
فضلـــت معظـــم المجيبـــات
ُمعاملـــة هـــذه الظاهـــرة علـــى أنهـــا اجتماعية-اقتصاديـــة،
ّ
موضــــح أدنــــاه .لكــــن فريــــق الباحثيــــن بــــرر
كمــــا هــــو
إدراج هــــذه الظاهــــرة ضمــــن فئــــة العنــــف القائــــم علــــى
أســــس جندريــــة.
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شـ ــكل  :8خارطـ ــة المحـ ــور
الثانــــوي حــــول العنــــف
القائــــم علــــى أســــس
جندريــة حســب المحافظة

 -6نتائج البحث

49
اﻟﺤﺴﻜﺔ

حالة المساواة الجندرية وحقوق المرأة في سوريا  -تمهيد الطريق | التقرير النهائي ،تموز 2021

فـــي االســـتطالع النوعـــي إلـــى تطبيـــق عقوبـــات شـــرعية
المعتديــــن فــــي المناطــــق التــــي تســــيطر
صارمــــة علــــى ُ
عليهــــا هيئــــة تحريــــر الشــــام .ولوحــــظ فــــي معظــــم
المناطـــق أن هنـــاك تفاوتــ ًـا كبيــ ً
المجيبـــات
ـرا بيـــن مفاهيـــم ُ
مناطقهــــن ،مــــا
حــــول مــــدى انتشــــار االعتــــداءات فــــي
ّ
يـــدل علـــى أن هـــذه القضيـــة ال ُتـــرى بشـــكل موضوعـــي
قيــــم مــــن وجهــــة نظــــر شــــخصية كونهــــا ليســــت
وإنمــــا ُت ّ
ً
أيضــــا أن
معممــــة كظاهــــرة اجتماعيــــة .ويجــــدر الذكــــر
االعتـــداءات أقـــل انتشــ ً
ـارا فـــي المناطـــق التـــي ينخفـــض
الريفيــــة.
فيهــــا الدخــــل وعنــــد المجتمعــــات
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عشـــر) عنـــد مســـتوى متوســـط عنـــد  .153.1ويبـــدو أنـــه
ـارا فـــي ديـــر الـــزور والرقـــة ،وأقـــل انتشــ ً
أكثـــر انتشــ ً
ـارا
فـــي طرطـــوس .كمـــا أن معـــدالت زواج القاصـــرات أعلـــى
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المناطـــق ذات األحـــوال االقتصاديـــة الجيـــدة ،عنـــد .3.4

دﻣﺸﻖ 50

رﻳﻒ دﻣﺸﻖ

اﻟﻘﻨﻴﻄﺮة 57
درﻋﺎ 43
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علــــى صعيــــد العنــــف الجســــدي الممــــارس ضــــد النســــاء
والبنــــات خــــارج المنــــزل ،كان متوســــط اإلجابــــات عنــــد
متــــدرج
 ،3.6أي بيــــن قليــــل ومتوســــط علــــى مقيــــاس
ّ
مــــن  1إلــــى  .145وكانــــت ريــــف دمشــــق وطرطــــوس
أداء علــــى هــــذا الصعيــــد ،بينمــــا كانــــت درعــــا
األفضــــل ً
األســــوأ .لكــــن يبــــدو أن العنــــف الجســــدي ضــــد النســــاء
ً
ـيوعا ،عنـــد  .3.3كمـــا يبـــدو أن
ـن أكثـــر شــ
داخـــل منازلهــ ّ
ً
هــــذه الظاهــــرة أكثــــر انتشــــارا فــــي الرقــــة وديــــر الــــزور.
وم ــن ال ــدارج أكث ــر تعني ــف النس ــاء والبن ــات لفظي ـ ًـا داخ ــل

ـتمهن ،الـــخ)،
ـن أو شــ
ّ
ـن (عـــن طريـــق الصيـــاح عليهــ ّ
منازلهــ ّ
مـــا ينعكـــس علـــى المقيـــاس المتـــدرج عنـــد  .2.5وتعلـــو
معـــدالت العنـــف اللفظـــي فـــي الرقـــة وديـــر الـــزور وحمـــاة
ً
دونــــا عــــن غيرهــــا مــــن المحافظــــات .أمــــا االعتــــداءات
ً
ً
لفظيــــا ،فكانــــت أقــــل
جســــديا أو
خــــارج المنــــزل ،ســــواء
ً
ً
شــــيوعا ،عنــــد 3.1؛ ويبــــدو أنهــــا أكثــــر شــــيوعا فــــي
ـجل فيهـــا تقييـــم  ،2.4وأقـــل
العاصمـــة دمشـــق ،التـــي ســ ّ
ً
ـيوعا فـــي إدلـــب ،عنـــد  ،4.4حيـــث أشـــارت المجيبـــات
شــ
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 15مــــن  5إلــــى  :1ال يحــــدث نهائيــــ ًا
قليــــل الحــــدوث – يحــــدث أحيانــــ ًا
يحــــدث غالبــــ ًا – يحــــدث دائمــــ ًا

–
–

اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺠﺴﺪي
ﺧﺎرج اﻟﻤﻨﺰل
اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺠﺴﺪي
داﺧﻞ اﻟﻤﻨﺰل
اﻻﻋﺘﺪاءات اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ
)اﻟﺼﺮاخ ،اﻟﺸﺘﺎﺋﻢ،
اﻟﺦ (
اﻟﺘﺤﺮش ﺧﺎرج اﻟﻤﻨﺰل

5
ﻻ ﻳﺤﺪث ﻧﻬﺎﺋﻴ ًﺎ

4
ﻗﻠﻴﻞ اﻟﺤﺪوث

3
ﻳﺤﺪث أﺣﻴﺎﻧ ًﺎ

2
ﻳﺤﺪث ﻏﺎﻟﺒ ًﺎ

هنـــاك روابـــط وثيقـــة مـــا بيـــن مؤشـــرات العنـــف القائـــم
تجســـد أحـــد أنـــواع العنـــف
علـــى أســـس جندريـــة؛ فـــإذا
َّ
تزيـــد احتماليـــة حـــدوث أنـــواع أ�خـــرى منـــه .ومـــن المهـــم
مراقبـــة هـــذه القضيـــة فـــي المســـتقبل لفهـــم دور العنـــف
فـــي تشـــكيل مجتمعـــات ُتعـــززه وتبـــرره.

1
ﻳﺤﺪث داﺋﻤ ًﺎ

شكـــــــــل  :9مســـــــتويات
الـــعــنـــــــــف الجــســــــــــدي
واالعتــــداءات اللفظيــــة
والتحـ ــرش ضـ ــد النسـ ــاء
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فــــي ريــــف دمشــــق ودرعــــا .أمــــا فــــي القنيطــــرة ،فكانــــت
كميـــة األطعمـــة المتوفـــرة بشـــكل كافـــي أقـــل مـــن باقـــي
المحافظـــات .وبحســـب المجيبـــات ،فـــإن المـــواد الغذائيـــة
ـوع بشـــكل عـــام ،بتقييـــم
كانـــت متوســـطة الجـــودة والتنــ ّ
17
ــــجلت أعلــــى المعــــدالت فــــي ريــــف دمشــــق
وس ّ
ُ .3.0
والرقــــة ،واألدنــــى فــــي ديــــر الــــزور والالذقيــــة ودرعــــا.
«الم َّ
طلقـــات» توافـــر الطعـــام
وقيمـــت المجيبـــات مـــن فئـــة ُ
ّ
ـن ،عن ــد  ،2.6م ــا ي ــدل عل ــى
بمس ــتويات أق ــل ف ــي مناطقه ـ ّ
وجـــود صلـــة قريبـــة بيـــن مفهـــوم توافـــر الطعـــام والقـــدرة
علـــى تحمـــل تكاليفـــه.

األمن الغذائي

شــــملت المؤشــــرات المتعلقــــة باألمــــن الغذائــــي توافــــر
المــــواد الغذائيــــة فــــي الســــوق ،وكلفــــة هــــذه المــــواد
بالنســــبة للنــــاس ،وترتيــــب األولويــــات الغذائيــــة للعائلــــة.
ً
متناســــقة فيمــــا بينهــــا ،كمــــا
ولــــم تكــــن هــــذه المؤشــــرات
تباينــــت بشــــكل كبيــــر بيــــن المناطــــق ،مــــا يــــدل علــــى
وجـــود أنمـــاط جديـــرة بالدراســـة نظــ ً
ـرا لمـــا يترتـــب عليهـــا
مـــن آثـــار إنســـانية .لكـــن هـــذا التبايـــن مـــع عوامـــل أ�خـــرى
يُ شـــير أيضــ ًـا إلـــى ظاهـــرة جديـــدة لـــم تؤثـــر بعـــد علـــى
رســـخ بعـــد أنماطــ ًـا تنعكـــس
الســـلوكيات االجتماعيـــة ولـــم ُت ّ
علـــى بنيـــة المجتمـــع وتؤثـــر فـــي حيـــاة النســـاء عمومــ ًـا.

شــكـــــــــل  :10خــــارطـــــــــــة
المحـــور الثانـــوي الخـــاص
باألمــــن الغذائــــي حســــب
المحافظــــة

42
اﻟﺤﺴﻜﺔ

44
ﺣﻠﺐ

52
اﻟﺮﻗﺔ
ّ

41
Deir Al-Zor

54
إدﻟﺐ

ﺣﻤﺎة 44

وبالرغــــم مــــن توافــــر المــــواد الغذائيــــة بشــــكل كافــــي
ً
نســــبيا ،فــــإن قــــدرة العائــــات علــــى شــــرائها محــــدودة.
وجــــرى تقييــــم القــــدرة الماديــــة علــــى شــــراء األطعمــــة
عنــــد  ،182.6أي أن العائــــات ال تســــتطيع شــــراء حاجاتهــــا
الغذائيــــة فــــي غالــــب األحيــــان .وهنــــاك بعــــض العوامــــل
التــــي تزيــــد مــــن احتماليــــة قــــدرة العائلــــة علــــى تحمــــل
ـي مدينـــي
كلفـــة الغـــذاء ،كالســـكن فـــي الريـــف أو فـــي حــ ّ
عالـــي الدخـــل ،أو فـــي إدلـــب كونهـــا قريبـــة مـــن مصـــادر
ا مهمــ ًـا .ويبـــدو إجمـــاالً
اإلنتـــاج الريفـــي ،مـــا يش ــكّل عام ــ ً
أن مفهـــوم القـــدرة الشـــرائية مرتبـــط بالمنتجـــات المحليـــة،
كــــون األطعمــــة المســــتوردة والمصنعــــة أصبحــــت عاليــــة
الكلفــــة بالنســــبة لمعظــــم المجتمعــــات.
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 16مــــن  5إلــــى  :1كافيــــة تمامــــ ًا –
كافيــــة نوعــــ ًا مــــا – ليســــت كافيــــة
وال غيــــر كافيــــة – غيــــر كافيــــة نوعــــ ًا
مــــا – غيــــر كافيــــة أبــــد ًا

30-39
60-69
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 17مـــن  5إلـــى  :1عالي ــة ج ــد ًا – عالي ــة –
متوســـطة – متدنيـــة – متدنيـــة جـــد ًا

 18مــــن  5إلــــى  :1دائمــــا – غالبــــ ًا –
بعــــض األحيــــان ( 50%مـ ــن الوقـ ــت)
– نــــادر ًا – أبــــد َا
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بل ــغ مع ــدّ ل تواف ــر الم ــواد الغذائي ــة ف ــي األس ــواق المحلي ــة
درجــــة  ،3.8مــــا يعنــــي أن األطعمــــة المتوفــــرة كانــــت
كافيـــة بعـــض الشـــيء .16ويبـــدو أن األطعمـــة كانـــت تقريبــ ًـا
ً
دائمــــا فــــي بعــــض المحافظــــات ،كمــــا الحــــال
متوفــــرة
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شـ ــكل  :11قـ ــدرة العائلـ ــة
علــــى تحمــــل تكاليــــف
الطعــام حســب اإلجابــات
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 16مــــن  5إلــــى  :1أوافــــق بشــــدة
– أوافــــق – ال أوفــــق وال أخالــــف –
أخالــــف – أخالــــف بشــــدة

 17مــــن  +2إلــــى  :-2النســــاء يأكلــــن
أكث ــر بكثي ــر  -النس ــاء يأكل ــن يأكل ــون
أكثــــر بقليــــل  -الرجــــال والنســــاء
يأكلــــون بالتســــاوي  -الرجــــال
يأكلــــون أكثــــر بعــــض الشــــيء -
الرجــــال يأكلــــون أكثــــر بكثيــــر

 18مـ ــن  +2إلـ ــى  :-2أكثـ ــر شـ ــيوع ًا بكثيـ ــر
بيــــن النســــاء  -أكثــــر شــــيوع ًا بعــــض
الشــــيء بيــــن النســــاء  -بشــــكل
متس ــاوي بي ــن الرج ــال والنس ــاء  -أكث ــر
شـــيوع ًا بعـــض الشـــيء بيـــن الرجـــال -
أكثــــر شــــيوع ًا بكثيــــر بيــــن الرجــــال

وأجمعـــت المجيبـــات علـــى أن األولويـــة ُتعطـــى لألطفـــال
فــــي حــــال عــــدم توافــــر الغــــذاء الكافــــي ،وكان معــــدل
اإلجابــــة علــــى هــــذا الســــؤال  164.4وتعــــدّ ى  4.0فــــي
معظــــم المحافظــــات .وتوحــــي اإلجابــــات بــــأن هنــــاك
احتماليـــة أعلـــى ألن يأخـــذ الرجـــال حصـــة أعلـــى بقليـــل
مــــن النســــاء عندمــــا ال يتوافــــر الغــــذاء الكافــــي .وبلــــغ
متــــدرج مــــن  2+إلــــى
المعــــدل ( ٪0.4علــــى مقيــــاس
ّ
 .17)2ويبـــدو أن النســـاء تعانيـــن بشـــكل أكبـــر فـــي ظـــلهــــذه الظــــروف فــــي ريــــف دمشــــق والحســــكة ،بينمــــا
تحصــــل النســــاء فــــي درعــــا علــــى حصــــة أكبــــر بقليــــل
ـح المـــوارد الغذائيـــة .ويســـتند هـــذا
مـــن الرجـــال عنـــد شــ ّ
االســـتنتاج أيضــ ًـا إلـــى حقيقـــة أن المجيبـــات رأيـــن ســـوء
ً
ً
مقارنــــة بالرجــــال،
شــــيوعا بيــــن النســــاء
التغذيــــة أكثــــر
عنـــد  .180.5 -وتحتـــد معـــدالت ســـوء التغذيـــة -العاليـــة
ً
نســــبيا -بيــــن النســــاء فــــي طرطــــوس والرقــــة وإدلــــب
وريــــف دمشــــق والقنيطــــرة؛ مــــا يتناقــــض مــــع نظــــرة
المجيبـــات إلـــى كلـــف الطعـــام علـــى أنهـــا معقولـــة نســ ً
ـبيا
فــــي بعــــض هــــذه المحافظــــات ،كإدلــــب .ويمكــــن تفســــير
ذلــــك بعوامــــل أ�خــــرى مثــــل توافــــر األطعمــــة بالجــــودة
والتنــــوع الــــازم لتحقيــــق التــــوازن الغذائــــي.
0.4

+2
اﻟﺮﺟﺎل ﻳﺄﻛﻠﻮن
أﻛﺜﺮ ﺑﻜﺜﻴﺮ

+1
اﻟﺮﺟﺎل ﻳﺄﻛﻠﻮن أﻛﺜﺮ
ﺑﻌﺾ اﻟﺸﻲء

شــــكل  :12مــــدى انتشــــار
ســــوء التغذيــــة بيــــن
النســـاء مقارنــ ً
ـة بالرجـــال

 19مـــن  5إلـــى  :1دائمـــا – غالب ــ ًا – بعـــض
األحيـــان – نـــادر ًا – أبـــد َا

0
اﻟﺮﺟﺎل واﻟﻨﺴﺎء
ﻳﺄﻛﻠﻮن ﺑﺎﻟﺘﺴﺎوي

-1
اﻟﻨﺴﺎء ﻳﺄﻛﻠﻦ
ﻳﺄﻛﻠﻮن أﻛﺜﺮ ﺑﻘﻠﻴﻞ

-2
اﻟﻨﺴﺎء ﻳﺄﻛﻠﻦ
أﻛﺜﺮ ﺑﻜﺜﻴﺮ

أحيانــ ًـا فقـــط يتســـنى ألفـــراد العائلـــة الواحـــدة الجلـــوس
19
معــ ًـا علـــى مائـــدة الطعـــام ،بوتيـــرة ممثلـــة بمعـــدّ ل 3.2
متــــدرج .وتزيــــد فــــرص حــــدوث هــــذا
علــــى مقيــــاس
ّ
الشـــيء بالنســـبة للعائـــات التـــي تعيـــش فـــي المجتمعـــات
الريفيــــة ،إذ تصــــل هنــــاك إلــــى معــــدل .3.5
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 6.3.3نتائج االستطالع النوعي
العنف القائم على أسس جندرية

ركّــــز االســــتطالع النوعــــي علــــى نفــــس القضايــــا التــــي
تناولهـــا االســـتطالع الكمـــي ،ولكـــن مـــع مراعـــاة للفروقـــات
الدقيقــــة لعكــــس وجهــــات نظــــر المجيبــــات بصــــورة
وتضمــــن االســــتطالع أســــئلة محــــددة أكثــــر لــــم
أوضــــح.
ّ
ً
تكـــن مشـــمولة فـــي االســـتطالع الكمـــي ،خصوصـــا فيمـــا
يتعلــــق بالعنــــف الجنســــي.

العنف الجسدي

ال يــــزال العنــــف الجســــدي يؤثــــر فــــي النســــاء عبــــر
الجغرافيــــا الســــورية بأكملهــــا .ويحصــــل العنــــف فــــي
المعتــــدي رجــــ ً
ا
المنــــازل وخارجهــــا ،وعــــاد ًة مــــا يكــــون ُ
مــــن العائلــــة أو األقــــارب .وربمــــا تكــــون أعــــداد حــــاالت
ً
رســــميا أقــــل ممــــا هــــي فعــــ ً
ا علــــى
العنــــف المســــجلة
ً
أرض الواقـــع نظـــرا لوصمـــة العـــار التـــي ترتبـــط باإلقـــرار
بالتعـــرض للعنـــف علـــى يـــد أحـــد األقـــارب وتقديـــم بـــاغ
ّ
بحقــــه .كمــــا أن بعــــض النســــاء اللواتــــي يتعرضــــن إلــــى
حقوقهــــن القانونيــــة،
هــــذا النــــوع مــــن العنــــف ال يعرفــــن
ّ
ً
دورا فـــي اســـتمرار الظاهـــرة .كمـــا ســـاهمت
وهـــذا يلعـــب
العــــادات والتقاليــــد المجتمعيــــة فــــي التطبيــــع مــــع
هــــذا النــــوع مــــن العنــــف ،إذ أن العديــــد مــــن الضحايــــا ال
يعتبرنـــه ُجرمــ ًـا .ولـــم تنحصـــر حـــوادث العنـــف الجســـدي
ضـــد المـــرأة فـــي نطـــاق المنـــزل ،إذ وصفـــت العديـــد مـــن
َ
ـوادث ش ـ ِـهدنها ف ــي المس ــاحات العام ــة ،كوس ــائل
النس ــاء ح ـ
المواصـــات واألماكـــن المزدحمـــة علـــى وجـــه الخصـــوص.
وتســـود هـــذه المفارقـــة فـــي مناطـــق مثـــل إدلـــب؛ حيـــث
أشـــارت نتائـــج االســـتطالع الكمـــي إلـــى انخفـــاض نســـبي
فســـره
فـــي حـــوادث العنـــف فـــي المســـاحات العامـــة ،مـــا ّ
االســــتطالع النوعــــي بالــــدور الــــذي لعبتــــه القوانيــــن
الصارمـــة المفروضـــة علـــى النســـاء مـــن قبـــل هيئـــة تحريـــر
عهن علــــى البقــــاء فــــي المنــــازل.
الشــــام ،والتــــي
ّ
تشــــج ّ
تفاوتــــت معــــدالت العنــــف الجســــدي فــــي مناطــــق اإلدارة
التنــــوع
الذاتيــــة فــــي شــــمال وشــــرق ســــوريا بحســــب
ّ
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 -6نتائج البحث

الديمغرافــــي واختــــاف العــــادات الســــائدة .وأشــــارت
المجيبـــات فـــي ديـــر الـــزور والرقـــة إلـــى انتشـــار العنـــف
ـن ،والتـــي تســـكنها القبائـــل العربيـــة
المنزلـــي فـــي مناطقهــ ّ
ً
بش ــكل رئيس ــي ،حي ــث تلع ــب الع ــادات والتقالي ــد دورا ف ــي
تشــــكيل ُمجتمــــع ُمحافــــظ .كمــــا كانــــت هــــذه المناطــــق
ُم ّ
حتل ً
ــــة مــــن قبــــل تنظيــــم الدولــــة اإلســــامية .وقــــد زاد
العن ــف المنزل ــي بش ــكل ملح ــوظ بحس ــب بع ــض المجيب ــات،
بينمـــا قــ ّـل العنـــف خـــارج المنـــزل نســ ً
ـبيا بســـبب القواعـــد
الصارمــــة التــــي فرضهــــا تنظيــــم الدولــــة اإلســــامية .كمــــا
أشـــارت المجيبـــات إلـــى الصعوبـــة التـــي واجهتهـــا النســـاء
رضهــــن للعنــــف،
فــــي تقديــــم شــــكوى أو بــــاغ حــــول تعّ
ّ
ولذلـــك ّ
فضلـــن التســـتر علـــى الموضـــوع باعتبـــاره مســـألة
ّ
وظلــــت
القبليــــة.
ثقافتهــــن
شــــخصية محظــــورة فــــي
ّ
ّ
البالغـــات حـــول االعتـــداءات فـــي األماكـــن العامـــة قليلــ ً
ـة
ولكــــن
حتــــى بعــــد خــــروج تنظيــــم الدولــــة اإلســــامية؛
ّ
ً
أيضــــا بكــــون اإلفصــــاح عــــن
فســــرن ذلــــك
المجيبــــات ّ
ـن .بالمقابـــل،
العنـــف علـــى المـــأ غيـــر مقبـــول فـــي مناطقهــ ّ
ـجلت غالبيـــة النســـاء فـــي ُمحافظـــة الحســـكة الخاضعـــة
ســ ّ
مســــتويات
لــــإدارة الذاتيــــة فــــي شــــمال وشــــرق ســــوريا
ٍ
منخفضـــة مـــن العنـــف الجســـدي ،فهـــو مرفـــوض اجتماعيـــاً
وقانونيــ ًـا .وتتميـــز هـــذه المناطـــق بســـيطرة اإلدارة الذاتيـــة
والتواج ــد الكثي ــف للجماع ــات المس ــلحة الت ــي لديه ــا تأثي ــر
قـــوي علـــى نطـــاق واســـع ،وينتمـــي ســـكانها إلـــى أقليـــات
إثنيـــة وخلفيـــات حضريـــة متنوعـــة .وبحســـب المجيبـــات،
فـــإن الرجـــال يخشـــون تبعـــات اســـتدعائهم إلـــى المحاكـــم
ومقاضاتهــــم فيهــــا ،مــــا يردعهــــم عــــن االعتــــداء
المحليــــة ُ
علـــى النســـاء فـــي المنـــزل وخارجـــه.
أمـــا فـــي مناطـــق المعارضـــة المدعومـــة مـــن تركيـــا ،فلـــم
موحــــدة بشــــأن العنــــف الجســــدي.
تكــــن للنســــاء نظــــرة ّ
ً
بعضهــــن الظاهــــرة جــــزءا مــــن «التــــراث
حيــــث اعتبــــرت
ّ
االجتماعــــي» ،بينمــــا أشــــارت أخريــــات إلــــى عوامــــل
مس ــببة للعن ــف المنزل ــي كالظ ــروف االقتصادي ــة والضغ ــوط
الحياتيـــة التـــي تقـــع علـــى عاتـــق الرجـــال ،باإلضافـــة إلـــى
فــــرق الســــن بيــــن األزواج.
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ً
أيضــــا فــــي المناطــــق التابعــــة للحكومــــة الســــورية ،لــــم
تتســــق رؤيــــة النســــاء للعنــــف الجســــدي .وتراوحــــت
ـن بيـــن تبريـــر العنـــف باعتبـــاره ســ ً
ـلوكا اجتماعيــ ًـا
إجاباتهــ ّ
ً
طبيعيــــا وتبيــــره تحــــت مظلــــة الضغــــوط االقتصاديــــة
وحاجــــة الرجــــل إلــــى التنفيــــس عــــن غضبــــه.

و ُنســــبت المســــببات الرئيســــية للعنــــف ضــــد النســــاء إلــــى
ً
ســــوءا فــــي البــــاد،
الحالــــة االقتصاديــــة التــــي تــــزداد
ومـــا يترتـــب عليهـــا مـــن ضغـــوط نفســـية ،باإلضافـــة إلـــى
إجـــراءات الحجـــر الصحـــي المتعلقـــة بجائحـــة كوفيـــد ،19
وتس ــليح أف ــراد المجتم ــع وس ــيطرة التط ــرف الدين ــي عل ــى
والفكــــر
العــــادات والممارســــات ،وســــيادة النظــــام األبــــوي ِ
الذكــــوري ،وتأثيــــر النــــزوح علــــى التركيبــــة الديمغرافيــــة
ورجحـــت الكثيـــر مـــن المجيبـــات أن تكـــون
للمجتمعـــاتّ .
الضغوطـــات المتعلقـــة بالوضـــع االقتصـــادي واألمنـــي هـــي
الســــبب فــــي زيــــادة حــــاالت العنــــف الجســــدي .وتميــــل
اللهج ــة الت ــي اس ــتخدمتها المجيب ــات أثن ــاء المقاب ــات نح ــو
تبريـــر أفعـــال العنـــف بإرجاعهـــا إلـــى الظـــروف االقتصاديـــة
والنفســـية للرجـــال ،بـــدالً مـــن تحميلهـــم مســـؤوليتها .وفـــي
المحافظـــة ،يُ نظـــر إلـــى ظاهـــرة العنـــف
بعـــض المجتمعـــات ُ
علــــى أنهــــا حــــق مشــــروع للرجــــال ال يجــــب التشــــكيك
فيـــه؛ ولـــم ينحصـــر هـــذا الخطـــاب فـــي منطقـــة محـــددة،
بـــل كان شــ ً
ـائعا عبـــر مختلـــف المناطـــق.

العنف واالعتداء اللفظي

العنــــف اللفظــــي والتحــــرش الجنســــي اللفظــــي همــــا
شــــكالن مــــن أشــــكال العنــــف القائــــم علــــى أســــس
جندريــــة ،وعــــاد ًة مــــا خلطــــت المجيبــــات بينهمــــا أثنــــاء
تقديـــم البالغـــات .وانتشـــر العنـــف اللفظـــي فـــي المنـــزل
وخارجــــه .ويُ عــــدّ هــــذا النــــوع مــــن العنــــف ظاهــــر ًة
ً
خصوصــــا داخــــل المنــــزل.
طبيعيــــة واســــعة االنتشــــار،
وربــــط تفاقــــم هــــذه الظاهــــرة بســــيادة النظــــام األبــــوي،
ُ
ً
إضافــــة إلــــى الضغــــط النفســــي المترتــــب علــــى النــــزاع،
وتدهــــور األحــــول االقتصادية-االجتماعيــــة.
ناحيــــة أ�خــــرى ،أشــــارت بعــــض النســــاء إلــــى الكبــــت
مــــن
ٍ
العاطف ــي والجنس ــي عن ــد الرج ــال المتأخري ــن ع ــن ال ــزواج
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بســـبب ســـوء األحـــوال االجتماعيـــة واالقتصـــادي كســـبب
لالعتـــداءاتّ .
وبلغـــت المجيبـــات عـــن االعتـــداءات اللفظيـــة
بمعــــدالت أعلــــى مــــن االعتــــداءات الجســــدية .ويبــــدو أن
حـــاالت االعتـــداء مرتبطـــة بالعـــادات والتقاليـــد المحليـــة؛
إذ تزيــــد احتماليــــة االعتــــداء علــــى المــــرأة إن لــــم تلتــــزم
ً
مجتمعيــــا أو إن خالفــــت قيــــود
بالســــلوكيات المقبولــــة
ً
ـزي المفروضـــة .مجـــددا ،أشـــار االســـتطالع الكمـــي هنـــا
الــ ّ
إلــــى انخفــــاض معــــدالت هــــذه الحــــوادث فــــي إدلــــب،
ولكـــن المقابـــات شـــبه المنظمـــة أوضحـــت أن االعتـــداءات
اللفظيـــة كانـــت ُتعاقـــب بشـــدة تحـــت حكـــم هيئـــة تحريـــر
ـن فـــي تلـــك
الشـــام ،وأن النســـاء لـــم تخرجـــن مـــن منازلهــ ّ
الفتـــرة كمـــا اعتـــدن مـــن قبـــل.
أمــــا فــــي مناطــــق اإلدارة الذاتيــــة فــــي شــــمال وشــــرق
س ــوريا ،فق ــد ّ
بلغ ــت النس ــاء ع ــن انتش ــار العن ــف واالعت ــداء
ّ
بعضهـــن أنـــه منتشـــر بنطـــاق أوســـع مـــن
اللفظـــي وذكـــرت
العنـــف الجســـدي .وبينمـــا وضعـــت اإلدارة الذاتيـــة قواعـــد
صارم ــة ض ــد العن ــف القائ ــم عل ــى أس ــس جندري ــة ،إال أ ّنه ــا
أثـــرت علـــى االعتـــداءات اللفظيـــة أكثـــر ممـــا أثـــرت علـــى
االعتــــداءات الجســــدية .وأشــــارت المجيبــــات إلــــى تغييــــر
الســـلوكيات المتعلقـــة بالعنـــف ،ولكـــن ليـــس التحــ ّـرش.
وتباينــــت اإلجابــــات فــــي مناطــــق المعارضــــة المدعومــــة
مـــن تركيـــا .إذ أشـــارت بعـــض النســـاء إلـــى انتشـــار العنـــف
والتحـــرش اللفظـــي ،بينمـــا أشـــارت أ�خريـــات إلـــى ضعـــف
المتديّ نــــة بطبيعتهــــا،
هــــذه الظاهــــرة فــــي
مجتمعاتهــــن ُ
ّ
حيـــث ُتط ّبـــق قواعـــد صارمـــة ُمســـتوحاة مـــن الســـلطات
المحليـــة التابعـــة للجماعـــات المســـلحة ،والتـــي تـــردع مـــن
يفكـــر باإلقـــدام علـــى العنـــف أو التحـــرش.
فــــي المناطــــق التــــي شــــهدت معــــارك قتاليــــة و/أو فــــي
المناط ــق الت ــي تع ـ ّـرض فيه ــا الرج ــال إل ــى التفتي ــش األمن ــي
ـن
والفـــرز السياســـي ،أصبحـــت النســـاء يخرجـــن مـــن منازلهــ ّ
للقيــــام بــــاألدوار االجتماعيــــة التــــي لــــم يعــــد الرجــــال
قادريـــن عليهـــا؛ ّ
تعرضهـــن لالعتـــداءات
وبلغـــت النســـاء عـــن ّ
اللفظيـــة .ولكـــن مـــع تهدئـــة المزيـــد مـــن المناطـــق وعـــودة
الرجــــال إلــــى الحيــــاة العامــــة وصفــــوف العمــــل ،لــــم تعــــد
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النســـاء مضطـــرات إلـــى إعالـــة األســـرة وأصبحـــن يقضيـــن
ً
وقتــــا أطــــول داخــــل المنــــزل .لذلــــك فــــإن الســــبب فــــي
انخفـــاض نســـبة االعتـــداءات يعـــود إلـــى انخفـــاض نســـبة
انخـــراط النســـاء فـــي المســـاحات العامـــة ،وليـــس بســـبب
انخفـــاض انتشـــار الظاهـــرة بحـــد ذاتهـــا.
معظــــم النســــاء اللواتــــي اعتبــــرن العنــــف والتحــــرش
ـاكنات فـــي
اللفظـــي شـــائعين ومقبوليـــن اجتماعيــ ًـا كـــن ســ
ٍ
مـــدن كبيـــرة ،األمـــر الـــذي قـــد يــ ّ
ـدل علـــى انتشـــار هـــذه
األنــــواع مــــن العنــــف بشــــكل أوســــع فــــي المناطــــق ذات
الكثافـــة الســـكانية العاليـــة حيـــث يتنـــوع الســـكان مقارنــ ً
ـة
بالمناطــــق الريفيــــة .وربمــــا يعــــود ذلــــك إلــــى أن ســــكان
المناطــــق الريفيــــة ُمحافظــــون بطبيعتهــــم ويعرفــــون
ّ
معرفــــة وثيقــــة ،مــــا قــــد يــــؤدي إلــــى
بعضهــــم البعــــض
اســــتنكار الســــلوكيات العنيفــــة فــــي مجتمعهــــم.

العنف الجنسي

إن مخاطــــر التعــــرض إلــــى العنــــف الجنســــي مثــــل
االغتصــــاب أو التحــــرش كانــــت ضمــــن التحديــــات التــــي
واجهتهـــا النســـاء اللواتـــي فكّـــرن بالمشـــاركة فـــي الحيـــاة
السياســــية .هنــــاك وصمــــة عــــار كبيــــرة ُترافــــق االعتــــراف
بالتعـــرض للعنـــف الجنســـي ،مـــا يحـــول دون طلـــب النســـاء
للدعـــم والمســـاعدة فـــي هـــذه الحـــاالت .وعـــادة مـــا يُ قـــال
ـن «التحلـــي بالصبـــر» فـــي حـــال التعـــرض
للنســـاء أن عليهــ ّ
ً
أزواجهــــن ،نظــــرا لقلــــة -أو
لالعتــــداء الجنســــي علــــى يــــد
ّ
انعـــدام -الدعـــم المتوفـــر مـــن قبـــل المجتمـــع المحلـــي أو
ً
إضافــــة إلــــى ذلــــك ،فقــــد جــــرى
المؤسســــات الحكوميــــة.
الربــــط مــــا بيــــن قلــــة فــــرص العمــــل وتدهــــور االقتصــــاد
م ــن جه ــة ،ولج ــوء النس ــاء إل ــى الدع ــارة كوس ــيلة للكس ــب،
ً
ورصــــدت بعــــض الحــــاالت
وخصوصــــا النازحــــات
منهــــنُ .
ّ
حيــــث ُتجبــــر النســــاء علــــى ممارســــة هــــذه المهنــــة مــــن
معرضــــات إلــــى
وأقاربهــــن ،مــــا
أزواجهــــن
قبــــل
جعلهــــن ّ
ّ
ّ
ّ
عليهــــن فــــي حــــال رفضــــن.
مخاطــــر االعتــــداء
ّ
وال يوجــــد تقاريــــر تشــــير إلــــى العنــــف الجنســــي فــــي
المناطــــق التابعــــة لــــكل مــــن اإلدارة الذاتيــــة فــــي شــــمال
وشــــرق ســــوريا وهيئــــة تحريــــر الشــــام والمعارضــــة
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المدعوم ــة م ــن تركي ــا؛ إال أن ذل ــك ال يعن ــي بالض ــرورة ع ــدم
وجـــود العنـــف الجنســـي فـــي هـــذه المناطـــق .فاســـتنتاج
بهـــذا الحجـــم يحتـــاج دراســـة عينـــة أكبـــر وبتمعّ ـــن أكثـــر.

مـــن العمـــر ،بـــل أشـــارت بعـــض المجيبـــات إلـــى أن هـــذه
هــــي الســــن الطبيعيــــة للخطبــــة أو حتــــى الــــزواج .وفــــي
بعــــض الحــــاالت ،أشــــارت المجيبــــات إلــــى ان الفتيــــات
أنفســــهن يُ ّ
فضلــــن الــــزواج فــــي هــــذه الســــن.
ّ
ً
دورا
إن اإليمـــان بقيمـــة التعليـــم وأهميتـــه للفتيـــات يلعـــب
كبيــ ً
ـرا فـــي موقـــف العائلـــة مـــن التزويـــج المبكـــر .فبعـــض

وبينمــــا قالــــت بعــــض المجيبــــات إن الحــــرب وتدهــــور
األحــــوال االقتصاديــــة أعــــادت ترتيــــب أولويــــات النســــاء
ً
وبعيــــدا
والرجــــال ،إذ توجهــــوا نحــــو التعليــــم والعمــــل
ً
عـــن الـــزواج ،فقـــد رأت أ�خريـــات العكـــس تمامـــا ،إذ قلـــن
إن العائــــات أصبحــــت تميــــل أكثــــر إلــــى تزويــــج بناتهــــا
لتخفيـــف األعبـــاء الماديـــة .وفيمـــا يتعلـــق بأســـباب تزويـــج
القاصــــرات ،فقــــد ارتبطــــت بالعــــادات والتقاليــــد والوضــــع
المــــادي للعائلــــة .باإلضافــــة إلــــى ذلــــك ،فهنــــاك عامــــل
ً
مرتبطــــا بالوضــــع االجتماعــــي
مــــن المرجــــح أن يكــــون
واالقتصــــادي ،وهــــو الوضــــع المعيشــــي ،إذ أفــــادت بعــــض
النســــاء أن تزويــــج القاصــــرات منتشــــر بكثــــرة فــــي
مجتمعــــات النازحيــــن .فــــي هــــذه الحــــاالت ،لــــم تكــــن
مســــألة تزويــــج القاصــــرات مقبولــــة بالمطلــــق بقــــدر مــــا
جــــرى تق ُّبلهــــا بدافــــع الحاجــــة .ولكــــن نصــــف اإلجابــــات
ً
ً
ً
دقيقــــا للطفولــــة؛ إذ لــــم ُتعتبــــر
تعريفــــا
تقريبــــا تضمنــــت
ـرات بيـــن السادســـة عشـــر والثامنـــة عشـــر
الفتيـــات قاصــ ٍ

أشــــارت بعــــض المجيبــــات إلــــى أن احتماليــــة التزويــــج
القاصـــرات تقــ ّـل فـــي المناطـــق الخاضعـــة لـــإدارة الذاتيـــة
ٌ
عقوبــــات
فــــي شــــمال وشــــرق ســــوريا ،حيــــث تطبــــق
ً
مقارنــــة بالمناطــــق التابعــــة
صارمــــة علــــى هــــذا الفعــــل
للحكوم ــة الس ــورية .ولك ــن ه ــذه ل ــم تك ــن بالض ــرورة تجرب ــة
جمي ــع المجيب ــات ،إذ ذك ــرت بع ــض الس ــاكنات ف ــي مناط ــق
اإلدارة الذاتيــــة فــــي شــــمال وشــــرق ســــوريا أن ظاهــــرة
التزويـــج القاصـــرات ال زالـــت موجـــودة ومنشـــرة بالرغـــم
مــــن القوانيــــن الجديــــدة .وأوضحــــت إحــــدى النازحــــات
فـــي مدينـــة القامشـــلي أن الـــزواج ّ
يدشـــن بمراســـم دينيـــة
ســــجل بشــــكل رســــمي إال بعــــد اجتيــــاز الفتــــاة ســــن
وال يُ
ّ
الثامنــــة عشــــر .وقالــــت نازحــــة أ�خــــرى فــــي مدينــــة رأس
العيـــن إن العديـــد مـــن العائـــات فـــي منطقتهـــا ســـارعت
إل ــى تزوي ــج بناته ــا بع ــد هج ــوم تنظي ــم الدول ــة اإلس ــامية،
لهــــن.
وذلــــك لتوفيــــر الحمايــــة
ّ

وعملهن
تزويج القاصرات
ّ

تفاوتـــت اإلجابـــات بخصـــوص انتشـــار تزويـــج القاصـــرات
فـــي المجتمعـــات الســـورية .وأشـــارت بعـــض النســـاء إلـــى
مجتمعهــــن
انخفــــاض معــــدالت تزويــــج القاصــــرات فــــي
ّ
وفســـرن ذلـــك بارتفـــاع مســـتوى التعليـــم ،والـــذي بـــدوره
ّ
يزيـــد مـــن إمكانيـــة تحقيـــق االســـتقالل المـــادي ،وبالتالـــي
يقلــــل مــــن احتماليــــة الــــزواج فــــي ســــن مبكــــر .معظــــم
المجيبــــات اللواتــــي قلــــن إن معــــدل تزويــــج القاصــــرات
كــــن مــــن ســــكان المناطــــق
مجتمعهــــن
منخفــــض فــــي
ّ
ّ
التابعــــة للحكومــــة المركزيــــة وانتميــــن إلــــى طبقــــة
اجتماعيــــة واقتصاديــــة متوســــطة أو أعلــــى .وأحالــــت
بعــــض المجيبــــات انخفــــاض معــــدل تزويــــج القاصــــرات
إلــــى زيــــادة الوعــــي االجتماعــــي حــــول مناهضــــة هــــذه
الظاهـــرة؛ وقـــد أبـــدت هـــؤالء المجيبـــات امتعاضــ ًـا واضحــ ًـا
مــــن الظاهــــرة.

ـد كانـــت
العائـــات التـــي اعتبـــرت تعليـــم البنـــات غيـــر ُمجــ ٍ
تميـــل أكثـــر لتشـــجيع التزويـــج المبكّـــر .إضافــ ً
ـة إلـــى ذلـــك،
فــــإن انخفــــاض نســــبة الرجــــال إلــــى النســــاء منــــذ بــــدء
الحـــرب يعتبـــر أمــ ً
ـرا مقلقــ ًـا لبعـــض العائـــات؛ كونـــه ينـــذر
ـن .وأشـــارت بعـــض
بارتفـــاع احتماليـــة العنوســـة عنـــد بناتهــ ّ
المجيبـــات إلـــى أن احتماليـــة التزويـــج المبكـــر تزيـــد فـــي
بعـــض المجتمعـــات فـــي حـــال لـــم تكـــن الفتـــاة مواظبــ ً
ـة
علــــى الدراســــة ولــــم تعــــد العائلــــة قــــادرة علــــى تحمــــل
تكاليــــف تعليمهــــا .كمــــا تأثــــرت هــــذه الحــــاالت بحقيقــــة
أن الشــــهادة المدرســــية غيــــر معتمــــدة إذا كانــــت صــــادرة
مـــن مناطـــق اإلدارة الذاتيـــة فـــي شـــمال وشـــرق ســـوريا.
و ُتج َبـــر الفتيـــات علـــى الـــزواج أحيانــ ًـا بســـبب غيـــاب األب،
أو وفاتـــه ،ومواجهـــة العائلـــة لظـــروف ماديـــة صعبـــة.
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أمـــا فـــي مناطـــق المعارضـــة المدعومـــة مـــن تركيـــا ،فقـــد
ارتبــــط التزويــــج القاصــــرات بتدنــــي الوضــــع االقتصــــادي
للعائلـــة ،وفـــي إحـــدى الحـــاالت ارتبطـــت المســـألة بعـــادات
المحافــــظ ،والــــذي ال يــــرى أي قيمــــة
وتقاليــــد المجتمــــع ُ
ُتذكــــر فــــي تعليــــم الفتيــــات .وإذا تقــــدم أحدهــــم بطلــــب
يـــد الفتـــاة للـــزواج ،تزيـــد احتماليـــة أن ُتخرجهـــا عائلتهـــا
مـــن المدرســـة.
ومــــن العوامــــل الرئيســــية المؤديــــة إلــــى التزويــــج
القاصـــرات زعزعـــة األمـــان فـــي بعـــض المناطـــق وفقـــدان
أو غيــــاب ُمعيــــل األســــرة .فــــي المناطــــق التابعــــة لهيئــــة
تحريــــر الشــــام ،قالــــت امــــرأة فــــي إدلــــب إن إحــــدى
صديقاتهــــا اضطــــرت إلــــى التصــــرف بعكــــس معتقداتهــــا
وزوجتهــــا
الشــــخصية وأخرجــــت بنتهــــا مــــن المدرســــة ّ
ألنهــــا لــــم تعــــد قــــادرة علــــى تحمــــل نفقتهــــا أو حمايتهــــا
فــــي ظــــل تدهــــور الوضــــع األمنــــي.
بشــــكل رئيســــي ،ارتبطــــت عمالــــة األطفــــال بالوضــــع
المعيشــــي المتدنــــي للعائلــــة باإلضافــــة إلــــى تدهــــور
االقتصـــاد فـــي البـــاد ،مـــا تســـبب فـــي إخـــراج الفتيـــات
ـالهن
ـن فـــي ســـن الخامســـة عشـــر وإرســ ّ
مـــن المـــدارس وهــ ّ
إلـــى العمـــل لدعـــم عائالتهـــن .ومـــن الـــدارج أكثـــر إخـــراج
األوالد مــــن المــــدارس لنفــــس الســــبب .وأشــــارت بعــــض
ً
انتشــــارا فــــي
المجيبــــات إلــــى أن عمالــــة األطفــــال أكثــــر
المناطــــق التــــي ال تتوافــــر فيهــــا المــــدارس .وارتبطــــت
عمالــــة األطفــــال وانســــحابهم مــــن المــــدارس بظاهــــرة
التســــول التــــي أصبحــــت منتشــــرة بكثــــرة فــــي بعــــض
ّ
المناطـــق ،كمـــا ارتبطـــت بمواســـم األعمـــال الزراعيـــة فـــي
المناطــــق الريفيــــة .وشــــوهدت ظاهــــرة عمالــــة األطفــــال
بيــــن األوالد أكثــــر منهــــا بيــــن البنــــات.
وجــــرى ذكــــر عمالــــة األطفــــال علــــى ألســــنة المجيبــــات
فــــي الرقــــة وديــــر الــــزور علــــى وجــــه الخصــــوص،
واللواتــــي وجــــدن مبــــررات اقتصاديــــة لهــــذه الظاهــــرة.
أمــــا فــــي الحســــكة ،فكانــــت األســــباب تتعلــــق بانعــــدام
األمــــن والخــــوف مــــن إرســــال البنــــات إلــــى المــــدارس.
وألن الشـــهادات المدرســـية غيـــر ُمعتمـــدة وغيـــر معتـــرف
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بهــــا فــــي بعــــض المناطــــق ،فقــــد رأت بعــــض العائــــات
مجــــد ،وأنــــه مــــن
أن تعليــــم األطفــــال أمــــر عبثــــي وغيــــر
ٍ
األفضـــل إرســـالهم للتـــدرب علـــى حرفـــة معينـــة .وكانـــت
ّ
قلـــة المـــدارس أو انخفـــاض جـــودة التعليـــم مـــن األســـباب
الرئيســــية إلخــــراج األطفــــال مــــن المدرســــة وإلحاقهــــم
ـي البـــاد.
فـــي صفـــوف العمـــل فـــي شـــمال وشـــمال غربــ ّ
وبينمــــا تحظــــى المناهــــج فــــي هــــذه المناطــــق بدرجــــة
جيـــدة مـــن االعتماديـــة إلـــى أن األهالـــي ال يثقـــون بنوعيـــة
التعليــــم .وكانــــت األحــــوال االقتصاديــــة هــــي الدافــــع
الرئيســـي إلخـــراج األطفـــال مـــن المـــدارس وإلـــى العمـــل
فـــي المناطـــق التابعـــة للحكومـــة المركزيـــة وهيئـــة تحريـــر
ً
عرضــــة
الشــــام .فــــي جميــــع الحــــاالت ،كان األوالد أكثــــر
للعمالـــة والبنـــات أكثـــر عرضــ ً
ـة للـــزواج المبكـــر؛ ُتســـتثنى
مـــن هـــذا النمـــط مدينـــة الســـويداء حيـــث يرســـل األهالـــي
بناتهــــن للعمــــل لكســــب دخــــل إضافــــي للعائلــــة.
ّ

األمن الغذائي

المشـــتركة بيـــن االســـتطالع
هنـــاك العديـــد مـــن األســـئلة ُ
النوع ــي والكم ــي ،لك ــن االس ــتطالع النوع ــي أفس ــح مج ــاالً
للتعقيــــب علــــى المســــائل المتعلقــــة بجــــودة األغذيــــة،
وليـــس فقـــط بتوافرهـــا .كمـــا جـــرى تســـليط الضـــوء علـــى
األولويــــات الغذائيــــة واالســــتهالكية كجــــزء مــــن عــــادات
العائلــــة وثقافتهــــا .فــــي المجمــــل ،أتــــاح االســــتطالع
النوعــــي للمجيبــــات أن يســــتفضن فــــي الحديــــث عــــن
العـــادات والتقاليـــد وأن يعطيـــن إجابـــات ّ
أدق حـــول عـــن
الغــــذاء والبقــــاء.

توافر الغذاء

أجمعـــت المجيبـــات علـــى ذكـــر الضائقـــة الماديـــة وتضخـــم
ردودهــــن علــــى الســــؤال األول حــــول توافــــر
العملــــة فــــي
ّ
ً
ً
الغـــذاء ،وهـــذا يُ ظهـــر رابطـــا وثيقـــا بيـــن مفهـــوم القـــدرة
علـــى تحمـــل تكاليـــف الغـــذاء ومفهـــوم توافـــر الغـــذاء فـــي
فصــــل المســــألة بشــــكل ّ
أدق فــــي
األســــواق .ويجــــب أن ُت ّ
االســـتطالعات المســـتقبلية .أ
و�حيلـــت النـــدرة االقتصاديـــة
إلـــى العقوبـــات الماليـــة فـــي بعـــض المناطـــق إضافــ ً
ـة إلـــى
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المعيـــل (فـــي حـــال
قلـــة فـــرص العمـــل أو خســـارة دخـــل ُ
العائـــات التـــي ُقتـــل الرجـــال فيهـــا أو نزحـــوا).
لكـــن عندمـــا ُطلـــب مـــن المجيبـــات الحديـــث عـــن األغذيـــة
المتوفـــرة فـــي الســـوق ،فقـــد أشـــرن بوضـــوح إلـــى نقـــص
ً
أيضــــا المنتجــــات
المنتجــــات المســــتوردة (وبالتالــــي
المحليـــة التـــي يعتمـــد تصنيعهـــا علـــى مـــواد ُمســـتوردة).
ّ
وقــــد أ�ثــــر هــــذا علــــى العناصــــر الغذائيــــة والمنتجــــات
الصغـــار مثـــل حليـــب األطفـــال والحليـــب
التـــي يحتاجهـــا ّ
المركّــــب .وربطــــت العديــــد مــــن المجيبــــات بيــــن أطعمــــة
ُ
األطفــــال وغيرهــــا مــــن اللــــوازم (مثــــل الحفاظــــات
واألدويــــة)؛ إذ تريــــن أنــــه ال يمكــــن الفصــــل بيــــن هــــذه
األمــــور عنــــد التفكيــــر فــــي تلبيــــة حاجــــات األطفــــال.
وبحس ــب العدي ــد م ــن المجيب ــات ف ــي الم ــدن الكبي ــرة ذات
القــــدرة االقتصاديــــة المحــــدودة ،فــــإن الســــبب الرئيســــي
لشــــح المــــواد الغذائيــــة يعــــود إلــــى آليــــات التوزيــــع؛ إذ
ّ
يقـــوم تجـــار الجملـــة باحتـــكار أنـــواع معينـــة مـــن الطعـــام
فـــي كثيـــر مـــن األحيـــان ليخلقـــوا شــ ً
ـحا مؤقتــ ًـا قبـــل أن
يرفعــــوا األســــعار .أمــــا فــــي المناطــــق التابعــــة للحكومــــة
المركزيــة ،فــكان مــن المفتــرض أن تقــوم «البطاقــة الذكيــة»
بتنظيـــم الوصـــول إلـــى األطعمـــة المدعومـــة مـــن الدولـــة.
إال أن هنـــاك صعوبـــة فـــي الوصـــول إلـــى المحـــات نظــ ً
ـرا
للتزاحــــم فيهــــا واإلذالل الــــذي يشــــعر بــــه النــــاس حتــــى
يأخـــذوا حصتهـــم مـــن البضائـــع ،وكانـــت هنـــاك إشـــكاليات
إضافيـــة تح ـــول دون وص ـــول النســـاء إلـــى نق ـــاط البيـــع.
وحـــددت هـــذه اآلليـــة كميـــات الطعـــام لـــكل عائلـــة ،مـــا زاد
ـح الخبـــز وغيـــره مـــن المـــواد األساســـية.
مـــن شــ ّ
وتتبايـــن معـــدالت توافـــر الطعـــام بنســـب كبيـــرة .فبينمـــا ال
تســـتطيع المؤسســـات الحكوميـــة تأميـــن اللـــوازم الكافيـــة،
وخصوصــ ًـا فـــي المناطـــق التـــي يتواجـــد فيهـــا الكثيـــر مـــن
النازحيـــن ،قـــد نجـــد كميـــات فائضـــة مـــن المـــواد الغذائيـــة
فــــي أســــواق معينــــة .ويعــــد هــــذا أحــــد أوجــــه انعــــدام
المســــاواة بيــــن ميســــوري الحــــال والمحروميــــن .ولكــــن
العثــــور علــــى المنتجــــات الغذائيــــة فــــي األســــواق ليــــس
بـــذات الصعوبـــة فـــي المناطـــق الريفيـــة الحدوديـــة ،وذلـــك
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بســـبب تهريـــب البضائـــع فـــي مناطـــق الحكومـــة الســـورية
ـرقي البـــاد .ويبـــدو أن الكثيـــر مـــن المناطـــق
وشـــمال شــ ّ
تعــــوض نقــــص المــــواد الغذائيــــة بتهريــــب األطعمــــة بيــــن
ّ
المناطـــق التـــي ال تخضـــع لســـيطرة الجهـــة نفســـها ،ومـــن
ً
دول مجـــاورة.
الشـــائع أيضـــا تهريـــب األطعمـــة مـــن ٍ

ٌ
أنهــــن
مجيبــــات فــــي بعــــض المناطــــق الريفيــــة
وأفــــادت
ّ
يعتمــــدن علــــى نشــــاطات الزراعــــة المنزليــــة لتأميــــن
الحاجــــات الغذائيــــة األساســــية .وتعتمــــد العديــــد مــــن
العائـــات علـــى المزروعـــات المحليـــة و/أو األطعمـــة التـــي
بالمقايضـــة ،وتعدهـــا جــ ً
ـزءا مـــن اســـتراتيجيتها
ّ
يحصلونهـــا ُ
للبقـــاء .مـــن ناحيـــة أ�خـــرى ،فـــإن سالســـل القيمـــة الغذائيـــة
وخطـــوط التجـــارة لـــم تتعافـــى بعـــد فـــي المناطـــق التـــي
كانــــت ُمحتلــــة مــــن قبــــل تنظيــــم الدولــــة اإلســــامية ،إذ
تنقطـــع البضائـــع بشـــكل دوري مـــن المحـــات نظــ ً
ـرا لعـــدم
ً
إضافــــة إلــــى اهتــــراء البنــــى
اســــتقرار الشــــبكة التجاريــــة
التحتيــــة للمحــــات.

نوعية األغذية

ً
لتغيـــر الظـــروف االقتصاديـــة وانخفـــاض القـــدرة
اســ
ـتجابة ُّ
توجهــــت المحــــات فــــي جميــــع المناطــــق
الشــــرائيةّ ،
إلــــى بيــــع مــــواد غذائيــــة أقــــل جــــودة .وأشــــارت بعــــض
المجيبــــات إلــــى التالعــــب بمــــدد صالحيــــة األطعمــــة
ً
خصوصــــا فــــي المناطــــق الريفيــــة.
وتواريــــخ انتهائهــــا،
وتفتقـــر األســـواق إلـــى معظـــم األطعمـــة عاليـــة الجـــودة؛
ً
حصــــرا علــــى البضائــــع المســــتوردة ،بــــل
وهــــذا ليــــس
ً
ينطب ــق عل ــى المنتج ــات المحلي ــة أيض ــا ،إذ ال يتواف ــر منه ــا
ً
إضافــــة إلــــى
ســــوى منتجــــات النخبــــة الثانيــــة والثالثــــة.
المجيبـــات أن العائـــات غيـــر قـــادرة
ذلـــك ،فقـــد أوضحـــت ُ
علــــى تحقيــــق التنــــوع الــــازم لحميــــة غذائيــــة متوازنــــة؛
إذ ال يســـتطيعون تأميـــن اللحمـــة والدجـــاج والفاكهـــة ،مـــا
ً
محــــدودا.
يجعــــل نظامهــــم الغذائــــي

القدرة على تحمل تكلفة األغذية

هنــــاك رابــــط قــــوي بيــــن توافــــر األغذيــــة والقــــدرة علــــى
تراجـــع
المجيبـــات إلـــى
ُ
تحمـــل تكاليفهـــا .وأشـــارت معظـــم ُ
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كبيـــر فـــي قـــدرة العائـــات علـــى الحصـــول علـــى الغـــذاء
خ ــال الس ــنوات القليل ــة الماضي ــة ،فيم ــا كان الع ــام األخي ــر
ه ــو األس ــوأ بس ــبب التضخ ــم واألزم ــة االقتصادي ــة .وج ــرى
إلقـــاء اللـــوم علـــى العقوبـــات الماليـــة كإحـــدى المســـببات
الرئيســــية الرتفــــاع أســــعار المــــواد الغذائيــــة األساســــية
فــــي العديــــد مــــن المناطــــق التابعــــة للحكومــــة الســــورية.
المجيبـــات إلـــى أن متوســـط الدخـــل األساســـي
وأشـــارت ُ
المعيــــل) بالــــكاد يكفــــي لشــــراء طعــــام
للعائلــــة (راتــــب ُ
كافـــي ألقـــل مـــن أســـبوع .وكوســـيلة للتأقلـــم ،جـــرى دفـــع
المزيـــد مـــن أفـــراد العائلـــة إلـــى البحـــث عـــن عمـــل غيـــر
رســــمي بأجــــر منخفــــض ،كمــــا اعتمــــدت العائــــات علــــى
الحـــواالت الماليـــة مـــن األقـــارب فـــي الخـــارج .ولضمـــان
الحــــد األدنــــى مــــن األمــــن الغذائــــي ،اضطــــرت معظــــم
العائــــات إلــــى إعــــادة ضبــــط نفقاتهــــا والتقليــــل مــــن
المصاريــــف غيــــر الضروريــــة.
تــــدارك
المعيــــل ،يصبــــح
ُ
ولكــــن فــــي حــــال ُفقــــدان دخــــل ُ
المســـألة أمــ ً
ـرا شـــبه مســـتحيل .ومـــن الفئـــات األقـــل قـــدر ًة
المعيــــات
علــــى تحمــــل تكاليــــف الطعــــام هــــن النســــاء ُ
ألســــرهن ،باإلضافــــة إلــــى كبــــار الســــن .أمــــا النازحــــون
ّ
ّ
والالجئــــون ،فيعتمــــدون بشــــكل كلــــي علــــى الســــال
الغذائيــــة والمســــاعدات المقدمــــة مــــن منظمــــات الغــــوث
والمنظمــــات غيــــر الحكوميــــة .ويصعــــب توثيــــق حركــــة
هــــذه المعونــــات خــــارج مجتمعــــات النازحيــــن .ويجــــب
تنــــاول هــــذه القضيــــة فــــي المســــتقبل عنــــد نقــــاش دور
المســــاعدات فــــي مناهضــــة أثــــر العقوبــــات .إذ ال تنحصــــر
المســــألة علــــى توافــــر المســــاعدات فحســــب ،بــــل تتعلــــق
بالجه ــات المخول ــة لتلقيه ــا وألي درج ــة تعتب ــر المس ــاعدات
الغذائيــــة كافيــــة للتعويــــض عــــن تدهــــور األوضــــاع
االقتصاديــــة لغالبيــــة العائــــات.
وأوضحـــت حوالـــي  ٪50مـــن المجيبـــات أن قـــدرة العائلـــة
علـــى تحمـــل تكاليـــف الغـــذاء تعتمـــد بشـــكل كبيـــر علـــى
طبيعــــة عمــــل ُمعيــــل الُأســــرة؛ فاألســــوأ حــــاالً كانــــوا
موظفـــي القطـــاع العـــام فـــي المناطـــق التابعـــة للحكومـــة
ـرقي البـــاد ،تالهـــم موظفـــو المصانـــع
الســـورية وشـــمال شــ ّ
الصغيــــرة ،بينمــــا الفئــــة األفضــــل حــــاالً بنظــــر المجيبــــات
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هــــي فئــــة العامليــــن فــــي المنظمــــات الدوليــــة غيــــر
ـرقي
الحكوميـــة ُ
ـي وشـــمال شــ ّ
ومعظمهـــم فـــي شـــمال غربــ ّ
البــــاد ،فهــــم يقبضــــون معاشــــاتهم بعمــــات أجنبيــــة أو
جيــــدة للعملــــة المحليــــة.
بمعــــدالت صــــرف ّ
وتشـــابهت جميـــع الفئـــات فـــي آفـــاق توقعاتهـــا وتطلعاتهـــا
إلـــى المســـتقبل؛ إذ تـــرددت عبـــارة «ال نـــدري مـــاذا ســـنأكل
غــ ً
ـدا» فـــي الكثيـــر مـــن المقابـــات .وهنـــاك اعتقـــاد ســـائد
بــــأن األمــــور ال ُت ّ
بشــــر بالخيــــر ،وأن الخطــــر الوشــــيك
ســـيطول حتـــى أولئـــك الذيـــن ال زالـــوا يتمتعـــون ببعـــض
األمــــان لغايــــة اآلن.

سوء التغذية

المجيبـــات فـــي العديـــد مـــن المناطـــق إن الحـــال لـــم
قالـــت ُ
يصـــل بعـــد إلـــى درجـــة ســـوء التغذيـــة الشـــديد ،إال فـــي
ـي البـــاد
حالـــة بعـــض األفـــراد الواصليـــن إلـــى شـــمال غربــ ّ
المحاصـــرة .وبحســـب مـــا وصفتـــه
مـــن مناطـــق الغوطـــة ُ
المجيبــــات ،فليــــس هنــــاك دالالت واضحــــة علــــى وصــــول
س ــوء تغذي ــة لمراح ــل حرج ــة تحت ــاج تدخــ ً
ا طبي ـ ًـا؛ ولك ــن
العالمـــات المبكـــرة لســـوء التغذيـــة أصبحـــت شـــائعة فـــي
أرجــــاء البــــاد ،ومنهــــا فقــــدان الــــوزن وشــــحوب الوجــــه.
وكثيــ ً
ـرا مـــا ُتـــرى هـــذه العالمـــات عنـــد األطفـــال والرضـــع
واألمهـــات .هـــذه اإلجابـــات تؤيـــد تقاريـــر األمـــم المتحـــدة
التـــي أشـــارت إلـــى ارتفـــاع معـــدالت توقـــف النمـــو عنـــد
األطفـــال بســـبب ســـوء التغذيـــة .23وأوضحـــت المجيبـــات
أن النســــاء يحتجــــن إلــــى كميــــات أكبــــر مــــن الطعــــام
أثنــــاء فتــــرات الحمــــل والرضاعــــة ،ولكنهــــن يُ حرمــــن مــــن
ً
نظــــرا
ولصغارهــــن
العناصــــر والفيتامينــــات الالزمــــة لهــــن
ّ
لعـــدم القـــدرة علـــى تحمـــل تكاليفهـــا.
فــــي بعــــض الحــــاالت ،يحتــــاج الصغــــار إلــــى حليــــب
المركّــــب ،والــــذي يكــــون إمــــا غيــــر متوفــــر أو
األطفــــال ُ
عالـــي التكلفـــة .وفـــي حـــال نقـــص الغـــذاء ،تميـــل األمهـــات
ـن،
ـن مـــن الطعـــام لحســـاب أطفالهــ ّ
إلـــى التضحيـــة بحصتهــ ّ
المجيبـــات .وعـــاد ًة مـــا
وذلـــك بحســـب مـــا قالـــت غالبيـــة ُ
تقـــدم العائـــات المســـاعدة لبعضهـــا البعـــض ويتعـــاون كلُّ
مـــع أقاربـــه لمنـــع حـــدوث األســـوأ ،خصوصــ ًـا فـــي األريـــاف
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والمناطــــق التــــي يتدنــــى فيهــــا الوضــــع االقتصــــادي.
وتنتشــــر هــــذه الظاهــــرة فــــي األريــــاف بشــــكل رئيســــي،
حيـــث تـــزرع العائـــات محاصي ــ ً
ا للتعويـــض عـــن البضائـــع
باهظــــة الثمــــن ،ويتشــــاركونها مــــع أقاربهــــم؛ هــــذا النــــوع
مــــن التضامــــن االجتماعــــي غيــــر منتشــــر فــــي المــــدن.
ومــــن الفئــــات المعرضــــة لمخاطــــر ســــوء التغذيــــة هــــم
ً
خصوصــــا عندمــــا يُ تركــــون وحدهــــم
الكبــــار فــــي الســــن،
ً
بعـــد ُمغـــادرة أفـــراد العائلـــة األصغـــر ســـنا أو إقبالهـــم علـــى
كمعيـــل.
الهجـــرة ،وكذلـــك العائـــات التـــي تفتقـــد إلـــى األب ُ
كمــــا لوحــــظ ســــوء التغذيــــة فــــي الكثيــــر مــــن األحيــــان
فـــي مجتمعـــات النازحيـــن وفـــي المناطـــق التـــي يتركـــزون
فيهـــا بنســـب عاليـــة ،وذلـــك بالرغـــم مـــن التفـــات وكاالت
اإلغاثـــة إلـــى هـــذه المســـألة.

العادات الغذائية

بحســــب العديــــد مــــن المجيبــــات ،فقــــد طــــرأت بعــــض
التغييـــرات علـــى العـــادات الغذائيـــة .إذ أصبحـــت العائلـــة
ً
مجهــــودا إليجــــاد الوقــــت المناســــب لجلــــوس
تبــــذل
الجميـــع علـــى المائـــدة أثنـــاء تنـــاول الوجبـــات الرئيســـية.
تجــــر األمــــور هكــــذا فــــي الســــابق؛ فالرجــــال كانــــوا
ولــــم
ِ
ً
يأكلـــون قبـــل النســـاء واألطفـــال (خصوصـــا فـــي الموائـــد
العائليــــة والمناســــبات) .وفــــي المناطــــق التابعــــة لــــإدارة
تغيــــرت العــــادات
الذاتيــــة فــــي شــــمال وشــــرق ســــورياّ ،
الغذائي ــة ألس ــباب ع ــدة ،والت ــي تع ــود بش ــكل رئيس ــي إل ــى
القوانيــــن الجديــــدة التــــي تعــــزز دور المــــرأة واالســــتقالل
ً
إضافــــة إلــــى خــــوف الرجــــال والمجتمــــع
المــــادي للمــــرأة،
مــــن لجــــوء النســــاء إلــــى المحاكــــم فــــي حــــال التمييــــز
المجيبـــات مـــن الالذقيـــة  -وهـــي
ضدهـــن .وقالـــت إحـــدى ُ
مدين ــة كبي ــرة ضم ــن المناط ــق التابع ــة للحكوم ــة الس ــورية
 إن العــــادات ليســــت محــــددة ،إال أنهــــا تفضــــل تنــــاولالطعـــام مـــع أطفالهـــا بعـــد أن ينتهـــي زوجهـــا ،وتفعـــل ذلـــك
بخيارهــــا الشــــخصي .ولكــــن العائــــات أصبحــــت تحــــاول
تن ــاول الطع ــام م ــع بعضه ــا بداف ــع الح ــرص عل ــى االهتم ــام
بتغذيـــة األطفـــال .إال أن ذلـــك ال يكـــون متاحــ ًـا فـــي غالـــب
األحيـــان ،فقـــد ال يســـكن جميـــع أفـــراد األســـرة معــ ًـا ،وقـــد
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لســــاعات طويلــــة أو يتخــــذون أكثــــر
يعمــــل عــــدد منهــــم
ٍ
مــــن وظيفــــة لتأميــــن الدخــــل .وتذهــــب األولويــــة فــــي
تنـــاول الوجبـــات إلـــى األطفـــال ،مـــا يعنـــي أنهـــم أحيانــ ًـا
يأكلــــون فــــي البدايــــة .وأشــــارت المجيبــــات فــــي بعــــض
يفوتــــن إحــــدى الوجبــــات
األحيــــان إلــــى أن األمهــــات قــــد ّ
ـن وعندمـــا تتوفـــر الفاكهـــة،
حرصــ ًـا علـــى توفيرهـــا ألطفالهــ ّ
فإنهـــا ُتحفـــظ لألطفـــال .وأشـــارت بضـــعُ مجيبـــات إلـــى أن
النســــاء قــــد يخبئــــن أفضــــل مــــا فــــي الطعــــام (اللحــــوم)
ـاعات طويلـــة فـــي وظائـــف
للرجـــال ،كونهـــم يعملـــون لســ
ٍ
شـــاقة .فـــي هـــذه الحـــاالت ،لـــم يُ عتبـــر عمـــل المـــرأة فـــي
المنـــزل نــ ً
ـدا لعمـــل الرجـــل فـــي الخـــارج ،مـــا دفـــع جميـــع
النســـاء إلـــى تبريـــر إعطـــاء اللحـــوم للرجـــال .عمومــ ًـا ،لـــم
المجيبــــات إلــــى فروقــــات ضخمــــة بيــــن كميــــات
ُت ِشــــر ُ
الغــــذاء التــــي يتناولهــــا الرجــــال والنســــاء.
أمــــا كبــــار الســــن ،فاعتُ بــــروا فئــــة خاصــــة بحاجــــة إلــــى
المجيبــــات
ومعظــــم اإلفــــادات التــــي قدمتهــــا ُ
رعايــــةُ .
كرســـت الصـــورة النمطيـــة عـــن المـــرأة كمقدمـــة الرعايـــة
ّ
التــــي ُتديــــر األزمــــات وتتعامــــل مــــع شــــح المــــوارد
لتحقيــــق التــــوازن الشــــائك فيمــــا يتعلــــق بحصــــول
العائلــــة علــــى التغذيــــة الكافيــــة ،حتــــى ولــــو كان ذلــــك
علــــى حســــابها الشــــخصي.
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 -6نتائج البحث

 6.4االقتصاد
دمرت جميــع أحالمي وطموحاتي المهنية»
«الحرب ّ
أخــ ّـل النـــزاع الســـوري باألنشـــطة االقتصاديـــة وسالســـل القيمـــة ،مـــا
أدخـــل معظـــم الســـوريين فـــي الفقـــر ،ودفـــع بالنســـاء لتحمـــل أعبـــاء
كبيــــرة لمســــاعدة عائالتهــــن .وأجبــــر النــــزاع الكثيــــر مــــن الشــــبان
ً
هربــــا مــــن التجنيــــد .وكان مــــن
إمــــا علــــى القتــــال أو علــــى الهجــــرة
يغيـــر األنمـــاط الســـائدة ،حيـــث تشـــير بيانـــات مـــا
الجديـــر بذلـــك أن ّ
قبـــل النـــزاع إلـــى اعتمـــاد كبيـــر علـــى الرجـــال فـــي تحصيـــل الدخـــل.
وفيمــــا أتيحــــت الفــــرص والحوافــــز أمــــام بعــــض النســــاء لمناهضــــة
ـجيعهن علـــى االنخـــراط فـــي األنشـــطة
األدوار المنزليـــة الراســـخة وتشــ
ّ
االقتصاديـــة العامـــة ،لـــم تنطبـــق هـــذه الظاهـــرة علـــى الجميـــع .ولكـــن،
وبالرغــــم مــــن األزمــــة االقتصاديــــة وقلــــة الرجــــال القادريــــن علــــى
ممارس ــة األعم ــال الضروري ــة ،فق ــد أش ــارت نتائ ــج الدراس ــة إل ــى واق ــع
اجتماعـــي عـــام يصعـــب تغييـــره .ويبـــدو أن الصـــور النمطيـــة والهيمنـــة
المجتمعيــــة بقيــــت علــــى حالهــــا ،إذ لــــم تختلــــف التوجهــــات الســــائدة
عمـــا كانـــت عليـــه قبـــل األزمـــة .ولكـــن مـــن الصعـــب االعتمـــاد علـــى
ّ
نتائــــج االســــتطالعات لتحديــــد مقــــدار التغيــــرات التــــي قــــد حصلــــت
بدقــــة .فقــــد أشــــارت العديــــد مــــن المجيبــــات إلــــى أن مجتمعاتهــــن ال
تـــزال تتمســـك باألعـــراف االجتماعيـــة وترفـــض قبـــول الواقـــع المتغيـــر.
وســــتحتاج هــــذه المســــألة إلــــى مزيــــد مــــن البحــــث فــــي المســــتقبل،
إذ يصعــــب تحديــــد الظــــروف الحقيقيــــة علــــى أســــاس اســــتطالعات
قائمــــة علــــى قيــــاس اإلدراك.
لـــم يرتفـــع عـــدد النســـاء فـــي صفـــوف العمـــل بشـــكل كبيـــر ،بالرغـــم
مــــن انخفــــاض عــــدد الرجــــال بســــبب الهجــــرة والتجنيــــد؛ ويرجــــح
ّ
ظــــل الظــــرف
أن الســــبب فــــي ذلــــك هــــو محدوديــــة الوظائــــف فــــي
االقتصــــادي العــــام .كمــــا ذكــــرت المجيبــــات قلــــة الخبــــرة والمهــــارة
كعوامـــل أخـــرى مســـببة لهـــذه الحالـــة .ولكـــن العديـــد مـــن المجيبـــات
أش ــرن إل ــى دور العوام ــل االجتماعي ــة ،كااللتزام ــات العائلي ــة والمنزلي ــة،
باإلضافــــة إلــــى عــــدم تق ّبــــل فكــــرة عمــــل النســــاء مــــع الرجــــال فــــي
ً
خصوصــــا فــــي المناطــــق المحافظــــة .إال أن المناطــــق
بيئــــة مختلطــــة،
ـتثناء
الخاضع ــة ل ــإدارة الذاتي ــة ف ــي ش ــمال وش ــرق س ــوريا تش ــكل اس ـ
ً
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لهـــذه القاعـــدة ،وخصوصــ ًـا فـــي الحســـكة ،حيـــث ال تشـــكل العوامـــل
ً
ً
ً
مقارنــــة مــــع باقــــي المناطــــق بالرغــــم مــــن
كبيــــرا
عائقــــا
االجتماعيــــة
بقـــاء بعـــض الفروقـــات بطبيعـــة الحـــال .كمـــا لوحـــظ أن النســـاء يملـــن
إلــــى االمتنــــاع عــــن العمــــل خــــارج المنــــزل تحــــت الظــــروف األمنيــــة
الســــيئة ،إذ لوحــــظ هــــذا النــــوع مــــن المخــــاوف عبــــر البــــاد بعــــض
النظــــر عــــن الجهــــة المســــيطرة علــــى المنطقــــة.
إن العوامــــل االجتماعيــــة والثقافيــــة ال تؤثــــر فــــي قــــدرة النســــاء
ً
أيضــــا علــــى فــــرص
علــــى تحصيــــل الوظائــــف فحســــب ،بــــل تؤثــــر
يتلقينهــــا فــــي
المعاملــــة التــــي
حصولهــــن علــــى ترقيــــة ،ونــــوع ُ
ّ
ّ
مــــكان العمــــل .وتزيــــد فــــرص الرجــــال فــــي تحصيــــل ترقيــــة ألنهــــم
يقيمــــون عالقــــات وديــــة مــــع المــــدراء وأصحــــاب العمــــل ،وألنهــــم
ً
ـاعات أطـــول .ويبـــدو أن أصحـــاب العمـــل
ـتعدادا للعمـــل لســ
أكثـــر اســ
ٍ
ً
إليهــــن علــــى أنهــــن
منحــــازون مســــبقا ضــــد النســــاء ،إذ ينظــــرون
ّ
أقــــل قــــدرة علــــى اتخــــاذ أدوار قياديــــة وتحمــــل ضغــــط العمــــل.
وتظهــــر هــــذه التحيــــزات فــــي كال االســــتطالعين الكمــــي والنوعــــي،
ـن مـــا يعيـــق
حيـــث تعانـــي النســـاء مـــن الكثيـــر مـــن االنحيـــاز ضدهــ ّ
حصولهــــن علــــى الحوافــــز والترقيــــات.
ّ
ً
أجــــورا أقــــل مــــن الرجــــال فــــي
بشــــكل مماثــــل ،تتقاضــــى النســــاء

معظـــم المحافظـــات نتيجـــة اجتمـــاع عوامـــل اقتصاديـــة واجتماعيـــة
وثقافيـــة .إذ تعمـــل النســـاء عـــاد ًة لعـــدد ســـاعات أقـــل مـــن الرجـــال.
وع ّبــــرت العديــــد مــــن النســــاء تفضيلهــــن لهــــذا ،حيــــث ال يــــزال
عليهـــن القيـــام بمعظـــم مهـــام المنـــزل .نتيجـــة لهـــذا ،تقبـــل النســـاء
المعيـــات الرئيســـيات
ـن ُ
بتقاضـــي أجـــور أقـــل ،خصوصــ ًـا إن لـــم يكــ ّ
ً
وأحيانــــا تتأثــــر الفروقــــات فــــي األجــــور بالفروقــــات فــــي
ألســــرهن.
ّ
المهــــارة والتحصيــــل العلمــــي .فــــي إدلــــب ،التــــي تســــيطر عليهــــا
هيئـــة تحريـــر الشـــام ،أفـــادت النســـاء بأنهـــن يتلقيـــن أجــ ً
ـورا مماثلـــة
للرجـــال ،أو أعلـــى بقليـــل؛ قـــد يعـــود ذلـــك إلـــى عـــدم تواجـــد النســـاء
فــــي وظائــــف بأجــــور أقــــل ،باإلضافــــة إلــــى وجــــود متســــع صغيــــر
لوظائـــف بأجـــور أعلـــى فـــي بعـــض القطاعـــات مثـــل المنظمـــات غيـــر
ً
دوليــــا ،حيــــث ُتكافــــأ النســــاء بشــــكل أفضــــل.
الممولــــة
الحكوميــــة
ّ
ً
أمــــا فــــي باقــــي المناطــــق ،فكانــــت النســــاء يتقاضيــــن أجــــورا أقــــل
مــــن الرجــــال باســــتمرار.
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ً
دورا فــــي تحديــــد الفجــــوة بيــــن
ويلعــــب قطــــاع العمــــل
أجــــور النســــاء والرجــــال والفــــرق فــــي المعاملــــة التــــي
يتلقاهـــا ّ
كل منهـــم .وتفضـــل العديـــد مـــن النســـاء وظائـــف
القطـــاع العـــام ألنهـــا توفـــر أمنــ ًـا وظيفيــ ًـا ومزايـــا جيـــدة
ً
نظــــرا لمســــئولياتهن المنزليــــة.
وســــاعات عمــــل قصيــــرة،
وتتســـاوى رواتـــب النســـاء والرجـــال فـــي القطـــاع العـــام
بموجـــب قانـــون العمـــل ،إال أن هنـــاك تمييــ ً
ـزا ضـــد النســـاء
علــــى صعيــــد الترقيــــات والزيــــادات .بالمقابــــل ،تميــــل
المنظمــــات غيــــر الحكوميــــة إلــــى توظيــــف النســــاء أكثــــر
مـــن الرجـــال .وتزيـــد احتماليـــة عمـــل المـــرأة فـــي اإلدارة
والتعليــــم والصحــــة والمنظمــــات اإلنســــانية ،باإلضافــــة
إلــــى العمــــل المنزلــــي والخياطــــة والمبيعــــات .ولكــــن
األعبــــاء الماديــــة المترتبــــة علــــى األزمــــة االقتصاديــــة
ً
تدريجيــــا نحــــو الســــعي لالنخــــراط فــــي
دفعــــت النســــاء
عــــدد أكبــــر مــــن الوظائــــف ومجــــاالت العمــــل ،والعديــــد
مـــن النســـاء بـــدأن بالفعـــل تبنـــي فـــرص عمـــل جديـــدة.

 6.4.1مراجعة أساسية لما سبق العام 2011
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 25إكمــــان ،مايــــكل« .2017 ،تقر يــــر
تقييـــم ســـيادة القانـــون المعـــد مـــن
قبـ ــل المجتمـ ــع الدولـ ــي للمسـ ــاعدة
القانونيــــة :ســــور يا  .»2017ســــولنا،
الســـــــويــــــد :المـــجتمــــــــع الــدولــــــــي
للمســــاعدة القانونيــــة.

 26العيط ــة ،س ــمير“ .2009 ،سياس ــيات
ومؤسســات أســواق العمــل مــع تركيــز
علــى الدمــج وتكافــؤ الفــرص واالقتصــاد
غيــــر الرســــمي :ورقــــة المعلومــــات
األساس ــية الوطني ــة :قضي ــة س ــوريا”.
منظمـــة العمـــل الدوليـــة.

يميـــز ضـــد المـــرأة مـــن حيـــث حقهـــا
القانـــون الســـوري ال ّ
فــــي دخــــول ســــوق العمــــل وتقاضــــي أجــــر متكافــــئ
واالســــتفادة مــــن ميــــزات الضمــــان االجتماعــــي ،ولكــــن
الصــــورة تختلــــف علــــى أرض الواقــــع .إذ توجــــد فجــــوة
واضحــــة بيــــن أجــــور النســــاء والرجــــال فــــي ســــوق
العمــــل  .24وأشــــارت بعــــض الدراســــات إلــــى العقبــــات
الهيكليـــة التـــي تحـــول دون وصـــول المـــرأة إلـــى ســـوق
العمــــل وهــــي :قلــــة المهــــارة والخبــــرة ،والصــــورة
النمطيـــة للمـــرأة فـــي المجتمـــع التـــي تفتـــرض أن عليهـــا
أن تجعــــل مــــن االلتزامــــات العائليــــة أولويتهــــا وتــــؤدي
ً
إضافــــة إلــــى اعتبــــار بعــــض
دورهــــا كمقدمــــة رعايــــة،
25
ً
حكــــرا علــــى الرجــــال .خــــال الســــنوات مــــا
الوظائــــف
بيــــن  2000و ،2010أصبحــــت النســــاء تدخلــــن ســــوق
العمــــل بمؤهــــات علميــــة أعلــــى ،بينمــــا يدخــــل الرجــــال
بأعمــــار أصغــــر ومؤهــــات علميــــة أقــــل .أمــــا النســــاء
العامــــات اللواتــــي لــــم تكملــــن الثانويــــة العامــــة فقــــد
26
ّ
نســــبتهن مــــن  ٪67إلــــى .٪40
قلــــت
ّ
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هـــذا يـــدل علـــى أن القطـــاع الزراعـــي لـــم يعـــد المصـــدر
األساســــي لتوظيــــف النســــاء ،إنمــــا أصبــــح هنــــاك فــــرص
عمــــل بديلــــة فــــي قطاعــــات أ�خــــرى .فــــي عــــام 2001
كانــــت الوظائــــف الزراعيــــة تشــــكل  ٪65مــــن عمــــل
ً
جــــدا
المــــرأة ،ولكــــن هــــذه الوظائــــف أصبحــــت قليلــــة
خـــال عشـــرة أعـــوامّ ،
وقلـــت بنســـبة  .٪57وفـــي نفـــس
الفتــــرة ،زادت فــــرص العمــــل فــــي القطاعــــات الحضريــــة
بنســــبة  ،٪8فلــــم تكــــن كافيــــة للتعويــــض عــــن الوظائــــف
المفقــــودة فــــي القطــــاع الزراعــــي .وكانــــت النســــاء
ً
تضــــررا مــــن السياســــات الليبراليــــة
مــــن الفئــــات األكثــــر
للحكومـــة التـــي توجهـــت نحـــو التركيـــز علـــى الخدمـــات
والصناعــــة بــــدالً مــــن الزراعــــة .وبينمــــا فقــــدت النســــاء
وظائفهــــن علــــى مــــدار عشــــر ســــنوات ،حقــــق الرجــــال
ّ
أرباحــ ًـا صغيـــرة .وبحلـــول نهايـــة العقـــد ،توازنـــت األمـــور
مــــن تلقــــاء ذاتهــــا بشــــكل طفيــــف ،ولكــــن الفجــــوة بيــــن
النســــاء والرجــــال فــــي ســــوق العمــــل ّ
ظلــــت شاســــعة.
وبحلــــول عــــام  ،2008بلــــغ عــــدد الرجــــال فــــي ســــوق
العم ــل  4.100.000فيم ــا بل ــغ ع ــدد النس ــاء .27600.000
بحلــــول عــــام  ،2007كانــــت  ٪56مــــن وظائــــف النســــاء
فـــي القطـــاع العـــام ،بينمـــا ش ــكّل العمـــل غيـــر الرســـمي
نســــبة أقــــل مــــن  .٪17بالمقابــــل ،شــــغل الرجــــال أقــــل
مـــن  ٪25مـــن وظائـــف القطـــاع العـــام ،بينمـــا عمـــل ٪36
منه ــم ف ــي قط ــاع العم ــل غي ــر الرس ــمي .وكان ــت وظائ ــف
ً
انتشــــارا فــــي المناطــــق الســــاحلية
القطــــاع العــــام أكثــــر
وفــــي العاصمــــة دمشــــق .أمــــا الوظائــــف غيــــر الرســــمية
ـرقي
فكانـــت منتشـــرة بشـــكل خـــاص شـــمال وشـــمال شــ ّ
البــــاد .واختلفــــت تجــــارب النســــاء فــــي ســــوق العمــــل
بيـــن منطقـــة واألخـــرى ،إذ لـــم تطبـــق سياســـات الدولـــة
28
بالتســـاوي عبـــر أرجـــاء البـــاد.
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 28المرجع نفسه

 6.4.2نتائج االستطالع الكمي

بحســــب إجابــــات المشــــاركات فــــي االســــتطالع ،جــــرى
ا مــ ً
تقييـــم نســـبة النســـاء اللواتـــي يملكـــن عم ــ ً
ـدرا للدخـــل
فـــي مناطقهـــن (ســـواء داخـــل المنـــزل أو خارجـــه) عنـــد
 ،293.5أي مـــا بيـــن «بعـــض النســـاء» و «معظـــم النســـاء».

 29م ــن  5إل ــى  :1جمي ــع النس ــاء – معظ ــم
النســــاء – بعــــض النســــاء – قلــــة مــــن
النسـ ــاء – ال نسـ ــاء
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 30مـــن  +2إلـــى  :-2تتلقـــى النســـاء أجـــور ًا
أعلــى بكثيــر مــن الرجــال  -تتلقــى النســاء
أج ــور ًا أعل ــى بقلي ــل م ــن الرج ــال  -يتلق ــى
النســــاء والرجــــال أجــــور متســــاوية -
تلقـــى الرجـــال أجـــور ًا أعلـــى بقليـــل مـــن
النســــاء  -يتلقــــى الرجــــال أجــــور ًا أعلــــى
بكثيـــر مـــن النســـاء
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شكــــل  :13خـــــارطة محـــور
االقـــتـــصــــــــاد حـــســـــــــب
المحـــــــافظة

وعلـــى مســـتوى المحافظـــات ،فقـــد ُســ ِّ
ـجلت أعلـــى نســـبة
فــــي الالذقيــــة والحســــكة ،بتقييــــم  ،3.8بينمــــا ُس ِّ
ــــجلت
أدنــــى معــــدالت فــــي الرقــــة عنــــد  3.0وفــــي إدلــــب
ً
أجــــورا
وحمــــص عنــــد  .3.1بالمقابــــل ،يتلقــــى الرجــــال
أعلــــى بقليــــل مــــن تلــــك التــــي تتلقاهــــا النســــاء عنــــد
أداء وظيفــــة مشــــابهة ،وهــــو مــــا ينعكــــس بمعــــدل 0.4-
(علــــى مقيــــاس متــــدرج مــــن  2+إلــــى  .30)2-وســــجلت
محافظتـــا ديـــر الـــزور وحمـــاة أعلـــى درجـــة تفـــاوت فـــي
األجــــور بيــــن الرجــــال والنســــاء .وبينمــــا تبــــدو األجــــور
متســــاوية فــــي درعــــا ،تتقاضــــى النســــاء فــــي إدلــــب
ً
أجــــورا أعلــــى بقليــــل مــــن الرجــــال مقابــــل الوظيفــــة
نفســـها .تتوافـــق هـــذه النتائـــج مـــع اســـتطالعات أخـــرى
ً
مؤخــــرا .31لكــــن يجــــب عــــدم تحليــــل هــــذا
أ�جريــــت
الســــؤال بمعــــزل عــــن مؤشــــرات أخــــرى .فكــــون النســــاء
فـــي مناطـــق معينـــة يكســـبن مـــاالً أكثـــر ال يعنـــي وجـــود
عـــدد أكبـــر مـــن النســـاء العامـــات .إنمـــا قـــد يـــدل هـــذا
علـــى تقديـــر قيمـــة عمـــل النســـاء فـــي بعـــض المجـــاالت
فقــــط ،فيمــــا قــــد يُ منــــع عملهــــن فــــي مجــــاالت أخــــرى.

كم ــا يب ــدو أن ف ــرص النس ــاء ف ــي الحص ــول عل ــى وظيف ــة
أضعــــف بقليــــل مــــن فــــرص الرجــــال الذيــــن يمتلكــــون
نفــــس المؤهــــات والخبــــرة ،وذلــــك بتقييــــم .32-0.3
ً
تنوعــــا كبيــــر فــــي اإلجابــــات علــــى هــــذا
إال أن هنــــاك
الســــؤال ،مــــع وجــــود انحــــراف معيــــاري عالــــي نســــبياً،
عنــــد  .1.13ويبــــدو أن النســــاء فــــي محافظــــة الرقــــة
ً
فرصــــا أفضــــل مــــن الرجــــال ،بمعــــدل .1.0+
يحصلــــن
ّ
أمـــا فـــي إدلـــب والالذقيـــة والقنيطـــرة ،فتتشـــابه فـــرص
ـجلت أســـوأ معـــدالت فـــي حمـــص
وســ ّ
النســـاء والرجـــالُ .
وطرطـــوس .ويجـــب أخـــذ هـــذا المؤشـــر بعيـــن االعتبـــار
فــــي نطــــاق الوظائــــف التــــي ُتقــــدّ م النســــاء عليهــــا؛ إذ ال
يتـــم تشـــجيع النســـاء علـــى تقديـــم طلبـــات فـــي جميـــع
الوظائـــف (كمـــا هـــو مبيـــن أدنـــاه) .لذلـــك ،عندمـــا يبـــدو
أن النســــاء يحصلــــن علــــى فــــرص متكافئــــة أو فــــرص
أعلـــى فـــي الحصـــول علـــى وظيفـــة ،قـــد يكـــون الســـبب
أن الوظيفـــة التـــي يتقدمـــن إليهـــا تتوافـــق مـــع الصـــورة
النمطيــــة عــــن «العمــــل المناســــب للمــــرأة».
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 33مــــن  +2إلــــى  :-2تُعامَ ــــل النســــاء
معاملــــة أفضــــل بكثيــــر مــــن الرجــــال -
تُعامَ ــل النســاء معاملــة أفضــل بعــض
الشـ ــيء مـ ــن الرجـ ــال  -يُعامَ ـ ــل الرجـ ــال
والنســـاء معاملـــة متســـاوية  -يُعامَ ـــل
الرجــال معاملــة أفضــل بعــض الشــيء
 يُعامَ ــل الرجــال معاملــة أفضــل بكثيــرمـــن النســـاء

 -6نتائج البحث

فيمـــا يتعلـــق بالمســـاواة فـــي مـــكان العمـــل ،فـــإن النســـاء
يُ عاملــــن بطريقــــة أســــوأ قليــــ ً
ا علــــى صعيــــد الحوافــــز
والترقي ــات ،بتقيي ــم  .330.3-ويب ــدو أن إدل ــب تش ــكل حال ــة
اســـتثنائية بيـــن المحافظـــات ،عنـــد  ،0.5+مـــا يـــدل علـــى
ـن
أن النســـاء هنـــاك يُ عاملـــن بطريقـــة أفضـــل مـــن نظرائهــ ّ
الرجـــال .وبحســـب المجيبـــات ،فـــإن النســـاء فـــي حمـــص
وطرطـــوس يعانيـــن مـــن أعلـــى مســـتويات التمييـــز؛ وقـــد
يكـــون ذلـــك مرتبطــ ًـا بـــأن النســـاء فـــي بعـــض المناطـــق
تشــــجيعهن علــــى
محصــــورات بوظائــــف معينــــة ،ويتــــم
ّ
البقـــاء ضمـــن ســـوق عمـــل محـــدودة وعـــدم استكشـــاف
خيــــارات أ�خــــرى .وهــــذه المســــألة موضحــــة مــــن خــــال
البيانـــات النوعيـــة المعروضـــة أدنـــاه.
عندمــــا تتســــاوى أجــــور النســــاء والرجــــال إلحــــدى
الوظائــــف تزيــــد احتماليــــة أن يُ عاملــــوا بالتســــاوي فــــي
مـــكان العمـــل؛ فعامـــل االرتبـــاط بيـــن هذيـــن المؤشـــرين
بيــــن االســــتطالع الكمــــي روابــــط
يبلــــغ  .0.55ولــــم يُ ّ
وثيقـــة أ�خـــرى بيـــن مؤشـــرات محـــور االقتصـــاد والعمـــل
مـــن جهـــة والمؤشـــرات المرتبطـــة بالمحـــاور الباقيـــة مـــن
جهــــة أخــــرى .وربمــــا يكــــون الســــبب فــــي ذلــــك هــــو أن
الظـــروف التـــي ينطـــوي عليهـــا هـــذا المحـــور تؤثـــر علـــى
مناطــــق مختلفــــة بشــــكل متفــــاوت ،كمــــا أن وصــــول
النســــاء إلــــى ســــوق العمــــل ليــــس بعمليــــة بســــيطة.

 6.4.3نتائج االستطالع النوعي

تضمـــن االســـتطالع النوعـــي العديـــد مـــن األســـئلة التـــي
ّ
ً
ً
كانــــت جــــزءا مــــن االســــتطالع الكمــــي أيضــــا ،وأفضــــى
إلــــى نتائــــج أعمــــق كــــون المجيبــــات حظيــــن بفرصــــة
أكبـــر للتفكيـــر مليــ ًـا فـــي المســـائل وإعطـــاء أمثلـــة عليهـــا.
وعندم ــا ج ــرى تحلي ــل ارتب ــاط البيان ــات بواس ــطة برنام ــج
تبيــــن أن المواضيــــع التــــي ينطــــوي
التحليــــل النوعــــيّ ،
عليهــــا المحــــور تتقاطــــع بنســــبة كبيــــرة ،مــــا يشــــير إلــــى
المجيبـــات.
ترابـــط القضايـــا االقتصاديـــة مـــن وجهـــة نظـــر ُ
واألهــــم مــــن ذلــــك هــــو أن المحــــور االقتصــــادي تقاطــــع
ً
كثيــــرا مــــع المحــــور االجتماعــــي والثقافــــي .وأوضحــــت
توجهــــات المجيبــــات أنــــه ال يمكــــن الفصــــل بيــــن قيــــم
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المجتمــــع الذكــــوري وبيــــن العوامــــل التــــي تؤثــــر علــــى
حصــــول النســــاء علــــى عمــــل ،ونــــوع العمــــل الــــذي
ً
أجــــورا متســــاوية
يخترنــــه ،واحتماليــــة أن يتقاضيــــن
ـن
ويُ عاملـــن بطريقـــة عادلـــة فـــي مـــكان العمـــل ،وفرصتهــ ّ
مســــيرتهن المهنيــــة .وظهــــرت عالقــــة
فــــي التقــــدّ م فــــي
ّ
قويــــة بيــــن التهديــــدات األمنيــــة وانتشــــار العنــــف ضــــد
المـــرأة وبيـــن قـــدرة النســـاء علـــى دخـــول ســـوق العمـــل.

إمكانية تحصيل فرص عمل

أشــــارت معظــــم المجيبــــات إلــــى أن النســــاء يواجهــــن
العديـــد مـــن التحديـــات فـــي الحصـــول علـــى فـــرص عمـــل
ً
مقارنــــة بالرجــــال .وكانــــت معظــــم التحديــــات المذكــــورة
متعلقــــة بالصــــورة النمطيــــة الســــلبية التــــي يكرســــها
المجتمــــع المحافــــظ ضــــد النســــاء العامــــات ،وعــــدم
موافقــــة العائلــــة أو الــــزوج علــــى عمــــل المــــرأة ،وقلــــة
ً
حاليــــا .كمــــا أشــــارت الكثيــــر
فــــرص العمــــل فــــي ســــوريا
مـــن المجيبـــات إلـــى أن النســـاء لـــم يُ ـــردن العمـــل خوفـــاً
ـن العائليـــة والمنزليـــة.
مـــن التقصيـــر فـــي تلبيـــة التزاماتهــ ّ
صرحــــت النســــاء بوضــــوح أن
فــــي بعــــض الحــــاالتّ ،
واجباتهــــن العائليــــة تؤثــــر علــــى إمكانيــــة تحصيلهــــن
لفـــرص عمـــل ،خصوصــ ًـا وأنهـــن يواجهـــن قيــ ً
ـودا متعلقـــة
بســـاعات العمـــل والمســـافة بيـــن مـــكان العمـــل والبيـــت.
فــــي المناطــــق الخاضعــــة لســــيطرة اإلدارة الذاتيــــة فــــي
شــــمال وشــــرق ســــوريا ،لــــم ُت ِشــــر أي مــــن النســــاء إلــــى
عقبــــات اجتماعيــــة تحــــول دون حصــــول المــــرأة علــــى
عمـــل خـــارج المنـــزل ،كاعتـــراض العائلـــة مث ــ ً
ا .ولكنّهـــن
أشــــرن إلــــى قلــــة المهــــارة والخبــــرة وضعــــف االســــتقرار
األمنــــي والتقــــدم فــــي الســــن.
أمــــا فــــي المناطــــق الخاضعــــة إلــــى ســــيطرة الجيــــش
الســـوري المدعـــوم مـــن تركيـــا ،فأشـــارت المجيبـــات إلـــى
تحفظــــات العائلــــة علــــى عمــــل المــــرأة كأحــــد التحديــــات
الشــــائعة .وإذا أردنــــا دراســــة العالقــــة بيــــن الجهــــة
المســـيطرة علـــى المنطقـــة وقـــدرة النســـاء علـــى الوصـــول
إلــــى ســــوق العمــــل فإننــــا ســــنحتاج إلــــى مؤشــــرات
إضافيــــة ،ولكــــن هــــذه النتائــــج المبدئيــــة قــــد تقودنــــا
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إلــــى دراســــة سياســــات تمكيــــن المــــرأة -التــــي وضعتهــــا
اإلدارة الذاتيـــة فـــي شـــمال وشـــرق ســـوريا وأثرهـــا علـــى
تشـــكيل الوعـــي المجتمعـــي حـــول مشـــاركة المـــرأة فـــي
صفــــوف العمــــل.

ولـــم يكـــن هنـــاك فروقـــات ُتذكـــر بيـــن التحديـــات التـــي
واجهتهــــا النســــاء فــــي المناطــــق التابعــــة للحكومــــة
الســــورية مــــن جهــــة والمناطــــق التابعــــة لهيئــــة تحريــــر
الشـــام مـــن جهـــة أخـــرى .إال أن المجيبـــات فـــي مناطـــق
هيئــــة تحريــــر الشــــام ركّــــزن علــــى زعزعــــة االســــتقرار
األمنــــي كأحــــد العوامــــل التــــي تحــــول دون حصــــول
النســــاء والرجــــال علــــى وظائــــف.
وأشـــارت بعـــض المجيبـــات إلـــى أن فـــرص عمـــل النســـاء
تتأثــــر بتمييــــز أصحــــاب العمــــل ضدهــــن ،العتقادهــــم أن
الرجــــال يســــتطيعون تحمــــل قــــدر أكبــــر مــــن الضغــــط
ً
إضافــــة إلــــى ذلــــك ،فــــإن قلــــة المهــــارة
والمســــؤولية.
والخبــــرة عنــــد النســــاء ،وســــيادة المحســــوبية فــــي
أماكــــن العمــــل كانــــت ضمــــن العقبــــات التــــي أشــــارت
إليهــــا المجيبــــات.
أمــــا بالنســــبة للرجــــال ،فــــكان التجنيــــد اإلجبــــاري أكبــــر
تحـــدي أمـــام حصولهـــم علـــى فـــرص عمـــل ،إلـــى جانـــب
تحديـــات إضافيـــة متعلقـــة بإمكانيـــة التنقـــل عبـــر البـــاد
للوصــــول إلــــى مناطــــق مختلفــــة .وجــــرى االعتقــــاد أن
النســــاء يجــــب أن يحصلــــن علــــى فــــرص أفضــــل كــــون
الرجــــال ينزحــــون أو يغــــادرون البــــاد لتفــــادي التجنيــــد
اإلجبــــاري؛ وال يوجــــد فــــي نتائــــج االســــتطالع مــــا يــــدل
علــــى أن هــــذا العامــــل قــــد أثــــر بالفعــــل علــــى االنحيــــاز
الواضــــح ضــــد النســــاء فــــي ســــوق العمــــل.

المساواة في مكان العمل

أشــــارت معظــــم المجيبــــات إلــــى وجــــود انحيــــاز ضــــد
النســـاء فـــي مـــكان العمـــل بســـبب عـــدة عوامـــل .إذ ّبينـــت
المجيبـــات أن فـــرص الرجـــال أعلـــى فـــي نيـــل ترقيـــة أو
زيـــادة كونهـــم يســـتطيعون قضـــاء ســـاعات أطـــول فـــي
ً
مقارنــــة بالنســــاء اللواتــــي يتحملــــن مســــؤوليات
العمــــل

حالة المساواة الجندرية وحقوق المرأة في سوريا  -تمهيد الطريق | التقرير النهائي ،تموز 2021

ـن .لهـــذا ،تزيـــد احتماليـــة أن
عائليـــة باإلضافـــة إلـــى عملهــ ّ
ً
يتلقــــى الرجــــل ترقيــــة ،خصوصــــا إذا كانــــت تــــؤدي إلــــى
مرتبــــة عاليــــة أو دور قيــــادي .كمــــا أشــــارت المجيبــــات
إلــــى أن درجــــة المســــاواة فــــي مــــكان العمــــل تعتمــــد
بشــــكل كبيــــر علــــى عقليــــة اإلدارة وأخالقياتهــــا فــــي
العمــــل .فيمــــا رأت بعــــض المجيبــــات أن تقــــدّ م مســــيرة
الفــــرد فــــي العمــــل يعتمــــد علــــى المعــــارف والعالقــــات
االجتماعيــــة ،بغــــض النظــــر عــــن الجنــــس.
وتؤثــــر العالقــــة بيــــن صاحــــب العمــــل والموظــــف علــــى
درجـــة التقـــدم الـــذي يحـــرزه األخيـــر فـــي مـــكان عملـــه.
ويحظــــى الرجــــال بفــــرص أكثــــر للتطــــور والتقــــدم فــــي
أماكــــن عملهــــم بســــبب الطبيعــــة الوديــــة لعالقتهــــم مــــع
مدراءهــــم وخلوهــــا مــــن الرســــمية ،مــــا يُ ضعــــف فــــرص
النســــاء بالمقابــــل .علــــى ســــبيل المثــــال ،ذكــــرت إحــــدى
المجيبــــات فــــي مدينــــة محــــردة فــــي محافظــــة حمــــاة،
ُ
ً
وهــــي مهندســــة معماريــــة ،أن المديــــر صــــارم جــــدا مــــع
زميالتهــــا اإلنــــاث بخصــــوص مواعيــــد الــــدوام ،إال أنــــه
متســــاهل مــــع زمالئهــــا الذكــــور كونهــــم أقــــرب إليــــه.
وأشـــارت بعـــض المجيبـــات إلـــى أن الرجـــال لديهـــم فـــرص
أكبــــر فــــي التوظيــــف ،ألن المجتمــــع ينظــــر إليهــــم علــــى
أنهـــم يتمتعـــون بمســـتوى أعلـــى مـــن المهـــارات القياديـــة
وأنهــــم يســــتطيعون تحمــــل قــــدر أكبــــر مــــن الضغــــط
مقارنــ ً
ـة بالنســـاء .وأشـــارت بعـــض المجيبـــات إلـــى ارتفـــاع
احتمـــاالت وصـــول الرجـــال إلـــى مواقـــع صناعـــة القـــرار،
ً
خصوصــــا فــــي إدارة األعمــــال والعمــــل السياســــي.
ويختلـــف مـــدى المســـاواة فـــي مـــكان العمـــل باختـــاف
قطـــاع العمـــل .فالقطـــاع العـــام مث ــ ً
ا يعطـــي فرصــ ًـا أكثـــر
للرجــــال للتقــــدم فــــي مســــيرتهم المهنيــــة ،بينمــــا توظــــف
المنظمـــات اإلنســـانية عــ ً
ـن
ـددا أكبـــر مـــن النســـاء وتعطيهــ ّ
ً
التطــــور .كمــــا تحظــــى النســــاء بالكثيــــر مــــن
فرصــــا فــــي
ّ
الفــــرص فــــي قطــــاع التعليــــم ،لدرجــــة أنهــــن اكتســــحن
نســـبة كبيـــرة مـــن الوظائـــف فيـــه.
وأشـــارت بعـــض النســـاء فـــي مناطـــق اإلدارة الذاتيـــة فـــي
شــــمال وشــــرق ســــوريا إلــــى زيــــادة فــــرص عمــــل النســــاء

77

78

 -6نتائج البحث

بســبب التجنيــد اإلجبــاري للرجــال ،مــا قلــل عــدد المتقدميــن
منهـــم إلـــى الوظائـــف .كمـــا قلـــن إن أماكـــن العمـــل تتســـامح
ً
أحيانــــا إلــــى تخفيــــض
مــــع النســــاء اللواتــــي يضطــــررن
ـن العائليـــة.
ـن بســـبب التزاماتهــ ّ
ســـاعات عملهــ ّ
وتتشـــابه التحديـــات التـــي تواجههـــا النســـاء فـــي مناطـــق
الحكومـــة الســـورية ومناطـــق هيئـــة تحريـــر الشـــام علـــى
صعيــــد التمييــــز بيــــن النســــاء والرجــــال فــــي مــــكان
العمـــل .أمـــا فـــي المناطـــق التـــي يســـيطر عليهـــا النفـــوذ
التركــــي ،فقالــــت النســــاء إن الرجــــال يحصلــــون علــــى
ترقيـــات ويصلـــون إلـــى مناصـــب قياديـــة بنســـب أعلـــى
مــــن نظرائهــــن النســــاء ،وهكــــذا حــــال الوظائــــف فــــي
المــــدارس والمستشــــفيات.
ونحتـــاج إلـــى دراســـات إضافيـــة لتوضيـــح الروابـــط بيـــن
درجــــة المســــاواة فــــي مــــكان العمــــل وجهــــة الســــيطرة
التـــي تخضـــع لهـــا المنطقـــة.

تساوي األجور والرواتب

أشــــارت معظــــم المجيبــــات إلــــى أن النســــاء يتقاضيــــن
ً
ً
عمومــــا ،إال أن هنــــاك عوامــــل
أجــــورا أقــــل مــــن الرجــــال
مســــببة لذلــــك .وأشــــارت العديــــد مــــن المجيبــــات إلــــى
تكافــــؤ الرواتــــب فــــي القطــــاع العــــام بســــبب قانــــون
العمـــل ،وقلـــن إن التمييـــز بيـــن رواتـــب النســـاء والرجـــال
ً
حدوثــــا فــــي القطــــاع الخــــاص .ولكــــن بعــــض
أكثــــر
المجيبــــات أشــــرن إلــــى تفضيــــل الرجــــال حتــــى فــــي
القطــــاع الخــــاص ،وذلــــك مــــن خــــال إعطائهــــم ميــــزات
ـاء علـــى طبيعـــة المهـــام الموكلـــة
وتعويضـــات خاصـــة بنــ ً
إليهـــم .وقالـــت إحـــدى النســـاء ،والتـــي تعمـــل كمهندســـة،
إنهــــا تشــــارك فــــي مرحلتــــي التصميــــم والتخطيــــط
للمشــــاريع ،ولكنهــــا ال ُتكّلــــف بالذهــــاب إلــــى الموقــــع
ـيخولها
واإلشـــراف علـــى المشـــروع  -األمـــر الـــذي كان ســ ّ
ّ
لتلقــــي تعويــــض بــــدل صعوبــــة عمــــل.
وأوضحـــت معظـــم المجيبـــات أن أحـــد األســـباب الرئيســـية
لتخفي ــض أج ــور النس ــاء ه ــي نظ ــرة المجتم ــع إل ــى الرج ــال
علـــى أنهـــم موظفـــون أفضـــل وأذكـــى وأقـــدر علـــى تحمـــل
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الضغــــط؛ كمــــا أن المســــؤوليات الماديــــة علــــى عاتــــق
ً
اســــتعدادا التخــــاذ مســــؤوليات
الرجــــال جعلتهــــم أكثــــر
إضافيـــة والعمـــل لســـاعات أطـــول .بينمـــا جـــرى االعتقـــاد
أن النســـاء يتقاضيـــن أجــ ً
ـاعات
ـورا أقـــل ألنهـــن يعملـــن لســ
ٍ
لهــــن
أقــــل ويلتزمــــن بحجــــم أقــــل مــــن العمــــل ليتســــنى
ّ
تخصيـــص المزيـــد مـــن الوقـــت للواجبـــات العائليـــة .كمـــا
أن النســـاء أقـــل إقدامــ ًـا علـــى المفاوضـــة مـــن أجـــل زيـــادة
ـن ،وعـــاد ًة مـــا يقبلـــن بمبالـــغ أقـــل.
رواتبهــ ّ
وحـــادت بعـــض النســـاء عـــن الـــرأي العـــام ،حيـــث أشـــرن
إلــــى تســــاوي األجــــور فــــي معظــــم األحيــــان ،بينمــــا
ـن أن الفروقـــات فـــي الرواتـــب
اعتقـــدت نســـبة قليلـــة منهــ ّ
ليســـت بســـبب التمييـــز بيـــن الرجـــل والمـــرأة بـــل بســـبب
الفروقــــات بينهــــم مــــن حيــــث الكفــــاءة والمهــــارة.
وتفاوتــــت اإلجابــــات فــــي المناطــــق التابعــــة للحكومــــة
واإلدارة الذاتيــــة فــــي شــــمال وشــــرق ســــوريا؛ فاعتبــــرت
البعــــض أن األجــــور متســــاوية ،بينمــــا رأت أخريــــات أن
ً
أجــــورا أعلــــى بقليــــل مــــن النســــاء.
الرجــــال يتقاضــــون
أمـــا فـــي المناطـــق التابعـــة للســـيطرة التركيـــة ،فأشـــارت
النســــاء إلــــى تســــاوي األجــــور بيــــن النســــاء والرجــــال،
باإلضافــــة إلــــى حصــــول النســــاء علــــى عــــدد أكبــــر مــــن
كونهــــن يحصلــــن علــــى إجــــازة أ�مومــــة.
أيــــام العطلــــة
ّ
وأوضحـــت النســـاء فـــي المناطـــق التابعـــة لهيئـــة تحريـــر
الشـــام أن أجـــور النســـاء تتســـاوى مـــع الرجـــال ،أو حتـــى
تفوقهــــا بقليــــل.

مجاالت العمل

المجيب ــات إل ــى عم ــل النس ــاء ف ــي وظائ ــف
أش ــارت ُمعظ ــم ُ
حكوميــــة بشــــكل رئيســــي .وكانــــت الوظائــــف األكثــــر
ً
شــــيوعا بيــــن النســــاء ،بحســــب اإلجابــــات ،تتركــــز فــــي
قطـــاع األعمـــال اإلداريـــة والتعليـــم والصحـــة والمنظمـــات
ً
أيضــــا األعمــــال المنزليــــة
اإلنســــانية .كمــــا انتشــــرت
والتدبيـــر المنزلـــي ،باإلضافـــة إلـــى الخياطـــة والمبيعـــات.
المجيبــــات إلــــى أن اختيــــار المــــرأة
وأشــــارت معظــــم ُ
لقطـــاع العمـــل يعتمـــد علـــى مـــا يـــراه المجتمـــع مناســـباً
المجيبـــات
لهـــا بصفتهـــا امـــرأة .كمـــا أشـــارت العديـــد مـــن ُ
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إلـــى أن النســـاء يلجـــأن إلـــى العمـــل فـــي التعليـــم نظــ ً
ـرا
لســـهولة تحصيـــل وظائـــف فـــي ذلـــك القطـــاع ،إذ يريـــن
عــــال مــــن
أن مهنــــة التدريــــس ال تتطلــــب مســــتوى
ٍ
الكفــــاءة ،وتعتبــــر مريحــــة وســــهلة كبيئــــة عمــــل .بينمــــا
قالـــت أ�خريـــات إن النســـاء يتجهـــن إلـــى قطاعـــي التعليـــم
والصحـــة نظــ ً
ـن الفطريـــة نحـــو تقديـــم الرعايـــة.
ـرا لميولهــ ّ
عمومــ ًـا ،لـــم يكـــن هنـــاك تغييـــرات جديـــرة بالذكـــر علـــى
صعيـــد توافـــر فـــرص العمـــل للنســـاء ،وذلـــك بالرغـــم مـــن
بعـــض المشـــاهدات الخارجيـــة التـــي ّ
توقعـــت أن األزمـــة
الســــورية ســــتتيح للنســــاء لالنضمــــام إلــــى قطاعــــات
ً
حكــــرا علــــى الرجــــال فــــي الســــابق.
كانــــت
ولكـــن يجـــب أن نأخـــذ بعيـــن االعتبـــار أن ســـوق العمـــل
تأثــــر خــــال عشــــر ســــنوات مــــن الحــــرب ،إذ يرجــــح أن
النســــاء أجبــــرن علــــى العمــــل فــــي بعــــض الوظائــــف
ً
نظــــرا لضيــــق األحــــوال الماديــــة وألن بعــــض القطاعــــات
ـن
وصلـــت حـــد اإلشـــباع ،خصوصــ ًـا تلـــك التـــي لـــم يتســ ّ
لهــــا االزدهــــار والتطــــور خــــال الفتــــرة الماضيــــة ،ومــــن
ضمنهــــا القطــــاع الخــــاص.
ول ــم يك ــن هن ــاك فروق ــات مح ــددة بي ــن مختل ــف المناط ــق
عل ــى صعي ــد مج ــاالت العم ــل الت ــي تدخله ــا النس ــاء ،ولك ــن
هنـــاك بعـــض األنمـــاط الملحوظـــة .ومـــن الجديـــر بالذكـــر
أن المجيبــــات فــــي مناطــــق اإلدارة الذاتيــــة فــــي شــــمال
كــــن الوحيــــدات اللواتــــي أشــــرن إلــــى
وشــــرق ســــوريا
ّ
عمــــل النســــاء فــــي القطــــاع األمنــــي والعســــكري .وهــــذا
ً
فاجئــــا كــــون اإلدارة الذاتيــــة فــــي شــــمال
األمــــر ليــــس ُم
وشـــرق ســـوريا تشـــجع علـــى دمـــج النســـاء فـــي األجهـــزة
األمنيـــة والعســـكرية ومـــن األمثلـــة علـــى ذلـــك وحـــدات
حمايــــة المــــرأة واألســــايش وغيرهــــا .أمــــا فــــي مناطــــق
المشــــاركات إن النســــاء
هيئــــة تحريــــر الشــــام ،فقالــــت ُ
يعملـــن بشـــكل خـــاص فـــي المراكـــز الصحيـــة والعيـــادات
مجتمعهــــن المتديّ ــــن.
النســــائية مراعــــا ًة لتحفظــــات
ّ

حالة المساواة الجندرية وحقوق المرأة في سوريا  -تمهيد الطريق | التقرير النهائي ،تموز 2021

تحديات أ�خرى

إن أغلبيـــة التحديـــات التـــي تواجههـــا المـــرأة فـــي مـــكان
العمـــل تتعلـــق بالضغوطـــات مـــن قبـــل العائلـــة أو الـــزوج،
مــــا يصعّ ــــب علــــى المــــرأة اتخــــاذ قــــرار العمــــل خــــارج
المنــــزل كمــــا يحــــدد اختيارهــــا لمجــــال العمــــل .وعــــاد ًة
مـــا تكـــون تحفظـــات العائلـــة والـــزوج مرتبطـــة بســـاعات
العمــــل ومســــافة مــــكان العمــــل عــــن المنــــزل وبيئــــة
ً
خصوصــــا وأن بعــــض المجتمعــــات المحافظــــة
العمــــل -
ـن إلـــى
تفضـــل بقـــاء النســـاء فـــي المنـــزل علـــى خروجهــ ّ
واختالطهــــن بالرجــــال هنــــاك .والزالــــت
مــــكان العمــــل
ّ
ـن .وهـــذا مـــا
النســـاء تتوقعـــن أن يقـــوم الـــزوج برعايتهــ ّ
قصدتــــه إحــــدى النســــاء بقولهــــا «لمــــاذا أدرس وأبحــــث
ـأتزوج مـــن يعتنـــي
عـــن عمـــل إذا كنـــت فـــي النهايـــة ســ
ّ
بــــي ويهتــــم بشــــؤوني؟»
وتقاطعـــت المؤشـــرات المتعلقـــة بهـــذا المحـــور وتداخلـــت
ً
جــــدا ،مــــا يــــدل علــــى أن
فيمــــا بينهــــا بنســــبة كبيــــرة
القضايــــا االقتصاديــــة مرتبطــــة ببعضهــــا البعــــض بشــــكل
المجيبــــات .كمــــا ارتبــــط هــــذا
وثيــــق مــــن وجهــــة نظــــر ُ
المحــــور مــــع المحــــور االجتماعــــي والثقافــــي ومحــــوري
التعليــــم واألمــــن .وفيمــــا يتعلــــق بإمكانيــــة الوصــــول
إلـــى مـــكان العمـــل والمســـاواة فـــي مـــكان العمـــل وتكافـــؤ
األجــــور ،فقــــد كان هنــــاك تقاطــــع كبيــــر مــــع المؤشــــرات
االجتماعيـــة والثقافيـــة ،خصوصــ ًـا فيمـــا يتعلـــق بصـــورة
النســــاء فــــي المجتمــــع والبنيــــة الهيكليــــة للمجتمــــع
الذكـــوري .وارتبـــط مـــدى تكافـــؤ فـــرص الحصـــول علـــى
عمـــل مـــع مســـتوى الخبـــرة والمهـــارة ،وهـــذا دليـــل علـــى
أن النســــاء يواجهــــن صعوبــــة فــــي الوصــــول إلــــى ســــوق
العمــــل بســــبب قلــــة الخبــــرة والمهــــارة ،والتــــي بدورهــــا
قـــد تكـــون نتجـــت عـــن تأخرهـــن فـــي االلتحـــاق بصفـــوف
ً
لهــــن للتــــدرب
نظــــرا لقلــــة الفــــرص المتاحــــة
العمــــل أو
ّ
وتنميــــة المهــــارات المهنيــــة.
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أمــــا بالنســــبة للوضــــع االقتصــــادي للعائلــــة،
وكمــــا ذكرنــــا مــــن قبــــل ،فقــــد تقاطــــع هــــذا
العامــــل مــــع ظواهــــر العنــــف الجســــدي
واالنســــحاب مــــن المــــدارس وزواج
القاصــــرات والقــــدرة علــــى شــــراء الطعــــام،
ً
إضافــــة إلــــى القــــدرة علــــى الوصــــول إلــــى
المــــواد الغذائيــــة (إنمــــا بدرجــــة أقــــل) .كمــــا
تداخـــل هـــذا المؤشـــر مـــع عوامـــل اجتماعيـــة
وثقافيـــة كالنظـــام الذكـــوري وصـــورة المـــرأة
فــــي المجتمــــع .ويبــــدو أن هــــذه التحديــــات
االجتماعيــــة والثقافيــــة هــــي مــــن العوامــــل
المؤثــــرة فــــي قــــدرة النســــاء علــــى تحســــين
ـن االجتماعـــي ،والتـــي تشـــمل اختيـــار
وضعهــ ّ
قطــــاع العمــــل ومجــــال الدراســــة .كمــــا
كان هنــــاك تقاطــــع واضــــح بيــــن الوضــــع
االقتصـــادي فـــي المنـــزل مـــن جهـــة والعنـــف
القائــــم علــــى أســــس جندريــــة واألمــــن
الغذائـــي والتعليـــم والعـــادات والتقاليـــد مـــن
جهــــة أخــــرى.
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 6.5اإلنصاف والمساواة

«أخ ــي رب أس ــرة وعلي ــه الكثي ــر م ــن المس ــؤوليات؛ أم ــا أن ــا
ف ــا أواج ــه كمي ــة الضغ ــط ذاته ــا»
إن قضيــــة المســــاواة واإلنصــــاف قضيــــة شــــاملة ،وجــــرى تحليلهــــا
ضمـــن جميـــع المحـــاور .ولكـــن ،وبهـــدف اســـتخالص مؤشـــرات كميـــة،
تــــم تحديــــد بنديــــن لهــــذه الغايــــة :المســــاواة فــــي تحصيــــل التعليــــم
والمســــاواة فــــي تحصيــــل حقــــوق اإلســــكان واألراضــــي والممتلــــكات.
وتمكــــن االســــتطالع الكمــــي مــــن تطويــــر نظــــام لترتيــــب الظواهــــر
تطــــرق إلــــى عــــدد أكبــــر
حســــب حجمهــــا .إال أن االســــتطالع النوعــــي
ّ
مــــن الخصوصيــــات المتعلقــــة بالمســــاواة فــــي التعليــــم .لهــــذا ،يضــــم
ـات عـــن التعليـــم بشـــكل عـــام .وأفضـــى االســـتطالع
هـــذا الجـــزء نقاشــ ٍ
النوعـــي حـــول حقـــوق اإلســـكان واألراضـــي والممتلـــكات إلـــى نتائـــج
ً
ً
َ
ملحوظــــا عــــن
انحرافــــا
جــــدا ،وسنســــتعرضها ألنهــــا تظهــــر
دقيقــــة
ً
نتائــــج االســــتطالع الكمــــي .هنــــا أيضــــا تشــــير الدراســــة إلــــى وجــــود
حاجـــة لجعـــل األبحـــاث المســـتقبلية أكثـــر دقـــة ،لتتمكـــن مـــن تفســـير
فشــــل المؤشــــرات الكميــــة فــــي فهــــم بعــــض الظواهــــر بعمــــق.
وتشـــير نتائـــج االســـتطالع إلـــى دور القوانيـــن والطريقـــة التـــي تطبـــق
فيهـــا القوانيـــن ال ســـيما تلـــك تســـاهم فـــي حرمـــان نســـاء كثيـــرات مـــن
ّ
ّ
التملـــك .إذ مـــن المعـــروف أن قوانيـــن الميـــراث -الدينيـــة
حقهـــن فـــي
والمدنيــــة -تمنــــح المــــرأة حصــــة أقــــل مــــن الرجــــل .وفــــي العديــــد
مــــن قضايــــا الميــــراث ،تحصــــل المــــرأة علــــى نصــــف حصــــة نظيرهــــا
الرجـــل (لكـــن هـــذا ال ينطبـــق علـــى جميـــع الديانـــات أو جميـــع أنـــواع
الممتلــــكات) .ولكــــن النظــــر إلــــى انحيــــاز القانــــون وحــــده ال يُ ّ
وضــــح
ً
دورا فـــي زيـــادة حرمـــان
الصـــورة بأكملهـــا؛ فالعـــادات والتقاليـــد تلعـــب
النســــاء .ووضحــــت نســــاء عبــــر الجغرافيــــات أن العــــادات والتقاليــــد
أعاقــــت النســــاء عــــن حصولهــــن علــــى الحصــــص المشــــروعة لهــــن
بموجـــب القانـــون .وبينـــت النتائـــج أن البنـــات اضطـــررن إلـــى التنـــازل
إخوتهــــن ،وذلــــك للحفــــاظ علــــى رأس مــــال
عــــن ممتلكاتهــــن لصالــــح
ّ
العائلـــة وأيضــ ًـا لتوفيـــر الدعـــم لـــأخ بصفتـــه ُمعيـــل األســـرة .وغالبـــاً
مــــا تنشــــأ النســــاء فــــي بيئــــة تؤمــــن بــــأن الرجــــال هــــم األقــــدر علــــى
إدارة الممتلــــكات والميــــراث للمحافظــــة علــــى ممتلــــكات العائلــــة.
ُمعظـــم النســـاء ال تلجـــأن إلـــى النظـــام القضائـــي الرســـمي لتحصيـــل
حقوقهــــن فــــي اإلســــكان واألراضــــي والممتلــــكات ،وذلــــك بســــبب
ّ
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الوصمـــة الســـلبية التـــي يكرســـها المجتمـــع حـــول حـــل المســـائل بهـــذه
ـن حيـــال
الطريقـــة ،كمـــا وع ّبـــرت العديـــد مـــن المجيبـــات عـــن قلقهــ ّ
ـم وفـــي بعـــض األحيـــان) .وفـــي الكثيـــر
ـن
(وأمهاتهــ ّ
ّ
إغضـــاب إخوتهــ ّ
حقهــــن أساســــاً.
مــــن الحــــاالت ،ال تشــــعر النســــاء بــــأن الميــــراث مــــن ّ
كمـــا تتعـــرض النســـاء فـــي بعـــض الحـــاالت إلـــى اعتـــداءات لفظيـــة
ـاالت أ�خـــرى،
وجســـدية فـــي حـــال لجوئهـــن إلـــى القضـــاء .أمـــا فـــي حــ ٍ
ممتلكاتهــــن بأســــعار
فتُ ج َبــــر النســــاء مــــن قبــــل عائالتهــــن علــــى بيــــع
ّ
رمزيـــة ألقاربهـــن الذكـــور ،وهـــذه الظاهـــرة شـــائعة جــ ً
ـدا فـــي درعـــا
وديــــر الــــزور .وفــــي حــــاالت ثانيــــة ،تقــــوم العائلــــة بإجبــــار النســــاء
علـــى بيـــع ممتلكاتهـــن ،ولكـــن بســـعر الســـوق ،وهـــو مـــا يحصـــل فـــي
ً
دورا أكبـــر مـــن الـــدور الـــذي
حمـــاة .وربمـــا تلعـــب العـــادات والتقاليـــد
تلعبــــه نصــــوص القوانيــــن المنحــــازة فيمــــا يتعلــــق بحرمــــان المــــرأة
مــــن حقوقهــــا فــــي اإلســــكان واألراضــــي والممتلــــكات.
ـددا كبي ـ ً
وأظه ــرت البيان ــات النوعي ــة والكمي ــة أن ع ـ ً
ـرا م ــن النس ــاء ق ــد
ال يرث ــن ش ـ ً
ـن ،وال حت ــى المي ــراث المنص ــوص
ـن أو أزواجه ـ ّ
ـيئا ع ــن آبائه ـ ّ
عليـــه بالقانـــون .وقـــد شـــوهدت هـــذه الظاهـــرة عبـــر البـــاد ،بأشـــكال
مختلفــــة وعبــــر المجتمعــــات والطوائــــف .ويبــــدو أن االنحيــــاز
االجتماعـــي لـــم يتأثـــر بعـــد بالقوانيـــن الجديـــدة ،فهـــو موجـــود فـــي
المناطـــق األقـــل انحيــ ً
المنحـــازة.
ـازا كمـــا فـــي المناطـــق ذات القوانيـــن ُ
وجـــرى تغييـــر القوانيـــن مـــن قبـــل الســـلطات المحليـــة فـــي مناطـــق
اإلدارة الذاتي ــة ف ــي ش ــمال وش ــرق س ــوريا ،ولك ــن ال ي ــزال هن ــاك دلي ــل
قـــوي علـــى حرمـــان النســـاء مـــن حقوقهـــن فـــي الميـــراث فـــي بعـــض
المناطـــق (الحســـكة والرقـــة) .فقـــد أشـــارت العديـــد مـــن المجيبـــات
فـــي مناطـــق مختلفـــة مـــن الحســـكة إلـــى شـــيوع هـــذه الممارســـات،
بالرغ ــم م ــن ت ــداول فك ــرة أن النس ــاء يمكنه ــن تحصي ــل حقوقه ــن عن ــد
اللجـــوء إلـــى المحاكـــم .أمـــا فـــي المناطـــق الخاضعـــة إلـــى ســـيطرة
الحكومــــة ،فهنــــاك بــــؤر جغرافيــــة حيــــث تهــــدد العــــادات والتقاليــــد
ً
وخصوصــــا
حقــــوق النســــاء فــــي اإلســــكان واألراضــــي والممتلــــكات،
فـــي المحافظـــات الجنوبيـــة :درعـــا والقنيطـــرة والســـويداء.
أمـــا فيمـــا يتعلـــق بـــإدارة الممتلـــكات ،وهـــي مســـألة أ�خـــرى للدراســـة،
ف ــإن هن ــاك نس ــبة كبي ــرة م ــن الح ــاالت الت ــي ت ــرث فيه ــا الم ــرأة أم ـ ً
ـاكا
لتتـــم إدارتهـــا بالنيابـــة عنهـــا مـــن قبـــل أحـــد األقـــارب ،وهـــذه الظاهـــرة
منتشــــرة فــــي ديــــر الــــزور وحلــــب .ولــــم يكــــن هنــــاك ســــوى حــــاالت
قليلــــة حيــــث تديــــر المــــرأة األمــــاك التــــي ورثتهــــا بنفســــها؛ وهــــذا
شـــائع فـــي إدلـــب بحســـب مـــا قالتـــه بعـــض المجيبـــات .ولوحـــظ فـــي
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بعـــض المناطـــق أن أداء األقليـــات علـــى هـــذا الصعيـــد أفضـــل بقليـــل
مــــن المتوســــط عبــــر البــــاد .وكانــــت حقــــوق اإلســــكان واألراضــــي
والممتلـــكات أكثـــر تهميشــ ًـا فـــي درعـــا والالذقيـــة والرقـــة والحســـكة
والســـويداء .لوحـــظ فـــي هـــذه المناطـــق ضغوطــ ًـا اجتماعيـــة كبيـــرة
لمنـــع النســـاء مـــن التحكـــم بالملكيـــات.
أمــــا فــــي المناطــــق التابعــــة لــــإدارة الذاتيــــة فــــي شــــمال وشــــرق
ســــوريا ،فــــإن عــــدم توافــــر الدوائــــر الرســــمية يؤثــــر فــــي قــــدرة
النســــاء علــــى الحصــــول علــــى األوراق الثبوتيــــة .ويُ عتبــــر الحــــال
أفضــــل مــــن هــــذه الناحيــــة فــــي المناطــــق التابعــــة للحكومــــة
الســـورية .ومـــن المثيـــر لالهتمـــام أن النســـاء فـــي المناطـــق الريفيـــة
أشــــرن إلــــى ســــهولة الحصــــول علــــى الوثائــــق .إال أن هــــذه النتائــــج
تحتــــاج المزيــــد مــــن التدقيــــق ،ألن النســــاء فــــي المناطــــق الريفيــــة
ـن حقـــوق اإلســـكان
غالبــ ًـا مـــا يخضعـــن إلـــى قيـــود اجتماعيـــة تحرمهــ ّ
واألراضـــي والممتلـــكات مـــن األســـاس .وفـــي معظـــم األحيـــان ،فـــإن
المؤشــــر اإليجابــــي دليــــل علــــى أنــــه ال ينطبــــق ســــوى علــــى طبقــــة
تتمتــــع بامتيــــازات ضمــــن بيئــــة ُمحافظــــة بطبعهــــا.
مــــن الضــــروري اإللمــــام بمحدوديــــة حقــــوق الميــــراث لفهــــم الحرمــــان
االقتص ــادي ال ــذي تعيش ــه النس ــاء عموم ـ ًـا .ويُ ظه ــر تحلي ــل النتائ ــج رواب ــط
وثيقـــة بيـــن قـــدرة المـــرأة علـــى تحصيـــل حقـــوق اإلســـكان واألراضـــي
والممتلـــكات واحتماليـــة تحصيلهـــا المزيـــد مـــن الحقـــوق .فالمـــرأة التـــي
مخولــــة للحصــــول علــــى القــــروض
تكــــون صاحبــــة أمــــاك ُمســــتقلة
ّ
المالي ــة والعقاري ــة ،م ــا س ــيجعلها ق ــادرة عل ــى تحقي ــق اإلنص ــاف لنفس ــها
وصــــوالً إلــــى بيــــع أمالكهــــا فــــي األوقــــات العصيبــــة .وتشــــكّل حقــــوق
لمختلـــف النشـــاطات
اإلســـكان واألراضـــي والممتلـــكات حجـــر األســـاس ُ
االقتصاديـــة ،كمـــا أنهـــا خطـــوة أولـــى نحـــو اســـتقاللية المـــرأة.
المؤشـــرات الكميـــة لإلنصـــاف فـــي التعليـــم أظهـــرت تباينـــات أقـــل عبـــر
المناطــــق .وأشــــارت المجيبــــات إلــــى أن الفجــــوة فــــي الوصــــول إلــــى
التعلي ــم كان ــت منخفض ــة ج ـ ً
ـدا بي ــن الصبي ــان والبن ــات .وفيم ــا نعل ــم م ــن
نتائـــج االســـتبيان النوعـــي ومـــن مصـــادر أخـــرى أن هـــذه النتائـــج قـــد ال
تكـــون دقيقـــة ،يبقـــى مـــن المهـــم إجـــراء المزيـــد مـــن البحـــث والتحليـــل
الستكشـــاف ســـبب الحصـــول علـــى إجابـــات مختلفـــة جــ ً
ـدا عنـــد ســـؤال
المجيب ــات .ق ــد يتطل ــب ه ــذا إضاف ــة أس ــئلة ف ــي االس ــتبيانات المس ــتقبلية
للتحقـــق مـــن المعلومـــات والحصـــول علـــى تقييـــم أدق .محـــور التعليـــم
أعــــم
يظهــــر جوانــــب أكثــــر حــــول هــــذا الموضــــوع ،وقــــد قــــدّ م شــــرح
ّ
لحالـــة تعليـــم المـــرأة فـــي القســـم المتعلـــق بمحـــور التعليـــم أدنـــاه.
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إن ُمراجعـــة اإلنصـــاف فـــي التعليـــم مشـــروحة بالتفصيـــل
تحــــت البنــــد المعنــــي بمحــــور التعليــــم أدنــــاه .أمــــا هــــذا
ً
ً
ً
مقياســــا
ثانيــــا يُ عتبــــر
موضوعــــا
الجــــزء فســــيتناول
للمســــاواة واإلنصــــاف ،وهــــو اإلنصــــاف فــــي حمايــــة
حقــــوق النســــاء والرجــــال فيمــــا يتعلــــق باإلســــكان
واألراضــــي والممتلــــكات.

34
المتحــــدة
األمــــم
برنامــــج
للمســتوطنات البشــرية فــي المنطقــة
العربيــــة“ .2018 ،المــــرأة واألرض فــــي
العالــــم اإلســــامي :مســــارات لزيــــادة
ف ــرص الوص ــول إل ــى األراض ــي م ــن أج ــل
تحقيــــق التنميــــة والســــام وحقــــوق
اإلنســــان” .نيروبــــي :األمــــم المتحــــدة
للمســــتوطنات البشــــرية

مــــن الناحيــــة الدســــتورية والقانونيــــة ،فــــإن الرجــــال
والنســــاء لديهــــم حقــــوق متســــاوية فيمــــا يتعلــــق
بأمالكهـــم .ولكـــن المـــادة الثالثـــة مـــن الدســـتور الســـوري
ً
مصــــدرا
تنــــص علــــى اعتمــــاد الشــــريعة اإلســــامية
ً
أساســــيا للتشــــريع ،األمــــر الــــذي جــــرى تفســــيره فــــي
التشــــريعات الالحقــــة بشــــكل يقلــــل مــــن فــــرص تســــاوي
ً
وغالبــــا مــــا حــــرم
الميــــراث بيــــن النســــاء والرجــــال.
القانـــون النســـاء مـــن الوكالـــة الالزمـــة إلدارة ممتلكاتهـــن
واالســــتفادة مــــن عائداتهــــا ،كمــــا أن هنــــاك الكثيــــر
مــــن العقبــــات والتعقيــــدات القانونيــــة التــــي تحــــول
دون وصــــول المــــرأة إلــــى االقتصــــاد والحيــــاة العامــــة
فــــي معظــــم األحيــــان (كمــــا هــــو موضــــع أدنــــاه فــــي
المحــــور القانونــــي) .إن تفســــيرات الشــــريعة اإلســــامية
فــــرق بيــــن ُمختلــــف
فــــي ســــوريا والكثيــــر مــــن البــــاد ُت ّ
محظــــورات مختلفــــة للورثــــة
أنــــواع الممتلــــكات وتضــــع
ٍ
وتناقــــل الملكيــــة .وأكثــــر أنــــواع الممتلــــكات انتشــــاراً
فــــي المــــدن هــــي الممتلــــكات الرســــمية الحــــرة؛ ويتيــــح
القانــــون أن يــــرث الرجــــل ضعــــف حصــــة المــــرأة منهــــا.
ً
شــــروطا مختلفــــة فيمــــا يخــــص
إال أن القانــــون يفــــرض
أنــــواع أ�خــــرى مــــن الملكيــــة ،كحقــــوق االنتفــــاع .وأكثــــر
األمـــاك انتشــ ً
ـارا فـــي المناطـــق الريفيـــة هـــي األراضـــي
األميريـــة ،حيـــث يمكـــن لصاحـــب الملكيـــة توريـــث حـــق
االنتفــــاع؛ وتتســــاوى فــــي هــــذه الحالــــة حصــــة المــــرأة
بحصــــة الرجــــل بموجــــب القانــــون .وهنــــاك أكثــــر مــــن
ً
نوعــــا مــــن الممتلــــكات ،لــــكل منهــــا معاملــــة
عشــــرين
قانونيــــة خاصــــة 34.وتختلــــف قوانيــــن الميــــراث نســــبياً
عبــــر مجتمعــــات األقليــــات الدينيــــة فــــي ســــوريا.
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يجــــب أن تــــرث المــــرأة ُحصــــة بمعــــدل ٪ 45-35
مــــن جميــــع أنــــواع الممتلــــكات .ولكــــن حصــــة المــــرأة
فــــي الواقــــع أقــــل مــــن  ٪5بحســــب الخطــــة الخمســــية
العاشــــرة ،والتــــي كان أحــــد أهدافهــــا تــــدارك غيــــاب
العدالــــة والمســــاواة 35 .وتواجــــه النســــاء العديــــد مــــن
العقبــــات االجتماعيــــة والقانونيــــة التــــي تحــــول دون
تحصيــــل حقوقهــــن فــــي الملكيــــة (وهــــي أصــــ ً
ا بعيــــدة
عــــن كونهــــا مثاليــــة ،حتــــى بموجــــب القانــــون) .وعــــاد ًة
المطالبــــة ّ
بحقهــــن
مــــا ُتنصــــح النســــاء بالعــــدول عــــن ُ
مــــن الميــــراث ،وذلــــك بتأثيــــر مــــن العائلــــة أو المجتمــــع.
ً
ً
غالبــــا مــــا يتــــم تشــــجيع النســــاء
إضافــــة إلــــى ذلــــك،
علــــى التنحــــي عــــن إدارة ممتلكاتهــــن بأنفســــهن عندمــــا
الت بذلــــك؛ ليقــــوم الــــزوج أو األخ بــــدور
يكــــن
ّ
مخــــو ٍ
ّ
ّ
ً
قبــــل
نيابــــة
الوصــــي علــــى الممتلــــكات
ّ
عنهــــن .وقلمــــا ُت ِ
المــــرأة علــــى تســــجيل الممتلــــكات الجديــــدة باســــمها،
مــــا يُ ضعــــف مطالبهــــا بالميــــراث فــــي حــــال الطــــاق .وال
يُ ســـمح للمـــرأة أن تأخـــذ الوصايـــة علـــى أبنائهـــا ُ
الق ّصـــر
حــــول إدارة الميــــراث
فــــي حــــال وفــــاة األب؛ ولهــــذاُ ،ت
ّ
36
إلــــى أقــــارب أبعــــد قــــد ال يراعــــون مصالــــح المــــرأة.

 6.5.2نتائج االستطالع الكمي

جـــرى تقييـــم محوريـــن ثانوييـــن ضمـــن محـــور اإلنصـــاف
والمســــاواة :التعليــــم وحقــــوق اإلســــكان واألراضــــي
والممتلــــكات .ولوحــــظ علــــى صعيــــد التعليــــم أن البنــــات
واألوالد كانــــوا متســــاوين مــــن حيــــث مــــدى ســــهولة أو
صعوبـــة وصولهـــم إلـــى المـــدارس عبـــر البـــاد .فحصـــول
البنــــات واألوالد علــــى فــــرص تعليــــم فــــي المــــدارس كان
ســـه ً
ال بعـــض الشـــيء ،وبمعـــدل  .4.1إال أن هنـــاك فروقـــات
جديــــرة بالذكــــر عندمــــا يُ نظــــر إلــــى كل محافظــــة علــــى
حـــدة؛ ففـــي القنيطـــرة علـــى ســـبيل المثـــال ،يقـــف معـــدل
ســــهولة الوصــــول إلــــى المــــدارس بالنســــبة إلــــى البنــــات
عنـــد  3.3بينمـــا يبلـــغ  4.0بالنســـبة إلـــى األوالد .37أمـــا فـــي
الرق ــة ،فيواج ــه األطف ــال م ــن كال الجنس ــين صعوب ــات ف ــي
ً
فرصــــا
الحصــــول علــــى التعليــــم ،ولكــــن البنــــات يملكــــن
ً
ّ
يواجهــــا
مقارنــــة بصعوبــــة أكبــــر
أفضــــل ،بتقييــــم ،2.7
األوالد ،عنـــد  .2.2ويبـــدو أن محافظتـــي درعـــا وطرطـــوس
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 36المجتمــــع الدولــــي للمســــاعدة
القانونيــــة2017 ،

 37مــــن  5إلــــى  :1ســــهل جــــد ًا – ســــهل
نوع ـ ـ ًا مـ ــا – ليـ ــس سـ ـ ً
ـهال وال صعب ـ ـ ًا –
صعــــب نوعــــ ًا مــــا – صعــــب جــــداً
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أداء علـــى صعيـــد ســـهولة حصـــول البنـــات
همـــا األفضـــل ً
واألوالد علــــى فــــرص تعليــــم فــــي المــــدارس.
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شــــكل  :16خارطــــة نتائــــج
المحــــور الثانــــوي الخــــاص
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اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻧﻮي57:
Sweida
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﺑﺎﻹﻧﺼﺎف ﻓﻲ
ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ :
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المجيبــــات ،فــــإن ُمعظــــم العائــــات ُترســــل
بحســــب ُ
أبناءهــــا إلــــى المــــدارس ،وذلــــك بمعــــدل  4.2للبنــــات
ــــجلت أكبــــر فجــــوة بيــــن الجنســــين
وس ّ
و 4.3لــــأوالدُ .38
علــــى صعيــــد التعليــــم فــــي محافظــــة درعــــا ،حيــــث بلــــغ
معـــدل الحصـــول علـــى فـــرص  3.5للبنـــات و 4.0لـــأوالد.
ً
ونظــــرا إلــــى الضائقــــة
المحافظــــات الجنوبيــــة،
أمــــا فــــي ُ
الماديــــة وغيرهــــا مــــن األســــباب ،فــــكان مــــن المتوقــــع أن
ً
ماديــــا .وكان
تذهــــب البنــــات إلــــى العمــــل لدعــــم األســــرة
مـــن الشـــائع أن تتزوجـــن مبكــ ً
ـرا إن لـــم تعملـــن .والعديـــد
مـــن العائـــات فـــي هـــذه المناطـــق ال ُتقـــدّ ر قيمـــة تعليـــم
وســـجلت أقـــل معـــدالت لذهـــاب األطفـــال إلـــى
الفتيـــاتُ .
المــــدارس فــــي الرقــــة ،عنــــد  3.1للبنــــات و 3.3لــــأوالد.
ــــجلت أعلــــى معــــدالت للتعليــــم فــــي طرطــــوس،
بينمــــا ُس ّ
المجيبــــات
عنــــد  4.9للبنــــات و 4.8لــــأوالد .وبنظــــر ُ
اللواتــــي شــــاركن فــــي االســــتطالع ،فــــإن احتماليــــة أن
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0-29
50-59

4.1

اﻷوﻻد

4.1

اﻟﺒﻨﺎت

1
2
3
4
ﺳﻬﻼ ﺻﻌﺐ ﻧﻮﻋ ًﺎ ﻣﺎ ﺻﻌﺐ ﺟﺪاً
ً
ً
ﺳﻬﻞ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ
وﻻ ﺻﻌﺒﺎً

وعلــــى عكــــس التعليــــم ،فــــإن مؤشــــرات اإلنصــــاف
والمســـاواة مثيـــرة للقلـــق علـــى صعيـــد حقـــوق اإلســـكان
واألراضـــي والممتلـــكات فـــي البـــادُ .
وطلـــب مـــن النســـاء
المشـــاركات فـــي االســـتطالع اإلجابـــة علـــى ســـؤال ُمركّـــب
يستفســــر عــــن مــــدى شــــيوع خمــــس حــــاالت ُمختلفــــة
متعلقــــة بحصــــول المــــرأة علــــى حصتهــــا مــــن الميــــراث

شـــكل :17مـــدى ســـهولة أو
صعوبــة وصــول البنــات إلــى
الم ــدارس مقارن ـ ً
ـة ب ــاألوالد
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حســـب القانـــون .فـــي  ٪25مـــن المـــرات ،ال تحصـــل المـــرأة
علــــى حصتهــــا مــــن الميــــراث ألن العائلــــة تســــتولي علــــى
الممتلــــكات وتســــلبها إياهــــا حتــــى عندمــــا تكــــون مــــن
ّ
حقهــــا بموجــــب القانــــون .وهــــذه الحالــــة منشــــرة بشــــكل
خـــاص فـــي مناطـــق اإلدارة الذاتيـــة فـــي شـــمال وشـــرق
س ــوريا (الحس ــكة والرق ــة) كم ــا ف ــي المحافظ ــات الجنوبي ــة
كدرعـــا والقنيطـــرة والســـويداء .وفـــي  ٪17مـــن الحـــاالت
ُتجبــــر المــــرأة مــــن قبــــل عائلتهــــا علــــى بيــــع ممتلكاتهــــا
بســـعر رمـــزي؛ ومـــن الـــدارج أن يحصـــل هـــذا فـــي درعـــا
وديــــر الــــزور أكثــــر مــــن غيرهمــــا مــــن المناطــــق .هنــــاك
 ٪15مـــن الحـــاالت الُأخـــرى حيـــث تقـــوم العائلـــة بإجبـــار
المـــرأة علـــى بيـــع ممتلكاتهـــا ولكـــن بســـعر الســـوق؛ وهـــذا
التصــــرف شــــائع فــــي حمــــاة ،ويحصــــل فــــي  ٪22مــــن
الحــــاالت هنــــاك.

شـــــكــــــــــــل  :18خـــــارطـــــــة
نتائــــج المحــــور الثانــــوي
الخـــــــــــاص باإلنصــــــــــاف
فــــــي حقــــــوق اإلســــــكان
واألراضـ ــي والممتلـ ــكات
حســــب المحافظــــة

41
اﻟﺤﺴﻜﺔ

55
ﺣﻠﺐ

34
اﻟﺮﻗﺔ
ّ

45
دﻳﺮ اﻟﺰور

61
إدﻟﺐ

ﺣﻤﺎة 53

اﻟﻼذﻗﻴﺔ 53
ﻃﺮﻃﻮس 48

50
ﺣﻤﺺ
56
رﻳﻒ دﻣﺸﻖ
اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻧﻮي:
57
اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻹﻧﺼﺎف ﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻹﺳﻜﺎن
Sweida
واﻷراﺿﻲ واﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت
ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ:
0-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70-100

48
اﻟﺴﻮﻳﺪاء

دﻣﺸﻖ 53
اﻟﻘﻨﻴﻄﺮة 45
درﻋﺎ 36
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بالمقابــــل ،فــــي  ٪22مــــن المــــرات ،تــــرث المــــرأة حصتهــــا
مــــن الممتلــــكات ليتــــم إدارتهــــا مــــن قبــــل أحــــد األقــــارب؛
ً
ـيوعا فـــي محافظتـــي ديـــر الـــزور
وهـــذه الحالـــة أكثـــر شــ
وحلــــب .وفــــي  ٪21مــــن المــــرات فقــــط ،تديــــر المــــرأة
ً
حدوثــــا
بنفســــها الممتلــــكات التــــي ورثتهــــا ،وهــــذا أكثــــر
فــــي إدلــــب .ولكــــن االســــتطالع النوعــــي فنّــــد هــــذه
النتائـــج ،حيـــث أشـــارت النســـاء اللواتـــي يأخـــذن حقهـــن
ـن بالفعـــل ،بينمـــا
مـــن الميـــراث أنهـــن قـــد يُ ــ ِ
ـدرن ممتلكاتهــ ّ
ـن حــ ّ
ـق
لـــم تعـــرف العديـــد مـــن ُ
المجيبـــات أن النســـاء لهــ ّ
ً
أساســــا.
فــــي الميــــراث
المختلفــــة إليجــــاد
وجــــرى اســــتخدام نتائــــج الحــــاالت ُ
مؤشــــر مركــــب يــــدل علــــى حقــــوق المــــرأة فــــي ميــــراث
الممتلــــكات علــــى مقيــــاس متــــدرج مــــن  1إلــــى  .5وبلــــغ
المتوس ــط الع ــام ف ــي س ــوريا  .3.0وكان ــت األح ــوال أفض ــل
مــــن غيرهــــا فــــي إدلــــب وريــــف دمشــــق ،حيــــث ســــجلت
معـــدالت  3.5و 3.3علـــى التوالـــي .وكانـــت أقـــل المعـــدالت
فــــي درعــــا والالذقيــــة والرقــــة والحســــكة والســــويداء.
وفمــــا يتعلــــق بوثائــــق اإلســــكان واألراضــــي والممتلــــكات،
ـن أوراق مســـجلة بأســـمائهن
تبيـــن أن بعـــض النســـاء لديهــ ّ
ّ
39
ـجلت
وســ ّ
إلثبـــات ملكيتهــ ّ
ـن للعقـــار ،وذلـــك بمعـــدل ُ . 3.0
أعلـــى نســـب فـــي إدلـــب وريـــف دمشـــق عنـــد  3.7و3.5
علـــى التوالـــي ،بينمـــا ســـجلت أقلهـــا فـــي الحســـكة والرقـــة
عن ــد  ،2.4وربم ــا يع ــود الس ــبب ف ــي ذل ــك إل ــى ع ــدم تواف ــر
الدوائـــر الحكوميـــة المعنيـــة بتســـجيل األراضـــي.
ـن عـــدد أكبـــر مـــن
ويبـــدو أن النســـاء فـــي األريـــاف لديهــ ّ
ً
مقارنــــة مــــع
أوراق إثبــــات الملكيــــة ،وذلــــك بتقييــــم ،3.3
 2.9ف ــي الم ــدن .ه ــذه المؤش ــرات ُتناق ــض بع ــض المفاهي ــم
التــــي توصــــل إليهــــا االســــتطالع النوعــــي .فكــــون المــــرأة
حائــــزة علــــى أوراق تو ّثــــق ملكيتهــــا ال يعنــــي بالضــــرورة
أنهـــا حـــرة فـــي التصـــرف بأمالكهـــا .باإلضافـــة إلـــى ذلـــك،
صحي ــح أن احتمالي ــة وج ــود الوثائ ــق ق ــد تك ــون أعل ــى عن ــد
ـن أمـــاك ،إال أن
الفئـــة الصغيـــرة مـــن النســـاء اللواتـــي لديهــ ّ
التوثيـــق قـــد ال يكـــون أولويـــة بالنســـبة إلـــى المحرومـــات
مـــن ّ
حقهـــن فـــي التملـــك أساســ ًـا .كمـــا أن مجـــرد وجـــود

مــن  5إلــى  :1جميــع النســاء – معظــم
النسـ ــاء – بعـ ــض النسـ ــاء – قلـ ــة مـ ــن
النســـاء – ال نســـاء
39
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وثائـــق تثبـــت ملكيـــة المـــرأة لشـــيء مـــا ليـــس دلي ــ ً
ا علـــى
حصتهـــا العادلـــة مـــن الميـــراث.
نيلهـــا ّ
شـــــــــكــــــــــــل  :19طـــــــــــرق
حصــــــول النســــــاء علــــى
الممتلـــــكات المــتوارثـــــــة
بموجــــــب القانــــون

اﻟﻨﺴﺎء ﻻ ﺗﺮﺛﻦ ﺷﻴﺌ ًﺎ ﻷن
اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺗﺴﺘﺤﻮذ ﻋﻠﻰ ّ
ﺣﺼﺘﻬﻦ
اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن

ّ
ﺣﺼﺘﻬﻦ ﻣﻦ
ﺗﺮث اﻟﻨﺴﺎء
اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎتوﻳﺪرﻧﻬﺎ
ّ
ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻦ

24.8%
20.8%
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ول ــم تظه ــر س ــوى رواب ــط خفيف ــة بي ــن المؤش ــرات الكمي ــة
المرتبط ــة باإلس ــكان واألراض ــي والممتل ــكات ،س ــواء ضمني ـ ًـا
ف ــي نط ــاق ه ــذا المح ــور ،أو حت ــى م ــع باق ــي المح ــاور .م ــن
حيـــث المبـــدأ ،يتبـــع كل مؤشـــر فرضيـــة معينـــة متعلقـــة
بالظــــروف المحليــــة ،ولــــم تظهــــر أي أنمــــاط واضحــــة
لتفســـر توزيـــع حقـــوق اإلســـكان واألراضـــي والممتلـــكات.
وهـــذا يفتـــح مجـــاالً للمزيـــد مـــن البحـــث فـــي المســـتقبل
لفهـــم نظـــرة المجتمعـــات المحليـــة إلـــى مســـألة الممتلـــكات
وكيفي ــة التعام ــل معه ــا ،وق ــد يك ــون م ــن األفض ــل اللج ــوء
إلـــى بحـــث أنثروبولوجـــي لهـــذه الغايـــة.

 6.5.3نتائج االستطالع النوعي
17.4%
ُﺗﺠﺒﺮ اﻟﻨﺴﺎء ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ّ
ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻬﻦ
ﻋﺎﺋﻼﺗﻬﻦ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﻊ
ﺑﺴﻌﺮ رﻣﺰي

 40مـ ــن  5إلـ ــى  :1دائمـ ــا – غالب ـ ـ ًا – بعـ ــض
األحيـ ــان – نـ ــادر ًا – أبـ ــد َا

 38مـ ــن  5إلـ ــى  :1دائمـ ــا – غالب ـ ـ ًا – بعـ ــض
األحيـ ــان – نـ ــادر ًا – أبـ ــد َا

22.4%
14.6%

ُﺗﺠﺒﺮ اﻟﻨﺴﺎء ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻋﺎﺋﻼﺗﻬﻦ
ّ
ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻬﻦ ﺑﺴﻌﺮ
ﻋﻠﻰ ﺑﻴﻊ
اﻟﺴﻮق

ّ
ﺣﺼﺘﻬﻦ ﻣﻦ
ﺗﺮث اﻟﻨﺴﺎء
اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت وﻟﻜﻦ أﺣﺪ اﻷﻗﺎرب
ّ
ﻋﻨﻬﻦ
ﻳﺪﻳﺮﻫﺎ ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ

ويمكــــن مالحظــــة التمييــــز ضــــد النســــاء بشــــكل أوضــــح
فــــي حــــال غيــــاب رجــــال العائلــــة .وليــــس هنــــاك ســــوى
حـــاالت قليلـــة يكـــون فيهـــا عقـــد اإليجـــار باســـم إحـــدى
نســــاء العائلــــة ،وذلــــك بمعــــدل  .403.3وهــــذه الممارســــة
ً
شــــيوعا فــــي
شــــائعة فــــي الســــويداء ،عنــــد  ،3.8وأقــــل
الرقــــة ،عنــــد  .2.1كمــــا أنــــه مــــن الــــدارج إيجــــاد هــــذه
الظاهــــرة فــــي المناطــــق الريفيــــة ،بمعــــدل  ،3.7كمــــا فــــي
المناطـــق ذات األوضـــاع االقتصاديـــة الصعبـــة ،كذلـــك عنـــد
 .3.7ولكــــن إبــــرام العقــــد مــــن قبــــل المــــرأة ال يعنــــي أن
هنالـــك عقــ ً
ـدا مكتوبــ ًـا فع ــ ً
ا؛ فكثيـــر مـــن الترتيبـــات مـــن
هـــذا النـــوع تكـــون شـــفهية ،مـــا يعنـــي أن موقـــف المـــرأة
ً
ضعيفــــا.
يظــــل
وفــــي أغلــــب األحيــــان ،ال تلجــــأ النســــاء إلــــى النظــــام
القضائــــي الرســــمي فــــي الحــــاالت التــــي تســــتدعي ذلــــك،
كالخـــاف حـــول الميـــراث ،وينعكـــس هـــذا بتقييـــم .412.9
ـجلت أقـــل احتماليـــة للجـــوء المـــرأة إلـــى القضـــاء
وقـــد ُســ ّ
فــــي الرقــــة وديــــر الــــزور والحســــكة.

إن المســــاواة علــــى صعيــــد التعليــــم موضحــــة أكثــــر
فــــي القســــم المعنــــي بمحــــور التعليــــم .أمــــا هــــذا الجــــزء
فســـيركز علـــى المســـاواة فـــي تحصيـــل حقـــوق اإلســـكان
واألراضــــي والممتلــــكات.

الميراث

المجيبــــات
فــــي االســــتطالع النوعــــيُ ،طلــــب مــــن ُ
عليهــــن
التفكيــــر فــــي نفــــس الحــــاالت التــــي عُ رضــــت
ّ
فــــي االســــتطالع الكمــــي ،ولكــــن مــــع التمعّ ــــن بهــــا أكثــــر
ً
وغالبــــا
وذكــــر بعــــض األمثلــــة والمالحظــــات الشــــخصية.
المجيبـــات هنـــا إلـــى روابـــط مباشـــرة تتعلـــق
مـــا أشـــارت ُ
بالعـــادات والتقاليـــد (بخـــاف نتائـــج االســـتطالع الكمـــي).
ومــــن ضمــــن الحــــاالت التــــي ًطلــــب مــــن المجيبــــات
وصفهــــا هــــي اآلتيــــة:
فـــي حـــال وفـــاة أحـــد األبويـــن (وخصوصــ ًـا األب) :قالـــت
أبويهــــن
معظــــم المجيبــــات إن الفتيات/النســــاء ال يرثــــن
ّ
بحســـب العـــادات والتقاليـــد ،وال يشـــعرن أن الميـــراث مـــن
ً
ّ
أساســــا لعــــدّ ة أســــباب .وأشــــارت المجيبــــات عبــــر
هــــن
حق ّ
البـــاد إلـــى أمثلـــة متشـــابهة:

ـن علـــى
۬ ُتحافـــظ النســـاء علـــى وحـــدة العائلـــة بحفاظهــ ّ
ً
شــــعورا
وحــــدة اإلرث .وتكــــون هــــذه هــــي الرغبــــة
ً
طوعيــــا للنســــاء فــــي بعــــض الحــــاالت ،إال أنهــــن
يخضعــــن إلــــى ضغــــوط مجتمعيــــة كبيــــرة لتحقيــــق
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ذل ــك ف ــي ح ــاالت أ�خ ــرى .ف ــي بع ــض األحي ــان ،يرف ــض
الرجــــال أن تــــرث الزوجــــة عائلتهــــا ،وإن لــــم يرفضــــوا
بالمطلـــق فإنهـــم يرفضـــون أن تســـتعمل المـــرأة ورثتهـــا
للمســـاهمة فـــي تغطيـــة مصاريـــف العائلـــة ،ويفضلـــون
أن تســــتعملها لنفقتهــــا الشــــخصية .بالمقابــــل ،تحدثــــت
المجيبــــات عــــن الكثيــــر مــــن الحــــاالت التــــي أ�جبــــرت
فيهـــا الفتيات/النســـاء فـــي بيـــع حصتهـــن مـــن الميـــراث
ـن بس ــعر الس ــوق أو بس ــعر رم ــزي .وم ــن الملف ــت
إلخوته ـ ّ
ً
لالنتبـــاه أن الســـعر الرمـــزي يكـــون أحيانـــا أعلـــى مـــن
ســــعر الســــوق.
۬األخ ه ــو معي ــل األس ــرة وتق ــع عل ــى عاتق ــه مس ــؤوليات
أكبــــر .وصرحــــت الكثيــــر مــــن المجيبــــات أن «الرجــــال
تكرســـت هـــذه
يتحملـــون أعبـــاء حياتيـــة أكبـــر» .وقـــد ّ
الفكــــرة فــــي عقــــول البنــــات بفعــــل األمهــــات وليــــس
فقـــط األقـــارب الذكـــور.
۬العائلـــة ال تريـــد تقســـيم ممتلكاتهـــا وترفـــض مشـــاركتها
مـــع رجـــال غربـــاء (أزواج البنـــات).

ـن علـــى درايـــة ّ
بحقهـــن
۬معظـــم النســـاء/البنات لـــم يكــ ّ
ً
أساســــا .وتفاجــــأت البعــــض بالســــؤال،
فــــي الميــــراث
بينمــــا قالــــت أ�خريــــات إن «النســــاء ال ترثــــن شــــيئاً
ً
طبعــــا» وإن «الميــــراث هــــو حــــق األخ» و «اختــــرت أن
أعطــــي حصتــــي مــــن الميــــراث ألخــــي» ،إلــــخ .وهــــذه
اآلراء الذكوريــــة حــــول الميــــراث تناقــــض النتائــــج
ً
وخصوصــــا تلــــك التــــي تــــدل علــــى مســــتوى
الكميــــة،
عــــال مــــن المســــاواة كمــــا فــــي إدلــــب .ويرجــــح أن
ٍ
يكـــون تفســـير ذلـــك هـــو أن النســـاء اللواتـــي تتمتعـــن
ببعـــض الميـــزات هـــم فقـــط مـــن لديهـــن القـــدرة علـــى
اتخـــاذ قـــرارات متعلقـــة بالممتلـــكات وإدارتهـــا .وهنـــاك
حاجــــة إلــــى دراســــة أدق لفهــــم الرابــــط بيــــن درايــــة
المــــرأة بحقوقهــــا واحتماليــــة كســــبها لهــــذه الحقــــوق.

۬النســــاء ال يملكــــن مــــا يلــــزم مــــن الوقــــت والمهــــارات
إلدارة الممتلـــكات .استشـــهدت المجيبـــات بقصـــص عـــن
نســــاء ســــمحن إلخوتهــــن بــــإدارة ممتلكاتهــــن مقابــــل
ـن بحصـــة مـــن العائـــدات واألربـــاح .ولـــم تكـــن
انتفاعهــ ّ
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ه ــذه الح ــاالت ش ــائعة ،وغالب ـ ًـا م ــا كان الدخ ــل المذك ــور
المش ــار إليه ــا .وق ــد
ال يتناس ــب م ــع طبيع ــة الممتل ــكات ُ
لجـــأت النســـاء فـــي بعـــض الحـــاالت إلـــى الـــزوج بـــدالً
ممتلكاتهــــن.
مـــن األخ إلدارة
ّ
۬فــــي بعــــض المجتمعــــات الريفيــــة ،يمكــــن للمــــرأة أن
تـــرث المنـــزل بينمـــا يـــرث الرجـــل األراضـــي وغيرهـــا
مــــن الممتلــــكات اإلنتاجيــــة.
۬فـــي بعـــض الحـــاالت ،تـــرث النســـاء حصـــة مـــن حقـــوق
االنتفــــاع حتــــى عندمــــا تكــــون الممتلــــكات مســــجلة
باســـم األخ ،كمـــا يحصـــل فـــي الالذقيـــة.
فــــي حــــال وفــــاة الــــزوج :قالــــت معظــــم المجيبــــات إن
هنـــاك عـــدد مـــن الحـــاالت التـــي يُ طلـــب فيهـــا مـــن المـــرأة
إخـــاء المنـــزل بعـــد وفـــاة زوجهـــا ،خصوصــ ًـا إن لـــم يكـــن
لديهـــا أطفـــال ،أو إن كان لديهـــا بنـــات فقـــط (إذ أن وجـــود
ولــــد صغيــــر قــــد يحمــــي النســــاء ويضمــــن لهــــن البقــــاء
فـــي المنـــزل ،بينمـــا إن لـــم يكـــن لديهـــن أطفـــال أو إن كان
لديهـــا بنـــات فذلـــك يزيـــد مـــن احتماليـــة طردهـــا) .وتقـــل
احتماليــــة حصــــول المــــرأة علــــى حصتهــــا مــــن الميــــراث
أو بقائهــــا فــــي المنــــزل إذا كانــــت هــــي الزوجــــة الثانيــــة.
وأشــــارت المجيبــــات إلــــى العديــــد مــــن الحــــاالت حيــــث
تشــــردت النســــاء فــــي الشــــوارع أو ذهبــــن إلــــى مالجــــئ
النازحيــــن مــــع أنهــــن لــــم يكــــن نازحــــات .إال أن النســــاء
فـــي بعـــض الحـــاالت كـــن يذهبـــن إلـــى بيـــوت عائالتهـــن
ً
طوعــــا ،ألن «ســــكن المــــرأة وحدهــــا عيــــب» كمــــا قالــــت
إحــــدى المجيبــــات.
فـــي حـــال الطـــاق :علـــى النســـاء مغـــادرة المنـــزل حتـــى
لـــو اســـتثمرن فيـــه لســـنوات .وإذا كانـــت المـــرأة المطلقـــة
يافعــــة فمــــن المرجــــح أن ُتجبــــر علــــى االنتقــــال للعيــــش
ً
حفاظــــا علــــى شــــرف العائلــــة .فــــي بعــــض
مــــع أهلهــــا،
الحــــاالتُ ،تطــــرد المــــرأة مــــن بيتهــــا إذا اختفــــى زوجهــــا،
ً
مطلوبــــا بســــبب آرائــــه السياســــية .أمــــا فــــي
أو إذا كان
المناطــــق التابعــــة للحكومــــة الســــورية ،وباإلضافــــة إلــــى
ـن ،فقـــد جـــرى
إجبـــار النســـاء علـــى مغـــادرة بيـــوت أزواجهــ ّ
حرمانهــــن مــــن «البطاقــــة الذكيــــة» مــــا أفقدهــــن القــــدرة
ّ
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علــــى شــــراء البضائــــع المدعومــــة فــــي المناطــــق التــــي
ً
وغالبــــا مــــا اضطــــرت المــــرأة
تســــيطر عليهــــا الحكومــــة.
للتنــــازل عــــن ممتلكاتهــــا فــــي حــــال طلبــــت الطــــاق مــــن
زوجهــــا ،ليوافــــق لهــــا علــــى طلبهــــا .ولــــم تســــجل ســــوى
حــــاالت قليلــــة حيــــث بقيــــت النســــاء فــــي بيوتهــــن فــــي
حــــال وفــــاة الــــزوج أو حــــدوث الطــــاق.

القــــدرة علــــى الوصــــول إلــــى قنــــوات القانــــون
والوســــاطة (الرســــمية وغيــــر الرســــمية)

معظ ــم النس ــاء عب ــر الب ــاد ال تلج ــأن إل ــى النظ ــام القضائ ــي
الرســـمي لفــ ّ
ـض النزاعـــات حـــول الميـــراث ،وذلـــك بدافـــع
ـن ،أو
الحف ــاظ عل ــى س ــمعة العائل ــة وع ــدم اس ــتفزاز إخوته ـ ّ
ـن ،بينمـــا تشـــعر النســـاء فـــي الكثيـــر مـــن الحـــاالت
أمهاتهــ ّ
ً
أن الميـــراث ليـــس مـــن ّ
ـن أساســـا .وعـــاد ًة مـــا تلجـــأ
حقهــ ّ
أمهاتهــــن فــــي المقــــام األول ،ثــــم يلجــــأن
النســــاء إلــــى
ّ
إلــــى أحــــد كبــــار األقــــارب كوســــيط ،وإن لــــم يُ ثمــــر ذلــــك
فيلجــــأن إلــــى قنــــوات وســــاطة غيــــر رســــمية كالكنائــــس
ورجــــال الديــــن ومجالــــس األقليــــات ولجــــان التحكيــــم
المحليــــة و/أو أحــــد الشــــخصيات العامــــة الموثوقــــة .أمــــا
فيعتبــــر نــــادر الحــــدوث ،ولكــــن
التحكيــــم بالتراضــــيُ ،
حــــاالت تســــتعين فيهــــا
بعــــض المجيبــــات أشــــرن إلــــى
ٍ
المـــرأة بمحكّـــم خارجـــي (أحـــد كبـــار العائلـــة أو المجتمـــع)
ّ
لحــــل المشــــكلة.
وقالــــت معظــــم المجيبــــات إن النســــاء ال تلجــــأن إلــــى
الشـــرطة أو المحكمـــة إال فـــي حـــاالت نـــادرة جــ ً
ـدا .وغالبــ ًـا
م ــا يك ــون اللج ــوء إل ــى وس ــاطة النظ ــام القضائ ــي الرس ــمي
متســ ً
ـما بوصمـــة عـــار .وقالـــت النســـاء فـــي بعـــض الحـــاالت
تعرضــــن لالعتــــداءات اللفظيــــة والجســــدية بســــبب
إنهــــن ّ
لجوئهــــن للنظــــام القانونــــي.
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 6.6الحقوق السياسية

«ال أريد أن أكون أضحوكة أمام الجميع»

إن محـــور الحقـــوق السياســـية هـــو المحـــور الـــذي تظهـــر
وحرمانهــــن
فيــــه أعلــــى درجــــات التمييــــز ضــــد النســــاء
ّ
حقوقهــــن .هنــــاك حالــــة عامــــة مــــن عــــدم الثقــــة
مــــن
ّ
بالنظــــام السياســــي فــــي ســــوريا ،لكــــن المســــاوئ أكبــــر
بكثيــــر للنســــاء مــــن الرجــــال فــــي هــــذا اإلطــــار .وبينمــــا
تســـتطيع النســـاء الترشـــح للمناصـــب العامـــة والمشـــاركة
فــــي العمليــــة السياســــية ،إال أن هنــــاك اعتقــــاد ســــائد
بيــــن المجيبــــات بــــأن العمــــل السياســــي قــــذر وغيــــر
ً
عمومــــا .إن ّ
ترشــــح
مالئــــم النخــــراط النســــاء فيــــه
النســــاء لمناصــــب سياســــية أمــــر قليــــل الحــــدوث فــــي
معظــــم أرجــــاء البــــاد ،وقــــد أشــــار االســــتطالع إلــــى
فجــــوة بيــــن الجنســــين فيمــــا يتعلــــق بالمشــــاركة فــــي
االنتخابــــات المحليــــة والبرلمانيــــة .وبالــــكاد توجــــد أي
إحصـــاءات حـــول مشـــاركة النســـاء فـــي االنتخابـــات فـــي
ســــوريا .وأشــــارت نتائــــج االســــتطالع إلــــى أن النســــاء
أق ــل إقب ــاالً م ــن الرج ــال عل ــى التصوي ــت بس ــبب عوام ــل
اجتماعيـــة وأمنيـــة عديـــدة .باإلضافـــة إلـــى ذلـــك ،فـــإن
النســــاء ال يحظيــــن إال بدرجــــة محــــدودة مــــن التواصــــل
مناطقهــــن
مــــع السياســــيين المحلييــــن الذيــــن يمثلــــون
ّ
ً
ومجتمعاتهــــن؛ أمــــا الرجــــال فهــــم أقــــدر نســــبيا علــــى
ّ
التواصــــل مــــع السياســــيين لينقلــــوا إليهــــم همومــــاً
مجتمعيــــة .أمــــا النســــاء ،وفــــي الحــــاالت النــــادرة التــــي
يتواصلـــن فيهـــا مـــع أحـــد السياســـيين فـــإن ذلـــك يكـــون
الطالعـــه علـــى شـــأن خـــاص ،كأن يكـــون ابنهـــا موقوفــ ًـا
ً
ً
ً
عمومــــا ،فــــإن هنــــاك فروقــــات
مختفيــــا.
مســــجونا أو
أو
ملحوظــــة بيــــن الجنســــين فيمــــا يتعلــــق بتحصيــــل
الحقــــوق السياســــية وممارســــتها فــــي ســــوريا.
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ويبــــدو أن هنــــاك عالقــــة بيــــن العوامــــل االجتماعيــــة واالقتصاديــــة
والثقافيـــة واألمنيـــة مـــن جهـــة ،وانتخـــاب النســـاء للمناصـــب العامـــة
والفجــــوة بيــــن الجنســــين لــــدى الناخبيــــن مــــن جهــــة أخــــرى .كمــــا
يبــــدو أن فــــرص النســــاء فــــي الوصــــول إلــــى مناصــــب سياســــية
تكــــون أعلــــى فــــي المــــدن الكبيــــرة وفــــي المجتمعــــات ذات الدخــــل
المتوســــط أو المحــــدود .ومــــن بيــــن التحديــــات التــــي تحــــول دون
مشـــاركة النســـاء فـــي السياســـة هـــي وصمـــة العـــار المرتبطـــة بذلـــك،
إضافــ ً
ـة إلـــى افتقـــار النســـاء إلـــى الخبـــرة الالزمـــة لهـــذا النـــوع مـــن
العمـــل .وفيمـــا يتعلـــق باالنتخابـــات البرلمانيـــة ،فقـــد كانـــت الفجـــوة
بيـــن الجنســـين لـــدى الناخبيـــن كبيـــرة فـــي المناطـــق الريفيـــة ،بينمـــا
كان الفــــارق أقــــل فــــي المناطــــق الصغيــــرة التــــي تتمتــــع بظــــروف
اقتصاديــــة جيــــدة ،حيــــث زاد معــــدل مشــــاركة النســــاء .كمــــا أن
زعزعـــة االســـتقرار األمنـــي فـــي بعـــض المجتمعـــات جعلـــت االنخـــراط
فـــي السياســـية غيـــر محبـــذ للرجـــال والنســـاء علـــى حـــد ســـواء ،إال أن
ـن أكثـــر عرضـــة للتحـــرش
النســـاء المرشـــحات للمناصـــب السياســـية كــ ّ
ً
الجنســـي .وكانـــت الحقـــوق السياســـية متدنيـــة عمومـــا فـــي جميـــع
أرجــــاء ســــوريا ،ولكــــن ممارســــة هــــذه الحقــــوق المحــــدودة تختلــــف
نســ ً
ـيبا مـــن ســــياق إلــــى آخــــر.
إن القوانيــــن المعمــــول بهــــا فــــي مناطــــق اإلدارة الذاتيــــة الكرديــــة
فـــي شـــمال وشـــرق ســـوريا تقتضـــي بتشـــارك المناصـــب العامـــة بيـــن
الرجـــال والنســـاء ،وال بـــد أن تحظـــى النســـاء علـــى  ٪40أو أكثـــر مـــن
المقاعـــد فـــي كافـــة مجالـــس الحكـــم ،األمـــر الـــذي زاد مـــن مشـــاركة
النســـاء فـــي العمـــل السياســـي المحلـــي بنســـبة ملحوظـــة .ولكـــن ليـــس
فـــي البيانـــات مـــا يشـــير إلـــى نـــوع السياســـيات االنتخابيـــة فـــي تلـــك
المناطـــق التـــي تتيـــح للنســـاء الفـــوز بالمناصـــب العامـــة والبقـــاء فيهـــا.
وبالرغـــم مـــن مشـــاركة النســـاء بشـــكل كبيـــر (كناخبـــات ومرشـــحات)،
إال أن هــــذه المناطــــق بحاجــــة إلــــى التقــــدم أكثــــر بعــــد فيمــــا يتعلــــق
وبيــــن
بنظــــرة المجتمــــع إلــــى مشــــاركة النســــاء فــــي السياســــةّ .
االســــتطالع أن التمييــــز ضــــد النســــاء العامــــات فــــي السياســــية أمــــر
شـــائع فـــي العديـــد مـــن المجتمعـــات ،وهنـــاك تحيـــزات حـــول جـــدوى
مشـــاركتهن باألســـاس .وســـيكون مـــن المثيـــر لالهتمـــام التعقيـــب علـــى
هــــذه النتائــــج بإجــــراء بحــــث إضافــــي لفهــــم نظــــام الكوتــــا النســــائية
وأثرهــــا فــــي تغييــــر اآلراء الســــلبية حــــول مشــــاركة النســــاء فــــي
السياســــة علــــى المــــدى البعيــــد .كمــــا أن النســــاء فــــي هــــذه المناطــــق
أكثـــر عرضـــة للتهديـــدات األمنيـــة علـــى يـــد تنظيـــم الدولـــة اإلســـامية
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وخالياهـــا النائمـــة التـــي تســـتهدف النســـاء العامـــات فـــي السياســـية
علــــى وجــــه الخصــــوص .بالمقابــــل ،أشــــارت المجيبــــات فــــي هــــذه
ـكاويهن.
المناطـــق إلـــى درجـــة عاليـــة مـــن اســـتجابة السياســـيين لشــ
ّ
أمــــا فــــي مناطــــق الحكومــــة الســــورية والمجموعــــات المتمــــردة
المدعومــــة مــــن تركيــــاّ ،
فقلــــت فــــرص النســــاء فــــي الوصــــول إلــــى
المناصــــب العامــــة .ولطالمــــا كانــــت احتماليــــة انتخــــاب النســــاء
ضعيفــــة فــــي مناطــــق الحكومــــة ،ولــــم تكــــن هنــــاك أنمــــاط واضحــــة
فــــي االنتخابــــات البرلمانيــــة فيمــــا يتعلــــق بالمســــاحة والصالحيــــات
المخصصــــة لمشــــاركة النســــاء فــــي السياســــية ،حيــــث أظهــــرت
المحافظــــات المختلفــــة أنمــــاط متضاربــــة.
ُ
وقــــد يكــــون مــــن المفيــــد إجــــراء دراســــة مســــتقبلية حــــول
االســــتراتيجيات االنتخابيــــة التــــي أعدتهــــا النســــاء الفائــــزات فــــي
االنتخابـــات ،وذلـــك ألخـــذ دروس مســـتفادة مـــن الحمـــات االنتخابيـــة
الناجحـــة .أمـــا فـــي مناطـــق هيئـــة تحريـــر الشـــام فأشـــارت النتائـــج
إلـــى تســـاوي فـــرص النســـاء والرجـــال فـــي الوصـــول إلـــى المناصـــب
العامـــة ،وهـــذا يُ ناقـــض مـــا نعرفـــه مـــن معلومـــات عـــن هـــذه المنطقـــة،
وربمـــا يك ـــون هـــذا دلي ــ ً
ا علـــى محدودي ـــة االنتخابـــات التـــي ُتقـــام
ً
انتخابــــات للنقابــــات ومجالــــس
غالبــــا
هنــــاك عــــاد ًة ،والتــــي تكــــون
ٍ
المجتمـــع المدنـــي ،وليـــس للمناصـــب الحكوميـــة الرســـمية .ويبـــدو أن
فـــرص النســـاء فـــي الفـــوز فـــي االنتخابـــات علـــى نطـــاق صغيـــر قـــد
زادت علــــى مــــدار الســــنوات القليلــــة األخيــــرة ،بحســــب مــــا أشــــارت
بعــــض المقابــــات.

 6.6.1مراجعة عامة لما قبل العام 2011

إن مشـــاركة النســـاء فـــي الحيـــاة السياســـة لهـــا تعقيداتهـــا الخاصـــة،
ومـــع ذلـــك ،فـــا يمكـــن النظـــر إليهـــا بمعـــزل عـــن الحيـــاة السياســـية
ً
عمومــــا .إن وصــــول النســــاء إلــــى المناصــــب العامــــة
فــــي ســــوريا
ً
أخــــذ يــــزداد تدريجيــــا ،وكان ذلــــك بدافــــع قــــرارات سياســــية نابعــــة
مــــن مواقــــع ســــلطوية ،وليــــس بســــبب مطالبــــة القاعــــدة الشــــعبية
النســـوية بهـــذه الحقـــوق .وقـــد حصلـــت النســـاء علـــى حـــق االنتخـــاب
عــــام  ،1949عقــــب أول انقــــاب عســــكري ما-بعــــد االســــتقالل،
ً
ديمقراطيــــا .وكان
والــــذي أطــــاح بالحكومــــة والبرلمــــان المنتخبيــــن
ً
ً
ّ
بحــــق
مشــــروطا ،إذ لــــم يُ عتــــرف
حقــــا
حــــق المــــرأة فــــي التصويــــت
االقتــــراع العــــام إال بعــــد قيــــام انقــــاب عســــكري آخــــر عــــام .1953
ودخلــــت النســــاء البرلمــــان ألول مــــرة بتعييــــن مــــن القيــــادة العليــــا
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لحكومــــة الجمهوريــــة المتحــــدة التــــي جمعــــت ســــوريا
ً
أيضــــا فــــي
ومصــــر عــــام  .1958وجــــرى تعييــــن النســــاء
مجلـــس األمـــة عـــام  1965وفـــي مجلـــس الشـــعب عامـــي
 1969و.1971

 42الهيئـ ــة السـ ــورية لشـ ــؤون األسـ ــرة
والســــكان“ .2007 ،نحــــو التمكيــــن
السياســــي للمــــرأة الســــورية”.
دمشــــق :الهيئــــة الســــورية لشــــؤون
األســــرة والســــكان وصنــــدوق األمــــم
المتحــــدة اإلنمائــــي للمــــرأة.
https://undocs.org/pdf?symbol=ar/CEDAW/C/SYR/2
43
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 44الهيئـ ــة السـ ــورية لشـ ــؤون األسـ ــرة
والســــكان.2007 ،
 45المرجع نفسه

https://undocs.org/pdf?symbol=ar/CEDAW/C/SYR/2
46
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 47الهيئـ ــة السـ ــورية لشـ ــؤون األسـ ــرة
والســــكان.2007 ،

بالتالــــي ،اســــتمرت زيــــادة عــــدد النســــاء فــــي البرلمــــان
حتـــى أصبحـــن يشـــكلن نســـبة  ٪12تقريبــ ًـا؛ إال أن معظـــم
النســــاء جــــرى انتخابهــــن ضمــــن قائمــــة حــــزب البعــــث
واالئتــــاف الحاكــــم .وكان للمرشــــحات المســــتقالت
فـــرص أضع ـــف م ـــن نظرائه ـــن الرجـــال بالف ـــوز بالمقاعـــد
ً
جــــدا مــــن
المســــتقلة ،والتــــي تشــــكل نســــبة ضئيلــــة
المقاعــــد إجمــــاالً 42.ولــــم تترشــــح الكثيــــر مــــن النســــاء
لهــــن
لالنتخابــــات المحليــــة ،وكانــــت أعلــــى نســــبة فــــوز
ّ
43
تشــــكّل  ٪9مــــن المقاعــــد وذلــــك فــــي عــــام .2007
وشــــكلت المرشــــحات نســــبة  ٪8مــــن إجمالــــي عــــدد
ـات بالتســـاوي عبـــر
ـن موزعــ ٍ
ـن لـــم يكــ ّ
المرشـــحين ،إال أنهــ ّ
ً
أرجــــاء البــــاد 44.ويعتبــــر تمثيــــل النســــاء ضعيفــــا ضمــــن
الناخبيــــن ،ولكــــن اإلحصــــاءات حــــول فئــــات الناخبيــــن
فـــي ســـوريا عشـــوائية وليســـت متوفـــرة لـــكل الـــدورات
االنتخابيــــة 45.وقــــد زاد تعييــــن النســــاء فــــي المناصــــب
العامـــة فـــي الســـنوات العشـــر األخيـــرة التـــي ســـبقت عـــام
 ،2011حيـــث جـــرى تعييـــن أربـــع وزيـــرات عوضــ ًـا عـــن
اثنتيـــن ،كمـــا شـــغلت امـــرأة منصـــب نائـــب الرئيـــس وزاد
ً
تدريجيــــا عــــدد القاضيــــات والمســــؤوالت فــــي المناصــــب
العامــــة 46.وانتشــــرت النســــاء فــــي مختلــــف المجــــاالت
علــــى الصعيــــد الوطنــــي والمحلــــي وعلــــى مســــتوى
الحكومـــة والنقابـــات العماليـــة التابعـــة لهـــا .إضافــ ً
ـة إلـــى
ذلــــك ،فقــــد ّ
ترقــــت النســــاء فــــي المراتــــب والمناصــــب
القياديــــة لحــــزب البعــــث .ولكــــن ،وبحســــب مــــا أفــــادت
هــــؤالء النســــاء فــــي مقابــــات أجريــــت معهــــن ،فــــإن
مشــــاركتهن
فوزهــــن فــــي االنتخابــــات لــــم يكــــن يعنــــي
ّ
ّ
47
فــــي وضــــع سياســــيات الحــــزب وتوجيــــه برنامجــــه.
إن إصــــدار عــــام  1973مــــن الدســــتور الســــوري ســــاوى
بيــــن النســــاء والرجــــال مــــن حيــــث حقــــوق المواطنــــة،
وذلــــك بحســــب المــــادة  25وكمــــا هــــو منصــــوص عليــــه
فـــي المـــادة  ،45مـــا فـــاده أن الحكومـــة يجـــب أن توفـــر
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للنســــاء الفــــرص التــــي تمكّ
نهــــن مــــن «المشــــاركة الكاملــــة
ّ
والفعالـــة فـــي الحيـــاة السياســـية واالجتماعيـــة والثقافيـــة
واالقتصاديــــة» .ولكــــن الشــــريعة اإلســــامية بقيــــت هــــي
ـص المـــادة  .3وفـــي
المصـــدر الرئيســـي للتشـــريع كم ـــا تنــ ّ
ســــياق تقاريرهــــا حــــول تطبيــــق اتفاقيــــة القضــــاء علــــى
جميــــع أشــــكال التمييــــز ضــــد المــــرأة ،أشــــارت الحكومــــة
الســــورية فــــي كثيــــر مــــن األحيــــان إلــــى خصوصيــــة
الشــــريعة اإلســــامية والعــــادات المجتمعيــــة المســــتمدة
منهـــا ،وكانـــت تســـتعمل هـــذه الحج ـــة لتبريـــر تحفظاتهـــا
علـــى العديـــد مـــن بنـــود االتفاقيـــة .وكانـــت العديـــد مـــن
تحفظـــات الحكومـــة علـــى االتفاقيـــة تؤثـــر علـــى التمكيـــن
48
السياســـي للمـــرأة ســـواء بشـــكل مباشـــر أو غيـــر مباشـــر.

 6.6.2نتائج االستطالع الكمي

بحســــب المجيبــــات ،فــــإن فــــرص النســــاء بــــأن يٌ نتخبــــن
للمناصــــب العامــــة أقــــل مــــن فــــرص الرجــــال ،وذلــــك
بتقييــــم بلــــغ ( 1.3-علــــى مقيــــاس متــــدرج مــــن 2+
إلــــى  .49)2-وكانــــت فــــرص النســــاء أقــــل بكثيــــر فــــي
بعــــض المحافظــــات كدرعــــا وطرطــــوس وريــــف دمشــــق
وحمــــص .أمــــا فــــي الحســــكة فكانــــت فــــرص النســــاء
أقــــرب مــــا يمكــــن ألن تكــــون متســــاوية مــــع الرجــــال،
ً
عمومــــا فــــي
عنــــد  .0.4-ويبــــدو أن فــــرص النســــاء أقــــل
مناطـــق الحكومـــة المركزيـــة ومناطـــق الجيـــش الســـوري
الحــــر المدعــــوم مــــن تركيــــا (منطقــــة درع الفــــرات).
ويبـــدو أن النســـاء يحظيـــن بفـــرص انتخابيـــة أعلـــى فـــي
المـــدن الكبيـــرة ،خصوصــ ًـا فـــي المجتمعـــات ذات الدخـــل
بيــــن
المتوســــط إلــــى المحــــدود .ولكــــن االســــتطالع لــــم يُ ّ
أنــــواع المناصــــب العامــــة التــــي ترتفــــع فيهــــا احتماليــــة
فــــوز النســــاء .بينمــــا كان االســــتطالع النوعــــي أكثــــر
دقــــة ،وأشــــار إلــــى ارتفــــاع احتماليــــة فــــوز النســــاء فــــي
المجـــات األقـــل أهميـــة ،وليـــس فـــي المناصـــب الكبيـــرة
علــــى صعيــــد صناعــــة القــــرار.
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 48المرجع نفسه

 49مـ ــن  +2إلـ ــى  :-2لـ ــدى النسـ ــاء فـ ــرص
أعل ــى بكثي ــر م ــن الرج ــال  -ل ــدى النس ــاء
ف ــرص أعل ــى بقلي ــل م ــن الرج ــال  -ل ــدى
النســــاء والرجــــال الفــــرص نفســــها -
لـــدى الرجـــال فـــرص أعلـــى بقليـــل مـــن
النســــاء  -لــــدى الرجــــال فــــرص أعلــــى
بكثيـــر مـــن النســـاء
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 50م ــن  5إل ــى  :1جمي ــع النس ــاء تصوت ــن
– معظــــم النســــاء يصوتــــن  -بعــــض
النس ــاء يصوت ــن – القلي ــل م ــن النس ــاء
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اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ

51
اﻟﺤﺴﻜﺔ
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35
اﻟﺴﻮﻳﺪاء

دﻣﺸﻖ 44
اﻟﻘﻨﻴﻄﺮة 37
درﻋﺎ 33

بينمــــا يشــــارك معظــــم الرجــــال فــــي التصويــــت فــــي
االنتخابــــات البرلمانيــــة ،بمعــــدل  ،503.9ال تشــــارك ســــوى
بعـــض النســـاء ،وذلـــك بمعـــدل  .3.1علـــى هـــذا الصعيـــد،
ـجلت فـــي دمشـــق أصغـــر فجـــوة بيـــن الجنســـين ،عنـــد
ُســ ّ
ــــجل أكبــــر فــــارق
 3.7للرجــــال و 3.4للنســــاء ،بينمــــا ُس ّ
فــــي ريــــف دمشــــق ،بيــــن  3.6للرجــــال و 2.1للنســــاء
(وهــــو أقــــل معــــدل مشــــاركة علــــى مســــتوى جميــــع
المحافظــــات) .كمــــا كانــــت الفجــــوة بيــــن الجنســــين
كبيــــرة فــــي المناطــــق الريفيــــة ،عنــــد  4.0للرجــــال و3.0
للنســـاء .وفـــي المناطـــق التـــي تتمتـــع بأحـــوال اقتصاديـــة
جيـــدة ،كان معـــدل تصويـــت الرجـــال  3.9والنســـاء ،3.5
أي أن المناطـــق المســـتقرة اقتصاديــ ًـا تعلـــو فيهـــا معـــدالت
مشـــاركة النســـاء فـــي االنتخابـــات ،وتصغـــر فيهـــا نســ ً
ـبيا
الفجــــوة بيــــن الجنســــين.

3
ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ

4
ﻋﺎﻟﻴﺔ

5
ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺟﺪ ًا

4
ﻋﺎﻟﻴﺔ

3
ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ

ف ــي االنتخاب ــات المحلي ــة األخي ــرة ،كان مع ــدالت التصوي ــت
ً
ً
مقارنــــة باالنتخابــــات البرلمانيــــة ،وذلــــك
عمومــــا أقــــل
بمؤشــــر  3.7للرجــــال و 2.9للنســــاء .وكانــــت أكبــــر فجــــوة
بيـــن الجنســـين علـــى صعيـــد االنتخـــاب فـــي درعـــا ،بيـــن
 4.0للرجـــال و 2.5للنســـاء ،وفـــي ريـــف دمشـــق ،بيـــن 3.5
ســــجلت أعلــــى
للرجــــال  2.0للنســــاء .أمــــا الحســــكة ،فقــــد
ّ
نس ــب مش ــاركة ف ــي االنتخاب ــات عل ــى مس ــتوى المحافظ ــة،
وذل ــك عنــد  4.3للرجــال و 3.5للنســاء .وبحســب المؤشــرات،
فمــــن الــــدارج أن تــــزداد مشــــاركة النســــاء والرجــــال فــــي
التصويـــت نســ ً
ـبيا كلمـــا زادت مصداقيـــة االنتخابـــات بنظـــر
المجتمـــع المحلـــي .كمـــا تشـــير النتائـــج أيضــ ًـا إلـــى وجـــود
عالقــــة بيــــن درجــــة إقبــــال الناخبيــــن علــــى االنتخابــــات
البرلمانيــــة ودرجــــة إقبالهــــم علــــى االنتخابــــات المحليــــة؛
وكلمـــا زادت نســـبة النســـاء فـــي الواحـــدة ،مـــن المرجـــح أن
تزيـــد أيضــ ًـا فـــي األخـــرى .وهـــذا يـــدل علـــى وجـــود رابـــط
وثي ــق بي ــن مصداقي ــة العملي ــة االنتخابي ــة وم ــدى مش ــاركة
النســـاء فيهـــا.

2
ﻣﺘﺪﻧﻴﺔ

1
ﻣﺘﺪﻧﻴﺔ ﺟﺪ ًا

شــكل  :21نســبة النســاء
والرج ــال الذي ــن يصوت ــون
ف ــي االنتخاب ــات

ش ــكل  :22ف ــرص النس ــاء
والرجــــال فــــي أن يتــــم
انتخابهــم لمناصــب عامــة

-1.3

+2
ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻨﺴﺎء
ﺗﺼﻮﺗﻦ

+1
ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻨﺴﺎء
ﻳﺼﻮﺗﻦ

0
ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺴﺎء ﻳﺼﻮﺗﻦ

-1
اﻟﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ
اﻟﻨﺴﺎء ﻳﺼﻮﺗﻦ

كمـــا أن الرجـــال أكثـــر إقبـــاالً مـــن النســـاء علـــى التواصـــل
مــــع السياســــيين المحلييــــن لمشــــاركة مشــــاكل المجتمــــع،
وذلــــك بمؤشــــر  3.3للرجــــال 51و 2.2للنســــاء .ولوحظــــت
أكبـــر الفجـــوات بيـــن الجنســـين فـــي ريـــف دمشـــق والرقـــة
ـجلت فـــي
وســ ّ
وحمـــاة وديـــر الـــزور ،وأصغرهـــا فـــي درعـــاُ .
ريــــف دمشــــق والقنيطــــرة وطرطــــوس أقــــل درجــــات مــــن
إقبـــال النســـاء علـــى التواصـــل مـــع السياســـيين المحلييـــن.

-2
ﻻ ﺗﺼﻮت أي
ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء

 51مــــن  5إلــــى  :1عاليــــة جــــد ًا – عاليــــة –
متوســــطة – متدنيــــة – متدنيــــة جــــد ًا
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 6.6.3نتائج االستطالع النوعي

فــــي االســــتطالع النوعــــيُ ،طلــــب مــــن المجيبــــات أن
يســـردن تفاصيـــل مشـــاركة المـــرأة فـــي الحيـــاة السياســـية،
ـن ّ
بدقـــة .تواجـــه النســـاء
ولذلـــك فـــإن النتائـــج تعكـــس آرائهــ ّ
مشــــاركتهن فــــي
ضغوطــــات مجتمعيــــة هائلــــة تعيــــق
ّ
مشــــاركتهن فــــي
السياســــة ،ولكــــن العوامــــل التــــي تحــــدد
ّ
الشـــأن العـــام تتعلـــق أكثـــر بمصداقيـــة العمليـــة السياســـية؛
فالعديــــد مــــن النســــاء علــــى اســــتعداد لتخطــــي العقبــــات
الت ــي يضعه ــا المجتم ــع ،والخ ــوض ف ــي التجرب ــة السياس ــية
ً
وغالبــــا مــــا تقاطعــــت
إذا كانــــت شــــفافة وآمنــــة ومتاحــــة.
اإلجابــــات علــــى هــــذا المحــــور مــــع العــــادات والتقاليــــد
والقواعـــد المجتمعيـــة ،باإلضافـــة إلـــى المفاهيـــم المختلفـــة
حــــول األمــــان.

القـــدرة علـــى المشـــاركة فـــي السياســـية والوصـــول
إلـــى مناصـــب سياســـية

بحســـب معظـــم المجيبـــات ،فالتحديـــان الرئيســـيان اللـــذان
يحـــدان مـــن قـــدرة النســـاء علـــى الوصـــول إلـــى المناصـــب
السياســـية همـــا الوصمـــة التـــي يلصقهـــا المجتمـــع بالمـــرأة
التــــي تعمــــل فــــي السياســــة والوصمــــة المتعلقــــة بالعمــــل
ً
عمومــــا فــــي ســــوريا .وذكــــرت العديــــد مــــن
السياســــي
المجيبـــات علـــى وجـــه الخصـــوص أن المجتمـــع ال يحتـــرم
النس ــاء العام ــات ف ــي السياس ــة ،كم ــا أن المجتم ــع المحل ــي
يشــــجع الطموحــــات السياســــية للمــــرأة .كمــــا
ال يح ّبــــذ وال
ّ
ّ
علقــــت بعــــض المجيبــــات أثنــــاء المقابــــات علــــى جزئيــــة
عـــدم تمتـــع النســـاء بالخبـــرة والمؤهـــات المطلوبـــة للعمـــل
السياســــي .وبينمــــا أشــــارت بعــــض المجيبــــات إلــــى أن
المشــــاركة فــــي السياســــة ُمهينــــة وغيــــر مالئمــــة للمــــرأة،
فقـــد رأت الكثيـــر مـــن المجيبـــات أن النســـاء العامـــات فـــي
تحســــن
السياســــة سيكســــبن المزيــــد مــــن االحتــــرام كلمــــا
ّ
مســــتوى التعليــــم والوعــــي االجتماعــــي.
وتعتب ــر بع ــض المجيب ــات أن ــه ال يوج ــد ش ــخصيات سياس ــية
لتكــــن قــــدوة ملهمــــة للنســــاء باالنضمــــام
نســــائية كافيــــة
ّ
للعمــــل السياســــي وتغييــــر نظــــرة المجتمــــع نحــــو عمــــل
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المـــرأة فـــي السياســـة .وأشـــارت بعـــض المجيبـــات إلـــى أن
ـد
النســـاء ال يشـــاركن فـــي العمـــل السياســـي ألنـــه غيـــر مجــ ٍ
ـن ،إضاف ــة لكون ــه قائم ـ ًـا عل ــى التحاي ــل والخ ــداع.
باعتقاده ـ ّ
كمـــا ذكـــرت بضـــع المجيبـــات أن النســـاء يواجهـــن تحديـــات
ـن إلـــى المناصـــب السياســـية،
إضافيـــة تحـــول دون وصولهــ ّ
كعـــدم موافقـــة العائلـــة ،واالنشـــغال بااللتزامـــات العائليـــة،
والعقبـــات الموجـــودة ضمـــن قانـــون االنتخـــاب نفســـه .كمـــا
ذكـــرت المجيبـــات فـــي بعـــض الحـــاالت أن المجتمـــع ينظـــر
أنهــــن ال يســــتطعن إشــــغال مناصــــب
إلــــى النســــاء علــــى
ّ
عامـــة ألنهـــن يفتقـــرن إلـــى المعرفـــة والخبـــرة السياســـية.
وأشــــارت بعــــض المجيبــــات إلــــى أن زعزعــــة االســــتقرار
األمنــــي تثنــــي الرجــــال والنســــاء عــــن االنخــــراط فــــي
العمــــل السياســــي ،ولكــــن النســــاء تتأثــــرن بشــــكل أكبــــر
كونهــــن أكثــــر عرضــــة للتحــــرش واالعتــــداء أو حتــــى
ّ
المجيبــــات
االغتيــــال .وقــــد ركّــــزت علــــى هــــذه النقطــــة ُ
مــــن مناطــــق اإلدارة الذاتيــــة فــــي شــــمال وشــــرق ســــوريا،
حيـــث ّ
ـات تســـتهدف
نفـــذ تنظيـــم الدولـــة اإلســـامية هجمــ ٍ
السياســ ّـيات .وقامـــت ُمجيبـــات أ�خريـــات بتســـليط الضـــوء
علـــى التحديـــات المنبثقـــة عـــن نظـــام االنتخابـــات واألعبـــاء
ّ
بالترشــــح للمناصــــب العامــــة.
الماديــــة المرتبطــــة

ولــــم توجــــد اختالفــــات ُتذكــــر بيــــن إجابــــات النســــاء
فــــي مناطــــق الحكومــــة وأولئــــك فــــي مناطــــق المعارضــــة
المدعومـــة مـــن تركيـــا .ولكـــن باقـــي المناطـــق ظهـــرت فيهـــا
بعــــض األنمــــاط .إذ ّبينــــت المجيبــــات فــــي مناطــــق اإلدارة
الذاتيـــة فـــي شـــمال وشـــرق ســـوريا أن هنـــاك تكافـــؤ بيـــن
النســـاء والرجـــال مـــن حيـــث القـــدرة علـــى الوصـــول إلـــى
ّ
محلــــي
المناصــــب العامــــة وذلــــك بســــبب وجــــود قانــــون
يوجـــب تعييـــن نســـاء ورجـــال لتشـــارك المناصـــب اإلداريـــة
والسياســــية؛ ولكــــن هــــذه المجتمعــــات ال تــــزال تلحــــظ
تمييــ ً
ـادات
ـزا ضـــد النســـاء العامـــات فـــي السياســـة وانتقــ ٍ
لهــــن .وقــــد يكــــون هــــذا دليــــ ً
ا علــــى أن قوانيــــن
موجهــــة
ّ
اإلدارة الذاتيـــة ،والتـــي تبـــدو تقدّ ميـــة مـــن حيـــث الشـــكل،
ال تعكـــس بالضـــرورة توجهـــات المجتمعـــات فـــي مناطقهـــا.
وأشــــارت النســــاء فــــي مناطــــق هيئــــة تحريــــر الشــــام
السياســــيات فــــي المجتمــــع ،بالرغــــم مــــن
إلــــى احتــــرام
ّ
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ـن بعـــض التحديـــات المتعلقـــة بالخبـــرة والكفـــاءة.
مواجهتهــ ّ
ً
ً
ولكـــن النســـاء فـــي الواقـــع يشـــغلن عـــددا قلي ــ ً
ا جـــدا مـــن
ـن بش ــؤون
المناص ــب السياس ــية ،وغالب ـ ًـا م ــا تنحص ــر أدواره ـ ّ
العائلــــة والتعليــــم.

عالقة النساء بالسياسيين المحليين

إن احتماليــــة تواصــــل النســــاء مــــع السياســــيين المحلييــــن
مجتمعهــــن هــــي
بغــــرض تســــليط الضــــوء علــــى همــــوم
ّ
ً
عمومــــا .ولكــــن المــــرأة قــــد تلجــــأ إلــــى
احتماليــــة ضئيلــــة
استشـــارة أحـــد السياســـيين المحلييـــن فـــي أمـــور خاصـــة،
ً
مث ــ ً
ـجونا أو مختفيــ ًـا.
ا عندمـــا يكـــون ابنهـــا موقوفــ ًـا أو مســ
وأشــــارت المجيبــــات فــــي مناطــــق اإلدارة الذاتيــــة فــــي
شــــمال وشــــرق ســــوريا إلــــى أن السياســــيين المحلييــــن
يتبعــــون سياســــية البــــاب المفتــــوح فــــي تلقــــي الشــــكاوى
عــــال مــــن االســــتجابة؛ مــــا
ويتعاملــــون معهــــا بمســــتوى
ٍ
يُ شــــعر النســــاء باألمــــان عنــــد التوجــــه إليهــــم.
وأضافـــت المجيبـــات أن انعـــدام الثقـــة بالطبقـــة السياســـية
يقل ــل م ــن الرغب ــة ف ــي التواص ــل م ــع السياس ــيين ،فالنس ــاء
والرجـــال علـــى حـــد ســـواء ال يثقـــون بالســـلطات المحليـــة.
إن التفاعــــل مــــع أصحــــاب النفــــوذ السياســــي ضعيــــف
عمومــ ًـا ،حتـــى فـــي المناطـــق التـــي تترشـــح فيهـــا النســـاء
لالنتخابــــات باســــتمرار.
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 6.7الحقوق القانونية

«نحـــن مجتمـــع يفضـــل أن يدفـــن قضايـــاه بـــدالً
مـــن ّ
حلهـــا ،خوفــ ًـا مـــن أن يراهـــا العالـــم»

إن وص ــول النس ــاء إل ــى حقوقه ــن القانوني ــة مس ــألة معق ــدة
مرتبطـــة بعدالـــة القضـــاء الســـائد فـــي مناطقهـــن ،وتوافـــر
ً
نظــــرا لمحدوديــــة
مؤسســــاته ومــــدى تطبيــــق أحكامــــه.
المـــوارد ،لـــم يتطـــرق االســـتبيان إلـــى دور الشـــرطة بشـــكل
مباشــــر ،وتــــم التركيــــز بالتحديــــد علــــى نتائــــج إصــــدار
القوانيــــن ودور أنظمــــة القضــــاء الرســــمية وغيــــر الرســــمية
وتنفيـــذ القـــرارات القضائية.ولكـــن هنـــاك عوامـــل إضافيـــة
ّ
يتعلــــق باللجــــوء
تدخــــل فــــي حســــابات النســــاء فيمــــا
إلــــى القضــــاء .ومــــن بيــــن هــــذه العوامــــل وصمــــة العــــار
المرتبطــــة بالموضــــوع وانعــــدام الثقــــة فــــي المؤسســــات
القضائيــــة الفاســــدة وارتفــــاع التكاليــــف المترتبــــة علــــى
توكيــــل المحاميــــن .وفــــي العديــــد مــــن الحــــاالت ،أبــــدت
ً
بقدرتهــــن علــــى الوصــــول إلــــى النظــــام
اعتقــــادا
النســــاء
ّ
ـن
ـن واعيــ ٍ
ـات بحقوقهــ ّ
ـن لـــم يكــ ّ
القضائـــي الرســـمي ،إال أنهــ ّ
القانونيـــة .ويبـــدو أن أكبـــر عائـــق أمـــام توجـــه النســـاء إلـــى
ً
ـتنادا إلـــى توقعـــات مســـبقة
القضـــاء هـــو قلـــة الوعـــي .اســ
بهـــذه المحـــددات االجتماعيـــة علـــى العدالـــة االجتماعيـــة،
فقــــد ُطرحــــت أســــئلة فــــي االســــتبيان تتعلــــق بالكيفيــــة
التــــي تؤثــــر مــــن خاللهــــا الجهــــات الفاعلــــة االجتماعيــــة
والمجتمعيــــة علــــى إدراك النســــاء للقوانيــــن والمؤسســــات
القانونيــــة واإلجــــراءات التنفيذيــــة.
إن وصـــول المـــرأة إلـــى النظـــام القضائـــي الرســـمي يتخللـــه
تحديــــات علــــى جميــــع المســــتويات؛ فهنــــاك تمييــــز ضــــد
النســــاء فــــي نــــص القانــــون نفســــه كمــــا فــــي شــــروط
الوصــــول إلــــى المؤسســــات القضائيــــة .فالقانــــون الســــوري
يمنـــح الرجـــل حقوقــ ًـا أكثـــر مـــن المـــرأة ،وبشـــكل مباشـــر،
ً
خصوصــــا فــــي مســــائل الــــزواج والطــــاق والحضانــــة
والوصايــــة والميــــراث .وتوجــــد هــــذه الفروقــــات فــــي
العديـــد مـــن القوانيـــن المعمـــول بهـــا فـــي المناطـــق التـــي
تقــــع خــــارج نطــــاق ســــيطرة الحكومــــة المركزيــــة .ولكــــن
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ـن لعدالـــة
المجيبـــات لـــم يعتمـــدن علـــى نصـــوص القانـــون فـــي تقييمهــ ّ
ـن علـــى الوصـــول إلـــى
النظـــام القضائـــي بقـــدر مـــا ركّـــزن علـــى قدرتهــ ّ
المؤسســــات القضائيــــة .وأشــــار االســــتطالع إلــــى تفاقــــم فــــي حرمــــان
ـن.
النســـاء علـــى صعيـــد الوصـــول إلـــى النظـــام القضائـــي لنيـــل حقوقهــ ّ
كمــــا ذكــــرت بعــــض المجيبــــات األعبــــاء الماديــــة المتعلقــــة بأتعــــاب
المحامي ــن ورس ــوم التوكي ــل ،خصوص ـ ًـا ف ــي ظ ــل األوض ــاع االقتصادي ــة
ـن
الصعبـــة ،وأشـــرن أيضــ ًـا إلـــى المخاطـــر األمنيـــة التـــي تعيـــق حضورهــ ّ
ً
ـخصيا إلـــى المؤسســـات القضائيـــة .وإذا قـــررت المـــرأة التغاضـــي عـــن
شــ
ً
كل ه ــذه العوام ــل والمض ــي قدم ــا ف ــي طل ــب المس ــاعدة القانوني ــة عل ــى
أي ــة ح ــال ،فإنه ــا س ــتخاف م ــن وصم ــة الع ــار الت ــي س ــيلصقها المجتم ــع
بهـــا .وغالبــ ًـا مـــا تلجـــأ النســـاء إلـــى طلـــب العدالـــة عـــن طريـــق وســـائل
غي ــر رس ــمية تقليدي ــة ،أو غي ــر تقليدي ــة ،وذل ــك نظ ـ ً
ـرا لمحدودي ــة الق ــدرة
علـــى الوصـــول إلـــى النظـــام القضائـــي الرســـمي باإلضافـــة إلـــى الضغـــط
االجتماعـــي المرتبـــط بذلـــك .وتميـــل نســـاء الطبقـــة العليـــا والوســـطى
ـن ،كمـــا
إلـــى االســـتعانة بالخدمـــات القانونيـــة الرســـمية أكثـــر مـــن غيرهــ ّ
أن نســـاء المـــدن أكثـــر إقبـــاالً علـــى القضـــاء مقارنــ ً
ـة بنســـاء األريـــاف.
وظهـــرت عالقـــات وثيقـــة بيـــن المحـــور القانونـــي والعديـــد مـــن المحـــاور
األخــــرى .إذ تقاطعــــت القــــدرة علــــى تحصيــــل الحقــــوق القانونيــــة مــــع
ً
عمومــــا .وتعتمــــد القــــدرة علــــى تحمــــل تكاليــــف
الوضــــع االقتصــــادي
الخدمــــات القانونيــــة بشــــكل كبيــــر علــــى العامــــل االقتصــــادي ،والــــذي
يرتبــــط بــــدوره بالبيانــــات المتعلقــــة بفهــــم النســــاء للنظــــام القضائــــي
ـن بكيفيـــة التحــ ّـرك ضمـــن مؤسســـاته المعقـــدة .وهنـــاك رابـــط
ومعرفتهــ ّ
ً
ـن
وثيـــق أيضـــا بيـــن الوضـــع االقتصـــادي ومـــدى وعـــي النســـاء بحقوقهــ ّ
القانونيـــة .كمـــا توجـــد عالقـــة قويـــة تربـــط بيـــن األعـــراف االجتماعيـــة
األبوي ــة المعني ــة ب ــدور الم ــرأة ف ــي المجتم ــع ،وإقب ــال النس ــاء عل ــى النظ ــام
القضائـــي الرســـمي أو غيـــر الرســـمي مثـــل التحكيـــم المحلـــي ووســـاطة
كبـــار الســـن .وأشـــارت العديـــد مـــن المجيبـــات إلـــى ضغـــوط ووصمـــات
اجتماعيــــة تحــــول دون تعبيــــر النســــاء عــــن الظلــــم الــــذي تعرضــــن لــــه.
كم ــا أش ــرن إل ــى ض ــرورة الس ــعي وراء الوس ــاطة بط ــرق تقليدي ــة لكس ــب
بعـــض الحقـــوق .وأظهـــرت البيانـــات عالقـــة قويـــة أيضــ ًـا بيـــن محـــور
الحق ــوق القانوني ــة ومح ــور األم ــن .وتش ــير الرواب ــط إل ــى عالق ــة عكس ــية
بيـــن العنـــف ضـــد النســـاء/البنات (بمـــا فيـــه العنـــف الجســـدي والتحـــرش
وزواج القاص ــرات) والحق ــوق القانوني ــة (إذ يرتب ــط ازدي ــاد ح ــاالت العن ــف
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بتدنـــي نتائـــج المحـــور القانونـــي) .وبشـــكل مماثـــل ،تــ ّ
ـدل البيانـــات علـــى
ً
غالبــــا مــــا يتزامــــن مــــع ضعــــف حقــــوق
أن ضعــــف الحقــــوق القانونيــــة
اإلســـكان واألراضـــي والممتلـــكات.
وكان للنســــاء فــــي مناطــــق الحكومــــة رأي خــــاص حــــول عدالــــة
المؤسســــات القانونيــــة ،إذ ربطــــن بيــــن عدالــــة القضــــاء مــــن جهــــة
والمعــــارف والعالقــــات مــــن جهــــة أخــــرى ،وتجنّبــــن انتقــــاد النظــــام
القضائــــي بحــــدّ ذاتــــه .وجــــرى االعتقــــاد بــــأن الرجــــال يحظــــون
بفــــرص أفضــــل لالســــتفادة مــــن قنــــوات القضــــاء الرســــمية .وأبــــدت
النســـاء فـــي درعـــا رضاهـــن تجـــاه مســـتوى العدالـــة فـــي المؤسســـات
القضائيــــة ،بخــــاف النســــاء فــــي ريــــف دمشــــق وحمــــاة وطرطــــوس.
وس ــاد ّ
الظ ــن ف ــي تل ــك المناط ــق ب ــأن ح ــق الم ــرأة ف ــي بع ــض المس ــائل
يتأثـــر بعوامـــل خارجـــة عـــن نطـــاق القضـــاء ،كالحـــق فـــي الحضانـــة.
وتشـــير هـــذه الفروقـــات إلـــى تفـــاوت فـــي تطبيـــق القانـــون وممارســـة
اإلجــــراءات القضائيــــة.
أمـــا فـــي مناطـــق هيئـــة تحريـــر الشـــام ،فقـــد وصفـــت النســـاء القضـــاء
وكــــن معجبــــات بســــرعة تطبيــــق األحــــكام
علــــى أنــــه عــــادل تجاههــــن؛
ّ
ً
وفــــق الشــــريعة ،وأبديــــن اهتمامــــا بعامــــل الســــرعة أكثــــر مــــن جوهــــر
القانـــون المط ّبـــق .واعتبـــرت المجيبـــات فـــي إدلـــب إن النظـــام القضائـــي
فـــي مناطقهـــن أفضـــل مـــن الموجـــود فـــي مناطـــق الحكومـــة المركزيـــة
حي ــث يصع ــب الوص ــول إل ــى القض ــاء هن ــاك وتس ــتغرق اإلج ــراءات وقت ـ ًـا
طويــ ً
ا وتك ــون عرض ــة لتدخ ــات خارجي ــة غي ــر مباش ــرة .وف ــي مناط ــق
اإلدارة الذاتي ــة ف ــي ش ــمال وش ــرق س ــوريا ،اختل ــف تقيي ــم النس ــاء لعدال ــة
ـاء علـــى نـــوع التدخـــل القانونـــي المطلـــوب؛ ورأت المجيبـــات
القضـــاء بنــ ً
عموم ـ ًـا أن القض ــاء ع ــادل ف ــي إص ــدار األح ــكام المتعلق ــة بقان ــون العائل ــة
وقضايــــا العنــــف ،ويبــــدو هــــذا النــــوع األخيــــر مــــن النزاعــــات منتشــــر
بكثـــرة فـــي الرقـــة.

 6.7.1مراجعة عامة لما قبل العام 2011

الدســـتور الســـوري الصـــادر عـــام  1973ســـاوى بيـــن النســـاء والرجـــال
ف ــي حق ــوق المواطن ــة بموج ــب الم ــادة  .25وج ــاءت الم ــادة  45لتوج ــب
ـن النســـاء مـــن المشـــاركة
علـــى الدولـــة توفيـــر جميـــع الفـــرص التـــي تمكــ ّ
الكاملــــة والفعالــــة فــــي الحيــــاة السياســــية واالجتماعيــــة والثقافيــــة
واالقتصاديـــة .ولكـــن المـــرأة ّ
ظلـــت تواجـــه تحديـــات عنـــد تعاملهـــا مـــع
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 52لمراجعــة شـــاملة للقوانيــن المنحازة
ضــــد المــــرأة فــــي القضــــاء الصــــــــوري
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وقضايــا” .دمشــق :دار الرحبة.
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القضـــاء الســـوري .ولكـــن ،وبحســـب المـــادة  ،3فـــإن الشـــريعة
اإلســــامية تبقــــى هــــي المصــــدر الرئيســــي للتشــــريع ،مــــا
ش ــكّل تناقضـــات فـــي القوانيـــن الســـورية ،خصوصــ ًـا فيمـــا
يتعل ــق بقان ــون األح ــوال الش ــخصية؛ فالقان ــون ال ــذي اعتُ ِم ــد
ً
مبنيــــا علــــى العديــــد مــــن التفســــيرات
عــــام  1949كان
المنح ــازة لوصاي ــة الرج ــل عل ــى
التقليدي ــة ألح ــكام الش ــريعة ُ
العائلــــة ،وقــــد أثــــر هــــذا علــــى قوانيــــن الــــزواج والطــــاق
والحضانــــة والوصايــــة والميــــراث ،والتــــي تؤثــــر جميعهــــا
بشـــكل كبيـــر فـــي حيـــاة النســـاء .وأثـــرت األحـــكام المتعلقـــة
بقانـــون األحـــوال الشـــخصية علـــى عـــدد كبيـــر مـــن الهيئـــات
القانوني ــة ،وم ــن ضمنه ــا القان ــون المدن ــي والقان ــون الجنائ ــي
52
والقوانيـــن التـــي تحـــدد قواعـــد القضـــاء واجراءاتـــه.
ً
كثيــــرا منــــذ مصادقــــة
ولــــم يتغيــــر حــــال حقــــوق النســــاء

ســــوريا علــــى مواثيــــق دوليــــة مثــــل اتفاقيــــة القضــــاء
علـــى جميـــع أشـــكال التمييـــز ضـــد المـــرأة لعـــام  .2003إذ
صادق ــت س ــوريا عل ــى االتفاقي ــة ولديه ــا بع ــض التحفظ ــات
عل ــى ع ــدد م ــن البن ــود الت ــي ادّ ع ــت أنه ــا منافي ــة للش ــريعة.
وفـــي تقاريـــر المتابعـــة الدوريـــة الصـــادرة عـــن ســـوريا بعـــد
مؤتمـــر بكيـــن ،أشـــارت الحكومـــة إلـــى ّنيتهـــا فـــي ّ
تخطـــي
تحفظاتهــــا علــــى بعــــض بنــــود االتفاقيــــة ،ولكــــن التقاريــــر
اعترفــــت صراحــــة بوجــــود صعوبــــة فــــي التغلــــب علــــى
53
التناقضــــات الموجــــودة فــــي الدســــتور الســــوري نفســــه.
وج ــرى التميي ــز ض ــد الم ــرأة ف ــي نص ــوص القواني ــن وأيض ـ ًـا
فـــي طريقـــة تفســـيرها فـــي المحاكـــم علـــى يـــد ُ
القضـــاة،
األمـــر الـــذي فاقـــم االنحيـــاز وزاد الحـــال ســ ً
ـوءا 54.وبقـــي
ً
ـدودا بالرغـــم مـــن الجهـــود المبذولـــة
عـــدد القاضيـــات محــ
لزيادت ــه ،فع ــدد القاضي ــات اللوات ــي يتخرج ــن م ــن الجامع ــة
أق ــل م ــن نص ــف ع ــدد القض ــاة (وق ــد تراجع ــت ه ــذه األع ــداد
55
أكثـــر بعـــد عـــام .)2010
ولطالمــــا كان هنــــاك إشــــكاليات فــــي وصــــول النســــاء إلــــى
النظـــام القضائـــي .فباســـتثناء بعـــض المشـــاريع التجريبيـــة
الت ــي ّ
وف ــرت الدع ــم القانون ــي للنس ــاء ف ــي قضاي ــا مح ــددة،
ال يوجـــد نظـــام رســـمي لتوفيـــر المســـاعدة القانونيـــة فـــي
ســـوريا ،كمـــا أن المحاميـــن ال يوافقـــون عـــاد ًة علـــى العمـــل
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بالمجـــان .وحتـــى عندمـــا ّ
يخفـــض المحامـــي أتعابـــه ،فـــإن
رســــوم التوكيــــل تفــــوق قــــدرة معظــــم النســــاء .وشــــكّل
ً
عائقــــا أمــــام الرجــــال والنســــاء ،ولكــــن
الجانــــب المــــادي
ـن عـــاد ًة غيـــر مســـتقالت
النســـاء تأثـــرن أكثـــر بكثيـــر كونهــ ّ
ماديــ ًـا 56.إضافــ ً
ـة إلـــى ذلـــك ،لـــم تلجـــأ النســـاء إلـــى الحلـــول
القانونيــــة بســــبب الضغوطــــات العائليــــة والمجتمعيــــة
واعتراض ــات األزواج 57.كم ــا أن انتش ــار الفس ــاد ف ــي القط ــاع
القضائـــي يتطلـــب مـــن النســـاء تخصيـــص ميزانيـــة لتقديـــم
الرشـــاوي فـــي حـــال أردن تســـريع المعاملـــة.
وتلج ــأ النس ــاء ف ــي غال ــب األحي ــان إل ــى وس ــائل غي ــر رس ــمية
ـن أو تطبيـــق العقوبـــة
تقليديـــة و/أو مرتجلـــة لحــ ّـل نزاعاتهــ ّ
علــــى المذنــــب .وعــــاد ًة مــــا يحــــدث ذلــــك بواســــطة أحــــد
الكبـــار أو أحـــد أصحـــاب النفـــوذ والوجاهـــة فـــي المجتمـــع
(وغالبــ ًـا مـــا يكـــون رج ــ ً
ا) .وتعتبـــر هـــذه مـــن أهـــم طـــرق
تحقيـــق العدالـــة بالنســـبة للعديـــد مـــن النســـاء فـــي مختلـــف
خضـــع النســـاء إلـــى العـــادات والتقاليـــد
المناطـــق ،ولكنهـــا ُت ِ
58
ـن علـــى أبســـط الحقـــوق.
وغالبــ ًـا مـــا تعيـــق حصولهــ ّ
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 56المجتمــــع الدولــــي للمســــاعدة
القانونيــــة2017 ،
 57المرجع نفسه

 58المرجع نفسه

 6.7.2نتائج االستطالع الكمي

تتف ــاوت تقييم ــات المجيب ــات لم ــدى عدال ــة النظ ــام القانون ــي
ـن .وكانـــت النتيجـــة المتوســـطة لهـــذا المحـــور
فـــي مناطقهــ ّ
ً
 ،3.2أي تقريبــــا عنــــد «ليــــس عــــادالً وال غيــــر عــــادل» ،مــــع
أخـــذ بعـــض االختالفـــات المحليـــة بعيـــن االعتبـــار .59إال أن
المجيبــــات اعتقــــدن أن الرجــــال يُ عاملــــون بقــــدر أكبــــر مــــن
العدال ــة ف ــي المحاك ــم مقارن ـ ً
ـة بالنس ــاء ،بتقيي ــم  .3.6وج ــرى
التعامــــل مــــع النســــاء والرجــــال بقــــدر أكبــــر مــــن العــــدل
والمســــاواة فــــي محافظــــة إدلــــب ،حيــــث تقــــوم المحاكــــم
الشــــرعية بإصــــدار األحــــكام بســــرعة وتكــــون قراراتهــــا
محترمـــة ومطبقـــة مـــن قبـــل الســـلطات المحليـــة .أمـــا فـــي
مناطــــق اإلدارة الذاتيــــة فــــي شــــمال وشــــرق ســــوريا ،فقــــد
وســــجلت أعلــــى نتيجــــة فــــي
كان القضــــاء أقــــل عدالــــة،
ّ
الرقـــة عنـــد  .3.9وتراوحـــت النتائـــج فـــي المناطـــق التابعـــة
للحكومــــة ولكــــن يبــــدو أن النظــــام القضائــــي هنــــاك أقــــل
عدال ــة بنظ ــر المجيب ــات ،مقارن ـ ً
ـة بمناط ــق أخ ــرى .ف ــي درع ــا،
حيــــث اســــتعادت الحكومــــة ســــيطرتها ،وبوجــــود بعــــض
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الترتيبـــات المحليـــة الخاصـــة ،جـــرى تقييـــم عدالـــة القضـــاء
عنـــد  .4.0ويعتبـــر القضـــاء أقـــل عـــدالً تجـــاه النســـاء فـــي
باقـــي مناطـــق الحكومـــة الســـورية ،إذ ســـجلت أدنـــى نســـب
فــــي ريــــف دمشــــق وطرطــــوس عنــــد  2.7و.2.8
شـ ــكل  :23خارطـ ــة نتائـ ــج
مح ــور الحق ــوق القانوني ــة
حسـ ــب المحافظـ ــة
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 60مــــن  5إلــــى  :1ســــهل جــــد ًا – ســــهل
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المث ــال مضم ــون نس ـ ً
ـبيا ف ــي القان ــون المعم ــول ب ــه ،بتقيي ــم
 .613.8وعلـــى مســـتوى المحافظـــات ،يبـــدو أن الحـــق فـــي
العلي ــم مضم ــون بدرج ــة أق ــل ف ــي الرق ــة ،عن ــد 3.0؛ وه ــذه
النتيجــــة غيــــر متوقعــــة كــــون الفجــــوة بيــــن الجنســــين ال
تعتبـــر كبيـــرة هنـــاك (راجـــع محـــور التعليـــم) .ولهـــذا ،يجـــب
ـح الخدمـــات فـــي إصـــدارات الحقـــة مـــن
التركيـــز علـــى شــ ّ
البحـــث ،وعـــدم االكتفـــاء بتقييـــم الفجـــوة بيـــن الجنســـين
فـــي نـــص القانـــون فقـــط.
اﻟﻨﺴﺎء

ﺣﻤﺎة 47

ﻣﺤﻮر:
اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ
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ـكالت أكثـــر مـــن الرجـــال
الظاهـــر أن النســـاء يواجهـــن مشــ
ٍ
فــــي الوصــــول إلــــى النظــــام القضائــــي (تطبيــــق القانــــون
فـــي المحكمـــة بحضـــور محامـــي دفـــاع) ،إذ جـــرى تقييـــم
قـــدرة وصـــول النســـاء إلـــى القضـــاء عنـــد  602.9مقارنــ ً
ـة
بـــ  4.0للرجـــال .وكانـــت أكبـــر فجـــوة بيـــن الجنســـين مـــن
حيــــث القــــدرة علــــى الوصــــول إلــــى النظــــام القضائــــي
فــــي القنيطــــرة وطرطــــوس والرقــــة ودمشــــق .ويبــــدو أن
النســـاء يصلـــن إلـــى القضـــاء بســـهولة أكبـــر فـــي مناطـــق
اإلدارة الذاتيــــة فــــي شــــمال وشــــرق ســــوريا ومناطــــق
هيئــــة تحريــــر الشــــام.
وتعتق ــد بع ــض المجيب ــات أن القان ــون يحم ــي بع ــض حق ــوق
النس ــاء أكث ــر م ــن غيره ــا .فالح ـ ّ
ـق ف ــي التعلي ــم عل ــى س ــبيل

1
ﺻﻌﺐ
ﺟﺪ ًا

4
3
2
ً
ﺳﻬﻼ ﺳﻬﻞ
ﺻﻌﺐ ﻟﻴﺲ
ﻧﻮﻋ ًﺎ ﻣﺎ وﻻ ﺻﻌﺒ ًﺎ ﻧﻮﻋ ًﺎ ﻣﺎ
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اﻟﺮﺟﺎل
2
3
4
5
ً
ﺳﻬﻼ ﺻﻌﺐ
ﺳﻬﻞ ﺟﺪ ًا ﺳﻬﻞ ﻟﻴﺲ
ﻧﻮﻋ ًﺎ ﻣﺎ وﻻ ﺻﻌﺒ ًﺎ ﻧﻮﻋ ًﺎ ﻣﺎ

مــــن ناحيــــة أخــــرى ،يبــــدو أن القانــــون يحمــــي الســــامة
وس ِّ
ــــجلت أقــــل
البدنيــــة للنســــاء بدرجــــة أقــــل ،عنــــد ُ .3.1
درجــــة حمايــــة علــــى هــــذا الصعيــــد فــــي ريــــف دمشــــق،
ً
أيضــــا أن حــــق النســــاء فــــي
عنــــد  .2.2ومــــن الظاهــــر
ـجلت أدنـــى
الحضانـــة ليـــس محميــ ًـا بقـــوة ،عنـــد  ،3.1وســ ّ
نس ــب حماي ــة له ــذا الح ــق ف ــي حم ــاة وري ــف دمش ــق ،عن ــد
 .2.4وفــــي حــــال الطــــاق أو وفــــاة الــــزوج ،يكــــون حــــق
القصـــر ضعيفــ ًـا بنظـــر
المـــرأة فـــي الوصايـــة علـــى أطفالهـــا ّ
القانـــون ،وهـــذا مـــا قدّ رتـــه المجيبـــات المطلقـــات بدرجـــة
 .2.7كمـــا يوفـــر القانـــون حمايـــة ضعيفـــة لحـــق المـــرأة فـــي
اإلســــكان واألراضــــي والممتلــــكات ،عنــــد 3.1؛ ويبــــدو أن
هـــذه الحقـــوق مضمونـــة بأكبـــر نســـبة فـــي إدلـــب ،بتقييـــم
 ،4.1وأقــــل نســــبة فــــي طرطــــوس وديــــر الــــزور وحمــــاة
ً
فرقــــا
وبيــــن االســــتطالع النوعــــي
وريــــف دمشــــق .هنــــا ّ
بيـــن تقديـــر المجيبـــات لمـــدى حمايـــة الحقـــوق مـــن جهـــة
ووعيهــــن بهــــذه الحقــــوق مــــن جهــــة أخــــرى.

1
ﺻﻌﺐ
ﺟﺪ ًا

شــــكل  :24ســــهولة
الوصــــول إلــــى النظــــام
القضائــــي بالنســــبة إلــــى
النســــاء والرجــــال
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3.1

اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ
اﻟﺠﺴﺪﻳﺔ

3.1

اﻟﻮﺻﺎﻳﺔ

3.8

اﻟﺤﺼﻮل
ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻴﻢ
3.1

5
ﺑﺈﻧﺼﺎف
ﺷﺪﻳﺪ

4
ﺑﺈﻧﺼﺎف

ش ــكل  :25عدال ــة القض ــاء
ف ــي حماي ــة حق ــوق الم ــرأة

3
ﻟﻴﺲ ﺑﺈﻧﺼﺎف
وﻻ ﺑﻈﻠﻢ

2
ﺑﻈﻠﻢ

1
ﺑﻈﻠﻢ ﺷﺪﻳﺪ

اﻹﺳﻜﺎن
واﻷراﺿﻲ
واﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت

ً
عمومــــا بيــــن محــــور األمــــن ومحــــور
هنــــاك رابــــط قــــوي
ّ
الحقــــوق القانونيــــة .فكلمــــا زادت ثقــــة النســــاء بالنظــــام
القضائــــي ّ
كلمــــا شــــعرن باألمــــان والحمايــــة مــــن مختلــــف
أشــــكال العنــــف واالعتــــداءات .كمــــا أظهــــرت البيانــــات
عالقــــة بيــــن عدالــــة القضــــاء تجــــاه الرجــــال وعدالتــــه
تجـــاه النســـاء؛ فكلمـــا كان النظـــام عـــادالً أكثـــر كلمـــا زادت
احتماليـــة أن يعـــدل مـــع النســـاء .وغالبــ ًـا مـــا تكـــون الفجـــوة
بيـــن الجنســـين أصغـــر كلمـــا زادت الشـــفافية وقـــل الفســـاد،
بالرغــــم مــــن وجــــود بعــــض االســــتثناءات.

 6.7.3نتائج االستطالع النوعي

ً
جــــدا حــــول
إجابــــات دقيقــــة
حصــــد االســــتطالع النوعــــي
ٍ
تبيــــن ارتباطهــــا بمــــدى وعــــي
الحمايــــة القانونيــــة ،والتــــي ّ
ـن أكثـــر مـــن ارتباطهـــا بســـيادة القوانيـــن
النســـاء بحقوقهــ ّ
ونفـــوذ الســـلطة القضائيـــة .ويبـــدو أن النســـاء مـــن الطبقـــة
العليــــا والوســــطى وفــــي المــــدن الكبيــــرة ومتوســــطة
ـن أفضـــل الفـــرص فـــي الوصـــول إلـــى النظـــام
الحجـــم لديهــ ّ
ـن إلـــى المحاكـــم.
ـن ورفـــع قضاياهــ ّ
القضائـــي فـــي مناطقهــ ّ

القــدرة على الوصــول إلى النظام القضائي الرســمي

يتأث ــر وص ــول النس ــاء إل ــى النظ ــام القضائ ــي الرس ــمي بع ــدة
عوامـــل منهـــا االعتقـــاد بـــأن تكلفـــة القضـــاء عاليـــة وتفـــوق
قــــدرة النســــاء ،باإلضافــــة إلــــى الضغوطــــات المجتمعيــــة
والوصمــــة المرتبطــــة بتــــردد النســــاء علــــى المحاكــــم.
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باإلضافـــة إلـــى ذلـــك ،فـــإن المحاكـــم ومحطـــات الشـــرطة
ليســــت متوفــــرة فــــي كل المناطــــق ،مــــا يُ صعّ ــــب حضــــور
ً
ـخصيا .وأحيانــ ًـا ال يكـــون هنـــاك شـــبكات
النســـاء إليهـــا شــ
طـــرق مؤمنـــة بيـــن المناطـــق الســـكنية والمـــدن الرئيســـية
حيـــث المؤسســـات القضائيـــة التـــي يمكـــن اللجـــوء إليهـــا.
يتصــــورن
كمــــا تتفــــادى النســــاء القضــــاء الرســــمي أل ّنهــــن
ّ
البيروقراطيـــة المعقـــدة فيهـــا ويخشـــين ازدحـــام المحاكـــم
والفســـاد والتحـــرش فـــي المســـاحات العامـــة وغيرهـــا مـــن
التحديــــات المرتبطــــة بالعمليــــة.
حقوقهــــن
إال أن أكبــــر عائــــق أمــــام حصــــول النســــاء علــــى
ّ
معرفتهــــن بوجــــود هــــذه الحقــــوق
القانونيــــة هــــو عــــدم
ّ
ً
أساســــا .وذكــــرت العديــــد مــــن المجيبــــات أن النســــاء ال
يتصرفـــن فـــي المحاكـــم ،أو ال يعرفـــن كيـــف
يعرفـــن كيـــف
ّ
ً
يجــــدن محاميــــا لتوكيلــــه بقضيــــة.

القدرة على تحمل تكاليف الخدمات القانونية

وعندمـــا يكـــون هنـــاك دعـــوى قضائيـــة بيـــن رجـــل وامـــرأة،
تكــــون المــــرأة فــــي موقــــف أصعــــب .فتعييــــن محامــــي
ودفـــع أتعابـــه ورســـوم توكيلـــه يشـــكل عبئــ ًـا ماديــ ًـا علـــى
المــــرأة ويتســــبب فــــي انقطاعهــــا عــــن العمــــل فــــي حــــال
كانــــت تعمــــل .وعــــاد ًة مــــا تكــــون الســــيولة متوفــــرة أكثــــر
لــــدى الرجــــال لدفــــع أجــــور المحاميــــن ،وفــــي حــــال لــــم
تكـــن كذلـــك فيمكنهـــم اقتـــراض النقـــود أو بيـــع الممتلـــكات
ـن أكثـــر عرضـــة
لتأميـــن المبلـــغ المطلـــوب .أمـــا النســـاء فيكــ ّ
ـن فـــي القضـــاء .لهـــذا ،فـــإن
للتعثـــر اقتصاديــ ًـا عنـــد خوضهــ ّ
النســـاء فـــي المناطـــق الخاضعـــة لجهـــات شـــبه حكوميـــة،
كمـــا فـــي إدلـــب ،يصلـــن إلـــى القضـــاء بســـهولة أكبـــر نســ ً
ـبيا
مــــن المنطلــــق االقتصــــادي ،فالمحاكــــم هنــــاك قــــد ألغــــت
ً
عوضــــا عنهــــا
اإلجــــراءات القانونيــــة الواجبــــة ،وتتخــــذ
ً
إجــــراءات ســــريعة لتحقيــــق العدالــــة ،ولكنهــــا غالبــــا مــــا
ً
أيضــــا.
تنتهــــي بتطبيــــق قوانيــــن منحــــازة ضــــد النســــاء

الواسطة والرشاوي

ذكـــرت العديـــد مـــن المجيبـــات أن الحصـــول علـــى محاكمـــة
عادلــــة مرتبــــط بالوضــــع االقتصــــادي واالجتماعــــي للفــــرد،
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ولهــــذا فــــإن احتماليــــة عــــدل القضــــاء تجــــاه النســــاء
مالهــــن أقــــل.
معارفهــــن أصغــــر ورأس
أقــــل كــــون شــــبكة
ّ
ّ
حتـــى عنـــد توافـــر الواســـطة ،فـــإن النســـاء تتـــرددن قبـــل
اســــتخدامها لمــــا قــــد يترتــــب علــــى ذلــــك مــــن التزامــــات
ونوهـــت النســـاء فـــي
شـــخصية أو عائليـــة فـــي المســـتقبلّ .
ً
بعـــض الحـــاالت إلـــى أن ثمـــن الواســـطة يكـــون أحيانـــا فـــي
تقديــــم خدمــــات جنســــية.

الضغوطــــات االجتماعيــــة نحــــو اللجــــوء إلــــى
أســــاليب غيــــر رســــمية لتحقيــــق العدالــــة

المجيب ــات أن ــه ع ــاد ًة م ــا يت ــم تش ــجيع النس ــاء
قال ــت معظ ــم ُ
علـــى اســـتخدام األســـاليب التقليديـــة للوســـاطة والتحكيـــم
ّ
لحــــل المشــــاكل والنزاعــــات ،وذلــــك لحمايــــة العائلــــة
والشــــرف والعالقــــات االجتماعيــــة .كمــــا أن اإلجــــراءات
القانونيــــة طويلــــة ومكلفــــة بحســــب مــــا ســــبق وأشــــارت
إليــــه المجيبــــات .وذكــــرت معظــــم النســــاء أن اللجــــوء
إلــــى القضــــاء يرســــخ صــــورة نمطيــــة ســــلبية عــــن المــــرأة
ويتســــبب بعزلهــــا عــــن المجتمــــع وتعرضهــــا إلــــى العنــــف
الجســـدي واللفظـــي .ولكـــن التحكيـــم غيـــر الرســـمي ،فـــي
نظـــر المجيبـــات ،هـــو أقـــل ضــ ً
ـررا علـــى النســـاء وعائالتهـــن.
وغالبــ ًـا مـــا يقـــوم أحـــد األقـــارب بهـــذه اإلجـــراءات بالنيابـــة
ع ــن الم ــرأة المعني ــة ،قم ــن غي ــر المحب ــذ أن تتح ــدث الم ــرأة
إلـــى المحاميـــن .وقـــد تكـــون فـــرص المـــرأة فـــي تحقيـــق
العدالــــة والحصــــول علــــى تعويــــض عــــن طريــــق تحكيــــم
شــــخص غريــــب أفضــــل مــــن فرصهــــا إذا حكّمــــت أحــــد
المقربيــــن .أمــــا فــــي حــــال كان خــــاف المــــرأة مــــع أحــــد
ّ
رجـــال العائلـــة فحتـــى وســـائل التحكيـــم والوســـاطة غيـــر
الرســـمية قـــد تصبـــح غيـــر متاحـــة .وتوضـــع النســـاء تحـــت
ضغــــط للجــــوء إلــــى وســــائل تحكيــــم «تقليديــــة» ولكــــن
البيانـــات ال ّ
توضـــح تعريـــف المجتمـــع لمـــا هـــو «تقليـــدي»
فـــي هـــذا الســـياق .وقالـــت بعـــض النســـاء إن هنـــاك آليـــات
ومبتكـــرة .ويحتـــاج هـــذا الموضـــوع إلـــى
تحكيـــم جديـــدة ُ
مزيـــد مـــن البحـــث.
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المعاملة العادلة من طرف المؤسسات العامة

بينمــــا رأت بعــــض النســــاء أن النظــــام القضائــــي عــــادل،
أشــــارت العديــــد مــــن المجيبــــات األخريــــات أنــــه ال يمكــــن
التعويــــل علــــى نزاهــــة المؤسســــات القضائيــــة ،حيــــث أن
تطبيــــق األحــــكام مرتبــــط بالواســــطة والرشــــاوي .وفــــي
بعــــض الحــــاالت األخــــرى ،قالــــت النســــاء أن الشــــرطة
منحـــازون ضـــد المـــرأة كمـــا القضـــاة ،وأنهـــم علـــى اســـتعداد
للوقـــوف مـــع الرجـــل حتـــى عندمـــا يكـــون القانـــون لصالـــح
المــــرأة .وقــــد نظــــرت بعــــض المجيبــــات إلــــى المؤسســــات
المرتبطــــة بــــاإلدارة الذاتيــــة فــــي شــــمال وشــــرق ســــوريا
ً
إنصافــــا للنســــاء.
علــــى أنهــــا أكثــــر

عدالة األنظمة والقوانين العامة

أشــــارت العديــــد مــــن المجيبــــات إلــــى أن القانــــون يوفــــر
حمايــــة ضعيفــــة للنســــاء فــــي المجــــاالت المهمــــة بالنســــبة
إليهــــن ،كالحمايــــة مــــن العنــــف المنزلــــي والحمايــــة مــــن
التســـريح التعســـفي مـــن العمـــل فـــي القطـــاع الخـــاص أو
الوظائ ــف غي ــر الرس ــمية .كم ــا يس ــود االعتق ــاد ف ــي العدي ــد
مــــن المناطــــق بــــأن القانــــون ال يقــــف مــــع المــــرأة ،ولكــــن
ً
تدريجيــــا فــــي مناطــــق اإلدارة الذاتيــــة
يتغيــــر
ذلــــك بــــدأ
ّ
فـــي شـــمال وشـــرق ســـوريا ،حيـــث أن نـــص القانـــون هنـــاك
ً
أيضــــا.
منصــــف للمــــرأة وتطبيقاتــــه لصالحهــــا

توافر المؤسسات القضائية

أشــــارت العديــــد مــــن النســــاء إلــــى صعوبــــة الوصــــول إلــــى
ً
خصوصــــا بالنســــبة إلــــى اللواتــــي
المؤسســــات القانونيــــة،
يســــكن فــــي مناطــــق ريفيــــة ،ولكــــن الحــــال يبــــدو أفضــــل
ّ
بقليــــل فــــي المــــدن القريبــــة مــــن مواقــــع المؤسســــات
القضائيــــة .وفــــي حــــاالت عديــــدة تكــــون المؤسســــات
القضائيـــة ضعيفـــة األداء أو غيـــر موجـــودة أساســ ًـا .أمـــا فـــي
مناطــــق اإلدارة الذاتيــــة فــــي شــــمال وشــــرق ســــوريا فمــــن
الســـهل الوصـــول إلـــى المؤسســـات القضائيـــة إذ يبـــدو أنهـــا
موزعـــة بالتســـاوي ،وقـــد تصـــل حـــد التضـــارب فيمـــا بينهـــا،
حيـــث أن العديـــد مـــن القضايـــا تتوالهـــا محاكـــم الحكومـــة
المركزيـــة فقـــط ،والموجـــودة حصــ ً
ـرا فـــي المـــدن الرئيســـية.
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 6.8التعليم
ـن فـــي
«فـــي الماضـــي ،كان أهـــل المنطقـــة يزوجـــون بناتهــ ّ
ـن مـــن العنوســـة .ولكـــن،
ســـن الثامنـــة عشـــر خوفــ ًـا عليهــ ّ
وفــــي الســــنوات الثــــاث الماضيــــات ،أصبحــــت الفتيــــات
وغيـــر اآلبـــاء آراءهـــم»
يحظيـــن بفـــرص إلكمـــال تعليمهــ ّ
ـنّ ،
كــــم أكبــــر
إن محــــور التعليــــم هــــو المجــــال الــــذي بــــرز مــــن خاللــــه
ّ
مــــن الصــــور النمطيــــة التــــي يرســــمها المجتمــــع عــــن النســــاء مقارنــــة
ً
غالبــــا
بمعظــــم المحــــاور األخــــرى .والســــبب فــــي هــــذا هــــو أن اآلبــــاء
مـــا ع ّبـــروا عـــن آراء مســـتمدة مـــن العـــادات والتقاليـــد فيمـــا يخـــص
تعليــــم البنــــات ومســــتقبلهن .وجــــرى تكريــــس دور النســــاء كمقدّ مــــات
الصغـــر ،إذ تباشـــر الضغوطـــات االجتماعيـــة بتعزيـــز هـــذه
رعايـــة منـــذ ّ
الصــــورة وتشــــجيع البنــــات علــــى مجــــاالت دراســــة تتناســــب معهــــا.
ولــــم تؤثــــر األزمــــة الســــورية فــــي هــــذه الصــــور النمطيــــة ،ولكنهــــا
عمومــ ًـا زادت مــــن احتماليــــة انســــحاب األطفــــال مــــن المــــدارس فــــي
ـن مبكّـــرة .وكانـــت هـــذه األنمـــاط موجـــودة عبـــر البـــاد ،باســـتثناء
ســ ّ
ـرات
مناطـــق الشـــمال الشـــرقي حيـــث تشـــهد العـــادات والتقاليـــد تغييــ ٍ
تدريجيـــة؛ إال أن هـــذه المناطـــق كانـــت أساســ ًـا مـــن األقـــل حظــ ًـا ،وال
زال أمامهــــا أشــــواط كبيــــرة تقطعهــــا لتحــــرز أي تقــــدم يذكــــر.
بالرغ ــم م ــن الن ــزاع ال ــذي اس ــتمر عش ــر س ــنوات ،ال ت ــزال معظ ــم العائ ــات
ترس ــل أطفاله ــا إل ــى الم ــدارس كم ــا كان ــت تفع ــل قب ــل الن ــزاع .وال يوج ــد
فـــرق ملحـــوظ بيـــن البنـــات واألوالد علـــى هـــذا الصعيـــد .ولكـــن معـــدالت
االنســـحاب مـــن المـــدارس تبـــدو عاليـــة نســ ً
ـبيا فـــي بعـــض المحافظـــات،
وخصوصـ ًـا بالنســبة إلــى البنــات ،كمــا فــي الرقــة وديــر الــزور ودرعــا .وكان
انع ــدام االس ــتقرار األمن ــي أح ــد األس ــباب الرئيس ــية لس ــحب األطف ــال م ــن
المـــدارس .فـــي بعـــض الحـــاالتُ ،تخـــرج العائـــات أطفالهـــا مـــن المدرســـة
بع ــد التعلي ــم االبتدائ ــي نظ ـ ً
ـرا لصعوب ــة األح ــوال االقتصادي ــة ،م ــا يجع ــل
األوالد عرضـــة لعمالـــة األطفـــال والبنـــات عرضـــة لـــزواج القاصـــرات .كمـــا
أن صعوب ــة الوص ــول إل ــى الم ــدارس تش ــكل عائق ـ ًـا آخ ــر ال س ــيما للفتي ــات،
ً
ـي البـــاد وفـــي العديـــد مـــن
ـرقي وشـــمال غربــ ّ
خصوصـــا فـــي شـــمال شــ ّ
المناطـــق الريفيـــة .وأحيانــ ًـا ،ال تكـــون الشـــهادات المدرســـية حائـــزة علـــى
اعتماديـــة رســـمية ،مـــا يشـــكل تحديــ ًـا إضافيــ ًـا ،خصوصــ ًـا عنـــد العائـــات
فـــي مناطـــق اإلدارة الذاتيـــة فـــي شـــمال وشـــرق ســـوريا.

حالة المساواة الجندرية وحقوق المرأة في سوريا  -تمهيد الطريق | التقرير النهائي ،تموز 2021

ـن ف ــي المجتم ــع تؤث ــر ف ــي
إن الص ــورة النمطي ــة ع ــن النس ــاء ودوره ـ ّ
األهـــداف والخيـــارات التعليميـــة للمـــرأة .فمـــن المتوقـــع مـــن النســـاء
االســــتعجال فــــي الــــزواج واالهتمــــام بشــــؤون البيــــت واألطفــــال،
ً
ضغطــــا أثنــــاء اختيــــار مجــــال الدراســــة
عليهــــن
وهــــذا يضــــع
ّ
وطبيعـــة العمـــل .ولهـــذا ،فـــإن الفتيـــات بعـــد التخــ ّـرج مـــن المدرســـة
يختـــرن مـــن بيـــن مجموعـــة تخصصـــات جامعيـــة محـــدودة نســ ً
ـبيا،
مقارنــ ً
ـن الشـــباب .وغالبــ ًـا مـــا يتـــم تشـــجيع الفتيـــات
ـة مـــع نظرائهــ ّ
ـات يمكـــن إكمالهـــا بعـــدد قليـــل مـــن الســـنوات
علـــى اختيـــار تخصصــ ٍ
الدراس ــية .كم ــا يُ ح ّب ــذ أن تعم ــل الم ــرأة ف ــي وظيف ــة مس ــتقرة يمك ــن
توق ــع طبيع ــة المه ــام فيه ــا دون أي تحدي ــات أو ضغوط ــات تذك ــر ،وأن
يكـــون عـــدد الســـاعات فيهـــا أقـــل ،والعطـــل المدفوعـــة فيهـــا أكثـــر،
وذلــــك للســــماح لهــــن برعايــــة أســــرهن وهــــو مــــا اعتبرتــــه النســــاء
ـجع النســـاء علـــى العمـــل
فـــي الغالـــب دورهـــن األساســـي .كمـــا ُتشــ َّ
فـــي مهـــن مرنـــة ومســـتقلة .لذلـــك ،فـــإن المجـــاالت األكثـــر انتشــ ً
ـارا
بيـــن النســـاء هـــي العلـــوم اإلنســـانية والترجمـــة والتعليـــم والصيدلـــة
تصــــور عــــام
والتمريــــض وهندســــة العمــــارة والتصميــــم .وهنــــاك
ّ
عبــــرت عنــــه بعــــض المجيبــــات بــــأن النســــاء لديهــــن ميــــل طبيعــــي
لهـــذا النـــوع مـــن المهـــن.
وتشـــغل النســـاء نســـبة كبيـــرة مـــن الوظائـــف فـــي قطـــاع التعليـــم،
مقارنــ ً
ـة بباقـــي القطاعـــات ،حيـــث يش ــكّلن معظـــم الـــكادر التعليمـــي
ـزءا كبيــ ً
فـــي القســـم االبتدائـــي ،وجــ ً
ـرا منـــه فـــي الثانـــوي .بالمقابـــل،
فـــإن نســـبة النســـاء اللواتـــي تشـــغلن منصـــب مديـــرات مـــدراس أقـــل
بكثيـــر .إن وظيفـــة التدريـــس تالئـــم الصـــورة التـــي رســـمها المجتمـــع
عــــن النســــاء كمقدمــــات رعايــــة ،بينمــــا تؤمــــن االســــتقرار والراحــــة
ّ
ـن أن يهتممـــن بشـــؤون المنـــزل والعائلـــة
للنســـاء اللواتـــي
يتوقـــع منهــ ّ
بشـــكل رئيســـي .إال أن ميـــول النســـاء نحـــو الوظائـــف فـــي القطـــاع
ـن وتعـــزز الصـــور النمطيـــة حـــول دور
التعليمـــي تحـــد مـــن إمكاناتهــ ّ
المـــرأة فـــي المجتمـــع.
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 6.8.1مراجعة عامة لما قبل العام 2011

http://cbssyr.sy/
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 65الهيئـ ــة السـ ــورية لشـ ــؤون األسـ ــرة
والس ــكان .2009 ،التقري ــر الوطن ــي م ــن
الجمهوريــــة العربيــــة الســــورية إلــــى
بكيـ ــن  .+15دمشـ ــق :الهيئـ ــة السـ ــورية
لشـ ــؤون األسـ ــرة والسـ ــكان

 63المرجع نفسه

لقـــد أحـــرزت ســـوريا خطـــوات كبيـــرة علـــى صعيـــد تعميـــم
التعليـــم بحســـب األهـــداف اإلنمائيـــة لأللفيـــة التابعـــة لألمـــم
ً
تقريبــــا كمــــا
المتحــــدة .وجــــرى محــــو األميــــة بشــــكل تــــام
ارتفــــع متوســــط عــــدد الســــنوات الدراســــية للبنــــات كمــــا
لـــأوالد ،ولكـــن معـــدّ ل ارتفاعـــه كان أبطـــأ للبنـــات فـــي آخـــر
خمـــس ســـنوات ســـبقت  .2011وبحلـــول  ،2011ارتفعـــت
نســـبة حصـــول البنـــات علـــى التعليـــم األساســـي إلـــى ٪98
فـــي المرحلـــة األولـــى (الصـــف الرابـــع) و ٪94فـــي المرحلـــة
الثاني ــة (الص ــف الثام ــن) 62.إال أن اإلحص ــاءات العددي ــة ح ــول
الحصــــول علــــى تعليــــم ال تعكــــس الكثيــــر مــــن المؤشــــرات
النوعي ــة عل ــى مش ــكالت متعلق ــة بفاعلي ــة النظ ــام التعليم ــي
وجودتـــه وارتباطـــه بالخبـــرة العمليـــة الضروريـــة فـــي ســـوق
العم ــل ومس ــتوى المناه ــج ودوره ــا ف ــي تعزي ــز الفك ــر الناق ــد
63
ومهـــارات تكنولوجيـــا المعلومـــات والتواصـــل.
وارتف ــع مع ــدل تس ــجيل الفتي ــات ف ــي الم ــدارس نظ ـ ً
ـرا لزي ــادة

عـــدد المـــدارس عبـــر البـــاد ،حيـــث تســـاوى عـــدد المـــدارس
الثانويــــة للبنــــات واألوالد فــــي الكثيــــر مــــن المناطــــق ،هــــذا
إن لـــم تكـــن مـــدارس البنـــات أكثـــر 64.ولكـــن هنـــاك فروقـــات
جســـيمة بيـــن المـــدن واألريـــاف ،خوصــ ًـا فـــي المحافظـــات
الش ــمالية والش ــرقية ،وتنتش ــر ه ــذه الفروق ــات بدرج ــة كبي ــرة
علـــى صعيـــد المـــدارس االبتدائيـــة والثانويـــة ،وبدرجـــة أكبـــر
علـــى صعيـــد المعاهـــد المهنيـــة والحرفيـــة .ولـــم يكـــن هنـــاك
كاف م ــن م ــدارس البن ــات ف ــي العدي ــد م ــن المحافظ ــات،
ع ــدد ٍ
وتلـــك الموجـــودة كانـــت تقـــدم اختصاصـــات غيـــر ضروريـــة
ف ــي س ــوق العم ــل (التربي ــة المنزلي ــة والتربي ــة الديني ــة ،ال ــخ).
فــــي المرحلــــة االبتدائيــــة ،يتشــــكل الــــكادر التعليمــــي مــــن
النســــاء بنســــبة كبيــــرة (بلغــــت  ٪64عــــام  .)2006وفــــي
أفــــواج الخريجيــــن مــــن كليــــات إعــــداد المعلميــــن ،يكــــون
عــــدد النســــاء أكثــــر بكثيــــر مــــن الرجــــال .ولكــــن نســــبة
المعلمـــات فـــي المرحلـــة الثانويـــة ّ
ظلـــت تتـــراوح عنـــد ٪47
لبضعـــة أعـــوام 65.أمـــا علـــى مســـتوى التعليـــم العالـــي ،فقـــد
ش ــكّلت النســـاء أقـــل مـــن  ٪20مـــن الـــكادر التعليمـــي ،ولكـــن
63
هــــذه النســــبة كانــــت فــــي تزايــــد.
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 6.8.2نتائج االستطالع الكمي

جــــرى اختيــــار بضعــــة مؤشــــرات كميــــة لدراســــة محــــور
التعليـــم ،وتبيـــن الحقــ ًـا أن هـــذه المؤشـــرات لـــم تكـــن دائمــ ًـا
األكثـــر داللــ ً
ـة علـــى التفاصيـــل .إن نســـبة النســـاء فـــي الـــكادر
التعليمـــي للمرحلـــة الثانويـــة فـــي البـــاد لـــم تتـــراوح كثيــ ً
ـرا
مــــن محافظــــة إلــــى األخــــرى ،وكان متوســــط تقييــــم هــــذا
البنـــد  67 .3.6ولكـــن نســـبة مديـــرات المـــدارس كانـــت أقـــل،
ــــجلت أعلــــى تقييمــــات فــــي ريــــف دمشــــق
وس ّ
عنــــد ُ .3.0
والقنيطــــرة ،عنــــد  3.5و ،3.4بينمــــا كانــــت أقلهــــا فــــي
طرطــــوس وديــــر الــــزور ،حيــــث بلغــــت .2.3

66
اﻟﺤﺴﻜﺔ

60
ﺣﻠﺐ
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اﻟﺮﻗﺔ
ّ

46
دﻳﺮ اﻟﺰور

شـــكل  :26خارطـــة نتائـــج
محــــور التعليــــم حســــب
المحافظــــة
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ﺣﻤﺎة 69
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ﻃﺮﻃﻮس 68

66
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 67مــــن  5إلــــى  :1الجميــــع – المعظــــم –
البعــــض – القليــــل – ال يوجــــد

68
اﻟﺴﻮﻳﺪاء

دﻣﺸﻖ 70
اﻟﻘﻨﻴﻄﺮة 65
درﻋﺎ 54

0-29
50-59

وقـــدّ رت المجيبـــات أن نســـبة كبيـــرة مـــن النســـاء قـــادرات
وســ ِّ
ـجلت
علـــى القـــراءة والكتابـــة ،بتقييـــم متوســـطه 3.7؛ ُ
أقــــل معــــدالت فــــي الرقــــة وديــــر الــــزور ،عنــــد  2.6و،2.8
وأعالهــــا فــــي طرطــــوس عنــــد  .4.3وتلعــــب العوامــــل
ً
دورا هنــــا؛ إذ بلــــغ تقييــــم القــــراءة والكتابــــة
االقتصاديــــة
 4.3فـــي المناطـــق ذات الدخـــل العالـــي و 3.4فـــي مناطـــق
الدخــــل المنخفــــض.

122

 -6نتائج البحث

ﻻ ﻳﻮﺟﺪ 1

اﻟﺠﻤﻴﻊ 5

ش ــكل  :27نس ــبة النس ــاء
فــــي كادر التعليــــم فــــي
المــــدارس
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ﻻ ﻳﻮﺟﺪ 1

اﻟﺠﻤﻴﻊ 5

اﻟﻘﻠﻴﻞ 2

ش ــكل  :28نس ــبة النس ــاء
فــــي الــــكادر اإلداري فــــي
المــــدارس

اﻟﻤﻌﻈﻢ 4

3
اﻟﺒﻌﺾ

وللفئـــة العمريـــة مـــا بيـــن  15و 18عامــ ًـا ،تشـــابهت أعـــداد
البنـــات واألوالد غيـــر المســـجلين فـــي المـــدارس ،إذ جـــرى
تقييــــم نســــبة البنــــات عنــــد  683.6واألوالد عنــــد .3.5
وترتفــــع احتماليــــة إخــــراج األوالد مــــن المــــدارس فــــي
بعـــض المحافظـــات كريـــف دمشـــق والســـويداء وطرطـــوس
وحمـــاة .بينمـــا ترتفـــع احتماليـــة عـــدم تســـجيل البنـــات فـــي
المـــدارس الثانويـــة فـــي الرقـــة ،حيـــث جـــرى تقييـــم هـــذا
المؤشـــر عنـــد  2.0للبنـــات مقارنــ ً
ـة بمســـتوى  2.4لـــأوالد،
ولكــــن الحــــال كان أفضــــل فــــي المــــدارس االبتدائيــــة.
وتنطبـــق هـــذه الحالـــة علـــى المناطـــق الخاضعـــة لســـيطرة
الجيــــش الســــوري الحــــر المدعــــوم مــــن تركيــــا ،حيــــث
ــــجلت نســــبة  2.7للبنــــات و 3.2لــــأوالد.
ُس ّ

 6.8.3نتائج االستطالع النوعي

علــــى عكــــس نتائــــج االســــتطالع الكمــــي ،فــــإن نتائــــج
االســـتطالع النوعـــي دقيقـــة ومفيـــدة جــ ً
ـدا ،حيـــث أظهـــرت
الفجــــوة بيــــن الجنســــين فــــي العديــــد مــــن المناطــــق
ً
تحديــــا أمــــام
وكشــــفت عــــن تحفظــــات مجتمعيــــة تشــــكل
حصــــول البنــــات والنســــاء علــــى تعليــــم.

توافر المدارس /الجامعات

فــــي الكثيــــر مــــن الحــــاالت ،لــــم تكــــن المــــدارس متوفــــرة
ً
ً
كافيــــا
أساســــا ،وعنــــد توفرهــــا فــــإن عددهــــا لــــم يكــــن
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بحســــب تقييــــم العديــــد مــــن المجيبــــات .فالكثيــــر مــــن
المـــدارس ُمســـتخدمة كمالجـــئ أو مدمـــرة كليــ ًـا أو جزئيــ ًـا.
وينطبــــق هــــذا الحــــال علــــى جميــــع المراحــــل الدراســــية.
ً
ً
رئيســــيا
ســــببا
وكانــــت صعوبــــة الوصــــول إلــــى المــــدارس
ً
وخصوصــــا الفتيــــات .ولوحظــــت
إلخــــراج األطفــــال منهــــا،
ـي البـــاد
ـرقي وشـــمال غربــ ّ
هـــذه الظاهـــرة فـــي شـــمال شــ ّ
عل ــى وج ــه الخص ــوص .أم ــا ف ــي المناط ــق التابع ــة للحكوم ــة
الســــورية ،فاســــتمرت الشــــكاوى المتعلقــــة بقلــــة المــــدارس
التـــي تعمـــل وكثـــرة التزاحـــم عليهـــا ،مـــا أثـــر علـــى معـــدالت
االنس ــحاب .وتعتب ــر المناط ــق الريفي ــة أق ــل حظ ـ ًـا عل ــى ه ــذا
الصعي ــد ،حي ــث أن ع ــدد الم ــدارس أساس ـ ًـا أق ــل م ــن ال ــازم،
واآلن ،بعـــد عشـــر ســـنوات مـــن النـــزاع ،أصبـــح هنـــاك الكثيـــر
مــــن المناطــــق التــــي لــــم يعــــد فيهــــا أي مــــدارس صالحــــة
ً
خصوصــــا فــــي المرحلــــة الثانويــــة.
لالســــتخدام،
ـن
لهـــذا ،فـــإن ذهـــاب الفتيـــات إلـــى المـــدارس يتطلـــب منهــ ّ
التوجـــه إلـــى مـــدن ُمجـــاورة ،مـــا يش ــكّل خطــ ً
ـرا وتكلفـــة
ً
اجتماعيــــا .وفــــي
إضافيــــة ،كمــــا يعتبــــر غيــــر مقبــــول
المناطـــق الريفيـــة ،كتلـــك المحيطـــة بمدينتـــي تدمـــر ونبـــل،
اضطـــرت العديـــد مـــن الفتيـــات إلـــى تـــرك الدراســـة نظــ ً
ـرا
ـن
لعـــدم توفـــر المـــدارس اإلعداديـــة والثانويـــة؛ إذ كان عليهــ ّ
تعليمهــــن،
التوجــــه إلــــى مــــدن مجــــاورة إن أردن إكمــــال
ّ
ـن عـــبء التنقـــل والتكاليـــف المترتبـــة عليـــه،
وهـــذا يحملهــ ّ
تعريضهــــن لمخاطــــر أمنيــــة عنــــد المــــرور
باإلضافــــة إلــــى
ّ
ـنُ .
وطـــرح هـــذا كتبريـــر إلخـــراج
بمناطـــق ُمعاديـــة لمجتمعهــ ّ
ـن.
الكثيـــر مـــن الفتيـــات مـــن المـــدارس وتزويجهــ ّ
وفـــي بعـــض المناطـــق كمناطـــق اإلدارة الذاتيـــة فـــي شـــمال
وشـــرق ســـوريا ،وبحســـب مـــا ذكـــرت المجيبـــات ،كان علـــى
األهالـــي االختيـــار مـــا بيـــن تعليـــم أبنائهـــم فـــي المـــدارس
الحكوميــــة التــــي تديرهــــا الحكومــــة الســــورية أو فــــي
المـــدارس التابعـــة إلـــى اإلدارة الذاتيـــة فـــي شـــمال وشـــرق
ســــوريا والتــــي تديرهــــا الســــلطات المحليــــة .وكان لــــكل
الخيـــارات إيجابيـــات وســـلبيات ،األمـــر الـــذي صعّ ـــب علـــى
األهالـــي عمليـــة اتخـــاذ القـــرار:
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۬المــــدارس التابعــــة للســــلطات المحليــــة متوفــــرة فــــي
المناطــــق الريفيــــة كمــــا فــــي المــــدن ،ولكــــن شــــهاداتها
غيــــر معتمــــدة وغيــــر معتــــرف بهــــا.
۬المــــدارس الحكوميــــة متوفــــر فــــي المــــدن فقــــط
(فــــي القامشــــلي والحســــكة) وشــــهاداتها معتمــــدة
ومعتــــرف بهــــا.
أمـــا الجامعـــات الحكوميـــة فتتركـــز فـــي المـــدن الرئيســـية،
ويصعـــب علـــى معظـــم العائـــات الوصـــول إليهـــا .فالســـفر
إلـــى المـــدن المجـــاورة مكلـــف ومحفـــوف بالمخاطـــر نظــ ً
ـرا
النعـــدام االســـتقرار األمنـــي ،كمـــا أن األهالـــي ال يثقـــون بـــأن
ـيكن آمنـــات داخـــل ســـكن جامعـــي فـــي مدينـــة
بناتهـــم ســ ّ
ً
ً
كبيــــرة .وكان هــــذا دافعــــا رئيســــيا إلجبــــار الفتيــــات علــــى
ـن.
تـــرك الجامعـــة وتزويجهــ ّ
شــــرقي البــــاد
وتبــــدو الخيــــارات أمــــام العائــــات شــــمال
ّ
مح ــدودة ج ـ ً
ـدا مقارن ـ ً
ـة م ــع غيره ــا م ــن المناط ــق؛ فجامع ــة
الفـــرات توفـــر نطاقــ ًـا ضيقــ ًـا مـــن التخصصـــات والمجـــاالت
ً
ً
وغالبــــا مــــا حصــــل
جــــدا.
األكاديميــــة وبمقاعــــد محــــدودة
الشــــبان الراغبــــون فــــي دراســــة الطــــب والهندســــة علــــى
فرصــــة للســــفر إلــــى مــــدن أخــــرى .بالمقابــــل ،ذكــــرت
مجيبـــات فـــي الحســـكة أن التعليـــم الجامعـــي غيـــر مح ّبـــذ
للفتـــاة مـــن وجهـــة نظـــر العائلـــة ،ولكـــن ذهـــاب الفتـــاة إلـــى
ً
وغالبــــا مــــا تتخــــذ العائلــــة
كليــــة تقنيــــة قريبــــة مســــموح.
هـــذه القـــرارات ألســـباب أمنيـــة .قبـــل عـــام  ،2011كانـــت
جامعـــة الفـــرات وجهــ ً
ـة للطـــاب اآلتيـــن مـــن مدينـــة تدمـــر
المج ــاورة .إال أن س ــكان تدم ــر الي ــوم ال يس ــتطيعون إرس ــال
بناتهـــم إلـــى جامعـــة الفـــرات نظــ ً
ـرا لوجـــود حواجـــز أمنيـــة.
ونظــ ً
ـرا لعـــدم قدرتهـــم علـــى تحمـــل تكاليـــف الدراســـة فـــي
أي م ــكان آخ ــر ،فق ــد اخت ــاروا س ــحب بناته ــم م ــن الجامع ــة
ـن علـــى الـــزواج.
وإجبارهــ ّ

القدرة على تحمل كلفة التعليم

أشــــارت معظــــم المجيبــــات إلــــى أثــــر الوضــــع االقتصــــادي
علــــى طلــــب العلــــم .وفــــي العديــــد مــــن الحــــاالت ،جــــرى
ً
نظــــرا الرتفــــاع تكلفــــة
إخــــراج األطفــــال مــــن المــــدارس
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التعليــم (بمــا فــي ذلــك رســوم التســجيل والمــواد والقرطاســية
ً
دورا
والمواصـــات ،الـــخ) .كمـــا أن العامـــل االقتصـــادي لعـــب
حاس ـ ً
ـما ف ــي اختي ــار وجه ــة الدراس ــة المناس ــبة لألبن ــاء .كم ــا
كان ــت تكلف ــة الدراس ــة أح ــد العوام ــل المح ــددة للتخصص ــات
الجامعيــــة المتاحــــة أمــــام الفتيــــات .وقــــد ّ
فضلــــت بعــــض
العائــــات الغنيــــة إرســــال بناتهــــا إلــــى الجامعــــات الخاصــــة
أي مـــن التخصصـــات المتاحـــة ،علـــى أن يســـمحن
ليدرســـن ّ
ـن بالذهـــاب إلـــى جامعـــة حكوميـــة الختيـــار التخصـــص
لهــ ّ
الـــذي يرغبـــن بـــه.
وأشـــارت بعـــض المجيبـــات إلـــى أن الضائقـــة الماديـــة تجبـــر
العائـــات اتخـــاذ قـــرار بخصـــوص أي مـــن أبنائهـــا ســـيكمل
دراســـته؛ وليـــس بالضـــرورة أن يكـــون القـــرار هـــذا لصالـــح
األبنــــاء الذكــــور ،فبعــــض العائــــات تفضــــل إرســــال أبنائهــــا
ـتهن .بينم ــا تخت ــار
إل ــى العم ــل والس ــماح لبناته ــا بإكم ــال دراس ـ ّ
عائـــات أخـــرى تزويـــج البنـــات لتخفيـــف العـــبء المـــادي.

التسجيل في المدارس واالنسحاب منها

التعلي ــم ف ــي س ــوريا إلزام ــي للمراح ــل األساس ــية والثانوي ــة،
ولكـــن تطبيـــق القانـــون يختلـــف حســـب المنطقـــة .وقالـــت
ً
ً
وبناتــــا)
(أوالدا
العديــــد مــــن المجيبــــات إن تعليــــم األبنــــاء
يبقــــى أولويــــة عنــــد معظــــم األهالــــي طالمــــا أن تكلفتــــه
ضمـــن المقـــدرة ،ولكـــن هنـــاك عوامـــل أخـــرى تتحكـــم بقـــرار
العائلــــة حــــول إبقــــاء أبنائهــــا فــــي المــــدارس أو عدمــــه،
وذكـــرت المجيبـــات منهـــا:
ً
خصوصــــا
۬القــــدرة علــــى تحمــــل كلفــــة التعليــــم،
فــــي المرحلــــة الثانويــــة والجامعيــــة .فــــي بعــــض
تمــــر العائلــــة بضائقــــة ماديــــة،
الحــــاالت ،عندمــــا
ّ
حتــــى التعليــــم األساســــي يصبــــح خــــارج القــــدرة-
وهــــذا حــــال النازحيــــن والعديــــد مــــن مجتمعــــات
الدخــــل المحــــدود.

۬توافــــر المدارس/الجامعــــات ومــــدى قربهــــا وســــهولة
الوصــــول إليهــــا؛ فتنقــــل األبنــــاء مــــن البيــــت إلــــى
ً
خصوصــــا للفتيــــات ،ولكنــــه
المدرســــة يعــــدّ إشــــكاالً،
ً
أيضــــا أحــــد أســــباب إخــــراج األوالد مــــن المــــدارس.
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۬اعتماديــــة الشــــهادات العلميــــة لمختلــــف المراحــــل
الدراس ــية ،فالش ــهادات غي ــر المعت ــرف به ــا كان ــت س ـ ً
ـببا
فــــي تدنــــي معــــدالت التســــجيل فــــي المــــدارس فــــي
ً
شــــرقي البــــاد.
وخصوصــــا شــــمال
بعــــض المناطــــق،
ّ
۬توافـــر فـــرص عمـــل بعائـــد مـــادي أفضـــل خـــارج نطـــاق
ســـوق العمـــل الرســـمي
۬النزوح و/أو تغيير مكان السكن باستمرار
۬االعتقــــاد بعــــدم مثابــــرة األبنــــاء علــــى الدراســــة
(ســــواء كانــــوا أوالد أم بنــــات)
۬يختلــــف التســــجيل فــــي الجامعــــات بيــــن الرجــــال
والنســــاء:
Ŝيقبــــل الرجــــال علــــى الســــفر والهجــــرة لتأميــــن
مســــتقبل أفضــــل أو يختــــارون البقــــاء فــــي
البــــاد والتســــجيل فــــي الجامعــــة لتأجيــــل
التجنيــــد العســــكري
Ŝهنــــاك اعتقــــاد ســــائد بــــأن النســــاء يقمــــن
باســــتغالل ســــفر الرجــــال ألخــــذ فــــرص مــــا
لهــــن لــــوال ذلــــك .ولكــــن
كانــــت لتكــــون متاحــــة
ّ
البعــــض يُ جبــــرن علــــى إيجــــاد عمــــل لدعــــم
العائلـــة بعـــد ســـفر الشـــباب .ويبـــدو أن ظاهـــرة
زواج القاصـــرات هـــي الســـبب الرئيســـي لتوقـــف
الفتيــــات عــــن الدراســــة .وذكــــرت العديــــد مــــن
المجيبــــات الضغــــوط التــــي تضعهــــا العائلــــة
علـــى عاتـــق الفتيـــات مـــن أجـــل الحفـــاظ علـــى
ً
ً
كبيــــرا
دورا
العــــادات والتقاليــــد ،والتــــي تلعــــب
ـن فـــي المنـــزل كـــي
فـــي تزويـــج النســـاء وإبقائهــ ّ
ال يذهبــــن إلــــى الجامعــــة ويختلطــــن بالرجــــال.

آفاق التعليم (قيمة التعليم)

أش ــارت العدي ــد م ــن المجيب ــات أن التعلي ــم ل ــم يعُ ــد ذو قيم ــة
كمـــا فـــي الســـابق ،ورأيـــن أن المدخـــول المـــادي مـــن العمـــل
ال يضاهــــي الوقــــت واألمــــوال المبذوليــــن فــــي الدراســــة.
وكانـــت العائـــات التـــي تســـتهين بقيمـــة التعليـــم تســـتعمل
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هـــذه الحجـــة إلخـــراج األوالد مـــن المدرســـة وإرســـالهم إلـــى
العمـــل وتزويـــج البنـــات مبكــ ً
ـرا .وقالـــت إحـــدى المجيبـــات
مـــن مناطـــق المصالحـــات إن إكمـــال الدراســـة بعـــد الثانويـــة
العامــــة أمــــر غيــــر مح ّبــــذ للنســــاء فــــي الثقافــــة المحليــــة،
ً
وتبنيهــــن «أفــــكار
اختالطهــــن بالرجــــال
نظــــرا الحتماليــــة
ّ
ّ
ً
فرصــــا جيــــدة للــــزواج  -وال
عليهــــن
تضيــــع
ّ
دخيلــــة» قــــد ّ
يمك ــن المجازف ــة بذل ــك مقاب ــل التعلي ــم مهم ــا كان ــت قيمت ــه
أو جودتـــه.
وبحس ــب م ــا قالت ــه المجيب ــات ،ف ــإن الكثي ــر م ــن العائ ــات
تفض ــل أن يتعل ــم أبناؤه ــا حرف ــة أو صنع ــة يمكنه ــم العم ــل
بهـــا لتوفيـــر الدعـــم المـــادي .وغالبــ ًـا مـــا اعتبـــرت العائلـــة
أن التدريـــب العملـــي أفضـــل مـــن الدراســـة فـــي المعاهـــد
المهنيــــة أو التقنيــــة .ولــــم تتوفــــر للفتيــــات فــــرص مــــن
هـــذا النـــوع.

مشاكل متعلقة بالمنهاج

أشــــارت بعــــض المجيبــــات إلــــى تمييــــز واضــــح بيــــن
الجنســــين فــــي مناهــــج المرحلــــة االبتدائيــــة ،ويمكــــن
استشــــعار ذلــــك بســــهولة عنــــد النظــــر فــــي النصــــوص
والصـــور فـــي الكتـــب الدراســـية .وكانـــت المناهـــج الرســـمية
تعــــج بالصــــور النمطيــــة حــــول األدوار المنزليــــة
المقــــررة
ّ
والعائلي ــة للنس ــاء والرج ــال .وقال ــت العدي ــد م ــن المجيب ــات
إن المناهـــج فـــي مناطـــق الحكومـــة الســـورية أفضـــل ممـــا
كانـــت عليـــه فـــي الســـابق ،ولكـــن البعـــض رأت أن المنهـــاج
الجديــــد «مصيبــــة» .وقالــــت إحــــدى المجيبــــات إن عــــرض
صـــور للمحجبـــات فـــي المنهـــاج يعـــدّ تراجعــ ًـا علـــى صعيـــد
حقــــوق المــــرأة .ولكــــن ،بغــــض النظــــر عــــن آرائهــــم حــــول
المنهـــاج ،فقـــد اشـــتكى األهالـــي مـــن أداء المعلميـــن ،الذيـــن
الزالـــوا يلقنـــون األطفـــال بالطـــرق التقليديـــة نظــ ً
ـرا لعـــدم
تلقيهــــم أي تعليمــــات أو إرشــــادات حــــول المحتــــوى الــــذي
يجــــب تدريســــه.
وجـــرى تقييـــم المناهـــج الصـــادرة عـــن اإلدارة الذاتيـــة فـــي
شـــمال وشـــرق ســـوريا علـــى أنهـــا األكثـــر حيــ ً
ـادا فـــي طـــرح
األدوار الجندريــــة ،وكذلــــك المناهــــج المســــتخدمة شــــمال
غربـــي البـــاد ،التـــي أعدتهـــا اليونيســـيف .ولكـــن المشـــكلة
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فـــي غالـــب األحيـــان ال تكـــون فـــي المنهـــاج بحـــد ذاتـــه ،بـــل
بطريقــــة تفســــيره مــــن قبــــل المعلميــــن ،والذيــــن يعــــززون
تنــــص
االنحيــــازات خــــال شــــرحهم ،بغــــض النظــــر عمــــا
ّ
عليـــه الكتـــب الدراســـية.

االعتمادية

شــــرقي البــــاد
غربــــي وشــــمال
ذكــــرت المجيبــــات شــــمال
ّ
ّ
أن نقــــص االعتماديــــة (االعتــــراف بالشــــهادة) لشــــهادات
الثانويــــة العامــــة والجامعــــات يحــــدّ مــــن آفــــاق التعليــــم
ويؤثـــر فـــي قـــرار األهالـــي بإخـــراج أطفالهـــم مـــن المـــدارس
ـن فـــي حالـــة الفتيـــات.
وإرســـالهم إلـــى العمـــل ،أو تزويجهــ ّ

مساقات الدراسة في الثانوية العامة

إن معظـــم األهالـــي الزالـــوا يحاولـــون إرســـال أبنائهـــم إلـــى
المدرســــة ،ولكنهــــم يتدخلــــون فــــي اختيــــار المســــاقات
الدراســــية المتاحــــة فــــي الثانويــــة العامــــة؛ فيشــــجعون
البنــــات علــــى المســــاق األدبــــي واألوالد علــــى العلمــــي.
ً
ـيوعا
وأشـــارت بعـــض النســـاء إلـــى أن أكثـــر المســـاقات شــ
ً
شــــيوعا الصناعــــة
لإلنــــاث هــــو التدبيــــر المنزلــــي ،وأقلهــــا
والتجــــارة .ولكــــن هنــــاك بعــــض االســــتثناءات؛ ففــــي
ً
وخصوصــــا فــــي ديــــر عطيــــة وبعــــض المناطــــق
دمشــــق،
الريفيــــة كالســــلمية والمــــزة  ،86أشــــارت مجيبــــات إلــــى
تســـاوي الرجـــل والمـــرأة مـــن حيـــث ممارســـة الحـــق فـــي
اختيــــار مجــــال الدراســــة ،حيــــث جــــرى تشــــجيع الطــــاب
مـــن الجنســـين علـــى التفكيـــر بجميـــع الخيـــارات ،وكذلـــك
الحــــال بالنســــبة إلــــى بعــــض العائــــات فــــي حلــــب.

التخصصات الجامعية

المجيبــــات فــــي توضيــــح آراء
لقــــد ســــاهمت إفــــادات ُ
المجتمـــع وتفضيالتـــه فيمـــا يتعلــ ّ
ـق بالدراســـة الجامعيـــة؛ إذ
تتحكـــم العـــادات والتقاليـــد بالخيـــارات الدراســـية للمـــرأة،
إمـــا بشـــكل مباشـــر عـــن طريـــق إجبارهـــا علـــى مســـاق أو
تخصـــص ،أو بشـــكل غيـــر مباشـــر عبـــر إيهامهـــا بأنهـــا حـــرة
فــــي قرارهــــا بغــــض النظــــر عــــن العوامــــل التــــي قادتهــــا
إليـــه .ويتـــم التأثيـــر علـــى النســـاء علـــى هـــذا النحـــو علـــى
مســــتوى الدراســــة والعمــــل كمــــا هــــو موضــــح أدنــــاه:
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-1فيمـــا يتعلـــق بطبيعـــة العمـــل بعـــد التخـــرج ،غالبــ ًـا مـــا
ُتدفـــع النســـاء نحـــو أحـــد األنمـــاط اآلتيـــة:
۬اختيــــار مجــــال مثــــل التعليــــم أو الفنــــون الحــــرة أو
التاريــــخ أو الجغرافيــــا ،ألنهــــا تتيــــح الحصــــول علــــى
«وظيفــــة ســــهلة فــــي قطــــاع التعليــــم» ،بســــاعات
عمـــل أقـــل وعطلـــة صيفيـــة ،بحيـــث ال تتضـــارب مـــع
االلتزامــــات العائليــــة والواجبــــات المنزليــــة.
۬اختيــــار مجــــال يمكــــن أن يــــؤدي إلــــى العمــــل فــــي
القطـــاع العـــام ،إذ مـــن المعـــروف عـــن هـــذه الوظائـــف
أنهـــا دائمـــة ومريحـــة وغيـــر تنافســـية ،وتوفـــر دخ ــ ً
ا
ً
ً
ً
اجتماعيــــا.
ثابتــــا وتعتبــــر مقبولــــة
شــــهريا
۬اختي ــار مج ــال ي ــؤدي إل ــى وظيف ــة ال تتطل ــب االخت ــاط
م ــع الرج ــال ،مث ــل التعلي ــم أو الصح ــة النس ــائية.
-2فيمـــا يتعلـــق بطبيعـــة الدراســـة ،غالبــ ًـا مـــا ُتدفـــع النســـاء
نحـــو أحـــد األنمـــاط اآلتيـــة:
۬دخــــول تخصــــص يمكــــن إكمالــــه فــــي عــــدد قليــــل
مـــن الســـنوات الدراســـية وال يتطلـــب شـــهادات عليـــا،
مثـــل الترجمـــة والتمريـــض وبعـــض التخصصـــات فـــي
الكليـــات التقنيـــة ،وذلـــك حتـــى ال تتأخـــر المـــرأة فـــي
الــــزواج ولكــــي تقلــــل مــــن المصاريــــف التــــي تنفقهــــا
العائلــــة علــــى دراســــتها.
۬دخــــول تخصصــــات «مالئمــــة» مثــــل الدراســــات
الصحيــــة والصيدلــــة ،وهــــي شــــائعة بيــــن النســــاء.
وفــــي بعــــض المناطــــق ،يُ عتبــــر التمريــــض التخصــــص
طبيعتهــــن
المفضــــل للنســــاء كونــــه يتناســــب مــــع
ّ
كمقدمـــات رعايـــة وال يتطلـــب ســـوى بضعـــة ســـنوات
دراســــية .كمــــا يُ عــــد طــــب األســــنان مــــن المجــــاالت
الطبيـــة المناســـبة للمـــرأة كونـــه أيضــ ًـا يعـــزز الصـــورة
النمطيــــة عــــن النســــاء كمقدمــــات رعايــــة.
۬فيمــــا يتعلــــق بالتخصصــــات الهندســــية ،أوضحــــت
ً
ـيوعا مـــن
المجيبـــات أن بعـــض التخصصـــات أكثـــر شــ
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غيره ــا بي ــن النس ــاء ،وه ــي هندس ــة العم ــارة والتصمي ــم
الجرافيكـــي وهندســـة الديكـــور .أمـــا هندســـة الكهربـــاء
والكهربائيــــات والميكانيــــك فــــا يفضلهــــا المجتمــــع
عليهــــن لتفاديهــــا.
للنســــاء ويضغــــط
ّ
۬اختيـــار تخصصـــات متوفـــرة فـــي الجامعـــات والمعاهـــد
التـــي يســـهل الوصـــول إليهـــا ،فبعـــض العائـــات تفضـــل
أال ترســــل بناتهــــا للدراســــة فــــي محافظــــات أخــــرى أو
ً
بعيــــدا
لدراســــة تخصصــــات تتطلــــب الســــفر واإلقامــــة
عـــن المنـــزل.

عمل النساء في المؤسسات التعليمية

أوضحـــت معظـــم المجيبـــات أن عمـــل المـــرأة فـــي قطـــاع
ً
ً
وخصوصــــا فــــي وظائــــف التعليــــم
جــــدا،
التعليــــم شــــائع
فــــي المرحلــــة االبتدائيــــة حيــــث تشــــكّل النســــاء الغالبيــــة
العظمـــى مـــن كادر التدريـــس .إذ يتناســـب دور النســـاء فـــي
المجتمــــع كـــ «مقدمــــات رعايــــة» مــــع الصــــورة النمطيــــة
لمعلمـــات المرحلـــة األساســـية .باإلضافـــة إلـــى ذلـــك ،فـــإن
وظيفــــة المعلمــــة تنطــــوي علــــى ســــاعات عمــــل أقــــل مــــن
غيرهــــا مــــن الوظائــــف ،إلــــى جانــــب العطلــــة الصيفيــــة
المدفوعـــة .ولكـــن نســـبة النســـاء أقـــل فـــي كـــوادر اإلدارة
العامــــة للمــــدارس وكــــوادر التدريــــس للمرحلــــة الثانويــــة.
ـرات علـــى مـــدارس البنـــات،
وغالبــ ًـا مـــا تكـــون النســـاء مديــ ٍ
مــــدراء علــــى مــــدارس األوالد .أمــــا
بينمــــا يكــــون الرجــــال
ً
فـــي مناطـــق اإلدارة الذاتيـــة فـــي شـــمال وشـــرق ســـوريا،
فـــإن إدارة المدرســـة تكـــون مشـــتركة بيـــن رجـــل وامـــرأة،
مـــا أدى إلـــى المســـاواة بيـــن الجنســـين علـــى ذلـــك الصعيـــد.
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«كثيــ ً
ـرا مـــا يتـــم تشـــجيع النســـاء علـــى دراســـة التمريـــض،
فهـــن مالئكـــة الرحمـــة»
ً
أيضــــا مــــن القطاعــــات التــــي تظهــــر فيهــــا
إن القطــــاع الصحــــي هــــو
بوضــــوح الصــــور النمطيــــة التــــي رســــمها المجتمــــع عــــن المــــرأة.
وبينمـــا يوافـــق المجتمـــع علـــى عمـــل المـــرأة فـــي المجـــال الطبـــي لمـــا
كمقدّ مـــة رعايـــة ،فـــإن الرعايـــة الصحيـــة
فـــي ذلـــك تعزيـــز لدورهـــا ُ
غيــــر مؤمنــــة للنســــاء .كمــــا أن القــــرارات الطبيــــة المتعلقــــة بالصحــــة
اإلنجابيـــة للمـــرأة عـــاد ًة مـــا تميـــل لخدمـــة مصلحـــة الـــزوج والعائلـــة
الكبيــــرة قبــــل أن تكــــون بخدمــــة المــــرأة وتحــــت ســــيطرتها .وهنــــاك
فروقـــات جديـــرة بالذكـــر بيـــن ُمختلـــف المناطـــق مـــن حيـــث توافـــر
الخدمــــات الصحيــــة ومســــتوى جودتهــــا .ويبــــدو أن ســــنوات النــــزاع
ألحقـــت أضــ ً
ـرارا بالقطـــاع الصحـــي ،وال تـــزال هنـــاك بعـــض المناطـــق
التـــي لـــم تتعافـــى بعـــد علـــى هـــذا الصعيـــد.
ً
ّهــــن
الخدمــــات الصحيــــة متوفــــرة للنســــاء
عمومــــا عبــــر البــــاد ،ولكن ّ
ً
يواجهـــن تحديـــات فـــي الوصـــول إليهـــا .وغالبـــا مـــا تتوفـــر عيـــادات

طــــب األطفــــال والطــــب العــــام ولقاحــــات األطفــــال فــــي معظــــم
المناطـــق .ولكـــن خدمـــات الصحـــة اإلنجابيـــة قـــد ال تكـــون متوفـــرة
دائمــ ًـا ،خاصـــة فـــي الرقـــة وديـــر الـــزور وبعـــض المناطـــق الريفيـــة،
ومـــع ذلـــك ،فـــإن حـــاالت الـــوالدة تكـــون آمنـــة فـــي معظـــم األحيـــان.
وهنـــاك فجـــوة صغيـــرة بيـــن الجنســـين علـــى صعيـــد الحصـــول علـــى
الخدمــــات الصحيــــة .ولكــــن المشــــكلة األعــــم لمعظــــم المجتمعــــات
تتعلــــق بقلــــة البنــــى التحتيــــة وارتفــــاع كلفــــة الخدمــــات وأعبــــاء
التنقـــل فـــي ظـــل جائحـــة كوفيـــد.

إن ق ــدرة النس ــاء عل ــى تحصي ــل الخدم ــات الصحي ــة تعتم ــد عل ــى ع ــدد
الديناميــــات
مــــن العوامــــل االجتماعيــــة واالقتصاديــــة إضافــــة إلــــى
ّ
بيــــن المــــدن واألريــــاف إلــــى جانــــب االنحيــــازات المتجــــذرة فــــي
ثقافـــة المجتمـــع .ويبـــدو أن خدمـــات الصحـــة اإلنجابيـــة أقـــل توفــ ً
ـرا
ً
وغالبــــا مــــا تكــــون معــــدالت
فــــي المناطــــق ذات الدخــــل المتدنــــي.
الــــوالدة اآلمنــــة أقــــل بقليــــل فــــي المــــدن الصغيــــرة أو متوســــطة
الحجـــم ،مقارنــ ً
ـة بالمـــدن الكبيـــرة والمناطـــق الريفيـــة .وبينمـــا يتق ّبـــل
المجتمـــع دور المـــرأة فـــي القطـــاع الصحـــي ويـــرى فـــي ذلـــك تكريســ ًـا
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لصورتهــــا كمقدمــــة رعايــــة ،إال أن هنــــاك أدوار جندريــــة
ضمـــن الكـــوادر الطبيـــة ،فمـــن الـــدارج أن تكـــون النســـاء
ممرضــــات والرجــــال أطبــــاء.
وبحســــب اختــــاف المنطقــــة ،تختلــــف الخدمــــات
الصحيــــة مــــن حيــــث مــــدى توافرهــــا وجودتهــــا وقــــدرة
ــــجلت أقــــل معــــدالت
وس ّ
النســــاء علــــى الوصــــول إليهــــاُ .
توافــــر للخدمــــات الصحيــــة فــــي مناطــــق اإلدارة الذاتيــــة
فـــي شـــمال وشـــرق ســـوريا ،وخصوصــ ًـا فـــي ديـــر الـــزور
ــــجلت فــــي ديــــر الــــزور أقــــل معــــدالت
والرقــــة ،بينمــــا ُس ّ
للــــوالدة اآلمنــــة وأقــــل نســــبة لتوافــــر خدمــــات طــــب
ً
أيضــــا كانــــت النســــاء أقــــل
األطفــــال .فــــي ديــــر الــــزور
قــــدرة مــــن الرجــــال علــــى الوصــــول إلــــى الخدمــــات
الصحيــــة .أمــــا فــــي المناطــــق الواقعــــة تحــــت ســــيطرة
الجيــــش الســــوري الحــــر المدعــــوم مــــن تركيــــا ،فكانــــت
لقاحـــات األطفـــال أقـــل توافــ ً
ـرا مقارنــ ً
ـة بباقـــي المناطـــق،
كمــــا كان عــــدد المراكــــز الصحيــــة المتوفــــرة قليــــ ً
ا فــــي
عفريــــن .ولــــم تكــــن الخدمــــات الصحيــــة كافيــــة فــــي
مناطــــق هيئــــة تحريــــر الشــــام ،حيــــث قدّ مــــت المراكــــز
خدمــــات محــــدودة .وعــــاد ًة مــــا توفــــرت
المتوفــــرة
ٍ
خدمـــات طـــب األطفـــال فـــي مناطـــق الحكومـــة الســـورية،
كمـــا أ�تيحـــت خدمـــات الطـــب العـــام لمعظـــم المجتمعـــات
هنــــاك .وكانــــت لقاحــــات األطفــــال متوفــــرة بشــــكل عــــام
عبــــر البــــاد .وبينمــــا ُتعتبــــر الخدمــــات الطبيــــة متوفــــرة
علـــى وجـــه العمـــوم ،إال أن قـــدرة النســـاء علـــى الوصـــول
إليهــــا تختلــــف بحســــب االختالفــــات بيــــن المناطــــق.

 6.9.1مراجعة عامة لما قبل العام 2011

https://www.arabdevelopmentportal.com/sites/default/files/pub_lication/syria_national_sdgs_arabic
report-a4-final-2.pdf
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شــــهد النظــــام الصحــــي فــــي ســــوريا تطــــورات جديــــرة
بالذكـــر قبـــل النـــزاع؛ ففـــي األعـــوام التـــي ســـبقت 2011
متوســــط العمــــر ّ
وقلــــت نســــب وفــــاة
ارتفعــــت معــــدالت
ّ
ّ
األمهــــات أثنــــاء الــــوالدة كمــــا قلــــت معــــدالت وفيــــات
الرضــــع واألطفــــال 69.وقــــد تأثــــرت الصحــــة العامــــة،
وصحــــة النســــاء والفتيــــات علــــى وجــــه الخصــــوص،
بتحســـين األنظمـــة الغذائيـــة وزيـــادة االهتمـــام بالعناصـــر
المرتبطـــة بالصحـــة اإلنجابيـــة عـــن طريـــق إطـــاق برامـــج
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مخصصـــة لذلـــك وتوفيـــر الدعـــم لألمهـــات .ولكـــن هـــذه
التطـــورات لـــم تحـــدث فـــي جميـــع المناطـــق ولـــم تكـــن
البنـــى التحتيـــة لهـــا موزعـــة بالتســـاوي بيـــن المحافظـــات
70
وعبــــر ُمختلــــف المــــدن واألريــــاف.

لقـــد ّ
وفـــرت الحكومـــة الســـورية رعايـــة صحيـــة مجانيـــة
ش ــاملة لمعظ ــم الح ــاالت الت ــي تحت ــاج إل ــى ع ــاج ،ودعم ــت
المكلف ــة 71.ولك ــن ج ــودة الرعاي ــة
حت ــى اإلج ــراءات الطبي ــة ُ
الصحيـــة كانـــت تتـــراوح بيـــن المناطـــق ،وكذلـــك معـــدالت
إدخـــال المرضـــى إلـــى المستشـــفيات والمســـتوصفات 72.وال
مفصلــــة حــــول الصحــــة فــــي ســــوريا،
يوجــــد إحصــــاءات ّ
ولكــــن مؤشــــر التنميــــة البشــــرية ،والــــذي يضــــم مؤشــــر
للصحـــة ،أظهـــر فروقـــات شاســـعة بيـــن ُمختلـــف المناطـــق،
ً
وخصوصــــا فــــي األريــــاف الشــــمالية والشمالية-الشــــرقية
73
وبعـــض المناطـــق الســـاحلية والجنوبيـــة.
واكتســـحت النســـاء الكـــوادر الصحيـــة كممرضـــات وقابـــات،
إذ كانـــت كليـــات التمريـــض والقبالـــة ُتخــ ّـرج أفوجــ ًـا مكونـــة
م ــن النس ــاء بش ــكل ت ــام تقريب ـ ًـاّ .
وش ــكلت النس ــاء نص ــف ع ــدد
ـي
ـي األم ــراض ،ف ّن ـ ّ
الخريجي ــن م ــن الكلي ــات التقني ــة (أخصائ ـ ّ
األســـنان ،تقنـــي األشـــعة ،إلـــخ) .فـــي كليـــة التمريـــض أيضـــاً،
ّ
74
كان ع ــدد الخريج ــات يف ــوق ع ــدد الخريجي ــن .ولك ــن ع ــدد
الطبيب ــات كان قليــ ً
ا؛ إذ شــكّل الرج ــال ضعف ــي ع ــدد النس ــاء
فـــي فـــوج خريجـــي كليـــة الطـــب لعـــام .75.2010

 6.9.2نتائج االستطالع الكمي

ركّــــز االســــتطالع الكمــــي علــــى عــــدد مــــن المؤشــــرات
المتعلقـــة بالصحـــة ،إذ ُطلـــب مـــن المجيبـــات تقييـــم توافـــر
خدمــــات الصحــــة اإلنجابيــــة واللقاحــــات وطــــب األطفــــال
والطــــب العــــام .كمــــا ركــــز االســــتطالع علــــى تقييــــم
المجيبـــات للمســـاواة بيـــن النســـاء والرجـــال فـــي الحصـــول
علــــى الرعايــــة الصحيــــة .وأظهــــرت البينــــات عالقــــة بيــــن
ُمختلـــف أنـــواع الرعايـــة الصحيـــة ،مـــا يـــدل علـــى ترابـــط
جميـــع عناصـــر النظـــام الصحـــي؛ فإمـــا أن تزدهـــر جميعهـــا
أو تنهــــار جميعهــــا .بالتالــــي ،يصعــــب إحــــراز تقــــدم علــــى
صعيــــد أحــــد جوانــــب الخدمــــة الصحيــــة إن لــــم يكــــن
ً
متينــــا وفعــــاالً.
النظــــام الصحــــي بأكملــــه

http://cbssyr.sy/
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 73لـــجــنـــــــة التخطيــــــط اإلقليمــــــي،
“ .2010اإلطــــار الوطنــــي للتخطيــــط
اإلقليمــي فـــي ســوريا” .دمشــق :لجنــة
التخطيــــط اإلقليمــــي.
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وتعتبـــر تطعيمـــات األطفـــال متوافـــر بكثـــرة ،بتقييـــم .4.7
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الســــوري الحــــر المدعــــوم مــــن تركيــــا (درع الفــــرات)،
بتقييــــم  .3.6وتتوافــــر خدمــــات طــــب األطفــــال بمعــــدل
ّ
ـجل فـــي ديـــر الـــزور عنـــد .3.0
 4.3عبـــر البـــاد،
وأقلهـــا ُســ ّ
أمـــا الطـــب العـــام فهـــو متوفـــر بتقييـــم 4.0؛ وهـــو أكثـــر
ـارا فـــي دمشـــق ،عنـــد  ،4.7وأقـــل انتشــ ً
انتشــ ً
ـارا فـــي ديـــر
الـــزور ،عنـــد .3.3
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وتتســــاوى النســــاء مــــع الرجــــال مــــن حيــــث قــــدرة
الحصــــول علــــى الخدمــــات الصحيــــة ،وذلــــك بتقييــــم
( 78 0.1+علـــى مقيـــاس متـــدرج مـــن  2+إلـــى  .)2-وفـــي
بعــــض المحافظــــات ،تحظــــى النســــاء برعايــــة صحيــــة
ـجلت 0.6+
أفضـــل مـــن الرجـــال ،كمـــا فـــي الرقـــة التـــي ســ ّ
ســــجلت  .0.4+أمــــا فــــي ديــــر الــــزور
وفــــي حمــــاة التــــي
ّ
فـــإن النســـاء أقـــل قـــدرة علـــى الوصـــول إلـــى الخدمـــات
ً
مقارنــــة بالرجــــال ،بتقييــــم .0.6-
الصحيــــة

 6.9.3نتائج االستطالع النوعي

تنـــاول االســـتطالع النوعـــي مســـألة الصحـــة اإلنجابيـــة عـــن
التمع ــن ف ــي أدوار النس ــاء ف ــي القط ــاع الصح ــي.
كث ــب ،م ــع ّ

توافر خدمات الصحة اإلنجابية
-1
ﻗﺪرة اﻟﺮﺟﺎل أﻋﻠﻰ
ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء

-2
ﻗﺪرة اﻟﺮﺟﺎل أﻋﻠﻰ
ﺑﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء

ش ــكل  :31مس ــتوى تواف ــر
الخدم ــات الطبي ــة محلي ـ ًا
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ﺗﻄﻌﻴﻢ اﻷﻃﻔﺎل

92

اﻟﻘﻨﻴﻄﺮة 68

ويب ــدو أن خدم ــات الصح ــة اإلنجابي ــة ال تتوف ــر دائم ـ ًـا ،وذل ــك
بتقييـــم معدلـــه  76.3.6وســـجلت أقـــل نســـبة لتوفـــر هـــذه
الخدمـــات فـــي ديـــر الـــزور ،عنـــد  ،3.0وفـــي الرقـــة وريـــف
دمشــــق عنــــد  .3.1وتتواجــــد خدمــــات الصحــــة اإلنجابيــــة
بنســــبة أقــــل فــــي المناطــــق حيــــث األحــــوال االقتصاديــــة
ضعيفـــة ،وذلـــك عنـــد  .3.2أمـــا الـــوالدة فتعتبـــر آمنـــة نســ ً
ـبيا
بشـــكل عـــام ،بتقييـــم  77.3.7ولكـــن مخاطـــر الـــوالدة علـــى
ً
ارتفاعــــا فــــي ديــــر الــــزور ،والتــــي
األمهــــات تبــــدو أكثــــر
ّ
ـجلت تقييـــم  ،2.9بينمـــا تقـــل هـــذه المخاطـــر فـــي المـــدن
ســ ّ
الصغيـــرة ومتوســـطة الحجـــم ،عنـــد .3.6

0
ﻗﺪرة اﻟﻨﺴﺎء
واﻟﺮﺟﺎل ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ

ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻹﻧﺠﺎﺑﻴﺔ
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المجيبـــات إن خدمـــات الصح ـــة اإلنجابيـــة
قالـــت معظـــم ُ
متوفــــرة بكثــــرة فــــي معظــــم المناطــــق التــــي غطاهــــا
موف ــرة م ــن القب ــل الدول ــة فإنه ــا
االس ــتطالع ،وإن ل ــم تك ــن ّ
تكـــون غالبــ ًـا مقدمــ ّ
ـة مـــن قبـــل منظمـــات غيـــر حكوميـــة
محليـــة ودوليـــة .ولكـــن الخدمـــات تتـــراوح فـــي الكفـــاءة

 78مـ ــن  +2إلـ ــى  :-2قـ ــدرة النسـ ــاء أعلـ ــى
بكثيــــر مــــن الرجــــال  -قــــدرة النســــاء
أعلــــى بقليــــل مــــن الرجــــال – قــــدرة
النســــاء والرجــــال متســــاوية  -قــــدرة
الرجــال أعلــى بكثيــر مــن النســاء  -قــدرة
الرجــــال أعلــــى بقليــــل مــــن النســــاء.
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والجــــودة؛ إذ قالــــت النســــاء فــــي إدلــــب إن الخدمــــات
ً
جــــدا ،بينمــــا لــــم
المتوفــــرة فــــي هــــذه المراكــــز محــــدودة
تكـــن متوفـــر ًة أساســ ًـا فـــي عفريـــن بســـبب الوضـــع األمنـــي
والعســــكري هنــــاك.
المجيبــــات أن هنــــاك حاجــــة لإلعــــان
وأوضحــــت بعــــض ُ
عــــن بعــــض الخدمــــات التــــي تقدمهــــا المراكــــز الصحيــــة،
ولتشــــجيعهن علــــى زيارتهــــا
وذلــــك لتوعيــــة النســــاء بهــــا
ّ
المجيبــــات إن هــــذه المراكــــز
لطلــــب المســــاعدة .وقالــــت ُ
ً
أنواعــــا محــــددة مــــن االستشــــارات وال تؤمِّ ــــن أي
تقــــدم
دعــــم مــــادي للعــــاج أو التدخــــات الطبيــــة ،مــــا اضطــــر
العديــــد مــــن العائــــات إلــــى مراجعــــة عيــــادات خاصــــة
ً
مكلفــــة بالعــــادة.
عنــــد اللــــزوم ،والتــــي تكــــون
ً
وغالبــــا مــــا تحتــــاج الحوامــــل إلــــى مراجعــــة عيــــادات
خاصـــة إلجـــراء الفحوصـــات حـــول تعقيـــدات الحمـــل ،أو
حتــــى مــــن أجــــل الفحوصــــات الدوريــــة .وبخــــاف باقــــي
أنـــواع الخدمـــات الصحيـــة ،فـــإن الصحـــة اإلنجابيـــة قـــد
تكـــون صعبـــة المنـــال حتـــى عنـــد توافرهـــا ،وذلـــك نظــ ً
ـرا
الممولــــة مــــن
الرتفــــاع تكلفتهــــا؛ فالعديــــد مــــن المراكــــز
ّ
الجمعيــــات الخيريــــة ال تؤمِّ ــــن الخدمــــات المطلوبــــة علــــى
هــــذا الصعيــــد.

سهولة الحصول على خدمات الصحة اإلنجابية

المراكـــز الصحيـــة متوفـــرة فـــي معظـــم المناطـــق ،حيـــث
يمكـــن للنســـاء التوجـــه إليهـــا للحصـــول علـــى استشـــارة.
ولكـــن المـــرأة قـــد ال تكـــون صاحبـــة القـــرار تمامــ ًـا عندمـــا
يتعلــــق األمــــر بطلــــب استشــــارة أو خدمــــة طبيــــة ،وإنمــــا
يتدخـــل الـــزوج والعائلـــة فـــي هـــذه األمـــور .وفـــي بعـــض
الحــــاالت ،تطلــــب النســــاء النصــــح بشــــأن منــــع الحمــــل
ــن ،وفـــي أحيـــان أخ ـــرى ُتجبـــرن علـــى
دون علـــم أزواجه ـ ّ
ذلـــك مـــن قبـــل األزواج ،وذلـــك بحســـب مـــا قالتـــه بعـــض
المجيبــــات .وهنــــاك عــــدد مــــن العوامــــل التــــي تعيــــق
حصــــول النســــاء علــــى الخدمــــات الصحيــــة فــــي معظــــم
األحيــــان ،وهــــي:
۬ ضعف البنى التحتية الصحية بسبب النزاع
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۬ ارتفاع تكلفة العيادات الخاصة
۬إجـــراءات الســـامة العامـــة الخاصـــة بجائحـــة كوفيـــد،
المتاحــــة ،مــــا يضطــــر
والتــــي تحــــد مــــن األماكــــن ُ
ً
بعيــــدا ّ
لتلقــــي خدمــــة معينــــة.
النــــاس للســــفر
۬إبـــداء األولويـــة للرجـــال فـــي العائلـــة لتلقـــي الرعايـــة
ً
خصوصــــا وأن أصحــــاب القــــرار فــــي هــــذه
الصحيــــة،
الشـــؤون يكونـــون رجـــاالً فـــي أغلـــب الوقـــت ،وذلـــك
نظــ ً
ـرا لتحكّمهـــم باالقتصـــاد المنزلـــي.

العادات والتقاليد المتعلقة بالحمل

قالــــت العديــــد مــــن المجيبــــات إن القــــرارات المتعلقــــة
باإلنجــــاب عــــاد ًة مــــا تكــــون بيــــد الرجــــل أو أمــــه .بينمــــا
أش ــارت أ�خري ــات إل ــى أن ه ــذا الق ــرار يك ــون مش ـ ً
ـتركا بي ــن
األزواج .إال أنـــه مـــن النـــادر أن تكـــون المـــرأة هـــي صاحبـــة
ً
وكثيــــرا مــــا
القــــرار بخصــــوص توقيــــت حــــدوث الحمــــل.
تشـــارك العائلـــة الممتـــدة فـــي صنـــع هـــذا القـــرار.
وقالـــت العديـــد مـــن المجيبـــات إن النســـاء يتركـــن العمـــل
ّ
ويتفرغــــن لالهتمــــام بشــــؤون البيــــت
عندمــــا يحملــــن،
والتجهيــــز لقــــدوم األطفــــال .وكان هــــذا أحــــد األســــباب
التـــي تدفـــع أصحـــاب العمـــل إلـــى التمييـــز ضـــد النســـاء
ـن .كمـــا أن معظـــم أماكـــن العمـــل ال تمنـــح
وعـــدم توظيفهــ ّ
النســـاء إجـــازة أمومـــة .وأشـــارت العديـــد مـــن المجيبـــات
يتعرضــــن إلــــى ســــوء التغذيــــة أثنــــاء
إلــــى أن النســــاء
ّ
ً
فتـــرة الحمـــل نظـــرا للتحديـــات االقتصاديـــة التـــي تواجـــه
عائالتهــــن.
ّ

العامــــات فــــي القطــــاع الصحــــي (الطبيبــــات
والممرضــــات)
المجيبـــات فـــإن النســـاء يملـــن
الممرضـــات :بحســـب معظـــم ُ
ألن يصبحـــن ممرضـــات ،وذلـــك لعـــدة أســـباب:
ـخصية المـــرأة والصـــورة
۬يعتبـــر التمريـــض مالئمــ ًـا لشــ
ّ

النمطيــــة عنهــــا كمقدمــــة رعايــــة ،كمــــا أن الوظيفــــة
ً
اجتماعيــــا فــــي معظــــم المناطــــق.
مقبولــــة
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۬م ــن الس ــهل دراس ــة التخص ــص ،إذ يحت ــاج ع ــددا أق ــل
ً
مقارنــــة بباقــــي المجــــاالت،
مــــن الســــنوات الدراســــية
كمــــا يتوفــــر ســــكن داخلــــي للطالبــــات قــــرب كليــــات
التمريـــض عـــاد ًة.
۬يـــرى المجتمـــع أن التمريـــض مهنـــة ســـهلة ّ
توفـــر دخ ــ ً
ا
معقـــوالً وآفاقــ ًـا مهنيـــة جيـــدة.

وبالرغــــم مــــن النظــــرة العامــــة إلــــى التمريــــض علــــى أنــــه
مهنــــة نســــائية ،قالــــت العديــــد مــــن المجيبــــات إن أعــــداد
الرجــــال والنســــاء متســــاوية فــــي هــــذا المجــــال .وبمــــا
أن معظــــم خريجــــي كليــــات التمريــــض فــــي ســــوريا مــــن
ً
ً
كبيــــرا مــــن
عــــددا
النســــاء ،فــــإن ذلــــك قــــد يعنــــي أن
الممرضيــــن الرجــــال عُ ّينــــوا دون حصولهــــم علــــى الحــــد
األدنــــى مــــن التأهيــــل العلمــــي والكفــــاءة.
الطبيبات:
بالرغــــم مــــن اعتقــــاد بعــــض المجيبــــات بتســــاوي أعــــداد
النســــاء والرجــــال فــــي كــــوادر األطبــــاء ،إال اإلحصــــاءات
تقــــول غيــــر ذلــــك .وتــــرى معظــــم المجيبــــات أن الرجــــال
يميلــــون أكثــــر ليصبحــــوا أطبــــاء لعــــدة أســــباب:
۬معظ ــم النس ــاء ال يدرس ــن الط ــب ألن ــه يس ــتغرق س ــنين
طويلـــة (مـــن  6إلـــى  10ســـنوات) ،األمـــر الـــذي قـــد
يؤثـــر علـــى فرصهـــن بالـــزواج .باإلضافـــة إلـــى ذلـــك،
ً
ماديــــا وقــــد يتطلــــب
فــــإن هــــذا التخصــــص مكلــــف
الســـفر إلـــى ُمحافظـــة أخـــرى أو حتـــى خـــارج البـــاد.
ّ
متقطعـــة،
۬المهنـــة صعبـــة بطبيعتهـــا وســـاعات العمـــل
مــــا يجعلهــــا مالئمــــة أكثــــر للرجــــال بحســــب بعــــض
المجيبــــات.
۬النســـاء لديه ـــن واجبـــات عائلي ـــة ولذلـــك ال يمكـــن أن
ـن تحـــت الطلـــب فـــي أي وقـــت.
يكــ ّ
۬إذا أرادت المـــرأة أن تكـــون طبيبـــة ،فهنـــاك تخصصـــات
مناســــبة أكثــــر مــــن غيرهــــا ،كاألســــنان والجلديــــة
والنســــائية وعلــــم األمــــراض.
۬ المجتمع يثق باألطباء الرجال أكثر من النساء.
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 6.10العادات والتقاليد

«إنـــه ال يشـــعر بالمســـؤولية تجـــاه أي مـــن المهـــام
المنزليــــة ،ولكنــــه مســــتعد لشــــراء األغــــراض.
يســـألني عمـــا نحتاجـــه للبيـــت وال يســـأل مـــاذا
أحتــــاج أنــــا»

هـــذا المحـــور يستكشـــف نظـــرة المجتمـــع تجـــاه الرجـــال
والنســــاء ،األمــــر الــــذي ينعكــــس علــــى توزيــــع المهــــام
المنزليــــة ويحــــدد الصــــور النمطيــــة واألدوار الجندريــــة
والتوجهــــات العامــــة للمجتمــــع الذكــــوري .هنــــاك الكثيــــر
مــــن الفــــرص التعليميــــة والمهنيــــة التــــي تفــــوت النســــاء
ً
لهــــن بــــدور مقدمــــات الرعايــــة
نظــــرا لتحديــــد المجتمــــع
ّ
وإجبارهــــن علــــى تحمــــل مســــؤولية معظــــم
الرئيســــيات
ّ
الواجبــــات العائليــــة .كمــــا أن الصــــور النمطيــــة التــــي
يضعهــــا المجتمــــع تعيــــق وصــــول النســــاء إلــــى النظــــام
القضائـــي والصحـــي .هـــذا الجـــزء يُ ّ
لخـــص معظـــم الصـــور
النمطيـــة الس ـــلبية التـــي تبلـــورت فـــي األجـــزاء الســـابقة،
كمـــا يوضـــح الفجـــوة بيـــن الجنســـين فـــي ســـوريا؛ وبينمـــا
تختلــــف العــــادات والتقاليــــد مــــن منطقــــة إلــــى أخــــرى،
وبالرغــــم مــــن اســــتمرار العديــــد منهــــا خــــال ســــنوات
النــــزاع ،إال أن هنــــاك تغييــــرات بســــيطة بــــدأت بالظهــــور.
فـــي جميـــع المحـــاور المدروســـة ،تأثـــرت حقـــوق النســـاء
بالعــــادات والتقاليــــد واألدوار الجندريــــة التــــي يكرســــها
ً
ً
واضحــــا فــــي تحديــــد حيــــاة
دورا
المجتمــــع؛ إذ لعبــــت
النســـاء علـــى صعيـــد األمـــن والعمـــل والحقـــوق القانونيـــة
والمشــــاركة السياســــية .كمــــا ارتبطــــت ظاهــــرة التحــــرش
بــــردود فعــــل المجتمــــع تجــــاه المــــرأة التــــي تحيــــد
ً
مجتمعيــــا أو تخالــــف قيــــود
عــــن الســــلوكيات المقبولــــة
الــــزي المفروضــــة .وأثــــرت العــــادات والتقاليــــد والقيــــود
ّ
المجتمعيــــة علــــى اختيــــار المــــرأة لمجــــال دراســــتها
وطبيعـــة عملهـــا ،كمـــا حـــددت قابليتهـــا للتوظيـــف .وهنـــاك
الكثيــــر مــــن الفــــرص التعليميــــة والمهنيــــة التــــي تفــــوت
ـن كمقدمـــات رعايـــة
النســـاء بســـبب نظـــرة المجتمـــع إليهــ ّ
بشــــكل رئيســــي ،إذ يُ جبــــرن علــــى تحمــــل مســــؤولية
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معظــــم الواجبــــات العائليــــة .بينمــــا يســــتطيع الرجــــل
تحقيـــق اإلنجـــازات المهنيـــة واألكاديميـــة كـــون المجتمـــع
يتوقــــع منــــه أن يكــــون ُمعيــــ ً
ا لألســــرة .وفــــي االقتصــــاد
والسياس ــة ،يعتب ــر الرج ــال أذك ــى م ــن النس ــاء وأق ــدر عل ــى
تولــــي مناصــــب قياديــــة وتحمــــل ضغوطــــات أكبــــر .كمــــا
أن صـــورة المـــرأة فـــي المجتمـــع كانـــت إحـــدى األســـباب
الرئيســـية التـــي ثنـــت النســـاء عـــن التوجـــه إلـــى القضـــاء،
ـن إلـــى اللجـــوء ألســـاليب تحكيـــم غيـــر رســـمية.
مـــا دفعهــ ّ
وســـاهمت الضغـــوط المجتمعيـــة فـــي تنـــازل النســـاء عـــن
منهــــن أن
ممتلكاتهــــن لصالــــح أقربائهــــن ،إذ مــــن المتوقــــع
ّ
حقوقهــــن.
يبدّ يــــن وحــــدة العائلــــة علــــى
ّ

 79برنامــج تقييــم االحتياجات اإلنســانية،
“ .2021مراجع ــة ديمغرافي ــة لسلس ــلة
تقاري ــر ربي ــع  :2021الجمهوري ــة العربي ــة
الس ــورية” .دمش ــق.

نتيجـــة للنـــزاع الدائـــر ،هنـــاك تزايـــد فـــي أعـــداد العائـــات
التـــي ُتعيلهـــا نســـاء فـــي ســـوريا .كمـــا زادت الحاجـــة إلـــى
مســـاهمة المـــرأة فـــي دخـــل األســـرة ،فأصبـــح عليهـــا اتخـــاذ
أدوار جديـــدة باإلضافـــة إلـــى مســـؤولياتها المنزليـــة .وزادت
المعيــــات لُأ
ســــرهن حتــــى أصبحــــت هــــذه
نســــبة النســــاء ُ
ّ
الظاهــــرة شــــائعة فــــي جميــــع فئــــات المجتمــــع الســــوري
ً
احصائيــــا بنســــبة  .79) ٪9وفيمــــا يتعلــــق
(ولكنهــــا ممثلــــة
ً
بـــاألدوار المنزليـــة ،فـــإن الرجـــال أكثـــر اســـتعدادا للتبضـــع
ً
اســــتعدادا لرعايــــة الصغــــار
وشــــراء الحاجيــــات ،وأقــــل
والمســــنين والتنظيــــف والطبــــخ وتدريــــس األطفــــال.
ويبـــدو أن الرجـــال يفضلـــون رعايـــة المســـنين علـــى رعايـــة
األطفـــال (خصوصــ ًـا فـــي األريـــاف) .وأظهـــرت النتائـــج أن
النس ــاء يش ــاركن الرج ــال ع ــاد ًة ف ــي اتخ ــاذ الق ــرارات المهم ــة
علـــى صعيـــد العائل ـــة .ولك ـــن الق ـــرارات المتعلق ـــة بالحمـــل
واإلنجـــاب كانـــت ُتتّ خـــذ أحيانــ ًـا مـــن قبـــل الـــزوج ،بتدخـــل
مـــن العائلـــة الممتـــدة ،وكذلـــك القـــرارات المتعلقـــة بحصـــول
المــــرأة علــــى خدمــــات الصحــــة اإلنجابيــــة .بالتالــــي ،فــــإن
مســــاهمة المــــرأة فــــي صنــــع القــــرارات الزالــــت محــــدودة
ً
عبئــــا
ومســــؤولياتها العائليــــة والمنزليــــة الزالــــت تشــــكل
ثقي ــ ً
ا ،وذلـــك بالرغـــم مـــن زيـــادة مســـاهمتها االقتصاديـــة.
وبينمـــا كانـــت هـــذه النتائـــج معممـــة علـــى جميـــع أنحـــاء
ً
أنماطــــا محــــددة يمكــــن مالحظتهــــا
البــــاد ،إال أن هنــــاك
فـــي بعـــض المناطـــق .فقـــد ســـجلت مناطـــق هيئـــة تحريـــر
الشــــام أعلــــى معــــدالت النفتــــاح الرجــــال علــــى رعايــــة
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األطفـــال والمســـنين ،وكانـــت مســـاهمة المـــرأة
ـرا شــ ً
فـــي القـــرارات العائليـــة أمــ ً
ـائعا .أمـــا فـــي
مناطــــق المجموعــــات المتمــــردة المدعومــــة
مــــن تركيــــا ،فقــــد كانــــت مســــاهمة الرجــــال
فـــي التنظيـــف والطبـــخ نـــادرة ،ولكـــن النســـاء
كــــن يشــــاركن عــــاد ًة فــــي القــــرارات العائليــــة.
ّ
وتراوح ــت النتائ ــج ف ــي مناط ــق اإلدارة الذاتي ــة
ف ــي ش ــمال وش ــرق س ــوريا ،إذ ش ــاركت النس ــاء
عــــاد ًة فــــي اتخــــاذ القــــرارات العائليــــة فــــي
الحســــكة ،بينمــــا نــــدر ذلــــك فــــي ديــــر الــــزور
والرقــــة ،حيــــث كان الرجــــال هــــم أصحــــاب
القـــرار فيمـــا يتعلـــق بالحمـــل واإلنجـــاب أيضــ ًـا.
وتفاوتــــت النتائــــج فــــي مناطــــق الحكومــــة
المركزيـــة أيضــ ًـا ،ولكـــن مشـــاركة النســـاء فـــي
ً
ـيوعا هنـــاك.
القـــرارات العائليـــة كانـــت أكثـــر شــ
وبالرغـــم مـــن اســـتمرار العديـــد مـــن العـــادات
والتقاليـــد خـــال ســـنوات النـــزاع ،إال أن هنـــاك
بعــــض التغييــــرات والتحــــوالت التــــي طــــرأت
علــــى دور النســــاء فــــي جميــــع المناطــــق.

 6.10.1مراجعــــة عامــــة لمــــا قبــــل
العــــام 2011

لطالمــــا كانــــت العــــادات والتقاليــــد عامــــ ً
ا
مهمــ ًـا فـــي تحديـــد إمكانـــات النســـاء ودرجـــة
ـتهن لحقـــوق المواطنـــة .وقـــد تعدّ لـــت
ممارســ ّ
ً
القوانيــــن تدريجيــــا علــــى مــــدار الســــنين
بحيــــث أصبــــح هنــــاك مجــــال أوســــع للنســــاء
لممارســـة حقوقهـــن ،أ�حـــرزت خطـــوات كبيـــرة
ـن فـــي التعليـــم
علـــى صعيـــد توفيـــر فـــرص لهــ ّ
والصحــــة والعمــــل .كمــــا دخلــــت النســــاء
ً
تدريجيــــا فــــي المناصــــب الحكوميــــة .ولكــــن
العــــادات والتقاليــــد الســــائدة عرقلــــت عجلــــة
ـن
التغييـــر وأعاقـــت تحصيـــل النســـاء لحقوقهــ ّ
ً
فعليــــا علــــى أرض الواقــــع.
وممارســــتهن لهــــا
ّ
أنهــــن أقــــل
وجــــرى تصنيــــف النســــاء علــــى
ّ
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 81الهيئــــة الســــورية لشــــؤون األســــرة
والســــكان.2010 ،

https://www.wilpf.org/wp-content/
uploads/2021/02/The-human-rightsof-women-in-Syria-single-pages.pdf
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 83مــــن  5إلــــى  :1علــــى اســــتعداد دائمــــ ًا
– علـ ــى اسـ ــتعداد فـ ــي غالـ ــب األحيـ ــان –
علــى اســتعداد أحيانـ ًا – نــادر ًا مــا يكونــون
علـــى اســـتعداد – غيـــر مســـتعدين أبـــد ًا

ً
منزلــــة مــــن الرجــــال ،وهــــي فكــــرة ســــاهمت الممارســــات
80
الدينيــــة والقوانيــــن فــــي تكريســــها واســــتمرارها.
وكان ــت الع ــادات والتقالي ــد راس ــخة ومنتش ــرة لدرج ــة أنه ــا
تطغـــى علـــى القانـــون .إذ اعتُ بـــرت النســـاء غيـــر مؤهـــات
لتحمــــل مســــؤولية الشــــأن العــــام .ولــــم تكــــن النســــاء
صاحبــــات قــــرار فــــي العديــــد مــــن الشــــؤون الخاصــــة؛ إذ
كان الرجــــل يتحكــــم بــــكل مــــا يتعلــــق بالصحــــة ونفقــــات
التعليـــم والســـلوكيات االجتماعيـــة  -وفـــي بعـــض الحـــاالت
ً
أيضــــا .وكان لهــــذه
كانــــت العائلــــة الممتــــدة تتدخــــل
العـــادات والتقاليـــد عواقـــب وخيمـــة علـــى حيـــاة النســـاء،
تشــــجع العنــــف المنزلــــي بطــــرق مباشــــرة وغيــــر
كونهــــا
ّ
مباشــــرة؛ فالصــــورة النمطيــــة عــــن الرجــــال هــــي أنهــــم
صلبــــون وعنيفــــون بينمــــا النســــاء ضعيفــــات وخاضعــــات
للعنــــف 81.وربمــــا يكــــون أســــاس المشــــكلة هــــو فشــــل
المجتمــــع الســــوري فــــي تزويــــد قيــــم أخالقيــــة متينــــة
وعــــدم توفيــــره لهيــــاكل مؤسســــاتية للســــيطرة علــــى
العنــــف الشــــخصي؛ وقــــد يكــــون هنــــاك حاجــــة لدراســــة
البيانــــات بشــــكل أعمــــق لفهــــم األبعــــاد النفســــية للقمــــع
والعنـــف داخـــل المنـــزل وتأثيـــره علـــى العنـــف المجتمعـــي
فــــي البــــاد .ومــــا كان لهــــذه الظاهــــرة ســــوى أن تــــزداد
82
ً
ســــوءا خــــال ســــنوات النــــزاع.

 6.10.2نتائج االستطالع الكمي

ُطلــــب مــــن المجيبــــات تقييــــم مــــدى انفتــــاح الرجــــال
علــــى المســــاهمة فــــي ُمختلــــف المهــــام المنزليــــة ،وذلــــك
علـــى مقيـــاس متـــدرج مـــن  5إلـــى 83 .1وعـــاد ًة مـــا يكـــون
الرجـــال مســـتعدين للتبضـــع وشـــراء الحاجيـــات ،ولكنهـــم
ً
ـتعدادا للمشـــاركة فـــي رعايـــة األطفـــال والمســـنين
أقـــل اســ
والتنزيــــف والطبــــخ و/أو تدريــــس األطفــــال.
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بشـــكل عـــام ،يميـــل الرجـــال إلـــى تفضيـــل رعايـــة المســـنين
علــــى رعايــــة األطفــــال ،وذلــــك بتقييــــم  3.0و 2.7علــــى
التوال ــي .وكان الرج ــال ف ــي إدل ــب ه ــم األكث ــر إقب ــاالً عل ــى
رعايـــة األطفـــال ،واألقـــل إقبـــاالً علـــى هـــذا الصعيـــد كانـــوا
فــــي ديــــر الــــزور وريــــف دمشــــق .أمــــا بالنســــبة لرعايــــة
المســـنين ،فقـــد كان الرجـــال فـــي القنيطـــرة وإدلـــب هـــم
األكثـــر انفتاحــ ًـا علـــى المشـــاركة فـــي هـــذه المهمـــة ،أمـــا
ً
انفتاحــــا .وكان
فــــي درعــــا وديــــر الــــزور فكانــــوا األقــــل
ً
ـتعدادا لرعايـــة المســـنين،
الرجـــال فـــي األريـــاف أكثـــر اســ
ً
مقارنــــة بنظرائهــــم فــــي المــــدن .ويبــــدو أن الرجــــال ال
وســــجلت أقــــل
يفضلــــون تدريــــس األبنــــاء ،بتقييــــم 2.8؛ ُ
نســـبة فـــي درعـــا ،عنـــد .2.3
ومــــن بيــــن جميــــع المهــــام المنزليــــة ،كانــــت أقــــل نســــبة
انفتـــاح مـــن الرجـــال تجـــاه التنظيـــف والطبـــخ تحديــ ً
ـدا،
بتقييــــم  2.2لــــكل مــــن هاتيــــن المهمتيــــن .وكان الرجــــال
فـــي ديـــر الـــزور والرقـــة ودرعـــا هـــم األقـــل انفتاحــ ًـا علـــى
المشــــاركة فــــي التنظيــــف ،بينمــــا كان الرجــــال فــــي ديــــر
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ش ــكل  :33انفت ــاح الرج ــال
علــــى المســــاهمة فــــي
المهــــام المنزليــــة

ً
رفضــــا للطبــــخ.
الــــزور وريــــف دمشــــق والقنيطــــرة أكثــــر
وغالبــ ًـا مـــا كان الرجـــال علـــى اســـتعداد للتبضـــع وشـــراء
الحاجيـــات ،بتقييـــم 3.9؛ ولكـــن الرجـــال فـــي ديـــر الـــزور
والحســــكة ودرعــــا لــــم يكونــــوا بــــذات االنفتــــاح علــــى
هـــذا الصعيـــد.

وتشـــارك النســـاء عـــاد ًة باتخـــاذ القـــرارات المهمـــة ،بنســـبة
 82 .3.4وكانــــت أعلــــى معــــدالت لمســــاهمة النســــاء فــــي
صنــــع القــــرار فــــي القنيطــــرة ،عنــــد  ،4.0وبدرجــــة أقــــل
فـــي الســـويداء .بينمـــا كانـــت أقــ ّـل نســـبة فـــي ديـــر الـــزور،
عنــــد  ،2.5وفــــي الرقــــة حيــــث بلغــــت .2.6
رﻋﺎﻳﺔ اﻷﻃﻔﺎل
رﻋﺎﻳﺔ اﻟﻤﺴﻨﻴﻦ
اﻟﺘﻨﻈﻴﻒ
اﻟﻄﺒﺦ
اﻟﺘﺴﻮق
ﻟﺤﺎﺟﻴﺎت
اﻟﻤﻨﺰل
ﺗﺪرﻳﺲ
اﻷﻃﻔﺎل

5
ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﺪاد
داﺋﻤ ًﺎ

4
ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﺪاد
ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺐ اﻷﺣﻴﺎن

 84مــــن  5إلــــى  :1الجميــــع – المعظــــم –
البعــــض – القليــــل – ال يوجــــد

شـــــــــكل  :34مشــــــــــــــاركة
النســاء في صنــع القــرارات
المهمــــة فــــي العائلــــة

3
ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﺪاد أﺣﻴﺎﻧ ًﺎ

2
ﻧﺎدر ًا ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻧﻮن
ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﺪاد

1
ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻌﺪﻳﻦ أﺑﺪ ًا

المعيــــات
وكان هنــــاك نســــبة عاليــــة مــــن النســــاء ُ
ألســـرهن ،بتقييـــم  84 .3.7وقـــد ال يكـــون هـــذا دلي ــ ً
ا علـــى
عــــدد األســــر التــــي ُتعيلهــــا نســــاء بقــــدر مــــا هــــو دليــــل
علــــى انتشــــار هــــذه الظاهــــرة فــــي المجتمــــع بصــــورة
أوســـع .وكانـــت اإلجابـــات علـــى هـــذا الســـؤال متناســـقة
ومتوافقــــة بدرجــــة عاليــــة ،بداللــــة انحــــراف معيــــاري
قليــــل فــــي البيانــــات ،عنــــد  ،0.67مــــا يعنــــي أن نســــبة
كبيــــرة مــــن اإلجابــــات كانــــت إمــــا «معظــــم األســــر» أو
«بعـــض األســـر» .وســـجلت أعلـــى نســـبة فـــي الرقـــة ،عنـــد
 ،4.4وأقلهــــا فــــي درعــــا ،عنــــد .3.0
3.4

5
داﺋﻤﺎ

4
ﻏﺎﻟﺒ ًﺎ

3
ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن

2
ﻧﺎدر ًا
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1
أﺑﺪ َا

 6.10.3نتائج االستطالع النوعي

إن العــــادات والتقاليــــد تؤثــــر علــــى حيــــاة النســــاء بشــــكل
شــــامل ،عبــــر المحــــاور الســــبع الســــابقة ،ولكــــن فريــــق
ً
حريصــــا علــــى تنــــاول العــــادات والتقاليــــد
البحــــث كان
كمســــألة قائمــــة بحــــد ذاتهــــا ،إذ مــــن الضــــروري جمعهــــا
فــــي مــــكان واحــــد لغايــــات المقارنــــة.

إن القواع ــد الت ــي تن ــدرج تح ــت مح ــور الع ــادات والتقالي ــد
تشـــكل عقـــدة أساســـية فـــي النظـــام البيئـــي الـــذي يؤثـــر
علـــى قـــدرة النســـاء علـــى تحصيـــل حقوقهـــن ،وتتقاطـــع
ه ــذه القواع ــد م ــع باق ــي المح ــاور الت ــي تناولته ــا الدراس ــة.
إن صــــورة المــــرأة فــــي المجتمــــع مرتبطــــة بالهيــــكل
الذكـــوري للمجتمـــع ،وهـــو متجـــذر فـــي جميـــع المحـــاور،
ً
دورا فـــي العنـــف الممـــارس ضـــد النســـاء/الفتيات،
ويلعـــب
بمـــا فـــي ذلـــك ظواهـــر زواج القاصـــرات والتحـــرش .كمـــا
أن الصــــورة النمطيــــة عــــن المــــرأة وهيمنــــة المجتمــــع
الذكـــوري مـــن العوامـــل المؤثـــرة علـــى قـــدرة المـــرأة علـــى
تحصيــــل فــــرص عمــــل أو حتــــى اختيــــار مجــــال عمــــل.
وبحســـب العـــادات والتقاليـــد ،فـــإن الـــدور النمطـــي للمـــرأة
هــــو أن تكــــون مقدمــــة رعايــــة ،ويُ توقــــع منهــــا الحفــــاظ
علـــى وحـــدة األســـرة وعـــدم طلـــب ّ
حقهـــا فـــي الميـــراث،
كمـــا يُ توقـــع منهـــا أيضــ ًـا أن تقـــوم ببـــادرة طيبـــة وتتنـــازل
عـــن ممتلكاتهـــا إلخوتهـــا.
وأظهــــر التقاطــــع بيــــن محــــوري الصحــــة والعــــادات
ـجعن عل ــى دراس ــة التمري ــض ب ــدالً
والتقالي ــد أن النس ــاء يُ ش ـ ّ
مـــن الطـــب .أمـــا تداخـــل العـــادات والتقاليـــد مـــع الحقـــوق
السياســــية فقــــد وضــــح نظــــرة المجتمــــع للنســــاء علــــى
أنهــــن أقــــل قــــدرة مــــن الرجــــال علــــى إشــــغال المناصــــب
ـن يفتقـــرن إلـــى المهـــارة والخبـــرة الالزمـــة.
العامـــة ،وأنهــ ّ
كمــــا تأثــــرت فــــرص عمــــل النســــاء بااللتزامــــات العائليــــة
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عليهــــن .ولــــم تملــــك النســــاء ســــطلة اتخــــاذ
الواجبــــة
ّ
القـــرارات لوحدّ هـــن .وأشـــارت العالقـــة بيـــن البيانـــات إلـــى
تدنــــي معــــدالت مشــــاركة النســــاء فــــي اتخــــاذ القــــرارات
العائليــــة ،حتــــى عندمــــا يتعلــــق األمــــر بالحصــــول علــــى
خدمــــات الصحــــة اإلنجابيــــة ،أو الحمــــل واإلنجــــاب ،أو
إخـــراج أحـــد األطفـــال مـــن المدرســـة ،أو اختيـــار مجـــال
الدراســــة أو تزويــــج إحــــدى البنــــات.

صورة المرأة في المجتمع

هنـــاك العديـــد مـــن التحدي ـــات المرتبطـــة بص ـــورة المـــرأة
فـــي المجتمـــع الســـوري ودورهـــا المحـــدد فيـــه ،مـــا يؤثـــر
علــــى ســــامتها الشــــخصية وحياتهــــا المهنيــــة وحقوقهــــا
القانونيـــة ومشـــاركتها السياســـية .علـــى الصعيـــد األمنـــي،
ركـــزت المجيبـــات علـــى ارتبـــاط ظاهـــرة التحـــرش بـــردود
فعـــل المجتمـــع تجـــاه المـــرأة التـــي تحيـــد عـــن العـــادات
والتقاليــــد .وكانــــت المــــرأة أكثــــر عرضــــة للتحــــرش
واالعتـــداء إذا خالفـــت الســـلوكيات االجتماعي ـــة المقبولـــة
ـزي المفروضـــة .وفـــي العديـــد مـــن اإلجابـــات،
أو قيـــود الــ ّ
أ�لقيــــت المســــؤولية علــــى عاتــــق المــــرأة بــــدالً مــــن
المتحــــرش أو المعتــــدي.
وتأثــــر اختيــــار النســــاء لمجــــاالت الدراســــة والعمــــل ،كمــــا
توظيفهــــن ،بحســــب تعريــــف المجتمــــع
تأثــــرت فــــرص
ّ
للعم ــل المناس ــب للم ــرأة بصفته ــا «مقدم ــة رعاي ــة» .وج ــرى
النظـــر إلـــى الرجـــال علـــى أنهـــم أذكـــى وأقـــدر علـــى لعـــب
وتحمــــل الضغــــط .كمــــا أن المجتمــــع يضــــع
أدوار قياديــــة
ّ
ً
علــــى المــــرأة قيــــودا تحــــد مــــن خياراتهــــا فــــي العمــــل
والدراســــة ،كالمســــؤولية تجــــاه العائلــــة والــــزوج .ولكــــن،
وبالرغــــم مــــن اعتــــراف العديــــد مــــن النســــاء أن الصــــورة
خياراتهــــن
النمطيــــة للمــــرأة فــــي المجتمــــع أثــــرت علــــى
ّ
المهنيـــة واألكاديميـــة ،يجـــدر الذكـــر أن بعـــض المجيبـــات
قلـــن إن تكريـــس أنفســـهن لاللتزامـــات العائليـــة والمنزليـــة
خيــــار طوعــــي.
هــــو
ّ
أمــــا علــــى صعيــــد الحيــــاة السياســــية ،فاعتُ بــــرت النســــاء
أقــــل قــــدرة علــــى شــــغل المناصــــب بســــبب التصــــور
الســـائد بأنهـــن يفتقـــرن إلـــى الخبـــرة والمهـــارات القياديـــة
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وقــــدرة التحمــــل الالزمــــة للعمــــل السياســــي ،مــــا يعــــزز
الصـــور النمطيـــة الســـلبية عـــن دور المـــرأة فـــي السياســـة
ويثنـــي النســـاء عـــن المشـــاركة فيهـــا .وقالـــت العديـــد مـــن
المجيبـــات إن الســـبب الرئيســـي وراء لجـــوء النســـاء إلـــى
وســــائل التحكيــــم غيــــر الرســــمية لفــــض النزاعــــات بــــدالً
ـن للحفـــاظ علـــى
مـــن القضـــاء هـــو ضغـــط المجتمـــع عليهــ ّ
ـمعتهن .ولهـــذا الســـبب أيضــ ًـا تنازلـــت النســـاء
ـرفهن وســ
شــ
ّ
ّ
ـن ،للحفـــاظ علـــى وحـــدة العائلـــة وســـمعتها.
عـــن ممتلكاتهــ ّ
هـــذه النتائـــج معممـــة علـــى جميـــع أنحـــاء البـــاد وليســـت
محص ــورة بمناط ــق تابع ــة لنف ــوذ معي ــن .وأش ــار االس ــتطالع
الكمــــي إلــــى وجــــود بــــؤر ســــاخنة تركــــزت فيهــــا بعــــض
الظواهـــر ،مثـــل ديـــر الـــزور والرقـــة وريـــف دمشـــق (األمـــر
لتقصـــي عالمـــات اإلنـــذار
الـــذي يتطلـــب دراســـات الحقـــة
ّ
المبكــــرة) .مــــع ذلــــك ،فــــإن االســــتطالع النوعــــي أشــــار
إلــــى صــــور نمطيــــة متفشــــية يصعــــب تغييرهــــا حتــــى
عندمـــا تبشـــر الممارســـات المجتمعيـــة بخلـــق واقـــع جديـــد.

االلتزامــــات العائليــــة والمشــــاركة فــــي المهــــام
المنزليــــة

أوضحــــت معظــــم المجيبــــات أن التزامــــات المــــرأة مــــع
العائلــــة تؤثــــر فــــي خياراتهــــا األكاديميــــة وقدرتهــــا علــــى
تحصيـــل فـــرص عمـــل ومـــدى إنصافهـــا فـــي مـــكان العمـــل
وفــــي مســــاواة الرواتــــب واألجــــور كمــــا فــــي المشــــاركة
السياســــية .ويمكــــن رصــــد تأثيــــر االلتزامــــات العائليــــة
علــــى الفــــرص االقتصاديــــة للمــــرأة عنــــد النظــــر فــــي
الخيـــارات المهنيـــة للنســـاء وقدرتهـــن علـــى دخـــول ســـوق
العمــــل .كمــــا حــــدّ ت االلتزامــــات العائليــــة مــــن ســــاعات
عمــــل المــــرأة وكميــــة المهــــام التــــي تســــتطيع إنجازهــــا،
وكان هـــذا لصالـــح الرجـــال ،حيـــث يحظـــون بالعديـــد مـــن
ف ــرص التوظي ــف والترقي ــة واألج ــور المرتفع ــة .كم ــا لعب ــت
ً
دورا فـــي اختيـــار المـــرأة للتخصـــص
االلتزامـــات العائليـــة
ومجــــال العمــــل بمــــا فيــــه مراعــــاة لعوامــــل التنقــــل مــــن
وإلـــى المنـــزل وكميـــة الضغـــط وعـــدد الســـنوات الدراســـية.
وبينمــــا كانــــت االلتزامــــات العائليــــة ُتثقــــل علــــى النســــاء،
فــــإن ّ
قلــــة هــــذه األعبــــاء علــــى الرجــــال كانــــت بمثابــــة
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دافـــع لتحقيـــق اإلنجـــازات المهنيـــة واألكاديميـــة .وأشـــارت
المش ــاركات إل ــى أن مس ــاهمة الرج ــال ف ــي المه ــام المنزلي ــة
ُ
تقتصـــر علـــى التبضـــع وشـــراء الحاجيـــات المنزليـــة .ولكـــن
البع ــض قل ــن إن الرج ــال يش ــاركون ف ــي ورش ــات التصلي ــح
والطبــــخ ورعايــــة األطفــــال .وقالــــت بضــــع مجيبــــات
فقــــط إن الرجــــال والنســــاء يتقاســــمون المهــــام المنزليــــة
بالتســـاوي ،وهـــذه ظاهـــرة حديثـــة الظهـــور نســ ً
ـبيا وتعـــود
إلـــى دخـــول النســـاء صفـــوف العمـــل.
وال يوجـــد فروقـــات محـــددة بيـــن المناطـــق مـــن حيـــث
مــــدى مســــاهمة الرجــــال فــــي األعمــــال المنزليــــة .هنــــا
ً
ً
تناقضــــا بيــــن نتائــــج االســــتطالع النوعــــي
مجــــددا نــــرى
واالســــتطالع الكمــــي ،حيــــث أشــــار األخيــــر إلــــى أنمــــاط
واضحـــة فـــي بعـــض المناطـــق مثـــل ديـــر الـــزور والرقـــة.
إن الممارســــات علــــى أرض الواقــــع ُمختلفــــة عــــن
ً
مفيــــدا أن
التوجهــــات االجتماعيــــة العامــــة ،وقــــد يكــــون
يُ ــــدرس هــــذا االختــــاف بالتفصيــــل.

الهيكل االجتماعي الذكوري

تــــرى النســــاء الهيــــكل االجتماعــــي الذكــــوري بطريقــــة
معقــــدة وبأشــــكال متنوعــــة؛ هنــــاك قلــــة قليلــــة مــــن
ً
تمامــــا لبنيــــة المجتمــــع الذكــــوري،
المجيبــــات الواعيــــات
ّ
ولكـــن العديـــد مـــن األخريـــات ع ّبـــرن عـــن تســـلط المجتمـــع
علـــى حيـــاة النســـاء حتـــى دون تدخـــل الرجـــال مباشـــر ًة.
توجهـــات المجتمـــع الذكـــوري مـــن قبـــل الرجـــال
و ُتكــ َّـرس ّ
والنســــاء ،مــــا يؤثــــر علــــى حيــــاة النســــاء والبنــــات علــــى
الكثيــــر مــــن المســــتويات:
۬العنـــف القائـــم علـــى أســـس جندريـــة :هـــذه الظاهـــرة
تعتبــــر مســــموحة مــــن قبــــل المجتمــــع ،أو علــــى
ً
ً
تمامــــا.
مقبولــــة
األقــــل مبــــررة ،هــــذا إن لــــم تكــــن
ويعــــود انتشــــار العنــــف اللفظــــي والجســــدي إلــــى
العـــادات االجتماعيـــة الســـائدة؛ وكمـــا قالـــت إحـــدى
المجيبــــات «علــــى المــــرأة أن تعقــــل وأال تخلتــــق
مشــــكلة أو فضيحــــة إن ّ
تلقــــت بضــــع صفعــــات» -
وهـــذا مـــا قالتـــه أو ّلمحـــت إليـــه عديـــدات غيرهـــا.
ـن بالتحلـــي بالصبـــر
وعـــاد ًة مـــا تنصـــح النســـاء بعضهــ ّ
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ّ
وتفهــــم حاجــــة الرجــــل للتنفيــــس
وتحمــــل الظلــــم
عــــن غضبــــه وإحباطــــه.
۬زواج القاصــــرات :إن أحــــد األســــباب الرئيســــية
لهــــذه الظاهــــرة هــــي العــــادات والتقاليــــد العائليــــة
والمجتمعيـــة .وغالبــ ًـا مـــا تســـاهم الحمـــوات والعائلـــة
الممتــــدة فــــي قــــرار تزويــــج القاصــــر.
۬الحقـــوق القانونيـــة :إن حصـــول المـــرأة علـــى الدعـــم
ً
وغالبــــا مــــا تثنــــي النســــاء
القانونــــي غيــــر ُمح ّبــــذ.
ّ
بعضهـــن عـــن اللجـــوء إلـــى النظـــام القضائـــي الرســـمي.
بعضهــــن عــــاد ًة باالعتمــــاد علــــى
كمــــا تنصــــح النســــاء
ّ
ّ
الوس ــاطة والمش ــورة م ــن كب ــار العائل ــة لح ــل المش ــاكل.
هـــذه العـــادات تـــؤدي غالبــ ًـا إلـــى حرمـــان النســـاء مـــن
ّ
ـلبهن الوســـائل
ـن فـــي الميـــراث باإلضافـــة إلـــى ســ ّ
حقهــ ّ
االقتصاديــــة الالزمــــة لرفــــع الدعــــاوي ،إذ تجهلــــن
ـن وال تدركـــن كيفيـــة عمـــل المحاكـــم ،فتغـــدو
حقوقهــ ّ
النســــاء دون شــــبكة الحمايــــة االجتماعيــــة الالزمــــة
ّ
لتخطــــي الفســــاد والقائميــــن عليــــه.

اتخاذ القرارات العائلية

كل عائلـــة ســـورية تجـــد نفســـها مضطـــرة التخـــاذ قـــرارات
مهمـــة للتعايـــش مـــع التغييـــرات المســـتمرة فـــي محيطهـــا،
ولالســـتجابة لمـــا يفرضـــه النـــزاع مـــن معطيـــات جديـــدة
تؤثــــر علــــى الحيــــاة اليوميــــة .ولفهــــم أثــــر العــــادات
والتقاليــــد علــــى مســــاهمة المــــرأة فــــي اتخــــاذ القــــرارات
العائليــــة ،لنأخــــذ هاتيــــن الحالتيــــن:
۬التعليــــم :إن القــــرارات المتعلقــــة بالتعليــــم عُ رضــــة
لتدخــــات مجتمعيــــة معقــــدة.
Ŝقالـــت العديـــد مـــن المجيبـــات إن قـــرار إخـــراج
أحـــد األبنـــاء مـــن المدرســـة هـــو قـــرار يتخـــذه
األب وحـــده فـــي معظـــم األحيـــان ،بينمـــا قالـــت
بضــــع مجيبــــات إن األم تشــــارك فــــي القــــرار
أيضــ ًـا .وعـــاد ًة مـــا يكـــون بديـــل الذهـــاب إلـــى
المدرســـة هـــو العمـــل بالنســـبة لـــأوالد ،والـــزواج
ّ
لتدخـــل
المبكـــر للبنـــات ،وهـــي قـــرارات خاضعـــة
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العائلـــة الممتـــدة وأهـــل الـــزوج .وتلعـــب العـــادات
ً
ً
كبيــــرا فــــي هــــذه العمليــــة ،إذ
دورا
والتقاليــــد
يتـــم االســـتناد إلـــى بعـــض منهـــا لتدعيـــم وجهـــة
نظـــر مـــا خـــال النقاشـــات العائليـــة العقيمـــة.
Ŝإن قــــرار البنات/النســــاء بخصــــوص مجــــال
الدراســــة (ســــواء فــــي الثانويــــة العامــــة أو
الجامعــــة) خاضــــع لتأثيــــر العائلــــة والمجتمــــع.
ولكـــن ،كمـــا ُذكـــر ســ ً
ـابقا ،فـــإن الفتيـــات ُتربّيـــن
منــــذ الصغــــر علــــى صــــور نمطيــــة معينــــة
ـن
ـن ،فيعتقـــدن أنهــ ّ
بحيـــث ترســـخ فـــي عقولهــ ّ
رغبتهــــن الحقيقيــــة باختيــــار مــــا هــــو
اختــــرن
ّ
مقبــــول اجتماعيــــاً.
ً
جــــدا أن تكــــون المــــرأة صاحبــــة
۬الحمــــل :مــــن النــــادر
القـــرار فـــي مســـألة الحمـــل واإلنجـــاب .ففـــي معظـــم
األحيـــان ،تكـــون الكلمـــة النهائيـــة للرجـــل ،كمـــا تتدخـــل
ً
وخصوصــــا
العائلــــة الممتــــدة فــــي بعــــض الحــــاالت،
الحمـــاة .ولوحـــظ أيضــ ًـا أن قـــرار الذهـــاب إلـــى مراكـــز
الصحـــة اإلنجابيـــة ال يكـــون قـــرار المـــرأة وحدهـــا.

تفاوتــــت اإلجابــــات حــــول اتخــــاذ القــــرارات العائليــــة
المتعلق ــة بالحم ــل وخدم ــات الصح ــة اإلنجابي ــة ،إذ تختل ــف
المس ــيطرة عل ــى المنطق ــة .فف ــي مناط ــق
باخت ــاف الجه ــة ُ
ســــجلت أعلــــى معــــدالت
هيئــــة تحريــــر الشــــام ،والتــــي
ّ
النفتــــاح الرجــــال علــــى رعايــــة األطفــــال والمســــنين ،كان
مــــن الــــدارج أن تشــــارك المــــرأة فــــي اتخــــاذ القــــرارات
المعارضــــة
التــــي تخــــص العائلــــة .كذلــــك فــــي مناطــــق ُ
المدعومـــة مـــن تركيـــا ،فقـــد كانـــت مشـــاركة المـــرأة فـــي
القــــرارات العائليــــة شــــائعة ،ولكــــن عائلــــة الــــزوج كانــــت
ً
أحيانــــا فــــي قــــرارات الحمــــل وتنظيــــم األســــرة،
تتدخــــل
وكانـــت مشـــاركة الرجـــال فـــي التنظيـــف والطبـــخ نـــادر ًة
ً
جــــدا .وتراوحــــت اإلجابــــات فــــي مناطــــق اإلدارة الذاتيــــة
فـــي شـــمال وشـــرق ســـوريا ،حيـــث تشـــارك النســـاء عـــاد ًة
ـن نــ ً
ـادرا مـــا
فـــي القـــرارات المهمـــة فـــي الحســـكة ،ولكنهــ ّ
يشـــاركن فـــي ديـــر الـــزور والرقـــة ،إذ يكـــون الرجـــل هـــو
ً
غالبــــا فــــي المســــائل المتعلقــــة بالحمــــل.
صاحــــب القــــرار
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وقــــد يكــــون ذلــــك نتيجــــة للعــــادات االجتماعيــــة التــــي
تختلـــف حســـب الديمغرافيـــا ،كالقوانيـــن العربيـــة القبليـــة
(األع ــراف) .وكان ــت اإلجاب ــات متفاوت ــة بدرج ــة عالي ــة ف ــي
مناطــــق الحكومــــة المركزيــــة ،وكان مــــن الــــدارج أكثــــر أن
تشـــارك المـــرأة فـــي اتخـــاذ القـــرارات المهمـــة علـــى صعيـــد
العائلــــة؛ وكان الرجــــال فــــي هــــذه المناطــــق مــــن األقــــل
ً
انفتاحــــا علــــى المشــــاركة فــــي الطبــــخ والتنظيــــف.
إن العالقــــة بيــــن ســــلطة اتخــــاذ القــــرار وباقــــي العــــادات
االجتماعيــــة تؤيــــد نتائــــج االســــتطالع الكمــــي وتشــــير
إلـــى ارتبـــاط العـــادات والتقاليـــد ببعضهـــا البعـــض بحيـــث
ً
ً
بيئيــــا مــــن العوامــــل المبدئيــــة والعمليــــة
نظامــــا
تشــــكّل
التــــي تعيــــش النســــاء ضمنهــــا.
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ملحق  :1تفاصيل المنهجية
االستطالع النوعي

مالحق

اعتمــــدت هــــذه المقاربــــة علــــى مقابــــات
ـات علـــى
شـــبه منظمـــة مـــع  51امـــرأة موزعــ ٍ
أكبــــر مســــاحة جغرافيــــة ممكنــــة ،وعبــــر
أكبــــر مجموعــــة مــــن الخلفيــــات االجتماعيــــة
واالقتصاديــــة ،وأوســــع تشــــكيلة مــــن حــــاالت
النـــزوح .وهـــذه العينـــة بعيـــدة عـــن أن توفـــر
تمثي ــ ً
ا كميــ ًـا كافيــ ًـا ،ولكنهـــا ُمختـــارة بعنايـــة
لضم ــان إيصاله ــا ُمختل ــف اآلراء ف ــي المجتم ــع.
ويهــــدف هــــذا االســــتطالع إلــــى فهــــم كيــــف
تفك ــر النس ــاء وكي ــف يش ــعرن وكي ــف يتحدّ ث ــن
ومـــاذا يأخـــذن بعيـــن االعتبـــار عندمـــا يُ جريـــن
ـاباتهن الخاصـــةُ .
وطلـــب مـــن المجيبـــات
حســ
ّ
اإلدالء بآرائهـــن حـــول عـــدد مـــن المســـائل مـــع
ـيراتهن لمـــا يحصـــل
توضيـــح مبرراتهـــن وتفســ
ّ
مــــن حولهــــن .ولــــم يركّــــز االســــتطالع علــــى
خلفيــــة كل مــــن المجيبــــات بقــــدر مــــا ركّــــز
ّ
علــــى تجاربهــــن الشــــخصية والمجتمعيــــة.
وضمــــن هــــذا النطــــاق ،فــــإن البحــــث هــــذا
ال يقــــدم إجابــــات قطعيــــة ألســــئلة متعلقــــة
بظـــروف طائفـــة أو إثنيـــة محـــددة أو ســـكان
بقعـــة جغرافيـــة معينـــة .ولكـــن تنـــوع خلفيـــات
المجيبــــات كفيــــل بإعطــــاء صــــورة شــــاملة
عــــن الديناميــــات التــــي تحكــــم العالقــــات
والتفاعــــات فــــي ُمختلــــف المجتمعــــات.
هــــذه النظــــرة الشــــاملة تســــمح باستكشــــاف
المواضيــــع غيــــر المطروقــــة دون تنميــــط
المجتمعــــات أو التعميــــم عليهــــا.
وتهــــدف مقاربــــة البحــــث بطريقــــة عمليــــة
إلـــى إتاحـــة الفرصـــة أمـــام المجيبـــات للتعبيـــر
عـــن أنفســـهن خـــارج نطـــاق الصـــور النمطيـــة
ـن مـــن مشـــاركة
ـن ،ليتمكــ ّ
المرتبطـــة بخلفياتهــ ّ
وبلغتهــــن
رواياتهــــن الخاصــــة لألحــــداث
ّ
ّ

الشـــخصية .وأشـــارت العديـــد مـــن مخرجـــات االســـتطالع
الكمــــي والنوعــــي إلــــى نتائــــج غيــــر بديهيــــة ،كمــــا هــــو
ّ
موضـــح فـــي نـــص التقريـــر .ومـــن خـــال االســـتماع إلـــى
ووصفهــــن لمــــا يحــــدث مــــن حولهــــن،
قصــــص المجيبــــات
ّ
تمكــــن فريــــق البحــــث مــــن الخــــوض بعمــــق أكثــــر فــــي
العــــادات والديناميــــات االجتماعيــــة ،ليفهمــــوا كيــــف
تشــــكّلت تفســــيرات مختلفــــة لبعــــض المســــائل خــــال
ســــنوات النــــزاع .وكان الفريــــق يعيــــد تقييــــم فرضياتــــه
بعــــد كل مرحلــــة مــــن عمليــــة البحــــث.
وجـــرى تعريـــف رمـــوز ورمـــوز فرعيـــة لـــكل عنصـــر مـــن
النظــــام البيئــــي والمحــــاور المذكــــورة ،لضمــــان توثيقهــــا
أينمـــا تظهـــر فـــي اإلجابـــات ،حتـــى لـــو كانـــت فـــي إجابـــة
علـــى ســـؤال حـــول عنصـــر أو محـــور آخـــر .وجـــرى تحليـــل
المقابــــات بواســــطة برنامــــج تحليــــل مخصــــص للبحــــث
النوعــــي( .)MAXQDAوجــــرى تجميــــع الرمــــوز مــــن كل
المقابــــات باإلضافــــة إلــــى توثيــــق األنمــــاط والتوجهــــات
المعنيـــات ،مـــا أتـــاح
المجيبـــات
بحيـــث يمكـــن ربطهـــا مـــع ُ
ّ
المجيب ــات اللوات ــي
رب ــط المس ــائل بالخصائ ــص الت ــي تمي ــز ُ
ً
ونظــــرا لترابــــط رمــــوز األســــئلة النوعيــــة
ع ّبــــرن عنهــــا.
والكميــــة ،تمكــــن الفريــــق مــــن الخــــروج باســــتنتاجات
وتحليــــات مثيــــرة لالهتمــــام باإلضافــــة إلــــى دراســــة
المقابــــات عــــن كثــــب لتفســــير الظواهــــر الكميــــة.

االستطالع الكمي

اعتمــــدت هــــذه المقاربــــة علــــى اســــتطالع أجابــــت عليــــه
موزعــــات علــــى أكبــــر مســــاحة جغرافيــــة
 231امــــرأة
ٍ
ممكنـــة ،وعبـــر أكبـــر مجموعـــة مـــن الخلفيـــات االجتماعيـــة
واالقتصاديــــة؛ ولكــــن عينــــة صغيــــرة بهــــذا الحجــــم ال
تعتبـــر عينـــة تمثيليـــة .إذ كان الهـــدف مـــن االســـتطالع هـــو
اختبـــار المنهجيـــة والخـــروج بمؤشـــرات أوليـــة وتوقعـــات
حـــول أحجـــام الظواهـــر التـــي يمكـــن أن تتناولهـــا أبحـــاث
مســــتقبلية .ولضمــــان التنــــوع فــــي خلفيــــات المجيبــــات،
اســـتعان فريـــق البحـــث بمجموعـــات مختلفـــة مـــن الجهـــات
الفاعلــــة فــــي المجتمــــع المدنــــي لترشــــيح نســــاء مــــن
مجتمعاته ــم .وج ــرى اس ــتقبال ع ــدة ترش ــيحات م ــن  3أو 4
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مص ــادر مختلف ــة ف ــي كل مجتم ــع ،م ــا جع ــل العملي ــة أق ــرب
مـــا يمكـــن لتشـــكيل عينـــة عشـــوائية .ونظــ ً
ـرا لوضـــع النـــزاع
ف ــي س ــوريا ،وم ــع أخ ــذ محدودي ــة البح ــث بعي ــن االعتب ــار،
فـــإن هـــذه الطريقـــة تعتبـــر كافيـــة لغـــرض هـــذا اإلصـــدار
التجريبــــي .وكان التصــــور األولــــي يشــــمل  150مجيبــــة
ولكـــن اتضـــح الحقــ ًـا إلـــى أن هـــذا العـــدد لـــن يكـــون كافيــ ًـا
لتغطيـــة جميـــع الفئـــات االجتماعيـــة والمناطـــق الجغرافيـــة
بشـــكل وافـــي؛ لذلـــك جـــرى توســـيع العينـــة لضمـــان تعـــدد
المجيبــــات مــــن كل فئــــة.
بالرغــــم مــــن تغطيــــة العينــــة لجميــــع الفئــــات الجغرافيــــة
واالجتماعيـــة واإلثنيـــة والطائفيـــة ،إال أنهـــا ال تعتبـــر عينـــة
تمثيليــــة لــــكل فئــــة علــــى حــــدة .وقــــد أ�جــــري التحليــــل
بنــــاء علــــى المنطقــــة والنفــــوذ المســــيطر علــــى
الكمــــي
ً
المنطقــــة والخلفيــــة االقتصاديــــة والعمليــــة للمجيبــــات؛
ولــــم يتــــم تحليــــل الخلفيــــات اإلثنيــــة والطائفيــــة كونهــــا
لـــم تكـــن ممثلـــة بعـــدد كافـــي مـــن المجيبـــات ،مـــا يجعـــل
ـد.
التحليـــل الكمـــي لهـــذا النـــوع م ـــن البيانـــات غيـــر مجــ ٍ
إن تنــــوع الخلفيــــات الممثلــــة فــــي العينــــة يزيــــد مــــن
مصداقيـــة النتائـــج ولكنـــه يقلـــل مـــن دقـــة التحليـــل فـــي
هــــذه المرحلــــة .ونتأمــــل زيــــادة عــــدد المجيبــــات فــــي
اإلصــــدارات الالحقــــة مــــن هــــذا البحــــث إلتاحــــة تحليــــل
ّ
مفصــــل أكثــــر .فــــي النهايــــة ،ســــتتطور العمليــــة لتشــــمل
عــ ً
ـددا هائ ــ ً
ا مـــن المصـــادر ،والتـــي ســـتصب فـــي قاعـــدة
بيانــــات ضخمــــة يمكــــن اســــتعمالها للتأكــــد مــــن صحــــة
النتائــــج المســــتقبلية للبحــــث عندمــــا يتطــــور.
فــــي هــــذا اإلصــــدار التجريبــــي مــــن االســــتطالعُ ،ســــئلت
ـن بشـــكل عـــام (راجـــع الملحـــق
المجيبـــات عـــن مجتمعاتهــ ّ
 2لألســــئلة الكميــــة والنوعيــــة) .فــــي المســــتقبل ،عندمــــا
ُتشــــكّل عينــــات عشــــوائية فــــي المراحــــل القادمــــة مــــن
البحـــث ،ســـوف ُتســـأل المشـــاركات عـــن حياتهـــن الخاصـــة
والعائليــــة ،األمــــر الــــذي ســــيقلل مــــن االنحيــــاز الموجــــود
فــــي العينــــة الصغيــــرة ،حيــــث كانــــت معظــــم األســــئلة
مبنيــــة علــــى تقييــــم التصــــورات .ولكــــن هنــــاك طريقــــة
لحســــاب اإلجابــــات علــــى األســــئلة اإلدراكيــــة مــــن هــــذا
النـــوع؛ إذ جـــرى تصنيـــف اإلجابـــات علـــى مقيـــاس متـــدرج
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مــــن  1إلــــى  5أو مــــن  2-إلــــى  2+فــــي بعــــض الحــــاالت
(مـــن األســـوأ إلـــى األفضـــل) .ولكـــن ،لتوحيـــد اإلجابـــات،
جـــرى تحويـــل كل اإلجابـــات إلـــى مقيـــاس مـــن  0إلـــى 10
( ٪0إل ــى  )٪100بم ــا يس ــمح بعك ــس النتائ ــج عل ــى خرائ ــط.
وأزيلــــت البيانــــات االســــتثنائية لضمــــان سالســــة الرســــم
البيانـــي ،ولتقصـــي اإلجابـــات علـــى كل ســـؤال علـــى حـــدة،
وللمقارنـــة بيـــن مختلـــف المناطـــق والســـياقات المحليـــة.
ومنحـــت أوزان نســـبية لإلجابـــات ضمـــن المحـــور الواحـــد،
ُ
وقــــد بُنيــــت فــــي البدايــــة علــــى اســــتدالالت إحصائيــــة.
ســــيطلب مــــن
فــــي اإلصــــدارات الالحقــــة مــــن البحــــث،
ُ
ـاء
المشـــاركات تقييـــم الـــوزن الـــذي يســـتحقه كل ســـؤال بنــ ً
علـــى درج ـــة األولويـــة للمس ـــألة الت ـــي يتنـــاول الســـؤال.
فـــي البدايـــة ،جـــرى حســـاب متوســـط إجابـــات المشـــاركات
حســــب المحافظــــة ،والجهــــة المســــيطرة علــــى المنطقــــة،
وحج ــم المدين ــة ،والوض ــع االقتص ــادي ف ــي منطق ــة الس ــكن.
ثـــم جـــرى اســـتعمال نتائـــج المحـــاور والمحـــاور الثانويـــة
لتشـــكيل فئـــات ُتص ّنـــف ضمنهـــا المجيبـــات -والمجتمعـــات
التــــي ينتميــــن إليهــــا -بحســــب تشــــابه ظروفهــــم .وجــــرى
تقســــيم المجيبــــات باســــتخدام الخوارزميــــة التصنيفيــــة
(الخوارزميــــة  )k-meansوذلــــك لتشــــكيل فئــــات تضــــم
المجيبــــات اللواتــــي تقاربــــت نتائجهــــن عبــــر المحــــاور؛
ُ
هــــذا يعنــــي أن الفــــرد ضمــــن فئــــة معينــــة يكــــون أقــــرب
إلـــى متوســـط اإلجابـــات فـــي الفئـــة التـــي ينتمـــي إليهـــا
ً
مقارنــــة بباقــــي الفئــــات 86.ونتجــــت عــــن هــــذه العمليــــة
ســـت فئـــات ،تتميـــز كل منهـــا بتوزيـــع جغرافـــي فريـــد مـــن
معي ـــن لنتائـــج المحـــاور.
نوع ـــه وترتيـــب ّ

86
ً
بدايــــة ،جــــرى تعييــــن مراكــــز للكتــــل
العشــــوائية باســــتخدام الخوارزميــــة
التصنيفيــــة (الخوارزميــــة .)k-means
وج ــرى تحدي ــد نقط ــة ل ــكل كتل ــة ،بحي ــث
تكــــون المســــافة بينهمــــا أقــــرب مــــا
يمكــــن بمعاييــــر المســــافة اإلقليديــــة
لنتائــــج المحــــاور المعروضــــة هنــــا.
ثــــم ُأعيــــد تعييــــن مراكــــز الكتــــل فــــي
إصــــدارات متتاليــــة ،لتقليــــل مجمــــوع
المســــافات بيــــن كل ظاهــــرة ومركــــز
التكت ــل األق ــرب له ــا .هك ــذا ،ف ــإن مرك ــز
التكتــــل يُمثّــــل الخصائــــص العامــــة
للظواهــــر ضمــــن المجموعــــة.
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ملحق  :2أسئلة االستطالع الكمي والنوعي
محور :األمن
مؤشر :العنف القائم على النوع االجتماعي (بما في ذلك ضد
األطفال /تزويج القاصرات)
.1فــــي منطقتــــك ،مــــا هــــو المســــتوى الحالــــي للعنــــف الجســــدي
ضــــد النســــاء والفتيــــات خــــارج المنــــزل؟
ً
جدا ()1
۬ مرتفع
۬ مرتفع ()2
۬ متوسط ()3
۬ منخفض ()4
َ
۬ منخفض جدا ()5
۬ ال أدري
۬ ال أريد اإلجابة
أسئلة نوعية:
.1فـــي منطقتـــك هـــل يمكنـــك أن تقدمـــي أمثلـــة علـــى حـــوادث مـــن
هـــذا القبيـــل؟
تبينــــي أســــباب حــــدوث العنــــف
.2فــــي منطقتــــك هــــل يمكنــــك أن ّ
ضــــد النســــاء والفتيــــات؟
.2فـــي منطقتـــك ،مـــا هـــو المســـتوى الحالـــي للعنـــف الجســـدي (اي
كان شـــكله) ضـــد النســـاء والفتيـــات داخـــل المنـــزل؟
ً
جدا ()1
۬ مرتفع
۬ مرتفع ()2
۬ متوسط ()3
۬ منخفض ()4
َ
۬ منخفض جدا ()5
۬ ال أدري
۬ ال أريد اإلجابة
أسئلة نوعية:
.3فـــي منطقتـــك هـــل يمكنـــك أن تقدمـــي أمثلـــة علـــى حـــوادث مـــن
هـــذا القبيـــل؟
تبينــــي أســــباب حــــدوث العنــــف
.4فــــي منطقتــــك هــــل يمكنــــك أن ّ
ضــــد النســــاء والفتيــــات؟
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.3فــــي منطقتــــك ،مــــا هــــو المســــتوى الحالــــي لإلســــاءة اللفظيــــة
(الصــــراخ ،إطــــاق األســــماء المســــيئة ،إلــــخ) ضــــد النســــاء
والفتيــــات داخــــل المنــــزل؟
ً
جدا ()1
۬ مرتفع
۬ مرتفع ()2
۬ متوسط ()3
۬ منخفض ()4
َ
۬ منخفض جدا ()5
۬ ال أدري
۬ ال أريد اإلجابة
 .4فــــي منطقتــــك ،مــــا هــــو المســــتوى الحالــــي للتحــــرش (اســــاءة
لفظيــــة او جســــدية) بالفتيــــات خــــارج المنــــزل؟
ً
جدا ()1
۬مرتفع
۬ مرتفع ()2
۬ متوسط ()3
۬ منخفض ()4
َ
۬ منخفض جدا ()5
۬ ال أدري
۬ ال أريد اإلجابة
أسئلة نوعية:
.5فـــي منطقتـــك ،هـــل يمكنـــك أن تقـــدم أمثلـــة علـــى حـــوادث مـــن
هـــذا القبيـــل؟
تبيــــن أســــباب تعــــرض الفتيــــات
.6فــــي منطقتــــك ،هــــل يمكنــــك أن ّ
للتحــــرش خــــارج المنــــزل؟
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.5فـــي منطقتـــك ،مـــا مـــدى شـــيوع تزويـــج القاصـــرات (الفتيـــات
تحـــت ســـن  18ســـنة)؟
۬ ال تحدث ً
أبدا ()5
ً
نادرا ()4
۬ يحدث
۬ تحدث عادة ( - )3نصف الوقت
ً
غالبا ()2
۬ تحدث
ً
۬ تزويج القاصرات/الفتيات تحدث دائما ()1
۬ ال أدري
۬ ال أريد اإلجابة
أسئلة نوعية:
.7فـــي منطقتـــك هـــل يمكنـــك أن تقدمـــي أمثلـــة علـــى حـــوادث مـــن
هـــذا القبيـــل؟
تبينــــي أســــباب حــــدوث تزويــــج
.8فــــي منطقتــــك هــــل يمكنــــك أن ّ
القاصرات/الطفــــات؟
مؤشر األمن الغذائي
 .6فــــي منطقتــــك ،هــــل تتوفــــر كميــــات غــــذاء كافيــــة لتلبيــــة
حاجــــات الســــكان؟
۬ كافية تماما ()5
۬ كافية بعض الشي ()4
۬ ليست كافية وال غير كافية ()3
۬ غير كافية بعض الشيء ()2
۬ غير كافية ً
أبدا ()1
۬ ال أدري
۬ ال أريد اإلجابة
أسئلة نوعية:
تبينـــي أســـباب أخـــرى لعـــدم حصـــول األســـر علـــى
.9هـــل يمكنـــك أن ّ
مـــا يكفـــي مـــن الغـــذاء؟
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.7فــــي منطقتــــك ،هــــل تملــــك االســــر القــــدرة الماديــــة الالزمــــة
علــــى توفيــــر الغــــذاء؟
۬ ً
أبدا ()1
ً
نادرا ()2
۬
۬ نصف االحيان ()3
ً
غالبا ()4
۬
ً
۬ دائما ()5
۬ ال أدري
۬ ال أريد اإلجابة

 .8في منطقتك ،ما هي جودة الغذاء المتوفر؟
ً
جدا ()5
۬ عالية
۬ عالية ()4
۬ متوسطة ()3
۬ منخفضة ()2
ً
۬ منخفضة جدا ()1
۬ ال أدري
۬ ال أريد اإلجابة
.9فــــي منطقتــــك ،هــــل تتوفــــر الظــــروف لكــــي تجلــــس العائلــــة
جميعــــا لتنــــاول الطعــــام معــــا؟
۬ دائما ()5
۬ غالبا ()4
۬ أحيانا ()3
۬ نادرا ()2
۬ أبدا ()1
۬ ال أريد اإلجابة
أسئلة نوعية:
.10هـــل يمكنـــك أن تقدمـــي أمثلـــة علـــى حـــوادث مـــن هـــذا القبيـــل
وأن تبيـــن أســـبابها المحتملـــة؟
تبينـــي أي مـــن العـــادات االجتماعيـــة والثقافيـــة
.11هـــل يمكنـــك أن ّ
المتعلقـــة بتنـــاول الطعـــام؟
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.10فــــي منطقتــــك ،وحيــــن ال يتوفــــر مــــا يكفــــي مــــن الغــــذاء
لألســــرة ،مــــن يأخــــذ حاجتــــه مــــن الغــــذاء الرجــــال أم النســــاء؟
۬ الرجال يأكلون أكثر بكثير (تمييز ضد النساء) ()2-
۬ الرجال يأكلون أكثر بعض الشيء ()1-
۬الرجــــال والنســــاء يأكلــــون بالتســــاوي/القدر نفســــه (اإلجابــــة
المرغوبــــة) ()0
۬ النساء يأكلن يأكلون أكثر بقليل ()1
۬ النساء يأكلن أكثر بكثير (تمييز ضد الرجال) ()2
۬ ال أدري
۬ ال أريد اإلجابة
أسئلة نوعية:
.12هـــل يمكنـــك أن تقدمـــي أمثلـــة علـــى حـــوادث مـــن هـــذا القبيـــل
وأن تبيـــن أســـبابها المحتملـــة؟
.13هـــل تضطـــر النســـاء إلـــى التخلـــي عـــن تنـــاول وجبـــات للتأكـــد
مـــن أن أزواجهـــن وأطفالهـــن يأكلـــون جيــ ً
ـدا؟
 .11فــــي منطقتــــك ،مــــا مــــدى شــــيوع ســــوء التغذيــــة بيــــن
الرجــــال والنســــاء؟
ً
شيوعا بكثير بين الرجال ()2
۬ أكثر
ً
۬ أكثر شيوعا بعض الشيء بين الرجال ()1
۬ بشكل متساوي بين الرجال والنساء ([ )0الحالة المثلى]
ً
شيوعا بعض الشيء بين النساء ()1-
۬ أكثر
ً
۬ أكثر شيوعا بكثير بين النساء ()2-
۬ ال أدري
أسئلة نوعية:
.14هـــل يمكنـــك أن تقدمـــي أمثلـــة علـــى حـــوادث مـــن هـــذا القبيـــل
وأن تبيـــن أســـبابها المحتملـــة؟
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محور :االقتصاد/سوق العمل
 .12هــل تعمل النســاء فــي منطقتك خارج المنزل؟
۬ جميعهن ()5
۬ معظمهن ()4
۬ بعضهن ()3
۬ قلة منهن ()2
۬ ليس اي منهن ()1
۬ ال أدري
۬ ال أريد اإلجابة
أسئلة نوعية:
.15هـــل يمكنـــك أن تصفـــي مجـــاالت العمـــل الـــذي تؤديهـــا النســـاء
خـــارج المنـــزل؟
 .16هل يمكنك أن تبيني سبب عدم عمل النساء خارج المنزل؟
 .13فــــي منطقتــــك ،هــــل يتلقــــى الرجــــال والنســــاء أجــــور
متســــاوية علــــى نفــــس األعمــــال؟
ً
أجــــورا أعلــــى بكثيــــر مــــن الرجــــال ( 2-تمييــــز
۬ تتلقــــى النســــاء

ضــــد الرجــــال)
ً
أجورا أعلى بقليل من الرجال ()1
۬ تتلقى النساء
۬ يتلقى النساء والرجال أجور متساوية ( 0-اإلجابة األمثل)
ً
أجورا أعلى بقليل من النساء ( )1-
۬ يتلقى الرجال
ً
أجــــورا أعلــــى بكثيــــر مــــن النســــاء ( 2-تمييــــز
۬يتلقــــى الرجــــال
ضــــد النســــاء)
۬ ال أدري
۬ ال أريد اإلجابة
أسئلة نوعية:
.17لمـــاذا برأيـــك يتلقـــى الرجـــال /النســـاء أجــ ً
ـورا أعلـــى؟ مـــا ســـبب
عـــدم مســـاواة االجـــور فـــي حـــال وجودهـــا؟

ً
أجــــورا
.18مــــا هــــي العوائــــق التــــي تواجههــــا النســــاء فــــي تلقــــي
مســــاوية للرجــــال؟
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 .14هـــل لـــدى الرجـــال والنســـاء فـــي منطقتـــك فـــرص متســـاوية
فــــي الحصــــول علــــى العمــــل إذا كان لــــدى كل منهمــــا
المؤهــــات والخبــــرات نفســــها؟
۬ لــــدى النســــاء فــــرص أعلــــى بكثيــــر مــــن الرجــــال ( - 2تمييــــز
ضــــد الرجــــال)
۬ لدى النساء فرص أعلى بقليل من الرجال ()1
۬ لدى النساء والرجال الفرص نفسها ( - 0اإلجابة األمثل)
۬ لدى الرجال فرص أعلى بقليل من النساء )1-
۬لــــدى الرجــــال فــــرص أعلــــى بكثيــــر مــــن النســــاء ( - 2-تمييــــز
ضـــد النســـاء)
۬ ال أدري
۬ ال أريد اإلجابة
أسئلة نوعية:
.19مـــا هـــي التحديـــات التـــي تواجههـــا النســـاء فـــي الوصـــول إلـــى
فـــرص العمـــل؟
.20مـــا هـــي التحديـــات التـــي يواجههـــا الرجـــال فـــي الوصـــول إلـــى
فـــرص العمـــل؟
 .15هــــل ُيعامَ ــــل الرجــــال والنســــاء بشــــكل متســــاو فــــي مــــكان
العمــــل؟ (األجــــر ،الترقيــــة)
عامــــل النســــاء معاملــــة أفضــــل بكثيــــر مــــن الرجــــال ( 2تمييــــز
۬  ُت َ
ضــــد الرجــــال)
عامل النساء معاملة أفضل بعض الشيء من الرجال ()1
۬ ُت َ
عامل الرجال والنساء معاملة متساوية ( - 0اإلجابة األمثل)
۬ يُ َ
عامـــل الرجـــال معاملـــة أفضـــل بعـــض الشـــيء مـــن النســـاء فـــي
۬يُ َ
مـــكان العمـــل ()1-
عامـــل الرجـــال معاملـــة أفضـــل بكثيـــر مـــن النســـاء فـــي
۬لـــدى يُ َ
مـــكان العمـــل ( - 2-تمييـــز ضـــد النســـاء)
۬ ال أدري
۬ ال أريد اإلجابة
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أسئلة نوعية:
.21هـــل يمكنـــك أن تقدمـــي أمثلـــة علـــى كيفيـــة اختـــاف التعامـــل
بيـــن الرجـــال والنســـاء فـــي مـــكان العمـــل؟
محور المساواة واإلنصاف
مؤشر المساواة في التعليم
 .16ف ـــي منطقتـــك ،ه ـــل م ـــن الس ـــهل أم م ـــن الصعـــب حص ـــول
الفتيــــات علــــى فــــرص التعلــــم بالمــــدارس
ً
جدا ()5
۬ سهل
۬ سهل بعض الشيء ()4
ً
۬ ليس سه ً
صعبا ()3
ال وال
۬ صعب بعض الشيء ()2
ً
جدا ()1
۬ صعب
۬ ال أدري
۬ ال أريد اإلجابة
.17من الســهل أم من الصعب وصول الفتيان إلى المدارس؟
ً
جدا ()5
۬ سهل
۬ سهل بعض الشيء ()4
ً
۬ ليس سه ً
صعبا ()3
ال وال
۬ صعب بعض الشيء ()2
ً
جدا ()1
۬ صعب
۬ ال أدري
۬ ال أريد اإلجابة
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ً
حاليا؟
 .18هل ترســل األســر بناتها إلى المدرسة
۬ جميع األســر ()5
۬ معظم األســر ()4
۬ بعض األســر (حوالي النصف) ()3
۬ قلة من األســر ()2
۬ ليس اي من االســر؟ (ما حدا) ()1
۬ ال أدري
۬ ال أريد اإلجابة
ً
حاليا؟
 .19هل ترســل األســر أبناءها إلى المدرسة
۬ جميع ()5
۬ معظم األســر ()4
۬ بعض األســر (حوالي النصف) ()3
۬ قلة من األســر ()2
۬ ال ترســل أي أســرة ( )1ليس اي من االســر؟  -ال أسر
۬ ال أدري
۬ ال أريد اإلجابة
أسئلة نوعية
.22برأيـــك كيـــف تتخـــذ األســـر الخيـــارات بشـــأن اســـتمرار أو توقـــف
أي مـــن أطفالهـــا فـــي التعليـــم (ابـــق علـــى الحيـــاد مـــن حيـــث
ٍّ
ً
النـــوع االجتماعـــي  -ليـــس التحيـــز دائمـــا علـــى أســـاس النـــوع
ً
وأحيانــــا
االجتماعــــي ،فقــــد يكــــون ألســــباب ماليــــة أو أمنيــــة،
علـــى أســـاس أي األطفـــال هـــو واعـــد بدرجـــة أكبـــر)
.23كيفيـــة ظهـــور الفتيـــان والفتيـــات فـــي المنهـــاج الدراســـي -هـــل
تعتقــــدي أن المنهــــاج الدراســــي ،بالشــــكل الــــذي يُ ــــدَ َّرس فــــي
منطقتــــك ،يميــــز بيــــن تمثيــــل الفتيــــات والفتيــــان؟ (صــــف أي
فــــوارق تعلــــم بشــــأنها)
.24هـــل ســـمعت عـــن أي قصـــة لفتـــاة رغبـــت فـــي االســـتمرار فـــي
التعليـــم ،ولكنهـــا أجبـــرت علـــى تـــرك المدرســـة ،وهـــل يمكنـــك أن
تخبرينـــا بالقصـــة؟ (لمـــاذا وكيـــف اتخـــذ القـــرار؟)
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مؤشر :اإلسكان واألراضي والملكية
يرجـــح
.20فـــي منطقتـــك ،فـــي حـــال توزيـــع االرث ،إلـــى أي حـــد ّ
أن تحصـــل النســـاء علـــى الملكيـــة التـــي ينـــص عليهـــا القانـــون؟
۬ ال تحصـــل النســـاء علـــى مـــا يحـــق لهـــن مـــن اإلرث ألن األســـرة
تأخـــذ منهـــن ممتلكاتهـــن ،حتـــى تلـــك التـــي تحـــق لهـــن بموجـــب
القانـــون ()1
۬تتعــــرض النســــاء لضغوطــــات مــــن أســــرهن لبيــــع ممتلكاتهــــن
بســــعر رمــــزي ()2
۬تتعــــرض النســــاء لضغوطــــات مــــن أســــرهن لبيــــع ممتلكاتهــــن،
ولكـــن بســـعر الســـوق المنصـــف ()3
۬تــــرث النســــاء الممتلــــكات ،ولكــــن أقاربهــــن الذكــــور هــــم مــــن
يديــــر تلــــك الممتلــــكات ()4
۬ ترث النساء الممتلكات ويدرن تلك الممتلكات بأنفسهن ()5
۬ ال أدري
۬ ال أريد اإلجابة
.21مــــا هــــي نســــبة النســــاء المالــــكات الالتــــي لديهــــن وثائــــق
بأســــمائهن لملكياتهــــن العقاريــــة (العقــــارات واألراضــــي)؟
۬ كل المالــكات ()5
۬ معظــم المالكات ()4
۬ بعــض المالكات ()3
۬ قلــة من المالكات ()2
۬ ليــس اي من المالكات ()1
۬ ال أدري
۬ ال أريد اإلجابة
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.22فـــي المنـــزل عنـــد غيـــاب الرجـــل مـــن االســـرة ،إلـــى أي حـــد
يتـــم تســـجيل عقـــود االجـــار بأســـماء األفـــراد اإلنـــاث؟
ً
دائما ()5
۬
۬ غالبا ()4
ً
أحيانا ()3
۬
ً
نادرا ()2
۬
۬ ال تســجل ً
أبدا ()1
۬ ال أدري
۬ ال أريد اإلجابة
.23فــــي الحــــاالت التــــي تتطلــــب تدخــــل قانونــــي رســــمي ،علــــى
غـــرار االشـــكاالت التـــي لـــم ُتحـــل حـــول اإلرث ،إلـــى أي حـــد
تلجـــأ النســـاء إلـــى النظـــم القانونيـــة الرســـمية؟
ً
دائما ()5
۬
۬ معظــم األحيان ()4
ً
أحيانا ()3
۬
ً
نادرا ()2
۬
۬ ال تســجل ً
أبدا ()1
۬ ال أدري
۬ ال أريد اإلجابة
أسئلة نوعية
.25ه ــل تعلمي ــن ع ــن أي أمثل ــة ع ــن نس ــاء اضط ــررن إل ــى التخل ــي ع ــن
ملكيته ــن؟ لم ــاذا اجب ــرت النس ــاء عل ــى التخل ــي ع ــن ملكيته ــن؟
.26هـــل ســـمعت عـــن أي حـــاالت أخليـــت فيـــه النســـاء مـــن منازلهـــن
حي ــن توف ــي الذك ــر صاح ــب الملكي ــة أو حي ــن ح ــدث ط ــاق بي ــن
المـــرأة وزوجهـــا؟ هـــل يمكنـــك ســـرد قصـــة مـــن هـــذا القبيـــل؟
.27هـــل ســـمعت عـــن أي نســـاء يمتلكـــن عقـــار ويؤجرنهـــا آلخريـــن
إلـــخ؟ هـــل يمكنـــك وصـــف هـــذه الحـــاالت؟
.28الــــى اي درجــــة تلجــــا النســــاء للجهــــات التاليــــة لالســــتعانة بهــــا
لحــــل المشــــكالت (ضــــع العالمــــات فــــي مربعــــات اإلجابــــات)
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االعمدة أ :نوع النظام المستخدم /النظم القانونية المتاحة
ــ االسرة
ــ العائلة/العشيرة
ــ وجهاء محليين
ــ مخفر الشرطة
ــ المحكمة
ــ اخر
الصفوف ب :المقياس 1-5
ــ دائما
ــ غالبا
ــ احيانا
ــ نادرا
ــ ابدا
محور الحقوق السياسية
 .24فــــي منطقتــــك ،كيــــف تصــــف فــــرص النســــاء مقابــــل فــــرص
الرجــــال فــــي االنتخابــــات لمناصــــب عامــــة
۬ لـــدى النســـاء فـــرص أعلـــى بكثيـــر مـــن الرجـــال ( 2تمييـــز ضـــد
الرج ــال)
۬ لــدى النســاء فرص أعلــى بقليل من الرجال ()1
۬ لدى النســاء والرجال الفرص نفســها ( - 0اإلجابة األمثل)
۬ لــدى الرجــال فرص أعلى بقليل من النســاء ()1-
۬لــــدى الرجــــال فــــرص أعلــــى بكثيــــر مــــن النســــاء ( 2-تمييــــز
ضـــد النســـاء)
۬ ال أدري
۬ ال أريد اإلجابة
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.25فـــي منطقتـــك ،مـــا هـــي نســـبة النســـاء فـــي منطقتـــك اللواتـــي
يشـــاركن بالتصويـــت /االنتخـــاب فـــي االنتخابـــات البرلمانيـــة؟
۬ جميع النســاء يصوتن ()5
۬معظم النســاء يصوتن ()4
۬بعض النســاء يصوتن ()3
۬قلة من النســاء يصوتن ()2
۬النســاء ال يصوتن ()1
۬ال أدري
۬ال أريد اإلجابة
.26فــــي منطقتــــك ،مــــا هــــي نســــبة الرجــــال الذيــــن يشــــاركون
بالتصويــــت  /االنتخــــاب فــــي االنتخابــــات البرلمانيــــة؟
۬ جميــع الرجال يصوتن ()5
۬معظــم الرجال يصوتن ()4
۬بعــض الرجال يصوتن ()3
۬قلــة من الرجال يصوتن ()2
۬الرجــال ال يصوتن ()1
۬ال أدري
۬ال أريد اإلجابة
.27فــــي منطقتــــك ،مــــا كانــــت ،برأيــــك ،نســــبة النســــاء اللواتــــي
صوتــــن فــــي االنتخابــــات المحليــــة الســــابقة؟
۬جميع النســاء يصوتن ()5
۬معظم النســاء يصوتن ()4
۬بعض النســاء يصوتن ()3
۬قلة من النســاء يصوتن ()2
۬النســاء ال يصوتن ()1
۬ال أدري
۬ال أريد اإلجابة
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.29مــا هــي احتماليــة أن تتواصــل النســاء مــع الممثليــن السياســيين
المحلييــن لطــرح مشــاغل واحتياجــات مجتمعاتهــن المحليــة؟
ً
جدا ()5
۬عالية
۬ عالية ()4
۬ متوسطة ()3
۬ منخفضة ()2
ً
جدا ()1
۬ منخفضــة
۬ ال أدري
۬ ال أريد اإلجابة
.30مــا هــي احتماليــة أن يتواصــل الرجــال مــع الممثليــن السياســيين
المحلييــن لطــرح مشــاغل واحتياجــات مجتمعاتهــم المحليــة؟
ً
جدا ()5
۬عالية
۬ عالية ()4
۬ متوسطة ()3
۬ منخفضة ()2
ً
جدا ()1
۬ منخفضــة
۬ ال أدري
۬ ال أريد اإلجابة
أسئلة نوعية
 .29فــــي منطقتــــك ،هــــل ينظــــر إلــــى النســــاء السياســــيات
باحتــــرام؟ أم هــــل يتعرضــــن للوصــــم ويواجهــــن التمييــــز؟
فســــري إجابتــــك.
 .30مــــا هــــي العوامــــل التــــي تمنــــع النســــاء مــــن ممارســــة
حقوقهــــن السياســــية؟
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.31حيــــن يخــــوض الرجــــال نزاعــــات قانونيــــة ،إلــــى أي مــــدى
تعاملهــــم المحاكــــم بإنصــــاف؟
۬ بإنصاف شــديد ()5
۬ بإنصاف ()4
۬ ليــس بإنصاف وال بظلم ()3
۬ بظلم ()2
۬ بظلم شــديد ()1
۬ ال أدري
۬ ال أريد اإلجابة
 .33مــــا مــــدى ســــهولة أو صعوبــــة وصــــول النســــاء إلــــى النظــــام
القانونــــي (المحاكــــم ،محامــــي الدفــــاع ،تطبيــــق القانــــون؟)
ً
جدا ()5
۬ سهل
۬ ســهل بعض الشيء ()4
ً
۬ ليس ســه ً
صعبا ()3
ال وال
۬ صعب بعض الشــيء ()2
ً
جدا ()1
۬ صعب
۬ ال أدري
۬ ال أريد االجابة
 .34مــــا مــــدى ســــهولة أو صعوبــــة وصــــول الرجــــال إلــــى النظــــام
القانونــــي (المحاكــــم ،ومحامــــي الدفــــاع ،وتطبيــــق القانــــون؟)
ً
جدا ()5
۬ سهل
۬ ســهل بعض الشيء ()4
ً
۬ ليس ســه ً
صعبا ()3
ال وال
۬ صعب بعض الشــيء ()2
ً
جدا ()1
۬ صعب
۬ ال أدري
۬ ال أريد االجابة
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 .35الى اي درجة يحمي القانون حقوق النساء بإنصاف؟
االعمدة أ :الحقوق
۬ الســامة الجسدية
۬ حــق الوصاية والحضانة
۬ الوصــول إلى التعليم
۬ والســكن واألرض والملكية
الصف ب :الخيارات
۬ بإنصاف شــديد ()5
۬ بإنصاف ()4
۬ ليــس بإنصاف وال بظلم ()3
۬ بظلم ()2
۬ بظلم شــديد ()1
۬ ال أدرى
۬ ال أريد اإلجابة
أسئلة نوعية
 .31هــــل يمكنــــك إخبارنــــا قصــــة عــــن نســــاء اضطــــررن إلــــى
اللجــــوء إلــــى النظــــام القانونــــي؛ هــــل يقبــــل المجتمــــع
باســــتخدام النســــاء للنظــــام القانونــــي أم هــــل يــــؤدي ذلــــك
إلــــى الوصــــم؟
 .32فــــي منطقتــــك ،هــــل تشــــجع النســــاء علــــى اســــتخدام
وســــائل أخــــرى ،كاآلليــــات التقليديــــة أو الوســــاطة بيــــن
األســــر بــــد الً مــــن اللجــــوء إلــــى النظــــام القانونــــي؟
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محور التعليم
 .36ف ــي منطقت ــك ،م ــا ه ــي نس ــبة النس ــاء ضم ــن ال ــكادر التعليم ــي
مج ــال التدري ــس ف ــي المرحل ــة الثانوي ــة؟
۬ ال يوجد نســاء ()1
۬ النســبة منخفضة ()2
۬ ثمــة بعض النســاء [حوالي النصف] ()3
۬ نســبة مرتفعة ()4
۬ كل المعلميــن هن من النســاء ()5
۬ ال أدري
۬ ال أريد اإلجابة
 .37فـــي منطقتـــك ،مـــا هـــي نســـبة النســـاء بيـــن مـــدراء المـــدارس
فـــي المرحلـــة الثانويـــة؟
۬ ال يوجد نســاء ()1
۬ النســبة منخفضة ()2
۬ ثمــة بعض النســاء [حوالي النصف] ()3
۬ نســبة مرتفعة ()4
۬كل مدراء المدارس من النســاء ()5
۬ ال أدري
۬ ال أريد اإلجابة
 .38في منطقتك ،ما هي نســبة النســاء الملمات بالقراءة والكتابة؟
۬كل النساء ()5
۬معظم النساء ()4
۬بعض النســاء حوالي النصف ()3
۬قلة من النســاء ()2
۬ال أحد من النســاء ()1
۬ال أدري
۬ال أريد اإلجابة
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 .39مـــا هـــي نســـبة الفتيـــات اللواتـــي تتـــراوح أعمارهـــن بيـــن 15
و 18ســـنة ولـــم يلتحقـــن بالمدرســـة؟
۬كل الفتيات ()1
۬معظــم الفتيات ()2
۬بعض الفتيات ()3
۬قلــة من الفتيات ()4
۬ال أحــد من الفتيات ()5
۬ال أدري
۬ال أريد اإلجابة
 .40مــــا هــــي نســــبة الفتيــــان الذيــــن تتــــراوح أعمارهــــم بيــــن 15
و 18ســــنة ولــــم يلتحقــــوا بالمدرســــة؟
۬كل الفتيان ()1
۬معظــم الفتيان ()2
۬بعض الفتيان ()3
۬قلــة من الفتيان ()4
۬ال أحــد من الفتيان ()5
۬ال أدري
۬ال أريد اإلجابة
أسئلة نوعية
 .33هــــل يرجــــح أن تلتحــــق الفتيــــات بأنــــواع محــــددة مــــن
التعليــــم بدرجــــة أكبــــر مــــن الفتيــــان؟ فســــر.
 .34هــــل تخــــرج األســــر الفتيــــات مــــن المدرســــة بعــــد أن يبلغــــن
ً
ً
معينــــا ؟ لمــــاذا تخــــرج األســــر الفتيــــات مــــن المدرســــة؟
عمــــرا
 .35هــــل تخــــرج األســــر الفتيــــان مــــن المدرســــة بعــــد أن يبلغــــوا
ً
ً
معينــــا ؟ لمــــاذا تخــــرج األســــر الفتيــــان مــــن المدرســــة؟
عمــــرا
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محور الصحة
 .41في منطقتك ،هل خدمات الصحة اإلنجابية متوفرة؟
۬ ال تتوفر ً
أبدا ()1
ً
نادرا ()2
۬ تتوفر

۬ تتوفر عادة نصف االحيان ( - )3نصف
ً
غالبا ()4
۬ تتوفر
ً
دائما ()5
۬ تتوفر
۬ ال أدري
۬ ال أريد اإلجابة
 .42في منطقتك ،إلى أي حد يعتبر اإلنجاب آمنا للنساء؟
ً
جدا ()5
۬ آمن
۬ آمن ()4

۬ ليس ً
آمنا وال غير آمن ()3
۬ غير آمن ()2
۬ غير آمن ابدا ()1
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.43فـــي منطقتـــك ،مـــن لديـــه قـــدرة أفضـــل علـــى الوصـــول إلـــى
خدمـــات الرعايـــة الصحيـــة ،الرجـــال أم النســـاء؟
۬ النســاء ،بدرجــة أعلــى بكثير من الرجال ( 2-تمييز ضد الرجال)
۬ النساء ،بدرجة أعلى بقليل من الرجال ()1
۬ كالهما بالقدر نفسه ( - 0اإلجابة األمثل)
۬ الرجال ،بدرجة أعلى بقليل من النساء ()1-
۬ الرجال ،بدرجة أعلى بكثير من النســاء ( 2-تمييز ضد النســاء)
۬ ال أدري
۬ ال أريد اإلجابة
.44ف ــي منطقت ــك ،ماه ــي ان ــواع الخدم ــات البيئ ــة المتوف ــرة (ض ــع
العالم ــات ف ــي مربع ــات اإلجاب ــات)
االعمدة أ :انواع الخدمات الصحية
ــ الصحة االنجابية
ــ لقاح ألطفال ،طبابة االطفال
ــ الصحة العامة
الصفوف ب :االجابات

۬ ال أدري

ــ نعم ()1

۬ ال اريد االجابة

ــ ال ()0
ــ ال أدري
أسئلة نوعية
 .36مــــن يتخــــذ القــــرار برأيــــك بطلــــب خدمــــات الصحــــة
اإلنجابيــــة فــــي األســــرة؟
 .37مــــن يتخــــذ القــــرارات برأيــــك بشــــأن الحمــــل فــــي األســــرة،
الرجــــل أم المــــرأة؟
 .38هــــل العاملــــون فــــي مجــــال التمريــــض ،عــــادة ،رجــــال أم
نســــاء؟ الرجــــاء بيــــان األســــباب.
 .39هــــل األطبــــاء ،عــــادة ،رجــــال أم نســــاء؟ الرجــــاء بيــــان
األســــباب.
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محور المعايير االجتماعية والثقافة
 .45فـــي المنـــزل ،مـــا مـــدى انفتـــاح الرجـــال علـــى المســـاهمة فـــي
المهـــام التاليـــة:
االعمدة أ :قائمة المهام
ــ رعاية األطفال
ــ رعاية المسنين
ــ التنظيف
ــ الطبخ
ــ شراء أغراض البقالة
ــ تعليم االطفال
الصفوف ب :المقياس 1-5
ً
دائما منفتحون ()5
ــ
ً
غالبا منفتحون ()4
ــ
ً
أحيانا منفتحون ()3
ــ

ً
نادرا ما يكونون منفتحين ()2
ــ
ــ ليسوا منفتحين ً
أبدا ()1

 .46في منطقتك ،ما هي نسبة النساء اللواتي يعتبرن ربات أسرة؟
۬ كل النساء ()5
۬ معظم النساء ()4
۬ بعض النساء ()3
۬ قلة من النساء ()2
۬ ال أحد من النساء ()1
۬ ال أدري
۬ ال أريد اإلجابة
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.47ف ــي منطقت ــك ،م ــا م ــدى مش ــاركة النس ــاء ف ــي اتخ ــاذ الق ــرارات
المهم ــة لألس ــرة؟
۬ ال يشاركن ً
أبدا ()1
ً
نادرا ما يشاركن ()2
۬

۬ عادة ما يشاركن (نصف األحيان) ()3
ً
غالبا ما يشاركن ()4
۬
ً
دائما يشاركن ()5
۬
۬ ال أدري
۬ ال أريد اإلجابة
أسئلة نوعية
 .40أي المهــام األســرية والمنزليــة تعتبــر مقبولــة للذكور؟
ً
قصصــــا عــــن فتيــــات لــــم يــــردن االمتثــــال للمعاييــــر
 .41صــــف
االجتماعيــــة وكيــــف كانــــت ردود فعــــل أســــرهن علــــى ذلــــك؟
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