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 ”دور النساء يف الدول العربية ومسارات اإلصالح والتغيري“

مقدمة

ا�ــرأة والطفــل همــا أكــرب الضحايــا فــي مناطــق العنــف والــ�اع. ذلــك أمــر معــروف ومثبــت 
بالشــواهد العينيــة، وفــي التقاريــر الدوليــة. وأكــ� مــا تصــاب ا�ــرأة والطفــل فــي مناطــق 
ــ� واســتهدافاته  ــه ا�ق ــف طابع ــد العن ــث يفق ــة، حي ــة واألثني ــة والعرقي ــات الديني ال�اع

ا�حــددة بــ� القــوى العســكرية النظاميــة ا�تحاربــة أساســاً.

فــي ال�اعــات األهليــة الدينيــة والعرقيــة يتفلــت العنــف مــن كل قيــوده العســكرية النظامية 
متخــذاً طابــع ا�جــازر واإلبــادة ا�تبادلــة بــدون تميــ� مــا بــ� ا�قاتلــ� وحاملــي الســالح 
وبــ� ا�دنيــ� العــزل. بــل إن هــؤالء ا�دنيــ� يصبحــون هــم ا�ســتهدف� فــي عمليــات 
اإلبــادة والتطهــ� والفــرز الســكاني. ومــن هنــا تكــون ا�ــرأة والطفــل األقــل تحصنــاً واألقــل 
قــدرة علــى الحمايــة الذاتيــة، هــم الضحايــا ا�بــا�ون الذيــن يدفعــون مــن كيانهــم وحياتهــم 

الثمــن األكــ� فداحــة، إضافــة إلــى فقــدان مجالهــم الحيــوي وفقــدان ا�عيــل. 

وضــع ا�ــرأة الســورية قبــل الحــرب وأثناءهــا يجمــع كال النوعــ� مــن األ�ار ويراكــم 
آثارهمــا الكارثيــة. فالحــرب فــي ســوريا الــيت اعتقــدت كل األطــراف ا�تصارعــة، ســواء 
ــد وتتفــىش  ــا تمت ــة، و�عــان مــا ستحســم، إذ به ــا مؤقت النظــام الحاكــم أو ا�عارضــة، أنه
ــوع  ــه وتن ــي درجــة عنف ــد ف ــذي يتصع ــة، وال ــوح النهاي ــق ا�ســدود ومفت ــي األف وتدخــل ف
ــان الســوري  ــة تدمــ� الكي ــداد ســاحاته، كــي يدخــل فــي عملي ألوانــه وتكاثــر أطرافــه وامت
ذاتــه فــي مدنــه وقــراه وبنــاه التحتيــة ومــوارده األوليــة والب�يــة وتاريخــه وتراثــه فائــق 
ــام بمصالحــه  ــار لإلنســان ذاتــه وال حرمــة لكيانــه أو اهتم ــاك أي اعتب ــم يعــد هن الغــىن. ل
ومجالــه الحيــوي. تحــول البــ� إمــا إلــى أدوات ووقــود للعنــف، أو إلــى مجــرد عــبء علــى 
ــة والعســكرية  ــا األمني ــذه الســلطات وقواه ــال ه ــك ف ــا. ولذل ــوق �خططاته الســلطات ومع
تقيــم وزنــاً للبــ�، وال جحافــل التنظيمــات ا�ســلحة اآلتيــة مــن أربــع ريــاح األرض وذات 
ا�خططــات واألهــداف ا�تناقضــة فيمــا بينهــا. نقطــة اللقــاء الوحيــدة بينهــا، هــي والقــوى 
النظاميــة تتمثــل فــي اإلبــادة ا�تبادلــة والقضــاء علــى البــ� والحجــر طمعــاً بنــ� هــو إلــى 

الخيــال أقــرب منــه إلــى الواقــع.

أصبــح اإلنســان الســوري ا�هــدور وا�قهــور (حجــازي، 2005) لعبــة األمــم الــيت تديــر 
الفئــات ا�تحاربــة خدمــة �صالحهــا. لــم يســبق فــي أي حــرب فــي التاريــخ الحديــث أن تــم 
هــدر اإلنســان علــى هــذا الشــكل، حيــث التهجــ� الداخلــي والتهجــ� إلــى الــدول ا�جــاورة، 
ــا هــو  ــان منه ــب لبن ــيث الســكان. وكان نصي ــى الغــرب أكــ� مــن ثل ــن إل وموجــات ا�هاجري
األكــرب حيــث نــزح إليــه مــا يزيــد علــى مليــون ونصــف مليــون ســوري جلهــم مــن النســاء 

ــان ا�قيمــ�. ــال. ويشــكل هــذا الرقــم نصــف عــدد ســكان لبن واألطف
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كل األرقــام والتقاريــر الرســمية ال تعكــس إال جوانــب بســيطة ومحــدودة مــن حجــم الكارثــة 
الكيانيــة الــيت حلــت وتحــل با�ــرأة الســورية فــي الداخــل كمــا فــي أماكــن التهجــ�.

كان للمــرأة دور فعــال فــي فــ�ة التظاهــر والوقفــات الســلمية ا�طالبــة باإلصــالح والعدالــة 
والحريــة والكرامــة اإلنســانية قبــل أن يحولهــا النظــام مــن خــالل ردود فعلــه األمنيــة 
مفرطــة العنــف إلــى نزاعــات مســلحة، ليــس لهــا أفــق نهايــة فــي ا�ســتقبل ا�نظــور. قامــت 
ا�ــرأة بمهــام ا�ســعفة والطبيبــة واإلعالميــة والقائــدة. ودفعــت أثمانــاً باهظــة علــى صعيــد 
االعتقــال والتعذيــب واإلخفــاء واالستشــهاد ال تعكــس اإلحصــاءات الرســمية إال جــزءاً يســ�اً 

مــن حجمهــا.

ــبوقة  ــ� ا�س ــا غ ــرأة وفنونه ــى ا� ــداءات عل ــذه االعت ــن ه ــة م ــات التكف�ي ــت ا�نظم وفاقم
ــيات  ــية للميليش ــة الجنس ــة وأدوات ا�تع ــواق النخاس ــي أس ــع ف ــتعباد وبي ــن ســيب واس م
التكف�يــة، إضافــة إلــى ابتــداع فنــون تقييــد حريتهــا، وهــدر إنســانيتها، ناهيــك عــن اإلبــادة 
ــى حــد  ــة عل ــل النظــام وا�يليشــيات التكف�ي ــن قب ــازات الســامة م ــة بواســطة الغ الجماعي

ســواء.

إنهــا ســجل كارثــي فريــد فــي مطلــع األلفيــة الثالثــة ال يمكــن ألي تقاريــر رســمية أو دوليــة أو 
ســواها أن تعكــس مــدى مــا وصلــت إليــه االســتهانة بإنســانية اإلنســان وا�ــرأة على رأســها.

غايــة هــذه الورقــة أكــ� تواضعــاً ومحدوديــة بمــا ال يقــاس، حيــث تركــز علــى أوضــاع ا�ــرأة 
ــوذج  ــا ونم ــاة لديه ــات الحي ــات انتفاضــة طاق ــان، مــربزة تجلي ــى لبن الســورية ا�هجــرة إل
تجربــة عامــل معهــا، والــيت تتجــاوز عمليــات اإلغاثــة والرعايــة الصحيــة وصــوالً إلــى 
التمكــ� وإطــالق ا�بــادرات الذاتيــة، فــي عمليــة ظفــر الحيــاة علــى ا�ــوت (حجــازي، 2012).
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القسم األول: اإلطار النظري واالعتبارات املنهجية

التهجري

ــا هــو شــأن الســوري� رجــاًال  ــد العنــف ا�ســلح، كم يشــكل التهجــ� القــ�ي وتحــت تهدي
ونســاًء وأطفــاًال، صدمــة كيانيــة فعليــة. إنــه أكــرب وأخطــر بمــا ال يقــاس مــن مجــرد الهــروب 
مــن مناطــق القتــال، ومــا يحملــه مــن أخطــار جســدية وحياتيــة إلــى مناطــق أكــ� أمنـًـا، كمــا 

يبــدو مــن ظواهــر األمــور.

التهجــ� العنفــي هــو اقتــالع مــن الجــذور وفقــدان ا�جــال الحيــوي الطبيعــي الــذي يكــون فيــه 
اإلنســان ســيد ســاحته الــيت تشــكل جــزًءا ال يتجــزأ مــن كيانــه ذاتــه (البيولوجــي والنفــيس 
واالجتماعــي). كل الكائنــات الحيــة لهــا مجــال حيــوي تتآلــف معــه فيشــكل مصــادر عيشــها 
وشــعورها بالقــوة والطمأنينــة. ولذلــك نــرى الحيــوان يقاتــل بــ�اوة للحفــاظ علــى مجالــه 
الحيــوي هــذا حــىت ا�ــوت. وهــو إن هــزم وأخــرج مــن مجالــه هــذا فــإن مصــ�ه ا�ــوت ا�حتــم 
حيــث يصبــح معرًضــا لــكل األخطــار وعلــى رأســها دفــاع الكائنــات األخــرى عــن مجالهــا 
ــى  ــه عل ــف قوت ــوي تضع ــه الحي ــن مجال ــذي أخــرج م ــوان ال ــه. الحي ــو دخل ــوي إذا ه الحي

ا�جابهــة، وتتعطــل قــوى القتــال لديــه.

كذلــك هــو شــأن اإلنســان إذا هجــر قــ�اً فإنــه يتحــول إلــى وضعيــة الغريــب، وهــي وضعيــة 
الضعيــف العاجــز عــن ا�جابهــة. ومــن هنــا مشــاعر االنكســار النفــيس والوجــودي الــيت 
تنتابــه. مــن هنــا فــإن الدفــاع عــن األرض واالستشــهاد فــي ســبيل الحفــاظ عليهــا ليســت 
ــان البيولوجــي  ــي الكي ــاً ف ــا عميق ــ�ب جذوره ــي ت ــا ه ــة، وإنم ــة أو وطني ــألة معنوي مس
الحيــوي ذاتــه. الوطنيــة واالنتمــاء ليســت مجــرد أمــور معنويــة فوقيــة تشــكل مصــدر الفخــار 
الذاتــي بــل هــي فــي األصــل ذات جــذور بيولوجيــة حيويــة تضفــى عليهــا مــن ثــم كل مشــاعر 
الفخــار واالعــ�از وقيــم التمســك بــاألرض. تــراب الوطــن الغالــي ليــس مجــرد شــعارات يتــم 
التغــين بهــا. والحنــ� إلــى الوطــن ومرابــع الصبــا ليســت مجــرد مشــاعر متعلمــة. مــن هنــا 
الــكالم عــن صدمــة التهجــ� االقتالعــي. داللــة اإلنســان ذاتــه وكينونتــه تمــس فــي الصميــم. 
إنهــا فقــدان نظــام التآلــف مــع األرض والنــاس وا�جــال الحيــوي الــذي يشــعر اإلنســان 

بالطمأنينــة واالنتمــاء. إنهــا منعــة تواجــد اإلنســان علــى أرضــه ومــع ناســه.

االقتــالع مــن األرض وا�جــال الحيــوي واالنتمــاءات يلقــي باإلنســان فــي الغربــة. والغربــة 
هــي خطــر ا�جهــول فــي األســاس. وخطــر ا�جهــول هــو مــن أبــرز أســباب القلــق الــذي 
يعصــف بكيــان اإلنســان. كل ترتيبــات الوجــود والتكيــف مــع قضايــاه أيــاً كانــت مصاعبهــا 
تتضعضــع. وهــو مــا ينعكــس علــى صعيــد ا�عــاش النفــيس بمثابــة فقــدان الجــدارة. يهــرب 
ا�هجــر مــن أخطــار العنــف الحربــي ا�هــدد للوجــود فيقــع فــي أخطــار الغربــة ومــا تحملــه 
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مــن انكشــاف وقلــق ا�جهــول وفقــدان الحمايــة الــذي يوفــره نظــام التعاضــد والتســاند فــي 
ا�جــال الحيــوي األصلــي؛ حيــث يشــعر اإلنســان أنــه مــع ناســه وعلــى أرضــه. مــن هنــا فــرح 
العــودة بعــد طــول غيــاب وذلــك الشــعور العميــق باأللفــة والطمأنينــة وا�نعــة بعــد العــودة.

التهجــ� الســوري الجماعــي إلــى دول الجــوار هــو صدمــة ترقــى إلــى مســتوى الكارثــة 
ــن ا�ســجل� رســمياً  ــدد ا�هاجري ــغ ع ــرب إذ يبل ــو األك ــا ه ــان منه ــب لبن ــة. ونصي الوجودي
بحــدود مليــون ونصــف مليــون الجــئ منهــم مــا ال يقــل عــن 600 ألــف امــرأة. ويقــدر العــدد 
غــ� الرســمي بنصــف مليــون إضافــي منت�يــن بشــكل عشــوائي علــى األرض اللبنانيــة، 
إضافــة إلــى 1300 مخيــم معــ�ف بهــا. إنهــم الغربــاء ا�ســتضعفون؛ هربــوا مــن أخطار عنف 
الحــرب وتصفياتهــا غــ� ا�ســبوقة، ســواء مــن قبــل قــوات النظــام ا�ســلحة أو مــن انتشــار 
ــرون  ــد ا�هج ــن. فق ــؤالء ا�هجري ــيت اجتاحــت مناطــق ه ــات ا�ســلحة ال كل أشــكال التنظيم
جــىن العمــر وطمأنينــة العيــش والتكيــف مــع بيئتهــم. هربــوا مــن شــكوك ومالحقــات أجهــزة 
النظــام األمنيــة بأنهــم معــادون للنظــام أو مــن مالحقــة التنظيمــات ا�ســلحة الــيت ال تقيــم 
أي اعتبــار لإلنســان وحرمتــه وكرامتــه، حيــث يتهمــون بالــوالء للنظــام فيكفــرون وتســفك 

دماؤهــم وتســتعبد نســاؤهم.

هربــوا مــن األخطــار األمنيــة فوقعــوا فــي خطــر الشــك بأنهــم يــأوون إرهابيــ� بينهــم مــن 
قبــل البلــد ا�ضيــف وناســه. كانــوا عبئــاً ماديــاً علــى النظــام الرســمي فأصبحــوا عبئــاً ماديــاً 
علــى البلــد ا�ضيــف، وعلــى وكاالت الغــوث الدوليــة الــيت تشــكل مســاعداتها فضيحــة فعليــة 
نظــراً �حدوديتهــا شــبه الرمزيــة حيــث يــ�ف جلهــا علــى النفقــات اإلداريــة لهــذه الــوكاالت.

يقــع العــبء األكــرب لتدبــر أمــور العيــش العاجلــة علــى ا�ــرأة الســورية ا�هجــرة، ســواء فــي 
ا�خيمــات أو فــي أوضــاع الســكن العشــوائي تحــت األشــجار فــي القرى. الســكن فــي ا�خيمات 
لــم يكفــل لهــن ولذويهــن الحمايــة مــن غوائــل الطبيعــة. فالخيــم غــ� محميــة مــن األمطــار 
والســيول والعواصــف، إضافــة إلــى انعــدام وســائل التدفئــة فــي بــرد الشــتاء القــارس. وجــد 
ا�هجــرون أنفســهم فجــأة فــي حالــة انكشــاف وانعــدام وســائل العيــش. وأمســوا بــ� عشــية 
وضحاهــا تحــت خــط الفقــر الــذي يلقــى باإلنســان فــي موقــع تحــت خــط البــ�: تحــت خــط 
الفقــر= تحــت خــط البــ�. وهكــذا أصبحــوا عرضــة لالســتغالل ا�ــادي. يتــم تشــغيل النســاء 
ــكاد  ــا بأجــور بخســة ت ــة منه ــة وخصوصــاً الزراعي ــال اليدوي ــف األعم ــال فــي مختل واألطف

تكــون رمزيــة فعــالً وبالــكاد تكفــي لتوفــ� الخــ� اليومــي. 

وضاعــف مــن هــذا التدهــور اإلنســاني تشــتت العديــد مــن الجماعــات ا�حليــة ا�تماســكة فــي 
 Social Anomie ــل االجتماعــي ــة الغف ــا يســمى بحال ــت فيم ــث دخل ــي حي ــا األصل موطنه
الــذي يــؤدي إلــى تكويــن خليــط ســكاني يفتقــر إلــى الضوابــط االجتماعيــة ونظــم الحمايــة 
ــدت حالــة الغفــل هــذه ظواهــر بيعالفتيــات الصغــ�ات جنســياً تحــت غطــاء  والتســاند. وّل

عقــود زواج موهــوم، مــن ضمــن ظواهــر اضطــراب عديــدة أخــرى.
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والبــد مــن القــول هنــا بــأن الحكومــة اللبنانيــة تبــذل قصــارى جهدهــا، ومــا هــو فــوق طاقتهــا 
لتوفــ� مقومــات الصحــة والتعليــم لطوفــان ا�هجريــن هــذا، وال تنــال مــن ا�ســاعدات الدوليــة 
ــي  ــن ف ــى هــؤالء ا�هجري ــاء عل ــي اإلبق ــة ينحــ� ف ــات الغربي ســوى الوعــود. هــم الحكوم

لبنــان وحمايــة بلدانهــا مــن هجرتهــم إليهــا.

ا�ــرأة الســورية ا�هجــرة مــن الريــف هــي مــع ذلــك كلــه بطلــة تدبــر أمــور الحــد األدنــى مــن 
ــتنفر  ــا تس ــات. إنه ــي ا�خيم ــه أو ف ــة التهجــ� العشــوائي من ــي وضعي ــش ف ــات العي مقوم
طاقاتهــا الحيــة فيمــا يعــرف بــرد الفعــل الحــرج حيــث تعــ� الطاقــات الحيويــة وتبتــدع كل 

وســائل تدبــر أمــور العيــش بشــكل غــ� مســبوق.

إننــا هنــا بصــدد ا�رونــة االســتيعابية (Resilience Yates and Masten, 2004). وهــو 
التعبــ� الــذي توافــق عليــه العلمــاء فــي وصــف قــدرة بعــض الجماعــات ا�عرضــة ألخطــار 
داهمــة (حــروب، كــوارث، مجــازر، تهجــ�) علــى الخــروج بحــد معقــول مــن األ�ار ومتابعــة 
لهــا  الضغــوط واالنحنــاء  امتصــاص  باإلنجل�يــة   Resilience النمــو. يعــين مصطلــح 
والعــودة مــن ثــم إلــى الوضــع الطبيعــي الســابق أو إلــى حالــة تكيــف جديــدة تشــكل أنماًطــا 
أخــرى مــن القــدرة علــى البقــاء، وتطويــر نــوع مــن ا�ناعــة النفســية فــي مواجهــة الشــدائد، 
بــدالً مــن حــاالت االنهيــار والوقــوع فــي ا�ــرض. ويتضمــن مصطلــح ا�رونــة االســتيعابية 
إلــي اعتمدنــاه فــي مقابــل ا�صطلــح االنجلــ�ي بعديــن: التعــرض للشــدائد وا�حــن وفقــدان 
ــة، واســتيعاب  ــم، مــن ناحي ــي التهجــ� القائ ــا هــو الحــال ف ــوي الطبيعــي، كم ا�جــال الحي
الصدمــات الناتجــة عــن هــذه الشــدائد وبنــاء تكيــف اســتيعابي بديــل مــن الناحيــة الثانيــة. 
وذلــك مــن خــالل إبــداء كفــاءة حياتيــة واكتســاب قــدرة أعلــى علــى ا�جابهــة والتمتــع 
بصالبــة أكــرب فــي وجــه ا�حنــة، ووصــوالً إلــى إبــداء القــدرة علــى إدارة دفــة الحيــاة فــي 

الظــروف ا�ســتجدة.

ألــوان االنهيــار الوجــودي الناجمــة عــن التهجــ� ظلــت رغــم كل مــا يــروى محــدودة. وظلــت 
طاقــات الحيــاة هــي الغالبــة، وظلــت ا�ــرأة الســورية ا�هجــرة هــي بطلــة التدبــ� وابتــداع 

أســاليب تعامــل فاعلــة مــع الشــدائد ا�اديــة والنفســية.

هــذه الحالــة ليســت فريــدة فــي تاريــخ أمتنــا ا�عــا�، ولنــا فــي الصمــود الفلســطيين 
واللبنانــي فــي وجــه العــدوان والتدمــ� اال�ائيلــي ا�منهــج مثــال بليــغ، كذلــك هــو حــال كل 
مــن العــراق وســوريا وســواهما. فالعجــز ا�تعلــم وا�فــروض ليــس قــدًرا محتومــاً. ومعطيــات 
علــم النفــس ا�ــريض الــيت تربــط مــا بــ� الشــدائد وا�حــن واألمــراض النفســية وســوء 
ــدًرا  ــا وال هــي ق ــرًا قاطًع ــس أم ــات *PTSD لي ــة للصدم ــف واضطــراب الشــدة التالي التكي

* اضطــراب الشــدة التالــي للصدمــاتPost-Traumatic Stress Order. إنــه االضطــراب النفــيس الــذي يولــده تعــرض اإلنســان إلى 
محنــة أو صدمــة تتجــاوز قدرتــه العاديــة علــى االســتيعاب. ويتجلــى فــي العديــد مــن األعــراض النفســية والســلوكية مــن 
مثــل القلــق وحالــة االســتنفار تجــاه أبســط ا�ثــ�ات الــيت تفــ� علــى أنهــا مــؤ� خطــورة، والعصبيــة الشــديدة واألرق، 
والشــك واالرتيــاب با�ثــ�ات البيئيــة وحالــة االكتئــاب وفقــدان الرغبــة فــي العمــل وتدهــور الحيــاة العاطفيــة والجنســية، 

ويجمعها كلها فساد العيش.
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محتوًمــا. هنــاك طاقــات الحيــاة الــيت تشــكل مخزونــاً اســ�اتيجياً يمكــن تحريكهــا واطالقهــا 
فــي مواجهــة ا�حــن. طاقــات الحيــاة ال تنطفــئ إذا دفعــت إلــى الكمــون. إنهــا قابلــة ألن تعبــأ 
ــوة  ــي صح ــم ف ــن أن تحط ــدر يمك ــر واله ــة. أســوار القه ــن ظــروف مالئم ــدوام ضم ــى ال عل
لطاقــات الحيــاة فــإذا بهــا تســ�د كامــل زخمهــا وحيويتهــا وفاعليتهــا. ذلــك هــو الــدرس الــذي 
ــا  ــاة بطبيعته ــاة. الحي ــي الحي ــا ف ــن أجــل حقه ــة م ــاه تجــارب الشــعوب ا�ناضل ــا إي تعلمن
تعالــج إصاباتهــا، وتعــوض أ�ارهــا وتجــدد طاقاتهــا. وا�ــرأة الســورية ا�هجــرة هــي بطلــة 
بهــذا ا�عــىن تحديــداً فيمــا تدبــر مــن وســائل صمــود. ذلــك هــو الــدرس الــذي تعطيــه �نظمــات 

.(Larson and others, 2003) ًا�جتمــع ا�دنــي العاملــة مــع ا�هجريــن تحديــدا

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

لقــد اكتشــفت األبحــاث البيولوجيــة النفســية الحديثــة أن هنــاك ثالثــة أنظمــة حيويــة 
عصبيــة مســتقلة عــن بعضهــا البعــض توجــه الســلوك، بحيــث أن اشــتغال أحدهــا ال يلغــي 
وجــود اآلخــر الــذي يظــل فــي حالــة كمــون(Carr, 2004). أولهــا هــو الجهــاز ا�يــ� للســلوك 
والــذي يرتبــط بتفعيــل طاقــات الحيــاة والنمــاء والتوســع والتمــدد واإلقــدام وا�واجهــة 
وا�غامــرة. إنــه الجهــاز الــذي يتيــح النمــاء والســيطرة علــى البيئــة، كمــا يتيــح البنــاء 
والتواصــل وال�ابــط، وهــو األقــرب إلــى نــزوة الحيــاة الــيت قــال بهــا فرويــد. ينشــط هــذا 
النظــام مــن خــالل نشــاط ا�وصــل العصــيب ا�عــروف باســم "دوبامــ�" ا�ســئول عــن حالــة 
ــي لحظــات االنتصــار  ــى ف ــا يتجل ــدام، مم ــى اإلق ــدرة عل ــاس والشــعور بالتوســع والق الحم
ومــا يرافقــه مــن حمــاس وشــعور بالنشــوة. ويقابلــه الجهــاز الــذي يصــد الســلوك ويكبــح 
ا�واجهــة وا�جابهــة، ويفــرض الهــروب أو التجنــب واالســتكانة بمثابــة آليــة دفاعيــة حيويــة 
فــي مواجهــة األخطــار ا�هــددة للحيــاة، والــيت تتجــاوز القــدرة علــى التعامــل معهــا. إنــه نظــام 
الحمايــة مــن خــالل الرضــوخ وإيثــار الســالمة. وهــو ينشــط مــن خــالل ا�وصــل العصــيب 
ــا  ــق حــ� ينشــط. وأم ــوف والقل ــة الخ ــد حال ــذي يول ــن" ال ــور أبينفري ــروف باســم "ن ا�ع
ــه مــن خــالل  ــن الســلوك ويوازن ــذي يعقل ــو النظــام ال ــث فه ــوي الثال ــاز العصــيب الحي الجه
حســن تقديــر معادلــة القــوى الذاتيــة فــي مقابــل التهديــدات واألخطــار. يحــول دون االنخــراط 
فــي مغامــرات مؤذيــة أو مهلكــة، فــي اآلن عينــه الــذي ال يــدع الكائــن الحــي يستســلم للخــوف 
وســلوكيات التجنــب وإيثــار الســالمة. ويقــوم بتنشــيطه ا�وصــل العصــيب ا�عــروف باســم 

"الســ�وتون�" الــذي يدفــع باتجــاه العقالنيــة واالعتــدال.
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اعتبارات منهجية

: شرائح النساء وخصوصياتها
ً
أوال

ــا  ــي، وكأن م ــباب، أو األ�ة بشــكل إجمال ــرأة، أو الش ــن ا� ــكالم ع ــى ال ــادة عل جــرت الع
ــا بصــدد التبــاس  ينطبــق علــى فئــة منهــا ينطبــق هــو ذاتــه علــى بقيــة الفئــات. نحــن هن
معرفــي فــي النظــرة وا�قاربــة. ذلــك أن األ� فــي مجتمــع مــا ال تتســاوى فــي بنائهــا 
ودينامياتهــا وخصائصهــا واحتياجاتهــا. بــل نحــن بصــدد عــدة �ائــح مــن هــذه األ� ولــكل 
منهــا بنيتهــا ودينامياتهــا وخصائصهــا وظروفهــا. ومــا ينطبــق علــى إحداهــا، ال ينطبــق هــو 
ذاتــه علــى مــا عداهــا. وكذلــك هــو حــال كل مــن الشــباب وا�ــرأة. فهنــاك عــدة �ائــح مــن 
ــاً مــن  ــرد انطالق ــا بشــكل متف ــة كل منه الشــباب، وعــدة �ائــح مــن النســاء يتعــ� مقارب

ــا. ــة واحتياجاته ــا وأطرهــا الحياتي ــا وظروفه خصائصه

ــا بصــدد عــدة  ــا ســيتضح أنن ــرأة الســورية ا�هجــرة �عــان م ــة ا� ــى قضي ــا إل ــإذا أتين ف
�ائــح البــد مــن مقاربــة كل منهــا، دراســة وتدخــالً، بشــكل مغايــر كليــاً عــن ســواها مــن 
ال�ائــح. يمكــن إجمــاالً التميــ� مــا بــ� أربــع �ائــح كالتالــي: �يحــة النخــب النســائية، 
و�يحــة نســاء أ� النفــوذ الســيايس وا�الــي (النســاء ا�حظيــات)، و�يحــة نســاء الفئــات 
الشــعبية الكادحــة الح�يــة والريفيــة، وأخــ�اً �يحــة نســاء األ� ا�همشــة وا�تصدعــة.

1. نســاء أ� النفــوذ الســيايس وا�الــي: باعتبــار أن هنــاك دومــاً تحالــف السياســة ورأس 
ا�ــال، فهــن ا�حظيــات قبــل التهجــ� وأثنائــه وبعــده، وهــن أبعــد مــا يكــن عــن التعــرض ألي 
أخطــار حربيــة أو أمنيــة. ذلــك أن أ�هــن هــي ا�ســئولة عــن األزمــات السياســية واألمنيــة 
نظــراً الســتئثارها بالســلطة وا�ــال، وهــي ذاتهــا األ� الــيت تولــد األزمــات الوطنية وتســتفيد 
ــة. وإذ حــدث  ــار أمني ــن أي أخط ــع م ــات بالطب ــة محمي ــذه ال�يح ــا. نســاء ه ــن نتائجه م
أن اضطــررن للهجــرة (االبتعــاد ا�ؤقــت باألحــرى عــن مواطــن الــ�اع واألخطــار) فإنهــن 
يغــادرن البلــد إلــى بــالد مجــاورة أو غربيــة فــي نــوع مــن ســياحة الــ�ف الفعلــي: العيــش 
فــي فلــل وفنــادق درجــة أولــى؛ وارتيــاد األماكــن ا��فــة، والعيــش حيــاة إفــراط فــي البــذخ، 
والعــودة مــن ثــم إلــى البلــد بعــد هــدوء األوضــاع �تابعــة حياتهــن الســابقة ا��فــة. ليــس 
لــدى هــذه الفئــة مــن النســاء أي همــوم أو معانــاة مــن قلــق علــى الحــا� أو ا�صــ�، طا�ــا 

أن أ�هــن هــي ا�تســببة باالضطرابــات األمنيــة وهــي ا�ســتفيدة منهــا.

وينضــم إلــى نســاء هــذه األ� فئــة الربجوازيــة ا�اليــة التجاريــة. قــد يغــادرن إذا تعرضــت 
مواطــن حياتهــن ألخطــار ال�اعــات األمنيــة ويعشــن بدورهــن حيــاة مريحــة خــارج البلــد: 
اســتئجار مســاكن تضــم كل وســائل الراحــة، وارتيــاد أماكــن الحيــاة االجتماعيــة مــن مطاعــم 
ومــالٍه وســواها بانتظــار العــودة بعــد اســتتباب األوضــاع األمنيــة. هنــا أيًضــا ليــس هنــاك 

مــن متاعــب عيــش أو همــوم مســتقبل جــادة. إنهــن محميــات مــن أخطــار ا�جهــول.
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2. �يحــة نســاء النخب�وتشــكل فئــة القيــادات النســائية فــي ا�جــاالت العلميــة والفكريــة 
ــة. إنهــن ذوات االنتمــاء الوطــين الراســخ وا�ناضــالت السياســيات  والجامعيــة واالجتماعي
واالجتماعيــات دفاعــاً ليــس عــن حقــوق ا�ــرأة فقــط وإنمــا عــن إرســاء العدالــة االجتماعيــة 
ومحاربــة االســتغالل االقتصــادي واالضطهــاد الســيايس. إنهــن رائــدات التنويــر والتغيــ� 
وقيــادات التوعيــة االجتماعيــة واالنمــاء ا�توازن وا�ســتدام. إنهن بطــالت ا�جابهة وا�واجهة. 

وقــد يدفعــن الثمــن غاليــاً أحيانــاً حــ� الصــدام مــع ســلطات االســتبداد واالســتغالل.

تتمتــع هــذه ال�يحــة بمــا يكفــي مــن وســائل القــوة الذاتيــة والحصانــة، ممــا يجعلهــا 
ــا.  ــا أحياًن قــادرة علــى التعامــل مــع األخطــار األمنيــة. ولــو أن بعضهــن يدفــع الثمــن غالبً
إال أنهــن يتمتعــن بمــا يكفــي مــن وســائل االقتــدار لتحصــ� أنفســهن وأ�هــن ضــد أخطــار 
الحــرب، والقــدرة علــى التحــرك فــي ظــروف مقبولــة. إنهــن علــى كل حــال رائــدات التغيــ� 
والبنــاء فــي الســلم والحــرب علــى الســواء. تشــكل فئــة النخبــة هــذه قيــادات العمــل الســيايس 

واالجتماعــي الوطــين الــذي يطرحــه مؤتمــر ا�ــرأة هــذا.

3. وهنــاك �يحــة نســاء الفئــات الشــعبية الح�يــة والريفيــة الكادحــة: فــي أوقــات الســلم 
والعاملــة علــى بنــاء حيــاة كريمــة وأ� متماســكة وبــذل الجهــود الكبــ�ة فــي تربيــة األبنــاء. 
إنهــن بطــالت بنــاء حيــاة معافــاة مــن خــالل الجهــد الجهيــد فــي فــ�ات الســلم. وهــن بدورهن 

بطــالت الصمــود وتدبــر أمــور البقــاء فــي التهجــ�.

هــذه ال�يحــة معرضــة ألخطــار الحــرب و�اعاتهــا ســواء مــن قبــل أجهــزة أمــن الســلطة 
ــيت  ــة ال ــا ال�يح ــا. إنه ــى اختالفه ــة عل ــات التكف�ي ــل يأجــوج ومأجــوج ا�نظم ــن قب أو م
ــي أو الحــ�ي. إال  ــي الريف ــا األصل ــي موطنه ــر ف ــارة جــىن العم ــرض للتهجــ� وخس تتع
أنهــا تتمتــع با�رونــة االســتيعابية، مــن بينهــن تــربز قيــادات محليــة فــي مخيمــات التهجــ� 
الــيت تبتــدع الكثــ� مــن وســائل البقــاء والحفــاظ علــى الــذات فــي وجــه أخطــار االنهيــار. 
ــا  ــوم به ــيت تق ــود التمكــ� ال ــي ال�يحــة األكــ� اســتعداًدا للتجــاوب مــع جه ــي فه وبالتال
ــاء ا�ســتقبل  ــة ببن ــي ا�عني ــل). وه ــل عام ــن مث ــن (م ــع ا�هجري ــي م ــل ا�دن ــات العم منظم
بعــد العــودة إلــى الديــار. ليــس علــى الصعيــد الســيايس العــام فقــط، وإنمــا علــى صعيــد 
مجتمعاتهــا ا�حليــة. إنهــا ال�يحــة األكــ� اســتعداًدا لل�اكــة فــي برامــج التنميــة ا�وجهــة 

إليهــا وأ�هــا رجــاًال ونســاًء.

4. أمــا نســاء ال�يحــة ا�همشــة مــا دون الكادحة�إنهــا األقل مناعة واألكــ� تعرًضا لألخطار 
األمنيــة. إنهــا تلــك الــيت تقــدم الثمــن األكــرب فــي تلقــي الخســائر. أبناؤهــا هــم شــباب الظــل 
فــي الســلم ووقــود العنــف فــي الحــرب. األ� ذات تكويــن ركيــك إن لــم يكــن متصدًعــا فــي 
األصــل. إنهــا تفتقــر إلــى إدارة حياتهــا ســلًما وتهجــ�ًا، إذ تــ�ك ذاتهــا لألقــدار والعيــش 
يوًمــا بيــوم بــدون أدنــى تخطيــط حياتــي. إنهــا تصــدر أكــرب نســبة مــن الزيجــات ا�بكــرة جــًدا 
واالنســياق إلــى الحتميــة البيولوجيــة فــي اإلنجــاب رغــم العيــش بــدون توافــر أدنـــى ظـــروف 
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 *Learned Helplessness الحيـــاة لـرعـايـــة األبـنـــاء. أنـهـــا تستـــسلم للعـجــــز ا�ـتــعــلــــم
ولألقــدار وتقــع فــي الفعــل االجتماعــي وكل مــا يجــره مــن مشــكالت ســوء التكيــف. تــ�ك 
أبناءهــا خــارج ا�درســة، إذ تدفــع بهــم إلــى الشــارع لالســتجداء بمختلــف صيغــه (اســتجداء 
مبــا� عنــد مفــارق الطــرق أو بيــع ســلع تافهــة، أو مســح أحذيــة إلــخ...)، أو القيــام بأعمــال 
ارتــزاق كيفمــا دار الحــال. هــذه ال�يحــة هــي األقــل تجاوبــاً مــع تدخــالت منظمــات ا�جتمــع 
ــى  ــو الجــري وراء الحصــول عل ــه ه ــا تطلب ــا. كل م ــا أو تمكينه ــوض بأوضاعه ــي للنه ا�دن
مســاعدات عينيــة مــن قبــل منظمــات اإلغاثــة أو اإلحســان. إنهــا باختصــار ال�يحــة األكــ� 
هشاشــة وتعرضــاً لألخطــار علــى اختالفهــا. وهــي تحتــاج إلــى برامــج إعــادة تأهيــل كلــي: 

ــا، وتعليًمــا، وإدارة حيــاة، وتمهينـًـا. صحي�

وهــي كذلــك مصــدر الشــكوى مــن األوســاط ا�ضيفــة. فهــذه ال�يحــة مــن النســاء واأل� 
ا�هجــرة هــي الــيت تنتــج العــدد األكــرب مــن مشــكالت ســوء التكيــف، ا�شــكو منهــا: مــن قبيــل 
ا�مارســات غــ� ا��وعــة (مخــدات، �قــة الــخ...) بــ� الشــباب، وممارســة الدعــارة بــ� 
النســاء. كمــا أنهــا تضــم أكــرب نســبة مــن الفتيــات اللواتــي يتعرضــن لشــىت أنــواع االســتغالل 
ــا  ــات بأنه ــيت تعــد هــؤالء الفتي ــات ال ــل بعــض العصاب ــن مــن قب ــث يغــرر به الجنــيس، حي
ــازل أو ا�حــال العامــة لقــاء أجــر مغــٍر. وينتهــي  ســتوظفهن فــي األعمــال الخدميــة فــي ا�ن
األمــر بهــن بعــد التهديــد إلــى الوقــوع ضحايــا االســتغالل الجنــيس. ومنهــا حــاالت الــزواج 
ــن  ــع بناته ــم بأنفســهم ببي ــون ه ــذه األ� يقوم ــي ه ــاء ف ــا أن اآلب ــي أو الدعارة�كم الوهم

القــ� فــي عقــود زواج مؤقتــة ويقبضــون الثمــن.

: التمكني
ً
ثانيا

هــو التعبــ� ا�عتمــد مقابــل مصطلــح Empowerment االنجلــ�ي ا�شــتق مــن فعــل 
Empower ويعــين إعطــاء شــخص مــا الســلطة أو الصالحيــة للقيــام بمســئوليات معنيــة من 
خــالل امتــالك وســائل القــوة والقــدرة علــى التــ�ف. يشــيع اســتخدام مصطلــح التمكــ� 
ــرار  ــي الق ــا وا�شــاركة ف ــا حقوقه ــة إلعطائه ــح ا�همشــة أو ا�حروم ــكالم عــن ال�ائ ــي ال ف
والفعــل ا�تعلــق بــإدارة شــئونها. ولقــد طبــق خصوصــاً فــي مجــال ا�ــرأة ومــا يلحــق بهــا 
مــن غــ� واســتغالل وتهميــش عــن مواقــع القــوة والقــرار، وا�طالبــة با�ســاواة فــي الحقــوق 

والفــرص وال�اكــة (حجــازي، 2012).

* العجــز ا�تعلــم Learned Helplessness: وضــع عالــم النفــس األمريكــي ســليجمان هــذا التعبــ� لتوصيــف حالــة االستســالم 
ــأس  ــي بالفشــل فيستســلم للي ــيت تنته ــة ال ــة وا�جابه ــن ا�قاوم ــدة محــاوالت م ــد ع ــا اإلنســان بع ــع فيه ــيت يق ــز ال للعج
ولألقــدار بــدون اإلحســاس بالقــدرة علــى عمــل يشء. ولقــد توصــل إلــى وضــع هــذا ا�صطلــح بعــد إجــراء العديــد مــن 
تجــارب التعلــم علــى الــكالب حيــث وضــع بعضهــا فــي حالــة انعــدام القــدرة علــى التــ�ف لتجنــب مثــ�ات مؤ�ــة. وحــ� 
أتيــح للــكالب فرصــة اإلفــالت مــن هــذه ا�ثــ�ات الحــظ أنهــا تظــل خانعــة ومستســلمة وال تبــدي أي مبــادرة للخــالص، 

فكأنهــا استســلمت إلــى نــوع مــن القــدر ا�حتــوم.
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تركــز اســتخدامه فــي البــدء علــى الصعيــد االقتصــادي وصــوالً إلــى عمليــة النهــوض 
با�ــرأة ومســتواها ا�عيــيش والحياتــي وتنميتهــا. وتوســع ا�صطلــح مــن ثــم مــن التمكــ� 
االقتصــادي إلــى التنميــة اإلنســانية الشــاملة للنســاء: اقتصاديــاً وصحيــاً ومعرفيــاً ومهارًيــا 
ــة وإدارة  ــوق وال�اك ــة الحق ــة كامل ــى ا�واطن ــًيا، وصــوًال إل ــا وسياس ــا واجتماعًي وقانونًي

ــع ا�ســتقبل.  ــاة وصن شــئون الحي

ــا مــن  ــة للنهــوض بشــئونها وتحوله يشــكل تمكــ� ا�ــرأة واأل�ة ا�هجــرة سياســة متكامل
الســلبية واالتكاليــة والتبعيــة للمعونــات الخارجيــة وعمليــات اإلســعاف واإلغاثــة إلــى كيــان 
يمتلــك القــدرات وا�هــارات وا�عرفــة والدافعيــة لتولــي زمــام أمــور حياتهــا وحيــاة أ�تهــا، 
ومواجهــة تحديــات حيــاة التهجــ� وظروفــه الحرجــة. وهــو مــا يتجــاوز مجــرد التمكــ� 
ا�ــادي علــى أهميــة الحيويــة فــي ظــروف التهجــ� وخســارة مواردهــا فــي موطنهــا األصلــي.

ويمثــل العنــ� الحاســم فــي عمليــة التمكــ� التحــول مــن عالقــة تقديــم الخدمــات الفوقيــة 
وتلقيهــا بشــكل اتكالــي إلــى عالقــة ال�اكــة الحقيقيــة فــي التخطيــط واتخــاذ القــرار إلدارة 
حياتهــا فــي وضعيــة التهجــ�، ومــن ثــم تمكينهــا مــن إعــادة بنــاء حياتهــا وحيــاة أ�تهــا 

ومجتمعهــا ا�حلــي بعــد العــودة.

وتتطلــب هــذه ا�شــاركة العمــل علــى إطــالق طاقــات النمــاء لديهــا، وتحريــك دافعيتهــا 
للخــروج مــن االستســالم للعجــز، وفقــدان الثقــة بالنفــس والقــدرات، وصــوالً إلــى اســتعادة 
االعتبــار الذاتــي واإليمــان بالحــق فــي العيــش الكريــم، مــن خــالل مســاعدتها على استكشــاف 
مواطــن قوتهــا، واإلمكانــات الخفيــة ا�توافــرة لهــا ولجماعتهــا وفرصهــا غــ� ا�نظــورة، ومــن 
خــالل تغيــ� الرؤيــة واألفــكار ومفهــوم الــذات وإعــادة التأهيــل فــي ظــروف حيــاة التهجــ� 
واالســتعداد إلعــادة بنــاء ا�ســتقبل بعــد العــودة. وهــو مــا يتطلــب إقــالع جمعيــات ا�جتمــع 
ــة  ــي بداي ــا ف ــى حيوته ــة عل ــال اإلغاث ــى أعم ــوكاالت األخــرى عــن االقتصــار عل ــي وال ا�دن

التهجــ�، واالنطــالق فــي برامــج تمكــ� راهنــة ومســتقبلية.

: التحرك من الشغل على املشكالت إىل اكتشاف اإلجيابيات والبناء عليها
ً
ثالثا

وهــو مــا يشــكل ا�بــدأ العــام الــذي تبــىن عليــه كل التوجهــات واإلجــراءات الــيت تحكــم عمليــة 
التمكــ�. ممــا يســتلزم البحــث عــن اإليجابيــات وأوجــه القــوة لــدى ا�ــرأة ا�هجــرة وأ�تهــا 

واستكشــاف اإلمكانــات والفــرص ا�توافــرة فــي محيطهــا.

تكمــن أهميــة هــذا التحــول مــن الســليب إلــى اإليجابــي، فــي أن النمــاء اإلنســاني ذاتــه وبنــاء 
التمكــ� وأوجــه االقتــدار إنمــا تقــوم علــى إبــراز اإليجابيــات وتفعيلهــا والبنــاء عليهــا. فليــس 
هنــاك مــن نمــاء يقــوم علــى مجــرد عــالج مــا هــو ســليب، وليــس هنــاك إنجــاز مــن أي نــوع 
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كان إال ويقــوم علــى مــا هــو إيجابــي فــي الوضعيــة والظــروف. كل إنجــازات الب�يــة 
قامــت علــى البنــاء علــى اإليجابيــات ا�توافــرة وحســن اســتثمارها وصــوالً إلــى تعظيمهــا؛ 
ــلبيات تشــكل  ــدم (Maddux, 2002). الس ــكل تق ــة ل ــة الفعلي ــوة ا�حرك ــح الق ــث تصب بحي
معوقــات ولكنهــا ال تبــين. ولــذك البــد مــن التعامــل معهــا وعالجهــا بحيــث يمهــد الســبيل أمــام 
تحريــك مــا هــو إيجابــي. إال أن مجــرد عــالج الســلبيات وا�شــكالت وإن كان يزيــل ا�عوقــات 
والعقبــات فإنــه ال يضمــن انطــالق عمليــة النمــاء ووصولهــا إلــى غايتهــا. اإليجابيــات بحاجة 
إلــى اســتخالص والقيــام بتعزيزهــا وتفعيلهــا. وإذا مــا تحقــق ذاك تفتــح الســبل أمــام عمليــة 
التمكــ� وبنــاء القــدرات والنمــاء. ذلــك هــو مــربر هــذا التحــول فــي النظــرة علــى مســتوى 
البحــث والتخطيــط والتدخــل. وال تتمكــن ا�ــرأة وأ�تهــا وتصــل إلــى مســتوى االقتــدار 
ــات  ــا وإيجابي ــي إيجابياته ــا تنم ــدار م ــا إال بمق ــة كيانه ــا وصناع ــام مث�ه واإلمســاك بزم
أفرادهــا الذاتيــة، وتعظــم إيجابيــات محيطهــا االجتماعــي، ومــا توفــره مــن فــرص إلطــالق 
طاقــات الحيــاة والنمــاء. ذلــك أنــه حــىت ا�شــكالت ال تكــون قابلــة للحــل إال بمقــدار توافــر 

إيجابيــات يمكــن البنــاء عليهــا، وإال فإنهــا تتحــول إلــى معضلــة مســتعصية.

: الشراكة وتعريفها
ً
رابعا

هــي مقاربــة تنمويــة تتضمــن عالقــة تكامــل بــ� إمكانــات وقــدرات طرفــ� أو أكــ� تتوجــه 
ــا  ــ� ا�زاي ــم وتثم ــ� األطــراف لتعظي ــن ا�ســاواة ب ــار م ــي إط ــددة ف ــداف مح ــق أه لتحقي
ــألدوار  ــادل، وتوزيــع ل ــا كل طــرف، فــي إطــار مــن االحــ�ام ا�تب ــع به ــيت يتمت النســبية ال

ــل، 2008). ــن الشــفافية (قندي ــاٍل م ــدر ع وا�ســئوليات بق

ــى إلــى  يعكــس مفهــوم ال�اكــة مقارنــة تنمويــة تمكينيــة تنهــي "نمــوذج التنميــة مــن أعل
أســفل" وصــوالً إلــى نمــوذج "التشــارك األفقــي ا�تــوازي" وانتهــاء بـــ "نمــوذج التنميــة مــن 
ــا األساســي�،  ــة وفاعليه ــات ا�حلي ــن الجه ــادرات م ــق ا�ب ــث تنطل ــى"، حي ــى أعل أســفل إل
وتطلــب ا�ســاعدة مــن الجهــات األعلــى علــى شــكل تقديــم ا�شــورة فــي التدريــب واإلســهام 
فــي توفــ� ا�ــوارد واإلمكانــات الالزمــة لتنفيــذ ا�شــاريع، والتشــارك فــي متابعــة التنفيــذ 

والتقييــم.

1. �اكــة فــي اقــ�اح الربامــج وا��وعــات، وفــي توفــ� ا�ــوارد وتثمــ� اإلمكانــات 
وتفعيلهــا، و�اكــة فــي التنفيــذ، و�اكــة فــي ا�تابعــة والتقييــم. وبالتالــي يشــكل تعظيــم 
ا�زايــا واإلمكانــات النســبية لــكل طــرف بعــداً رئيســياً فــي تعريــف ال�اكــة. وتضــم هــذه 
ــد الشــعبية  ــك القواع ــى تحري ــة وا�تطوعــ� وصــوالً إل ــادات ا�حلي ــا اســتقطاب القي ا�زاي
وتحديــد احتياجــات وأولويــات ا�جتمعــات ا�حليــة، وتوفــ� مبــادرات وإبداعــات فــي التعامل 

مــع القضايــا ا�طروحــة وتعظــم اإلمكانــات.
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وتقــوم ال�اكــة بالتالــي علــى توزيــع األدوار وا�ســئوليات ا�تصفــة بالوضــوح والتوافــق 
عليهــا، وااللــ�ام ا�تبــادل مــن قبــل كل طــرف بــأدواره ومســئولياته. وبذلــك تكــون ال�اكــة 
فلســفة فــي التنميــة ا�حليــة والتمكــ� تحددهــا اتفاقية محــددة ألصولها وأهدافهــا وعملياتها، 
تتبــىن قيمــة العمــل الجماعــي وا�بــادرات مــن أدنــى إلــى أعلــى. وهــي تتطلــب قبــول التنــوع 
والبنــاء علــى إيجابياتــه مــن خــالل الحــوار الديموقراطــي وقبــول اآلخــر، وا�ســاءلة وإدارة 
االختــالف، والشــفافية، وخصوصــاً كــ� الروتــ� الب�وقراطــي فــي العمــل التنمــوي الهــادف 

إلــى التمكــ� األ�ي وا�حلــي والوطــين.

2. عقبات رئيسية تواجه بناء ال�اكة الفاعلة
هنــاك عــدة عقبــات رئيســية تعــوق ال�اكــة الفاعلــة ويتعــ� العمــل علــى تجاوزهــا، أبرزهــا 

مــا يلــي:
أ . معوقات تقاليد العمل الفوقي الذي تمارسه الهيئات العاملة مع ا�هجرين.

ــة للســلطات  ــة التبعي ــه ثقاف ــذي تتفــىش في ــور ا�ســتفيدين ال ــات عائــدة لجمه ب . معوق
الحاكمــة السياســية وا�حليــة، والــذي تعــود علــى العالقــات الفوقيــة - التبعية، مما رســخ 
ــة وصــوالً إلــى طمســها  ــر اإلمكانــات الذاتي ــم وتدنــي تقدي لديــه ســلوكات العجــز ا�تعل
وإهدارهــا. يتضــح ذلــك بجــالء فــي �ائــح النســاء الشــعبية الهشــة الــيت تعــودت علــى 
ــو  ــا. وه ــاء مص�ه ــا وبن ــا لحياته ــن مســئولية إدارته ــد م ــات ونفضــت الي ــي ا�عون تلق
مــا يســتلزم، كمــا تــدل التجــارب التنمويــة، عمليــة تغيــ� ثقافــي لهــذا الجمهــور بحيــث 

.(Yazbeck, 1998) يســتعيد ثقتــه بإمكاناتــه وقدرتــه علــى ا�بــادرة

3. مبادئ وقواعد إدارة العمل التشاركي مع �ائح النساء األ� الشعبية ا�هجرة
ــاء قواعــد عمــل تتيــح  ــتوى ا�مارســة التنفيذيــة إرس ــة علــى مس ــب ترســيخ ال�اك يتطل
تدريــب نســاء هــذه ال�ائــح بحيــث تصــدر األفــكار عنهــن. ويأخــذ هــذا التدريــب مــن خــالل 
ا�شــاركة الفعليــة وقتــاً بالطبــع وصــوالً إلــى التحــول مــن العالقــات الفوقيــة التبعيــة إلــى 

العالقــات التحتيــة األفقيــة وصــوًال إلــى التحيــة الفوقيــة.

وتقــوم هــذه ا�مارســة علــى عــدة مبــادئ وقواعــد البــد أن يــدرب عليهــا ا�نشــطون للجماعــة 
ا�هجــرة أوالً، وصــوالً إلــى التمكــن مــن أدواتهــا والقناعــة بأهميتهــا وجدواهــا (هــوب وتيميــل، 

2010). أبــرز هــذه القواعــد مــا يلــي:
ــن  ــاة وبشــكل خــاص مم ــ� مــن الحي ــم الكث ــك كل إنســان خــربة واســعة ويتعل أ . يمتل
تشــبه أوضاعهــم أوضاعــه، ومــن هــم أكــ� خــربة منــه. ولذلــك يتعــ� علــى ا�رشــد أو 
ا�ــدرب أن يســاعد أفــراد ا�جموعــة علــى تبــادل الخــربات عــرب خلــق منــاخ يشــجع علــى 
الحــوار؛ وذلــك مــن خــالل الجلــوس فــي حلقــة حيــث يســتطيع كل واحــد منهــم مخاطبــة 

اآلخريــن واالســتماع إليهــم والنقــاش معهــم وجهــاً لوجــه.اآلخريــن واالســتماع إليهــم والنقــاش معهــم وجهــاً لوجــه.
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ب .  يهتــم كل إنســان باألمــور الــيت ترتبــط مبــا�ة بحياتــه وقضايــاه واهتماماتــه 
وحاجاتــه ويتعلمهــا ب�عــة. ولذلــك علــى ا�رشــد/ا�درب أن يشــجع أعضــاء ا�جموعــة 
علــى ا�شــاركة فــي اختيــار ا�واضيــع الــيت تهمهــم ويخططــون �ناقشــتها واســتخالص 

ــا. النتائــج منه

ــيت  ــرون األشــياء ال ــور بأنفســهم ويتذك ــا يكتشــفون األم ــادة عندم ــاس ع ــم الن ج . يتعل
قالوهــا بأنفســهم أكــ� مــن تذكرهــم للمعلومــات الــيت تليــت عليهــم. ولذلــك علــى ا�رشــد/
ا�ــدرب أن يتجنــب التلقــ� وإمــالء ا�علومــات مــا أمكــن، وأن يجعــل ا�عرفــة تنبــع مــن 

مشــاركة أعضــاء ا�جموعــة.

ــم النــاس مــن خرباتهــم وتجاربهــم أكــ� ممــا يتعلمــون ممــا ســمعوه أو قــرأوه.  د . يتعل
وحــىت يتــم ذلــك خــالل الجلســة يطلــب ا�رشــد/ا�درب مــن كل عضــو، أو مــن كل ثالثــة 
ــم حــدث اســتفادوا أو  ــوا "أه ــات) أن يصف ــى ثالثي ــة إل ــث تقســم ا�جموع أعضــاء (حي
تعلمــوا منــه". وفــي خطــوة تاليــة يحــددون "مــا هــو الــيشء الــذي جعــل ذلــك الحــدث 

مفيــداً"، وفــي خطــوة ثالثــة "أن يعــدوا األســباب الــيت جعلــت االســتفادة ممكنــة".

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

تطبــق هــذه الطريقــة علــى القضايــا وا�شــاكل والحاجــات الــيت أتــى األعضــاء إليجــاد 
الحلــول لهــا. وعلــى ا�رشــد/ا�درب أن يتذكــر أن أهــم الحلــول وأك�هــا حظــاً بــأن تقبــل 

وتطبــق هــي تلــك الــيت تنبــع مــن ا�جموعــة ذاتهــا.

هـــ. يجــب أن يحظــى كل عضــو فــي ا�جموعــة علــى فرصــة با�شــاركة وبالتشــجيع علــى 
التفكــ�. والبــد مــن تشــجيع التعبــ� عــن أي اقــ�اح مهمــا بــدا محــدود األهميــة. ذلــك أن 
مثــل هــذه االق�احــات يمكــن أن تتــم مناقشــتها والتفكــ� فيهــا وتطويرهــا بحيــث ينتــج 

عنهــا حــل فعليــاً للمشــكلة.

ــة، فذلــك هــو مــا  ــا الذاتي ــم بمبادرته ــا بصــدد إعطــاء الفرصــة للمجموعــة كــي تتعل إنن
ــم التلقيــين. ــذات والتجربــة وا�عايشــة أهــم مــن التعلي ــم النابــع مــن ال يرســخ. فالتعلي

و . ال يــؤدي التعلــم الذاتــي (علــى عكــس التعليــم التلقيــين) فقــط إلــى ترســيخ ا�علومات، 
وإنمــا يــؤدي إلــى تبــين الحلــول وتنفيذهــا. ويشــكل ذلــك فرصــة مهمــة فــي التدريــب علــى 
ــي  ــه درس ف ــل مســئولية شــئون أعضــاء الجماعــة بأنفســهم. إن ــة وتحم ــادرة الذاتي ا�ب
ــى  ــول، وتنميــة روح ا�ســئولية الذاتيــة عل ــادرة إلــى إيجــاد الحل تشــجيع التفكــ� وا�ب
تولــي األعضــاء ألمــور حياتهــم بأنفســهم. وبقــدر مــا تشــجع ا�بــادرة وتنمــو ا�ســئولية 
ســتفتح أمــام األعضــاء فــرص اســتعادة االحــ�ام الذاتــي والتقديــر الذاتــي والتحمــس 
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�زيــد مــن ا�بــادرات للتفكــ� بحلــول نابعــة مــن تجربتهــم وعا�هــم. ذلــك هــو البحــث معــاً 
مــن قبــل أعضــاء ا�جموعــة عــن األجوبــة بــدالً مــن إمالئهــا.

ز . يشــدد هــذا األســلوب علــى تمكــ� أعضــاء ا�جموعــة مــن خــالل ا�شــاركة اإليجابيــة، 
ومــن خــالل وعيهــم بقدراتهــم، ممــا يفتــح بــاب التغيــ� وتدبــر وســائله. ذلــك أن التحــرر 
ــن  ــع م ــذي ينب ــك ال ــو ذل ــ� ه ــهم، وإن أفضــل تغي ــاس أنفس ــن الن ــق م ــور ينطل والتط
ــي مســئولية  ــا بصــدد إتاحــة الفرصــة لتول ــم. إنن ــق بحاجاته ــم ويتعل ــم وقراراته آرائه
ــات الجاهــزة الــيت قــد ال تمــت  ــول وتقديــم الوصف ــدًال مــن إمــالء الحل ا�صــ� الذاتــي ب
إلــى عالــم أعضــاء ا�جموعــة وانشــغاالتهم ورغباتهــم. وهكــذا فــإن بنــاء جماعــة معافــاة 
يتطلــب تشــجيع أعضائهــا علــى التعبــ� عــن فهمهــم لألمــور، وتشــجعيهم علــى تشــخيص 
حاجاتهــم مًعــا، وعلــى تحليــل أســباب مشــكالتهم مًعــا وصــوًال إلــى فتــح ا�جــال أمامهــم 
ا. إننــا بصــدد تولــي مســئولية مص�هــم بــدًال  كــي يخططــوا ويعملــوا جماعيــاً وتشــاركي�
مــن الوعــظ والوصايــة والفوقيــة وتقديــم الوصفــات الجاهــزة. ويســتطيع ا�رشــد/ا�درب 
أن يــزود ببعــض ا�علومــات ويقــدم بعــض االق�احــات، وعليــه أن يتعلــم مــن أعضــاء 

ا�جموعــة أو األ�ة بقــدر مــا يعلمهــم ويشــ� عليهــم وينصحهــم.
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القســم الثانــي: جتربــة ”عامــل“ وفلســفتها يف العمــل التنمــوي املشــارك مــع 
الســوريات مؤسســة عامــل

ــوب  ــي لجن ــزو اإل�ائيل ــاب الغ ــي أعق ــت ف ــة، تأسس ــة ال طائفي ــة مدني ــل هــي جمعي عام
لبنــان فــي العــام 1978. لديهــا حاليــاً 24 مركــزاً فــي ا�ناطــق الشــعبية علــى امتــداد األرض 
اللبنانيــة، يعمــل فيهــا 700 شــخص بينهــم 200 يتقاضــون نســبة مئويــة من أتعاب نشــاطهم 
التخصــيص فــي ا�ؤسســة، إضافــة إلــى 6 عيــادات نقالــة بــ� ا�ناطــق تبعــاً لالحتياجــات 

ا�حليــة.

عامل مجعية مدنية غري طائفية
إن "عامــل" الــيت خرقــت التقليــد فــي ا�جتمــع ا�دنــي، مؤسســة صحيــة، اجتماعيــة، 
تنمويــة، حقوقيــة. اختــارت ال�امهــا با�واطن–اإلنســان بمعــزل عــن خياراتــه، وعلــى مــدى 
نيــف وثالثــ� عامــاً، مــا انفكــت "عامــل" فــي خطهــا الوطــين اإلنســاني، الرافــض للطائفيــة 
وسياســات الشــحن والتحريــض، وكل مــا يعــوق قيــام الدولــة – الوطــن، علــى قاعــدة ا�ســاواة 
فــي الحقــوق والواجبــات. وكانــت ال تــزال تمــارس دور ا�حــرك فــي إطــار منظمــات ا�جتمــع 
ا�دنــي، فــي الحــرب الغشــوم والســلم القلــق، متصديــة لثقافــة االنقســام والنقــد الهــدام 
وهيمنــة الشــخص، وذهنيــة كل يشء أو ال يشء الســائدة عمومــاً فــي عا�نــا العربــي. وألن 
"عامــل" ال تمثــل فئــة أو طائفــة، فقــد اســتمدت قوتهــا مــن فعاليتهــا فــي ا�ناطــق الشــعبية، 
ــا  ــق برامجه ــاً لتطبي ــاالً حيوي ــا مج ــاح له ــا أت ــع، م ــى الجمي ــاح عل ــة االنفت ــدة صيغ معتم
التنمويــة، والتواصــل اإليجابــي مــع كل الفئــات، مشــددة علــى ثقافــة الحقــوق، فــي حريــة 
ــة الســليمة، ومشــاركة ا�ــرأة  ــم والعمــل والســكن والغــذاء والبيئ التعبــ� والصحــة والتعلي
فــي ا�جتمــع، وتعزيــز دور الشــباب جيــل الحــا� وا�ســتقبل، وذلــك بمعــزل عــن الخيــارات 

السياســية والعقائديــة وعــن االنتمــاءات الجغرافيــة.

ومن أجل ذلك تبنت عامل عدة متطلقات أبرزها ما يلي:
1. رفــع شــعار "التفكــ� االيجابــي والتفــاؤل ا�ســتمر"، فــي وجــه شــعار "الهــدم علــى 

يــدي وال البنــاء علــى يــد الغــ�".
الثــالث": مبــدأ، موقــف، ممارســة، أي "فكــر" و"قــول"  "ا�يمــات  اعتمــاد خطــة   .2
و"ممارســة". ألن العمــل القويــم يفــ�ض وجــود مبــدأ، وا�بــدأ يفــ�ض موقًفــا وا�وقــف 

يتطلــب ممارســة.
ــق  ــاء وا�حايديــن واألخصــام. عــرب توثي ــاد أســلوب فــي التعاطــي مــع األصدق 3. اعتم
إلــى تحييــد  إلــى أصدقــاء، والســعي  العالقــة مــع األصدقــاء، وتحويــل ا�حايديــن 

األخصــام.
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4. اعتمــاد الحــس القيــادي الســليم، وتضمــ� مفهــوم القيــادة ذي البعــد ا�دنــي مبــادئ 
أساســية، منهــا: "النظــر دائًمــا" إلــى األمــور مــن عــدة زوايــا فــي آن مًعــا"، والتعاطــي ا�با� 
وا�بســط والعلــين مــع ا�شــكالت اليوميــة، ولعــب دور ا�حــرك الفعــال لطاقــات النــاس، عــرب 
اكتشــاف طاقاتهــم الكامنــة. باإلضافــة إلــى تبــين ثقافــة الحــوار البنــاء وتوزيــع األدوار، ال 
ثقافــة اإلمــالء، مــع األخــذ بعــ� االعتبــار (NiroSivanathawa and others, 2004) عــدم 
إغفــال أهميــة النقــد الذاتــي وإعــادة التقويــم، فــي ســبيل الحفــاظ علــى الشــفافية والرؤيــة 

العلميــة فــي ترشــيد العمــل التطوعــي.

وفــي ظــل اســتيعاب هــذا الواقــع، انطلقــت "عامــل" فــي خطــط واســ�اتيجية مــع برامــج 
ــث األضــالع (خدمة-تنمية-حقــوق) عــرب توفــ�: ــى توجــه مثل متخصصــة تعتمــد عل

أ . مشــاريع الخدمــات الصحيــة – االجتماعيــة ال�بويــة التأهيليــة فــي ا�ناطــق الشــعبية 
مــع مســاهمات رمزيــة مــن ا�ســتفيدين فــي روح مــن التضامــن وليــس اإلحســان.

ب . الربامــج التنمويــة ا�تمثلــة فــي أن تكــون أكــ� إ�اكاً للنــاس فــي ا�جتمــع ا�حلــي 
وبلــورة م�وعــات مربمجــة للتنميــة والعمــل. 

ــم والســكن  ــ� والصحــة والتعلي ــي التعب ــوق اإلنســان ف ــة حق ــز ثقاف ج . مــن أجــل تعزي
ــرأة والشــباب  ــدءاً با� ــاركية ب ــة التش ــوم التنمي ــر مفه ــل وتطوي ــذاء والعم ــة والغ والبيئ
ــارات السياســية  ــزل عــن الخي ــاء ا�واطــن – اإلنســان بمع ــات ا�همشــة باتجــاه بن والفئ
والثقافيــة، باعتبــار أن منظمــات ا�جتمــع ا�دنــي، ومــن ضمنهــا "عامــل"، يجــب أن تعمــل 
علــى تعميــم ثقافــة الحقــوق والتخلــص مــن التعصــب والتميــ� القائمــ� علــى أســاس 
الديــن والعقيــدة. وتعمــل علــى إقــرار مســاواة جميــع ا�واطنــ� أمــام القانــون وحــق كل 
منهــم فــي حريــة التفكــ� والتعبــ�. أصبحــت "عامــل" منــذ العــام 2010 جمعيــة دوليــة 
ــي  ــع ا�دن ــات ا�جتم ــك، الســعي وبالتعــاون مــع منظم ــدف مــن ذل ــف، واله مقرهــا جني
الصديقــة فــي بــالد الشــمال والجنــوب إلــى تفعيــل العمــل اإلنســاني، وعــدم إغراقــه فــي 
"أجنــدات" ال تتوافــق مــع مصالــح شــعوبها، إلــى االلــ�ام بقضايــا الشــعوب العادلــة، 
وأن يكــون اإلنســان هــو الهــدف وا�حــرك. وفــي هــذا الســياق فإنهــا تتشــارك فــي تنفيــذ 

برامــج مشــ�كة مــع جمعيــات فــي مــ� واألردن وجنيــف وفرنســا... 

فــي كل هــذه التوجهــات البــد مــن العمــل مــن خــالل ا�شــاركة الفاعلــة للفئــات الشــعبية بحيث 
تصبــح هــي الفاعــل وا�بــادر والالعــب األســايس، ويصبــح دور هيئــات ا�جتمــع ا�دنــي هــو 
دور ا�يــّ� الــذي يوفــر ا�ــوارد والخــربات، ويشــكل علــى الــدوام صمــام أمــان وقــوى ضاغطة 
ــاء ا�واطــن ا�تمتــع بكامــل حقوقــه وا�نمــي لكامــل طاقاتــه وقدراتــه، وا�مســك  باتجــاه بن

بزمــام مصــ�ه وتســي� حياتــه، وا�شــارك بفاعليــة فــي التنميــة الوطنيــة ا�ســتدامة.
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تعمل هذه ال�اكة على تحقيق أهداف عامل التالية:
1. توفــ� الحــق للجميــع فــي التعبــ�، الصحــة، التعليــم، الســكن، العمــل، الغــذاء، البيئــة 

الســليمة، بمعــزل عــن الجنــس والعقيــدة والديــن.
2. تمكــ� الفئــات ا�همشــة للمشــاركة فــي العمليــة التنمويــة وتشــجيع ا�بــادرات ا�حليــة 

والتقويــم ا�ســتمر للربامــج وتصويبهــا بمــا يتــالءم مــع حاجــات النــاس وتطلعاتهــم.
3. إ�اك النســاء فــي االســ�اتيجية التنمويــة للجمعيــة وتعزيــز دورهــن الريــادي فــي 

ا�جتمــع.
4. إ�اك الشــباب فــي الربامــج التنمويــة، خصوًصــا التعليميــة والتدريبيــة منهــا، 

وتأهيلهــم لتحمــل ا�ســئوليات القياديــة مســتقبًال.
5. تعزيــز التنســيق مــع الهيئــات األهليــة، محلًيــا، إقليمًيــا، وعا�ًيــا، وال�اكــة مــع 
القطاعــ� العــام والخــاص فــي الربمجــة والتخطيــط والتنفيــذ، مــن أجــل تنميــة مســتدامة.

حتديات أزمة النازحني
ــة،  ــي كاف ــع اللبنان ــة وا�جتم ــل الدولي ــا مؤسســة عام ــيت تواجهه ــات ال ــى التحدي يضــاف إل
أزمــة النازحــ�، ا�ســتمرة منــذ خمــس ســنوات والــيت تــزداد ســوًءا مــع الوقــت، فلبنــان ا�ثقــل 
بأزماتــه الحيويــة يســتضيف اليــوم مــا يعــادل حوالــي نصــف ســكانه مــن النازحــ�، فــي 

ظــل غيــاب التضامــن الدولــي وإنهــاك ا�جتمــع ا�ضيــف.

فإيجــاد صيغــة موازنــة بــ� العمــل مــع ا�جتمــع اللبنانــي والنازحــ� الســوري� هــي مســألة 
ا، خصوًصــا أن ا�انحــ� وا�نظمــات الدوليــة، لــم يقدمــوا حــىت اآلن للمجتمــع  صعبــة جــد�
اللبنانــي ا�ضيــف (الــذي يعانــي نصــف ســكانه مــن الفقــر ا�دقــع والبطالــة بــكل أشــكالها) 
ــذي  ــ�، ال ــل مــن النازح ــذا العــدد الهائ ــان ه أي مقومــات إســنادية تســاعده علــى احتض
يعيــش 70% منهــم تحــت خــط الفقــر وبــدون أي إنتــاج مــادي، فــي ظــل تخفيــض ا�ســاعدات 

الــيت كانــت تقــدم لهــم ســابًقا مــن منظمــة األغذيــة ومفوضيــة الالجئــ�.

ولكــن "عامــل" وعلــى الرغــم مــن هــذا الواقــع ال تــزال تجــد قــدرة علــى االســتمرار بجميــع 
ــا تحــذر مــن أن الوضــع "كارثــي متفجــر"  ــع اللبنانــي ولكنه ــا للمجتم ــا واحتضانه خدماته
وأن أزمــة النازحــ� إذا بقيــت علــى هــذه الحــال، فهــي قنبلــة موقوتــة، ســتنفجر فــي وجــه 

الجميــع.

وكانــت "عامــل" قــد اق�حــت حلــوًال لتفــادي هــذه الكارثــة، انطالًقــا مــن رؤيتهــا وتجربتهــا 
فــي هــذا ا�يــدان، وتــرى إمكانيــة لتحقيــق هــذه الحلــول عــرب ممارســة كل أشــكال الضغوطات 
علــى ا�جتمــع الدولــي مــن أجــل إيجــاد حــل ســيايس لألزمة في ســوريا لكي يتمكــن النازحون 

مــن العــودة إلــى بلدهــم، وبانتظــار ذلــك أن يقــوم لبنــان بإجــراءات أساســية.
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1. أن تضــع الحكومــة اللبنانيــة خطــة طــوارئ شــاملة في ا�جاالت االقتصاديــة واالجتماعية 
والصحيــة وال�بويــة واإلغاثيــة، وبالتعــاون مــع منظمــات ا�جتمــع ا�دنــي فــي لبنــان 
والبلديــات ك�يــك فــي التخطيــط والتنفيــذ، وأن يتــم التعــاون مــع ا�نظمــات الدوليــة وفــي 
ا�قدمــة ا�فوضيــة العليــا لالجئــ� واألمــم ا�تحــدة، وأن يعطــي دور كبــ� فــي هــذه العمليــة 
للهيئــة العليــا لإلغاثــة ولــوزارة الصحــة والشــئون االجتماعيــة ومنظمــات ا�جتمــع ا�دنــي 

اللبنانــي فــي تحديــد الحاجــات وكيفيــة تلبيتهــا بالتعــاون مــع ا�نظمــات الدوليــة.

2. إطــالق بحــث مــع األمــم ا�تحــدة إلعطــاء النازحــ� منًحــا ماليــة تقــدم مبــا�ة للعائديــن 
إلــى ســوريا، بحيــث يمكنهــم االســتفادة مــن إعــادة بنــاء منازلهــم وتمكينهــم مــن اســتعادة 

حياتهــم الطبيعيــة فــي بالدهــم.

3. تنســيق ا�نظمــات غــ� الحكوميــة الدوليــة مــع الهيئــات األهليــة اللبنانيــة ك�يــك ومــن 
ــا فــي أغلــب األحيــان، وهــذا  موقــع النديــة، وال تعمــل علــى أخــذ دورهــا كمــا يحصــل حالًي
مــا يســمى باالســتعمار الجديــد (Neocolonialism) وإلــى �ف ا�ســاعدات فــي معظمهــا 

علــى النازحــ� وليــس لألمــور اإلداريــة واللوجســتية وال�نســة.

4. أن توفــر الحكومــة خطــة طــوارئ ثانيــة، فــي حــال ازداد الوضــع فــي ســوريا ســوًءا 
كحصــول معــارك فــي دمشــق وريفهــا الــيت يقطــن فيهــا حوالــي ســتة ماليــ� نســمة ســيلجأ 
منهــم إلــى لبنــان مليــون نســمة علــى األقــل، خاصــة إلــى منطقــة البقــاع ا�تاخمــة ممــا يعــين 
أن عــدد النازحــ� ســيوازي ضعــف ســكان لبنــان، ممــا يضاعــف فــي الحالــة الكارثيةالــيت 

نعيشــها.

ــو  ــا ه ــي ســوريا، فم ــة ف ــاد حــل ســيايس لألزم ــم إيج ــا يت ــة: عندم ــوارئ ثالث ــة ط 5. خط
دورنــا؟ خاصــة منظمــات ا�جتمــع ا�دنــي، فــي مســاعدة أهلنــا فــي ســوريا فــي عمليــة إعــادة 

البنــاء والتأهيــل وإعــادة الحيــاة إلــى مجراهــا الطبيعــي.

ففــي أفضــل حاالتــه لــم يتخــط الدعــم الــذي توفــره ا�نظمــات الدوليــة �واجهــة احتياطــات 
النازحــ� إلــى لبنــان نســبة 19% فقــط مــن حجــم الدعــم ا�وعــود.
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منهجية العمل مع املرأة يف مؤسسة عامل

إن الرؤيــة الــيت تقــود مؤسســة عامــل الدوليــة، فــي العمــل االجتماعــي- اإلنســاني، مســتمدة 
باألســاس مــن التجربــة ا�يدانيــة ومســتنبطة مــن حاجــات وخصوصيــة ا�جتمــع اللبنانــي 
ــى  ــة عل ــدرة والليون ــة، الق ــود ا�اضي ــة العق ــا طيل ــذي أعطاه ــر ال ــه، األم ــأت في ــذي نش ال

إحــداث التغيــ� ونــ� بــذوره فــي مختلــف ا�ياديــن واألجيــال.

إن عامــل ال تــرى أن هنــاك أي إمكانيــة لصناعــة التغيــ� فــي العالــم العربــي، عــرب قوالــب 
مســتوردة مــن ا�جتمعــات األخــرى، وخصوصــاً الغربيــة، ذلــك أن بنيــة كل مجتمــع تتطلــب 
أدوات مختلفــة ومدروســة �عالجــة مشــكالته وحاجاتــه، وقــد راكمــت خالل تجربتهــا الطويلة 
ــان،  ــا لبن ــي منه ــيت يعان ــة ال ــات االجتماعي ــي ا�شــكالت واألزم ــة ف ــرة عميق خــربات ونظ
والحًقــا اســتطاعت تكويــن فكــرة عمالنيــة حــول النســيج االجتماعــي للالجئــ� الســوري� 
ــف، عــرب  ــع ا�ضي ــع ا�جتم ــج م ــاد جســور تواصــل ودم ــوذ عــربه اليج ــ�، والنف والعراقي
ترويــج ثقافــة ا�واطنــة والحقــوق ا�دنيــة، بعــد أن قدمــت مليــون ونصــف ا�ليــون خدمــة 

لهــؤالء الالجئــ� خــالل الســنوات الـــ4 ا�اضيــة.

إن مؤسســة عامــل وفــي صلــب رؤيتهــا وتأسيســها، تســاند قضايــا ا�ــرأة وتراهــن عليهــا فــي 
زرع الثقافــة الجديــدة وبنــاء األ�ة، فهــي أم ا�جتمــع ومخــزن الثقافــة والقيــم، وهــي ا�وجــه 
األول للذكــور ومصــدر لثقافتهــم وســلوكهم االجتماعــي، ومــن الجديــر بالذكــر فــي هــذا الســياق 
ــات،  ــن النســاء والفتي ــل هــن م ــي مؤسســة عام ــل ومتطــوع ف ــن أصــل 800 عام أن 80% م
وذلــك �ــا تــراه عامــل مــن قــدرة علــى القيــادة االجتماعيــة واإلنســانية الــيت تتمــ� بهــا ا�ــرأة، 
إضافــة إلــى القــدرة علــى القيــادة والتغيــ� الســيايس الــذي لــم تعــط ا�جــال الحقيقــي حــىت 
اليــوم فــي العالــم العربــي، ولكــن عامــل تعمــل مــن خــالل قواعــد علميــة معينــة، أبرزهــا، أن 
التمكــ� االقتصــادي – االجتماعــي والــذي ي�افــق مــع توعيــة ثقافيــة ورعايــة صحيــة هــو 
الســبيل العلمــي الوحيــد لبنــاء قــدرة قياديــة فــي ا�جــاالت السياســية للنســاء وليــس العكــس.

ــة دوران فــي حلقــات مفرغــة،  إن النضــال مــن أجــل الحقــوق السياســية للمــرأة، هــو عملي
تصــب فــي آخــر ا�طــاف فــي مصلحــة النظــام الســلطوي األبــوي الــذي يحكــم معظــم ثقافــات 
وحكومــات العالــم إلــى حــد اليــوم، وخصوصــاً لبنــان وا�نطقــة العربيــة، وقــد التمســت 
مؤسســة عامــل هــذا األمــر بعــد عقــود مــن نهايــة الحــرب األهليــة وعمــل ميدانــي مــع جميــع 
البيئــات فــي ا�جتمــع اللبنانــي، لتالحــظ أن منظومــة القيــم والســلوك الــيت كانــت تنقلهــا 
األم ألطفالهــا قبــل الحــرب األهليــة وحــىت اليــوم، هــي ذاتهــا، ممــا يــؤدي إلــى إنتــاج شــكل 
النظــام الســيايس نفســه، والعقليــة نفســها، علــى الرغــم مــن وجــود حريــة سياســية للنســاء 

فــي لبنــان.
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كيف استطاعت عامل النفاذ من هذا النسيج ا�عقد وزرع بذور التغي�؟
معظــم ا�راكــز التابعــة �ؤسســة عامــل تحــرص علــى وجــود برامــج تأهيــل وتمكــ� تعــىن 
با�ــرأة، تتضمــن التمكــ� ا�هــين، التأهيــل النفــيس واالجتماعــي، التوعيــة الصحيــة، التوعيــة 

الثقافيــة، ترويــج حقــوق اإلنســان وا�ــرأة.

كمــا تخصــص مركــًزا كامــًال فــي منطقــة عــ� الرمانــة، للتنميــة االجتماعيــة الخاصــة 
ــة، وجلســات  ــة منوع ــام 2007، دورات مهني ــذ الع ــه بشــكل دوري ومن ــم في ــاء، تنظ بالنس
توعيــة اجتماعيــة وثقافيــة فــي مجــاالت عــدة. وقــد أنــ� ا�ركــز بدايــة بغيــة االســتجابة 
لحاجــة الالجئــات العراقيــات، ليتوســع وتتوســع خدماتــه الحًقا ليشــمل الالجئات الســوريات 
والســودانــيــــات، وغـيـرهـــن مـــن ضـحـايـا الحـروب واألزمـات االجتـماعيـة، وهـو اآلن مـالذ 
ــم،  ــة بشــكل دائ ــاج الحرفــي وجلســات التوعي ــي التدريــب واإلنت ــرأة يشــاركن ف لـــ 600 ام
ــى باقــي النســاء اللواتــي يأتــ� بشــكل مســتمر لالســتفادة مــن إحــدى خدمــات  ــة إل إضاف

ا�ركــز.

ويذكــر هنــا أن العــدد األكــرب مــن النازحــ� الســوري� يتكــون مــن النســاء واألطفــال، حيــث 
يعيــش فــي لبنــان، ســواء ضمــن الـــ 1300 مخيــم الرســمي وغــ� الرســمي، أو ضمــن ا�ناطــق 

الســكنية الداخليــة، حوالــي 600 ألــف امــرأة.

اعتمــدت مؤسســة عامــل نهجــاً متمايــزاً عــن باقــي الجمعيــات الــيت تعــىن بشــئون ا�ــرأة فــي 
العالــم العربــي، وعلــى الرغــم مــن أنهــا تتشــارك مــع هــذه الجمعيــات وا�نظمــات ا�حليــة 
والدوليــة فــي منــا�ة قضايــا ا�ــرأة ودعــم دورهــا االجتماعــي والســيايس فــي ا�جتمعــات، 
ــة  ــم وإنشــاء الثقاف ــ� مصــ� العال ــا لتغي ــيت تمتلكه ــوى ال ــ� والق ــن التغي ــان بمكام واإليم
الجديــدة، إال أن مؤسســة عامــل وبعــد التجربــة ا�يدانيــة والعمــل مــع ا�ــرأة العربيــة مــن 
ــي  ــوة خــا�ة ف ــو خط ــل ه ــي ضــد الرج ــاب صدام ــفت أن كل خط ــا، اكتش خــالل برامجه
ســبيل تحقيــق الحصانــة والعدالــة للنســاء، ألن الرجــل هــو ال�يــك الطبيعــي للمــرأة فــي 
بنــاء ا�جتمعــات وتحقيــق قيــم العدالــة والديمقراطيــة، وهــو فــي آخــر األمــر ابــن هــذه ا�ــرأة.

ــاً مــن التجــارب الناجحــة، الــيت أدت إلــى التعــاون مــع جميــع  وتمتلــك عامــل رصيــداً غني
أفــراد األ�ة، علــى تحســ� وضــع ا�ــرأة وتغيــ� مكانتهــا وحقوقهــا ضمــن هــذه األ�ة أو 

البيئــة االجتماعيــة.

مــن هنــا وفــي إطــار الــدور ا�نــاط بمؤسســة عامــل لتأديــة مهمــة رئيســية تتمثــل فــي العمــل 
ــاء بلدهــم بعــد الحــرب، ناضلــت خــالل الســنوات  مــع الالجئــ� الســوري�، وتأهيلهــم لبن
األربــع األخــ�ة، لتحصــ� الالجئــ� مــن تكــرار النمــوذج اللبنانــي فــي بلدهــم والعمــل مــع 
ــاء  ــا بن ــى عاتقه ــيت ســيلقى عل ــة ال ــوادر االجتماعي ــة الك ــة لصناع ــح العمري ــع ال�ائ جمي
ــ�ة �ســتقبل  ــة الكب ــن الرؤي ــة ضم ــات ا�تكامل ــع الســوري، عــرب مجموعــة مــن اآللي ا�جتم

أفضــل.
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2016 - 2011
دخول سوق العمل 

وإ�اك الرجل

بداية الحرب السورية وال�وح:
تــم إطــالق برنامــج تمكــ� ا�ــرأة اقتصاديــاً وإعطائهــا فــرص 
ــب  ــاد برامــج تدري ــى اعتم ــة إل ــل، إضاف الدخــول لســوق العم
ــاء ســوريا،  ــد بن ــوادر تعي ــاء ك ــدف لبن ــل اجتماعــي ته وتأهي
ــج  ــى برام ــة إل ــاً، إضاف ــاً وتربوي ــاً واجتماعي ــاً وبيئي اقتصادي
التعــرف  عمليــة  فــي  وإ�اكهــم  الرجــال  وتوعيــة  تأهيــل 

ــرأة ــوق ا� ــاع عــن حق والدف

ــي  ــم الجماع ــة الفه ــرب تقني ــائية وشــابة ع ــة نس ــادات اجتماعي ــداد قي ــل ا�ؤسســة إلع تعم
ــى  ــرة عل ــية ا�ؤث ــح الرئيس ــع ال�ائ ــل م ــئولية والعم ــيم ا�س ــؤلية، أي تقس ــع ا�س وتوزي
قضايــا ا�ــرأة (ســواء ضمــن مجتمــع الالجئــ�، أو ا�جتمــع ا�ضيــف) ضمــن الربنامــج 

ــل: ــي عام ــرأة ف ــا ا� ــا�ة قضاي ــدرة ومن ــم الجن ــي قس األســايس ف

العمل مع النساء املهجرات

برنامج التمك� االقتصادي 
وفرص الوصول إلى سوق 

العمل

أدواتــه: تدريــب مهــين - تمكــ� اقتصــادي - تطويــر علمــي 
- قــروض صغــ�ة.

برنامج التأهيل الصحي – 
النفيس

رعايــة صحيــة ونفســية للنســاء ا�تأثــرات بالحــرب والعنــف 
- توعيــة صحيــة - ترشــيد اســتخدام األدويــة - توعيــة 

ــة. ــراض النســائية والصحــة اإلنجابي اتجــاه األم

برنامج التمك� االجتماعي 
وثقافة الحقوق

ا�اكهــا فــي تشــكيل لجــان تنشــيط اجتماعــي داخــل ا�راكــز 
ــة حــول مفهــوم ا�واطنــة وحقــوق ا�ــرأة -  - جلســات توعي
ا�بكــر  والــزواج  األ�ي  العنــف  قضايــا  حــول  توعيــة 
ــة إعــادة  ــة وثقاف ــة الحديث ــ� وســبل ال�بي واالتجــار بالب

ــة. ــى البيئ ــاظ عل ــر والحف التدوي

محل "منا" منتجات 
نصنعها بأيدينا

مســاحة خصصهــا ا�ركــز الرئيــيس �ؤسســة عامــل، يتــم 
فيهــا تســويق وبيــع جميــع ا�نتجــات الحرفيــة الــيت تصنعهــا 
النســاء ا�ســتفيدات مــن مختلــف مراكــز ا�ؤسســة، ويتــم 
فيهــا عــرض صابــون ومونــة بيتيــة وإكسســوار وقطــع فنيــة 

وتراثيــة. يســتفيد مــن ا�تجــر حوالــي 300 امــرأة.
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يف آلية العمل
واحــدة مــن أبــرز النشــاطات الــيت تقــوم بهــا الالجئــات فــي املراكــز التنمويــة التابعــة 
ملؤسســة عامــل، هــي تشــكيل لجــان متخصصــة، مــن قبــل النســاء النازحــات أنفســهن، 
تختــار كل لجنــة موضوعــاً تهتــم بــه وتالحــق تطوراتــه وتقــرتح مــن ضمنــه نشــاطات.

موضــوع إعــادة التدويــر مثــالً، تــم طرحــه فــي مركــز عــ� الرمانــة، وارتــأت اإلدارة بــدالً مــن 
فرضــه، تشــكيل لجنــة نســائية مــن اللواتــي يمتلكــن الخــربة فــي األشــغال الحرفيــة واليدويــة 
القــ�اح النشــاطات الــيت تخــدم هــذا الغــرض. وبالفعــل تشــاورت هــذه النســاء وطرحــت كل 
منهــن معطيــات عــن ا�ــواد األكــ� توافــراً فــي البيئــة الــيت تعيــش فيهــا، فافتتحــت مؤسســة 
عامــل قســماً خاصــاً للتدريــب واإلنتــاج فــي هــذا ا�جــال، مدتــه با�ــواد األوليــة، كمــا واظبــت 
ــى ا�ركــز، مــن  ــة إل ــات الصلب ــات النفاي ــا ومخلف ــى إحضــار بقاي ــن عل ــات مــن جهته الالجئ

بيوتهــن ومــن عنــد الجــ�ان أو الحــي بأكملــه.

وأصبــح هــذا القســم، اليــوم ينتــج ويبيــع فــي عــدة معــارض ومناســبات ليعــود ريــع هــذه 
ا�نتجــات للنســاء اللواتــي أنتجــن أدوات وتحًفــا فنيــة.

وقــد تــم وضــع خطــة وآليــة عمــل ســتتبعها النســاء املشــاركات فــي هــذا القســم، 
لتطبيقهــا عنــد العــودة لســوريا، ولنقــل هــذه الثقافــة للعائلــة بأكملهــا.

ــرص  ــاء ف ــ� وإعط ــي، عــرب التمك ــ� الثقاف ــل إحــداث التغي ــي مؤسســة عام ــم ف ــذا يت وهك
ا�بــادرة دون طــرح أي أدوات تصادميــة، بــل علــى العكــس تحــرص عامــل فــي جميــع 
نشــاطاتها علــى إمــداد الالجئــ� والالجئــات بــأدوات تغيــ� وتطويــر ســلمية يتبعونهــا فــي 

بلدهــم وتســاهم فــي نهضــة ا�جتمــع.

العمل مع الرجال

برنامج التأهيل ا�هين
عــدة  مجــاالت  فــي  مهــين  تأهيــل  دورات  عامــل  خصصــت 
ــى  ــة إل ــار، إضاف ــن كل األعم ــور م ــا الرجــال والذك يلتحــق به

دورات تعليــم اللغــة ومحــو األميــة التكنولوجيــة.

برنامج التوعية 
وا�نا�ة االجتماعية

تــم تخصيــص سلســلة مــن النشــاطات وجلســات التوعيــة 
الــيت تســتهدف إ�اك الرجــال فــي فهــم دور ا�ــرأة واالعــ�اف 
ــى  ــم عل ــوق ومســاعدة نســاء عائالته ــة الحق ــين ثقاف ــه وتب ب

ــارات متخصصــة�  ــا عــرب نشــاطات واختب تحقيقه
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يتــم فــي ا�راكــز الــيت تعــىن بــدورات تأهيــل وتمكــ� للرجــال والشــبان، تشــكيل لجــان 
مشــابهة لتلــك النســائية فــي مركــز عــ� الرمانــة وغــ�ه، ويتــم اختيــار عــدد مــن ا�واضيــع 
الــيت تتعلــق بتطويــر الثقافــة ا�جتمعيــة وبنــاء مفهــوم ا�واطنــة الــيت مــن ضمنهــا حقــوق 

ا�ــرأة.

بجانــب جلســات التوعيــة ودورات التمكــ� الــيت يخضــع لهــا الرجــال، يتــم انتقــاء موضــوع 
متعلــق با�ــرأة، وتنظــم نشــاطات بهــدف توضيحــه ونــ�ه، وعلــى ســبيل ا�ثــال، فــي أحــد 
النشــاطات، تقــوم اللجنــة، بالطلبمــن عــدد مــن ا�ســتفيدين الرجــال والذكــور، بجمــع خمــس 
ــن  ــى األ�ة، م ــك عل ــدة ذل ــة وفائ ــرأة ا�تعلم ــن ا� ــم ع ــة به ــة ا�حيط ــن البيئ ــنات م حس

الناحيــة الصحيــة واالقتصاديــة.

ويتــم عــرض النتائــج فــي قاعــة، تليهــا اختبــارات أخــرى بعضهــا يقصــد فريــق عامــل أن 
ا، بهــدف النفــاذ إلــى داخــل وعــي هــؤالء  ا ومرًحــا، ومدروًســا ســيكولوجي� يكــون طابعهــا مســلي�

الرجــال وتثبيــت األفــكار الــيت ســمعوها واكتشــفوها مؤخــراً عــن وضــع ا�ــرأة.

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

العمل مع الفئات الشابة

برنامج التأهيل ا�هين 
والتعليمي

خصصــت عامــل خــالل الســنوات الخمــس ا�اضيــة برامــج 
ســورية  وشــابة  شــاب  آالف   10 حوالــي  منهــا  اســتفاد 
ــات  ــل اإلمكاني ــين وتأهي ــم ا�ه ــال التعلي ــي مج وفلســطينية ف
وا�هــارات الحياتيــة لهــم ومســاعدتهم لتكميــل تعليمهــم أو 

إيجــاد عمــل الئــق. 

برنامج التطوع وثقافة 
الحقوق وبناء الكوادر 

االجتماعية

تنظــم عامــل سلســلة نشــاطات توعيــة حــول دور الشــباب فــي 
قيــادة ا�جتمــع وزرع ثقافــة ا�واطنيــة الــيت تضمــن مكانــة 
إنســان، وتــم تشــكيل لجــان شــبابية  الرجــل وا�ــرأة وكل 
مختلطــة مهمتهــا اتخــاذ ا�بــادرات واقــ�اح النشــاطات �عالجة 

ــا� ــا أو ســيعودون إليه مشــاكل ا�ناطــق الــيت يعيشــون فيه
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مناذج من القصص الناجحة والتجارب العملية

حكايا وجتارب

اســتطاع فريــق مؤسســة عامــل االجتماعــي حــىت اليــوم ومنــذ العــام 2012 رصــد 2000 حالة 
زواج مبكــر بــ� النازحــ� الذيــن يتعــاون معهــم. فيمــا تمكــن هــذا الفريــق مــن التأثــ� �نــع 

23 حالــة زواج أطفــال عــرب التوعيــة والدعــم لألهــل، ومنهــم الصفــة التاليــة:

عمــر نــور 16 ربيعــاً قضــت أربًعــا منهــا بــ� زخــات الرصــاص واحتمــاالت ا�ــوت، فــي بلدهــا 
ــة النــ�ة  ــا جبه ــيت تســيطر عليه ــب ا�حافظــة الشــمالية ال ــة إدل األم ســوريا. تهجــرت ابن
اإلرهابيــة مــن حوالــي عامــ�، إلــى دمشــق، ومــن ثــم إلــى بــ�وت، إلــى "الغربــة الكبــ�ة" 
كمــا تســميها نــور، فهــي مدينــة صعبــة و�ســة وغــ� قابلــة لل�ويــض خصوًصــا بالنســبة 
ألبنــاء القــرى والريــف الســوري الــذي يتســم بالبســاطة والعفويــة، إلــى جانــب عــدم امتــالك 

األدوات ا�ناســبة إليجــاد بــاب إنتــاج مــادي فــي ا�دينــة.

ــل التابــع �ؤسســة  ــا ومســلم عقي ــي مركــز بشــار مهن ــة ف ــور خميــس وهــي ا�تدرب ــول ن تق
ــت نفســه،  ــي الوق ــاة ف ــة ســورية، وفت ــي الجئ ــاً، كون ــزاً مضاعف ــي عج ــت أعان ــل: "كن عام
فالعــادات والتقاليــد كانــت تحا�نــا مــن كل جانــب، والذهــاب إلــى ا�درســة هــو أكــرب طموح 
ممكــن أن تطلبــه الفتــاة مــن تلــك البيئــة االجتماعيــة، ولكــين لــم أستســلم، ووجــدت طريقــاً 
أخــرى، خصوصــاً بعــد أن بــدأت أتابــع دورات تأهيليــة فــي مؤسســة عامــل الدوليــة، فإلــى 
جانــب التثقيــف واإلســناد التعليمــي الــذي أمنتــه ا�ؤسســة لــي ولوالدتــي، خضعــت لتدريــب 
علــى االنتــاج فــي مركــز التنميــة االجتماعــي فــي عــ� الرمانــة، وأصبحــت أنتــج اإلكسســوار 
واألعمــال اليدويــة الــيت تعــود علــي بالفائــدة ا�اديــة وهــو األمــر الــذي قلــب كل ا�وازيــن".

تضيــف نــور أثنــاء لقائهــا مــع فريــق مؤسســة عامــل اإلعالمــي: "أخــذت الحــرب منــا الكثــ�، 
بيوتنــا، كرامتنــا، أموالنــا، وراحــة بالنــا، لكننــا فــي الوقــت نفســه كإنــاث، اســتفدنا مــن هــذه 
التجربــة. ســمعت عــن مؤسســة عامــل مــن صديقــات أمــي، فاتخــذت ا�بــادرة وذهبــت أطلــب 
ــى إيجــاد وظيفــة ألن أشــقائي عاجــزون عــن ذلــك،  ــارات تســاعدني عل ــم اكتســاب مه منه
وبعــد أشــهر مــن العيــش فــي جــو ا�ؤسســة ذلــك البيــت الدافــئ، مــع مزيــج مــن الطــالب مــن 
دول عربيــة مختلفــة، ذكــوراً وإناثــاً، عــززت ثقــيت بنفــيس وبــدوري كأنــىث فــي ا�جتمــع، حــىت 
أنــين غــ�ت نظرتــي إلــى مؤسســة الــزواج الــيت كنــا نحلــم بهــا، وتراجعــت عــن اإلقــدام علــى 
هــذه الخطــوة، كمــا تقبــل أبــي األمــر أيضــاً وعــدل عــن قــراره، و�ت اليــوم أســعى ألســاند 
أ�تــي وألكــون إنســانة ناجحــة. لــم أعــد تلــك الصبيــة ا�ختبئــة فــي البيــت. لــم يعــد أبــي 
يمنعــين مــن الخــروج إلــى ا�ركــز وأقابــل النــاس، بــل تقبــل فكــرة بحــيث عــن عمــل، أمــا أمــي 
فهــي ســعيدة اآلن أكــ�، واألهــم أنــين ألقــي معاملــة يحلــم بهــا كل إنســان مــن قبــل فريــق 

مؤسســة عامــل، و�ت أستشــ�هم فــي كل أمــر بحياتــي.مؤسســة عامــل، و�ت أستشــ�هم فــي كل أمــر بحياتــي.
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وتقــول نــور إنهــا أصبحــت تحلــم بافتتــاح مراكــز شــبيهة �ؤسســة عامــل فــي ســوريا بعــد 
رجوعهــا �ســاعدة الفتيــات اللواتــي لــم يجــدن فرصهــن بالحيــاة بعــد.

قيمة احلياة

أمــا صفــاء الخــ�ي مــن حلــب (20 عاًمــا)، وهــي الــيت تتابــع دورات فــي اللغــة االنجل�يــة 
ــة  والكمبيوتــر، فــ�وي تجربتهــا مــع مؤسســة عامــل - مركــز حــارة حريــك باختصــار جمل
ــا  ــرة تزويجه ــا عــن فك ــف عــدل إخوانه ــروي كي ــة. وت ــي مهم ــم حيات ــت ك ــا فهم واحــدة: هن

بالقــوة منــذ ثــالث ســنوات، بعــد التحاقهــم بــدورات تأهيــل مهــين فــي مؤسســة عامــل.

ــوم  ــداًدا بنفســها، وأن حلمهــا يتجســد فــي اكتســاب العل ــا اليــوم أكــ� ثقــة واعت وتؤكــد أنه
وا�هــارات لنقلهــا ألطفــال ســوريا الذينيبقــى معظمهــم خــارج ا�درســة، وتؤكــد أنهــا ســتقوم 
بتشــكيل لجنــة مــن نســاء الحــي الــذي تقطــن فيــه بحلــب يعــد عودتهــا، هدفهــا رعايــة 

ــل اآلخــر. ــة وتقب ــة احــ�ام البيئ ــم ونــ� ثقاف ــال وتعليمه األطف

وتقول: اليوم �ت أعرف أن حياة واحدة تستطيع أن تنقذ مئات الحيوات.

ــاً مــع عائلتهــا، وخصوصــاً إخوانهــا الشــبان،  أمــا نــدى بــركات الــيت عاشــت �اعــاً متعب
أن تقنعهــم  لحضــور دورات مؤسســة عامــل وا�شــاركة بنشــاطاتها، اســتطاعت الحقــاً 
بالعــدول عــن رأيهــم واحــ�ام رغبتهــا، بعــد أن اســتطاعت فتــح صالــون التجميــل ا�تواضــع 
الخــاص بهــا بتدريــب ودعــم مــن مؤسســة عامــل، والــذي أصبــح يــدر أمــواالً علــى العائلــة، 
وهــي مــن التجــارب الكثــ�ة الــيت اســتدل فريــق عامــل عربهــا علــى أهميــة الــدور االقتصــادي 

الــذي تلعبــه ا�ــرأة فــي األ�ة وتأثــ�ه علــى حقوقهــا ودورهــا االجتماعــي.

حارة حريك - جلنة اخلدمة االجتماعية

نظــراً لضخامــة مركــز حــارة حريــك التابــع �ؤسســة عامــل وتعــدد برامجــه وخدماتــه، فقــد 
ــا لجنــة الخدمــة االجتماعيــة، وهــي  تــم تشــكيل أكــ� مــن لجنــة مختصــة فيــه، ومــن بينه
مؤلفــة مــن ع�يــن شــابة وشــاًبا ســوري� بالغالــب، وبينهــم لبنانيــون وعراقيــون، يتابعــون 
دورات تأهيليــة وصفــوف تمكــ� وتعليــم ضمــن ا�ركــز، فــي الدوامــ� الصباحــي وا�ســائي.

تــم اســتنباط الفكــرة وتأســيس هــذه اللجنــة بطلــب مــن ا�ســتفيدين أنفســهم بعــد متابعتهــم 
لجلســات توعيــة، وتنميــة حــس ا�واطنــة وا�ســئولية االجتماعيــة، عرب الكث� من النشــاطات 

والجلســات، الــيت يســتفيد منهــا ســنوياً فــي ا�ركــز ال يقــل عــن 10 آالف شــخص.

ونتيجــة �واظبــة عامــل علــى زرع وتعزيــز مفهــوم ا�بــادرة وا�ســئولية عنــد هــؤالء الشــابات 
ــي  ــا ف ــا ومدرًب ــا متطوًع ــح الحًق ــه، ليصب ــم ومهارات والشــباب، تطــورت حماســة جــزء منه
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مؤسســة عامــل، ولالســتفادة أك�مــن هــذه ا�هــارات واألفــكار الــيت طورها هؤالء ا�ســتفيدون 
فــي ا�ركــز، تــم فــرز جــزء منهــم للتطــوع فــي ا�ســاعدة لتعليــم 150 تلميــذًا ضمــن مــ�وع 

"بارينــاج" أو الكفالــة ا�مــول مــن عــدد مــن العائــالت الفرنســية.

وبالفعــل يقــوم عــدد مــن هــؤالء الشــابات بمعــدل 3 أيــام فــي األســبوع، فــي مســاعدة تالميــذ 
مــ�وع بارينــاج فــي فهــم دروســهم وحــل فروضهــم ا�درســية، للت�يــع مــن عمليــة دمــج 

هــؤالء التالميــذ فــي ا�ناهــج اللبنانيــة، ومــن هنــا اســتمدت فكــرة أخــرى.

طالبــت لجنــة ا�تطوعــ� بتخصيــص لجنــة أخــرى للخدمــة االجتماعيــة، تقــوم  بتحديــد يــوم 
ــة والنازحــ� لالســتفادة مــن الخدمــات  ــاء ا�نطقــة ا�ضيف ــه أبن مــن كل أســبوع، تدعــو في

االجتماعيــة الــيت تتضمــن التالــي:

ــد أن  ــك بع ــة (وذل ــاء ا�نطق ــع نس ــي) لجمي ــن مجان ــص شــعر وتلوي ــوم (ق ــص ي - تخصي
ــل). ــز عام ــاً داخــل مرك ــة مجاني ــذه ا�هن ــابات ه ــت الش تعلم

- تخصيــص يــوم فــي األســبوع لتعليــم األهالــي علــى إعــادة تدويــر الــورق والبالســتيك مــن 
قبــل اللجنــة.

- تخصيــص يــوم تقــوم فيــه اللجنــة بزيــارة بعــض منــازل ا�ناطــق القريبــة ا�حتاجــة وتقديم 
العــون فــي أمــر تحتاجــه العائلة.

- تخصيــص يــوم لل�فيــه عــن ا�ســن� يقــوم فيــه أعضــاء اللجنــة بزيــارة ا�ســن� وإعطائهم 
الهدايا.

هــذا باإلضافــة إلــى أفــكار جديــدة ومنوعــة يتــم اســتنباطها كل شــهر نتيجــة االجتماعــات 
الــيت تقــوم بهــا هــذه اللجنــة بشــكل دوري، تحــت إ�اف ا�ؤسســة وإدارتهــا.

كمــا يتــم ال�كــ� علــى تعزيــز فهــم هــذه اللجنــة للقضايــا االجتماعيــة ومــن ضمنهــا قضايــا 
ا�ــرأة، ومســاعدة الشــابات علــى اتخــاذ مبــادرات وتطويــر حــس القيــادة، واليــوم تــم عــرب 
هــذه اللجنــة، تخريــج وتأهيــل 70 فتــاة ســورية وفلســطينية (خــالل عــام 2016) جاهــزة 
ومتحمســة ألخــذ مبــادرات فــي مجتمعهــا واإلمســاك بزمــام األمــور بعــد أن اختــربت معــىن 
ا�ســئولية االجتماعيــة والتعــاون والتضامــن بشــكل عملــي، فيمــا لدينــا با�قابــل 70 شــاًبا 
ا مؤمنـًـا بحقــوق ا�ــرأة ودورهــا، مــن دون خلــق أي �اع بينهمــا أو التطــرق لنقــاش  ســوري�
قضايــا ا�ــرأة بطــرق صداميــة وحساســة، عــرب االعتمــاد فقــط علــى التجربــة الحســية 

ا�دروســة.
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جلنة املصاحلة االجتماعية - الشياح

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

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

�عالجــة ا�ســألة بــإ�اف رئيســة ا�ركــز.
بالفعــل تشــكلت اللجنــة مــن عــدد مــن الشــابات والشــبان وبــدوا بالتخطيــط واقــ�اح 
نشــاطات تســاعد علــى زرع بــذور الوئــام والتقبــل فــي ا�بــىن والحــي، وكان أول 
ــز  ــة مرك ــى نفق ــه، عل ــىن وطــالء ا�دخــل وتزيين ــف ا�ب ــو تنظي ــه ه ــوا ب نشــاط قام
عامل�وشــارك أعضــاء اللجنــة بعمليــة التنظيــف والطــالء وال�يــ� بأنفســهم، ممــا 
انعكــس إيجاًبــا علــى جــو ا�بــىن وأصبــح النــاس أقــل تحفظاً اتجــاه هــؤالء النازح�.
مــع الوقــت انتظــم عمــل اللجنــة وأصبحــت دائمــة، ونشــاطاتها مســتمرة فــي أكــ� مــن 
اتجــاه، ومــن بينهــا تفقــد فقــراء الحــي أســبوعياً أطعمــة مصنوعــة يدويــاً ومالبــس 
جمعــت فــي مركــز عامــل، وتوزيعهــا عليهــم الحقــاً. بــادرت الشــابات ضمــن اللجنــة، 
واللواتــي يتعلمــن صنــع الحلــي وعالقــات ا�فاتيــح بصناعــة ســلة هدايــا، وتوزيــع 
عينــات عنهــا لـــ 36 مــ�الً فــي الحــي، فــي عيــد ا�يــالد، ليفاجــ� بعــد أيــام بأكيــاس 

مــن ا�ــواد األوليــة والخــرز كتربعــات مــن أهالــي ا�نطقــة للمؤسســة.
أمــا اســ�اتيجية عمــل اللجنــة داخــل ا�ؤسســة، فقــام فريــق عامــل بتنظيــم جلســات 
ــان وســوريا  ــن فلســط� ولبن ــع شــباناً وشــابات م ــي، تجم مصارحــة وعــالج درام
والعــراق ســويا، تحــت عنــوان فهــم اآلخــر كطريــق لبنــاء الســالم، اســتفاد مــن هــذا 

النشــاط حوالــي 277 شــاباً وشــابة. 
والحقــاً نمــا التعــاون بــ� أهالــي ا�نطقــة ومركــز عامــل، فــي العديــد مــن ا�ناســبات، 
وتــم امتصــاص نســبة كبــ�ة مــن الحقــد والغضــب وتحويلهــا إلــى طاقــة إيجابيــة، 
وقــد قــام كل عضــو بهــذه اللجنــة بكتابــة برنامــج حــول قضيــة معينــة، ســيقوم 
ــة.  ــة مماثل ــى تجرب ــدف الحصــول عل ــه، به ــي منطقت ــده ف ــد العــودة لبل ــذه عن بتنفي

والجديــر بالذكــر أن معظــم أعضــاء اللجنــة هــم مــن الفتيــات بشــكل دائــم.
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ــدد،  ــدات الج ــم الواف ــاج وتأقل ــدف إدم ــ�ة، به ــان كل ف ــم أعضــاء اللج ــدل معظ يتب
لاللتحــاق بمراكــز عامــل، وقــد خرجــت ا�ؤسســة خــالل عامــي 2015-2014، 5000 
طالــب وطالبــة، ضمــن برامجهــا، وهــي تســتعد لتخريــج عــدد مماثــل فــي بدايــة العــام 
2017. وقــد حظــي هــذا ا�ركــز برعايــة خاصــة مــن ســف�ة االتحــاد األوروبــي فــي 
بــ�وت الســيدة انجلينــا ايخورســت الــيت زارتــه مرتــ� خــالل 2014-2015، حيــث 
إن معظــم الربامــج فــي ا�ركــز هــي بالتعــاون مــع مفوضيــة االتحــاد األوروبــي فــي 

لبنــان.

جلنة عرسال

ــع  ــدود م ــة للح ــة ا�حاذي ــة عرســال اللبناني ــي منطق ــدة ف ــة فري ــل تجرب كان �ؤسســة عام
ســوريا، والــيت تعتــرب أحــد معاقــل التنظيمــات اإلرهابيــة. وعلى غــرار جميع ا�راكــز األخرى، 
قامــت اللجنــة ا�شــ�كة بــ� أبنــاء ا�جتمــع ا�ضيــف والنازحــ�، بتنفيــذ أنشــطة تهــدف إلــى 
ــى  ــل الشــحنة الســلبية إل ــ� وتحوي ــف والالجئ ــع ا�ضي ــاء ا�جتم ــة بــ� أبن ــز العالق تعزي

فرصــة للتعــاون والعمــل ســوياً مــن أجــل التوصــل إلــى نتائــج أفضــل.

ــى  ــة عل ــ�، با�واظب ــن الجانب ــن الســيدات م ــدد م ــن ع ــة ا�تشــكلة م ــت اللجن ــل، قام بالفع
تقريــب وجهــات النظــر والعمــل ضمــن القيــم اإلنســانية الــيت تزرعهــا مؤسســة عامــل، عــرب 
نشــاطات مشــ�كةـ، تتضمــن التعــاون فــي صناعــة وتوزيــع الطعــام، وجمــع ا�البــس، 

ــراً. ــ� فق ــالت األك ــام بالعائ ــال، واالهتم ــاء باألطف واالعتن

أمــا مؤسســة عامــل فاعتمــدت علــى جلســات التوعيــة والتأهيــل النفــيس - االجتماعــي 
واالســناد الصحــي - التعليمــي للنازحــ� والنازحــات وأبنــاء ا�نطقــة ا�ضيفــة، حــىت وصــل 

ــف خدمــة بــ� عامــي 2016-2015. ــي 60 أل ــز لحوال عــدد خدمــات ا�رك

ــي خضــم االشــتباكات العســكرية  ــة، ف ــي ا�نطق ــام أهال ــة، ق ــة األهلي ــل اللجن ونتيجــة لعم
الــيت جــرت فــي العــام ا�ــايض فــي ا�نطقــة، باتخــاذ خطــوة شــجاعة وملؤهــا األمــل بمســتقبل 
أفضــل، حيــث قامــوا بالتصــدي لعنــا� تنظيــم داعــش اإلرهابــي الــذي أراد أن يحــرق مركــز 
ــا  ــى دروع ب�يــة ورفضــوا رفًض ــوا إل ــي تحول ــه، ولكــن األهال عامــل فــي عرســال واحتالل
قاطًعــا ا�ــس بمؤسســة عامــل الــيت تعمــل مــن أجــل جميــع النــاس، حــىت الفئــات الشــعبية 
ا مواليــة للتنظيمــات الجهاديــة، كان رأيهــا موحــًدا إلــى جانــب عامــل،  الــيت تعتــرب سياســي�
ــا بالطلــب إلــى  ككل أبنــاء ا�نطقــة. ونتيجــة لهــذه الحادثــة، قامــت اللجنــة النســائية الحًق

ا�ؤسســة إلقامــة جلســات توعيــة لبنــاء ثقافــة الســالم، ونبــذ العنــف.
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اخلالصات

الحظــت مؤسســة عامــل خــالل تجربتهــا الطويلــة فــي العمــل مــع النســاء، أن التمكــ� 
االقتصــادي واالجتماعــي هــو البــاب الفعــال الوحيــد، لفــرض ومنــا�ة حقوقهــا السياســية 
واالجتماعيــة بطــرق �يعــة وغــ� مبــا�ة، خصوًصــا فــي حالــة العالــم العربــي. ففــي ظــل 
الفقــر والتهميــش، تعــد مســاهمة النســاء فــي تحســ� دخــل األ�ة والحفــاظ علــى كرامتهــا، 
باًبــا واســًعا للولــوج منــه إلــى مرحلــة متقدمــة فــي دور النســاء بــاأل�ة وبا�جتمــع، بعــد أن 
رصــدت مئــات حــاالت التقــدم والتحســن مــن هــذه الجهــة، وفــي الســلوك تجــاه ا�ــرأة، ضمــن 
األ� والبيئــات الــيت حصلــت فيهــا ا�ــرأة علــى دعــم وتمكــ� اقتصــادي، بينمــا لــم تنجــح 
ا�حــا�ات ا�بــا�ة حــول تغيــ� وضــع ا�ــرأة فــي الوصــول إلــى نتيجــة إال مــن %5 مــن 

الرجــال الذيــن حــ�وا ا�حــا�ات أو النشــاطات.

األمــر الــذي أدى بعامــل إلــى ابتــكار أدوات غــ� مبــا�ة، مداخلهــا البيئة الصحــة واالقتصاد 
والتعليــم، ولكنهــا تــؤدي حكمــاً إلــى اكتســاب الحقــوق السياســية وا�كانــة االجتماعيــة 

الطبيعيــة للمــرأة حــىت ضمــن البيئــات ا�حافظــة وا�تشــددة.

70% مــن النســاء ا�ســتفيدات مــن مركــز عامــل الصحــي - التنمــوي فــي حــارة حريــك القــ� 
رفضــاً بدايــة األمــر لاللتحــاق با�ركــز، ومــن ثــم تلقــ� دعمــاً مــن ذكــور العائلــة بعــد 3 أشــهر 

مــن العمــل التوعــوي والتنمــوي والتمكيــين مــع الرجــال والشــباب.

قــد تبــدو هــذه الخطــة فــي تمكــ� النســاء الســوريات ا�هجــرات الــيت تنفذهــا مؤسســة عامــل 
محــدودة ا�ــدى واالســتيعاب والنتائــج مقارنــة بحجــم ا�شــكلة الضخــم. إذ التدعــي عامــل 
بأنهــا تعالــج مشــكلة لجــوء 600 ألــف امــرأة ممــا يتطلــب خططــاً تتجــاوز طاقــة لبنــان ذاتــه 
وصــوالً إلــى ا�شــاركة العربيــة والدوليــة الشــاملة. إنمــا تقــدم عامــل تجربــة �اكــة وادمــاج 
وتمكــ� قابلــة ألن تعمــم علــى صعيــد برامــج تدخــل منظمــات العمــل ا�دنــي، انطالقــاً مــن 
ــذا  ــدرات ه ــان بق ــي واإليم ــه االجتماع ــن نوع ــر ع ــ�ف النظ ــان ب ــان باإلنس ــفة اإليم فلس

اإلنســان علــى البنــاء والنمــاء وأخــذ زمــام مصــ�ه وصناعــة مســتقبله بيــده.

ــة  ــة �واجه ــادرات خالق ــي مب ــا ف ــة وتوظيفه ــرات الســوريات الحي ــات ا�هج إن اطــالق طاق
ــة  ــو متواضع ــج ول ــق نتائ ــي تحقي ــا ف ــة، ونجاحه ــار الكارثي ــة ذات اآلث ــات الكياني التحدي
ــا ســبقه  ــ� وم ــة التهج ــة كارث ــ� دالل ــى تغي ــؤدي إل ــل ت ــى الفع ــادرة إل ــد ا�ب ــى صعي عل
ورافقــه مــن دمــار غــ� مســبوق وفقــدان �جــال الحيــاة األصلــي فــي ســوريا. إذ تتحــول داللــة 
ا�ــرأة الســورية ا�هجــرة مــن حالــة العجــز والوقــوع فــي وضعيــة ضحيــة العــدوان، والفاقــدة 
للســيطرة علــى وضعهــا ومص�هــا إلــى حالــة االحســاس بالقــدرة علــى الفعــل وا�جابهــة، 
واإلحســاس بإمكانيــة التغيــ� ورفــض االستســالم الــذي ال يقــل كارثيــة فــي نتائجــه عــن 
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كارثــة الدمــار والتهجــ� ذاتهــا. إنهــا تمــد اإلنســان بمشــاعر ا�نعــة الذاتيــة وتحويــل ا�حنــة 
إلــى فرصــة الــيت تغــ� النظــرة إلــى الــذات وإلــى الكارثــة، ممــا يوفــر القــدرة علــى الصمــود 
وإلــى التحــول مــن روحيــة الهزيمــة إلــى روحيــة التفكــ� اإليجابــي الــذي يشــكل أســاس كل 
بنــاء ونمــاء. وهــو مــا يفتــح الســبيل أمــام الــرؤى ا�ســتقبلية مــن موقــع ا�رونة االســتيعابية. 
فالكارثــة ليســت كارثــة، وا�حنــة ليســت محنــة إال بمقــدار شــعور اإلنســان بالهزيمــة إزائهمــا. 
ــة.  ــى ا�جابه ــدرة عل ــا رهــن بمــدى الشــعور بالق ــى ا�ــوت هم ــاة عل ــر الحي والخــالص وظف

ذلــك مــا تعلمنــا إيــاه تجــارب الشــعوب. وذلــك هــو االقتــدار اإلنســاني.
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