
 
 
 
 

 :  8037-2788الرقم التسلسلي المعياري الدولي

ي وقواعد تقديم األبحاث للنش     المزيد عن رواق عرب 

https://rowaq.cihrs.org/submissions/?lang=en  

 

 

ي حالة 
ى
ي ف

 
ورة، وتطوير الكفاءة المهنية، والفضاء الذان : الضى ي المنفى

ى
ي ف

ى
مأسسة الحراك المدن

ى  ي برلي 
ى
 الناشطات السوريات ف

  

 هبة الحامض

 

ي (. 2022) هبة، الحامضلهذا المقال:  رجعيةمالاإلشارة 
ي ف 
ورة، وتطوير الكفاءة مأسسة الحراك المدب  : الض  المنف 

ي برلي   
ي حالة الناشطات السوريات ف 

ي ف 
، المهنية، والفضاء الذاب  ي  :DOI . 87-73 (،1) 27. رواق عرب 

10.53833/CIEL3304 

 

 /3304CIEL/10.53833https://doi.org اإلشارة لرابط هذا المقال: 

 

 

 
 

 إيضاح

ط اإلشارة المرجعية  ي أقىص إليههذا المقال يجوز استخدامه ألغراض البحث والتدريس والتعلم بش  . يبذل محررو رواق عرب 

ي الدورية. غي  أن 
 
وكذلك مركز القاهرة لدراسات حقوق المحررين جهدهم من أجل التأكد من دقة كل المعلومات الواردة ف

ل أو مناسبة المحتوى المنشور اإلنسان ال يتحملون أي مسؤولية وال يقدمون أي ضمانات من أي نوع فيما يخص دقة أو كما

ي أو مركز  ىراء يعرضها محتو آ وأي. رضغي أل ورة آراء محرري رواق عرب 
هذا المقال هي آراء تخص كاتبيه، وليست بالض 

 القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان. 

 

 حقوق النش  

ف 
َّ
سب الُمصن

َ
 . 4.0هذا المصنف منشور برخصة المشاع اإلبداعي ن
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ورة، وتطوير الكفاءة  : الضى ي المنفى
ى
ي ف

ى
ي حمأسسة الحراك المدن

ى
ي ف

 
الة المهنية، والفضاء الذان

ى  ي برلي 
ى
  الناشطات السوريات ف

 

 هبة الحامض 
 

 

 

 

 خالصة

 

ي )
ي سياق التعبئة السياسية للنساء NGOisationيهدف هذا المقال لتحليل ديناميات مأسسة الحراك المدب 

 
( ف

ي نزحن إل برلي   بعد 
. ويركز المقال عل الناشطات السوريات الالب  ي المنف 

 
نتيجة األزمة السورية.  2011ف

ين مقابلة، شبه مقننة، تم إجراؤها باإلضافة إل إجراء مالحظات بالمشاركة، يحلل ه ا إل اثني   وعش 
ً
ذا واستناد

؛ بهدف فهم كيف  المقال الديناميات المهنية المرتبطة بالتعبئة السياسية عل المستويي   الفردي والمؤسسي

اف )يمكن أن يؤثر هذا الميل نحو ا ( عل عمل الناشطات، بينما يفحص كذلك professionalizationالحي 

ي قد يلعبها للناشطات السوريات وللحركة بشكل عام. ويوضح المقال كيف تلعب ظاهرة مأسسة 
األدوار الت 

، ال سيما من خالل الحيلولة دون انفصال الناش ي سياق المنف 
 
ا ف

ً
ا وأكير تعقيد

ً
ي دوًرا مختلف

 طاتالحراك المدب 

الكامل عن السياق السوري. فمن خالل أنواع مختلفة من األنشطة مثل المنارصة والبحث وتقديم الخدمات، 

ن المنظمات غي  الحكومية الناشطات من البقاء كجزء من التعبئة من أجل حقوق الشعب السوري، مع 
ِّ
مك
ُ
ت

 ع النساء السوريات األخريات. توفي  مساحة للتضامن والدعم من خالل تفاعالتهن الشخصية والعاطفية م

 

 

 

ي  ؛سوريا  وسوم: 
 ؛ برلي   الناشطات ؛المنف   ؛مأسسة الحراك المدب 

 

 

 مقدمة

 

ي عام 
 
، ومعظمهم من السوريي   2015ف وكان من بي   . ، شهدت أوروبا ما يسىم بأزمة الهجرة مع وصول العديد من الالجئي  

ي اندلعت عام 
ي الثورة السورية الت 

 
ي بدأت كانتفاضة سلمية تم قمعها  2011،1الالجئي   السوريي   نشطاء سياسيون شاركوا ف

والت 

ا، لعرقلة تعبئة النشطاء، بعنف من قبل نظام األسد. ومن هنا 
ً
أدت عسكرة الثورة وأسلمتها، باإلضافة إل تدويل ما أصبح رصاع

ي المجال العام. كما أدى صعود وخاصة النساء 
 
ي سوريا. وحجمت عسكرة الثورة السورية وتصاعد العنف وجود المرأة ف

 
ف

 ، ء للناشطات. واستهدفت المجموعات اإلسالمية وكذلك نظام األسد النشطاء العلمانيي   اإلسالميي   لمفاقمة الوضع السي

ي ذلك النساء، واستبعدتهم من عملية صنع القرار،
 
ا مشددة عل أساس نوعهن  بينما  2بما ف

ً
واجهت الناشطات بشكل عام قيود
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 . ي تسيطر عليها المعارضة من قيود تتعلق باألعراف الدينية واالجتماعية، فرضتها  3االجتماعي
ي المناطق الت 

 
وعانت النساء ف

وح الجماعي وهجرة الناشطات السو  ي تنامي الي  
 
 ريات. الجماعات اإلسالمية. ولعب هذا القمع دوًرا مهًما ف

ي تضم النسبة األكي   323.640سورًيا من بينهم  789.465واستضافت ألمانيا وحدها 
امرأة سورية، ما يجعلها الدولة الت 

ي أوروبا. 
 
، حيث يوجد  4من الالجئي   السوريي   ف ي برلي  

 
ي ألمانيا اليوم، خاصة ف

 
 39.118ويعيش العديد من النشطاء السوريي   ف

ي ألمانيا. من بينهم ٪ من السكان 4سورًيا يمثلون 
 
٪ من سكان برلي   40امرأة سورية، أي ما يعادل  15.505السوريي   ف

 .  5السوريي  

إذ تم  6«.العاصمة الشية للمعارضة السورية»إل برلي   باعتبارها  Neue Zürcher Zeitungوتشي  الجريدة السويشية 

ي تقام بانتظام. وينارص النشطاء قضيتهم ويقدمون إنشاء العديد من المنظمات المدنية، إل جانب العديد من الفعا
ليات الت 

. وخلقت هذه الديناميكيات ما يعرفه ستيفان دوفوا بأنه مساحة  مجموعة متنوعة من الخدمات لالجئي   السوريي  

«exopolitie » ي البلد المضيف، تتمي   بـ
 
سة ف ، وهي مساحة ُمسيَّ تموضع ، وهو «السيولة السياسية»أو النضال من المنف 

ي هذه المساحة، تقام األنشطة السياسية عن بعد، حيث يعارض المجتمع السوري
 
 متعلق بالنظام الحاكم والوالء لبلد الميالد. ف

ي الوطن األم. 
 
 7النظام القائم ف

ي تمتعن بـ
ا الناشطات السوريات، الالب 

ً
ي الثورة»تهم هذه الديناميات أيض

 
وتم  8«.فرصة إلظهار قوتهن والظهور كقائدات ف

ي المجال العام جنًبا إل جنب مع الرجال، متحديات المعايي  الجندرية السائدة والمقبول
 
ات ف ة فتح المجال أمامهن ليكن حارص 

ا ضد  9عل نطاق واسع بأن النساء ينتمي   إل المجال الخاص. 
ً
ن فقط ضد نظام بشار األسد، بل أيض ير

َ
بالتالي فإن النساء لم ت

ي مجتمع محافظاإلدراك المحدود لدور »
 
لية»لقد أدركن أن لديهن «. هن ف ل، ويتجاوز الحياة المي    10. «دوًرا يلعبنه يتجاوز المي  

وح، الذي أدى لممارسة المرأة السورية مسئوليات جديدة والحصول عل  ي األدوار الجندرية من خالل الي  
 
وتعزز هذا التغيي  ف

ي ظل غياب الرجال، الذين كا
 
ي سوريا عل أنهم المعيلون الوحيدون. أدوات جديدة، ال سيما ف

 
وكما  11ن ُينظر إليهم تقليدًيا ف

ي مدينة غازي عنتاب 
 
وح بالنسبة لبعض النساء السوريات ف ، أصبح الي   تجربة تحويلية للثورة الشخصية »بينت أوموت أوزكاليلي

ي البلد المضيف أو للوطن« والتحرر أو القوة
 
 12األم.  تطمح من خاللها النساء لمستقبل أفضل ف

، يمكن للناشطات أن يحافظن عل نشاطهن خارج حدود وطنهن األم، لكنهن يضطررن  ي المنف 
 
عندما يتعلق األمر بالتعبئة ف

ي للنضال من 
: يتعلق األول بالنضال األساسي من أجل المعارضة السياسية ضد النظام، بينما يشي  الثاب  للنضال عل مستويي  

ي ينتمي   إليها. أجل حقوقهن كنساء ومشاركتهن ا
تدرس نادية س. العلي ونيكوال برات  13لسياسية داخل الحركة المعارضة الت 

ي سياق الحرب وصنع السالم. ويوضح عملهن  
 
ي الضاع وصنع السالم من منظور جندري وعالقات القوة ف

 
بي   ف

دور المغي 

تتحدى المرأة »كما قد   14كوين الشتات. أثناء ت« النوع االجتماعي يشكل أحد عوامل هيكلة الوكالة والتعبئة»كيف أن 

هذا صحيح بشكل خاص عندما يعشن  15«.األيديولوجيات والعالقات الجندرية التقليدية، وبالتالي تزيد من حشدها السياسي 

ي بلد 
 
الية وتقدمية بشكل كبي  »ف  ليي 

 16«.أيديولوجياته وعالقاته الجندرية أكير

ي المنف  بطرق مختلفة، بما 
 
ي ذلك من أجل حقوقهنوتنشط النساء ف

 
ي  18ولمجتمعهن 17ف

 
. وأنا أهدف ف وبلدهن األصلي

ي 
 
، ومجتمعهن ف هذه الدراسة لفحص كيفية توجيه النساء السوريات، كالجئات ومهاجرات، لنشاطهن نحو بلدهن األصلي

؛ وذلك من خالل العديد من الحركات والمنظمات ي المنف 
 
. وتشكل الناشطات جزًء مهًما من الحشد ف ي تقودها النساء، برلي  

 الت 

، ومن خالل الحركات العابرة للحدود. ويتم هذا الحشد بشكل أساسي من  ي برلي  
 
ي انطلقت ف

ي ذلك المنظمات النسوية الت 
 
بما ف

ي »خالل المنظمات غي  الحكومية، مما يؤدي إل 
النشاط  ، وهو مصطلح يستخدم لوصف ديناميات«مأسسة الحراك المدب 

ا من المهنية والعقالنية اإلدارية. 
ً
ي سياق المنظمات غي  الحكومية، والذي يفرض مستوى معين

 
 الذي يحدث ف

ي وانتشاًرا للمنظمات غي  الحكومية،
وهو اتجاه أوضحه العديد من  19منذ التسعينيات، شهد العالم توسًعا للمجتمع المدب 

ويــــج للمنظمات غي  الحكومي . وتم الي  ي وكبديل للدولة المشلولة غي  القادر الباحثي  
ي المجتمع المدب 

 
ة ة كجهات فاعلة حيوية ف

الية.  ي وكذلك تطور المنظمات غي   20عل التعامل مع السياسات االقتصادية النيوليي 
، فإن تطور المجتمع المدب  وبالتالي

 . الممولة من بلدان « مات غي  الحكوميةازدهار المنظ»وشهدت بلدان الجنوب ما يسىم بـ 21الحكومية متشابكان إل حد كبي 

ي ذلك الحركات النسائية. 
 
 22الشمال. وهيمنت هذه المنظمات غي  الحكومية عل الحركات االجتماعية التحررية، بما ف
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ي أمريكا الالتينية لعملية 
 
،عل سبيل المثال، خضعت الحركة النسوية ف ي

قادت نضال النساء من  مأسسة الحراك المدب 

ي تختلف عن الحركات االجتماعية أو المجموعات الشعبية. وتتمي   المنظمات غي  خاللها المنظ
مات غي  الحكومية، والت 

افية واالعتماد عل الجهات المانحة.  وبالتالي تحول نضال النساء من حركة واسعة النطاق  23الحكومية بدرجة عالية من االحي 

ي ألمانيا. إل منظمات مهنية أصغر، كما تصف سابي   النغ المنظما
 
  24ت غي  الحكومية النسوية ف

ً
وتوضح إصالح جاد تحوًل

ق األوسط؛ بسبب تراجع الدولة وعدم قدرتها عل تقديم الخدمات،  ي الش 
 
مشابًها شهدته الحركات االجتماعية النسائية ف

 
ً
ي من خالل المنظمات غي  الحكومية. ووفق

ي دعم المجتمع المدب 
 
ا إلصالح جاد، تختلف بالتوازي مع رغبة المجتمع الدولي ف

قاعدة »المنظمات غي  الحكومية عن المجموعات القاعدية النشطة قبل التسعينيات ألن المنظمات غي  الحكومية ال تمتلك 

ة  25«.أدوات محلية»وال « شعبية كبي 

ق األوس ي الش 
 
اب اآلخرين يؤكدون أن المنظمات غي  الحكومية لعبت دوًرا مهًما ف

ّ
ت
ُ
ط، ال سيما فيما لكن العديد من الك

يــــع، قبل عام  ي  2011يتعلق بالسياسات والتش 
 
ي ظل األنظمة االستبدادية. ويشددون عل دور المنظمات غي  الحكومية ف

 
ف

ام بالمبادئ العامة للحكم الرشيد» ام بسيادة القانون، وااللي   وكانت  26«.الضغط عل الحكومات لتحمل المسئولية، وااللي  

ي المنظمات غي  الحكومية 
 
ا غي  متجانس من الظروف المحلية والمطالب المتنوعة ف

ً
ي تمثل طيف

ي تقودها النساء، والت 
الت 

ق األوسط، حات وقواني   ومؤسسات  27الش  ي تشكيل مقي 
 
ق األوسط؛ فيما يتعلق بدورها ف ي الش 

 
جزًء من ديناميات المقاومة ف

ي تقودها النساء جهات 28جديدة. 
ي المجال  وتعتي  المنظمات غي  الحكومية الت 

 
ي زيادة إدراك تواجد النساء ف

 
فاعلة رئيسية ف

 من أشكال 
ً
توضح نادين سيكا كيف ساهم  29«.التعبي  التنظيىمي للحركة النسائية»و« المشاركة االجتماعية»العام، وتمثل شكًل

ي مض قبل ثورة 
 
ا، ف

ً
ي تعمل تحت سيطرة النظام وتحتج عليه الحق

ي نضال النساء 2011ظهور المنظمات غي  الحكومية، الت 
 
، ف

 . ي الحقوق وحصول المرأة عل التعليم العالي
 
ا  30من أجل المساواة ف

ً
، وفق

ً
ي سياقات أخرى، مثل أمريكا الالتينية مثًل

 
وحت  ف

ي التسعينيات،« ازدهار المنظمات غي  الحكومية»أللفاريز، الذي انتقد 
 
ات المنظمات غي  الحكومية،  31ف يجب تنسيب تأثي 

ي استدامة التعبئة والتأثي  عل صنع السياسات. مع التأكيد ع
 
 32ل دور المنظمات غي  الحكومية ف

ي بداية االنتفاضة. فقبل عام 
 
، كمعارض للدولة، دينامية ظهرت ف ي

ل المجتمع المدب 
ّ
ي سوريا، شك

 
، عمد نظام بشار 2011ف

ي »األسد، الذي ُيعتي  أحد  ي العالم العرب 
 
ا ف

ً
ي »لـ 33،«األنظمة األكير استبداد

نزع أحشاء أي شكل من أشكال المجتمع المدب 

، إال أن 2001ورغم وجود العديد من المبادرات والمنظمات غي  الحكومية منذ عام  34«.المستقل أو المعارضة السياسية

اتيجيات  « التطوير االستبدادي»معظمها كانت بقيادة أسماء األسد، زوجة بشار األسد. وكانت هذه واحدة من العديد من اسي 

 . ؛ لتجنب الضغط الدولي فها نظام األسد إلظهار نفسه بشكل ديمقراطي
ّ
ي وظ

وكانت أسماء األسد الراعية الرسمية للعديد  35الت 

، وكانت تعمل تحت وصاية  من المنظمات غي  الحكومية لتمكي   النساء. إال أن هذه المنظمات افتقرت ألي استقالل سياسي

ها »لمجرد  النظام، ما يحد من نطاق المشاركة فقط تقديم الخدمات، والتعليم، والتدريب، والرياضة، وتنمية الشباب، وغي 

ا
ً
ي ُينظر إليها عل أنها غي  سياسية وبالتالي ال تمثل تهديد

ي غضون ذلك، قمع نظام األسد وقىص  عل  36«.من المجاالت الت 
 
ف

ي الوضع االجتماعي أو السياسي بشكل  أي تنظيمات وأحزاب ونقابات مستقلة قد تتحدى سلطته، وتحاول إحداث تغيي  
 
فعلي ف

 37عام، ووضع النساء بشكل خاص. 

ي 2011منذ عام 
 
ايد، خارج سوريا وداخلها، ال سيما ف ت المنظمات غي  الحكومية المناهضة لنظام األسد بشكل مي   ، انتش 

ي لم تعد تسيطر عليها الدولة. واضطرت العديد من الحركات االجتماعية الم
عل »حلية، كما الحظت رنا خلف، المناطق الت 

ي و« إبراز»من أجل التكيف مع موجة « التسجيل كمنظمات غي  حكومية
ي »المجتمع المدب 

جذب الدعم المالي والتقت 

ي   38«.األجنت 

ي جميع 
 
ي تحتاج استجابة فورية واالحتياجات الملحة ف

ي سوريا توسًعا بالتوازي مع ارتفاع الحاالت الت 
 
ي ف

شهد القطاع اإلنساب 

ي العالىمي منذ عام 
ا لما ذكره فيليب ريفمان، فقد سيطرت المنظمات غي  الحكومية عل القطاع اإلنساب 

ً
أنحاء البالد. ووفق

ي العالىمي إل 1965
ي إعادة تنظيم النظام اإلنساب 

 
نظام ». وساهمت المنظمات غي  الحكومية، مع الوكاالت العامة األخرى، ف

ي سوريا، الناشطي   إل تأسيس ودفع تدهور األو  39«.مساعدات دولية
 
ضاع المعيشية والحاجة الماسة للمساعدات اإلنسانية ف

منظمات غي  حكومية، أو االنضمام إليها، كي يصبحوا بدورهم جزًء من نظام المساعدات الدولية، ولتمكينهم من االستجابة 
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ي سعت بشكل أفضل لحاجة البالد لزيادة فرص العمل وتطبيق إدارة مالية فعالة. وتو 
تدريجًيا لتشمل  مأسسة الحراك المدب 

 . ي السوري، وجذب الناشطي   السوريي   كموظفي  
 40مجاالت مختلفة، ما أدى لتطوير المجتمع المدب 

ي سياق المنف  تصبح ظاهرة 
 
ي ف

ح ذلك ليو فورن؛ إذ يحول النشطاء السوريون  مأسسة الحراك المدب  أكير وضوًحا، كما يش 

ي لبنان نشاطهم السياسي إ
 
ي التغلب عل ف

 
ي تساعدهم ف

لكن الحد  41«.مشقة المنف  »ل مشاركة إنسانية، كنوع من الوكالة الت 

. إذ أن المشاركة  الفاصل بي   المشاركة اإلنسانية والنشاط السياسي غي  واضح، كما أوضحت ذلك جوانا سيميان وباسكال دوفي  

جم إل قطيعة كاملة مع المجال السياسي أو  ي 
ُ
 عل ذلك، يمكن للنقاش حول  42كمعارضة لفشل السياسة.   اإلنسانية ال ت

ً
عالوة

، الذي يتمحور  ي
ي عل النظام؛ إذ يتبع القطاع اإلنساب 

ا بإضفاء الطابع المؤسسي والمهت 
ً
ي أن يرتبط أيض

السياسة و القطاع اإلنساب 

ي يفرضها ا«: العقالنية اإلدارية»حول المنظمات غي  الحكومية، 
اف والمأسسة الت  كاء المحليون. االحي   43لمانحون ويطلبها الش 

ي عل النشاط قد يؤدي لتحويل 
ي هذا الصدد ترى إصالح جاد أن الميل إلضفاء الطابع المؤسسي والمهت 

 
قضية للتغيي  »وف

انية ثابتة ي ومي  
وع بخطة وجدول زمت   44«.االجتماعي إل مش 

وري تنسيب دينامية  ي لكن من الض 
ي سيا مأسسة الحراك المدب 

 
، ف

ً
؛ أوًل ي سياقي  

 
ي التنمية السياسية واالجتماعية ف

 
ق ودوره ف

، حيثما يكون الناشطون بعيدين عن بالدهم  ي سياق المنف 
 
االستبداد، حيث يتم تقييد وسائل المعارضة األخرى. وثانًيا، ف

ي ناميات وقواعدهم االجتماعية، كما سيتضح من خالل هذه الدراسة. وتهدف هذه الورقة إل دراسة دي
 مأسسة الحراك المدب 

ا ، وتحليل كيفية تأثي  االحي  اف عل المستوى الفردي والتنظيىمي كي   عل االحي 
، مع الي  ي برلي  

 
ف لحشد الناشطات السوريات ف

ها.   عل أنشطة المنظمات غي  الحكومية السورية وإعادة تأطي 

 

 المنهجية

 

ة الذاتية بنا  ي هذه الدراسة، أتبت  مقاربة السي 
 
. تم ذكر  22ًء عل ف ي برلي  

 
مقابلة شبه منظمة مع ناشطات سوريات يعشن ف

معظم المشاركات بأسماء مستعارة ألسباب تتعلق بالحماية والشية. وحصلت عل موافقة المشاركات بأسماء مستعارة وأسماء 

ي هذه الدراسة المنشورة. لقد سّهل لي موقعي 
 
ي  حقيقية، الستخدام بياناتهن واقتباساتهن ف

كامرأة   45،«من المجموعة»بصفت 

سورية كانت جزًء من الثورة السورية، الوصول إل الميدان. لقد استخدمت لجمع العينة طريقة كرة الثلج، حيث اتصلت 

ي بواحدة منهن، كنت أطلب منها تقديىمي إل ناشطات أخريات تعرفهن. أجريت 
ي كل مرة التف 

 
ي أعرفهن وف

بالناشطات الالب 

ي المتوسط. وتراوحت بعض هذه المقا
 
، وأخرى عي  برنامج زووم، واستغرقت المقابالت ساعتي   ف ي برلي  

 
بالت وجًها لوجه ف

ي أغلبيتهن من وسط اجتماعي غي  تقليدي، حيث يكون استقاللهن 
أعمار من قابلتهن بي   ثالثي   وخمسة وستي   عاًما. وتأب 

تنتىمي الناشطات إل الطبقة الوسىط أو الطبقة الوسىط العليا،  وحرية تنقلهن كنساء أموًرا متاحة نسبًيا من جانب أرسهن. 

ي تشكيل األدوار الجندرية ل
 
ي سوريا. ويلعب هذا العامل دوًرا مهًما ف

 
ى ف ي المدن الكي 

 
دى وهن ينتمي   أو أمضي   معظم وقتهن ف

ي 
 
ي هؤالء المشاركات؛ إذ ال يتم التضيق بالمعايي  الجندرية التقليدية بالضامة نفسها ف

 
ي سوريا، ال سيما ف

 
ى ف  األحياء المدن الكي 

ا بالنسبة 
ً
ي سوق العمل أكير تنوع

 
لنساء. لغي  التقليدية أو غي  المحافظة، وتكون الفرص المتعلقة بالتعليم والثقافة والمشاركة ف

، إحداهن حاصلة عل درجة ال ي جميع المشاركات حاصالت عل شهادة جامعية كحد أدب  من المستوى التعليىمي
 
دكتوراه ف

ية بطالقة، وخاصة األصغر  ي الجامعات األلمانية. وتتحدث معظمهن اللغة اإلنجلي  
 
العلوم الطبيعية، وبعضهن أنهت دراستها ف

 . ، ليس لدى المشاركات انتماء سياسي ألي حزب سياسي ا. وباستثناء اثنتي  
ً
 سن

ي 
 
ي من خالل أسلوب المالحظة بالمشاركة ف

ي نظمتها المنظمات النسوية. تم جمع جزء كبي  من بياناب 
سياق ورش العمل الت 

ي صيف عام 
 
ي الميدانية إل برلي   ف

ت إحداها شخصًيا خالل زيارب  ي حض 
نت، رغم أنت  تم عقد جميع ورش العمل عي  اإلني 

ي سوريا. وتناولت الورش قضا2020
 
يا . وحض  هذه الورشات ناشطات من برلي   وناشطات من دول الجوار وناشطات ال تزلن ف

، وعقدن ورش كتابة حول المنف  من منظور نسوي.   النساء، مثل المعرفة النسوية والعنف الجنسي
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: المستوى الفردي والتنظيمي  ى ي برلي 
ى
اف ف  دينامية االحت 

 

 بعد عام 
ً
، خاصة ي المنف 

 
ي حول المنظمات غي  الحكومية ف

ي والقطاع اإلنساب 
ي السياق السوري، تم تطوير المجتمع المدب 

 
ف

ي القطاع 2011
 
 ف

ً
اف خالل منفاهن األول إل البلدان المجاورة، خاصة ي هذه الدراسة، أشارت المشاركات إل بداية االحي 

 
. ف

ي تعزيز 
 
ي تم جمعها، أن المنف  يلعب دوًرا رئيسًيا ف

. ورغم أنه من الواضح، من البيانات الت  ي مخيمات الالجئي  
 
ي ف

 اإلنساب 

ي ك
اف بي   الناشطات الالب  ي سوريا»ن االحي 

 
ا مراعاة عامل الوقت والتطور العام  46،«جميًعا متطوعات ف

ً
إال أنه يجب أيض

ي حت  داخل سوريا. 
 للمجتمع المدب 

ي اعتقدن أن تغيي  
 لدى المشاركات، الالب 

ً
ي بداية الثورة، لم يكن مفهوم الدفع مقابل األنشطة المتعلقة بالثورة مقبوًل

 
 ف

. ا
ً
ا طويًل

ً
ي يسيطر عليها النظام إل البلدان المجاورة بعد النظام لن يستغرق وقت

نتقلت معظم المشاركات من المناطق الت 

ي 
 
ا ف

ً
ي ذلك الوقت، كان السياق السوري يشهد بالفعل ارتفاع

 
مأسسة عامي   أو ثالثة أعوام عل األقل من بداية االنتفاضة. ف

ي 
ي المناطق الحراك المدب 

 
اف بي   النشطاء، حت  داخل سوريا ف ي تسيطر عليها المعارضة. لقد مهد االنتقال إل ال واالحي 

بلدان الت 

اف األولية. وكان ا ي أوروبا، الطريق أمام المشاركات لتجربة االحي 
 
ي تعتي  بمثابة نقطة عبور لمنف  طويل ف

لوضع المجاورة، الت 

ي للسوريي   والسوريات، الناجم عن االنتقال وف
ي سوريا وما يصاحبهاالجتماعي واالقتصادي الصعب وغي  المواب 

 
 قدان وظائفهم ف

اف بي   النشطاء والناشطات السوريي   والسوريا ي دينامية االحي 
 
 رئيسًيا ف

ً
ي البلدان المضيفة المجاورة، عامًل

 
ت. من تحديات ف

ي المنظمات غي  الحكومية السورية أو الدولية، وتمكينهم بشكل أفضل 
 
ي عمل النشطاء والناشطات ف

 
ساهمت هذه الظروف ف

ي م
 
ي الحراك ف

 
ن الحفاظ عل سبل عيشهم. سارة )اسم مستعار( تبلغ من العمر أربعي   عاًما، وهي ناشطة سياسية شاركت ف

ي عام 
 
ي  2013سوريا. اضطرت سارة ف

 
لالنتقال من سوريا إل لبنان تحت ضغط من قوات األمن. تحدثت عن تجربتها األول ف

اف:  ي لبنان مكلفة للغاية، »االحي 
 
ا، لذلك كنت بحاجة للحصول عل المال ألتمكن من المعيشة ف

ً
والوضع االقتصادي كان سيئ

العيش هناك. من هنا بدأت الحكاية ]...[ كانت هناك منظمات غي  حكومية تتحصل عل التمويل وتقدم رواتب منخفضة 

ء ي
 47«.ألولئك الذين سّهلوا عملهم ]...[ هكذا بدأ كل س 

؛ إال أنه يمكن مع ذلك مالحظة اتجاه وبرغم أن هذه الظروف الصعبة ال تو  ي برلي  
 
مأسسة الحراك جد بالدرجة نفسها ف

ي 
ي بي   النشطاء والناشطات. فأغلب التعبئة تتم من خالل إطار عمل  المدب 

، وهو ما سنقوم بتسليط مأسسة الحراك المدب 

 الضوء عليه، سواًء عل المستوى الفردي أو التنظيىمي من خالل هذه الدراسة. 

 

اف« الشد»و« الدفع»المستوى الفردي: عوامل   المتعلقة باالحت 

ي عززت اتجاه 
ي البلدان المجاورة مثل لبنان وتركيا، فإن العوامل الت 

 
ي عل عكس الوضع الموجود ف

ال  مأسسة الحراك المدب 

ي 
ا باآلثار السلبية الت 

ً
، كحدث تحوي تتعلق فقط بالظروف االجتماعية واالقتصادية الصعبة، ولكنها ترتبط أيض ، يخلفها المنف  لي

ي منظمة غي  حكومية هو أحد ديناميات حشد الموارد 
 
ي ذلك حياتهم المهنية. فالعمل ف

 
عل حياة النشطاء والناشطات، بما ف

، إال أن اآلثار السلبية للم ي برلي  
 
. فرغم عدم وجود قيود قانونية فيما يتعلق بالعمل ف نف  لمعالجة آثار المنف  كحدث تحويلي

ي سوق العمل األلمانية، 
 
ي المنظمات غي  الحكومية السورية عل أولئك الذين يعملون ف

 
تعزز وضعية أولئك الذين يعملون ف

ي وتض 
ا فيما يتعلق بوضعهم القانوب 

ً
ورة األلمانية، وعندما يواجهون قيود ي السنوات األول عندما ال يتحدثون بالض 

 
 ف
ً
يــــح خاصة

 اإلقامة. 

ي المنظمات غي  الحكومية السورية من خالل عوامل يمكن دراسة دينامية ا
 
، الستعراض «الجذب»و« الدفع»لتوظيف ف

عوامل الدفع مرتبطة بسوق العمل األلمانية، وبالنسبة  48المصطلحات المتعلقة بالهجرة من إرنست جورج رافنشتاين. 

ي هذه
 
 عالًيا وذوي التعليم الجيد، مثل المشاركات ف

ً
ي برلي   ينطوي للنشطاء المؤهلي   تأهيًل

 
عل  الدراسة، فإن كونك أجنبًيا ف

ي العثور عل فرص عمل. 
 
 عقبات متعددة ف
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ي طورت فيها الناشطات عالقات وتجارب 
ي الوقت نفسه، ترتبط عوامل الجذب ببيئة المنظمات غي  الحكومية السورية الت 

 
ف

ات. لذل ي البلدان المجاورة فيما يتعلق بعملية اكتساب المهارات والخي 
 
كز ف ي هذا الميدان، والذي يي 

 
ك، أصبحن مؤهالت ف

ي المنظمات 
 
ة اندماجهن ف سّهل هذه الخي 

ُ
ي والتقييم والرصد والتدريب. ت

حول مجاالت مثل إدارة المشاريــــع والعمل اإلنساب 

،  بسوق العمل األلمانية التقليدية. وبالتالي
ً
، مقارنة ي برلي  

 
ي منظمة  غي  الحكومية السورية أو السورية األلمانية ف

 
فإن العمل ف

ي تتعامل مع آثار المنف  عل الحياة المهنية. 
ا من تعبئة الموارد الت 

ً
 غي  حكومية يصبح نوع

ي سوريا، إال أن التجربة ا
 
ا عن التخصص األصلي للناشطة ف ً ا كبي 

ً
ي كثي  من الحاالت، تختلف المهارات المكتسبة اختالف

 
ي ف

لت 

. ونتيج مرت بها خالل منفاها األول قد مكنتها  ي برلي  
 
ة من اكتساب المهارات األساسية الالزمة لتوظيفها من جانب المنظمات ف

نحو وسط المنظمات غي  الحكومية. ويصبح التوظيف داخل هذه « عامل الجذب»لذلك، أصبح منفاهن األول يلعب دور 

ي 
 
ي لم يطلي   اللجوء ف

ي حصلن بالتالي عل تض المنظمات غي  الحكومية أكير أهمية بالنسبة للناشطات الالب 
يــــح ألمانيا، والالب 

ور   إقامة للعمل أو الدراسة. إذ ال تتلف  هذه الناشطات أية مساعدات مالية من الدولة. لذلك، فإن العثور عل وظيفة يعد رص 
ً
ة

. وتوفر الم ي
ي سوق العمل األلماب 

 
ورة قد تعيق تعلمهن للغة األلمانية واندماجهن ف نظمات غي  ملحة بالنسبة لهن؛ وهي رص 

ي الرواتب وهشاشة 
الحكومية السورية للناشطات فرص عمل، مما يساعدهن عل إيجاد مخرج من هذا المأزق، برغم تدب 

 . ي برلي  
 
ي المنظمات غي  الحكومية السورية ف

 
 الوظائف ف

ي سوريا 
 
ة ف ي دمشنايا )اسم مستعار( تبلغ من العمر ثمانية وثالثي   عاًما، وهي ناشطة نسوية من مدينة صغي 

 
ق . عاشت نايا ف

ي الثورة وانتقلت إل ألمانيا عام «. منفتحة»وهي تنحدر من عائلة 
 
ي العثور عل   2016شاركت ف

 
كباحثة. تتحدث عن تجربتها ف

لم أتمكن من العثور عل وظيفة خالل األشهر الستة األول. كنت هنا »وظيفة وتوظيفها من جانب الجمعيات السورية: 

ي تضيــــح إقامة كل بتضيــــح إقامة من أج
ء. كانوا يمنحونت  ي

ل البحث. بعد ذلك انتىه تاريــــخ صالحية تضيحي ولم يكن لدي س 

ء، ال األمان االجتماعي وال المال. لذلك بدأت العمل مع  ي
ثالثة أشهر حت  أجد وظيفة. إنه ]تضيــــح اإلقامة[ ال يوفر أي س 

ي البداية. بدأت العمل كباحثة مستقلة 
 
 49«.مع ثالث جمعيات. لقد كنت بحاجة إل راتبالجمعيات السورية ف

ي ظل قسوة االحتياجات المالية الملحة، كيف تعمل المنظمات السورية 
 
ي البحث عن عمل، ف

 
تعكس تجربة المشاركات ف

ة يئغي  الحكومية كحل عملي آلثار المنف  عل الحياة المهنية. لذلك، فإن دينامية الدفع والجذب بي   سوق العمل األلمانية وب

اف بي   الناشطات ودينامية التوظيف  ي لموجة االحي 
ورية لفهم هذا التحليل الجزب  ي المنف  رص 

 
المنظمات غي  الحكومية ف

 لدى منظمة غي  حكومية. 

ي المنف  له جانبا أخر يتجسد 
 
ي حالة النشطاء السوريي   ف

 
، إال أنه ف ي المنف 

 
ة بي   الناشطي   ف اف ظاهرة منتش  ورغم أن االحي 

ي الش
 
ي سياق الثورة السورية، أن يولد شعوًرا ف

 
عور بالذنب. يمكن لعملك كموظف لدى منظمة سورية غي  حكومية تعمل ف

ي النشطاء والناشطات رواتب مقابل عمل يهدف لخدمة مبادئ الثورة السورية، و/ أو خدمة 
بالذنب. وقد تكون فكرة تقاض 

 . مأسسة معضلة بي   موجة ]»تصف نايا هذه المسألة بأنها و  50الشعب السوري، مصدر قلق لبعض الناشطات والناشطي  

ي 
ي الحراك المدب 

 
[ الذي يقتل التطوع من أجل القضية، واالحتياجات االقتصادية للبلد ككل وليس فقط احتياجات الناشطات ف

ي إشارة إل اتجاه 
 
ي المنف  ]ف

 51داخل سوريا[".  مأسسة الحراك المدب 

ي سوريا وتشكل هذه المعضلة جزًء من الجدل ال
 
 النشطاء الذين بقوا ف

ً
، خاصة سياسي األوسع بي   النشطاء السوريي  

ي الشتات، حول 
 
ي منظمات غي  حكومية بـ«معارضة الفنادق»والنشطاء ف

 
كسب قوتهم »، متهمي   النشطاء الذين يعملون ف

 «.عل حساب دماء الشعب السوري

ي المنف  العامال 
 
د أوضاع الناشطات ف

ِّ
ي المنظمات السورية غي  الحكومية، وبالتالي فهن يتغلي   كل ما سبق ذكره ُيعق

 
ت ف

. تتعلق اآللية األول بالتطوع   »عل هذه المعضلة من خالل آليتي   أساسيتي  
ً
بالتوازي مع العمل مدفوع األجر من أجل « قليًل

إحدى المنظمات الثالث  التخفيف من الشعور بالذنب. قد تختار الناشطات جمعية أخرى تتطوعن فيها، كما فعلت نايا مع

ي العمل بجدية أكي  ولساعات أكير مما تتطلبه الوظيفة. فمن خالل 
 
ي كانت تعمل فيها. أما آلية المسايرة الثانية فتتمثل ف

الت 

ن أنفسهن يخدمن الثورة السورية. وبالتالي فإنهن  ي الدراسة أنهن يعتي 
 
بذل جهد أكي  مما هو مطلوب، ذكرت المشاركات ف

ي الذي يفرض العديد من يطمسن الح
، ونتيجة لذلك، يكتسي   استقاللية عن اإلطار المهت  ي والسياسي

امهن المهت  دود بي   الي  
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ير أن  ي العمل آلية تأقلم للتعويض عن شعورهن بالذنب ولتي 
 
القواعد، مثل تحديد ساعات الدوام والمهام. ويصبح اإلفراط ف

ي ا« آسيا»يدفع لهن أجر. 
 
ي سوريا. غادرت سوريا إل دولة مجاورة وانتقلت ناشطة سياسية شاركت ف

 
الحتجاجات السلمية ف

. تعمل مع مجموعة سورية لمنارصة حقوق اإلنسان. تتعامل مع عملها بهذه الطريقة:  ا إل برلي   ً ا. ال »أخي  ً ي كثي 
التطوع يريحت 

. ليس من السهل العمل مع منظمة  ي
ير ذاب  ي أتقاض  ؛ كثي  من ]…[أعلم، ربما جزء منه هو تي 

الناس ينظرون لي ]بغرابة[ ألنت 

ا أصل إل لحظات أوشك فيها عل االنهيار. أنت تعمل من أجل قضية وتكسب 
ً
، وأحيان

ً
أجًرا مقابل ذلك. ليس األمر سهًل

. من المؤكد أننا كسور  ي غي  السوريي  
ي ال أتعامل مع هذه القضية مثل زمالب 

ي الوقت نفسه، من المؤكد أنت 
 
يي   المال، ولكن ف

ي عل أنها وظيفة من التاسعة إل الخامسة؛ أشعر دائًما 
ا من رؤية وظيفت 

ً
، نعىطي بقدر ما نستطيع. لم أتمكن مطلق نعىطي الكثي 

ي أن أنىهي األشياء
 52«.بأنها قضية ملحة وأنه ينبع 

افها لنفسها من خال ر آسيا احي   ل اإلرصار عل أنها ال للتغلب عل مشاعر الذنب وتصور السوريي   اآلخرين عن وظيفتها، تي 

ي المرتب
اف عل المستوى الجزب  ي يتعامل بها زمالؤها. كل هذا يفش ديناميكية االحي 

طة تتعامل مع مهنتها بالطريقة نفسها الت 

اف عل المستوى التنظيىمي من خالل تسليط الضوء عل المشاركة  ي الوقت نفسه، من المهم فهم االحي 
 
بالناشطات أنفسهن. ف

 ظمة غي  الحكومية وعملها. داخل المن

 

ة المدى : المعايت  المهنية والمشاري    ع قصت   المستوى المؤسسي

ي 
 
ي تسجيلها رسمًيا بموجب القانون لدى محكمة محلية تسىم ف

 
 ألمانيا، تتمثل الخطوة األول إلنشاء منظمة غي  حكومية ف

Amtsgericht . ي أو الرسىمي هو سمة
اف القانوب  ، فإن االعي  ويتعلق هذا بمعظم  53أساسية ألي منظمة غي  حكومية. وبالتالي

ي ألمانيا و 
 
ورة مسجلة ف ي ال تكون بالض 

ي ذلك المنظمات عي  الوطنية الت 
 
، بما ف ي برلي  

 
قد المنظمات غي  الحكومية الموجودة ف

ا االع 
ً
ي أيض

اف من جانب القانون فحسب، بل يعت  ي االعي 
اف هنا ال يعت  اف من جانب طيف يكون لها فقط فرع هناك. االعي  ي 

كاء المحليي   والكيانات الدولية المهتمة بالقضية السورية.   من الش 

ل تطوير قنوات  ي منظمة غي  حكومية ُيسهَّ
 
إن إضفاء الطابع المؤسسي عل المشاركة من خالل هيكل رسىمي يتمثل ف

م عالىمي يدعم هذه المنظمات غي  االتصال مع صانعي القرار والكيانات المتخصصة، الذين يشكلون بدورهم جزًء من نظا

ف بها. لذا، تصبح  ي الحكومية ويعي 
ي تقتضيها  مأسسة الحراك المدب 

ي سياق المنف  إحدى ديناميات تعبئة الموارد الت 
 
ف

المنظومة. تعزز تجارب الناشطات والناشطي   مع صانعي القرار والهيئات الدولية أهمية المنظمات غي  الحكومية حينما يتعلق 

وري لألنشطة األمر  اف بالقضايا أو المطالب. كما تسهل المنظمات غي  الحكومية الحصول عل التمويل، وهو أمر رص  باالعي 

ا لرواتب المو 
ً
وري أيض . التمويل رص  ي البلد األصلي

 
 بالمشاركة السياسية ف

ً
ي تم تحويلها مقارنة

، والت  ي المنف 
 
ي تحدث ف

، الت  ظفي  

انية محد -عمل واألبحاث والفعاليات والحمالتمثل ورشات ال-غي  الحكومية وتتطلب األنشطة المختلفة للمنظمات  دة. مي  

ي تمت مقابلتهن. 
 لبناء قدرة المنظمة وتغطية تكلفة أنشطتها، كما أشارت العديد من األشخاص الالب 

ً
 54وتستخدم األموال عادة

ا للناشطات قبل جائحة كوفيد
ً
ي جلسات السفر من برل 19-عل سبيل المثال، كان ممكن

 
ي   إل جنيف لإلدالء بشهادتهن ف

ي ال تستطيع الناشطات تغطيتها 
انية محددة لتغطية تكاليف السفر واإلقامة الت  األمم المتحدة. تتطلب هذه الرحلة مي  

ي تم حشدهم من أجل قض
ي ال يتقاض  أفرادها أجوًرا )مثل الناجيات والناجي   وأرسهم الت 

ورة. لذلك، حت  الحركات الت  ية بالض 

ا لمن 
ً
اف، ومن ثم تغطية تكلفة أنشطتهم. وطبق ( يجب أن تكون جزًء من هذه المنظومة، من أجل االعي  ي

االحتجاز التعسف 

، فإن  عقدت معهن المقابالت، فإن الدفع مقابل الحشد للبحث عن أحد أفراد األرسة المحتجزين يعد أمًرا غي  مقبول. وبالتالي

ي قضية تهم النشطاء والن
 
ي منظومة المنظمات غي  الحكومية. النشاط ف

 
 اشطات شخصًيا يعيق اندماجهم ف

مع ذلك، ال تزال هذه الحركات تشكل جزًء من هذا المنظومة الشاملة للمنظمات غي  الحكومية، وذلك من خالل منظمات 

ي حركة العائالت من أجل الحرية
 
 ذات صلة. ال يتقاض  النشطاء ف

ً
راتب مقابل تعبئتهم  أي 55غي  حكومية أخرى تمارس أعماًل

اكات –« أحبائهم»ألنهم يناضلون من أجل  باإلضافة إل ذلك، فإن المنظمة غي  مسجلة كمنظمة غي  حكومية. لكن لديهم رس 

. اعتقلت  ي حزب العمل الشيوعي
 
مع ثالث منظمات تدير تمويلها وعالقاتها وجميع القضايا اإلدارية. فدوى محمود عضوة ف

قل وُسجنت لمدة  1992عام 
ُ
ي ظل نظام حافظ األسد. كانت ناشطة سياسًيا إل جانب زوجها حينما بدأت الثورة. اعت

 
عامي   ف
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ي عام 
 
ي مطار دمشق حي   عادا من الصي   ف

 
ي عام 2012زوجها وابنها ف

 
، إلجراء مفاوضات سياسية. انتقلت فدوى إل برلي   ف

ي تأسيس حركة ، حيث تعيش اليوم كالجئة سياسية. بعد عامي   من المنارصة 2015
 
الفردية لقضية االحتجاز، شاركت ف

ي عام « عائالت من أجل الحرية»
 
. ليس من ». وتوضح فدوى: 2017ف ي حركتنا تطوعي بالتأكيد. إنها قضية المعتقلي  

 
العمل ف

الممكن الحصول عل أموال؛ ونحن لم نسجل كمنظمة غي  حكومية. ال نريد أن نكون جزًء من منظومة المنظمات غي  

ي »و« من أجل سوريا»–لكن ثالث منظمات ]…[. حكومية؛ تاريــــخ المنظمات غي  الحكومية محبط ال
 –«النساء اآلن»و« دولت 

وع معي     56«.تمارس هذا العمل لصالحنا. أنها تغىطي تكاليفنا؛ يتقدمون بطلب للحصول عل أموال باسم الحركة ]...[ لمش 

ي مأسسة ورغم أن هذه الحركات تحاول مقاومة ظاهرة 
، إال أنها تشكل جزًء منها من خالل المنظمات األخرى الحراك المدب 

ي المن
 
وري لتنفيذ األنشطة المختلفة ف ي والتمويل، وكالهما رص 

ي توفي  نوع من الطابع المؤسساب 
 
ي تلعب دوًرا توجيهًيا ف

. الت  ف 

ا من العقالنية اإلدارية. وتجي  
ً
ومية  إدارة هذا التمويل المنظمات غي  الحكإذ يفرض كل الطابع المؤسسي والتمويل مستوًى معين

ي مؤسساتهم. للحصول عل األموال، تحتاج الناشطات إل التقديم عن 
 
عل اتباع المعايي  المهنية وخلق وظائف محددة ف

ي االقي  
 
ة زمنية محددة وللمهام المذكورة ف  لفي 

ً
اح، فإنهن يتلقي   تمويًل

ا لالقي 
ً
وع. وفق اح لمش  ي طريق كتابة اقي 

 
هاية ناح. ف

ر جميع النفقات. وتستلزم هذه الخطوات منطق العقالنية اإلدارية وتتطلب  وع، يجب عليهن كتابة تقرير مالي يي  المش 

مناصب وظيفية محددة. تميل هذه المشاريــــع ألن تكون مصممة عل المدى القصي  وتركز عل قضايا معينة، إذ يفضل 

ي كثي  من األحيان، تقديم 
 
ة من التمويل لمشاريــــع ذات مواضيع محددة. المانحون، ف  مبالغ صغي 

ة من الحشد؛ عل سبيل المثال، تغطية تكاليف األنشط اح بعي   االعتبار الحاجة لتمويل أجزاء صغي 
، يأخذ كل اقي  ة وبالتالي

 لتنفيذ المزيد من المشاريــــع من أجل التمك
ً
ة المدى مثل ورشة عمل أو حملة. يولد هذا المنطق ميًل ن من الحصول عل قصي 

، فإن منطق التمويل من خالل هذه المنظوم ة المزيد من التمويل، والذي بإمكانه ضمان االستمرارية المالية للمنظمة. وبالتالي

ي النضال. ويحدث هذا التحول ألن التمويل واألنشطة يعزز كل منهما اآلخر. بعبارة أخرى، 
 
ي حد ذاته إل تحول ف

 
سيؤدي ف

ي 
 
ي تؤثتحتاج الناشطات ف

ة المدى الت   إل األموال للقيام بأنشطة، والتمويل نفسه يولد ديناميكية من المشاريــــع قصي 
ر  المنف 

 ، ي
عل هذه األنشطة. باإلضافة إل ذلك، قد تؤدي هذه الدينامية إل المنافسة بي   المنظمات بسبب نقص الموارد. خالل بحتر

ي ت
شكلن جزًء من هذا النظام. وتصف الناشطات وسط المنظمات غي  الحكومية يتم تداول هذه المعلومات بي   الناشطات الالب 

ي بأنه تنافسي ومتعب. ويستدعي هذا الجانب 
، والذي يرتبط بالقضايا المالية والتفاعل بي   المنظمات، مأسسة الحراك المدب 

ي دراسة مستقبلية. 
 
 إل معالجة ف

ي ذلك إصالح، والنغ 
 
مأسسة الحراك وشاهيم وبراكاش المذكورات أعاله، أن ظاهرة أوضحت العديد من الباحثات، بما ف

ي 
ة واستبدالها بعدد صغي  من  المدب  ، ما يؤدي إل فقدان قاعدة شعبية كبي  ي عل الحركات االجتماعية والعمل التطوعي

تقىص 

، حيث فقدت الحركة االجتماعية ي سياق المنف 
 
وع. لكن ف بالفعل قاعدتها  الموظفي   المتقدمي   للحصول عل تمويل للمش 

ا إمكانية أكي  لـ
ً
شمان(،« الخروج»الشعبية بسبب المسافة، ولديها أيض ت و. هي  مأسسة أؤكد أن  57)اقتباس من مصطلحات ألي 

ي 
ا. إذ تمثل المنظمة غي  الحكومية  الحراك المدب 

ً
 للحفاظ عل المشاركة، ويمكن أن تلعب دوًرا مختلف

ً
يمكن أن تكون بديًل

ي 
 
ي بلد المنشأ، مما يوفر سمساحة للتعبئة ف

 
احة  سياق المنف  الذي يمكن أن تكون فيه إمكانية فك االرتباط أعل مما هي عليه ف

لمجموعة من األنشطة والتخصصات مثل المنارصة وتوثيق انتهاكات حقوق اإلنسان والبحث وتوفي  الخدمات. بتعبي  أدق، 

ي المنف  تماًما من « خروج»دون  وعل المستوى الفردي، تحُول المنظمات غي  الحكومية
 
النشطاء والناشطات السوريي   ف

 النضال أو تركه، فىهي تبقيهم عل اتصال بالقضية السورية من خالل توفي  فرص العمل ونسج روابط التضامن بينهم. 

 

ي 
ى
ي مأسسة الحراك المدن

 
 : الحيلولة دون الخروج الكامل والفضاء الذان

 

 عىل االرتباطإعاقة الخروج الكامل والحفاظ  

ي 
 
 ف

ً
، خاصة ي  حياتهم من جديد من الصفر. إن االنتقال إل بلد أجنت 

ي المنف 
 
ي تم جمعها، يبدأ المهاجرون ف

ا للبيانات الت 
ً
وفق

، له آثار سلبية وينطوي عل أنواع فريدة من الخسارة. إنه  ي
ي»سياق الحرب والنف  يفرضه القمع والقسوة، ما « انفصال جي 
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ا عاطفًيا واجتماعًيا. يسبب حالة من عدم 
ً
« الخروج»لذلك، فإن إمكانية  58التوازن تؤثر عل جميع جوانب الحياة وتسبب تمزق

ي البلد األم بسبب المسافة الجغرافية والعواقب االجتماعية. 
 
ي بلد المنف  منها ف

 
من التعبئة أو النضال يمكن أن تكون أعل ف

ي منظمة غي  حكومية يمك
 
ي « الخروج»ن أن يُحول دون لكن العثور عل وظيفة ف

 
الكامل، ويعيد النشطاء إل بيئة النضال ف

 .  برلي  

ي 
ي قابلتهن الخروج من الثورة السورية أو االبتعاد عنها؛ من أجل إعطاء األولوية لحياتهن، الت 

  قررت بعض الناشطات الالب 

ي البلد المضيف من حيث ت
 
علم اللغة والدراسة. لكنهن وجدن أنفسهن كانت بحاجة إلعادة بناء من الصفر، ومحاولة التقدم ف

ي منظمة سورية غي  حكومية تركز عل الثورة. رغم أن عملهن مختلف 
 
ي النهاية تعملن ف

 
لمجتمع السوري امن العمل مع -ف

، إل المنظمات الدولية، إل المجتمع المضيف، إل العمل الذي يركز عل سوريا نفسها ي النهاية يخدمإ -المحلي
 
ن ال أنهن ف

ي سياق تكون فيه الناشطات بعيدات عن 
 
القضية السورية بطريقة أو بأخرى. هن يحافظن عل النضال عل قيد الحياة ف

ة واألدوا ا لمفاهيم القاعدة الشعبية الكبي 
ً
ت القاعدة الشعبية عل األرض بسبب المسافة. أنا أعتقد أن المنف  نفسه يضع حد

ة يجب المحلية. لذلك، فإن االدعاء بأن االح اف يحول نضال النساء من حركة واسعة النطاق إل منظمات مهنية صغي  ي 

ي منظمة غي  حكومية يعيق الناشطات، كما أوضحت نايا، من 
 
ي سياق النضال عن بعد. العمل ف

 
االبتعاد عن الوضع »تنسيبه ف

 من حيث االنخراط؛ بمعت  آخر، فهو يقلل من إمكانية الخروج الكامل. « السوري

ي األعمال اإلنسانية. انتقلت جلنار 
 
ي سوريا ثم نشطت ف

 
ي االحتجاجات السلمية ف

 
أحمد ناشطة مدنية وصيدالنية شاركت ف

كي   عل تعلم اللغة والدراسة. لكنها وج2015ثم إل ألمانيا عام  2013إل تركيا عام 
ي بداية منفاها، قررت جلنار الي 

 
دت . ف

ي عام 
 
ي منظمة تدع  2017نفسها ف

 
ي من أجل التغيي  Impactتعمل ف

. وتهدف هذه المنظمة لتمكي   المجتمع المدب 

ي السوري. 
، وذلك بإجراء البحوث وبناء القدرات التنظيمية. وينصب تركي   المنظمة األساسي عل المجتمع المدب  الديمقراطي

ي تركيا، ولديها وتشغل جلنار منصب مديرة قسم البحث والتوجيه والتقييم. وهو المجال نفسه الذي عملت فيه أث
 
ناء المنف  ف

ي السوري بهدف تقييم
ا حول المجتمع المدب 

ً
اكمة. يجري فريق جلنار، ومقره برلي   وسوريا، أبحاث

ة المي   ثالث سنوات من الخي 

ا بشكل 
ً
ي السوري، وتعمل أيض

ي دعم المجتمع المدب 
 
احتياجاته وتحدياته من أجل دعمه. ومن خالل وظيفتها، تساهم جلنار ف

ي الوسط النضالي وثيق 
 
ا ف

ً
. نتيجة لذلك، أصبحت جلنار أكير انخراط ي برلي  

 
ي سوريا وف

 
يكة ف -مع نشطاء من المنظمات الش 

عمل األخرى بصفة طوعية. ورغم أنها ال تعتي  تحض  ورش ال -فباإلضافة إل حضور ورش العمل والفعاليات بسبب عملها

ا من المشاركة السياسية، إال أنه يعيد
ً
، ما يسمح لها بالتعامل مع القضايعملها نوع ا ها إل السياق السوري والوسط النضالي

ي سياق المنف  الذي ال تستطيع من خالله 
 
ي قلب الثورة السورية. أصبحت مهنتها مكرسة للقضية السياسية ف

 
الموجودة ف

ا، من نواٍح الوصول المبارس  إل الميدان أو التعبئة الشعبية. ورغم أن جلنار تعتي  عملها مجرد مهن
ً
خرى، أة، إال أنه يخدم أيض

 قضية الثورة السورية بشكل عام. بالتالي لم تعد الحدود بي   النضال والمهنة واضحة بالنسبة لجلنار. 

ا، ال ترى الناشطات عملهن كمهنة فقط. هن ينظرن إليها بشكل مختلف، كما ذكرت آسيا أعاله، من 
ً
ي حاالت أخرى أيض

 
ف

ي سوريا. وهو خالل بذل المزيد من ا
 
لجهد كنوع من النضال؛ أو من خالل اعتباره واجًبا يجعلهن عل اتصال بقاعدة شعبية ف

ي المنظمات السورية غي  الحكومية حاولن تكريس 
 
ي لم تعملن ف

 بي   التوظيف والنضال. حت  المشاركات الالب 
ً
ما يعكس تداخًل

ي عملهن 
 
امهن بالنضال ف . ومن األمثلة عل هذه عملهن لخدمة القضية. وينعكس الي   ي المنف 

 
الذي يصبح جزًء من المقاومة ف

ي تستهدفن النظام 
ي مجال العدالة عي  الوطنية، والالب 

 
ي كيانات أوروبية ف

 
ي تعملن ف

المقاومة المحاميات السوريات الالب 

 .  وتتعاونن مع الناجيات والناجي  

ي دمشق عام وخمسي   عاًما، بدأت ا العمر واحد جمانة سيف محامية تبلغ من 
 
ي مجال حقوق اإلنسان ف

 
لعمل كناشطة ف

ي الثورة السورية. وتعمل 2001
 
ي بيئة سياسية للغاية وانخرطت ف

 
. نشأت جمانة وتعلمت ف كي   عل السجناء السياسيي  

، مع الي 

ي برلي   منذ عام 
 
ي للحقوق الدستورية وحقوق اإلنسان. تعمل جمانة مع فريق  2017ف ي المركز األوروب 

 
سوريا، وتركز  كباحثة ف

ي أبريل 
 
ي بدأت ف

. األول هي محاكمة الخطيب، الت  ي أجهزة 2020عل قضيتي   قانونيتي  
 
، بمقاضاة مسئولي   رفيعي المستوى ف

ي المسئولي   عن الجرائم 
حت رفعها، إذ تقاض  المخابرات السورية عل جرائم االختفاء القشي والتعذيب. والثانية هي قضية اقي 

ي القائمة عل النو 
 
ي مرافق االحتجاز بعد تقديم شكوى من جانب سبع ناجيات إل المدعي العام االتحادي ف

 
ع االجتماعي ف
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ي يونيو 
 
ي يرتكبها النظام ]...[ ». تتحدث جمانة عن وظيفتها قائلة: 2020كارلشوه ف

يتمحور عملي حول قضيتنا والجرائم الت 

ي النهاية قضية حقوقية
 
 59«.تستهدف فضح هذه االنتهاكات والجرائم عندما أعمل مع الناجيات، فىهي ف

ي استهداف النظام والعمل مع الناجي   والناجيات هو عمل من أجل القضية. إنه جزء من تعبئة 
 
ترى جمانة أن جهودها ف

ي أوروبا للسعي لتحقيق العدالة االنتقالية، وهو بحد ذاته نوع من المشاركة السياسية. إذ يو 
 
جه الجاليات السورية المنفية ف

، حيثما فقدت الحركة  ي سياق المنف 
 
النشطاء والناشطات نضالهم من خالل مهنهم داخل المنظمات غي  الحكومية. لذلك، ف

ي منع الخروج الكامل وتعزيز 
 
ة، يمكن للتنظيم غي  الحكومي ممارسة دور مختلف ف االجتماعية بالفعل قاعدتها الشعبية الكبي 

ي الوقت نفسه
 
ي النضال. ف

 
ي توفي  مساحة عاطفية المشاركة ف

 
ي المنظمات غي  الحكومية أن يلعب دوًرا ف

 
، يمكن لالنخراط ف

. وتتعارض هذه المساحة مع الطريقة الذكورية التقليدية  ي المنف 
 
وذاتية للتفاعل وروابط التضامن بي   النشطاء والناشطات ف

ي يفرضها مسار 
اف الت  ي مأسسة الحراك اللفهم العقالنية اإلدارية واالحي 

 . مدب 

 

: مساحة ذاتية ومشاعرية للتضامن ي
 ورش عمل منظمات المجتمع المدنى

ي الشت
 
ي حالة الناشطات ف

 
ات، رغم اعتبار المنظمات غي  الحكومية عموًما مساحات للعقالنية اإلدارية والمعايي  المهنية، لكن ف

يمكن أن يعزز هذا الفضاء روابط التضامن يمكن للمنظمات غي  الحكومية توفي  مساحة ذاتية ومشاعرية للتفاعل بينهن. 

ي تمت مالحظتها من خالل هذه 
ي سوريا. من األنشطة الت 

 
ي ذلك ف

 
ي بلدان مختلفة، بما ف

 
ي تعشن ف

ويقرب الناشطات الالب 

الدراسة كانت ورشة العمل النسائية. نظمت المنظمات غي  الحكومية ورش عمل نسائية عقدت غالبيتها عي  زووم، باستثناء 

. تم اإلعالن عن هذه الورشات عل صفحات وسائل التواصل االجتماعي الخاصة بالمنظمات، واح ي برلي  
 
دة عقدت ف

ا لذلك، يمكن اعتبار هذه الورش بمثابة مساحة عي  
ً
ي دول مختلفة. وفق

 
ي يعشن ف

واستهدفت النساء، خاصة الناشطات، اللواب 

، وطنية. عقدت الجلسات من جانب مدربات، وهدفت لزيادة  الوعي حول قضايا المرأة المختلفة، مثل العنف الجنسي

ي المقام األول توفي  معرفة محددة؛ فقد انتىه 
 
ي بعض الحاالت، استهدفت ف

 
والمعرفة النسوية، واالندماج. ورغم أن الورش، ف

ي تتحدى المعايي  التقليدية ل
ا لتوفي  مساحة نسوية مشاعرية وذاتية أو شخصية، والت 

ً
اف وتقرب الناشطابها األمر أيض ت الحي 

 .  من بعضهن البعض من خالل ديناميتي  

ات الشخصية. تبدأ ورشات العمل بعرض تقدمه المدربة سواء كان ناشطة أو أكاديمية  ترتبط الدينامية األول بمشاركة الخي 

ك وقت للحضور للتفاعل وطرح األسئلة والمشاركة. ورغم أن جزًءا من ر  ي كإجابةأو كاتبة. بعد العرض، ُيي 
 دود الفعل هذه يأب 

ات أنفسهن.  ايد عل قصص الحارص  ة للعرض؛ إال أن جانًبا مهًما آخر لهذا الجزء من الورشة هو أنه أصبح يركز بشكل مي   مبارس 

إذ يحفز العرض ذكريات الناشطات، ويشجعهن عل الحديث عن التجارب الشخصية ذات الصلة. يمكن االطالع عل هذه 

ي ضوء الم
 
ز القصص ف ي معظمها بقضايا النساء، وبالتالي يمكن أن تي 

 
ي تتعلق ف

ي ورشة العمل، والت 
 
ي تم تناولها ف

وضوعات الت 

قصص عن معاناة النساء أو تحديات مثل القهر االجتماعي والعنف. وتشكل المأساة السورية، إل جانب الحرب وخسائرها، ال 

ي القصص المروية. إذ تو 
 
، مكونات أساسية ف ي

فر أنشطة ورشة العمل مساحة يمكن للناشطات من خاللها التعبي  سيما النف 

ي معظمها، مؤلمة ويمكن 
 
ي تكون، ف

ي تبت  حول المعاناة. يتم استحضار المشاعر الت 
عن أنفسهن وتحدي التجارب الصعبة الت 

ات كذوات عاطفية   أن تنتىهي بالدموع. وبالتالي تتم إعادة تشكيل ورشة العمل كمساحة تسمح للناشطات بأن تكن حارص 

ي تم تشكيلها من خالل إطار عمل 
بإرهاقهن ومشاكلهن وألمهن. خالل هذا المسار، يمكنهن االبتعاد عن العقلية المهنية الت 

 المنظمات غي  الحكومية. 

تعمل هذه الدينامية عل تحويل المناقشات والتفاعالت داخل ورش العمل لنقاشات شخصية تهم المشاركة نفسها، حياتها  

 من كونها موظفة طغت عليها المشاريــــع والمهام الوظيفية والقواعد المهنية المحددة كا
ً
مرأة وابنة وأم وزوجة وناشطة بدًل

ي ذلك العقالنية 
 
امات. وبالتالي فإن ورش العمل هذه تمثل قطيعة عن المعايي  المهنية التقليدية، بما ف إلدارية اوالمعايي  وااللي  

ي تفرضه
ا 3، 2، 1نظام »ا المنظمات غي  الحكومية كنظام. هذا النظام الذي تسميه جلنار بـوتبدد الشخصية الت 

ً
، ،... ليس لطيف

 60«.وال قريًبا من الشخص
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ي يناير 
 
ي المفاهيم »ورشة عمل لمدة خمسة أيام بعنوان « النساء اآلن من أجل التنمية»، نظمت منظمة 2021ف

 
الخوض ف

ين «. النسوي السوريواألدوات النسوية إلثراء الفكر والعمل  تها حوالي عش 
مت الورشة أكاديميتان وكاتبتان نسويتان وحض 

ّ
قد

، الروائية النسوية المضية،  61امرأة، معظمهن ناشطات.  تم تصميم اليوم الثالث لمناقشة الكتابة النسوية، ونظمته نورا أمي  

ي باريس م
 
ي تعيش ف

. بدأت كلتا المدربتي   جلساتهما بتقديم 2012نذ عام وسمر يزبك، المعارضة السورية والكاتبة النسوية الت 

ي 
 
؟،«. األدب المحكوم باألبوية»كتابات نسوية ونضال الروائيات النسوية ف ات: لماذا ال تكتبي    للحارص 

ً
 62ووجهت يزبك سؤاًل

د هذا السؤال مجموعة من القصص والتجارب الشخصية، ما أثار مشاعر قوية بي   الحضور. 
َّ
سناء )اسم  ودعتهن للرد. ول

 : ي الكتابة عل النحو التالي
 
ي سوريا، شاركت تجربتها ف

 
أعادت هذه المناقشات ذكريات قديمة، »مستعار(، مشاركة تعيش ف

ي بداية الثورة 
 
ي من الزواج ]...[ ف

ي وصديقها. منعتهم عائلت 
ي أريد البكاء. بدأت الكتابة عندما كنت طفلة، عن أخت 

وأشعر أنت 

ا عنه كتبت عن والدي. آخر م
ً
وه كجثة، لذلك توقفت عن الكتابة بعد ذلك-رة كتبت فيها كانت أيض ي الصباح، أحض 

 
 63«.وف

ي الكتابة عن مجتمع محافظ؛ بل جيشت عواطفها وخسائرها، ما أثار ألمها بفقدان 
 
ال تعكس قصة سناء فقط تجربتها ف

ي الحداد. لقد مثلتها كابنة وذات عاطفية، ما أدى لتق
 
ي والدها ورغبتها ف

ات األخريات الالب   ليص المسافة بينها وبي   الحارص 

ي تتشابك من خالل 
أظهرن التضامن والدعم. الدينامية الثانية لهذه المساحة العاطفية والشخصية هي روابط التضامن الت 

ات أو تقاسمها يخلق  ات. إن تبادل الخي  . روابط التضامنللروح الجماعية بي   الناشطات، بناًء عل « مساحة آمنة»تبادل الخي 

؛ فاالستماع إل معاناة األخريات والتعبي  عن مشاعرهن يجعل الناشطات 
إنه مثال لتعبئة الموارد للتغلب عل مشقة المنف 

ي 
 
ي شاركت ف

ي مع نور )اسم مستعار( الت 
. خالل مقابلت  ي المنف 

 
ي كفاحهن وصعوبات العيش ف

 
يشعرن بأنهن لسن وحدهن ف

ي سياق المنف  الذي تثقل فيه مشاعر ورشة العمل نفسها، توصلت ل
 
فهم مدى أهمية ورشة العمل لخلق هذه الروح الجماعية ف

الوحدة والغربة الناشطات. شاركت نور، وهي ناشطة سياسية ونسوية تبلغ من العمر أربعي   عاًما، قصة حميمة خالل ورشة 

ي مشاركة قصة مع ن»العمل: 
ساء أخريات حت  ال أشعر بالوحدة. لكيال تشعر شعرت أن ]ورشة العمل[ مكان آمن حيث يمكنت 

ي مرت بقصة مماثلة بالوحدة. كنساء، ما لم نسمع تجارب بعضنا البعض، سنشعر أننا وحدنا... غرباء
 64«.المرأة الت 

بالنسبة لنور، تنشأ هذه الروح الجماعية من معرفة أن هناك نساء أخريات قد يكون لديهن تجارب مماثلة لتجاربــها. هذه 

. باإلضافة إل ذلك، يمكن تعزيز الروح  المعرفة تخفف من صعوباتها الشخصية، ألنها تنظر إليها من منظور األلم الجماعي

ات لفظًيا عن تضامنهن،  الجماعية من خالل التعبي  عن التضامن والدعم تجاه راوية القصة الشخصية. غالًبا ما تعي  الحارص 

ي شخصًيا أو عل دردشات زوم، موضحات أ
 
ي يروين قصصهن وأنهن موجودات لدعمهن. ف

نهن متضامنات مع النساء اللواب 

ات أخريات لها بإرصار أنها  ت حارص  ّ
ات بالبكاء وهي تتذكر قصة صعبة، عي  ورشة العمل نفسها، عندما بدأت إحدى الحارص 

ي حزنها 
 
، أعطاك »لها بقولهن  ، أو مشجعات«دموعك غالية بالنسبة لنا»ائالت عل سبيل المثال، ق-ليست وحدها ف ي

عزيزب 

ورة «. هللا القوة ي لم تتعرفن عل بعضهن البعض بالض 
ي جسور التضامن بي   الناشطات الالب 

ات عن اللطف تبت  مثل هذه التعبي 

قبل ورشة العمل. للتلخيص، تتبلور الروح الجماعية من خالل ثالثة أفعال: االستماع إل قصص األخريات، ورواية قصة عن 

ي الدعم والتضامن. تؤدي هذه اإلجراءات مجتمعة للتضامن والتشبيك بي   الناشطات، والذي يستمر حت  بعد الذات، 
وتلف 

 انتهاء ورشة العمل. 

ات اللفظية أو الكتابية خالل ورشة العمل، بل تتوسع لتشمل توفي  المساعدة  ال تقتض جسور التضامن عل التعبي 

ي النسوي السوري،الجماعية إذا لزم األمر. فبالتوازي م ورشة عمل لمدة يومي    65ع حملته حول العنف ضد النساء، نظم اللوب 

ي 
 
حول العنف القائم عل النوع االجتماعي عي  زووم. قدمت الورشة ريما فليحان، وهي كاتبة سيناريوهات وصحفية وناشطة ف

ة سيدة. بدأت فليحان عرضها حول وضع ال تها سبع عش  ي سوريا، مسلطة الضوء عل مجال حقوق اإلنسان، وحض 
 
نساء ف

القواني   ذات الصلة، والسياسات، ومستوى العنف بحق النساء، والحلول المحتملة. من الالفت للنظر أنه خالل ورشة العمل 

ات   من ذلك، كانت معظم مشاركة النساء حول تبادل الخي 
ً
ة عل العرض نفسه؛ وبدًل هذه، لم تبد المشاركات ردود فعل كثي 

ي كانت ضحية فيما 
ي تمت مشاركتها كانت قصة بيان )اسم مستعار( الت 

يتعلق بالموضوعات ذات الصلة. إحدى القصص الت 

ي سوريا. بعد الطالق والسفر لدولة عربية أخرى للعيش مع شقيقها، عانت مرة 
 
ة طويلة للعنف األرسي من جانب زوجها ف لفي 

ي اعتقدت أنه سيكون أخرى من العنف األرسي، هذه المرة عل يد شقيقها. 
ا»باإلضافة إل الحديث عن معاناتها، والت 

ً
، «مفيد
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 فيما يتعلق بـ 
ً
ي ذلك « الدعم والتضامن»خاصة

ا دعًما مادًيا. فف 
ً
ات األخريات، تلقت بيان أيض الذي شعرت به من الحارص 

ي البلد الذي
 
ويدها بالمساعدة  الوقت، قررت فليحان اتخاذ إجراء من خالل االتصال باألصدقاء والمنظمات ف تعيش فيه لي  

 66الالزمة. 

ي العثور 
 
ي سياق ورش عمل المنظمات غي  الحكومية، تتلف  الناشطات العديد من أشكال الدعم والمساعدة، مثل الدعم ف

 
ف

ي 
ي الجامعات األلمانية. وباإلضافة إل المساعدة المادية، يتم تلف 

 
ي ذلك التسجيل للدراسة ف

 
الدعم  عل عمل أو التعليم، بما ف

ي 
 
ي يلتقي   أو يجتمعن مًعا بعد انتهاء ورشة العمل. وبذلك تساهم ورش العمل ف

ي واالجتماعي من جانب الناشطات الالب 
العاطف 

ات.   التشبيك بي   النساء ونسج روابط التضامن وتقديم الدعم بعد انتهاء الورشة رغم المسافة بي   الحارص 

ي تنظمها المنظ
ي باختصار، توفر ورش العمل الت 

مات غي  الحكومية مساحة شخصية وعاطفية للتضامن بي   النساء، والت 

ي تفرضها المنظمات غي  الحكومية عل الناشطات
. تتناقض بشكل صارخ مع العقالنية اإلدارية والمعايي  المهنية التقليدية الت 

ي يس
ي وتشكل روابط التضامن هذه تعبئة موارد تهدف للتغلب عل التحديات والصعوبات الت 

 
ببها المنف  باعتباره قطيعة ف

ي غالًبا ما ي
ي لمواجهة الوحدة والغربة الت 

شعر الحياة؛ هذا التضامن كشكل من أشكال تعبئة الموارد ال يوفر فقط الدعم العاطف 

لي والتعليم والتوظيف. 
ا دعًما مادًيا لقضايا مثل العنف المي  

ً
، ولكنه يوفر أيض ي المنف 

 
 بها اإلنسان ف

 

 خاتمة

 

 
ّ
 لموجة  يعد

ً
ي برلي   تمثيًل

 
ي حشد الناشطات السوريات ف

. بعبارة أخرى، تتم هذه التعبئة بشكل رئيسي مأسسة الحراك المدب 

ي من خالل المنظمات غي  الحكومية. تناولت هذه الدراسة ظاهرة 
ي  مأسسة الحراك المدب 

 
 دينامياتها ف

ً
بأسلوب دقيق، واضعة

. وكشفت الدراسة عن مستوى معي   من التعقيد المرتبط سياق محدد وفريد، وهو سياق الناشطات السو  ي المنف 
 
ريات ف

ي االعتبار بشكل كاف من جانب العديد من الكتاب الذين انتقدوا 
 
اتجاه  -طريقة عامةب-بالسياق، والذي أرى أنه لم يؤخذ ف

ي 
ق األوسط.  مأسسة الحراك المدب  ي الش 

 
اته عل الحركات االجتماعية ف  وتأثي 

ي بينت الدراسة أن  بتعبي  أوضح،
 عل المستويي   الفردي والتنظيىمي بسبب  مأسسة الحراك المدب 

ي المنف 
 
ورًيا ف أصبح رص 

ي وعوامل « الدفع»عوامل 
ي سوق العمل األلماب 

 
؛ هذه « الجذب»ف ي مشهد المنظمات غي  الحكومية عل المستوى التنظيىمي

 
ف

اف، وإضفاء الطابع ا ، ُيفرض مستوى معي   من االحي  العوامل ناتجة عن الحاجة إل االعي  ، وإدارة األموال. وبالتالي اف لمؤسسي

ي المنظمات غي  الحكومية 
 
ي -والعقالنية اإلدارية عل الناشطات العامالت ف

ي رفع كما تؤكد بع  -والت 
 
ض األكاديميات تساهم ف

ائح أصغر من الناشطات المنتميات إل القاعدة الشعبية لحركة اجتماعية إل مناصب مه نية متخصصة وذات رواتب، رس 

وبالتالي تضاؤل وإضعاف الحركة ككل. 
67 

، الذي يضع فيه البعد حد لتلك القاعدة الشعبية، وحيث تكون إمكانية فك االرتباط أعل مما هي  ي سياق المنف 
 
لكن ف

، تعيق المنظمات 
ً
ا. أوًل

ً
ي بلد المنشأ، يمكن للمنظمات غي  الحكومية أن تمارس دوًرا مختلف

 
الكامل من « الخروج»عليه ف

ذات صلة ببلدهن األصلي وقضيتهن األصلية. فتحافظ هذه الوظائف عل  النضال من خالل توفي  فرص عمل للناشطات

ا توفر المنظمات غي  الحكومية مساحة للتعبئة 
ً
شعور الناشطات بالمشاركة وتخدم، بطرق متنوعة، مبادئ الثورة السورية. أيض

ي مشاركة الشتات  مع مجموعة من األنشطة مثل
 
ي تساهم ف

المنارصة والبحث والعدالة االنتقالية وتقديم الخدمات، والت 

ي الحقوق. 
 
ي حشد النساء السوريات من أجل المساواة ف

 
ي القضية السياسية وعل وجه الخصوص، ف

 
 السوري ف

 عل ذلك، توفر المنظمات غي  الحكومية للناشطات مساحات للتجمع، تتمي   بجوانب ش
ً
خصية ومشاعرية، تتحدى عالوة

. إذ تقدم المنظمات غي  الحكومية، من خالل تنظيم ورش العمل،  ي
الفهم الرجولي الصارم لكل من المجالي   السياسي والمهت 

 مساحات ذاتية للتضامن والدعم والمساعدة، ما يخلق شبكة مستدامة بي   النساء. 

ي مأسسة الحراك اقدمت هذه الدراسة لمحة عامة عن ديناميات 
داخل الحركة االجتماعية للنساء السوريات المنفيات  لمدب 

. يمكن أن تساهم الدراسات  ي برلي  
 
. تشكل المنظمات غي  الحكومية وأعضاؤها شبكات محددة من الناشطات ف ي برلي  

 
ف

ي تعميق هذا الموضوع من خالل تحليل الديناميات األخرى داخل هذه الشبكات من الناشطات والمنظ
 
مات غي  المستقبلية ف
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الحكومية، وتسليط الضوء عل قضايا مثل ديناميات التخصص والمنافسة واالنقسام. يمكن أن تركز هذه الدراسات عل 

ي دعم هذه المنظمات غي  الحكومية وإذكاء المنافسة فيما بينها. 
 
 التمويل ودور المانحي   ف

ي 
ا، هناك موضوع مهم لمزيد من البحث وهو آليات التكيف الت  ً ا عل شعورهن وأخي 

ً
اعتمدتها الناشطات السوريات رد

اف  ي إطار عملية االحي 
 
، وف ي سياق المنف 

 
بالذنب تجاه القضية الثورية ومصي  الشعب السوري. هذا الشعور الذي ينشأ غالًبا ف

كي   عل التداعيات السل
ي المنظمات غي  الحكومية. يمكن لمثل هذا البحث الي 

 
ي ينطوي عليها االنخراط ف

بية المحتملة الت 

اق النفسي والعالقات السامة بي   الزمالء.  ي ذلك اآلثار النفسية مثل االحي 
 
اف، بما ف  لالحي 

 

 

 

 ةعن الكاتب

 

، ، الجندر، المنباحثة سورية مقيمة بفرنسا مختصة بالعلوم السياسية، تركز أبحاثها عل السياسة المقارنة هبة الحامض ف 

 . والنشاط السياسي بالمهجر 

 

ي هذا  ية لرواق عرب 
ي األصل باللغة االنجلي  

 المقال كتب ف 

 

 

 

ي السالم وإعادة اإلعمار وإمكانات 2017، لورا وسيجل، ميليسا )رجب، نورا ياسمي   وراهميي   1
 
ي ألمانيا، مساهمات ف

 
(. رسم خرائط الشتات السوري ف

ي )
ي األلماب 

 Mapping the Syrian diaspora in Germany Contributions to peace, reconstruction and التعاون مع التعاون اإلنماب 
potentials for collaboration with German Development Cooperation :يخت يخت، تاريــــخ االطالع  (، ماسي  مطبوعات جامعة ماسي 

 https://www.merit.Unu.edu/publications/uploads/1487758705 .pdf، 2021نوفمي   26
حيوات متقلبة. تشعبات وتعديالت عل طول المسارات النضالية والهجرة للثوار والثائرات السوريي   والسوريات المنفيي   (. 2020فورن، ليو ) 2

ي فرنسا ولبنان
 Des vies mouvementées. Bifurcations et ajustements biographiques au fil des parcours. )والمنفيات ف 

militants et migratoires de révolutionnaires syrien·ne·s exilé·e·s en France et au Liban .جامعة إيكس مرسيليا ،) 
، أنوج )سابا  3 مي

ي حالة الضاع: مثال سوريا(. 2016، خلود وكابيلش 
، فهم تجربة النساء للعنف واالقتصاد السياسي للنوع االجتماعي ف 

(Understanding women’s experience of violence and the political economy of gender in conflict: the case of Syria  ،)
 . 517(، ص. 47) 24مجلة مسائل الصحة اإلنجابية 

، 2020، تاريــــخ االطالع سبتمي  إحصائيات السكان األجانبمكتب اإلحصاء الفيدرالي أللمانيا،  4
https://www.destatis.de/EN/Themes/Society-Environment/Population/Migration-  

 . المرجع السابق 5
ين ) 6 ي سوريا،(. »2020أولريش، فون شفي 

 
لم  أصبحت برلي   العاصمة الشية لخصوم بشار األسد. بعد قرابة عش  سنوات عل اندالع االنتفاضة ف

ي قدرتهم عل تغيي  وطنهم
 
 Berlin ist zur heimlichen Hauptstadt der Gegner von Bashar al-Asad«. )يفقد جيل الشباب الثقة ف

geworden. Auch knapp zehn Jahre nach Beginn des Aufstands in Syrien hat die junge Generation nicht den Glauben 
verloren, ihre Heimat verändern zu können ،)Neue Zürcher Zeitung ،2   تاريــــخ االطالع ديسمي .  ،2020ديسمي 

https://www.nzz.ch/amp/international/syrien-berlin-ist-die-heimliche-hauptstadt-der-gegner-asads-ld.1584432 
 (، باريس، المطبوعات الجامعية، فرنسا. politiques d'exil)سياسات المهجر (. 2002دوفوا، ستيفان ) 7
ي سبقت (. كل عقدة هناك من يستطيع حلها. استخدام منهج القدرات كعدسة لرؤية وضع 2012دينمان، كيت وتشارلز، لورين ) 8

ة الت  ي الفي 
 
النساء ف

ي سوريا
 
ي ف  Every knot has someone to undo it”. Using the Capabilities Approach as a lens to view the status) ،الربيع العرب 

of women leading up to the Arab Spring in Syria ،)210 – 195(، ص 13) مجلة دراسات المرأة الدولية . 
ي )2013يت وتشارلز، لورين )ينمان، كد 9 ي سوريا قبل وأثناء الربيع العرب 

 
 The status of women in Syria before and during(. وضع النساء ف

the Arab Spring،)ي محمد س. عليمات )محرر
 
ي والنساء العربيات: التحديات والفرص. ) (. ف  :Arab Spring and Arab Womenالربيع العرب 

Challenges and Opportunities ،) .نيويورك: روتليدج 

                                                           

https://www.merit.unu.edu/publications/uploads/1487758705.pdf
https://www.destatis.de/EN/Themes/Society-Environment/Population/Migration-
https://www.nzz.ch/amp/international/syrien-berlin-ist-die-heimliche-hauptstadt-der-gegner-asads-ld.1584432
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ي الحقيقة )2014األم، تمارا ) 10

 
ي سوريا: النساء والنضال من أجل العيش ف

 
ي ف  Syria’s “Arab Spring”: Women and the(. الربيع العرب 

Struggle to Live in Truth ،)ي )محرر
ي صديف  ي العرب 

 
ي ال(. ف

، إعادة التفكي  ف  ي  Routledgeتحول الديمقراطي )دليل روتليدج للربيع العرب 
Handbook of the Arab Spring, Rethinking Democratization) .لندن: روتليدج . 

: النجاة من الضاع وبناء السالم واتخاذ أدوار جديدة بي   الجنسي   (. 2017آساف، يمت  ) 11  Syrian Women، )النساء السوريات وأزمة الالجئي  
and the Refugee Crisis: Surviving the Conflict, Building Peace, and taking New Gender Roles (، ص 3) 6(. العلوم االجتماعية

110 . 
، أوموت ) 12  Displaced، )الذوات النازحة والعواطف المخلوعة وتحويل الهويات: الالجئات السوريات يعدن اكتشاف أنفسهن(. 2018أوزكاليلي

selves, dislocated emotions and transforming identities: Syrian refugee women reinventing selves المنتدى الدولي .)
 . 1723(، ص. 70لدراسات النساء )

ابيث ) 13 ي الحدودية بي   تايالند وميانمار (2019أوليفيوس، إلي  
ي األراض 

: ممارسات المواطنة النسائية المتمردة ف  ي المنف 
. المطالبة بالحقوق ف 

(Claiming rights in exile: women’s insurgent citizenship practices in the Thai- Myanmar borderlands دراسات المواطنة .)
 . 779-761(، ص. 8) 23
، نادية )ب 14 ي نيكوال برات ونادية العلي )محررتان( «. مقدمة(. »2009رات، نيكوال والعلي

 
ق األوسط: منظور عي  و ف ي الش 

ي النساء والحرب ف 
طت 

(Women and War in the Middle East: Transnational Perspective .) .31-1لندن، نيويورك: دار زيد للكتب، ص . 
، نادية ) 15 ل Gender, diasporas and post-cold war conflict(. الجندر والشتات ورصاع ما بعد الحرب الباردة )2007العلي ي سميث هي  

 
(. ف

ز )محرران(  -Diasporas in conflict peace-makers or peace)ات وقت الضاع صانعي السالم أو مدمري السالم؟ الشتوبول ستي 
wreckers .61-39؟(. نيويورك، باريس، طوكيو: مطبعة جامعة األمم المتحدة، ص . 

 المرجع السابق.  16
، هيلي   ) 17 ي االتحاد (. 2005شوينكي  

ي تحديات صياغة حقوق النساء المهاجرات ف   The Challenges of Framing Women، )األوروب 
Migrants’ Rights in the European Union 194-177(، ص 1) 21(. المجلة األوروبية للهجرة الدولية . 

ي )ك  18
ي المكسيك  (. 2016رون، ستيفاب 

ء: الضاعات الحدودية وسياسات األمهات ف  ي
 Nacimos de la nada’: border)لقد ولدنا من ال س 

struggles and maternal politics in Mexico 594-579(، ص. 5) 20(. دراسات المواطنة . 
 Advocating feminism: The Latin) «بوم»المنارصة للنسوية: المنظمة غي  الحكومية النسوية ألمريكا الالتينية (. 1999ألفاريز، سونيا ) 19

American Feminist NGO “Boom"؛209-181( ص. 2) 1وية للسياسات (. المجلة الدولية النس 
 ألداء والمساءلة: ما وراء الرصاصة السحريةا -المنظمات غي  الحكومية (. 1995إدواردز، مايكل وديفيد، هولم )

 (Non-Governmental Organisations - Performance and Accountability: Beyond the Magic Bullet .لندن: روتليدج، ص .)4 
 . 4لسابق، ص. المرجع ا 20
مانوس، جوانا )ج-دوفان، باسكال وسيميان 21 ي ) 2002ي 

ي القطاع اإلنساب 
 
ات النضالية والمهنية ف  Carrières militantes et(. المسي 

professionnelles dans l’humanitaireي باسكال دوفان وجوانا سيميان
 
ي اجرمانوس، -(. ف

باريس: (، le travail humanitaire) لعمل اإلنساب 
 . 103-59مطبوعات العلوم السياسية، ص. 

 Advocating feminism: The Latin) «بوم»المنارصة للنسوية: المنظمة غي  الحكومية النسوية ألمريكا الالتينية (. 1999ألفاريز، سونيا ) 22
American Feminist NGO “Boom" 209-181( ص. 2) 1(. المجلة الدولية النسوية للسياسات  

ي (. 2014هيم، دين وبراكاش، أسيم )شا 23
ي النيكاراغوي مأسسة الحراك المدب 

ي والمجتمع المدب   NGOization, Foreign، )والتمويل األجنت 
Funding, and the Nicaraguan Civil Society( فولنتاس ،)ا ص. 2( 25 ، إنجلي   . 513-487. مانشسي 

ي (. 1997النغ، سابي   ) 24
ا كيتس )محرران( The NGOization of feminism) للنسوية مأسسة الحراك المدب  ي جوان سكوت، كورا كابالن وديي 

 
(. ف

ي السياسة الدولية
جمات النسوية ف   Transitions Environments Translations Feminisms in International) انتقاالت بيئات الي 

Politics .نيويورك: روتليدج ،) 
ي مأسسة  (. 2004جاد، إصالح ) 25

ة معهد the NGO-isation of Arab Women’s Movements) لحركات النساء العربيات الحراك المدب  (. نش 
 . 42-34(، الصفحات 4) 35دراسات التنمية، 

،(. 2000ليث، كبة ) 26 ي
 . 90-84(، ص. 3) 11(. مجلة الديمقراطية The Awakening of Civil Society) صحوة المجتمع المدب 

، نادية  27 ق األوسط (. 2003)العلي ي الش 
ي ف 
(. المجلة النسوية Gender and Civil Society in the Middle east، )الجندر والمجتمع المدب 

 . 232-2016(، ص. 2) 5الدولية للسياسة 
 المرجع السابق.  28
ق األوسط: ما الفرق الذي أحدثته السي(. 2005مقدم، فالنتي   ) 29 ي الش 

الية؟ المشاركة االقتصادية للنساء ف   Women’s economic)اسة النيو ليي 
participation in the Middle East: What difference has the neoliberal policy turn made)? .  ق ي الش 

 
مجلة دراسات النساء ف

 . 146-110(، ص. 1) 1األوسط 
ي محمد س. عليمات )محرر( An Egyptian Spring for women(. ربيع مضي للنساء؟ )2013سيكا، نادين ) 30

 
ي والنساء ?( ف الربيع العرب 

 . 69-61(، ص. Arab Spring and Arab Women: Challenges and Opportunities)العربيات: التحديات والفرص. 
 ألفاريز، مرجع سبق ذكره.  31
ي ما بعد  (. 2009. )ألفاريز، سونيا 32

 Beyond NGO-ization?: Reflections from Latin)؟: تأمالت من أمريكا الالتينية، مأسسة الحراك المدب 
America 184-175(، ص. 2) 25(. جمعية التنمية الدولية . 

ي سوريا وإيران(. 2013ليندرز، رينود وهايدمان ستيفن ) 33
ق األوسط: الحوكمة، واالحتجاج، ومقاومة النظام ف  ي الش 

 Middle، )األنظمة االستبدادية ف 
East Authoritarianisms: Governance, Contestation, and Regime Resilience in Syria and Iran .مطبوعات جامعة ستانفورد .) 
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ق األوسط الجديد،(. 2013مارك لينش ) 34 ي الش 

 The Arab Uprising: The Unfinished) االنتفاضة العربية: الثورات غي  المكتملة ف 
Revolutions of the new Middle East :178الشئون العامة، ص  (. نيويورك . 

ي (. 2007)هايدمان، ستيفن  35 ي العالم العرب 
(. مركز سابان لسياسة Upgrading Authoritarianism in the Arab World، )تطوير االستبداد ف 

ي بروكينغز. 
 
ق األوسط ف  الش 

 . 8المرجع السابق، ص.  36
 . المرجع السابق 37
ي (. 2015)خلف، رنا  38

ي وبناء الدولة أثناء الضاع: سوريا الحكم بدون حكومة ف 
 Governance without Government in، )المجتمع المدب 

Syria: Civil Society and State Building during Conflict 72-37، ص (3) 7(. الدراسات السورية . 
ي المساعدة اإلنسان: المنظمات غي  الحكومية(. 2007)ريفمان، فيليب  39

 Non-governmental organisations: an، )يةالعب ال غت  عنه ف 
indispensable player of humanitarian aid 46-21، ص. (865) 89، (2005)(. المجلة الدولية للصليب األحمر . 

ي  40
، أليس وكالدر، مارك وكابل ستيفاب  ي

ي ليبيا (. 2017)ألوب 
ي ف 
ي المجتمع المدب 

 Enduring، )وسوريا المؤسسات االجتماعية الدائمة وبناء السالم ف 
Social Institutions and Civil Society Peacebuilding in Libya and Syria ي

يطاب  ي الي 
 
 . (. المجلس الثقاف

ي لبنان: تحويل النضال السياسي إل مشاركة إنسانية(. 2017)فورن، ليو  41
 Turning Political Activism، )وظائف انتقالية للشباب السوريي   ف 
into Humanitarian Engagement: Transitional Careers of Young Syrians in Lebanon ،)[ ي

 . Power2Youth، [تقرير بحتر
مانوس، جوانا )ج-دوفان، باسكال وسيميان 42 ، )2002ي  ي

ي القطاع اإلنساب 
 
ات النضالية والمهنية ف  Carrières militantes et(. المسي 

professionnelles dans l’humanitaireي باسكال دوفان وجوانا سيميان
 
ي اجرمانوس، -(. ف

(. باريس: le travail humanitaire) لعمل اإلنساب 
 . 103-59مطبوعات العلوم السياسية، ص. 

ي (. 2004) دوفان، باسكال 43
ي مجال المساعدات اإلنسانية ف 

 ف 
ً

ي مفروض أن تكون عامًل
 On Being a Humanitarian Aid، )ظل قانون مهت 

Worker under an Imposed Code of Professionalization .)  840-825، ص (4) 180مجلة العالم الثالث . 
 NGOs: Between buzzwords and Social، )بي   الكلمات الطنانة والحركات االجتماعية: المنظمات غي  الحكومية (. 2007) جاد، إصالح 44

movementsي الممارسة
 
 . 629-622، ص. (5-4) 17 (. التنمية ف

، سوزان  45 ي التعاطف، المواقف الداخلية: الشعور بقصصهم(. 2011)جي 
 :Feeling Their Stories، )الخارجية، وإثراء البحث النوعي  / التفكي  ف 

Contemplating Empathy, Insider/Outsider Positionings, and Enriching Qualitative Research (1) 22(. البحث الصحي النوعي ،
 . 143-134ص. 

 زووم.  عي   2021مارس  22مقابلة مع هدى بتاريــــخ  46
اير  23مقابلة مع سارة بتاريــــخ  47  عي  زووم.  2021في 
ي لندن، ص. The laws of Migration، )قواني   الهجرة(. 1885)رافنشتاين، إرنست جورج  48

 
 . 235-167(. الجمعية اإلحصائية ف

ي برلي   بتاريــــخ  49
 
 . 2020أغسطس  17مقابلة مع نايا ف

 المرجع السابق.  50
ي ورشة عمل نظمتها منظمة  51

 
ي المفاهيم واألدوات النسوية إلثراء »بعنوان « نساء اآلن من أجل التنمية»مالحظة من خالل المشاركة ف

 
الخوض ف

ي يناير « الفكر والعمل النسوي السوري
 
 . عي  زووم 2021 ف

ي برلي   بتاريــــخ  52
 
 . 2020أغسطس  11مقابلة مع آسيا ف

ارد   53 ي العالم النامي  (. 1998)كالرك، جي 
 Non-Governmental Organizations (NGOs) and Politics، )المنظمات غي  الحكومية والسياسة ف 

in the Developing World 3652ص.  (،1) 46(. الدراسات السياسية . 
ي برلي   بتاريــــخ  54

 
ي برلي   بتاريــــخ 2020أغسطس  4مقابلة مع مريم ف

 
 . 2020أغسطس  5، ومقابلة مع فدوى محمود ف

 . حركة عابرة للحدود تقودها نساء من عائالت سورية تكافح ضد االختفاء القشي ومن أجل حرية أحبائها  55
ي برلي   يوم  56

 
 . 2020أغسطس  5مقابلة مع فدوى محمود ف

ت أو  57 شمان، ألي  كات والمنظمات والدول. الخروج والصوت والوالء (. 1970)هي  ي الش 
اجع ف   .Exit, Voice and Loyalty، )اإلجابات عن الي 

Responses to Decline in Firms, Organisations, and Statesيدج، ماساتشوستس  . مطبوعات جامعة هارفارد : (. كامي 
يام  58  Rupture et incertitude,deux invariants des trajectoires، )قطيعة وشك، اثنان من ثوابت مسارات المنف  (. 2009)العلوي، مي 

d'exil( أوراوريون، المنف  وإدارة المسار .)باريس. 29 ،) 
ي برلي   بتاريــــخ  59

 
 . 2020أغسطس  2مقابلة مع جمانة سيف ف

 زووم. عي   2021مارس  3مقابلة مع جلنار أحمد بتاريــــخ  60
ي ورشة عمل نظمتها منظمة  61

 
ي المفاهيم واألدوات النسوية إلثراء »بعنوان « نساء اآلن من أجل التنميةال»مالحظة من خالل مشاركة ف

 
الخوض ف

 زووم. عي  ، 2021 يناير ، «الفكر والعمل النسوي السوري
 المرجع السابق 62
 المرجع السابق 63
اير  28مقابلة مع نور بتاريــــخ  64  ، عي  زووم. 2021في 
ي النسوي السوري، منظمة عابرة للحدود تهدف إل  65 ي صنع القرار السياسي »للوب 

 
 «.تعزيز مشاركة المرأة السورية ف

ي النسوي السوري بعنوان  66 ي ورشة عمل نظمها اللوب 
 
ي « العنف القائم عل النوع االجتماعي »مالحظة من خالل مشاركة ف

 
ي  ع، 2021يناير  3-2ف

 . زووم
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