دار املرأة

متكني املرأة تقوية املجتمع

»

مؤمتــر ســتار تنظيــم كونفــدرايل مــن
أجــل جميــع النســاء يف روج افــا ينظم
نفســه وفــق مبــادئ براديغــا األمــة
الدميقراطيــة وهــي البيئــة الدميقراطية
وحريــة املــرأة ،تهــدف مــن خــال
تعزيــر حريــة املــرأة والذهنيــة
الدميقراطيــة إىل بنــاء روج أفــا حــرة
وســورية دميقراطيــة ورشق أوســط
دميقراطــي

«
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مقدمة
لعبــت املــرأة دورا ً قياديـاً يف تأســيس اإلدارة الذاتيــة لشــال
ورشق ســورية ،ففــي املناطــق التــي تــدار مــن قبــل اإلدارة
الذاتيــة تغيــر املجتمــع وأصبــح أكــر تنظيـاً وذلــك مــن خالل
.التنظيــم املشــرك للنســاء تحــت مظلــة تنظيــم مؤمتــر ســتار
مؤمتــر ســتار تنظيــم كونفــدرايل من أجــل جميع النســاء يف روج
افــا ينظــم نفســه وفــق مبــادئ براديغــا األمــة الدميقراطيــة
وهــي البيئــة الدميقراطيــة وحريــة املــرأة ،تهــدف مــن خــال
تعزيــر حريــة املــرأة والذهنيــة الدميقراطيــة إىل بنــاء روج أفــا
.حــرة وســورية دميقراطيــة ورشق أوســط دميقراطــي
مؤمتــر ســتار تأســس يف عــام  2005بإســم اتحــاد ســتار مــن قبل
مجموعــة نســاء أغلبيتهــم مــن املكــون الكــردي ،حيــث كانــت
تعمــل بشــكل رسي يف ظــل نظــام البعــث ،ففــي البدايــات
كان تنظيــم النســاء ألنفســهم يشــكل خط ـرا ً ،حيــث كان يتــم
اســتهداف الناشــطات فيتعرضــون لإلعتقــال والتعذيــب
كذلــك املجتمــع كان ينظــم مــن قبــل أعضــاء اتحــاد ســتار يف
ظــل النظــام البعثــي وهــو مــا جعلهــا االســاس يف بدايــة األزمــة
الســورية ،حيــث لعبــت اتحــاد ســتار منــذ بدايــة الثــورة وحتــى
اآلن الــدور األســايس يف تنظيــم وتأســيس جميــع اإلدارات يف
املنطقــة

كــا أصبحــت مــن أهــم الحــركات السياســية والقيادية التــي تبني
قــوة املــرأة والنشــاطات السياســية مــن أجــل تحريرهــا .بــدأت

كونفراس اإلول لدار املرأة
يف  ١٠ترشين األول ٢٠١٦

كحركــة مــن أجــل جميــع النســاء الكــرد لكنهــا توســعت لتضــم
النســاء مــن مكونــات وطوائــف مختلفــة ،ويف عــام  2016وبإنعقاد
املؤمتــر الســادس تغيــر اســم اتحــاد ســتار إىل مؤمتــر ســتار ليضــم
جميــع املؤسســات النســائية التــي تعمــل وفــق ميثــاق مشــرك،
وبعــد تحريــر املناطــق ذات الغالبيــة العربيــة مثــل منبــج ،رقــة،
طبقــة وديــر الــزور مــن تنظيــم داعــش اإلرهــايب ،وتنظيمهــم
ضمــن مــروع اإلدارة الذاتيــة ،الحظــت املــرأة العربيــة أن هنــاك
ثقافــة مشــركة وإنهــم يعانــون التحديــات ذاتهــا كنســاء ،لذلــك
أعلنــت املــرأة العربيــة تنظيمهــا خــال كونفرانــس انعقــد عــام
 2021تحــت اســم تجمــع نســاء زنوبيــا ،كــا إنهــم اتخــذوا مــن
جوهــر ميثــاق مؤمتــر ســتار أساس ـاً يف تنظيمهــم
تعتمــد القاعــدة التنظيميــة لنظــام اإلدارة الذاتيــة عــى آربــع
ركائــز :أوال املســاواة بــن الجنســن ،الحاميــة الذاتيــة ،التنــوع
الثقــايف والدينــي ،والبيئــة االجتامعيــة .وتعتربهــذه العنــارص
متتمــة لبعضهــا مــا يعنــي الميكــن تحقيــق إحداهــا دون
اآلخــرى ،فاملســاواة بــن الجنســن تعتــر جوهــرا ً لتحقيــق
الركائــز الثالثــة اآلخــرى ،مــن أجــل تطبيــق هــذه املبــادئ
تأسســت العديــد مــن املؤسســات يف روج أفــا تعمــل عــى
تغيــر الذهنيــة الذكوريــة الســائدة يف املجتمــع ومنهــا
دار املــرأة وهــو املــكان الــذي تســتطيع فيــه كل إمــرأة
مــن الحصــول عــى املســاعدة املســاندة وتقديــم الشــورى
واملصالحــة إىل جانــب حاميتهــا
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املحتوى
املقدمة

دار املرأة ـ البداية

دور دار املرأة ضمن املجتمع

كيف تعمل دور املرأة عمليا لحل الخالفات والصلح االجتامعي:
دار املرأة ونظام عدالة املرأة
متكني املرأة بالتدريب
دار املرأة الرسياين
الخالصة
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املقدمة
إن ثــورة املــرأة يف شــال ورشق ســوريا أعطــت صــدى عــى
مســتوى العــامل ،فهنــاك الكثــر مــن الشــخصيات عندمــا يكتبــون
عــن الثــورة الــيء الــذي يخطــر يف أذهانهــم هــو وحــدات
ودورهــا يف دحــر اعتــى قــوة ظالميــة ) (ypjحاميــة املــرأة
املتمثلــة بداعــش ،إال إنــه الميكــن حــر ثــورة املــرأة ضمــن
القــوات العســكرية فقــط ،حيــث إن الثــورة أثــرت عــى جميــع
مجــاالت الحيــاة السياســية واإلقتصاديــة واإلجتامعيــة
تطــورت التنظيــات النســائية وأخــذت مكانهــا ضمــن
جميــع مؤسســات اإلدارة الذاتيــة ،إذ كان مــن أهــداف هــذه
التنظيــات حاميــة املــرأة والعمــل عــى توفــر اإلمكانــات
وفــرص للتدريــب وتعزيــز اإلقتصــاد املســتقل للمــرأة ،إىل
جانــب تغيريالذهنيــة الذكوريــة الســائدة يف املجتمــع .فمــع
إنــدالع الحــرب يف ســوريا علــم 2011كانــت املــرأة هــي
ضحيــة النزاعــات الدائــرة لــذا كان إفتتــاح دار املــرأة يف ذلــك
الوقــت رضورة ملحــة لتأمــن الحاميــة الالزمــة لهــن ،حيــث
تــم افتتــاح أول دار املــرأة يف مدينــة القامشــي
ان الهــدف مــن هــذا الربوشــور هــو توضيــح دور دور املــرأة
كآليــة بديلــة لحــل املشــكالت وتحقيــق األمــن والحاميــة للمــرأة،
وكيفيــة التنســيق مــع املؤسســات واملنظــات النســائية ومــدى
تأثريهــا عــى املجتمــع

شعار دار املرأة

شعار مؤمتر ستار

مؤمتراملرأة
ملؤمتر دار
صورة
دار املرأة
صورة من
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دار املرأة ـ البداية
تشكيل دار املرأة
تعمــل دار املــرأة كوســيط للنســاء اللــوايت يلجــأن إليهــن
لطلــب املســاعدة والدعــم والصلــح وإيجــاد الحلول للمشــاكل
 .األرسيــة والقضايــا التــي تعنــي بشــؤون املــرأة
كــا تعمــل وفــق مبــادئ العدالــة اإلجتامعيــة املنصــوص
عليهــا يف العقــد اإلجتامعــي الــذي صيــغ عــام  ،2016عــى
إنهــا اســاس التنظيــم والحاميــة املجتمعيــة  .ويعتمــد عــى
حــل املشــكالت االجتامعيــة املتعلقــة بالعدالــة يف القــرى
واألحيــاء واملجالــس املحليــة ،وذلــك عــن طريــق الحــوار
والتفــاوض والــرايض بــن الطرفــن

«

»

 :أول دار للمرأة
افتتــح أول دار للمــرأة يف  20آذار عــام  2011وذلــك يف مدينــة
قامشــلو ،كــا ذك ـرا ً آنف ـاً إنهــا كانــت نتــاج ع ـرات الســنني
مــن التنظيــم للنســاء الكرديــات وأصبحــت أســاس مــن أجــل
بنــاء املســاواة يف العائلــة والحــي عــى مســتوى املنطقــة ،فــإن
دار املــرأة نتــاج الحــركات النســائية إلنهــا أوجــدت طــرق
لحــل جميــع املشــاكل والتناقضــات العالقــة يف العائلــة ،بذلــك
طــورت أســاليب الحــل لتحقيــق العدالــة عــى اســاس الحــوار
واملصالحــة

دار املــرأة يعتــر دارا ً لحــل القضايــا
املجتمعيــة واليخــص فقــط لحــل قضايا
املــرأة ،ومــن أبــرز أهدافهــا التدريــب
وتوعيــة النســاء عــى كيفيــة الكفــاح
واملقاومــة يف ســبيل نيــل حقوقهــن

ومل يكــن مــن املمكــن ظهــور التنظيــات النســائية بهــذه القــوة .
يف نظــام اإلدارة الذاتيــة لشــال ورشق ســوريا لــوال مـراث هــؤالء
النســاء اللــوايت عملنــا يف ظــل ظــروف خطــرة كانــت تواجههــم

يف بدايــة تأســيس أول دار للمــرأة كانــت املــرأة تواجــه الكثــر مــن
املشــاكل والتحديــات ،ففــي بدايــة عــام 2011كان النظــام البعثــي
ال يــزل قامئ ـاً يف مدينــة قامشــلو وكانــت دامئ ـاً تهــدد باإلعتقــال
والتعذيــب ،فالكثــر مــن النســاء كانــوا يعانــون مــن أمــراض
نفســية كانــت تــؤدي يف أغلــب األحيــان إىل اإلنتحــار بســبب

إنــه يطــور شــكالً جدي ـ ًدا مــن أشــكال العدالــة وحــل النزاعــات
.عــى أســاس الحــوار والوســاطة
مل يســتطع (النظــام البعثــي) قبــول أن النســاء كــن ينظمــن «...
.بشــكل مســتقل
إلهــام عمــر» هــي مــن املؤسســن األوائــل لــدور املــرأة ،وهــي«
مــن الناشــطات السياســيات يف التنظيــم النســايئ منــذ الثامنينيات،
عملــت بشــكل رسي يف ظــل النظــام البعثــي القمعــي ،وتعرضــت
مثــل الكثــر من رفيقــات دربهــا إىل التهديــد واالعتقــال والتعذيب
يف ســجون النظــام
الفايش

اعضاء دار املراة يف
القامشيل
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األوضــاع التــي كانــت متــر بهــا العائلــة والتأثــر املبــارش والرسيــع
لألزمــة الســورية عــى املنطقــة
ففــي ظــل هــذه الظــروف والــروط أرتــاءت النســاء الناشــطات
لبنــاء دار املــرأة كحاجــة ملحــة ،وبالرغــم مــن الصعوبــات
اإلقتصاديــة والتهديــدات املســتمر مــن قبــل الذهنيــة التســلطية
مل يكــن هنــاك خيــار أمامهــن ســوى املقاومــة يف مواجهــة عــدم
ثقــة املجتمــع بعملهــم
ومــن جانــب أخــر اتهمــوا بأنهــم يتحيــزون للمــرأة ويأخــذون
برأيهــا كأســاس لهــم دون مراعــاة رؤى الرجــال وبانهــم يريــدون
تشــتيت املجتمــع ،ومل يتقبــل الكثــر مــن األشــخاص فكــرة عمــل
املــرأة وقيامهــا بحــل مشــاكلها بذاتهــا ووقوفهــا أمــام العنــف
األرسي ،يف البدايــة كان القليــل مــن النســاء يجــرؤون إىل الذهــاب
لــدار املــرأة كــون منــوذج املصالحــة والعدالــة مل يتــم فهمهــا
،ومعرفتهــا بالشــكل املطلــوب
فــكان الكثــر مــن النســاء يخجلــون مــن طلــب املســاعدة أو

التحــدث عــن مشــاكلهم وكانــوا يخافون إلنهــم ال يعلمــون موقف
الرجــل والعائلــة منهــم ،ولكــن بعــد مــرور الزمــن بــدأ املجتمــع
يفهــم بشــكل أفضــل أن دور دار املــرأة يكمــن يف تقويــة املجتمــع
النســاء كانــوا يلجــؤون إىل دار املــرأة مــن أجــل الحصــول عــى
الدعــم واملســاندة يف حــل املشــاكل الشــخصية مثــل تناقضــات
الــزواج والعائلــة ،زواج القــارصات ،تعــدد الزوجــات ،املــراث،
الحضانــة
النفقــة والــزواج القــري ،وبالرغــم مــن تعــرض أعضــاء دار املــرأة
يف الكثــر مــن األحيــان للتهديــد عــر الهاتــف إال أنهــم مصممــن
عــى تقويــة دار املــرأة
يف الســنوات مابعــد ثــورة روج أفــا بــدأت تحريــر املــدن مــن
تنظيــم داعــش ،وتــم افتتــاح دار املــرأة يف املناطــق املحــررة
أيضـاً ،وإىل اآلن يوجــد  66دارا ً للمــرأة يف شــال رشق ســوريا
مــن أجــل تقديــم الدعــم واملصالحــة

عــدد مراكــز دار املـراة يف بعــض
املــدن الرئيســية يف شــال ورشق
سوريا

هنــاك ســبع أقاليــم ضمــن اإلدارة الذاتيــة لشــال ورشق ســوريا :إقليــم الجزيــرة والتــي تضــم كل مــن مقاطعتــي قامشــلو والحســكة ،وإقليــم
الف ـرات تضــم كل مــن مقاطعتــي (كوبــاين وتــل أبيــض) ،وعفريــن  ،ومنبــج  ،والطبقــة  ،الرقــة وديــر الــزور .نــزح غالبيــة ســكان منطقــة
عفريــن بســبب اإلحتــال الــريك يف آذار  ،2018وبالرغــم مــن وجــود ســكان عفريــن املهجريــن ق ـرا ً يف منطقــة الشــهباء إال إن نطامهــم
الســيايس اســتمر ،كــا هنــاك أجـزاء مــن منطقتــي الفـرات والجزيــرة ( رسي كانيــة وتــل ابيــض) تخضــع لإلحتــال الــريك منــذ عــام ،2019
وتعمــل إدارتهــا ضمــن مخيــات النازحــن
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دور دار املرأة ضمن املجتمع

دار املــرأة هــي مؤسســة مدنيــة واجتامعيــة تعمل بهــدف التوعية
ونــر فلســفة العدالــة االجتامعيــة وثقافــة بنــاء أرسة دميقراطيــة
وحيــاة نديــة باإلضافــة إىل مكافحــة كافــة أشــكال العنــف املامرس
ضــد النســاء واألطفــال وحــل قضايا املــرأة كونهــا قضايــا مجتمعية.
كــا تعمــل دار املــرأة عــى التنســيق املبــارش مــع مجالــس عدالــة
املــرأة عىل مســتوى شــال رشق ســوريا
يف الكثــر مــن االحيــان دار املــرأة تكــون املحطة األوىل واالساســية
مــن أجــل النســاء اللــوايت يعملــن بنظــام العدالــة يف اإلدارة
الذاتيــة ويبحــن عــن املســاندة واملرجعيــة ،وتقــوم بحــل جميــع
املشــاكل وخاصــة تنشــغل بقضايــا زواج القــارصات والطــاق ،كــا
إن تعــدد الزوجــات وزواج القــارصات مــن املواضيــع الحساســة
التــي تنشــغل بهــا دار املــرأة ،وإن قانــون املــرأة يف نظــام اإلدارة
،الذاتيــة لشــال ورشق ســوريا متنــع هذيــن اآلمريــن
لكــن يف املناطــق التــي تكــون هــذه الثقافــة ســائدة هنــاك صعوبة
يف تطبيقــه ،خاصــة يف املناطــق التــي تكــون غالبيــة ســكانها مــن
املكــون العــريب مثــل الرقــة ،الطبقــة ،منبــج و ديــر الــزور .تواجــه
دار املــرأة أيض ـاً قضايــا العنــف الجســدي وتهديــد وقتــل النســاء
ويف هــذه الحــاالت تلجــأ لقــوات حاميــة املــرأة وأســايش املــرأة
تتمييــز منطقــة شــال رشق ســوريا بالتنــوع الثقــايف فيهــا
الكــرد ،العــرب ،الرسيــان ،اآلشــور ،األرمــن ،اإليزيديــن ،الرتكــان
والشيشــان الــخ ويعملــون بنشــاط ضمــن نظــام دار املــرأة كونهــا

»

دار املرأة هي "مؤسسة اجتامعية ومدنية تعمل من
أجل [زيادة] الوعي [ ،الذي] يهدف إىل نرش فلسفة
العدالة االجتامعية  ،والثقافة األرسية الدميقراطية ،
والحياة املجتمعية  ،ومكافحة املامرسات الالإنسانية ضد
النساء واألطفال وحلها .مشاكل املرأة والعائلة .وهي
تعمل مع اللجان وممثيل دار املراة يف مجالس عدالة
املرأة عرب اإلدارات املستقلة واملدنية

«

مؤسســة للمــرأة والرجــل واملجتمــع
إن عمــل الصلــح هــو العمــل األكــر وضوح ـاً ،إال إن دار املــرأة
يركــز عــى تنظيــم دورات تدريبيــة للنســاء والرجــال عــى حــد
ســواء ،هــذه الــدورات التدريبيــة تســاعد عــى تغيــر العقليــة
الذكوريــة يف كافــة املعتقــدات واألعــال ذات التأثــر الســلبي يف
،املجتمــع

مثــا زواج القــارصات ذلــك لتتمكــن املــرأة مــن نيــل اســتقاللها
 .مــن حــل الخالفــات إىل مواضيــع العنــف الجســدي ،التهديــد،
التخويــف واالغتصــاب ،وتتضمــن كافــة أنــواع املشــاكل إذ يغلــب
عــى املشــاكل األرسيــة زواج القــارصات ومســائل الطــاق ،والتــي
تؤثــر بالدرجــة األوىل عــى األطفــال  .وإن تعــدد الزوجــات وزواج
القــارصات مــن املواضيــع األكــر شــيوعاً وحساســية يف املجتمــع
حيــث يســبب أزمــة حقيقــة  ،إال أن دار املــرأة
متكن من مساعدة الكثري من النساء
آلية تنسيق دار املرأة
إن دار املــرأة تعقــد اجتامعاتهــا التنســيقية اليوميــة والشــهرية
بشــكل دوري  ،ولديهــم مركــز يف كل منطقــة ،وتنظــم دار املــرأة
عــى مســتوى اإلقليــم تقاريــر النواحــي وتقدمهــا إىل مجلــس
عدالــة املــرأة ولجنــة العدالــة االجتامعيــة ملؤمتــر ســتار وكذلــك
ملجلــس زنوبيــا .حيــث يــرد يف التقاريــر املواضيــع التــي يتوجــب
مناقشــتها واملواضيــع الرضوريــة إلعطائهــا األولويــة ،والبــد مــن
الوقــوف عندهــا مثــل حــوادث قتــل النســاء التــي تحصــل يف
املنطقــة ،حيــث الت ـزال النســاء تقتــل عــى يــد والدهــا ،أخوهــا
وزوجهــا ،ويف الكثــر مــن األحيــان تــؤدي الضغوطــات والعنــف
األرسي الــذي ميــارس عــى املــرأة إىل محــاوالت اإلنتحــار ،لكــن
هنــاك تغيــر نســبي يف الذهنيــة املجتمعيــة إال إنــه يحتــاج إىل
وقــت طويــل لتغيــر األفــكار الباليــة بشــكل عــام ،واليـزال الكثــر
مــن العــادات والتقاليــد ترغــم املــرأة عــى أن تبقــى مكبلــة حيث
 .متنعهــا مــن العمــل باســتقاللية
دور املــرأة يف تواصــل مســتمر مــع بعضهــا ،وهــذا مــا يجعلهــا
قــادرة عــى تقديــم النصــح يف أصعــب الحــاالت ،مــا يــؤدي إىل
مســاندتهم لبعضهــم بشــكل أمــن ،لهــذا تعقــد كل ســتة أشــهر
 .اجتامعــاً لجميــع دور املــرأة يف شــال رشق ســوريا

النظام

إن الهيكلية التنظيمية لدار املرأة تتألف من أربع لجان

١

لجنة الصلح االجتامعية  :وهم ذوي الخربة
لحل املشاكل التي تعرتض وتواجه املرأة يف
الكثري من األحيان ،ويستطيعون الوصول إىل
الحلول والنتائج دون أن تعرض القضية عىل
ديوان العدالة االجتامعية (املحكمة) .إال
أنه حينام تحال القضية إىل ديوان العدالة
اإلجتامعية فإنهم يقدمون مقرتحاتهم إىل
جانب انضامم عضوة من هذه اللجنة
إىل جلسات ديوان العدالة لدعم املرأة يف
 .الدعوى

٣
لجنة اإلعالم واألرشيف :تعمل عىل توثيق

كافة نشاطات وفعاليات دار املرأة ،كام
تعمل عىل أرشفة كافة أعامل لجان
الصلح وتعد التقارير والقرارات ،وتنرش
األخبار حول مواضيع تخص املرأة يف نظام
العدالة وتقوم بأرشفة املصاريف املالية
 .واالحصائيات الالزمة

٢

لجنة التدريب :تنظم دورات تدريبية
للنساء عىل مستوى الكومينات  ،كام تلقي
محارضات تخص مسائل وقضايا وحقوق
 .املرأة

٤

لجنة دعم املرأة واملجتمع :تعمل عىل
دعم النساء اللوايت بحاجة إىل مساعدة
وتتابع أوضاع النساء ضمن املجتمع وفقا
لإلمكانيات املتاحة لدار املرأة ،كام تقدم
املساعدات وتنسق مع املؤسسات املعنية
.لتقديم الدعم وخاصة للنساء املطلقات
وإن لجنة العدالة االجتامعية ملؤمتر ستار
تعمل عىل تقديم املساعدة الالزمة للنساء
وتؤمن املستلزمات لها وتنسق من أجل ذلك
 .مع مجلس زنوبيا
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كيف تعمل دور املرأة عمليا لحل الخالفات والصلح االجتامعي
أغلب القضايا الواردة إىل دور املرأة تنحل بالكوادر
والعضوات املوجودات يف الدار ،إال إنه عندما يكون هناك
حاجة تعمل أعضاء دار املرأة مع املؤسسات اآلخرة ضمن
اإلدارة الذاتية ،بدأً من لجنة الصلح اإلجتامعية ولجنة عدالة
املرأة عىل مستوى النواحي واملقاطعات إىل لجنة العدالة
اإلجتامعية ملؤمتر ستار.
دار املرأة هي جزء من مجلس عدالة املرأة ومن مجلس
العدالة االجتامعية ملؤمتر ستار وعىل تنسيق مبارش معهم
وتحرض اجتامعاتهم وتقدم التقارير لهم ،كافة القضايا
التي تعرض عىل دار املرأة تقوم بتمريرها عىل لجان الصلح
ضمن الكومينات ،إن مل تتمكن لجان الصلح يف الكومينات
من حل الخالف تحول بتقرير ويتم تسليم امللف لدار املرأة
للمتابعة ،أول خطوة يجب أن تحل املشكلة داخل الكومني
،ألن الكومني هو األقرب للعائلة والشخصيات ضمن كومينها
وعىل معرفة بخصوصيات تلك العائلة ،إذ من خاللها نسعى
بأن يعم السالم ضمن املجتمع  ،وأننا نحاول كدور املرأة
حل القضايا دون أن تصل ملرحلة تسلم فيها القضية إىل
املحاكم .هناك الكثري من املشاكل ترد إىل دار املرأة وأغلبها
تكون خالفات زوجية ،بداية يتم مقابل كال الزوجني عىل حدا
ليتمكنوا من الحديث براحة ،كام تعقد دار املرأة اجتامعان
إحداها مع املرأة واآلخرى مع الرجل حيث يتم االستامع إىل

إفاداتهم ،ويتم فيام بعد استحضار الطرفني إلجراء املقابلة
معهم  ،ويحرض دار املرأة خطة للمقابالت مايقارب خمس
مقابالت  ،ولقاء الزوجني هو قسم مهم من مهام دار املرأة،
حيث يتم نقاش مفتوح بني الطرفني بوسط آمن للطرفني ،
هذا الجو يساعدهم للوصول إىل حلول تناسب الطرفني ،إال
إنه عندما يوجد أطفال يف الوسط فإنه عىل األغلب تطال
املسألة أكرث.
يف بعض األحيان تعرض بعض املشاكل من قبل النساء إال أن
املرأة ال تقيص الحقائق بالشكل الصحيح  ،إال أننا يف دار املرأة
ال ننقد املرأة يف هذه الحالة أمام الرجل  ،وللنقاش معهم عىل
حدا ينظم اجتامع آخر لذلك ،وألجل إيجاد الحلول كذلك
يعامل الرجل بنفس األسلوب والطريقة ،حتى يتم العمل عىل
تهيئتهم ليكونوا جاهزين للقاء مجددا ً ،وعندما يتم التصالح
بينهم يبقى دار املرأة الجهة الضامنة لحقوقهم ومرجعية لهم
يف حال حدوث أي مشكلة بينهم مجددا ً ،كام تبقى أعضاء دار
املرأة تتابع قضايا العائلة من خالل الزيارات املكررة لهم ،كام
ميكن لكل من املرأة والرجل التواصل مع دار املرأة واملبادرة
يف طلب املساعدة إن أحتاج األمر.
الصلح والتعهد:
يف حال مرحلة التصالح التي تم ذكرها آنفاً بإتفاق مشرتك
يتم الوصول إليها ،تقوم دار املرأة بتحضري ورقة التعهد ليتم
التوقيع عليها من قبل الطرفني  ،كام ويقدم التعهد للموافقة

«

أننا نعمل عىل خلق السالم ضمن املجتمع
كام أننا لسنا محاميني وال نصف مع
الخاطئ فهدفنا نحن كدار املرأة أن ال
تصل القضية إىل املحاكم

»
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من قبل هيئة اإلدارة وتعرض عىل ديوان العدالة ،حضور
بعض القضايا يف ديوان العدالة مهم ،بداية عندما يحتاج
األمر إىل ثقة طويلة األمد ما بني الرجل واملرأة مثال يف قضية
الطالق ونفقة األطفال ،فإن ديوان العدالة تستطيع أن تقف
عىل مسائل النفقة لكال الطرفني بحسب الرشط والظرف الذي
يناسبهم ،يف قضايا العنف التي أصبحت املرأة ضحية فيها
وعن طريق الوساطة يتم الصلح بني العائلتني ،وكذلك متابعة
ديوان العدالة للقضية املتكرر أمر مهم ،إذ يحال الرجل إىل
ديوان العدالة بشكل مبارش ،وأيضا يف الكثري من األحيان
الرجال ال يلتزمون مبضمون التعهد ،وبعد أن خالف العديد
من الرجال الرشوط لجأت دار املرأة إىل قيد اصواتهم عند
النقاش لتحمي التعهد وتفرض عليهم االلتزام بها.
دور املرأة والعنف والتهديد:
أما عندما تتعرض املرأة إىل االضطهاد والعنف ضمن العائلة
ويتم تهديدها ،فإن دار املرأة تعلم اسايش املرأة وديوان
العدالة ليتخذوا التدابري الالزمة ،وأحيانا عندما تصل الدعوى
ألسايش املرأة أو مجلس العدالة فإنهم يسلمون امللف لدار
املرأة لتلعب دور الوسيط يف إيجاد الحلول والتوافق يف
حال مل يستوجب إحالتها إىل ديوان العدالة ،إن مل يجد دار
املرأة حلول وحولت القضية إىل ديوان العدال ،فإن عضوتني
من دار املرأة يذهبان إىل ديوان العدالة ويطرحون آرائهم
ورشوطهم وكام يعملون عىل حامية حقوق املرأة ،عندما
تكون املرأة هي الضحية يف القضية تعرض عىل ديوان العدالة
مبارشة ،وتعيني عضوة من الدار لحضور الجلسات لتكون
السند والدعم لحقوق املرأة يف القضية ،أوقات العمل لدار
املرأة هي صباحية ،إال إنه ولخصوصية عملهم يف الكثري من
األحيان يضطرون إىل متابعة األعامل خارج املركز وخارج
أوقات الدوام  ،حيث يقومون بزيارات العوائل وكذلك
املكونات لالنضامم معاً إىل االجتامعات ،ويف حال هروب املرأة

»

من العنف األرسي وال يستطيعون الوصول إىل دار املرأة،
هؤالء يستطيعوا أن يلجؤون إىل قوات الحامية الجوهرية
واسايش املرأة وبآلية تنسيقية يتم تسليمهم فيام بعد إىل دار
املرأة للنظر يف موضوعها وتأمني الحامية لها.
دار حامية املرأة:
عندما ترى املرأة رضورة حاميتها من العنف ،تنسق دار املرأة
مع هيئة املرأة ليضعوها يف دار الحامية التابعة لهيئة املرأة
بشكل مؤقت  ،إال أن دار املرأة تتابع القضية مع العائلة
وديوان العدالة وفق ما يتطلب األمر.
هناك نوعني لدور حامية املرأة:
دار الحامية املؤقت :ميكن للنساء البقاء هناك بشكل مؤقت
إىل حني حل الخالف وتأمني الحامية لها يف منزلها وعائلتها .
دار الحامية الدائم :عندما تكون حياة املرأة يف خطر ومهددة
بأي وقت تتعرض فيه للعنف أوالقتل ضمن العائلة ،تؤمن
الفتاة يف هذه الحالة يف دار الحامية الدائم حفاظاً عىل
حياتها إىل أن تحل القضية والتي يف أغلب األحيان تأخذ وقتاً
طويالً ،ويف الوقت التي تبقى النساء ضمن دور حامية املرأة
تتابع عضوات دار املرأة النظر يف قضاياهم بهدف الوصول
إىل حلول تؤمن لهم الحامية ضمن عوائلهم وإليجاد طرق
عودتهم إىل منازلهم بحيث ال تكون حياتهم يف خطر.

هدفنا هو حل املشاكل عن طريق الحوار والتفاوض
دون أن تصل ملرحلة رفع دعوى ،وعندما النتمكن من
حل املشكلة فإننا نلجأ إىل ديوان العدالة ،إال أنه يتم رد
الدعوة إلينا يف أغلب األحيان ،ألننا نستطيع حل الخالف
عن طريق التصالح

«
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دار املرأة ونظام عدالة املرأة
نظام العدالة الدميقراطية تحل املشاكل لتحقيق العدالة
والحقوق االجتامعية وذلك بتنظيم الشعب وحضوره لطرح
الحلول  ،وتتبنى اآلراء االجتامعية القامئة عىل القيم األخالقية
والدميقراطية للمجتمع ،الهدف من ذلك بناء مجتمع يعطي
قرارته عىل أسس دميقراطية وأيكولوجية مبنية عىل حرية
املرأة واملجتمع والتي تنظم املجتمع وفق مبادئ وقيم
املجتمع الدميقراطي{ .انضامم املجتمع إىل ساحة العدالة عىل
املستوى املحيل وتنظيمهم بشكل دميقراطي من أولويات
أهدافنا }.
دار املرأة وديوان عدالة املرأة:
دار املرأة هو جزء من نظام العدالة وعىل صلة وعالقة
مبارشة مع مجلس عدالة املرأة ،تأسس مجلس عدالة املرأة
يف عام  2015من أجل تسهيل العمل يف حل الخالفات بني
دار املرأة واملؤسسات اآلخرى يف نظام العدالة القائم ،قبل
هذا النظام كانت دور املرأة لجان مستقلة مل تعمل بشكل
تنسيقي مع مجالس عدالة املرأة ،بل كانت تعمل عىل
حل الخالفات وعقد الصلح بشكل مستقل ،قبل عام 2015
كانت آلية التنسيق ما بني هذه املؤسسات محدودة ،إال
أنه يف هذا العام تم عقد اجتامع ما بني دار املرأة ولجان
الصلح االجتامعية ومتت املناقشة عىل األعامل واملشاكل
التي تواجهها ضمن املجتمع .أيضاً هناك مسؤوليات مشرتكة
للعمل عىل حل بعض القضايا االجتامعية التي تؤثر عىل
عملهم وذلك العرتاضها مع القانون  ،باإلضافة إىل تأثريها عىل
املجتمع ،كام تم عقد اجتامع ثاليث موسع ما بني دار املرأة
ولجان الصلح وهيئة العدالة االجتامعية وتم االقرار فيها عىل
عقد كونفرانس .
وللمرة األوىل تم يف الكونفرانس انتخاب منسقية تضم
املؤسسات الثالث ،وهو ما أدى إىل تأسيس مجلس عدالة
املرأة والتي تعمل عىل متابعة وتنظيم دار املرأة ولجان
الصلح اإلجتامعية ومجلس العدالة يف كافة القضايا املتعلقة

«

نظام العدالة الدميقراطية تحل املشاكل لتحقيق
العدالة والحقوق االجتامعية وذلك بتنظيم الشعب
وحضوره لطرح الحلول  ،وتتبنى اآلراء االجتامعية
القامئة عىل القيم األخالقية والدميقراطية للمجتمع،
الهدف من ذلك بناء مجتمع يعطي قرارته عىل
أسس دميقراطية وأيكولوجية مبنية عىل حرية
املرأة واملجتمع والتي تنظم املجتمع وفق مبادئ
وقيم املجتمع الدميقراطي{ .انضامم املجتمع إىل
ساحة العدالة عىل املستوى املحيل وتنظيمهم
بشكل دميقراطي من أولويات أهدافنا }.

»

بحقوق املرأة ،تم عقد املؤمتر الثاين يف عام  2018من أجل
وضع آلية وهيكلية تنظيمية يف جميع مناطق اإلدارة الذاتية
وضمن كافة الكومينات  ،أوالً تم تأسيس مجلس عدالة املرأة
يف اقليم الجزيرة .طبعا املؤمتر كان بانضامم كل من قوات
الحامية الجوهرية املرأة ،وقوات حامية املرأة (أسايش املرأة)
وهيئة املرأة وكذلك مؤمتر ستار والهدف منها تطبيق هذه
التجربة وتعميمها عىل كافة مناطق شامل ورشق سوريا .ومنذ
ذلك الوقت إىل اآلن تم تشكيل مجالس عدالة املرأة ضمن
نظام مجالس العدالة يف ستة أقاليم عىل مستوى شامل ورشق
سوريا ،وتعمل بالتنسيق مع املؤسسات املعنية واملهتمة
بشؤون املرأة من أجل تحقيق العدالة واملساواة عىل نحو
أفضل.
دار املرأة وديوان العدالة اإلجتامعية:
كام ورد سابقا ،إن آلية التنسيق بني دار املرأة وديوان العدالة
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«

اإلجتامعية تتم عن طريق مجلس عدالة املرأة ،تقوم مراكز
دور املرأة بإرسال تقاريرها إىل ديوان العدالة اإلجتامعية يف
املنطقة ،بإعتبارهم يعملون معاً ،يعقدون اجتامعات دورية
للنقاش حول القضايا التي تخص املرأة ومتابعتها ،يتم البت يف
كافة القضايا املعنية بالرجل واملرأة من قبل ثالث حكام ،وإن
أعضاء دار املرأة يستطيعوا متابعة الدعوى يف جميع مراحل
التقايض ،كام ويؤخذ آراء دار املرأة بعني االعتبار من قبل
ديوان العدالة اإلجتامعية ،أما القضايا التي ال تنحل يف دور
املرأة مثل قضايا الجرائم أو كام ذكرنا سابقاً عن القضايا التي
تم حلها يف دار املرأة إال أن أحد األطراف مل يلتزم بالتعهد

تنظر فيها ديوان العدالة االجتامعية ،وكذلك مثال عىل ذلك
تنظر ديوان العدالة يف الكثري من القضايا التي ترفع إليها
واملتعلقة مبواضيع الطالق ما إىل ذلك .فإن ديوان العدالة
االجتامعية هي التي تصدر القرار األخري يف إقرار الطالق
وبشكل رسمي .ألنه قبل أي يش تقوم دار املرأة مبحاوالت
لعقد الصلح وإذا مل يتم تحاول لجنة الصلح االجتامعية
باملصالحة إال انه إذا مل يتم الصلح مع كافة املحاوالت ،تحال
القضية إىل ديوان العدالة االجتامعية إلصدار القرار األخري
بالطالق.

كونفراس دار املرأة
٢٠١٦
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تدريب ضمن مركز ألعضاء
دار املرأة

متكني املرأة بالتدريب
وبشكل دوري لعضواتها يف مواضيع مختلفة ،ويعملون
مع مؤسسات أخرى مثل مؤمتر ستار وتجمع زنوبيا لتقدم
إمكانات أخرى للمرأة.

الحامية هي من الركائز األساسية األربعة يف ثورة روج أفا
والتدريب هو األساس لذلك ،تدريب النساء من أجل رفع
مستوى الوعي واإلدراك لحل القضايا املجتمعية ،وتقوية
الروابط والوعي املجتمعي .كام أن الهدف األسايس لذلك
هو تقوية إرادة املرأة ،وعىل هذا االساس يتم عقد دورات
تدريبية يف دور املرأة بشكل منتظم .ويف الوقت ذاته تنظم
لجنة التدريب يف دار املرأة تنظم دورات تدريبية للنساء
والرجال ضمن املجتمع.

بإدارة وتنظيم مؤمتر ستار يعقد دورات تدريبية مغلقة ،ويف
الوقت الذي كتب فيه هذا الربوشور الذي بني أيديكم كانت
مؤمتر ستار تنظم دورات تدريبية حول قانون املرأة وحقوقها
يف مدينة قامشلو لدور املرأة .

التدريب من أجل عضوات دار املرأة:

التدريب املجتمعي:

عندما تنضم كوادر جديدة إىل العمل يف دار املرأة فإنها بداية
تخضع لدورة تدريبية مغلقة من أجل التوعية يف املجال
االجتامعي والسيايس ومواضيع آخرى بصدد االيكولوجيا،
املجتمع ،الحقوق ،السياسة والعالقات فيام بني املكونات
والطبيعة ،وعندما ينتهي تدريبهم فإن كل عضوة جديدة
تعمل تحت إرشاف كوادر ذو خربة ،وذلك ملعرفة وإدراك
قدراتهن وإمكانياتهن للعمل يف هذا املجال أم ال .وكل ستة
أشهر سيعملون يف مجاالت أخرى إلعطائهم فرصة لكسب
الخربات يف كافة األقسام ،ليتمكن ويكسنب الخربة عىل آلية
العمل بشكل متكامل  ،وبذلك يكون االنضامم إىل العمل
بأكرث ثقة وتفاعل .وهذا التدريب يعطى لألعضاء خالل
عام .ويعطى املجال فيام بعد لتلقي التدريب ضمن املركز
وخارجه .كام تنظم دار املرأة دورات تدريبية كل أسبوعني

إن تدريب النساء من أجل حل املشاكل التي وضعتها األنظمة
وفرضتها عىل املجتمعات ،وهي األساس لتقوية روابط
املجتمع ومنحها إرادتها  .إال أن تغيري الذهنية بحاجة إىل
وقت لكن التنظيم يف العالقات االجتامعية تؤثر عىل تغيري
الذهنية املجتمعية ،يف عمل دار املرأة يتبني لنا كلام كانت
املرأة واعية ومدركة لحقوقها فإن ذلك يسهل من عمل دار
املرأة يف طرح الحلول ومعالجة القضايا ،إن الدورات التي
تنظم من قبل عضوات دور املرأة يكون بإسم مجلس عدالة
املرأة ،حيث يرتكزعىل مواضيع وقضايا مختلفة ومتعددة
منها حقوق املرأة ،صحة املرأة ،املشاكل والخالفات فيام بني
الزوجني وزواج القارصات أسبابها وكيفية معالجتها ،إذ تنظم
محارضات للكومينات بهذا الصدد.
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دار املرأة الرسياين

إن الرسيان واألشور لهم تاريخ طويل يف املنطقة حيث يعود
إىل  2500قبل امليالد ،اعتنقوا املسيحية بني القرنني األول
والثالث ،طوال تاريخهم واجه املسيحيون يف سوريا (مبا يف
ذلك السكان األرمن أيضً ا) حمالت اإلبادة العرقية والدينية
واإلبادة الجامعية ،كام إنه يف ظل النظام البعثي ُحرم اإلقليات
ومنهم الرسيان واألشور من الحق يف التعبري علناً عن هويتهم
ولغتهم وثقافتهم وقوميتهم ،قبل الحرب األهلية السورية
يف عام  ، 2011كان هناك حوايل  300ألف مسيحي يعيشون
يف املنطقة ،ويف عام  2021انخفض عدد السكان الرسيان
واآلشوريني إىل حوايل  100،000نسمة ،وذلك نتيجة اإلبادة
التي مورست عليهم من قبل داعش.
أدى تاريخ التمييز والقمع واإلنصهار أو حتى التحول القرسي
لألقليات الدينية يف سوريا إىل الحاجة الستعادة تاريخها ولغتها
وثقافتها ،ففي السنوات األوىل من عام  2000كان هناك
تنظيم بدأت فيها النساء الرسيانيات مثل النساء الكرديات
قبل بدأ الثورة للعمل يف العمل عىل حامية حقوقها .
إن الرسيان واآلشور كانوا منظمني يف املنطقة ،مبؤسساتهم
الخاصة املدنية والدينية عىل حد سواء ،وإن املجتمع الرسياين
اليواجه كاملجتمع االسالمي مشاكل مثل تعدد الزوجات
وزواج القارصات ،كام تديرالكنيسة وتلعب دور الوسيط لحل
املشاكل والخالفات وحاالت الطالق ،ويف الوقت ذاته كانت
املرأة الرسيانية واآلشورية التزال بحاجة إىل دار للجوء إليه
لتلبية إحتياجاتهم الخاصة وفق خصوصياتهم كام وضعت

آلية تنسيقية يف عمل الكنيسة وخصوصيتهم كمسيحيني إذ
يتفهمون الواقع اإلجتامعي ويكونون صلة وصل مع الهياكل
الرسيانية اآلشورية اآلخرى.
افتتحت أول دار املرأة للرسيان يف الحسكة يف عام ،2014
تالها يف عام  2018بافتتاح ثاين دار املرأة يف قامشلو .تأخذ
هذين الدارين وبشكل منظم مكانه يف دار املرأة العامة
ويتبعان نفس املبدأ لتحقيق العدالة االجتامعية ،والدفاع عن
املرأة التي تواجه العنف األبوي ،ومكافحة جميع املامرسات
الالإنسانية ضد املرأة ومساعدة النساء عىل تطوير إرادتهن
الحرة وقدراتهن عىل الدفاع عن أنفسهن.
تعمل اآلن عرش سيدات يف دار املرأة الرسيانية 5 :يف قامشلو
و  5يف حسكة ،ال يقترص عملهم عىل املجتمع الرسياين فقط،
حيث تأيت النساء العربيات والكردية واإليزيدية وغريهن إىل
البيت الرسياين بحثاً عن املساعدة والدعم.
يتبع كال املجلسني إىل االتحاد النسايئ الرسياين ويعمالن
وفق نظام داخيل موحد ويتبعان نفس التدريب ومنهجية
العمل ويقدمان تقاريرهم إىل نفس الجهة ،ويحق لدار
املرأة الرسياين مرافقة املرأة التي لجئت إىل دار املرأة لتأمني
الحامية الحضور يف جلسات املحاكمة لتقديم الدعم ونيل
الحقوقها.
يوضح هذا املثال قدرة املجتمعات املختلفة يف شامل ورشق
سوريا عىل دمج مرشوع مثل دار املرأة الذي يعمل من أجل
املجتمع بأكمله.

عضوات دار املرأة الرسياين
يف حسكة
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الخالصة

لقد مرت  10سنوات عىل تأسيس أول دار للمرأة ،خالل هذه السنوات العرش مرت املنطقة مبراحل عدة إىل أن قامت الثورة ،والتي
بدورها غريت خالل هذه األعوام يف البنى املجتمعية عىل نطاق أوسع ،فكانت ثورة ذهنية ومجتمعية وحقوقية وسياسية وإىل ما
ذلك ،حيث أثرت الحرب عىل جميع العوائل بطريقة أو بآخرى .
إن العنف األبوي املامرس عىل النساء مل يكن يف زمن الحرب فقط بل يعود تاريخه إىل آمدا ً بعيد ،لهذا تكون النساء عادة الضحايا
األكرب يف الحروب ،لذا إن التغيري الذهني يف املجتمع يتطلب وقتاً طويل ومسرية شاقة ومواجهة كافة التحديات  ،فإن فتح دور
املرأة كان سبيالً لهذا التغيري الحقيقي والتحول الجذري ضمن املجتمع كون إن مل تتحىل املرأة بالحرية ضمن األرسة ال ميكن تحقيق
املجتمع الحر ،لذا يتم النظر وتحليل املشكلة من جذورها إليجاد حلول إسرتاتيجية للنهوض باملجتمعات.
ميكننا اآلن أن نرى إن هناك العديد من املكتسبات التي حققتها ثورة املرأة يف جميع مناطق شامل ورشق سوريا ،حيث حصلت
النساء عىل مكانة يف أعىل مستويات اإلدارة والقيادة وصنع القرار ،وشكلت التنظيامت النسوية وشاركت منظامت املجتمع املدين ،
وتعمل بال كلل وملل وبشكل مستمر لتوفري اإلحتياجات املادية واملعنوية وإيجاد حلول لتطوير أوضاع املنطقة ،إن الثورة يف الكثري
من املناطق خرجت من جوهرها تحولت من ثورة حقيقية إىل مداخالت خارجية واحتاللها من قبل دولة جارة ،فإن احتالل عفرين
وتل أبيض (كري سبي) ورسي كانيه (رأس العني) أدى إىل نزوح مئات اآلالف من السكان ،وتدهور الوضع املعييش واالقتصادي ،وعدم
اإلستقرار وأزمة إقتطاع املياه .والهجامت املتكررة من امليليشيات املدعومة من الدولة الرتكية يف املناطق املحتلة ،كل هذا سبب
الضغط النفيس عىل السكان وتدفق املشاكل التي تواجهها النساء خاصة يف املخيامت دون توفر أقل معطيات الحياة ،ويشكل ذلك
صعوبات جدية يف دار املرأة كون املنظامت الدولية التتحمل املسؤولية الكافية يف تأمني الظروف املناسبة لهذه املخيامت.

بحوث

كل فصل يستحق كتيب يف حد ذاته .فالوساطة واملصالحة أمران أساسيان يف نظام العدالة لشامل ورشق سوريا ،من الكومني إىل لجنة
املصالحة االجتامعية إذ توجد يف الهياكل املختلفة لجان مخصصة لهذا العمل ،وإن إجراء بحث أعمق حوله سيسمح بفهم العملية
املطبقة بشكل أفضل.
سيكون من الرضوري إجراء بحث رسيع حول العمل الذي قامت به دار املرأة يف مخيامت الالجئني يف شامل رشق سوريا ،من أجل
حل مشاكل املجتمع وتقدم املساعدة للنساء يف املخيامت .
باإلضافة إىل القيام ببحث محدد بشأن عالقة دار املرأة مع الهياكل املختلفة أو مراكز حامية النساء أو مجلس عدالة املرأة.
أخريا ً نأمل أن تتم هذه األعامل يف املستقبل إلعطاء فهم أوسع لدار املرأة .
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كونفراس مجلس العدالة
املرأة يف  ١٩ترشين الثاين
٢٠٢١
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كانون الثاين ٢٠٢٢
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