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مؤسسة فريدريش إيبرت – السياسة الخارجية النسوية لالتحاد األوروبي بشأن سوريا

1
المتعددة
الحاجة إلى منظور جديد بشأن األزمات
ّ
األبعاد في سوريا
فــي خضـ ّـم هــذا كلــه ،أ ّثــر النــزاع فــي ســوريا بشــكل غيــر متناســب علــى
النســاء والفئــات المهمشــة ،بينمــا تــم إغفــال دورهـ ّـن فــي حــل النــزاع .إذ
تُعزز النزاعات التمييز القائم بالفعل ضد النســاء والفتيات ،ما يجعلهن
أكثــر عرضــة النتهــاكات حقوق اإلنســان (مفوضية األمــم المتحدة لحقوق
ُسيس أجساد النساء والفتيات
اإلنسان  .)2021يمكن خالل النزاع أن ت ّ
ـي والعنــف القائــم علــى الجنــدر ،حتــى أنهــا
مــن خــال العنــف الجنسـ ّ
ُتســتخدم كأدوات تقســيمية ( .)Makar 2019وتلــك هــي الحــال أيض ـ ًا
فــي الســياق الســوري حيــث ال تتــأذى النســاء والفتيــات جــراء االتجــار
بالبشــر واالعتقــال واالختفــاء القســري وحســب ،لكــن أيض ـ ًا بفعــل اآلثــار
الجندر ّيــة لهــذه التطــورات التــي تفاقمــت بســبب الحــرب (Khattab
 .)2017; Mehrez 2020ومن خالل مكافحة انعدام األمن الجسدي
واالقتصــادي ا ّلــذي يؤثــر علــى النســاء والفتيــات ،ازدادت الممارســات
المؤذيــة األخــرى ،التــي تقـ ّـوض حقــوق النســاء والفتيــات الســوريات أكثــر
سحبهن من التعليم وزيادة الزواج القسري أو زواج الطفالت
بعد ،مثل
ّ
(مجلــس األمــن التابــع لألمــم المتحــدة  .)2020وفــي الوقــت نفســه،
ساهم النزاع في تغيير األدوار االجتماعية واالقتصادية والجندر ّية داخل
األســر الســورية – فــي داخــل ســوريا وفــي الــدول المجــاورة – فأثقــل
كاهــل النســاء بشــكل غيــر متناســب ،ال ســيما أنهــن أيض ـ ًا مــن بيــن أكثــر
ُ
واضطـ ّـرت عــدة نســاء إلــى
الفئــات اســتضعاف ًا مــن الناحيــة االقتصاديــة.
تحمــل المســؤولية االقتصاديــة إلعالــة أنفســهن وأفــراد أســرهن .باإلضافــة
إلــى ذلــك ،فهــن يفتقــرن إلــى المــوارد ،وإلــى الحصول على فــرص العمل
تعرضهــن للعنــف
أو المســاواة فــي الحصــول عليهــا ،بينمــا يــزداد خطــر ّ
(Care 2020؛ Haddad 2014؛ Saba and Kapilashrami
2016؛ ومجلــس أمــن األمــم المتحدة  .)2020ولســوء الحظ ،لم تخضع
الديناميــات الجندر ّيــة وآثــار النــزاع الســوري ،مثــل العنــف ،أو النــزوح
ّ
القســري ،أو العيــش فــي ُأطــر النــزوح ،أو آثــار اقتصــاد الحــرب ،للتحليــل
الكافــي بعــد (El Bakry and Schneider 2021; Staszewska
.)2017

تحـ ّـول مــا بــدأ كانتفاضــة ضــد نظــام بشــار األســد االســتبدادي إلــى حــرب
مدولــة ،بلغــت عامها الحادي عشــر في آذار/مارس  .2021وإلى
أهليــة ّ
يومنــا هــذا ،ال يــزال النظــام يمســك بزمــام الســلطة ،بدعــم مــن روســيا
وإيــران ،فيمــا تنقســم ســوريا إلــى أربع مناطق مختلفــة 1.بالتالي ،في ظل
ـتبعد إلــى حــد كبيــر إيجــاد حــل
تدويــل النــزاع وتعز يــز ســلطة النظــامُ ،يسـ َ
ـي للنــزاع يكــون ملــك ًا للســوريات والســوريين .مــع ذلــك ،ال يمكــن
سياسـ ّ
للمأزق الحالي أن يستمر على حاله على المد َيين المتوسط والبعيد.
لقد أمست سوريا أسوأ أزمة إنسانية وأزمة الجئين في عصرنا (مفوضية
األمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن 2018؛ الدائــرة األوروبيــة للشــؤون
الخارجيــة  .)2017توفــي جراءهــا أكثــر مــن  511000شــخص (هيومــن
رايتــس ووتــش  .)2019وفـ ّـر مــا مجموعه  5.6مليون من النســاء والرجال
والفتيــات والفتيــان مــن ســوريا ،معظمهــم إلــى بلــدان مجــاورة مثــل تركيــا
ولبنــان واألردن ،إضافــة إلــى  6.2مليــون ســورية وســوري آخر يــن نزحــوا
داخلي ـ ًا (مفوضيــة األمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن 2021أ؛ مفوضيــة
األمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن 2021ب) .وال تــزال حالــة حقــوق
اإلنســان ،وهــي الســبب الرئيــس النــدالع الحــرب األهليــة عــام ،2011
آخــذة فــي التدهــور (هيومــن رايتــس ووتــش  .)2021وكان الفســاد
والمحســوبية يحكمــان االقتصــاد بالفعــل قبل الحــرب ،وهو يواصل اليوم
السريع( 2البنك الدولي 2021؛  .)Daher 2019كما استُ بدل
تدهوره ّ
االقتصــاد الســوري باقتصــاد الحــرب ،مــا يأتــي باإلفــادة علــى قلــة قليلــة
وحســب ( .)Yazigi 2014وقــد ُقـ ِّـدرت تكاليــف إعــادة إعمــار البــاد
بمــا بيــن  250و 1000مليــار دوالر أمريكــي (.)Asseburg 2020: 18
ويعيــش مــا مجموعــه  83بالمئــة من الســوريين تحت خــط الفقر (مكتب
األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية )2019؛ ويعتمد  13.5مليون
منهــم علــى المســاعدات اإلنســانية (مفوضيــة األمــم المتحــدة لشــؤون
الالجئين  .)2018عالوة على هذه األزمات كلها ،ضربت جائحة كوفيد
مدمــر أصالً  ،ويفتقر
 19ســوريا بشـ ّـدة ،بينمــا نظــام الرعايــة الصحية فيها
ّ
إلــى الطاقــم والمعــدات الطبيــة ،كمــا ترتفــع فيهــا أعــداد النازحيــن داخلي ًا
في المخيمات والبلدات المكتظة بالسكان (.)Said 2020
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صحيح أن دور المرأة السورية كان مهمش ًا في عمليات السالم الرسمية،
إال أنهــا ت َُعــد عامــاً مهم ـ ًا للســام .فقــد ســاهمت فــي مجموعــة مــن
الشبكات ،بصفتهن أفراد ًا ،أو من خالل المنظمات النسائية والنسوية،
ساهمت النساء السوريات في إحالل السالم واألمن لجميع السوريين
– مــن خــال توســيع نطــاق األجنــدة (الدوليــة) ،أو التفــاوض علــى وقــف
إطــاق النــار المحلــي ،أو اســتبدال هيــاكل الحكومــة المحليــة ،أو توثيــق
الخارجيــة
انتهــاكات حقــوق المــرأة وحقــوق اإلنســان (مجلــس العالقــات
ّ
2020؛ .)Jouejati 2017

يسيطر النظام على الجزء األكبر من البالد ،بما في ذلك دمشق وحمص وحلب .وبالرغم من
كردية تسيطر على
القوة المدعومة من الواليات المتحدة بقيادة
رمزي ًا ،إال أن ّ
ّ
تواجد النّ ظام ّ
شــمال شــرق ســوريا ،بما في ذلك  80بالمئة من الموارد الطبيعية في ســوريا .فيما تسيطر
التركية على شــمال غرب ســوريا .وتســيطر هيئة تحرير الشــام علــى المنطقة الرابعة،
القوات
ّ
وهي إدلب (.)Atwood, Khalifa, and Modirzadeh 2021
فــي عــام  ،2020صنّ فت منظمة الشــفافية الدولية ســوريا في المرتبــة  178من أصل 180
دولــة ،مقارنـ ًـة بالمرتبــة  134من أصــل  178قبل الحرب فــي عام ( 2010منظمة الشــفافية
الدولية .)2020 ،2010
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المتعددة األبعاد في سوريا
الحاجة إلى منظور جديد بشأن األزمات
ّ

يكتســي النــزاع فــي ســوريا أهميــة قصــوى بالنســبة إلــى االتحــاد األوروبــي
يؤد دور ًا عسكري ًا
والدول األعضاء فيه .وفي حين ّ
أن االتحاد األوروبي لم ِّ
نشــط ًا فــي النــزاع بحــد ذاتــه ،إال أنــه قــد انخــرط بقــوة فــي ســوريا .فعلــى
المســتوى السياســي ،يدعــم االتحــاد عمليــة الســام التــي تقودهــا األمــم
المتحــدة والمعارضــة الســور ّية ،مالي ـ ًا ودبلوماســي ًا علــى حــد ســواء .كمــا
أن المجلــس األوروبــي ،منــذ عــام  ،2011قــد فــرض عقوبــات علــى أفراد
ســوريين متورطيــن فــي القمــع العنيــف للمدنييــن فــي ســوريا .أمــا علــى
في َعد االتحاد األوروبي
صعيد المساعدات اإلنسانية لسوريا والمنطقةُ ،
الجهــة المانحــة الكبــرى (المجلس األوروبي  .)2020إال أن نهجه الحالي،
بالنظــر إلــى التحديــات علــى أرض الواقــع ،ال يقـ ّـدم مخرج ـ ًا مــن المــأزق.
كمــا أن االنتقــال السياســي ،الــذي جعلــه االتحاد األوروبي شــرط ًا لتمويل
أي إعــادة إعمــار فــي ســوريا ،بعيــد المنــال .بالتالــي ،يصبح مــن الضروري
تطوير نهج جديد ،ليس فقط لدعم جميع السوريين ،ولكن أيض ًا لصالح
االتحاد األوروبي نفسه3.
تبحث هذه الورقة في السياســة الخارجية لالتحاد األوروبي تجاه ســوريا
من خالل عدســة السياســة الخارجية النســوية .وتقوم السياسة الخارجية
النســوية علــى تعر يــف واســع النطــاق لألمــن ،وتــدرس بشــكل نقــدي
هيــاكل القــوى الدوليــة ،كمــا أنهــا تركز علــى التنوع في صنع السياســات.
باإلضافة إلى ذلك ،فهي تضع حقوق جميع الفئات وحاجاتها في قلب
النقــاش .وفــي ضــوء منظــور هــذه السياســة الخارجيــة النســوية المختلــف
تمام ـ ًا حــول الســام واألمــن ،ينبغــي استكشــاف اإلمكانيــات التــي توفرها
لتعديل نهج االتحاد األوروبي تجاه سوريا .فاالتحاد األوروبي بحاجة إلى
استراتيجية تأخذ اآلثار الجندر ّية للحرب بعين االعتبار ،وكذلك حاجات
جميــع الســوريين وحقوقهــم .يس ـ ّلط التحليــل الراهــن الضــوء علــى طرائق
جديدة للتفكير والعمل من أجل تحقيق نهج للسياسة الخارجية لالتحاد
األوروبي أكثر إدماج ًا ومساواة وشموالً4.
ً
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ال يمكن تلبية المصالح الرئيسة لالتحاد األوروبي – أي تحقيق االستقرار في البالد والمنطقة
بأســرها ،ووقف تدفق الالجئين وعودتهم الطوعية واآلمنة ،ومكافحة الجماعات اإلرهابية
مثــل داعــش ،وكذلــك منــع تــآكل المزيد مــن النظــام الدولــي ،على ســبيل المثــال من خالل
االنتهــاكات الجســيمة لحقــوق اإلنســان األساسـ ّـية – بواســطة نهجــه الحالــي (Asseburg
.)2020
ال يكمــن الهــدف من هذه الورقة في تقديم تحليل شــامل لدور الجندر في عملية الســام
الســورية أو لوضــع المــرأة الســورية ككل .كمــا أنّ هــا ال ّ
ـا نسـ ً
تمثــل تحليـ ً
ـويا متعمقـ ًـا لألبعــاد
والجهات الفاعلة والسياســات المتعددة المســتويات كافة .لكنها تســعى إلى تبيان الثغرات
البحثية وضرورة إجراء المزيد من التحليالت النسوية بشأن هذه المسألة
ّ

3
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2
السياسة الخارجية النسوية كإطار سياسي وتحليلي
تحليلي ،تو ّفر السياســة
بالنظــر إلــى األمــن مــن زاو يــة مختلف ،أي كإطــار
ّ
الخارجيــة النســوية وجهــة نظــر شــاملة حــول دور الجنــدر فــي الســام
واألمــن .ويســتند هــذا اإلطــار التحليلــي إلــى ثــاث ركائــز :أوالً ،الفهــم
والمراعــي للجنــدر لألمــن (البشــري)؛ ثاني ـ ًا ،التفكيــر في
الواســع النطــاق ُ
عالقــات القــوة وتفكيــك رموزهــا علــى المســتويات الفرديــة والوطنيــة
واإلقليميــة والدوليــة؛ وثالث ـ ًا ،ضــرورة التنـ ّـوع فــي صنــع السياســات علــى
جميع المســتويات5.

تتجـ ّـذر السياســة الخارجيــة النســوية فــي االعتــراف بــأن الســام واألمــن
الديناميــة الجندر ّيــة نفســها التــي تكـ ّـون مجتمعاتنــا .وتعــود
تكونهمــا
ّ
ّ
المســاواة بيــن الجنســين بالنفــع علــى المجتمــع ككل .فهــي ُتســهم فــي
اتفاقــات ســام أكثــر شــمو ًال واســتدامة ،وفــي التنميــة االقتصاديــة
واالجتماعيــة للبــاد ،وتعز يــز المؤسســات الديمقراطيــة ،والنهــوض
بالســام الدولي (Bigio and Vogelstein 2020; Krause et al.
 .)2018; Hudson 2012وبالرغــم مــن أن المســاواة بيــن الجنســين
وحقــوق المــرأة وحقــوق اإلنســان هــي العمــود الفقــري لهــذا النهــج ،إال
أن السياســة الخارجيــة النســوية ليســت معيار ّيــة بحتــة .فهــي تهــدف
إلــى مراعــاة وقائــع الســام والنــزاع بشــكل شــامل .وغالب ـ ًا مــا ترفــض
النهــج التقليديــة للسياســة الخارجيــة واألمنيــة هــذه الحقائــق وتغفــل
ُ
االختالفــات الجندر ّيــة علــى أي نطــاق حقيقــي ،فتبقــى فــي الغالــب
متعاميــة جندري ًا (.)Hudson 2020

ّيتبــع هــذا التحليــل النهــج المذكــور أعــاه لدراســة السياســة الخارجيــة
لالتحــاد األوروبــي تجــاه ســوريا .ومــن خــال اتخــاذ هــذه الورقــة االتحــاد
األوروبــي كنقطــة انطــاق ،فهــي تعــود إلــى تعر يــف بيرناردينــغ  /لونــز
ـص االتحــاد األورو بــي بصفتهــا «العمــل
لسياســةٍ خارجيــة نســوية تخـ ّ
الخارجــي لالتحــاد األورو بــي ا لــذي يحـ ّـد د تفاعالتــه مــع ا لــدول
والمنظمــات فــوق الوطنيــة ،والمنتد يــات المتعــددة األطــراف،
والمجتمــع المد نــي ،والحــركات ،بطر يقــة تعطــي األولو ّيــة للمســاواة
بيــن الجنســين ،وتكـ ّـرس حقــوق اإلنســان للنســاء وحقــوق غيرهــن مــن
الفئــات المهمشــة سياســي ًا ،ويســعى بــكل إخــاص إلى تحقيق الســام
النســوي» (6 .)Lunz 2020: 41

وتحليلي ـ ًا
ـوم يو ّفــر إطــار ًا سياســي ًا
ّ
إن السياســة الخارجيــة النســوية مفهـ ٌ
علــى حــد ســواء .علــى المســتوى السياســي ،كانــت الســويد فــي عــام
 2014أول دولة تعلن أن حكومتها نسوية .ولم ينفك المفهوم يكسب
زخم ـ ًا منــذ ذلــك الحيــن ،مــع إعــان عــدد مــن الحكومــات أنهــا تعتمــد
نهج ـ ًا نســوي ًا فــي سياســاتها الخارجيــة أو اإلنمائيــة ،وإن كان بدرجــات
متفاوتــة (Bigio and Vogelstein 2020; Thompson and
 .)Clement 2019لكــن يبقــى النهــج الســويدي هــو األ كثــر شــمو ًال
ّ
ويغطــي مجــاالت العالقات الخارجية كافة .وهو يســتند إلى
حتــى اآلن،
أربعــة مبــادئ )1( :حقــوق المرأة )2( ،المجهــزة بالموارد )3( ،والتمثيل
ذات المغــزى )4( ،مــع مراعــاة وقائــع النســاء (المكاتــب الحكوميــة
للســويد 2019؛ .)Bernarding and Lunz 2020
أدت الجهــات الفاعلــة فــي المجتمــع المدنــي فــي جميــع أنحــاء العالــم
ّ
دور ًا محور ي ـ ًا فــي تطويــر السياســة الخارجيــة النســوية كمفهوم سياســي،
وفي تسليط الضوء على دور الجندر في النزاع (.)Anderlini 2019
فصقلــت المفاهيــم السياســية ووضعــت معيــار ًا مشــترك ًا لمــا يشــكل
سياســة خارجيــة نســوية ( .)Thompson 2020وفــي الوقــت نفســه،
س ـ ّلط الباحثــون والباحثــات والناشــطات والناشــطون النســو ّيون الضــوء
علــى التحديــات التــي تطرحهــا هــذه األطــر السياســية النســوية القائمــة
وأوجــه القصــور فيهــا .فغالب ـ ًا مــا ترتكــز السياســات القائمة علــى مفاهيم
تطبــق كلهــا نهج ـ ًا نســوي ًا شــامالً علــى
ثنائيــةٍ ضيقــةِ النطــاق للجنــدر .وال ّ
ً
جميــع أشــكال اإلجــراءات الخارجيــة ،إذ غالب ـا مــا تعالج إلى حد ما فقط
الديناميــات الجندر ّيــة األساســية التــي تقوم عليها السياســة الخارجية
ّ
(.)Scheyer and Kumskova 2019: 60
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ُط ِّبق هذا اإلطار للمرة األولى في أديبار وميتيلهامر (.)2020
ً
نطاقا للنسوية «كوسيلة
يشمل هذا التعريف فهم ليريك تومبسون وراشيل كليمان األوسع
لتعطيل هياكل السلطة الذكورية التي يهيمن عليها الذكور في مراكز التأثير كافة (المساعدات
والتجــارة والدفــاع والدبلوماســية) ،مســتنيرة بأصــوات الناشــطات والنشــطاء النســويين
والجماعات والحركات النسوية» (.)Thompson and Clement 2019
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تحليل ثالثي األبعاد لنهج االتحاد األوروبي تجاه
سوريا
 3.1توسيع نطاق تعريف األمن

األوروبي  9.)2017لكن ال تشمل أي منها منظور ًا مراعي ًا للجندر كما أنها
عتبر اإلطار االســتراتيجي لالتحاد
ال تدمــج منظــور الجنــدر .وبشــكل عامُ ،ي َ
األوروبي بشأن سوريا متعامي ًا عن منظور الجندر إلى حد كبير.

النهج التقليدية
ّ
توسع السياسة الخارجية النسوية المنظور الذي تتخذه ُ
للسياسة الخارجية .فهي تقدم تعريف ًا إيجابي ًا لألمن يتجاوز غياب النزاع
المســلح ،ويخفــف التركيــز علــى الوســائل العســكرية ،ويمنع بيئة يتشـ ّـدد
صلب
فيهــا األمــن للسياســة الخارجيــة .كمــا أنــه يضــع األمـ َـن البشــري في ُ
هــذه السياســة الخارجيــة التــي تحـ ّـدد االحتياجــات الخاصــة بالجنــدر
للنساء والفتيات والفتيان والرجال ،وتستجيب لها.

االستقرار واألمن المتمحور حول الدولة بدالً من األمن
الجندري
البشري المراعي للمنظور
ّ

يشــدد اإلطــار االســتراتيجي لالتحــاد األوروبــي علــى ضــرورة االنتقــال
السياســي من أجل إنهاء الحرب في ســوريا وتحقيق الســام المستدام،
مــع التأكيــد علــى كل مــن قــرار مجلــس األمــن  2254وبيــان جنيــف .لكنــه
يركّ ــز علــى االســتقرار والنهــج المتمحــور حــول الدولــة بــد ًال مــن النهــج
المتمحور حول اإلنسان10.
كأمر ين تحققهما
ويتم تصوير السالمة واألمن
َ
ّ
كأمر يــن ُينشــآن مــن قِ بــل المواطنيــن
الــدول مــن خــال االســتقرار ،وليــس
َ
والمواطنات ومن أجلهم 11.وال يذكر اإلطار عدم المساواة بين الجنسين
وأوجــه الالمســاواة االجتماعيــة واالقتصاديــة كســبب أساســي للعنــف
والنزاع في سوريا12.

صحيــح أن المســاواة بيــن الجنســين وحقــوق اإلنســان هــي قيــم أساســية
فــي االتحــاد األوروبــي ،إال أنــه ال يــزال بعيــد ًا عــن تحقيــق طموحاتــه لجهــة
خارجيــة تراعــي منظــور الجنــدر (االتحــاد
الســعي إلــى صنــع سياســة
ّ
األوروبي  .)2008وقد هدف االتحاد األوروبي إلى دمج األمن البشري،
ـدري ،وال تزال
إنمــا ال يــزال مفهومــه العــام لألمــن متجــذر ًا في
التحيز الجنـ ّ
ّ
نهج سياسته الخارجية متعامية إلى حد كبير عن مراعاة منظور الجندر7.
ُ
وتشــير خطــة عمــل االتحــاد األوروبــي الثالثــة بشــأن المســائل الجندر ّيــة
المعتمــدة حديث ـ ًا إلــى إحــراز بعــض التقدم .ولكن يكمــن التحدي الرئيس
َ
المواضيعيــة
اآلن فــي إدمــاج هــذا الطمــوح فــي االســتراتيجيات والبرامــج
ّ
واإلقليمية (االتحاد األوروبي .)2020

المدنيــة فــي صميــم
نــادر ًا مــا يكــون األمــن البشــري واالحتياجــات
ّ
هــذه االحتياجــات ،كمــا تغيــب التدابيــر التــي مــن شــأنها تحديــد هــذه
االحتياجــات ومعالجتهــا .باإلضافــة إلــى ذلــك ،ال توجــد مقترحــات حــول
كيفيــة دعــم منظمــات المجتمــع المدنــي ذلــك فــي ســوريا والمنطقة .كما
ّ
ال تركّ ــز الوثائــق المذكــورة أعــاه علــى االحتياجــات البشــرية ،والتدابيــر

 3.1.1النهج االستراتيجي لالتحاد األوروبي
تجاه سوريا

يتكون اإلطار االستراتيجي لالتحاد األوروبي 8تجاه سوريا من االستراتيجية
اإلقليميــة لالتحــاد األوروبــي الخاصــة بســوريا والعــراق وتهديــد تنظيــم
الدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام «داعــش» (المجلــس األوروبــي
2016؛ المجلــس األوروبــي  )2015واســتراتيجية االتحــاد األوروبــي
الخاصــة بســوريا بشــأن ســوريا المعتمــدة فــي عــام ( 2017المجلــس
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الخارجية،
لالطــاع على تحليل نســوي مواضيعــي وإقليمي عام لسياســة االتحاد األوروبــي
ّ
يرجى مراجعة (;Adebahr and Mittelhammer 2020; Bernarding and Lunz 2020
.)Davis 2018; and Stern 2011
علــى وجه التحديــد ،عملــت المؤلفتان على تحليــل :اســتنتاجات المجلس حول االســتراتيجية
اإلقليميــة لالتحــاد األوروبي الخاصة بســوريا والعراق وتهديد تنظيم الدولة اإلســامية في
العراق والشام «داعش» (المجلس األوروبي )2015؛ استنتاجات المجلس حول االستراتيجية
اإلقليميــة لالتحــاد األوروبي الخاصة بســوريا والعراق وتهديد تنظيم الدولة اإلســامية في
العــراق والشــام «داعــش» (المجلس األوروبــي )2016؛ اســتراتيجية االتحاد األوروبي بشــأن
الموجــه إلى البرلمــان األوروبي
ســوريا ( 2017المجلــس األوروبــي )2017؛ البيــان المشــترك
َّ
والمجلس األوروبي (الدائرة األوروبية للشــؤون الخارجية)؛ اســتنتاجات المجلس حول ســوريا
( 2018المجلس األوروبي 2018أ).
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تمثل هذه الوثائق الثالث جوهر اإلطار االستراتيجي لالتحاد األوروبي تجاه سوريا .وتستكملها
اســتنتاجات إضافية للمجلس .عالوة على الوثائق االســتراتيجية الخاصة بســوريا ،ترشد األطر
ً
أيضا
المواضيعيــة لالتحاد األوروبي ،مثل أجندة مكافحة اإلرهاب الخاصة باالتحاد األوروبي،
إجراءات االتحاد األوروبي تجاه سوريا والمنطقة .لذا ،يجب إجراء تحليل نسوي شامل ألجندة
مكافحة اإلرهاب الخاصة باالتحاد األوروبي التي تعود إلى كانون األول/ديسمبر  ،2020حيث
ً
تماما عن مراعاة منظور الجندر (Davis 2018; Stern
كانت االستراتيجية السابقة متعامية
.)2011
يشــير الرابــط بيــن الســام واالســتقرار واألمن كأهــداف رئيســة (المجلــس األوروبــي 2015؛
ً
بدال من
المجلــس األوروبــي 2016؛ المجلــس األوروبي  )2017إلــى منظور األمن القومــي
النسوي للسالم اإليجابي .ومن االقتباسات اإلضافية« :يستذكر المجلس أن النزاع
التعريف
ّ
في ســوريا يؤثر بشــكل مباشــر فــي االتحاد األوروبــي [ »/».]...ال يمكن ســوى حل سياســي
موثــوق […] ضمــان اســتقرار ســوريا وإتاحــة هزيمــة حاســمة لداعــش وغيرهــا مــن الجماعات
حددتهــا األمــم المتحدة فــي ســوريا» (المجلــس األوروبــي « .)2017ال يزال
اإلرهابيــة التــي ّ
ً
ملتزما بتحقيق الســام واالســتقرار واألمــن الدائمين في ســوريا والعراق
االتحــاد األوروبــي
ً
اإلسالمية في الشام والعراق  /داعش»
فضال عن مواجهة تهديد الدولة
والمنطقة األوسع،
ّ
(المجلس األوروبي .)2015
إن أمن البلد أو المنطقة هو النقطة المحورية ]...[« :التحديات األمنية التي تطرحها األزمات
ً
ملتزما بتحقيق السالم
للمنطقة [( »]...المجلس األوروبي « .)2015ال يزال االتحاد األوروبي
واالســتقرار واألمــن الدائميــن في ســوريا والعراق والمنطقة األوســع» (المجلــس األوروبي
 ]...[« .)2016 / 2015زيــادة األمــن والتعــاون في مجــال مكافحة اإلرهــاب [( »]...المجلس
األوروبي .)2016
حــول آثــار الالمســاواة بيــن الجنســين بصفتها سـ ً
ـببا للنــزاع وانعدام االســتقرار ،يرجــى مراجعة
( .)Hudson 2012حول الالمساواة بين الجنسين في سوريا ،يرجى مراجعة.)TDA 2017( :

مؤسسة فريدريش إيبرت – السياسة الخارجية النسوية لالتحاد األوروبي بشأن سوريا

االجتماعيــة واالقتصاديــة ،والمجتمــع المدنــي ،إال فــي حــاالت معزولــة
وبدرجــات متفاوتــة 13.ويس ـ ّلط اإلطــار االســتراتيجي أق ّلــه الضــوء علــى
االســتجابة لالحتياجــات اإلنســانية كعنصــر جوهــري يتوافــق معــه التــزام
االتحاد األوروبي المالي الكبير.

والســوريين – ســواء فــي ســوريا أو الــدول المجــاورة – محــور التركيــز.
وبرنامجي ـ ًا كبيــر ًا لالجئيــن والبلــدان
فاالتحــاد األوروبــي يقـ ّـدم دعم ـ ًا مالي ـ ًا
ّ
المضيفــة لالجئيــن  ،18لكــن التصـ ّـور الســائد لالســتقرار فــي الوثائــق
االســتراتيجية يعتبــر الالجئيــن خطــر ًا ،بــد ًال مــن تلبيــة احتياجــات الفئــات
جندري
المستضعفة من الناس .بالتالي ،تفتقر هذه الوثائق إلى منظور
ّ
حول الظروف المعيشية التي تؤدي إلى تفاقم أوجه االستضعاف.

تركّ ــز فقــرات فرديــة مــن اإلطــار االســتراتيجي لالتحــاد األوروبــي علــى دعــم
المشــاركة السياســية للنســاء وحمايتهــن ،لكــن بواســطة نهــج «إضافــة
ُصور النساء ككيان إجماعيً ،
بدال من مراعاة
النساء والخلط» 14.حيث ت َّ
ّ
خلفياتهــن ومواقفهــن السياســية المتنوعــة .وإذا انعكــس هــذا النهــج فــي
العمليات السياسية ،يمكن أن يؤدي ذلك إلى نزع الطابع السياسي عن
النساء وعدم االعتراف بأصواتهن وآرائهن المتنوعة.

المساءلة

المشاركة السياسية للمرأة لكن من دون إدماج منظور
الجندر

يتناول اإلطار االستراتيجي لالتحاد األوروبي المساءلة ،وهذا أمر أساسي
لالنتقــال السياســي والعدالــة االنتقاليــة .لكنــه ال يقــدم أي تفاصيــل
عــن كيفيــة تحقيــق هــذه المســاءلة .عــاوة علــى ذلــك ،ال تســلط الوثائــق
االستراتيجية الضوء على دور المجتمع المدني ،ال سيما المنظمات التي
ـؤت علــى ذكــر العنــف الجنســي والعنــف
تو ّثــق الفظائــع وترصدهــا .ولــم ُيـ َ
القائــم علــى الجنــدر علــى اإلطــاق فــي ســياق المســاءلة ،بــل ورد فقــط
فــي االســتراتيجية اإلقليميــة لالتحــاد األوروبــي فــي معــرض ذكــر اإلرهــاب
والتطــرف العنيــف .ومــن شــأن هــذا التصــور الضيـ ِـق النطــاق لالحتياجات
الخاصــة بالجنــدر مــن أجــل الحمايــة أن ينشــئ فجــوة فــي المســاءلة تجــاه
النظــام ،الــذي ارتكــب بشــكل منهجــي العنــف الجنســي والعنــف القائــم
علــى الجنــدر ضــد النســاء والفتيــات والفتيــان والرجــال ،مرتكب ـ ًا بالتالــي
جرائــم ضــد اإلنســانية وجرائــم حــرب (رابطــة النســاء الدوليــة للســلم
والحر يــة 2020؛ لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة المعنية بالجمهورية
العربية السورية .)2018

عــاوة علــى ذلــك ،ال يتــم التصـ ّـدي لتأثيــر العنــف والحــرب علــى النســاء
والفتيــات الســوريات ،مــا يز يــد من تفاقم أوجه الالمســاواة بين الجنســين
القائمــة بالفعــل ،كمــا أنــه ال يؤخذ بعين االعتبار من حيث اإلغاثة والدعم.
و ُيعـ ّـد نهــج االتحــاد األوروبــي متعامي ـ ًا بالكامــل عن منظور الجنــدر في هذا
الصــدد ،ولــذا لــم يفلــح فــي تحديــد أو تلبيــة االحتياجــات األمنيــة الخاصــة
بالجندر.
يشدد االتحاد األوروبي على مشاركة المرأة في جميع المسائل المتصلة
ّ
بالســلم واألمن 15.و َيرد ذكر دور المشــاركة السياســية للمرأة والحاجة إلى
تعز يــز المنصــات ،علــى غــرار المجلــس االستشــاري للمــرأة 16فــي الوثائــق
االستراتيجية .لكن هذا النهج ُيخفق في تفكيك الحواجز التي تحول دون
منهجي.
مشاركة المرأة في صنع السياسات في االتحاد األوروبي بشكل
ّ

 3.1.2تنفيذ نسوي؟

ّ
ينفــذ االتحــاد األوروبــي إطــاره االســتراتيجي في نظام متعدد المســتويات
والبرنامجيــة ،مــن خــال دعمــه ،على ســبيل المثال،
مــن األدوات الماليــة
ّ
لالجئيــن والبلــدان المضيفــة لالجئيــن ،ومفاوضــات الســام ،والمجتمــع
المدنــي .وبواســطة مؤتمراتــه الســنوية فــي بروكســلُ ،يبقــي ســوريا علــى
رأس جــداول أعمــال الجهــات المانحــة ،ويســاعد بالتالــي علــى تعبئــة
كميــات كبيــرة مــن األمــوال (المفوضيــة األوروبيــة  .)2021لكــن ال بــد مــن
البرنامجيــة والماليــة ،للتأ كــد مــن
تحليــات نســوية معمقــة لهــذه األدوات
ّ
مدى مراعاتها لمنظور الجندر أو اعتمادها نهج ًا نسوياً.

المهمشة والمستضعفة
الفئات
ّ

المهمشــة
مــن شــأن النهــج النســوي أن يضــع احتياجــات الفئــات
ّ
والمســتضعفة فــي مركــز الصــدارة .ومــع ذلــك ،ال يتطــرق إطــار العمــل
االســتراتيجي لالتحــاد األوروبــي أبــد ًا إلــى كبــار الســن ،أو األشــخاص ذوي
اإلعاقــة ،أو مجتمــع الميــم .وال َيــرد ذكــر األطفــال إال فــي ســياق «النســاء
واألطفــال» مــن دون مناقشــة أكثــر تحديــد ًا ،بالرغــم مــن حقيقــة اختــاف
االحتياجات بين الفتيان والفتيات17.

والبرنامجيــة ،اتبــع االتحــاد األوروبــي أيض ـ ًا
باإلضافــة إلــى األدوات الماليــة
ّ
أن أي حــل فــي ســوريا ال يمكــن أن
نهج ـ ًا دبلوماســي ًا .وقــد شــدد علــى ّ
يقــوم علــى األعمــال العســكرية .لكــن ،رد ًا علــى القمــع الشــديد للمدنيين
والمدنيــات واالنتهــاكات الجســيمة لحقــوق اإلنســان التــي يرتكبها النظام
السوري منذ عام  ،2011عاد االتحاد األوروبي إلى وسائل الدبلوماسية
القســر ية ،وفــرض عقوبــات علــى أفــراد وقطاعــات وكيانــات محــددة.
وتهــدف هــذه التدابيــر إلــى الضغــط علــى النظــام لوقــف القمــع العنيــف
واالنخــراط فــي مفاوضــات جــادة .وهــي تشــمل اســتثناءات إنســانية
تجنب اآلثار السلبية على السكان السوريين.
وتسعى إلى ّ

الالجئون والالجئات

يمثــل الالجئــون الســوريون والنازحــون داخلي ـ ًا نصــف ســكان ســوريا قبــل
الحــرب .وصحيــح أن الوثائــق االســتراتيجية لالتحــاد األوروبــي تعتــرف
بـ»الكارثــة اإلنســانية» ،إال أنهــا ال تجعــل من احتياجات جميع الســوريات
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فــي الوثائــق األساســية الثــاث ،يتــم ذكــر االحتياجــات بشــكل عــام فــي ســياق االحتياجــات
والمساعدات اإلنسانية .ونادر ًا ما يتم ذكر االحتياجات اإلنسانية األخرى (مثل األمن السياسي
والحرية الدينية واألمن البيئي).
لمزيد من المعلومات حول سبب عدم التمكن من معالجة المشكلة من خالل إضافة المزيد
من النساء ،يرجى مراجعة.)Brechenmacher, Mann, and Meadows 2021( :
هذه هي الحال ،على ســبيل المثال ،في خطة عمل االتحاد األوروبي الثالثة بشــأن المسائل
أجر َيت مع ثالث/ة ممثالت/ين لالتحاد األوروبي
ّ
الجندرية ،وجرى تكرارها في المقابالت التي ِ
في  24شباط/فبراير  2021و 2آذار/مارس  ،2021في ما ّ
يتعلق بسوريا.
للحصــول علــى معلومــات أكثــر تفصيـ ً
ـا عــن دور المجلــس االستشــاري للمــرأة والمشــاركة
السياســية للنســاء ،يرجــى مراجعــة القســم  3.2.3حــول منظــور الجنــدر لمفاوضــات الســام
السورية.
ومشاركة المرأة
ّ
تركز اللغة المســتخدمة في اســتنتاجات مجلس االتحاد األوروبي بشــأن ســوريا للعام 2018
ً
ـتضعافا في جميــع أنحاء البالد ،لكــن من دون
بشــكل أكبــر علــى احتياجات الفئــات األكثر اسـ
تحديدها َمن المقصود بشكل ملموس (المجلس األوروبي 2018أ).

مــن منظــور نســوي ،يشـ ّـكل اســتخدام العقوبــات خالف ـ ًا كبيــر ًا ،وإذا مــا
طبقــت ،فإنــه ينبغــي أن ترصــد عــن كثــب اآل ثــار الجندر ّيــة علــى أرض
ِّ
الواقــع .فالنهــج النســوي يســتلزم تحليــاً آلثار العقوبات فــي جميع أجزاء
المجتمــع ،خاصــة ( )1الفئــات المســتضعفة اجتماعي ـ ًا واقتصادي ـ ًا ،مثــل
18
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للحصول على لمحة عامة حول دعم االتحاد األوروبي لسوريا ،بما في ذلك مساعدة الالجئين
والدول المضيفة لالجئين ،يرجى مراجعة المفوضية األوروبية (.)2021

تحليل ثالثي األبعاد لنهج االتحاد األوروبي تجاه سوريا

القوة على المستوى
 3.2فك رموز عالقات
ّ
الدولي واإلقليمي والمحلي

األســر التــي يرأســها شــخص واحــد (غالب ـ ًا امــرأة) )2( ،والتداعيــات غيــر
المصرفيــة ،وكذلك
المباشــرة مثــل اإلفــراط فــي االمتثــال فــي القطاعــات
ّ
( )3التبعــات اإلنســانية أو االجتماعيــة (مثــل الوصــول إلــى ســبل العيــش
والــدواء) أو ( )4األثــر فــي المجتمــع المدنــي .باإلضافــة إلــى ذلــك ،عنــد
وضــع نظــام للعقوبــات ،يجــب إدراج العنــف الجنســي والعنــف القائــم
علــى الجنــدر كمعيــار للعقوبــة (المكاتب الحكومية في الســويد .)2017
لكن نظام العقوبات في االتحاد األوروبي ال يراعي ما ُذكر آنف ًا ،ما يمكن
يؤدي إلى إيذاء السوريين والسوريات الذين يهدف االتحاد األوروبي
أن ّ
إلــى حمايتهــم ودعمهــم .وتنطوي قرارات المجلــس المعنية على مراجعة
آليات المراقبة.
مستمرة ،إنما ال تحدد ّ

النسوي للسياسة الخارجية بالديناميات الجندر ّية للسالم
يعترف النهج
ّ
الدوليين .وهو يكشف األطر المعيار ّية الذكورية ويركز على أوجه
واألمن
َّ
الالمســاواة النظاميــة واختــاالت القــوى .ويســلط ذلــك الضــوء علــى
عالقات ّ
القة الهيكلية والخاصة بالجهات الفاعلة في السياق األوسع.
تهيمــن المصالــح الوطنيــة علــى الخطــاب حــول ســوريا .وتتمحور الســرد ّية
تهمش تط ّلعات السوريات
السائدة حول االستقرار واألمن القومي؛ فيما ّ
والســوريين والمجتمع المدني الســوري .وينطبق هذا بصفة خاصة على
منظور الجندر حيال المشــاركة السياســية للمرأة في العملية السياســية.
في هذا الســياق ،كيف يتموضع االتحاد األوروبي تجاه منظور السياســة
الخارجية النسوية؟

 3.1.3المبادئ النسوية إلعادة اإلعمار

وضعــت الممثلــة العليــا لالتحــاد األوروبــي فــي تلــك الفتــرة فيدير يــكا
موغيرينــي مــا يدعــى نهــج «المز يــد مــن المكافــآت للمز يــد مــن التقـ ّـدم»
فــي عــام  ،2017للســماح لالتحــاد األوروبــي بالعمــل بســرعة علــى إعــادة
ويبين هذا النهــج أن االتحاد األوروبي
اإلعمــار ،وفــي أقــرب وقــت ممكــنّ .
يتخــذ نهــج الخطــوة تلــو األخرى للمشــاركة في إعادة اإلعمــار ،وذلك بعد
تقدم ـ ًا قابــاً للقيــاس نحــو االنتقــال السياســي
إثبــات النظــام الســوري ّ
(الدائرة األوروبية للشؤون الخارجية  .)2017واتفقت جميع الناشطات
النســويات الســوريات اللواتــي تمــت مقابلتهــن لهــذه الورقــة علــى أنــه ال
ينبغــي باالتحــاد األوروبــي بــأي حــال مــن األحــوال المشــاركة فــي إعــادة
اإلعمار إذا كان ذلك يتطلب التعاون مع النظام.

 3.2.1المصالح الوطنية وألعاب
القوى العالمية20
ِ

تحــول النضــال الداخلــي الســوري مــن أجــل اإلصالحــات الديمقراطيــة،
ـدول
والحر يــات األساســية ،وحمايــة حقــوق اإلنســان ،إلــى نــزاع مس ـ ّلح مـ َّ
يشــارك فيــه عــدد مــن الجهــات الفاعلــة المحليــة والوطنيــة واإلقليميــة
تحددهــا
والدوليــة .وتســعى خمــس دول إلــى اتبــاع اســتراتيجية عســكرية ّ
أجنــدات األمــن القومــي الخاصــة بهــا :روســيا وإيــران وتركيــا والواليــات
المتحــدة وإســرائيل .مــن خــال الدعــم العســكري المباشــر أو المالــي غير
المباشــر ،عــزّ زت هــذه الــدول الالعبيــن الذيــن ينفــذون مصالحهــا علــى
األرض ( .)Asseburg 2019; Asseburg 2020عــاوة علــى ذلــك،
تســتضيف الــدول المجــاورة ،مثــل األردن ولبنــان وتركيــا والعــراق ،أعداد ًا
كبيــرة مــن الالجئــات والالجئيــن الســوريين .كمــا لــم تنفــك دول الخليــج،
وتحديــد ًا المملكــة العربيــة الســعودية وقطــر ،تدعــم الجهــات الفاعلة في
النزاع طوال الوقت.

تشـ ّـكل حقــوق المــرأة وحقــوق اإلنســان األساســية العمــود الفقــري للنهــج
النســوي .وبالنظــر إلــى الواقــع فــي ســوريا ،يبــدو مــن المســتحيل ضمــان
رئيسيين
نهج قائم على الحقوق في ظل نظام األسد .ويثير ذلك خو َفين
َ
حيــال إعــادة اإلعمــار :أوالً ،يعتبــر نظــام األســد أن إنهــاء الحــرب يعنــي
الســعي إلــى االحتفــاظ بالســلطة ،مــن خــال اســتمرار القمــع واإلقصــاء
وتهميــش أولئــك الذيــن يعارضونــه ( .)Heydemann 2018ومــا دام
ـتبعد تحقيــق االســتقرار فــي البــاد والمنطقة.
النظــام الســوري قائم ـ ًاُ ،يسـ َ
لــن يتحقــق ســام لجميــع الســور يين ،وال احتــرام لحقــوق اإلنســان
والحر يــات األساســية ،ولــن تصبح ســوريا وجهة آمنــة لالجئين والالجئات
العائديــن ،وســيكون مــن المســتحيل تحقيــق مســتقبل للمســاواة بيــن
الجنسين وحماية حقوق جميع السوريات والسوريين وتوفير األمن لهم،
مــا دام نظــام األســد قائم ـ ًا .كمــا ال يمكــن لالتحــاد األوروبي تلبيــة مصالحه
قرر االتحــاد األوروبي تطوير
األساســية فيمــا يتعــاون مــع النظــام .ثاني ـ ًا ،إذا ّ
نهــج اســتراتيجي نحــو إعــادة اإلعمــار ،فينبغــي أن يتماشــى مــع المبــادئ
النســوية ،وأن يكــون علــى أقــل تقديــر مراعي ـ ًا لمنظــور الجنــدر .لكــن نهــج
يتضمــن منظــور ًا جندر ي ـ ًا
االتحــاد األوروبــي الحالــي تجــاه إعــادة اإلعمــار ال
ّ
19
ـتعداد إلعــادة
ـي االسـ
َ
علــى اإلطــاق .وحتــى لــو بقــي الحافــز األساسـ ُّ
اإلعمــار الســريعة ،فــإن االتحــاد األوروبــي مــا يــزال بحاجــة إلــى تصـ ّـور كل
الجندري ومتمحور حول اإلنسان.
خطوة على أساس نهج دامج للمنظور
ّ

19

ال تتمتــع هــذه الجهــات الفاعلــة برؤ يــة مشــتركة لســوريا ،بــل تســعى إلــى
تحقيــق مصالحهــا الوطنيــة المتباينــة .وقــد احتلــت مطالــب النســاء
والرجــال الســوريين التــي تــم التعبيــر عنها في الشــوارع خالل مظاهرات
عــام  2011مرتبــة ثانويــة .إذ ال يبــدو أن الجهــات العســكرية األساســية
الفاعلــة الخمــس ،علــى و جــه الخصــوص ،تعتبــر حما يــة المدنييــن
وتحقيــق عمليــةٍ لحــل النــزاع بشــكل مســتدام تبع ـ ًا لقــرار مجلــس األمــن
 2254وبيــان جنيــف ،أولويــات بالنســبة لهــا .وعلــى حــد تعبيــر الناشــطة
النســوية الســورية صبيحــة خليــل« ،لــن تنجــح أي مبــادرة ســورية ذاتيــة
تجمــع بيــن األطــراف الســورية الداخليــة والخارجيــة ،مــا لــم تتفــق أطراف
النــزاع الدوليــة واإلقليميــة» ( .)Khalil 2020كمــا ينعكــس تهميــش
تطلعــات الســور يين والســور يات وحقوقهــم ومصالحهــم فــي جانبيــن:
أوالً ،تهميشــهم فــي عمليــة الســام ،وثاني ـ ًا ،عرقلــة قــرارات مجلــس
األمــن الدولــي باســتخدام حــق النقــض ،خاصة من قِ بل روســيا (Risch
) .)2020; Nichols, 2019وتســلط هــذه االختــاالت النظاميــة
الضــوء علــى األبعــاد الجندر ّيــة لبنيــة الســام واألمــن الدولييــن ،التــي
20

يركــز النهــج الحالي على دعم االتحــاد األوروبي في القطاعات التاليــة« :األمن»« ،الحوكمة
واإلصالحات وتقديم الخدمات»« ،التماســك االجتماعي وبناء الســام والمصالحة»« ،رأس
المال البشري» ،و»التعافي االقتصادي» (الدائرة األوروبية للشؤون الخارجية .)2017

7

القة ،على كل
ينبغي اســتكمال هذا التحليل الســياقي النسوي بتحليالت
متعمقة لعالقات ّ
ّ
الجندرية وأســاليب صنع السياســات الذكورية
مــن المســتويات الوطنيــة لتحديــد الديناميــات
ّ
المستنسخة على الصعيد الدولي

مؤسسة فريدريش إيبرت – السياسة الخارجية النسوية لالتحاد األوروبي بشأن سوريا

النهج الثنائية للدول األعضاء فرادى تجاه النظام وقد تزداد
لكن تختلف ُ
22
لديناميات القوة ،من
صعوبة توحيدها .ومن أجل رســم صورة شــاملة
ّ
األهميــة بمــكان أيض ـ ًا تبيــان انعــكاس المصالــح المتباينــة علــى مســتوى
الدول األعضاء.

كونتهــا الذكــورة المهيمنــة وتســيطر عليهــا ألعــاب القوى (Davies and
ّ
.)True 2018
وباإلضافــة إلــى الديناميــات الدوليــة ،فإنــه مــن المهــم أيض ـ ًا أن ننظــر
إلــى هيــاكل الســلطة علــى المســتوى الوطنــي .فالمصلحــة األساســية
للنظــام الســوري تقتضــي تعز يــز ســلطته بشــكل أكبــر .كمــا أنــه يســتخدم
متغيــر
إعــادة اإلعمــار كوســيلة إلحــكام قبضتــه علــى الســلطة فــي مجتمــع
ّ
علــى الصعيــد االجتماعــي السياســي .ويتناقــض هــذا النهــج بشــدة مــع
حددتــه األســرة الدوليــة فــي بيــان جنيــف وقــرار مجلــس األمــن 2254
مــا ّ
(.)Heydemann 2018

 3.2.3منظور الجندر في مفاوضات السالم
ومشاركة المرأة السورية

كونتهــا
تصــل
ّ
ديناميــات القــوة واالختــاالت فيهــا المذكــورة أعــاه ،التــي ّ
المصالــح الوطنيــة ،إلــى الـ ّـذروة بعــدم إشــراك الســوريين والســور ّيات
ومشــاركتهم علــى قــدم المســاواة ،ال ســيما النســاء الســور يات ،فــي
عمليــات االنتقــال السياســي .وبالرغــم مــن أن االتحــاد األوروبــي يمـ ّـول
المعارضــة ووفدهــا ،إال أنــه أظهــر قــدرة محــدودة علــى ز يــادة مشــاركة
المرأة ومشاركة المجتمع المدني23.

 3.2.2طموح االتحاد األوروبي مقابل
تأثيره المحدود

عتبــر تأثيــر االتحــاد األوروبــي علــى الوضع في ســوريا محــدود ًا ،وقد نأى
ُي َ
االتحــاد بنفســه عــن الصراعــات علــى الســلطة علــى األرض .مــع ذلــك،
ينبغــي عــدم المكافــأة بيــن القــدرة علــى التأثيــر والقــدرة علــى التصــرف
الجندري للقوة «الناعمة» (االتحاد
عســكري ًا ،ما يعني ضمن ًا التوصيف
ّ
21
األوروبــي) والقــوة «الصلبــة» (الجهــات العســكرية الفاعلــة) .وبمــا أن
االتحــاد األوروبــي هــو الجهــة المانحــة األ كبــر ،ا ّلتــي تدعــم عمليــة الســام
وتســتفيد مــن قدرتهــا علــى الجمــع بيــن األطــراف ،فمن المؤكد أنــه يتمتع
بالقــدرة علــى تطويــر السياســات المتعلقــة بســوريا وتكوينهــا .وبالفعــل،
فقد حقق نتائج ملموسة وإيجابية.

في خطة عمل االتحاد األوروبي الثالثة بشــأن المســائل الجندر ّية ،يحدد
االتحــاد األوروبــي هــدف الدفــع قدم ـ ًا «بإشــراك  33بالمئــة مــن النســاء
علــى األقــل فــي جميــع أنشــطة االتحــاد األوروبــي ومشــاريعه المتعلقــة
بعمليــات الســام» (االتحــاد األوروبــي  .)2020وفــي محادثــات الســام
وتمولها إلى حــد كبير صكوك
التــي تقودهــا األمــم المتحــدة فــي جنيــف،
ّ
االتحــاد األوروبــي المختلفــة ،ال تــزال مشــاركة المــرأة الســورية مهمشــة،
كل مــن بيــان جنيــف 24وقــرار مجلــس األمــن التابــع لألمــم
بالرغــم مــن أن ّ ً
25
المتحــدة  2254يدعــوان إلــى إشــراك المــرأة فــي عمليــات الســام.
بالنظــر إلــى اللجنــة الدســتور ّية ،علــى ســبيل المثــال ،ال تمثَّ ــل النســاء
والمجتمع المدني على قدم المساواة فيها ،وال يتمتعون بفرص الوصول
نفسها إلى صنع القرار .كما أن اللجنة تتأ ّلف من النظام والمعارضة ومن
وفد من المجتمع المدني .لكن كان تكوين وفد المجتمع المدني موضع
خــاف كبيــر ،وتأثــر أيض ـ ًا بالمصالــح الوطنيــة للجهــات الخارجيــة الفاعلــة
( .)Hauch 2020وعــاوة علــى ذلــك ،يملــك وفــدا النظــام والمعارضــة
وحدهمــا ســلطات وضــع جــدول األعمــال .ويبلــغ النصــاب العــام 27.3
بالمئــة .باإلضافــة إلــى ذلــك ،لــم تتحقــق نســبة الثــاث بالمئــة للنســاء
المفاوضــات إال بفعــل المشــاركة المتســاوية تقريب ـ ًا بيــن الجنســين فــي
ِ
وفدي
وفد المجتمع المدني ( .)50/23فعدد النســاء المشــاركات في َ
تهمــش
النظــام ( )50/11والمعارضــة ( )50/7محــدود للغايــة ،كمــا َّ
مشــاركتهن الجوهر ّيــة أكثــر بعــد فــي مركــز الســلطة فــي اللجنــة ،أي مــا
يسمى بالهيئة المصغّ رة.(Dasouki and Shaar 2021) 26
ّ

منــذ البدايــة ،دعــم االتحــاد األوروبــي عمليــة الســام التــي تقودهــا األمــم
المتحدة ،في مفاوضات المسار األول والمسار الثاني والمسار الثالث.
بد مــن وجود معارضة
وهــو يمـ ّـول المعارضــة الســورية ،وفق ـ ًا لمبــدأ أنّه ال ّ
إذا كان لالنتقــال السياســي فــي ســوريا أن يتحقــق .باإلضافــة إلــى ذلــك،
حــاول االتحــاد األوروبــي االســتفادة مــن نفــوذه الدبلوماســي وقدرته على
الجمــع بيــن األطــراف مــن أجــل بنــاء جســور تر بــط بيــن مصالــح الجهــات
المعنيــة الفاعلــة (الممثلــة العليــا  /نائبــة الرئيــس فيدير يــكا
اإلقليميــة
ّ
ـرحيات القــوى اإلقليميــة
ـ
س
بم
ـرار
ـ
ق
اإل
ـك
ـ
ل
ذ
ـن
ـ
ي
ويب
.)2016
ـي
موغرينـ
ّ
كأحــد األســباب الجذر يــة للحــرب .لكــن ،بشــكل عــام ،بقــي دور االتحــاد
ـي محــدود ًا .ولــم يفعــل ما يكفــي لتحويل
األوروبــي فــي إيجــاد حــل سياسـ ّ
الخطــاب بعيــد ًا عــن النهــج المتمركــز حــول الدولــة ،ســواء بســبب افتقاره
لــإرادة السياســية فــي ضــوء مصالحــه الخاصــة ،أو للوســائل اآليلــة إلــى
ذلــك .وحتــى يتحقق الســام المســتدام في ســوريا ،ينبغــي أن يكون من
التحول نحو نهج أكثر تركيز ًا على اإلنسان.
مصلحة الجهات الفاعلة كافة
ّ
وطنيــة لــم يفلح في
المكســب لتحقيــق مصالــح
كمــا أن الســعي الصفــري
َ
ّ
تحقيق نتائج مفيدة لألطراف كافة.

تحدي ـ ًا للسياســة الخارجيــة
يمكــن «للتحــدث بصــوت واحــد» أن يشـ ّـكل ّ
لالتحــاد األوروبــي .فإلــى جانــب الرمز يــة السياســية ،ال يســتطيع االتحــاد
األوروبــي ،فــي الكثيــر مــن الحــاالت ،التحـ ّـرك إال إذا وعندمــا تتخذ الدول
األعضــاء فــي االتحــاد األوروبي قــرارات باإلجماع على مســتوى المجلس.

يميــز التحليــل
عنــد التفكيــر فــي قــدرة االتحــاد األوروبــي علــى التحــركّ ،
التفكيكــي للقِ ــوى بيــن «االتحــاد األوروبــي» و»دولــه األعضــاء» مــع
مصالحها المختلفة المحتملة.
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لمزيد من التحليالت ،يرجى مراجعةAdebahr and Mittelhammer 2020; Davis 2018;( :
)Stern 2011
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أغلقت بعض الدول األعضاء سفاراتها في سوريا (ألمانيا وفرنسا) ،فيما لم يفعل البعض اآلخر
(الجمهورية التشيكية) ،واحتفظ البعض بموظفين محليين إلى جانب السفير (النمسا ،بولندا،
رومانيا) ،أو ّ
مكلف باألعمال مقيم في بيروت (إيطاليا ،إســبانيا ،االتحاد األوروبي) (مجموعة
األزمــات الدوليــة  .)2019واليومّ ،
تفكر بولندا ،والمجر ،والنمســا ،على ســبيل المثال ،بإعادة
تحول موقفها نحو التطبيع
التواصل مع السلطات السورية .عالوة على ذلك ،يبدو أن إيطاليا ّ
مع النظام (.)Vohra 2019
الجندرية بين األشكال التفاوضية وداخلها في جنيف،
يلزم إجراء تحليالت متعمقة للديناميات
ّ
ً
سابقا) ،وسوتشي؛ ال سيما فيما يتعلق بتأثير األجندات الوطنية الخارجية
ونور سلطان (أستانا
تقوض المبادرات ذات الملكية السورية.
التي ّ
ً
«يجــب أن تكــون المــرأة ممثلة تمثيـ ً
العملية االنتقاليــة» (األمم
كامال في جميــع جوانــب
ـا
ّ
المتحدة عام .)2012
تيسرها األمم المتحدة لسوريا»
«تشجيع المشاركة الهادفة للمرأة في العملية السياسية التي ّ
(مجلس األمن التابع لألمم المتحدة )2015
المصغــرة للجنة :وفد النظــام ( ،)15/4وفــد المعارضة
فــي مــا يلي عدد النســاء في الهيئــة
ّ
( ،)15/2ووفد المجتمع المدني (.)15/7

تحليل ثالثي األبعاد لنهج االتحاد األوروبي تجاه سوريا

ومنــذ عــام  ،2011اتفقــت الــدول األعضــاء فــي االتحــاد األوروبــي ســنوي ًا
وباإلجمــاع علــى عقوبــات فرديــة تســتهدف أعضــاء فــي النظــام الســوري
ومرتكبــي انتهــاكات جســيمة لحقــوق اإلنســان .علم ـ ًا أنــه ،مــن الناحيــة
العمليــة ،يمكــن لدولــة عضــو واحــدة أن تســتخدم حــق النقــض ضــد
ّ
تجديد العقوبات 27.ومع ذلك ،ال يزال التوافق كبير ًا بشــأن اإلبقاء على
العقوبات (مجموعة األزمات الدولية .)2019

تميــز
المحلــي بعيــن االعتبــار .فمنــذ مــا قبــل الحــرب وحتــى يومنــا هــذاّ ،
المجتمع السوري بمستويات عالية من الالمساواة بين الجنسين31.
تشمل الحواجز التي ال تُعد وال تحصى بوجه النساء السوريات الضغط
المجتمعــي واألعــراف االجتماعيــة التمييز يــة التــي تجبرهــن علــى التراجــع
إلــى المجــال الخــاص واألســري ،وكذلــك القوانيــن التمييز يــة ،ال ســيما
قوانيــن األحــوال الشــخصية .وفــي الكثيــر مــن األحيان ،تعتمــد المرأة على
مالي ـ ًا ،وتفتقــر إلــى الوصــول علــى قــدم المســاواة إلــى األدوات،
أســرتها ّ
أو المــوارد ،أو الحقــوق األساســية لتحقيــق االســتقالل االقتصــادي .كمــا
أن سياســات ســوريا ال ّ
تمكــن المــرأة وال تســتثمر فــي القيــادة النســائية
( .)Staszewska 2017باإلضافــة إلــى ذلــك ،تتحـ ّـدى مشــاركة المــرأة
الهرمي للمجتمع الذكوري.
في العمليات السياسية النظام االستبدادي
ّ
تحول األدوار الجندر ّية
بفعل
( .)Kannout 2016ويزداد ذلك تعقيد ًا
ّ
واالجتماعية واالقتصادية لدى األسر السورية بسبب الحرب .مع ذلك،
حيز المشــاركة المدنية والنشــاط
فقد ّ
وســع زخم انتفاضات عام ّ 2011
السياســي للنســاء والرجال على حد ســواء في ســوريا .وفي يومنا هذا،
وبالرغــم مــن القمــع القــوي والنــزاع المســلح ،إال أن منظمــات المجتمــع
المدني الســورية وكذلك المنظمات النســائية والنســوية تغطي مجموعة
واســعة مــن القضايــا ،بمــا فــي ذلــك االحتياجــات اإلنســانية ،وحقــوق
اإلنسان ،والمشاركة في العمليات السياسية.

و قــد اعتــرف/ت أحد/إ حــدى ممثلي/ممثــات االتحــاد األورو بــي
وشدد/ت على أن االتحاد األوروبي يسعى
معدل المشاركة
بانخفاض
ّ
ّ
منــذ ســنوات إلــى ز يــادة مشــاركة المرأة ،لكن مــن دون تقدم ملحوظ28.
ّ
أن االتحــاد األوروبــي
واقترحــت ناشــطة نســوية ســورية مــا يلــي« :بمــا ّ
ً
ـؤدي
يمـ ّـول المعارضــة ،يجــدر بــه أن يجعــل تمويلــه مشــروطا بطريقــة تـ ّ
إلــى االقتطــاع مــن األمــوال عندمــا ال تكــون النســاء ممثــات علــى قــدم
المســاواة فــي الوفــد 29».ويتفاقــم انخفاض نســبة النســاء بشــكل خاص
فــي وفــد المعارضــة ،بســبب التأثيــر القــوي لتركيــا والمملكــة العربيــة
الســعودية ومصــر فــي تشــكيل طاقــم الوفــد ،وهــي بلــدان تغيــب عنهــا
التقدمية في مجال حقوق المرأة (.)Moubayed 2019
السياســات
ّ
لكــن يمكــن اشــتراط التمويــل بمشــاركة النســاء علــى قــدم المســاواة أن
يشـ ّـكل معضلــة لالتحــاد األوروبــي ،أل ّنــه يمكــن أن يز يــد مــن تأثيــر القــوى
المحافظــة على المعارضة.

 3.3قدرات متنوعة :دور المرأة والمجتمع
المدني في صنع السياسات في االتحاد
األوروبي

يمثــل المجلــس االستشــاري للمــرأة ،الــذي أنشــأه المبعــوث الخــاص
لألمــم المتحــدة إلــى ســور يا فــي عــام  ،2016محاولــة أخــرى لتعز يــز
مشــاركة المــرأة (مكتــب المبعــوث الخــاص لألمــم المتحــدة إلــى ســوريا
 .)2016كمــا يحظــى المجلــس بدعــم االتحــاد األوروبــي ،حتــى أنــه يأتــي
على ذكره في استراتيجيته بشأن سوريا لعام  .2017وقد أثار المجلس
االستشــاري للمــرأة الجــدل بيــن الســوريين والســوريات منــذ تأسيســه،
مــن حيــث تأثيــره فــي إدراج النســاء ومنظــور الجنــدر فــي المفاوضــات،
وتركيبتــه العا مــة وتشــغيله (المر كــز الســوري للعدا لــة والمســاءلة
 ،)2016باإلضافــة إلــى قــرارات محــددة متنــازع عليهــا (Kannout
 .)2016: 101لكــن البعــض ينظــر بإيجابيــة إلــى التنــوع فــي هــذه الهيئــة
وقــدرة أعضائهــا علــى التغلــب علــى االنشــقاقات (مجلــس العالقــات
الخارجيــة  .)2020فيمــا انتقــد آخــرون تهميــش النســاء بشــكل عــام فــي
عمليــة الســام .بالتالــي ،كان لتشــكيل هيئــة خارجيــة مــن دون اســتجابة
حقيقيــة للتنــوع الممثَّ ــل ،مــع تصويــر قــرارات المجلــس وبياناتــه على أنها
قــرارات «المــرأة الســورية» وبياناتهــا ،تأثير ينأى بالمرأة الســورية بشــكل
عام عن السياســة30.

تشــدد السياســة الخارجيــة النســوية علــى دور النســاء كجهــات سياســية
فاعلة .كما أنها تعترف بالحاجة إلى التنوع في صنع السياسات ،وتقوم
المهمشة .وتتط ّلب
على إشراك المجتمع المدني إضافة إلى األصوات
ّ
مــن أجــل ترجمتهــا عمــاً سياســي ًا وليــس ز يــادة عــدد النســاء المشــاركات
وحســب .ويعنــي ذلــك صنــع السياســات بشــكل مســؤول وشــفاف،
ـاو علــى المســتويات السياســية كا ّفــة (Adebahr
والســماح بتأثيــر متسـ ٍ
 .)and Mittelhammer 2020من أجل تحليل نسوي للبعد المتعلق
بالقــدرات فــي السياســة الخارجيــة لالتحــاد األوروبــي تجــاه ســوريا ،ينظــر
هذا الفصل في االتحاد األوروبي نفسه .فبالرغم من الجهود التي يبذلها
االتحــاد األوروبــي إلشــراك المــرأة الســورية والمجتمــع المدنــي فــي صنــع
السياســات ،إال أنــه لــم يتمكــن مــن التغ ّلــب علــى الحواجــز الهيكليــة أمــام
المشاركة على قدم المساواة والمدخالت المهمة للمجتمع المدني.

 3.2.4أوجه الالمساواة بين الجنسين
السائدة في سوريا

 3.3.1المساواة بين الجنسين في صنع
السياسة الخارجية لالتحاد األوروبي

إذا كان االتحاد األوروبي يريد دعم المشــاركة السياســية للمرأة الســورية
بشــكل هــادف علــى المســتوى الدولــي ،يجــدر بــه دعم الفتيــات والرجال
والفتيان والنساء السوريين في نضالهم من أجل االنتقال الديمقراطي،
وفــي تفكيــك الحواجــز أمــام المشــاركة المدنيــة ومشــاركة المــرأة (TDA
 .)2017: 64وعنــد النظــر إلــى هــذه الحواجــز ،ينبغــي أخــذ الســياق

27
28
29
30

يدعو االتحاد األوروبي «للقيادة والقدرات النســائية في جميع مجاالت
السياســة والبرمجــة المتعلقــة بالســام واألمــن» ،فــي اســتنتاجات
تقنن النهج
األول/ديســمبر  ،2018التــي ّ
المجلــس المعتمــدة فــي كانــون ّ
االســتراتيجي لالتحــاد األوروبــي تجــاه المــرأة والســام واألمــن (المجلــس
األوروبــي 2018ب) .كمــا تشــدد خطــة عمــل االتحــاد األوروبــي الثالثــة
بشــأن المســائل الجندر ّيــة علــى أن االتحــاد األوروبــي يهــدف إلــى «تعز يــز

ال تزال المناقشات الداخلية جارية حول اإلجماع في صنع القرار ،أو الشروع في آلية تصويت
لألغلبية المؤهلة (مركز أبحاث البرلمان األوروبي .)2021
مقابلة مع ممثل/ة االتحاد األوروبي في .2.3.2021
سورية في .26.2.2021
مقابلة مع ناشطة
ّ
النسويات السوريات هذه القضية على وجه الخصوص ،في خالل المقابالت
أثارت الناشطات
ّ
ُ
جريت لهذا التحليل في  19.2.2021و.25.2.2021
التي أ ِ

31

9

وقعــت ســوريا علــى اتفاقية القضــاء على جميع أشــكال التمييز ضــد المرأة في عــام .2003
ّ
لكنّ هــا تحتـ ّـل المرتبــة  150من أصــل  153دولــة (المنتدى االقتصــادي العالمـ ّـي  )2019في
العالمي للفجوة بين الجنسين للعام 2020
التقرير
ّ

مؤسسة فريدريش إيبرت – السياسة الخارجية النسوية لالتحاد األوروبي بشأن سوريا

المســاءلة« .لقــد تـ ّـم اإلصغــاء إلينا جيــد ًا ،لكننا ال نعرف ما إذا كان ذلك
سيحدث أي فرق .نأمل في الحصول على ردود الفعل من صناع القرار
فــي يــوم مــن األيــام» ،بحســب تعبيــر ناشــطة نســوية ســورية فــي مقابلــة
أجريت معها 35.وتحوم الشكوك حول ما إذا كان االتحاد األوروبي يأخذ
أولويــات منظمــات المجتمــع المدنــي أو المنظمــات النســائية والنســوية
الســور ية فــي كامــل االعتبــار« .أنــا متــرددة جــد ًا حيــال المشــاركة فــي
هــذه المشــاورات .فالنــاس ُ
كثــر ويثيــرون الكثيــر مــن القضايــا .وفــي نهايــة
المطــاف ،يمكــن االتحــاد األوروبــي أن يختار أي موضوع ويقول« :هذا ما
اختــاره الســوريون!» إذ أن االتحــاد األوروبــي ال يجــري مشــاورات وأبحاث
متعمقــة لفهــم الوضــع الفائــق التعقيــد بشــكل أفضــل» ،علــى حــد قــول
أحد األشخاص الذين أجر يت معهم المقابالت بالفم المآلن36.
ِ

مســتوى انخراطــه» فيمــا يتعلــق بالمســاواة بيــن الجنســين فــي جميــع
مجــاالت السياســة الداخليــة والخارجيــة (االتحــاد األوروبــي  .)2020إنمــا
ال تــزال السياســة الخارجيــة لالتحــاد األوروبــي مجــا ًال يهيمن عليــه الذكور،
ويتميــز باختــاالت هيكليــة ( )De la Baume 2021وغيــاب المســاواة
ّ
بيــن الجنســين علــى جميــع مســتويات صنــع القــرار (Neumann and
 .)Hopgood 2020ومــع أن النســاء ال يزلــن يمثلــن  31.3بالمئــة
وحسب من مناصب اإلدارة المتوسطة و 26بالمئة من مناصب اإلدارة
العليــا فــي الدائــرة األوروبيــة للشــؤون الخارجيــة ،إال أن تقر يــر ًا للمفوضيــة
أشــار إلــى وجــود تــوازن بيــن الجنســين «قريب مــن المســاواة»( 32الدائرة
ضيــة األوروبيــة  .)2019وقــد
األوروبيــة للشــؤون الخارجيــة 2020؛
المفو ّ
ّ
ـاء منصــب المستشــارة الرئيســة فــي الدائــرة األوروبيــة للشــؤون
أثــار بقـ ُ
ً
الخارجيــة لشــؤون الجنــدر شــاغرا ،منــذ انتهــاء واليــة المستشــارة التــي
كانــت تشــغله فــي كانــون األول/ديســمبر  ،2020نقاش ـ ًا حــول غيــاب
الوعي وااللتزام داخل مؤسسات

يجــدر بــأي إدمــاج مقبــل للمجتمــع المدنــي فــي عمليــة صنــع السياســات
فــي االتحــاد األوروبــي أن يكــون متوافق ـ ًا مــع منظــور الجنــدر .وبغيــة تقييــم
الوضع الحالي ،ال بد من تحليالت متعمقة حول كيفية مراعاة ذلك في
منصــات االتحــاد األوروبــي وبرامجه .واألمر ســيان بالنســبة إلى المواضيع
التــي نوقِ شــت فــي مؤتمــرات بروكســل وإلــى المتحدثيــن والمتحدثــات
الحاضرين فيها.

االتحــاد األوروبــي ،التي تســهم في اســتمرار الالمســاواة بين الجنســين.
وبالنظــر إلــى أن االتحــاد األوروبــي لــم يفلــح فــي تحقيــق المســاواة بيــن
الجنســين فــي صفوفــه ،فمــن المشــكوك فيــه أن يفلــح فــي إنفــاذ مفهــوم
وجندري للقدرات خالل صنعه للسياسات المتعلقة بسوريا.
متنوع
ّ
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 3.3.3دعم وصول جميع النساء السوريات
ومشاركتهن

 3.3.2إدماج المجتمع المدني

ُيعــد إدمــاج المجتمــع المدنــي عنصــر ًا رئيس ـ ًا فــي السياســة الخارجيــة
النسوية ،ويتطلب ذلك تعزيز الجهات الفاعلة من النسو ّيات والمجتمع
المدني وإدماجها بشكل جوهري في صنع السياسات.

عنــد الســعي إلــى تعز يــز المجتمــع المدنــي ،يجــب إيــاء اهتمــام خــاص
لمشــاركة المــرأة .يد عــم االتحــاد األورو بــي مشــاركة المــرأة الســور ية 37
مــن خــال المجلــس االستشــاري للمــرأة ومنظمــات المجتمــع المدنــي
الســور ية األخــرى ،مــن خــال بنــاء القــدرات ،والتدر يــب ،والتبــادل
المنتظــم مــع مســؤولي االتحــاد األوروبــي ،والتمويــل (الدائــرة األوروبيــة
للشــؤون الخارجيــة  .)2019لكنــه ال يأتــي علــى ذكر المنظمات النســائية
والنسوية صراحة.

يعتــرف االتحــاد األوروبــي ،فيمــا يتعلــق بســوريا ،بأهميــة تعز يــز المجتمــع
لكنه ال يشــمله إال بشــكل محدود في صنع السياســات .ويؤكد
المدني؛ ّ
االتحــاد األوروبــي في اســتراتيجيته الخاصة بســوريا علــى أهمية المجتمع
المدنــي لســوريا مــا بعد الحرب ولالنتقال السياســي ،مــن دون أن يعالج
مســألة مســاهمة المجتمــع المدنــي فــي صنــع السياســات الخاصــة بــه.
فــي الوقــت نفســه ،تتعـ ّـدد اآلليــات علــى مســتوى االتحــاد األوروبي التي
تســعى إلــى توفيــر منصــة ألصــوات المجتمــع المدني (المجلــس األوروبي
 .)2017ومــن العناصــر األساســية فــي هــذا الصــدد «أيــام الحــوار»،
مكونــات المجتمــع المدنــي فــي مؤتمــرات االتحــاد األوروبــي في
وهــو مــن ّ
بروكســل حــول «دعــم مســتقبل ســوريا والمنطقــة» (الدائــرة األوروبيــة
للشــؤون الخارجيــة 2021ب) 34.وبالرغــم مــن أن االتحــاد األوروبــي قــد
بــذل جهــد ًا إليــاء االعتبــار الواجــب لألصــوات المدنيــة ،إال أ ّنــه يبــدو
أن دور المجتمــع المدنــي فــي مؤتمــرات بروكســل يقتصــر علــى الخبــراء
والخبيــرات الذيــن يقدمــون المدخــات .وبمــا أنه ال يزال مــن غير الواضح
قدمهــا المجتمــع
مــا إذا كانــت هنالــك آليــات لمتابعــة التوصيــات التــي ّ
المدنــي ،أو لرصــد التقــدم المحـ َـرز بشــأن القضايــا التــي تــم التعبيــر عنهــا
خــال المؤتمــرات الســابقة ،فعلــى مــا يبــدو أن «أيــام الحــوار» تفتقــر إلى
32
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تبــرز مخــاوف بشــأن غيــاب الصلــة بيــن المنظمــات النســائية والنســوية
الســورية علــى األرض والجهــات الدوليــة الفاعلــة (.)Altawil 2020
وقــد انتقــدت عــدة ناشــطات نســويات ســور يات االتحــاد األوروبــي
لتفاعلــه بشــكل أساســي مــع مجموعــة مختــارة مــن النســاء الســوريات
ـطن بشــكل واضــح علــى المســتوى الدولــي« .نجــد دائم ـ ًا
اللواتــي ينشـ َ
األســماء عينهــا فــي جــداول األعمــال والجلســات الحوار يــة .فاالتحــاد
األوروبــي يدعــو فقــط مجموعــة معينــة من النســاء .فيمــا تفتقر األخريات
ـتبعد القياد ّيات من القاعدة الشــعبية.
إلى المعلومات والوصول؛ وتسـ َ
تمــت
إن النظــام برمتــه يستنســخ نفســه» ،يشــكو أحــد األشــخاص الذيــن ّ
مقابلتهــم 38.يبــدو أن ذلــك أنشــأ نخبــة داخــل المجتمع المدني ،وســاهم
فــي نشــوء الفجــوة بيــن النســاء الســوريات العامــات علــى المســتوى
الدولــي والنســاء الناشــطات علــى األرض .وأكّ ــد أحــد األشــخاص الذيــن
تمــت مقابلتهــم علــى ذلــك بقولــه« :إن أعلــى األصــوات ،ال ســيما داخل
ســوريا ،هــي أصــوات النخبــة التــي يمكنهــا الوصــول إلــى األســرة الدوليــة.
لــذا ،تحظــى النســاء (والرجــال) الذيــن يشــاركون فــي هــذه العمليــات
باألفضلية»39.

المتعمقة حول المســاواة بين الجنســين في صنع السياســات الخارجية
لمزيــد من التحليالت
ّ
رجاء مراجعةLazarou and Zamfir 2021; Bernarding and Lunz( :
لالتحاد األوروبيً ،
.)2020; Neumann and Hopgood 2020
أصبح منصب المستشــارة الرئيسة للدائرة األوروبية للشــؤون الخارجية في االتحاد األوروبي
لشــؤون الجندر وقرار مجلس األمن  / 1325حول المرأة والســام واألمن شــاغر ًا منذ انتهاء
األول/ديسمبر  .2020وبعد دعوات من البرلمان األوروبي
والية مارا ماريناكي في  31كانون ّ
إلــى الممثلــة العليا/نائبــة الرئيس ،بــدأ االتحــاد األوروبي عمليــة التوظيف الرســمية لمنصب
ً
يحمل اسـ ً
وتعرض ذلك لالنتقاد
والتنوع».
مختلفا« ،المستشــارة الرئيســة لشــؤون الجندر
ـما
ّ
ّ
علــى أســاس أنه تخفيض لقيمة المنصب ،بما أنه يزيد إلــى المحفظة من دون رفع المنصب
أو توفير موارد إضافية (Neumann 2020؛ .)Barigazzi 2020
أجريت للمرة الخامسة في آذار/مارس ( 2021الدائرة األوروبية للشؤون الخارجية 2021أ).
ِ
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قابلة مع ناشطة نسوية سورية في .25.2.2021
مقابلة مع ناشطة نسوية سورية في .19.3.2021
فــي هذا الســياق ،يحتاج االتحــاد األوروبي إلــى االعتراف بأن مصطلح «النســاء الســوريات»
يشير إلى «[ ]...حقائق وخبرات اجتماعية واقتصادية وثقافية وإثنية ودينية وسياسية شديدة
االختالف والتنوع ومتعددة المستويات» (.)Ali 2019
مقابلة مع ناشطة نسوية سورية في .4.3.2021
مقابلة مع ناشطة نسوية سورية في .26.2.2021

تحليل ثالثي األبعاد لنهج االتحاد األوروبي تجاه سوريا

إلــى أمــوال تسـ ُ
ـهل إدارتهــا ،مــن أجــل دعــم المشــاريع الصغيــرة القصيــرة
األمــد التــي يمكــن الوصــول إليهــا بســرعة أكبــر .وتشــير هــذه الظاهــرة إلــى
تحد منهجي س ّلطت عليه الضوء دراسة أجرتها منظمة التعاون والتنمية
ٍّ
فــي الميــدان االقتصــادي عــام  .2017حيــث ّبينت الدراســة أن الجهات
المانحــة الرئيســية تمــول المجموعــات النســائية فــي الســياقات الهشــة
بشــكل محــدود للغايــة .و ُيعــزى ذلــك إلــى عــدم اكتمــال أو كفايــة فهــم
دور المســاواة بيــن الجنســين فــي ســياقات النزاعــات (Lazarou and
Zamfir 2021؛ منظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان االقتصــادي
 .)2017ويمكــن اإلعــداد الهيكلــي آلليــات التمويــل ،والقــدرة علــى
الوصــول ،والشــفافية ،والجــدوى ،أن يفاقــم المشــكلة بالنســبة إلــى
المنظمــات األصغــر .لــذا ،ال بــد مــن دراســات إضافيــة للتمكــن مــن إجــراء
تقييم نهائي.

تجــدر اإلشــارة إلــى أن االتحــاد األوروبــي يدرك هذه المســألة إلى حد ما.
«لــم يتـ ّـم الر بــط بيــن النســاء الناشــطات علــى األرض والنســاء الضالعــات
في العملية السياســية ،وارتفعت نســبة انعدام الثقة .أردنا ســد الفجوة
والر بــط بيــن المجموعــات» ،قــال/ت أحد/إحــدى ممثلــي/ات االتحــاد
األوروبــي فــي مقابلــة لهــذه الورقــة .ويشـ ّـكل منبــر غــازي عنتــاب للنســاء
مبــادرة مــن االتحــاد األوروبــي لر بــط الناشــطات علــى مســتوى القاعــدة
الشــعبية بالعمليــة السياســية ،مــن خــال بنــاء القــدرات والظهــور علــى
المدولــة والمنظمــات
المســتوى الدولــي .ولكــن الفجــوة بيــن النخبــة
ّ
الشــعبية ال ُتعــزى فقــط إلــى غيــاب التفاعــل بيــن المنظمــات النســائية
والنســوية والناشــطات .إذ يبــدو أن نقــاط الضعــف الهيكليــة فــي االتحــاد
األوروبــي قــد ســاهمت فــي هــذه الفجــوة ،وينبغــي أخذها بعيــن االعتبار
أيض ـ ًا .وبالتالــي ،صحيـ ٌـح أن التأثيــر اإليجابــي لهــذا المنبــر هــو موضــع
ترحيــب ،إال أن االتحــاد األوروبــي ســيحتاج إلــى تحويــل نظامــه بطريقــة
تســمح بمشــاركة أكثــر منهجيــة وتنوع ـ ًا وشــمو ًال للمنظمــات النســائية
والنسوية ومنظمات المجتمع المدني .كما يجب تعزيز المِ لكية السورية
بشكل عام.

ختام ًا ،يجب أن يترافق تمكين المرأة يد ًا بيد مع الحد من الحواجز أمام
قدراتهــا الحقيقيــة .ويتطلــب النهــج النســوي لالتحــاد األوروبــي أن يفكــر
االتحــاد بشــكل نقــدي فــي جوانــب الديناميــات المؤسســية الخاصــة بــه
التي يمكن أن تعيد إنتاج الالمساواة.

 3.3.4معالجة األولويات السورية

تواجــه منظمــات المجتمــع المدنــي الســور ية ،وعلــى وجــه الخصــوص
المنظمــات النســائية والنســوية ،عــدد ًا مــن التحديــات ،مثــل التهديــدات
األمنيــة ،والحواجــز االجتماعيــة االقتصاديــة ،وغيرهــا مــن القيــود ،بمــا في
ذلــك القوالــب النمطيــة الجندر ّيــة ،واالنشــقاقات االجتماعيــة الثقافيــة،
وتق ّلــص المســاحات ،والظــروف القمعيــة ،وغيــاب المــوارد ،فضــاً عــن
األعبــاء اإلدار يــة التــي ال تســمح بالتســجيل الرســمي (.)Altawil 2020
ـزء أساســي مــن تعز يــز المجتمع المدني الســوري في المنطقة
ويعتمــد جـ ٌ
على تمويل

االتحــاد األوروبــي .ومــن حيــث المبــدأُ ،يعــد هــذا الدعــم إيجابي ـ ًا .لكــن
مــن المهــم بشــكل خــاص أن يــدرك االتحــاد األوروبــي الظــروف المعقــدة
والحساســة التــي تتفاعــل فيهــا منظمــات المجتمــع المدنــي والمنظمــات
النســائية والنســوية ،ليتمكن من االســتجابة بشــكل مناســب الحتياجاتها.
أجر يت مع ناشــطات ســوريات مســألة التحدي
وكررت المقابالت التي ِ
أن آليات
في الوصول إلى الموارد ،مع التلميح على وجه الخصوص إلى ّ
تمويــل االتحــاد األوروبــي لــم تصــل إلــى المنظمــات النســائية والنســوية
السورية األصغر حجم ًا وتلك العاملة على األرض« :من الصعب للغاية
التأهل للحصول على تمويل االتحاد األوروبي .ويكمن جزء من المشكلة
ّ
في أن المنظمات النسائية والشبابية غير مسجلة في سوريا .لكن عدد ًا
من المنظمات المســجلة أيض ًا لم يتمكن من الحصول على األموال .لذا
ُيعــد االمتثــال لشــروط االتحــاد األوروبــي كابوس ـ ًا» 40.عــاوة علــى ذلــك،
يمكــن أن يشـ ّـكل االعتمــاد القــوي علــى الجهــات المانحــة الدوليــة خطــر ًا
هرميــة بينهــا وبيــن الجهــات المحليــة الفاعلــة،
ديناميــة
يســفر عــن إنشــاء
ّ
ّ
ً
وتعز يــز االمتثــال ألجنــدات محــددة مســبقا ( .)Altawil 2020ال بــد
مــن المز يــد مــن التحليــات النســوية المتعمقــة حــول المِ لكيــة الســورية،
لتحديــد الفــرص المتاحــة لمنظمــات المجتمــع المدنــي والمنظمــات
النســائية والنســوية الســور ية لوضــع جــدول األعمــال (األجنــدة) وفق ـ ًا
لالحتياجات المحلية.
َذكرت الناشطات النسويات السوريات اللواتي تمت مقابلتهن االفتقار
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4
نحو سياسة خارجية نسوية لالتحاد األوروبي بشأن
سوريا
الجندرية
سد الفجوة في المعلومات
ّ

ُيعــد النــزاع الســوري معقــد ًا للغايــة ،ويضطلــع فيــه عــدد ال يحصــى مــن
الجهــات الفاعلــة والمصالــح المحليــة والوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة.
ويمكــن أن تســهم السياســة الخارجيــة النســوية فــي اســتجابة االتحــاد
األوروبــي لألزمــة بشــكل أكثــر شــمولية وفعاليــة ،بالرغــم مــن أن اإلطــار
السياســي أبعــد مــا يكــون عــن المثاليــة النســوية المعيار يــة .وباالســتناد
إلــى اإلطــار التحليلــي للسياســة الخارجيــة النســوية ،يقــدم هــذا الفصــل
توصيــات محــددة لالتحــاد األوروبي حول كيفية تغيير صنعه للسياســات
الخاصة بسوريا.

كيفيــة صنعهــا ،ينبغــي
مــن أجــل ضمــان الشــمولية فــي السياســات وفــي
ّ
باالتحاد األوروبي:

	–حتليــل اآل ثــار اجلندر ّيــة للحــرب ،إىل جانــب آثارهــا يف الســامة
واألمــن ،والتنميــة االقتصاديــة ،وكذلــك األبعــاد البرشيــة واالجتماعيــة
واالقتصادية ،جلميع الســوريني والســوريات – داخل البالد وخارجها.
المدمــرة عىل
عــاوة عــى ذلــك ،فإنــه مــن األهميــة مبــكان حتديــد اآلثــار
ّ
المــدى الطويــل للــزوح القــري ،وتغيــر النســيج االجتماعــي لســوريا
بعــد احلــرب .وتشــمل هــذه العمليــة محايــة احلقــوق المدنيــة واألرايض
وحقوق المِ لكية للسوريني داخل سوريا وخارجها.
	–مواصلــة رصــد انهتــاكات حقــوق المــرأة وحقــوق اإلنــان يف ســوريا،
هبــدف إدانــة مثــل هــذه االنهتــاكات والســماح باإلعــداد للمحاكمــات،
الــي تســتند أيض ـ ًا إىل الواليــة القضائيــة العالميــة .وينبغــي باالحتــاد
األورويب أن يــويل اهتمام ـ ًا خاص ـ ًا للنــاء والفتيــات المعتقــات .كمــا
جيــب أن يدعــم منظمــات المجتمــع المــدين والمنظمــات الناسئيــة
والنســوية المحليــة ا ّلــي جتمــع المعلومــات حــول انهتــاكات حقــوق
اإلنــان .ويشــمل ذلــك معلومــات عــن حــاالت االختفــاء وتأثريهــا
االجتماعي االقتصادي عىل الزوجات ،والبنات ،واألمهات يف المزنل.
	–دعــم البحــوث المتعلقــة بآثار العســكرة وانتاشر األســلحة عىل الناسء
والفتيــات يف ســور يا .ال يكفــي هنــا تعــداد الضحايــا .فالســتخدام
األســلحة عــدة آثــار جانبيــة ،مثــل تدمــر البنيــة التحتيــة األاسســية ،أو
الــزوح القــري ،أو عــدم احلصــول عــى اخلدمــات األاسســية مبــا يف
ـدري الســتخدام األســلحة
ذلــك الرعايــة الطبيــة .وللبحــث يف األثــر اجلنـ ّ
الكيميائيــة والذخــرة العنقوديــة أهميــة خاصة ،مبــا يف ذلك من منظور
المعونة اإلناسنية واحلواجز اليت حتول دون إعادة اإلعمار.
	–حتديــد احتياجــات الفتيــان والفتيــات والنــاء والرجــال الســور يني
كاف يف أي مرشوع
بشكل منفصل ،للتمكن من االستجابة لها بشكل ٍ
ميوله االحتاد األورويب.
أو برناجم ّ
	–دعــم البحــوث المتعلقــة بالعنــف ضــد النــاء والفتيات الســوريات،
مثل العنف األرسي ،والزواج القرسي ،واالعتقال ،واالجتار ،واالختفاء
التصدي
القرسي ،والعنف اجلنيس والعنف القائم عىل اجلندر .جيب
ّ
للعنــف المرتكــب مــن أي طــرف كان :ويشــمل ذلــك النظــام الســوري
وحلفاءه ،والمعارضة ،واجلماعات المتطرفة ،وداعش ،إلخ.
	–تدر يــب نــاء ناطقــات باللغــة العربيــة كموظفــات إعالميــات جلمــع
البيانــات والتجــارب ،عــى وجــه اخلصــوص مــن النــاء والفتيــات
اللــوايت وقعــن ضحايــا النهتــاكات حقــوق اإل نــان وجرائــم احلــرب43.

التحولية
يجــب أخــذ ثالثــة مبادئ أساســية بعين االعتبار لتحقيــق القدرة
ّ
الكاملــة للسياســة الخارجيــة النســويةً 41:
أوال ،تكــون السياســة الخارجيــة
النســوية نهج ـ ًا قائم ـ ًا علــى الحقــوق .وينبغــي أال ُيســتخدم إســهامها فــي
تحســين صنــع السياســات كذر يعــة .بــل يجــب أن ُيســتخدم إلنشــاء
مســاحة ألصوات األفراد جميع ًا وحقوقهم في العملية السياســية .ثاني ًا،
لــن يفلــح أي نهــج يتمثــل فــي مجــرد إضافــة عــدد مــن النســاء إلــى نظــام
جنــدري فــي جوهــره ،من دون االعتراف بأوجه الالمســاواة النظامية ،في
تلبيــة التوقعــات .ثالث ـ ًا ،تتطلــب السياســة الخارجيــة النســوية مــن االتحاد
األوروبــي التفكيــر فــي أطــره الخاصــة بشــكل عــام ،بمــا فــي ذلــك مفهومــه
الضيــق للجنــدر كفصــل ثنائــي بيــن الرجــال والنســاء يقتصــر علــى قضايــا
المــرأة .كمــا تتطلــب إجراء تقييم نقدي لموقف االتحاد األوروبي والدول
المتبعــة فــي السياســة
األعضــاء فيــه مــن األمــن
َ
المشـ ّـدد أو العســكرة ّ
الخارجيــة 42.عــاوة علــى ذلــك ،يجــدر باالتحــاد األوروبــي التأ كــد مــن
معاملــة جميــع الالجئين والالجئات الســوريين فــي طريقهم إلى أوروبا أو
داخل الحدود األوروبية باحترام وكرامة ،ومن إعطائهم آفاق ًا مســتقبلية،
وعدم حرمانهم من حقوقهم اإلنسانية.

 4.1األمن البشري المراعي لمنظور الجندر
لجميع السوريات والسوريين داخل سوريا
وخارجها
إن النهــج االســتراتيجي الحالــي لالتحــاد األوروبــي تجــاه ســوريا ال يراعــي
ّ
منظــور الجنــدر .بــل يقتصــر علــى إضافــة عــدد مــن النســاء إلــى النظــام،
ـوي .وينبغي باالتحاد
بد ًال من إعادة التفكير بما يتماشــى مع النهج النسـ ّ
األوروبي سد فجوة المعلومات الجندر ّية وتوسيع إطاره االستراتيجي.
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وجيــب أيض ـ ًا النظــر يف التدر يــب بلغات أخرى مثل الكردية واألشــورية
لتنوع الناسء السوريات كافة.
والرشكسية ،من أجل االستجابة ّ
	–معاجلة مأسلة اجلندر بدقة ،باعتبارها قضية اشملة لعدة قطاعات،
ومتابعــة إدمــاج منظــور اجلنــدر .ويعــي ذلــك عــدم رؤيــة اجلنــدر بصفته
قضيــة ختــص النــاء وحســب ،بــل قضيــة لهــا دخــل باحتياجــات
الرجــال ،والنــاء ،والفتيــات ،والفتيــان الســور يني ،داخــل ســور يا
وخارجها.
مراع للجندر بأشن السالمة واألمن ،والتنمية االقتصادية،
	–دجم منظور ٍ
فضــاً عــن حقــوق اإلنــان واحلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة جلميــع
السوريني والسوريات.
	–إدراج آليــات لتحديــد احتياجــات مجيع الســوريني والســوريات ،فضالً
عــن أدوات لرصــد كيفيــة اســتجابة الســيااست لهــذه االحتياجــات
وتقييمها.
	–تعز يــز األدوار السياســية للمــرأة بشــكل أ كــر ،مــع إيــاء اهتمــام دقيــق
بعــدم نــزع السياســة عــن النــاء ،عــر تصويرهـ ّـن ككيــان واحــد عــى
سبيل المثال.
ـري ،وخصوص ـ ًا فيمــا يتعلــق
ـ
ه
جو
ـدف
ـ
ه
ك
ـة
ـ
ل
الماسء
ـم
	–مواصلــة تقديـ
ّ
جبرائــم احلــرب ،واالنهتــاكات اجلســيمة حلقــوق اإلنــان ،واجلرائــم ضــد
اإلناسنيــة .ينبغــي عــى االحتــاد األورويب أن يعالــج عــى وجــه التحديــد
العنف اجلنيس والعنف القائم عىل اجلندر ،وآثاره اجلندر ّية اخلاصة يف
المجتمع الســوري ّ
ككل .وينبغي به أيض ًا تعزيز مبدأ الوالية القضائية
العالميــة ،مــن خــال دعــم الــدول األعضــاء لمحاســبة مرتكــي اجلرائــم
ضــد اإلناسنيــة وجرائــم احلــرب .وجيــدر باالحتــاد أن يأخــذ العوائــق
واحلواجــز اجلندر ّيــة الــي حتــول دون الوصــول إىل النظــام القضــايئ
بعــن االعتبــار ،ودعــم مبــادرات المجتمــع المــدين الــي تشــجع النــاء
الضحايا عىل تقديم الهشادة يف هذه المحاكمات.
	–إدراج العنــف اجلنــي والعنــف القائــم عــى اجلنــدر كمعيــار للعقوبــات
عــى األفــراد .دجم تدابــر حمــددة لرصــد أثــر العقوبــات يف المدنيــن ،ال
سيما الفئات المستضعفة ،وتقييمه.
	–االعتماد عىل اخلربة النســوية يف صقل اســراتيجيات مكافحة التطرف
هنجي حقوق اإلناسن وحقوق
العنيــف واإلرهــاب ،من خــال تضمني َ
المــرأة يف الســيااست والــراجم .ويشــمل ذلــك معاجلــة األســباب
السياســية واالجتماعيــة االقتصاديــة اجلذر يــة للتطــرف العنيــف
واإلرهــاب ،فضــاً عــن اســراتيجيات إعــادة المقاتلــن األجانــب
وأرسهم إىل أوطاهنم.
	–حتديــد أهــداف وغايــات اســراتيجية تســمح بوضــع بــراجم مراعيــة
لمنظــور اجلنــدر ،ورصدهــا ،وتقييمهــا ،وتوز يــع األمــوال والــراجم وفق ـ ًا
لالسرتاتيجيات واألدوات الاشملة لالحتاد األورويب لتحقيق الماسواة
بني اجلنسني.
	–حتديــد اخلطــوط احلمــراء لالحتــاد األورويب بشــكل أفضــل جلهــة إعــادة
اإلعمــار يف ســوريا .مــن الــروري إدراك أن إهنــاء احلــرب ،بالنســبة إىل
النظــام ،ســيعين الســعي إىل االحتفــاظ بالســلطة مــن خــال مواصلــة
القمــع واإلقصــاء والهتميــش حبــق أولئــك الذين يعارضونــه .وينبغي أن
ً
ـراع للجنــدر
ّ
يتضمــن أي هنــج إلعــادة اإلعمــار منظــورا لألمــن البــري مـ ٍ
ومتقاطع اجلوانب.

تسـ ّـبب النزاعــات .وينبغــي باالتحــاد األوروبــي تحديــد هــذه االختــاالت
وتفكيــك الحواجــز التــي تحــول دون مشــاركة النســاء والفئــات المهمشــة.
بشكل عام ،على االتحاد األوروبي:

تفكيك الحواجز على المستوى الفردي بواسطة:

	–تطبيق هنج متقاطع اجلوانب ،والنظر يف احلواجز االجتماعية االقتصادية
أمام ماشركة الناسء السوريات والفئات المهمشة .وميكن أن يشمل
ذلــك تقديــم المز يــد من الدعم المايل للناشــطات السياســيات .ومن
المهــم أيضــا ز يــادة الفــرص المتاحــة للنــاء غــر البــارزات بعــد عــى
الصعيد الدويل ،للماشركة يف مجيع أنشطة التدريب وبناء القدرات،
واحلصول عىل متويل االحتاد األورويب.
	–اإلفــادة مــن متويــل أ كــر لبنــاء قــدرات النــاء الســور يات ،هبــدف
إعدادهــن للماشركــة الفاعلــة يف مفاوضــات الســام ،وصنــع
الســيااست ،وعمليــات االنتقــال الســيايس ،إلــخ .وينبغــي أن يشــمل
ذلــك تدريب ـ ًا حمـ ّـدد ًا عــى القيــادة ،والعالقــات العامــة ،والمنــارصة،
فضالً عن دورات اللغة اإلجنلزيية.
	–دعــم المنظمــات الناسئيــة والنســوية ومنظمــات المجتمــع المــدين
يبيــة وورش عمــل حــول األدوار
الســور ية الــي تعقــد دورات تدر ّ
اجلندر ّيــة للرجــال والنــاء والفتيــان والفتيات الســوريني ،لرفع وعهيم
باالحتياجــات القامئــة عــى اجلنــدر ،وز يــادة فهمهــم المتبــادل ،ومعاجلــة
تهســم يف انعــدام المــاواة ،خاصــة
القوالــب النمطيــة اجلندر ّيــة الــي ِ
عىل المستوى الدويل.
الهنج النسوية،
حول
األاسسية
واألحباث
والوثائق
	–متويل ترمجة التقارير
ُ
وكذلــك السياســة اخلارجيــة النســوية لتيســر وصــول الســور يات
والسوريني إىل هذه المفاهيم .جيب عىل االحتاد األورويب أيض ًا ضمان
ترمجة مجيع تعميماته العامة حول سوريا ،عىل األقل إىل اللغة العربية،
والنظر يف ترمجهتا إىل لغات أخرى مثل الكردية كذلك.

تيسير الوصول إلى االتحاد األوروبي:

	–ز يــادة شــفافية مجيــع المعلومــات حــول االســراتيجيات ،والتمويــل،
والرباجم ،وتيسري الوصول إلهيا.
	–تزو يــد نقــاط االرتــكاز اجلندر ّيــة يف وفــود االحتــاد األورويب بالمــوارد
والقــدرات الالزمــة لدعــم المنظمــات الناسئيــة والنســوية المحليــة
الســورية العاملــة بشــكل نشــط يف المالحــة يف نظــام االحتــاد األورويب
المعقــد ،وتهسيــل وصــول أفضــل إىل المعلومــات ،ال ســيما يف مــا
يتعلق بأدوات التمويل.
	–تقييــم مــا إذا كانــت آليــات التمويل يف االحتاد األورويب تليب احتياجات
المنظمــات الناسئيــة والنســوية ومنظمــات المجتمــع المــدين عــى
أرض الواقــع ،عــى صعيـ َـدي الوصــول واالســتدامة .جيــب عــى االحتــاد
األورويب أن ّيتبع هنج ًا مزدوج ًا :أوالً ،جيدر به زيادة كمية مبالغ التمويل
الصغــرة احلجــم ،وبالتــايل الــي يهســل الوصــول إلهيــا ،للماشر يــع
القصــرة األمــد .ثاني ـ ًا ،ينبغــي أن حيافــظ عىل خيــارات التمويل الطويل
األمــد ،مــع ز يــادة مرونــة هــذه اخليــارات مــن أجــل االســتجابة للحقائــق
المتغرية عىل أرض الواقع.

زيادة المشاركة الدبلوماسية لالتحاد األوروبي على
المستوى الدولي من خالل:

 4.2تحديد االختالالت في موازين القوى
وتفكيك الحواجز

	–اســتخدام نفوذه كأكرب جهة إناسنية ماحنة يف ســوريا وكقوة اقتصادية
لنــر قيمــه اجلوهر يــة ،مثــل المــاواة بــن اجلنســن وحقــوق اإلناسن.

غالب ـ ًا مــا تكـ ّـون الديناميــات الجندر ّيــة أوج ـ َه الالمســاواة النظاميــة
واالختــاالت فــي مواز يــن القــوى علــى جميــع المســتويات التــي يمكــن أن
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الملكية السورية من خالل:
تعزيز ِ

وينبغــي باالحتــاد األورويب أن يواصــل تعز يــز ماشركتــه يف المبــادرات
الدبلوماسية اإلقليمية والدولية.
	–مراعــاة الديناميــات اجلندر ّيــة لعمليــة الســام .جيــب عــى االحتــاد
األورويب فرض كوتا ثابتة لماشركة المرأة يف المعارضة .وإذا لم ترغب
المعارضة يف ملء هذه المقاعد ،ينبغي أن تظل اشغرة وأال يشغلها
الرجال.
	–تعز يــز حتســن ماشركــة المــرأة الســورية يف مــارات التفــاوض كافــة.
جيــب عــى االحتــاد األورويب جتنب حتويل الناسء الســوريات احلارضات
عــى المســتوى الــدويل إىل ُنــب ،مــا ينتــج عنــه عقبــات جديــدة أمــام
األخريات .وبد ًال من ذلك ،جيب أن يدعم االحتاد المبادرات النسوية
ذات القيادة السورية اليت هتدف إىل بناء حركة أوسع نطاق ًا .كما جيدر
باالحتــاد األورويب مواصلــة جهــوده للر بــط بــن النــاء الســوريات مــن
الماسرات كافة.

	–االســتمرار بتحديــد مواقــع المنظمــات الرشيكــة الــي يتعامــل معهــا
االحتــاد األورويب يف ســوريا وحتليلهــا ،مبــا يف ذلــك مــن خــال المنــح
ِّ
المنفــذة .جيــب عىل االحتــاد األورويب
الفرعيــة الــي تقدمهــا المنظمــات
إعطــاء األولويــة لمنظمــات المجتمــع المــدين والمنظمــات الناسئيــة
والنسوية ذات القيادة السورية ،ك ّلما أمكن ذلك.
	–ز يــادة الرتكــز عــى منظمــات المجتمــع المــدين والمنظمــات الناسئيــة
والنســوية المحليــة والصغــرة ،وخفــض الرتكــز عــى المنظمــات غــر
احلكوميــة الدوليــة الراســخة .إذا افتقــرت منظمــات المجتمــع المــدين
والمنظمــات الناسئيــة والنســوية المحليــة إىل القــدرة عــى التأهــل
للحصــول عــى متويــل مــن االحتــاد األورويب ،ينبغــي وضع آليــات لتعزيز
قدراهتا.
	–متويــل الــراجم الــي تشـ ّـكل أولويــة لمنظمــات المجتمــع المــدين
والمنظمــات الناسئيــة والنســوية الســور ية .جيــدر باالحتــاد األورويب
دعــم األولويــات الســورية ،وعــدم اختيــار الــراجم باالســتناد إىل أجندتــه
وحسب.

 4.3المساهمة النسوية والمدنية الشاملة
والمتنوعة في صنع السياسات
تشــمل عمليــة صنــع السياســات الشــاملة والمتنوعــة أصــوات النســاء
والمجتمــع المدنــي والفئــات المهمشــة .لــذا يجــدر باالتحــاد األوروبــي
مضاعفــة جهــوده إلشــراك هــذه الجهــات الفاعلة في صنعه للسياســات
بشأن سوريا .يجب على االتحاد األوروبي:

االرتقاء بالمساءلة والشفافية ،وتسهيل الوصول إليه في
صنع السياسات من خالل:

قدمها المجتمع المدين،
	– وضع آليات شفافة لمتابعة التوصيات اليت ّ
عىل سبيل المثال خالل مؤمترات بروكسل ،وتنفيذ تلك التوصيات.
وينبغــي أن تبـ ّـن هــذه اآلليــات أن التمويل والموارد يوزَّعان متاشــي ًا مع
هذه التوصيات.
	–إدمــاج منظــور اجلنــدر يف آليــات المجتمــع المدين ،مثل «أيــام احلوار»،
مــن خــال إدراج منظــور اجلنــدر يف مجيــع المواضيــع الــي يتم مناقشــها
(مثــل الصحــة ،والزراعــة ،إلــخ ،).وكذلــك مــن خــال ز يــادة إرشاك
المنظمات الناسئية والنسوية بشكل كامل .ويف الوقت نفسه ،جيب
عــى االحتــاد األورويب أن يضمــن أال تقتــر ماشركــة النــاء الســوريات
عىل المجال السيايس فحسب ،بل أن تشمل المجاالت األخرى كافة.

زيادة دعمه للمنظمات النسائية والنسوية السورية
وللتشبيك في ما بينها من خالل:

	–توفــر األمــوال للمنظمــات الناسئيــة والنســوية وشــبكاهتا .وجيــب أن
يشــمل هــذا التمويــل بنــاء قــدرات المنظمــات الناسئيــة والنســوية يف
سوريا ويف المهجر ،خاصة جلهة التطوير التنظيمي ،والقيادة ،واإلدارة.
	–دعــم المجموعــات الناسئيــة وتضخيــم أصــوات النــاء مــن خــال
التمويــل الهــادف .ينبغــي عــى االحتــاد األورويب أال يكتفــي بتطبيــق
مــؤرشات اجلنــدر للمســتفيدين وحســب ،بــل توز يــع األمــوال بشــكل
هــادف أ كــر عــى المنظمــات الناسئيــة والمنظمــات الــي تقودهــا
ِّ
المنفــذة
النــاء أيض ـ ًا .وينبغــي أن ينطبــق ذلــك عــى المنظمــات
كذلــك ،ال ســيما تلــك الــي تقـ ّـدم منح ـ ًا فرعيــة لمنظمــات المجتمــع
المدين المحلية.
	–الدفــع قدم ـ ًا بــراجم الدعــم الــي توفــر احلمايــة والتمويــل للمدافعــن
والمدافعات عن حقوق المرأة وحقوق اإلناسن يف سوريا والدول المجاورة.
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المؤلفتين
حول
َ

دمغة الناشر

نورا اليسا بيك هي خبيرة مستقلة وأخصائية في إدارة البرامج .شاركت في

مؤسسة فريدريش إيبرت Friedrich-Ebert-Stiftung

تأسيس النوسيك ( ،)Lanosecوهي منظمة استشارية إلصالح قطاع األمن
والحكم الرشيد .وقد أمضت عقد ًا من الزمن في العمل في الشرق األوسط
في الشؤون السياسية ،وإصالح القطاع األمني ،والتعاون الدولي..

باربارا ميتلهامر هي ّ
محللة ومستشــارة سياســية مستقلة مقرها في برلين.

كما أنها ،من بين أمور أخرى ،خبيرة تعمل مع النوسيك .وهي تركز على األمن
ً
منصبا قياديـ ًـا في مجال
البشــري والسياســة الخارجية النســوية .وقد شــغلت

صحفية في مؤتمر
االستشــارات السياسية ،وكانت مديرة مشروع ومسؤولة
ّ
ميونيخ األمني.

شكر وتقدير
يسـ ّـر المؤلفتيــن أن تُ عربــا عــن امتنانهما لماريــا العبدة ،وصباح الحــاق ،ومريم

جلبــي ،ومارســيا كاميتســي ،ولمى قنــوت ،وصبيحة خليل ،وبســمة قضماني،

قدمنها خالل
القيمة التــي ّ
وغراســيا ردولفي ،والرا ســكاربيتا على المدخالت ّ
المقابالت الشخصية.

ّ
المنظمة
المعبر عنها في هذا المنشور ليست بالضرورة آراء مؤسسة فريدريش إيبرت ،أو آراء
ّإن اآلراء
َّ
ّ
المؤلفتان.
ّالتي تعمل لصالحها

ص.ب 116107 .رياض الصلح | بيروت  | 1107 2210لبنان
ال يسمح باالستخدام التجاري ألي من وسائل اإلعالم التي تنشرها مؤسسة

خطية من المؤسسة نفسها.
فريدريش إيبرت ( )FESمن دون موافقة
ّ

جميع الحقوق محفوظة .ال يجوز طباعة أي أجزاء من هذا المنشــور أو إعادة
خطي مســبق
إنتاجها أو اســتخدامها بأي شــكل أو بأي وســيلة من دون إذن
ّ
من الناشر.

النسوية لالتحاد األوروبي بشأن سوريا
السياسة الخارجية
ّ
صناع السياسات في االتحاد األوروبي بشأن سوريا
كيف يمكن المنظور الشامل أن يرشد ّ

بلغت سوريا عامها الحادي عشر من الحرب
المدولة التي ّأدت إلى أسوأ أزمة
األهلية
ّ
إنسانية وأزمة الجئين في عصرنا .ويبدو أن
تفاوضي للنزاع،
التوصل إلى حل سياسي
ّ
يستجيب الحتياجات وحقوق جميع السوريين
والسوريات ،بعيد المنال .وقد ّأثر النزاع تأثير ًا
غير متناسب في النساء والفئات المهمشة،
دورهن في حل النزاعات.
فيما تم إغفال
ّ
وصحيح أن الحرب في سوريا تكتسي أهمية
قصوى بالنسبة إلى االتحاد األوروبي ،إال أن
نهجه الحالي في مكافحة اإلرهاب ال يوفر
ً
مخرجا من المأزق السياسي .لذا يحتاج
االتحاد األوروبي إلى مناظير جديدة
لالستجابة لألزمات المتعددة األبعاد في
سوريا ،ليس فقط لدعم السوريين كافة ،لكن
ً
أيضا لما فيه صالح االتحاد األوروبي.

تعتمد السياسة الخارجية النسوية زاوية
مختلفة حول السالم والنزاع .ويستند هذا
المفهوم إلى تعريف واسع النطاق لألمن،
ويدرس بشكل نقدي عالقات القوة على
جميع المستويات ،ويركز على التنوع في
صنع السياسات .وبالرغم من أن المساواة
بين الجنسين ،وحقوق المرأة وحقوق
اإلنسان هي العمود الفقري للسياسة
ً
معياريا
الخارجية النسوية ،إال أنها ليست إطار ًا
ً
بحتا ،بل تأخذ وقائع السالم والنزاع بعين
االعتبار .بالتالي ،تقدم السياسة الخارجية
ً
طرقا جديدة للتفكير والعمل على
النسوية
ً
ً
وشموال
إدماجا ومساواة
نهج أكثر
تحقيق ٍ
للسياسة الخارجية لالتحاد األوروبي.

إن النهج االستراتيجي لالتحاد األوروبي تجاه
ً
مراعيا للجندر ،ويميل إلى زيادة
سوريا ليس
عدد النساء في النظام ً
بدال من إعادة التفكير
وتهيمن
بما يتماشى والنهج النسوي.
ِ
تهمش
المصالح
الوطنية على الخطاب ،كما ّ
ّ
ّ
تطلعات السوريين والسوريات .وبلغت هذه
الديناميات ذروتها في غياب اإلدماج
والمشاركة المتساوية للسوريين ،ال سيما
النساء بينهم ،في عمليات االنتقال السياسي.
وبالرغم من الجهود التي يبذلها االتحاد
األوروبي ،إال أنه لم يتغلب على الحواجز
الهيكلية التي تحول دون المشاركة المتساوية،
ودون إسهامات المجتمع المدني الكبيرة في
صنع السياسات .يجدر باالتحاد رأب الصدع في
الجندرية ،وتوسيع إطاره
المعلومات
ّ
االستراتيجي باالستناد إلى توفير األمن
البشري المراعي للجندر والمتقاطع الجوانب.
كما يحتاج االتحاد األوروبي إلى تحديد أوجه
الالمساواة النظامية ،وإدراج أصوات النساء
والمجتمع المدني والفئات المهمشة في
صنعه السياسات بشأن سوريا.

