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ــر  ــاج ونش ــى بإنت ــة، ُتعن ــر ربحي ــتقلة، غي ــة مس ــة وبحثي ــة ثقافي مؤسس
ــية  ــا السياس ــاول القضاي ــي تتن ــب الت ــوث والكت ــات والبح الدراس
ــط،  ــرق األوس ــة الش ــي منطق ــة ف ــة واالقتصادي ــة واالجتماعي والثقافي
وتولــي اهتماًمــا رئيًســا بالترجمــة بيــن اللغــات األوروبيــة، اإلنكليزيــة 
ــى اإلســهام فــي  ــة. وتهــدف إل ــة، واللغــة العربي والفرنســية واأللماني
التنميــة الثقافيــة والتفكيــر النقــدي واالعتنــاء الجــاد بالبحــث العلمــي 
واالبتــكار، وإلــى تعميــم قيــم الحــوار والديمقراطيــة واحتــرام 
ــرات،  ــة والخب ــة والمعرف ــادل الثقاف ــعى لتب ــان. وتس ــوق اإلنس حق
وإقامــة شــراكات وعالقــات تعــاون وثيقــة مــع المؤسســات والمعاهد 
ــة  ــن بأهمي ــة. وتؤم ــة واألوروبي ــة، العربي ــة والعلمي ــز الثقافي والمراك
تعليــم وتدريــب الشــباب، واألخــذ بيدهــم، واالرتقــاء بهــم ومعهــم 
ــة  ــا التدريبي ــون خططه ــل لتك ــاج، وتعم ــداع واإلنت ــلَّم اإلب ــي س ف
متوافقــة مــع المعاييــر العالميــة، بالتعــاون مــع مجموعــة مــن الخبــراء 

ــن. ــرب واألوروبيي الع

مجلــة »رواق ميســلون« للدراســات الفكريــة والسياســية؛ مجلــة بحثيــة 
علميــة، فصليــة، تصــدر كل ثالثــة أشــهر عــن مؤسســة ميســلون للثقافــة 
 .(ISSN: 2757-8909) ــاري ــي معي ــم دول ــا رق ــر، وله ــة والنش والترجم
وُتعنــى بنشــر الدراســات ومراجعــات الكتــب، ويتضمــن كل عــدد منهــا 
ــر  ــة تحري ــة هيئ ــة. وللمجل ــواب الثابت ــا ومجموعــة مــن األب ــا رئيًس ملًف
ــى  ــة إل ــتند المجل ــا، وتس ــرف عليه ــارية تش ــة استش ــة، وهيئ ص متخصِّ
ــا، وإلــى  أخالقيــات البحــث العلمــي، وقواعــد النشــر المعتمــدة عالمًي
نواظــم واضحــة فــي العالقــة مــع الباحثيــن، وإلــى الئحــة داخليــة تنّظــم 

عمليــة التقويــم.
ــر  ــدة، عب ــية جدي ــة سياس ــواب فكري ــرق أب ــى ط ــة إل ــح المجل تطم
إطــالق عمليــة فكريــة بحثيــة معّمقة أساســها إعمــال النقــد والمراجعة 
ــدة،  ــرى جدي ــا أخ ــاء قضاي ــا، وبن ــك القضاي ــئلة، وتفكي ــارة األس وإث
ــادة  ــة إلع ــه أداة فاعل ــرى بوصف ــة كب ــدي أهمي ــر النق ــي التفكي وتول
النظــر فــي األيديولوجيــات واالتجاهــات الفكريــة المختلفة الســائدة.
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ال تخلــو حيــاة النســاء السياســيات أو العامــالت فــي الشــأن العــام مــن التحديــات والعقبــات، وغالًبــا مــا 
يقعــن فــي صدامــات مــع أفــراد مناهضيــن لوجودهــن، ال يتوانــون عــن اســتخدام أي تكتيــك أو أســلوب مــن 

شــأنه أن ينفــر النســاء مــن هــذه المجــاالت ويدفعهــن لالنســحاب منــه.
كنــت قبــل أيــام أشــاهد إحــدى حلقــات مسلســل جميــل وهنــاء الجــزء الثانــي، وفــي هــذه الحلقــة كانــت 
ــرة ويمكــن للنســاء أن يشــغلن هكــذا  ــه مــن حقهــا أن تكــون مدي »إيمــان« إحــدى الموظفــات تفكــر فــي أن
مناصــب، فعرضــت علــى المديــر »جميــل الحمصــي« أن يطلقــوا انتخابــات والمرشــح الفائــز يحصــل علــى 

اإلدارة.
قوالب نمطية

ــا مــا  فــي هــذه الحلقــة كانــت تعليقــات زمالئهــا وزميالتهــا فــي العمــل محبطــة جــًدا، مثــل عبــارات »أن
ــذا  ــن ه ــال«، وم ــب للرج ــل اإلداري« و»المناص ــق للعم ــم نخل ــاء ل ــن النس ــرة!«، و»نح ــي م ــر مديرت بتصي

ــا. ــية أيًض ــاط السياس ــي األوس ــا وف ــي مجتمعاتن ــا ف ــال أيًض ــا يق ــذا م ــة ه ــي الحقيق ــل، وف القبي
إذ توضــع النســاء فــي قوالــب نمطيــة تســمح لهــن بالعمــل فــي مهــن معينــة، وفــي حــال فّكــرن فــي مهــن 
أخــرى ُيتَّهمــن بأنهــن »ســهالت أو وقحــات أو مســترجالت«، ويتعّرضــن للهجــوم والنقــد الــالذع ومحاوالت 

اإلساءة.
قالــت لــي إحــدى السياســيات الســوريات ذات مــرة إن رســائل عديــدة مــن غربــاء ومجهوليــن تصلهــا علــى 
بــون أنفســهم أوصيــاء عليهــا، وفــي بعــض  »المســنجر«، تطلــب منهــا أن تكــّف عــن العمــل السياســي، ُينصِّ

األحيــان ُترَســل إليهــا رســائل جنســية وتهديــدات بإنهــاء الحيــاة، وذلــك ألنهــا سياســية ليــس إال!
مــن بيــن العبــارات التــي ُتَتــداَول فــي الوســط السياســي الذكــوري، أن النســاء غيــر مهتّمــات بالسياســة أو 

صحافية سورية وناشطة مدافعة عن الحقوق والحريات

آالء المحمد
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أنهــن غيــر قــادرات علــى الخــوض فــي مضمــار السياســة، لكــن الحقيقــة هــي أن هــذه األوســاط ال تســمح 
للنســاء بالدخــول إليهــا، وال تبــذل جهــًدا فــي تدريبهــن وإعدادهــن للعمــل فــي هــذا المجــال.

ــذ التيــارات السياســية المــرأة وتحــاول فــرض الــرأي عليهــا، وترفــض اســتقالليتها وفكرهــا  ــا مــا َتنُب غالًب
ــة  ــة المهني ــة وال يخاطبونهــا المخاطب الحــر، وتتعــّرض المــرأة لإقصــاء، كمــا يرفضــون التعامــل معهــا بنّدي
المحترمــة، وإنمــا يســتعيضون بكلمــة »أخــت أو مــدام« بــدل أســتاذة أو دكتــورة أو أي توصيــف مهنــي آخــر.
ــة،  ــنوات الماضي ــر س ــالل العش ــورية خ ــية الس ــه السياس ــت ب ــذي قام ــر ال ــدور الكبي ــل ال ــن تجاه ال يمك
بالتزامــن مــع الحــراك السياســي النســوي فــي العالــم، ســواء علــى اإلنترنــت أو فــي الشــوارع، وقــد ُترجــم 
هــذا النشــاط فــي بلــدان عديــدة ضمــن صناديــق االقتــراع، وزيــادة أعــداد النســاء المرشــحات للمناصــب إلــى 

أرقــام لــم تصــل إليهــا مــن قبــل.
ــات  ــن الجه ــد م ــل بالعدي ــذي يتمث ــوري، ال ــوي الس ــي النس ــراك السياس ــى الح ــا إل ــير هن ــن أن نش يمك
ــذه  ــل ه ــث تعم ــا، حي ــورية« وغيرهم ــوية الس ــية النس ــة السياس ــوري« و»الحرك ــوي الس ــي النس ــا »اللوب منه
المؤسســات علــى تمكيــن المــرأة سياســًيا بالدرجــة األولــى مــن أجــل اســتمرار النضــال السياســي فــي تعزيــز 

ــر. مشــاركة المــرأة بشــكل حقيقــي ومؤث
تشويه السمعة

وقعــت العديــد مــن النســاء الســوريات، سياســيات وعامــالت فــي الشــأن العــام، ضحيــة تشــويه الســمعة 
واإلســاءة، إضافــة إلــى حمــالت إلكترونيــة شــنّتها مجموعــة مــن الذكورييــن والذكوريــات، ومثــال علــى هــذه 
الحمــالت، هــي نشــر صــورة إلحــدى السياســيات بلبــاس البحــر، وتمــت مالحقتهــا وإهانتهــا، إضافــة إلــى 

رســم كاريكاتيــر تمــت اإلشــارة مــن خاللــه إلــى سياســية تعمــل فــي تشــكيل سياســي ســوري معــارض.
كمــا تتعــرض بعــض السياســيات فــي الداخــل إلــى التهديــد بشــكل دائــم، منهــن مــن تــم تهديدهــا بالضرب 
والقتــل والتنمــر والتشــهير علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي ألنهــا خلعــت الحجــاب أو ألنهــا لبســته، وكل 

ذلــك مــن أجــل إبعادهــن عــن الشــأن العــام والعمــل السياســي بشــتى جوانبــه. 
العنف السياسي

ــارس  ــذي يم ــف ال ــكال العن ــن أش ــكل م ــو ش ــرأة، فه ــد الم ــي ض ــف السياس ــف العن ــا تعري ــا أردن إذا م
ضدهــا، وهــو عنــف ممنهــج وموّجــه، ُتســلب المــرأة مــن خاللــه حّقهــا فــي التعبيــر عــن رأيهــا السياســي؛ 

ــية.  ــزاب السياس ــي األح ــة، أو ف ــس البلدّي ــان، المجال ــي البرلم ــح ف كالترّش
يأتــي العنــف السياســي نتيجــة عــدم المســاواة الهيكليــة ووضــع قيــود علــى المــرأة تحــول دون وصولهــا 
إلــى مناصــب القيــادة لصنــع القــرار، وعــدم تقديــم المســاعدة لهــا، إضافــة إلــى امتنــاع األحــزاب عــن ترشــيح 
نســاء علــى قوائمهــا االنتخابيــة، كل هــذا مرتبــط بالتحّيــز المتأّصــل الــذي يســببه القمــع الذكــوري المســتمر 
والثقافــة السياســية واالجتماعيــة الســائدة. حقيقــًة أرى أن هــذا النــوع مــن العنــف مــن أكثــر أشــكال العنــف 
تطرًفــا، ألنــه يســاهم فــي ترســيخ الحالــة المأســاوية التــي تعيشــها المــرأة فــي مجتمعاتنــا، وبالتالــي ينعكــس 
علــى الدولــة ومؤسســاتها، وفــي الحصيلــة االســتمرار فــي اســتبعاد النســاء مــن صنــع القــرار العــام، وتجاهــل 

حقوقهــن.
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ــرأة  ــية للم ــاركة السياس ــة المش ــاًل إلعاق ــان، وعام ــوق اإلنس ــاًكا لحق ــدُّ انته ــف ُيَع ــن العن ــوع م ــذا الن ه
ــية. ــا السياس ــاًكا لحقوقه وانته

ــذي يقيــس  ــدى االقتصــادي العالمــي ســنوًيا، ال ــذي يصــدره المنت ــة ال ونجــد أن مؤشــر الفجــوة الجندري
مؤشــر الفجــوة الجندريــة بيــن الرجــال والنســاء علــى أربعــة محــاور -الصحــة، التعليــم، المشــاركة وفــرص 
ــادي  ــاع االقتص ــي القط ــع ف ــم ويتراج ــة والتعلي ــي الصح ــي قطاع ــدم ف ــي- يتق ــن السياس ــاد، والتمكي االقتص

والقطــاع السياســي.
ــي،  ــل السياس ــي العم ــول ف ــاء للدخ ــام النس ــاالت أم ــح مج ــى فت ــر عل ــكل أكب ــل بش ــب العم ــك يج لذل
وإيجــاد حلــول للتحديــات والمشــكالت التــي تواجههــن، إضافــة إلــى وضــع خطــط واســتراتيجيات للنهوض 
بالواقــع السياســي للمــرأة، أهمهــا النضــال مــن أجــل تغييــر التشــريعات والقوانيــن التمييزيــة ضــد النســاء، وال 

بــّد مــن بنــاء مســارات حديثــة تتيــح للفكــر المســتقل الوجــود وإحــداث التأثيــر.
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