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إیصال أصوات السوریات للعملیة السیاسیة
April 8, 2019

الیوم ھو الثاني عشر من كانون الثاني ٢٠١٩ في صباح سبت عاصف بخامس أكبر مدینة المانیة تجتمع ٤٥ سیدة سوریة في قاعة للمؤتمرات: انھن
“الحركة النسویة السیاسیة ؛السوریة“.

تأمل الحركة – طبقا لوثیقة التأسیس – ان تقام “دولة دیمقراطیة تعددیة قائمة على أسس المواطنة المتساویة، دون تمییز بین مواطنیھا على أساس الجنس
أو العرق أو الدین أو الطائفة أو المنطقة أو أي أساس كان، وان تسري دولة القانون التي تساوي بین نسائھا ورجالھا دون تمییز“.

مریم جلبي – ناشطة سیاسیة ملھمة – ھي احدى مؤسسات الحركة وتعمل على دعم قیام الحركة النسویة السیاسیة السوریة باالنخراط والعمل من اجل
السالم في سوریا.
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مریم جلبي : الحركة النسویة السیاسیة السوریة. .
صورة من شارلوت ھوي

كان للرابطة شرف مقابلة مریم جلبي قبیل انعقاد الجمعیة العامة للحركة في فرانكفورت، وسؤالھا عن
أھدافھا واحالمھا للحركة النسویة الصاعدة: حركة تھدف إلحداث التغییر لیس فقط على الساحة السیاسیة

السوریة ولكن أیضا على مستوى حراك السالم النسوي العالمي.

حلٌم أصبح حقیقة

منذ وقت باكر في بدایات الثورة سألت مریم وعدة سیدات سوریات أنفسھن: “كیف یمكننا كنساء سوریات
ان نجد مكانا على الطاولة؟ كیف یمكننا احداث أثر؟ كیف سنعمل على احداث التغییر؟ كیف نستطیع

تغییر میزان القوى بین الرجال والنساء؟“

معًا – مع ٦ ناشطات اخریات یتشاطرن نفس المخاوف ویشتركن بذات الرؤي لمستقبل عادل وافضل
لسوریا – قررن تحویل افكارھن إلى أفعال وتدشین حركة نسویة.

قالت مریم جلبي انھ “كان من المھم بالنسبة لي وللُمؤِسسات القاء الضوء على القوة الناجمة عن التعاون
المشترك. اعرف انني – وحدي- لن أستطیع خلق سوریا دیمقراطیة، بمفردي لن اغیر العالم ولكن معا قد

تسنح لنا الفرصة لذلك“

نظمت الحركة السیاسیة النسویة السوریة مؤتمرھا األول في باریس من ٢٢ حتى ٢٤
تشرین الثاني ٢٠١٧، استضاف اللقاء كل من رابطة النساء الدولیة للسالم و الحریة،

مبادرة “اندیبندنت دیبلومات“ و مؤسسة “كییفنا تل كییفنا“ وحضر اكثر من ٢٧
.شخص من مختلف الخلفیات ومناحي الحیاة المختلفة

عازمات وعازمین على تحویل الحلم بسوریا أفضل إلى واقع، تناقشت المجموعة
ووضعت رٍؤى ومبادئ وخطة عمل من اجل حركة جدیدة تجاه الحریة والعدالة
والكرامة لكل السوریات والسوریین، فاطلقوا الحركة السیاسیة النسویة السوریة.

النساء الالتي اعمل معھن مدھشات! عدة عضوات في األمانة العامة “للحركة كانوا
معتقالت سابقات في سجون النظام. یمتلكن روح معنویة عالیة وطاقة كبیرة للعمل

واالستمرار.“

رؤیة للمستقبل

سألنا مریم جلبي كیف ترى المستقبل، فأكدت انھا ترید ان ترى النساء یشغلن نصف المناصب السیاسیة العلیا في سوریا، فالسوریات یستطعن جلب
تجارب وتطلعات النساء من كافة أطیاف المجتمع. فھي ترى ان وجود نسویات في ھذه المناصب ھو ضمانة للحقوق النساء والفتیات، حیث ستعملن على

حمایة حقوقھن خصوصا عند عقد االتفاقیات أو إصدار وتعدیل القوانین.

قالت مریم ان “حركتنا تعمل على مناصرة حقوق النساء حتى تتحقق وتعمل على رد حقوقھن لھن، وستدفع وتعمل على تسھیل وصول التعلیم للنساء
والحق في الصحة والمساعدة القانونیة وحقوق التملك والحقوق العقاریة والحق في المیراث حتى تستطیع النساء العیش بكرامة وبالعدل“.

ترید مریم جلبي – مع الحركة السیاسیة النسویة السوریة – ان “تخلق دولة دیمقراطیة حیث ال تحل األمور بالعنف او السالح، حیث یعامل الناس
بالتساوي وان یأتي ویرحل الرؤساء عبر انتخابات حرة وعادلة“.

تدعم الرابطة مؤسسات الحركة من اجل تقویة نتظیمھا الداخلي وإمكانیاتھا. تعمل الحركة على إیصال أصوات وتجارب النساء السوریات للعملیة
السیاسیة، حیث تھدف الحركة ان تصل نسبة مشاركة النساء ل٣٠٪ على األقل في جمیع مستویات التمثیل والمشاركة في عملیة السالم في سوریا.
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یلھمني الجمیع في الحركة! تدركین ان ھذه الحركة رائدة وتشكل واحةٌ من االنتماء عندما تجدین شخص مثلي – یعتقد انھا شخصیة خیالیة – تستطیع ان “تشارك في الحركة وان یكون لھا
صوت وان لي مكان في سوریا الجدیدة: بیت للجمیع“ – زیفا جوراني- ناشطة سوریة كردیة عابرة جنسیا وغیر مغایرة ومدافعة عن حقوق المثلیین والمثلییات ومجتمع المیم – اثناء

حضورھا اجتماع الجمعیة العامة للحركة السیاسیة النسویة السوریة. صورة من شارلوت ھوي

تعمل الحركة أیضا على قیام دولة على أساس دستور دیمقراطي ویراعي الجوانب الجنسانیة وتقوده
اجندة نسویة تعمل على إلغاء كافة أنواع التمییز ضد المرأة. تؤمن الرابطة ان ھذه الحركة الممیزة

والملھمة قد شكلت جزء من التاریخ بوضعھا أسس مستقبل براق لیس فقط للمجتمع السوري لكن أیضا
للمشاركة النساء الفعالة حول العالم.

لتصبحین/لتصبح عضوا یجب ان یتم ترشیحك من قبل عضوتین/عضوین من الحركة وآال یصوت
اي عضو آخر ضد طلب العضویة. یوقع كل األعضاء على اعالن مبادئ، حیث یجب االلتزام بمبادئ

الدیمقراطیة والعدل والمساواة للجمیع بصرف النظر عن الجنس أو اإلثنیة أو الدین أو الطائفة أو
المیول الجنسیة ومھما كانت خلفیاتھم، وأن تعمل/یعمل العضو/ة على تمكین النساء في كافة مناحي

الحیاة واتخاذ القرار في سوریا. انضم للحركة اآلن!

لمتابعة اخر مستجدات وتطورات واخبار الحركة السیاسیة النسویة السوریة، یرجى متابعة صفاحات الحركة ومشاركة اخبار وانشطة الحركة على وسائل
التواصل االجتماعي:

تویتر: 
(SyriaWPM (https://twitter.com/SyriaWPM?lang=en@

فیسبوك: 
(/https://www.facebook.com/SyrianWomenPM/ (https://www.facebook.com/SyrianWomenPM

PARTICIPATE IN THE DEBATE! SHARE YOUR THOUGHTS!

https://twitter.com/SyriaWPM?lang=en
https://www.facebook.com/SyrianWomenPM/
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