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والالجئني،  الالجئات  قضايا  عن  احلديث  عند 
يف  هؤالء  عدد  أّن  إىل  تشري  مفزعة  أرقام  تستوقفنا 
العامل قد قّدر حسب املفوضية السامية لألمم املتحدة 
لشؤون الالجئني بـ25.9 مليون الجئ حول العامل وفق 
املثال من  2020. وتصّنف سوريا على سبيل  معطيات 
ضمن أكثر ثالثة بلدان يف العامل اليت يضطر فيها 
العديدون إىل اهلجرة القسرية واللجوء. ويقّدر عدد 
هؤالء حسب نفس املصدر بـ6.7 مليون الجئ والجئة. 
لدى  املسّجلني  الفلسطينيني  الالجئني  عدد  ويبلغ 
اهلجرة  وتبتلع  والجئة.  الجئ  مليون   5.4 »األنروا« 
املتوّسط اآلالف من  البحر األبيض  الالنظامية عرب 
املهاجرين السريني واليت بلغت ذروتها يف العام 2016 
 2018 العام  يف  نسبيا  تراجعت  وفاة،  حالة   5143 مع 
لتنمية  »كوثر«  مركز  تقرير  حسب   ،2297 لتبلغ 
املرأة العربية السابع »املساواة بني اجلنسني يف أجندة 

: دور اجملتمع املدني واإلعالم«.  2030

شهدت  قد  األخرية  العشرية  إن  القول  وميكن 
مر  على  مسبوقة  غري  وجلوء  تهجري  موجات 
املركز  األوسط  الشرق  منطقة  واحتلت  العصور. 
األول على مستوى العامل من حيث عدد املهاجرين 
املسّلحة  والصراعات  النزاعات  جراء  والالجئني 
اجلمهورية  وتصّدرت  واالحتالل.  األمن  وانعدام 
بني  سكانها  من  املاليني  بتّشرد  املشهد  السورية 
مهاجرين والجئني ونازحني داخليا ويف دول اجلوار 

ويف العديد من دول العامل.

الضحايا  أبرز  السوريات  الالجئات  النساء  مّثلت  لقد 
العربية  املنطقة  عرفتها  اليت  املستجدات  لعديد 
طالت  اليت  واحلروب  النزاع  حاالت  استمرار  وأهمها 
إذ  استثناء.  دون  املنطقة  دول  وآثارها  تداعياتها 
إىل  غريهن  من  أكثر  معّرضات  أنفسهن  وجدن 
عديد املخاطر وأهمها العنف جبميع أشكاله وخاصة 
القاصرات،  وتزويج  واالستغالل  والنفسي،  اجلنسي 

من  وغريها  والوصم،  واملرض  الفقر  إىل  إضافة 
املخاطر وصعوبات اإلندماج يف بلدان االستقبال.

واجتماعية  اقتصادية  ظروفا  يعانني  من  فمنهن 
صعبة جراء عدم القدرة على االندماج، ومنهن )وهن 
اندماجهن يف جمتمعات  قليالت( من شكلت جتارب 
جديدة قصص جناح إذ وفقن يف نسج بدايات جديدة 
هلن وألسرهن وحتى حمليطهن. وقد يساعد احلديث 
الضوء  تسليط  مزيد  على  وقصصهن  جتاربهن  عن 
على احتياجاتهن وخصوصية أوضاعهن وأثر اهلجرة 
واالجتماعية  االقتصادية  أوضاعهن  يف  واللجوء 

والتعليمية والصحية...

وألن مركز املرأة العربية للتدريب والبحوث »كوثر« 
واالجتماعية  السياسية  التغريات  مواكبة  على  دأب 
تؤثر  واليت  ودوليا  وإقليميا  عربيا  واالقتصادية 
بشكل مباشر يف النساء والفتيات، ومعاجلتها بالبحث 
سنينت  منذ  انطلق  فقد  القدرات،  وبناء  واملناصرة 
السوريات  النساء  متكني  يستهدف  مشروع  تنفيذ  يف 
الصندوق  من  بدعم  تنفيذه  املركز  توىل  لبنان.  يف 
العربية  السعودي للتنمية وبالشراكة مع اجلامعة 
اهلجرة  تزايد  باخلفي  فليس  لبنان.  يف  املفتوحة 
القسرية واللجوء  للنساء نتيجة احلروب والصراعات 
وتردي أوضاع بلدان املنطقة العربية، ما يستدعي من 
مراكز البحث واملنظمات العاملة يف جماالت التنمية 
وحقوق االنسان عموما وحقوق املرأة خصوصا، بلورة 
على  وتساعدهن  الالجئات  تستهدف  برامج  وتنفيذ 

االندماج االجتماعي واالقتصادي. 

لذلك خصص هذا العدد اجلديد من النشرية الدورية 
املتعلقة  املسائل  خمتلف  إىل  للتطرق  »كوتريات« 
بالالجئات من جهة، وكذلك لتسليط الضوء على ما 
يف  السوريات  الالجئات  »متكني  مشروع  ضمن  حتقق 

l لبنان« من جهة أخرى

اإلفتتاحيـة
د. سكينـة بـوراوي

املديـــــــــرة التنفيــــذيـــــــة



اقتضت جممل التغريات اليت عرفتها املنطقة العربية يف اآلونة 
األخرية أن يقع االهتمام أكثر فأكثر بقضايا اللجوء واهلجرة. 
فأعداد من اضطروا إىل اهلجرة قسرا والفرار من أتون احلرب 
ال  وقد  مستمر.  تزايد  يف  ودمار  انتهاكات  من  يرافقها  وما 
خنتلف يف اإلقرار أن النساء املهجرات ومن مثة الالجئات يعانني 
أكثر من تبعات التهجري واللجوء بالنظر إىل عديد العوامل لعل 
أهمها النظرة الدونية اليت ماتزال حتملها عديد اجملتمعات عن 
املرأة، وأشكال العنف العديدة اليت قد تطال النساء الفارات من 
االستغالل  أو  االغتصاب  أو  القتل  وخماطر  الصراعات  جحيم 

وغريها من أشكال العنف والتمييز واإلقصاء.

ويف أشد الظروف وأحلكها، تصبح لوسائل اإلعالم وللصحافيني 
أكرب  مسؤوليات  واإلعالميات  ولإلعالميني  والصحافيني 
جتاه قضايا املهمشني واملستضعفني من النساء والرجال. إذ ال 
تقتصر مسؤولية اإلعالم هنا على نقل األخبار وتعداد الضحايا 
مسؤوليته  إن  بل  فقط،  املعطيات  وحتليل  األرقام  وقراءة 
تتجاوز ذلك بكثري. فالصحفي والصحفية مدعوان دائما إىل 
من  صوت  يكونا  أن  وإىل  العادلة  اإلنسانية  القضايا  مناصرة 
ال صوت هلم، وأن يدفعا يف اجتاه أن يستجيب الساسة وقادة 

احلكم إىل احتياجات مجيع الفئات.

القائمة  الفوارق  إىل  االنتباه  أيضا  املسؤولية  هذه  وتقتضي 
قضية.  أية  إىل  التطرق  عن  احلديث  عند  اجلنسني  بني 
تستدعي  مثال  القسرية  واهلجرة  اللجوء  قضايا  فمعاجلة 
من  كل  على  وتداعياتها  األحداث  وقراءة  املعطيات  حتليل 
الرجال والنساء، ونشر قصص حياتية واقعية توثق جتاربهم 
اختالف  إىل  االنتباه  وتلفت  وتطلعاتهم  احتياجاتهم  وتنقل 
بينهن  فيما  النساء  جتارب  واختالف  والرجال،  النساء  جتارب 
والثقافية  االجتماعية  واملتغريات  العوامل  عديد  إىل  بالنظر 

واالقتصادية والذاتية أيضا.

اليت  صحفي  مقال  ألفضل  احلمروني«  »جنيبة  ومسابقة 
حول  عشرة  السادسة  دورتها  يف  »كوثر«  مركز  أطلقها 
واهلجرة«،  اللجوء  ظل  يف  العربيات  النساء  »أوضاع  موضوع 
يف  البحث  حنو  والصحافيات  الصحافيني  لدفع  أداة  مّثلت 

جممل التحديات اليت تواجه النساء العربيات الالجئات اللواتي 
اهلجرة  إىل  أخرى،  ظروف  أو  والنزاعات  الصراعات  دفعتهن 
أفضل  فهم  بهدف  وذلك  بها  والتعريف  واللجوء،  القسرية 

لقضايا النساء الالجئات.

اجلائزة األوىل يف املسابقة حصدتها الصحفية اليمنية مساح 
القمر.. الجئات ومهاجرات  الشغدري عرب مقال معنون »نساء 
بالصعوبات  مليئة  قصصا  يستعرض  املستحيل«،  يصنعن 
أملانيا، »استطعن  واملعاناة واجهتها نساء مهاجرات والجئات يف 
أنشطة  واالندماج واخنرطن يف  اللغة  الغربة وعوائق  حتدي 

جمتمعية ذات أهمية.

الصحفي  من  كل  إىل  مناصفة  الثانية  اجلائزة  وعادت 
وطريق  املزيين..  »لينا  مقاله  عن  إمساعيل  سيد  الفلسطيين 
السورية  والصحفية  هامبورغ«،  يف  النجاح  حنو  ميل  األلف 
املشرتك...  والسكن  النزوح  »بسبب  مقاهلا  عن  حّباح  مودة 
يتناول  باألنوثة«.  وإحساسهن  خصوصيتهن  فقدن  سوريات 
مقال الصحفي سيد إمساعيل قصة جناح الجئة فلسطينية 
من  واقعها  تغري  أن  سنوات  مخس  ظرف  يف  استطاعت 
هندسي.   مشروع  عن  مسؤولة  إىل  مورد  ألي  فاقدة  الجئة 
احلميمية  موضوع  إىل  حباح  مودة  الصحفية  مقال  وتطرق 

واخلصوصية املفقودة يف سياق اإلقامة املشرتكة لالجئات.

آالء  األردنية  الصحفية  نصيب  من  كانت  الثالثة،  اجلائزة 
أحالم   .. األردن  يف  السوريات  »الالجئات  مقاهلا  عن  العملة 
الالجئات  النساء  ولكن!«، وتعاجل فيه زوايا متنوعة من قضايا 

أو املهاجرات قسرا.

املسابقة صحافيون وصحافيات من األردن وتونس  شارك يف 
والسودان  واجلزائر  وسوريا  واليمن  وفلسطني  ولبنان  ومصر 
واملغرب، يتضمن هذا العدد من »كوتريات« بعض ما كتبوه، 
العدد  تضمنه  مما  وغريها  املقاالت  هذه  تصوغ  أن  راجني 
فسيفساء لواقع النساء الالجئات عموما والسوريات على وجه 
يبعث  أنه  إال  وحتديات،  صعاب  من  فيه  ما  رغم  اخلصوص، 
من  ليخط  حياته  من  صفحة  مكرها  طوى  من  لكل  األمل 

l جديد صفحة أخرى

لبنــى النّجــار - كوثــر

فــي البــدء كلمــة ...
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يف البلدان اليت تعيش صراعات داخلية، يسود اعتقاد لدى كثريين أن اهلجرة طريق إىل اجلنة، ومع أن االمر ليس كذلك؛ 
إال أن جانبا منه صحيح أيضا، وإال فماذا يعنى النجاة من اجلحيم؟! غري أن األمر ليس بهذه السهولة وخاصة بالنسبة إىل 
النساء. فالشائع هو أن تواجه الالجئات صعوبات وحتديات قد ال تكون يف حسبانهن، السيما عندما يتعلق األمر بالتأهيل 
أو احلصول على فرصة عمل، وألسباب عديدة  منها حاجز اللغة. إال إن هناك مناذج قوية لنساء استطعن حتدي الغربة 
على  ساعدهن  الذي  األمر  الفعاليات،  يف  وشاركن  املنظمات  يف  تطوعن  أو  اجملتمعية،  األنشطة  يف  واخنرطن  القاسية 
اكتساب اللغة واحلصول على فرص أكثر. لذا إذا كنت مهاجرة أو الجئة فإن كسرك للحواجز اليت من شأنها أن حتد من 

قدرتك على صنع بصمة قوية، دليل على رغبتك يف املشاركة وصنع الفارق، فاكسريها.

»نســـــــــــاء القمــــــــر«... الجئات 
ومهاجــــــــرات يصنعـــــن المستحيــــــل

بالصعوبات  مليئة  قصص  إىل  استمعت 
واملعاناة واجهتها نساء مهاجرات والجئات، 
الالئي  النسوة  هؤالء  من  واحدة  ولكوني 
والرائحة  والذاكرة  األهل  تركن 
الصفر، كنت مهتمة بسماع  وبدأت من 
تلك القصص كي تكون حافزا أستطيع 
السباحة يف حمطات  التغلب على مرارة 
الصفر.  من  ابتدأ  اجملهول  من  كثرية 
وأوثق  أكتب  ال  ملاذا   : الفكرة  برزت  ثم 
هذه القصص؟!  ومن حينها بدأت بإجراء 
لوجه  وجها  أو  بعد  عن  سواء  املقابالت 

لتوثيق ما ميكنين الوصول إليه.

»هريو« املرأة اليت حتدت 
املستحيل لتساعد اآلخرين

على  قرن  ربع  يقارب  ما  مّر  اليوم،  حتى 
انتقال »هريو أمني« من العراق إىل أملانيا. 
عندما قابلتها مؤخرا لغرض كتابة هذه 
أخربتين  البدايات.  إىل  بي  عادت  املادة، 
وجدت  وضحاها  عشية  بني  أنها  كيف 
إثر  بالدها  مغادرة  إىل  مضطرة  نفسها 
اضطهاد تعّرض له زوجها نتيجة لنشاطه 
السياسي، وكيف أنها مل تستسلم »كان 
أقل  خالل  هريو.  تقول   »1995 عام  ذلك 
بريد  مكتب  يف  العمل  بدأت  عام  من 
تكتف  مل  فرتة  وبعد  يوميا،  ساعتني  ملدة 
بذلك، فاخنرطت يف اجملال التطوعي مع 

منظمة »الدياكوني«. 

مطلع مارس/ آذار من العام املاضي 2019 
كان القلق والرتقب سيدا املشهد، وبينما 
مغلقا  نفسه،  على  ينكمش  العامل  بدأ 
ملواجهة جائحة  بإحكام  والنوافذ  األبواب 
فريوس كورونا املستجد – كوفيد 19، 
املنزلي«   »العزل  إىل  الدول  أغلب  وجلأت 
واختذت آلية احرتازية بفرض الكثري من 
املهاجرين  من  جمموعة  وجدت  القيود. 
كبري  عدد  وبينهم  أملانيا  يف  والالجئني 
من النساء أن اجللوس يف املنزل وانتظار 
التوجيهات ليس حال، وأن اخلطر أكرب 

ويف حاجة إىل تكاتف اجلميع.

ويف مدينة »نوردرشتيت« شّكل عرب من 
اليمن وسوريا والعراق وتونس واجلزائر  
ومن  األكراد  من  ومسلمون  واملغرب 
وأشخاص  وتركيا،  وأفغانستان  إيران 
من  فريقا  خمتلفة  جنسيات  من 
املتطوعني عرب سيدة كردية من العراق 
تدعى »هريوا أمني« تدير مشروع شارك 
 Partizipieren statt  - املغامرة  من  بداًل 
مسؤولة  مع  بالتنسيق   Risegnieren
»هايدا  السيدة  هي  البلدية  يف  االندماج 
تطوعية  أنشطة  لتنفيذ  كروكر« 
باحلجر  االلتزام  على  اجملتمع  تساعد 
من  كنت  احلظ  وحلسن  الصحي. 
لي  أتاح  وقد  املبادرة.  يف  املشاركني  بني 
مع  التعامل  النشاط  هذا  يف  االخنراط 

عدد كبري من الناس.

سمــاح الشغدري -  اليمن 

المقال الفائز بالمرتبة األولى في مسابقة أفضل مقال صحفي 
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وعندما تساقط شعرها مبفعول العالج، 
عن  تنقطع  ال  حتى  بباروكة  استعانت 

الذهاب لتقديم املساعدة.  

أرقتها قصص الرعب اليت واجهها اهلاربون 
من احلرب، ما أثر على نفسيتها، إال أن رؤية 
السعادة واالطمئنان يف عيون من تساعدهم 

شّكل هلا مصدر قوة، كما أخربتين. 

منظمة  قبل  من  هريو  كرمت 
متطوعة  أنشط  عدت  إذ  »دياكوني« 
عملت مع الالجئني. ومنحت شهادة من 
الدولي، ما كان  السالم األخضر  حزب 
ثقتها  وتعزيز  معنوياتها  رفع  يف  سببا 
حديقة  يف  مساحة  وطلبها  نفسها  يف 
ثقافية  أنشطة  لعمل  برك«  »اشتات 
 -Interkulturelle Garden بـ  مسيت 
نساء  فيها  جيتمع  الثقافات،  حديقة 
عن  للحديث  املهاجرين  من  ورجال 
ثقافات بلدانهم املختلفة. وقد أهلم ذلك 
قصة   60 مجعوا  الالجئني  من  كتابا 
املتوقع  من  جنسية،   40 من  ألشخاص 
هذه  كل  جيمع  كتابا  يصدروا  أن 

القصص قريبا.

Wir Hier  اليت  كما أسست هريو جملة 
جنسيات  من  الالجئني  بقضايا  تعنى 
خمتلفة. وصدر أول عدد منها عام 2017 
اجمللة  نشرت  عام  وبعد  العربية.  باللغة 
العربية  منها  خمتلفة  بلغات  مقاالت 
أن  قبل  والفارسية،  واألفغانية  واألملانية 
يستقر صدورها باألملانية وبشكل دوري، 

وحاليا تطبع ما يزيد عن 2000 نسخة.

مع بداية عام 2018 انتقلت هريو للعمل 
عدة  نظمت  ذلك  وخالل  البلدية،  مع 
األسرية،  التوعية  على  ركزت  أنشطة 
وأشرفت على إنتاج أفالم قصرية تناقش 
قضايا االندماج وصعوبته لدى القادمني 
اجلدد، كما تبنت نشاطا أسبوعيا لتعليم 
جمموعة  مبشاركة  لألطفال،  اللغة 

من النساء الرتبويات املتطوعات.

ومع نهاية عام 2019 قرر األطباء إجراء 
يف  أثرت  هلريو  جراحية  عمليات  ثالث 
البقاء  إىل  فاضطرت  الصوتية  احلبال 
من  ألكثر  التحدث  وعدم  املنزل  يف 
ساعتني يف اليوم. وخالل أزمة كورونا 
مل  اجملتمعية  األنشطة  من  حدت  اليت 
املساعدة. تراها تقوم  تتوقف عن تقديم 

فرتة  خالل  األوىل  اكتسبت  وقد 
درست  اليت  البصرة  مدينة  يف  إقامتها 
أغلب  ألن  الثانية  وتعلمت  جامعتها،  يف 
بها  تدرس  اجلامعة  يف  التخصصات 
والثالثة عندما انتقلت إىل أملانيا، فعملت 

لسنوات مرتمجة لعدد من اجلنسيات.  

يعرف أغلب املهاجرين يف »نوردرشتيت« 
االستثنائية،  املرأة  هذه  أخرى   ومدن 
 ،2017 عام  مطلع  أملانيا  وصلت  عندما 
والتقيتها  كثريا،  يرتدد  امسها  وجدت 
أن  يتوجب  كان  فقد  وجيزة  فرتة  بعد 
أجري بعض املعامالت. كانت استثنائية 
عنها،  للكتابة  التقيتها  وعندما  بالفعل، 
عرفت أن هلا عزمية ال تقهر. مل تتغلب 
حتى  قهرت  بل  الظروف  على  فقط 
بالسرطان،  أصيبت   2015 يف  املرض. 
جعلها  يف  فضال  لذلك  إن  قالت  لكنها 
فهي  الناس،  مساعدة  يف  وتستمر  تقاوم 
نفسيا  عالجا  اآلخرين  مساعدة  تعترب 

ساعدها على أن تتغلب على أوجاعها.

هريو  فيه  أصيبت  الذي  العام  وشهد 
كبرية  موجات  تدفق  بالسرطان 
إىل  فنشطت  أملانيا،  إىل  الالجئني  من 
تسهيل  على  وعملت  كثريين  جانب 
حصواللرتمجة لكل من حيتاج إليها. 
جراحية  لعملية  خضوعها  ورغم 
أن ذلك  إال  وجلسات عالج كيماوي، 
أنه  ترى  بدور  القيام  من  مينعها  مل 
على  وركزت  به،  القيام  جيب  كان 
خاص.  بشكل  للنساء  املساعدة  تقديم 
إىل  تعود  ال  كانت  أخربتين،  وكما 
من  خترج  أن  بعد  للراحة  البيت 
ومل  املكتب.  إىل  تتجه  بل  املستشفى 
الرتمجة  أعمال  بإجناز  تكتفي  تكن 
على  تشرف  بل  اللجوء،  لطاليب 
احملكمة  يف  للجلسات  حتضرياتهم 
الدياكوني.  يف  القانوني  املسؤول  مع 
مرضها،  بسبب  قط  ختجل  مل 

أبناء  ثالثة  لديها  امرأة  إىل  وبالنسبة 
اجملال  يف  اخلربة  من  سنوات  وثالث 
ال  بلد  إىل  فجأة  انتقلت  التعليمي، 
أن  مستغربا  يكون  ال  قد  لغته،  تتحدث 
تقديم  يف  الصعوبات  من  الكثري  تواجه 
خاصة  أنشطتها  وممارسة  نفسها 
راهنت  لكنها  العملي.  باجلانب  املتعلقة 
»اهلندسة  يف  اجلامعية  شهادتها  على 
على  احلصول  سبيل  ويف  الكهربائية«، 
كي  اجلامعية  شهادتها  عّدلت  عمل، 
قوبلت  لكنها  األملاني،  النظام  مع  تتوافق 
حصوهلا  إمكانية  أن  ووجدت  بالرفض، 
شبه  »امرأة«  باعتبارها  عمل  على 
حمصور  التخصص  هذا  ألن  منعدمة، 
أكثر على الرجال. تقول »هريو« إن مثل 
ففي  صدمة،  هلا  شّكلت  املعلومة  هذه 
العراق يعترب هذا التخصص مرغوبا فيه، 
اليت  السنوات  أن  بباهلا  خيطر  يكن  ومل 
قضتها يف الدراسة ستذهب دون أن تعود 
بإرادتها  استطاعت  أنها  إال  بفائدة.  عليها 

القوية أن تكسر أكثر من صخرة.

جمموعة  هريو  أسست  »الدياكوني«  يف 
مدينة  يف  املقيمات  الالجئات  للنساء 
 Mond -نوردرشتيدت« مّسيت )نساء القمر«
وتنظيم  شهريا،  االلتقاء  بهدف   )Frauen
وثقافية  اجتماعية  وأنشطة  رحالت 
مشاكلهن  عن  احلديث  يف  ملساعدتهن 
جمتمعهن  عن  مبعلومات  وتزويدهن 
من  نساء  اجملموعة  هذه  تضم  اجلديد. 
ترى  وحاليا،  جنسية.  مخسني  من  أكثر 
يف  كبريا  فضال  اخلطوة  لتلك  أن  هريو 
عالقات  وبناء  االندماج  على  مساعدتها 
التقت  فهناك  األملاني،  اجملتمع  مع  واسعة 
بشخصيات شّكل التعرف إليها مدخال هلذا 
االندماج، وساعدها يف احلصول على فرص 

عمل أفضل صقلت خرباتها.

ثالث  الكردية  جانب  إىل  هريو  تتحدث 
العربية واإلجنليزية واألملانية.  لغات هي 



أخرى  ومهاجرة  مينية  النجار،  نادية 
أن  قبل  كثرية  صعوبات  واجهت 
تستطيع حتقيق بعض النجاحات. شقت 
وكل  وثقة،  عزم  بكل  الطويلة  رحلتها 
جناح قادها إىل جناح آخر- كما تقول- 
يف  املاجستري  درجة  على  حصلت  حتى 
العلوم السياسية. وما تزال لديها أحالم 
حتقيقها.  إىل  تسعى  ومشاريع  كبرية 
يف  املاجستري  بربنامج  التحاقها  عند 
كان    2015 عام  يف  السياسية  العلوم 
أبواب  على  يقفون  الالجئني  من  كثري 
يف  املستعرة  احلروب  من  هربا  أوروبا 
بلدانهم،  يف حني تضغط بعض األحزاب 

على أملانيا وأوروبا ملنعهم من الدخول.

العربية  املرأة  نفسها  نادية  وجدت 
الطالب  بعض  مع  تعمل  اليت  الوحيدة 
على  اآلخرين  حلث  جامعتها  يف  األملان  
مظاهرة  نظموا  الالجئني.  مناصرة 
شخص،   3000 من  أكثر  فيها  شارك 
وصلت إىل أمام مبنى املستشارة األملانية. 
املستشارة  خرجت  التالي  اليوم  يف 
مع  القضية  تدارست  بأنها  وصرحت 
لالجئني  السماح  إىل  وتوصلوا  الربملان، 

بالدخول ومساعدتهم.

املركز  تأسيس  نادية يف  تشارك  حاليا 
صوتا  لتكون  برلني،  يف  األملاني  اليمين 
العامل.  إىل  البلد  قضايا  حيمل  مينيا 
تعريف  إىل  يهدف  املركز   : تقـــــول 
ونقل  اليمن،  يف  حيدث  مبا  األملان 
وإجناز  حبيادية،  اإلنسانية  القضايا 
الناس  معاناة  تظهر  ودراسات  أحباث 
وأوضاعهم  حياتهم  يف  احلرب  وتأثري 

املعيشية. 

القصص  آالف  ورمبا  مئات  سرد  ميكن 
عن  واعدة  صورة  يقّدمن  ملهاجرات 
مشاركة  ومستقبل  اهلجرة  مستقبل 
املرأة يف احلياة العامة، غري أن احلقيقة 
أن  هو  ملموسا  واقعا  تزال  ال  اليت  املرة 
اليت  والصعوبات  النساء  ضد  العنف 
على  قدرتهن  من  وحتد  تواجههن 
عالية.  ماتزال  أنفسهن  عن  التعبري 
الشرطة  ملكتب  إحصائيات  فبحسب 
اجلنائية االحتادية، ازداد العنف املنزلي 
يف أملانيا خالل السنوات األخرية، وتعترب 
الالجئات واملهاجرات أكثر عرضة هلذا 

 lالنوع من العنف

بفعل  بلدانهم  من  الفاّرين  من  كبري 
أو  االقتصادي  أو  السياسي  االضطهاد 

الديين أو بسبب ويالت احلروب. 

أوساط  يف  ينتشر  إميان  اسم  بدأ 
جمتمع املهاجرين مع بداية عملها يف 
املخيم، وأثناء انتشار جائحة كورونا، 
حيظون  ممن  واحدة  أصبحت 
الالجئني  لدى  الكامل  باالحرتام 
يف  السواء.  على  احمللية  والسلطات 
العمل  فضلت  العصيبة،  املرحلة  تلك 
يف مكتبها رغم ارتفاع منسوب اخلطر. 
معامالت  تسهيل  كان  إليها  بالنسبة 
الكثري  يستطيع  ال  إذ  أهم،  الالجئني 
الستكمال  باهلاتف  التواصل  منهم 
اجراءات معامالتهم سواء مع املدارس- 
مادية  أمور  لتسيري  أو  األمر-  لزم  إن 
بعض  لتنظيم  أو  بها،  اإليفاء  جيب 
كبار  لبعض  األطباء  مع  املواعيد 
كانوا  كثريين  أن  كما  السن. 
إضافة  إقامتهم،  جتديد  حيتاجون 
إىل أن تسيري أمور املخيمات أمر مهم 

يف حال حدث طارئ ما، كما تقول.

على  حاصلة  أنها  من  الرغم  وعلى 
جامعة  من  الفنية  الرتبية  يف  شهادة 
لذات  مدرسة  فيها  عملت  اليت  بغداد 
بعد  سنوات  سبع  طيلة  التخصص 
شهادتها  أن  وجدت  أنها  إال  خترجها، 
ومع  بها.  معرتف  غري  اجلامعية 
العمل  يف  ووجدت  تستسلم  مل  ذلك 
تبدأ  أن  ميكن  آخر  طريقا  التطوعي 
من  الكثري  وبعد  اجلديدة.  رحلتها  به 
على  احلصول  يف  جنحت  املثابرة 
»الدياكوني«،  يف  رمسية  وظيفة 
لعدة  هناك  عملت  قد  كانت  حيث 

سنوات متطوعة. 

الالجئني  أمور  ملتابعة  جلسات  بعقد 
من  بعدد  استعانت  وقد  املخيمات،  يف 
املتطوعني رجاال ونساء قسمتهم للقيام 
برش املعقمات واحلرص على النظافة، 
وكونت جمموعة من املتطوعني الذين 
قماشية  كمامات  إنتاج  على  عملوا 
على  وّزعت  كمامة،   4000 إىل  وصلت 
وعلى  خمتلفة،  جنسيات  من  الجئني 
تقول  إليها.   حاجة  يف  كانت  عيادات 
االصرار  عّلمين  »لقد  مرضها  عن 
خدمة  وعلى  اجنزه  ما  مواصلة  على 

اآلخرين«. 

مناذج لالقتداء

بشكل  أملانيا  ويف  عام،  بشكل  أوروبا  يف 
خاص سجلت النساء املهاجرات والالجئات 
املؤسسات  مستوى  على  متناميا  حضورا 
واألنشطة اجملتمعية، إال أن هذا احلضور 
صعبة  أوضاع  تقابله  لالنتباه  الالفت 
ميكن  حني  ويف  الكثريات.  تواجهها 
ال  وعنف  ومتييز  عنصرية  عن  احلديث 
النساء توثقه منظمات  يزال ميارس ضد 
تقارير  حوله  وتصدر  مهتمة  حقوقية 
دورية، إال أنين هنا فّضلت تسليط الضوء 
يقدمن  نسوة  على  املشرق،  اجلانب  على 
اهلجرة،  مستقبل  عن  واعدة  صورة 
ويصنعن قصصا ملهمة، رغم كل شيء.

خميم  يف  ميكا  إميان  السيدة  تعمل 
سنوات.  األربع  قرابة  منذ  لالجئني، 
زوجها  مع   2009 عام  العراق  من  قادمة 
وطفليها، هي واحدة من النساء العربيات 
اللوائي وجدن صعوبة بالغة يف االندماج 
يف البلد اجلديد. إال أنها اليوم تعترب أملانيا 
وطنها الثاني كونها فتحت أبوابها لعدد 
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تواجــــــه الالجئــــــات السوريــــــات
تحّديات اندماج في المجتمع اللبناني  

الدكتــــور دانــــــــي عــــــــــــون 

الدكتور داني عون، نائب مديرة اجلامعة العربية املفتوحة بلبنان للشؤون األكادميية، كان 
ومركز  للجامعة  السوريات«  الالجئات  »متكني  مشروع  تنفيذ  على  املشرف  الفريق  ضمن 
»كوثر« واملدّعم من الصندوق السعودي للتنمية. يف حديثه لكوتريات تطرق إىل عديد املسائل 

املرتبطة باملشروع وبأوضاع الالجئات السوريات واحتياجاتهن ملزيد االندماج يف البلد املضيف.

العربية  اجلامعة  نفذت   : كوتريــــــات 
املفتوحة يف لبنان ومركز »كوثر« مشروع متكني 
املشروع  هذا  أهمية  ما  السوريات،  الالجئات 
الذي  التغيري  هو  وما  النساء؟  هؤالء  لفائدة 

ملستموه لدى املتدربات بعد تنفيذ املشروع؟

كانت اتفاقية كوثر ناجحة، إذ كان 
قبل  من  كبري  تقدير  موضع  األساتذة 
وكانت  جهد.  من  بذلوه  ملا  الطالبات، 
الدورات غنية جًدا باملعلومات ومنظمة 
بشكل جيد حيث أوصت مجيع الطالبات 
بالدورات التدريبية. كما تطلعن أيضا 
ألخذ دورات إضافية. وقد أفادت أغلبية 
أن  استشارتهّن  مّتت  اللواتي  الطالبات 

حياتهّن  يف  أفادهّن  الدورات  حمتوى 
يف  مضافة  قيمة  واعتربنه  اليومية 
حياتهن خاصة عند التقدم للحصول 
أيضا  قرر  معظمهن  وظيفة.  على 
االلتحاق بدورات تدريبية ألنهّن ملسن 
تغيرياً إجيابيّا فقد ساعدتهّن الدورات 
مبهارات  معرفتهّن  حتسني  على 
احلاسوب   واستخدام  احملاسبة 
وأتاحت هلّن فرصة مراجعة معارفهّن 

وحتديثها..

كوتريــــات : حسب رأيكم هل ميكن ملثل 
هذا املشروع أن يسهم يف تغيري الصور النمطية 

املرتبطة بالنساء الالجئات؟ وكيف ذلك؟

هي  العربية  اجملتمعات  أن  ندرك 
يتمتع  فالرجل  ذكورية،  جمتمعات 
بهامش حرية أكثر من املرأة ولديه 
دور  احنصر  إذ  أكثر،  عمل  فرص 
االهتمام  يف  طويلة  لفرتات  املرأة 
أننا  باملنزل وتربية األوالد. لذلك مبا 
إىل  حاجة  يف  فنحن  اجلتمع،  منثل 
الالجئات.  عن  مفهومنا  تصّور  إعادة 
توفري  عرب  ذلك  يكون  أن  وميكن 
التعليم الذي من شأنه أن يعمل على 
األصعدة  مجيع  على  اجملتمع  تنمية 
يدفع  وأن  واالجتماعية،  االقتصادية 
عن  النمطية  الصور  كسر  اجتاه  يف 
اجملتمع.  يف  ومكانتهن  النساء  أدوار 

لبنى النجار -  كوثـــر
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بينهما؟ هل هي فروقات على مستوى املعيشة؟ 
أو  االجتماعي  االندماج  مستوى  على  أم 

االندماج االقتصادي؟ 

حتديات  السوريات  الالجئات  تواجه 
أكرب  تكون  رمبا  ولكن  مماثلة  اندماج 
من تلك اليت يواجهها الالجئون الذكور. 
إىل  والوصول  والثقافة  اللغة  ليست 
الغربية  املدارس  وأنظمة  الالئق  العمل 
حتديات  تشكل  اليت  هي  فحسب 
يواجهن  هن  بل  السوريات،  لالجئات 
التقليدية.  األعمال  يف  صعوبات  أيضا 
الرجل  يتمتع  سابقا،  ذكرت  وكما 
حبرية أكثر يف اجملتمعات الذكورية 
ينحصر  بينما  القرار  حرية  ميتلك  إذ 

دور املرأة يف رعاية املنزل واألوالد.

كوتريــــــات : هل ميكننا احلديث عن 
االندماج  لتعزيز  ومبتكرة  جديدة  فرص 
االجتماعي واالقتصادي للالجئات السوريات؟ 
وما الذي تقرتحه اجلامعة العربية املفتوحة 

يف هذا اجملال؟

الظروف  بدت  وإن  فرص  دائما  توجد 
العمل  املهم  فمن  وصعبة،  قاسية 
مبستويات  تدريبية  دورات  توفري  على 
سبق  ملن  أو  للمبتدئني،  سواء  خمتلفة 
ميكن  ملن  حتى  أو  تدريبات  تلقوا  أن 
تطوير  وكذلك  باخلرباء،  تصنيفهم 
برامج  لتشمل  جديدة  عمل  ورش 
أخرى  وبرامج  اإلجنليزية  اللغة 
ومن  األعمال.  وإدارة  املعلوماتية  يف 
»متكني  مشروع  ضمن  جتربتنا  خالل 
وغريه  لبنان«،  يف  السوريات  الالجئات 
اجلامعة  تنفذها  اليت  املشاريع  من 
متديد  اجليد  من  املفتوحة،  العربية 
فرتة الدورات ملدة أطول لتشمل تدريبا 
ميدانيا. ولعل إقراض املتدربات أجهزة 
خالل  للدراسة  حممولة  كمبيوتر 
ميتلكن  ال  األغلبية  ألن  الدورات  فرتة 
أجهزة حاسوب، سيمّكنهن من الدراسة 

l عن بعد يف ظل جائحة كورونا

الزراعية  األراضي  خدمة  من  عيشهن 
لعدم متّكنهن من احلصول على التعليم 
املناسب، فاقتصر دورهّن على العمل يف 
األراضي الزراعية. األمر خمتلف نسبيا 
بالنسبة إىل  الطالبات اللواتي اشرتكن 
استطاع  إذ  التدريبية،  الدورات  يف 
أما  دراستهّن  إكمال  منهن  البعض 
البعض األخر فوجدن عمال يف قطاعات 
غري زراعية. يف حني وجد البعض اآلخر 

عمال يف قطاعات زراعية, 

كوتريــــــات : وما هي أهم الصعوبات اليت 
تواجه الالجئات السوريات يف لبنان اليوم؟  

تواجه الالجئات السوريات حتديات صعبة 
مناسبة،  عمل  فرص  على  احلصول  يف 
اقتصادية،  حتديات  أيضا  يواجهن  كما 
التعليمية  والتكاليف  الرسوم  إىل  إضافة 
الدعم  على  احلصول  عدم  بسبب  املرتفعة 
التنقل  يف  حريتهن  يعيق  ما  وهو   املادي، 
تدهور  أن  هنا  الذكر  من  بّد  وال  أيضا. 
سلبا  أّثر  قد  لبنان  يف  اإلقتصادي  الوضع 
إذ  السوريات  لالجئات  املعيشي  الوضع  يف 
على  احلصول  على  قادرات  غري  أصبحن 

التعليم.

النساء  تعاني  هل   : كوتريــــــات 
من  أصعب  من وجهة نظركم ظروفا  الالجئات 
الرجال الالجئني؟ وفيما تتمثل أهم الفروقات 

الفرص  إتاحة  من  كذلك  بد  وال 
هلؤالء النساء عرب تشريكهن يف دورات يف 
خمتلف اجملاالت لتمكينهن من احلصول 

على فرص عمل أفضل.

عن  النمطية  الصور  تغيري  أردنا  ما  وإذا 
تقديم  من  بّد  ال  السوريات،  الالجئات 
ثقتهّن  لبناء  عملية  وآليات  تقنيات 
بأنفسهّن وهذا يتحقق من خالل دورات 

تدريبيةوعملية يف خمتلف اجملاالت.

وباعتباركم  موقعكم،  من   : كوتريــــــات 
تستهدفون الالجئات بأكثر من مشروع هل لكم 
أن تقدموا لنا فكرة عن واقع النساء السوريات 
يف لبنان وظروف عيشهن؟ ما الذي جيمعهن من 
مسات وما هي أبرز أوجه االختالف فيما بينهن؟ 

يعّد الفقر والبطالة من أكرب التحديات 
اليت تواجهها الالجئات السوريات يف لبنان، 
كورونا  جائحة  خالل  تفاقمت  واليت 
باإلضافة إىل األزمة االقتصادية احلادة 
رزقهم  مصادر  العديد  فقد  لبنان.  يف 
متزايد  بشكل  قادرين  غري  وأصبحوا 
على تلبية احتياجاتهم األساسية. ضمن 
جدا،  صعب  النساء  وضع  السياق،   هذا 
تأمني  وعليها  العائلة  رّبة  هي  فاملرأة 
داخل  احلياة  الستمرار  الالزمة  املواد 
أن  كما  باألطفال.  واالهتمام  البيت، 
البعض منهن والعامالت حتديدا يكسنب 



هي الجئة سورية مقيمة منذ عام 2013 يف لبنان بسبب ظروف احلرب يف بلدها. كغريها 
بر  لتبحث عن  ومنزهلا،  زوجها  أن فقدت  بعد  بلدها  السورين تركت  املهّجرين  آالف  من 
أمان حيتضن أحالمها الصغرية كي جتد مورد رزق يكفيها احلاجة وميّكنها من العيش 
مشروع  ضمن  املنّفذ  التدرييب  الربنامج  من  استفادت  واملهانة.  اخلوف  عن  بعيدا  بكرامة 
»متكني الالجئات السوريات يف لبنان بدعم« الذي يشرف عليه كل من مركز »كوثر« 
واجلامعة العربية املفتوحة بلبنان بدعم من الصندوق السعودي للتنمية، وخصت نشرية 
واقع  وأخرى المست  بالتدريب،  إىل جوانب خاصة  الذي تطرق  احلوار  بهذا  »كوتريات« 

الالجئات السوريات وظروف عيشهن. 

نحتـاج إلـى إيجـاد صلـة 
وصـل بيننا وبين أصحـاب 
المؤسسات وأرباب العمل

كوتريــــــات : حسب رأيك كيف ميكن 
مزيد  على  يساعدك  أن  التدريب  هذا  ملثل 
اجملتمع  يف  واقتصاديا  اجتماعيا  االندماج 

الذي تقيمني فيه؟

كل  ومع  احلالي  العوملة  عصر  ظل  يف 
التكنولوجيا اليت حتيط بنا، بات الفرد منا 
ببعض  دراية  يكن على  إذا مل  أميا  يعترب 
واملعلوماتية   الربجمة  مصطلحات 
التدريب  هذا  ساعد  هنا  من  وتقنياتها. 
جمتمعي  يف  مندجما  شخصا  جعلي  يف 
التدريب  هذا  مكنين  وقد  أفضل.  بصورة 

من االندماج يف جمتمعي بصورة أفضل.

كوتريــــــات : ما هي أهم احتياجاتك يف 
باعتبارك  القدرات  وتعزيز  التدريب  جماالت 

امرأة الجئة؟ 

كوني امرأة الجئة أمّثل نفسي وفئة 
أرى  األخريات،  النساء  من  بها  بأس  ال 
فرص  إلجياد  احلاجة  أمس  يف  أننا 
مهم  أمر  إىل  اإلشارة  وجتدر  العمل. 
من  العديد  تتوفر  إذ  ذكره،  جيب 
املهارات  تسبنا  اليت  التدريبية  الدورات 
ال  ولكنها  العمل  سوق  حيتاجها  اليت 
العمل.  مبؤسسات  إيصالنا  على  تعمل 
حنن يف حاجة أكثر إىل إجياد صلة 
املؤسسات  أصحاب  وبني  بيننا  وصل 
يعمل  من  إىل  حنتاج  العمل.  وأرباب 
عن  وذلك  بالطلب  العرض  ربط  على 
طريق ترشيحنا لبعض املؤسسات اليت 

حتتاج خرباتنا ومهاراتنا.

هل  جتربتك؟  من  انطالقا   : كوتريــــــات 
تعاني املرأة الالجئة ضغوطا وصعوبات  أكثر من 

الرجل الالجئ؟ وفيم تتمثل باألساس؟  

املرأة  تعرتض  مشاكل  توجد  بالطبع، 
فئة  ومن  عام  بشكل  الرجل  من  أكثر 
الالجئني بشكل خاص. السّيما أن بعضا 
تزال منغلقة على  ما  الالجئني  فئة  من 

املهارات  من  العديد  التدرييب  الربنامج 
فباعتبار  العمل.  سوق  يف  حاليا  املطلوبة 
السوق احلالي للعمل ميّثل مركز تنافس 
ذات  الشابة  املهارات  من  العديد  بني  قوي 
املرء  ليثبت  العالية،  العملية  املؤهالت 
إىل  حيتاج  وظيفة،  عل  وليحصل  نفسه 
مثل هذه التدريبات لتعطيه قيمة مضافة 
التعليمية.  مسريته  أثناء  تعلمه  عّما 
وكان الربنامج منّظما من ناحية أساليب 
على  وتعتمد  مرنة  كانت  إذ  التدريب 

املشاركة ال على التلقني.

الربنامج  من  استفدت   : كوتريــــــات 
السوريات  الالجئات  متكني  ملشروع  التدرييب 
بلبنان  املفتوحة  العربية  اجلامعة  من  املنفذ 
وما  التدريب؟  وجدت  كيف  »كوثر«،  ومركز 

هي القيمة املضافة ملا تلقيته؟

متكني  ملشروع  التدرييب  الربنامج  شّكل 
قبل  من  املنفذ  السوريات  الالجئات 
اجلامعة العربية املفتوحة بلبنان ومركز 
»كوثر« قيمة مضافة لي على الصعيدين 
هذا  خالل  من  تعلمت  واملهين.  الشخصي 

سلطانـــــة شكــــــــــري   
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أوضاع  تقّيمني  كيف   : كوتريــــــات 
النساء السوريات الالجئات يف لبنان؟

بالنسبة  والسيما  مأساوي  حقا  الوضع 
عائلة  ميلكون  الذين  األشخاص  إىل 
أو  الزوج  غرار  على  موارد  دون  كبرية 
املعيل أو املهنة أو الشهادة حتى يتمكنوا 
من مساعدة أنفسهم و أوالدهم. ويرجى 
الذين  أولئك  على  أيضا  الضوء  تسليط 
من  يوجد  ال  ولكن  اخلربات  ميلكون 
يربطهم بسوق العمل وهذا أسوأ حسب 
ميكنك  وال  املعرفة  متلك  أن  رأيي. 
حد  يف  مشكال  ميثل  هذا  توظيفها، 
ذاته. كذلك األمر بالنسبة إىل معطى 
العمر، فنحن نعاني أيضا من احلرمان 
من  االستفادة  من  األحيان  بعض  يف 
سن  على  حكر  ألنها  الدورات  أغلب 
حمددة. وبالتالي يصبح من هم فوق 45 
عاما غري مرغوب فيهم نوعا ما. كذلك 
األمر بالسبة إىل املنح الدراسية وغريها 
مقاييسها  يف  النظر  إعادة  نرجو  اليت 

إلعطاءنا الفرص ذاتها.

إىل  العودة  تنوين  هل   : كوتريــــــات 
سوريا يف حال مسحت الظروف بذلك؟

إىل  العودة  حيب  ال  شخص  يوجد  ال 
واملنزل  إذا فقد االشخاص  بلده ولكن 
فال حاجة للعودة إىل الرماد، وكذلك 
من  الوطن..  يف  األمان  نفتقد  كنا  إذا 
جديد  مستقبل  بدء  إىل  أطمح  هنا 
أوسأقطنه  حاليا  أقطنه  بلد  أي  يف 
األمان  لي  يوفر  أن  شرط  مستقبال 

lوالعمل الالئق

التسجيل  يف  الطالب  حق  فيضيع 
للدخول إىل الثانويات أو اجلامعات ومير 
حبالة من اإلحباط. يؤملين ذلك، وخيلف 
النفس. لكن أحاول مع غريي  جرحا يف 
الصورة وترك  الالجئات تغيري هذه  من 

انطباع حسن ومجيل عن شعبنا. 

موجزة  فكرة  لنا  تقدمني  هل   : كوتريــــــات 
عن ظروف هجرتك إىل لبنان؟ متى قدمت؟ وما هي 
الظروف اليت عشتها يف بلد اإلاقامة؟ وماذا تعملني؟

 2013 عام  حوالي  لبنان  إىل  هاجرت 
الذي  منزلي  و  زوجي  فقدت  أن  بعد 
يف  الوخيمة  األحداث  جراء  فيه  أعيش 
إىل  اهلجرة  إىل  اضطرني  مما  بلدتي 
إلجياد  عمل  فرص  عن  والبحث  لبنان 
لقمة العيش ألني أملك إجازة جامعية. 
عانيت  و  الصعوبات  من  العديد  واجهت 
ألن  منها  أعاني  ومازلت  البطالة  من 
على  حكرا  تظل  الرمسية  الوظائف 
صعوبة  جانب  إىل  اللبنانيني،  املواطنني 
االندماج يف القطاع اخلاص بسبب معايري 
عدم  بسبب  وكذلك  املوظفني،  انتقاء 
أماكن  إىل  يوميا  التنقل  على  قدرتي 
التحقت  املواصالت.  أزمة  بسبب  بعيدة 
أجر  أي  دون  متطوعة  مجعيات  بعدة 
مادي ألنين أحب العمل اإلنساني وأؤمن 
بأهميته، لصقل مواهيب وتنمية مهاراتي 
وخدمة اجملتمع ألظل دائما على اطالع 
الذي  اجملتمع  يف  حيدث  ما  آخر  على 
أعيش فيه. من هنا أصبحت على تواصل 
مع عدة منظمات واالستفادة من دورات 
تدريبية جعلتين شخصا كفئا لالندماج 

يف سوق العمل يف املستقبل القريب

نفسها وال تتقبل االنفتاح وال عمل املرأة 
و  لتصّورها.  وفقا  معيبا  أمرا  باعتباره 
املرأة  بعضهم يعرتض أيضا على تعليم 
الفقر  إىل  املطاف  بهم  ينتهي  وبالتالي 
املدقع نتيجة اتكاهلم الكّلي على عنصر 

عامل واحد يف املنزل أال وهو الرجل..

كوتريــــــات : وكيف تقيمني تعاطي اإلعالم 
الالجئني  قضايا  مع  خارجه  حتى  أو  لبنان  يف 
وخاصة الالجئات؟ هل تالحقكم صور سلبية وأفكار 

مسبقة؟ وكيف تؤثر فيكم مثل هذه الصور؟ 

حقيقة، يعطي اإلعالم يف لبنان صورة 
بعرضهم  وذلك  الالجئني  عن  سيئة 
دائما كأشخاصا بدائيني يتبعون منطا 
اإلعالم  أن  واملعروف  رجعيا.  فكريا 
أو  صورة  رصد  يف  جدا  قوي  تأثري  له 
هنا  من  املتلقي.  ذهن  يف  معينة  فكرة 
تكمن أهمية تقديم الصورة احلقيقية 
الفكري  تنّوعهم  وهي  أال  لالجئني 
والثقايف. ال جيب تعميم صورة الرجعية 
متدنيا  املادي  وضعهم  كون  جملرد 
ألمالكهم.  وخسارتهم  احلرب  بسبب 
األخرية  اآلونة  يف  مت  قد  أنه  أذكر 
السوريني  قبض  عن  شائعات  إذاعة 
ملبالغ هائلة من مفوضية األمم املتحدة 
واجلمعيات  ومن  الالجئني  لشؤون 
الذي  األمر  الدوالر.  وبعملة  الشريكة 
خطوات  اختاذ  إىل  اللبنانيني  دفع 
على  الالجئني،  هؤالء  حق  يف  جمحفة 
غرار رفع أسعار إجيار البيوت وإرهاقهم 
رسم  مثل  الفواتري  من  الكثري  بدفع 
البلدية و رسم النظافة وغريها... أذكر 
والعامالت  العمال  أجور  تدني  أيضا 
وقد  السيئة  املعاملة  وأيضا  السوريني 
يصل األمر يف بعض األحيان إىل اعتبار 
وقد  لبنان.  يف  األزمة  سبب  الالجئني 
ترفض بعض املدارس تسجيل التالميذ 
السوريني بسبب حجج واهية. كما أن 
الطالب  كاهل  أرهقت  الرتبية  وزارة 
الشهادة  معادلة  حني  فتطلب  السوري، 
والوالدين  للطالب  اجملددة  اإلقامة 
السابقة  السنوات  عالمات  وكشف 
وتصديقها والكثري الكثري من الشروط. 



متارا كبة، طالبة سورية الجئة منذ سنة  2013 يف لبنان، جاءت من حلب بعد ترّدي األوضاع األمنية يف سوريا. 
وهي  اجلامعي يف جمال احلقوق،  تعليمها  استكمال  دراستها بسبب ظروف احلرب، لكنها أصرت على  تأّخرت 

حاليا يف سنة التخرج.

»كوثر«  ملركز  لبنان«  يف  السوريات  الالجئات  »متكني  مشروع  ضمن  املنّفذ  التدرييب  الربنامج  من  استفادت 
واجلامعة العربية املفتوحة بلبنان، بدعم من الصندوق السعودي للتنمية، معتربة أن الربنامج التدرييب الذي تابعته 

كان مفيدا جدا هلا يف دراستها ويف أحباثها متمنية لو أمكن االستمرار يف تنفيذه. 

لدى هذه الشابة السورية ابنة الواحدة والثالثني ربيعا الكثري من الطموحات، فهي تنوي استكمال تعليمها لنيل 
شهادة املاجستري خارج لبنان لو تسنى هلا ذلك. وتأمل يف أن تتخصص يف جمال القضاء وأن تصبح خبرية يف جمال 

حقوق اإلنسان، وصاحبة بصمة يف اجملال. 

إضافة  يعد  تلقيته  الذي  التدريـب 
مميزة في حياتي االجتماعية والعلمية

الالجئات  متكني  ملشروع  التدرييب  الربنامج  من  استفدت   : كوتريــــــات 
السوريات املنفذ من اجلامعة العربية املفتوحة بلبنان ومركز »كوثر«، كيف وجدت 

التدريب؟ وما هي القيمة املضافة ملا تلقيته؟

استخدام  مهارات  يف  التدرييب،  الربنامج  من  جدا  استفدت  لقد  نعم 
وإىل  إلي،  بالنسبة  جدا  مهم  أمر  وهذا  املتعددة،  برباجمه  احلاسوب 
العديد من السوريات وغري السوريات الالجئات هنا يف لبنان. وهو مهم 
أيضا يف جمال العمل والدراسة. فمهارة استخدام احلاسوب أصبح من 
أهم األشياء يف وقتنا احلالي، إذ أصبح التعلم عن بعد والعمل عن بعد 

هو الغالب يف ظل اجلائحة الصحية العاملية..

كوتريــــــات : حسب رأيك كيف ميكن ملثل هذا التدريب أن يساعدك على 
مزيد االندماج اجتماعيا واقتصاديا يف اجملتمع الذي تقيمني فيه؟

بالطبع هذا النوع من التدريبات يتيح لنا الفرصة لالندماج العملي، إذ 
جيعلنا أكثر قدرة على االستجابة ملتطلبات سوق العمل. وميكننا من 

مهارات تعد ضرورية يف أي عمل ستنجزه.

القدرات  وتعزيز  التدريب  جماالت  يف  احتياجاتك  أهم  هي  ما   : كوتريــــــات 
باعتبارك امرأة الجئة؟ 

تمـــــــــارا  كبـــــــــه   

ل  - 112021 كوتريــــات عــدد 83  -  ديسمبــر/كانون األوَّ

لبنى النجار -  كوثـــر
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-مهما  إنسان  أي  حيتاج  املطلق  يف 
أشياء  التعّلم  إىل  دائما  علم-  من  بلغ 
واكتساب  التطور،  تواكب  جديدة 
اللغة  حيث  من  إضافية  مهارات 
ويف  املختلفة.  والعلوم  والكمبيوتر، 
من  يعترب  التدريب  هذا  فإن  نظري 
لالجئات  أتيحت  اليت  التدريبات  أهم 
يف  يعملن  من  وباألخص  السوريات، 
يتعلمن،  مازلن  أو  التعليم  جمال 

متاما مثلي أنا الطالبة اجلامعية.

كوتريــــــات : انطالقا من جتربتك؟ هل 
أكثر  وصعوبات   الالجئة ضغوطا  املرأة  تعاني 

من الرجل الالجئ؟ وفيم تتمثل باألساس؟

متساوية  والضغوط  املعاناة  أن  أعتقد 
احلاالت  بعض  يف  لكن  كبري،  حد  إىل 
شهادة  الفتاة  متلك  مل  إذا  باألخص 
جامعية أو مهارات يف اللغة أو الكمبيوتر،  
حجم  ويكرب  عملها  فرص  تضعف 

الضغط عليها أكثر من الرجل.

فكرة  لنا  تقدمني  هل   : كوتريــــــات 
متى  لبنان؟  إىل  هجرتك  ظروف  عن  موجزة 
بلد  عشتها يف  اليت  الظروف  هي  وما  قدمت؟ 

االقامة؟ وماذا تعملني؟

العزم  هو  لبنان  إىل  انتقالي  سبب 
نظرا  اجلامعية  دراسيت  إمتام  على 
يف  سورية  عاشتها  اليت  الظروف  إىل 
االستمرار يف  اآلونة األخرية. مل يكن 
فكان  اإلطالق.  على  سهال  الدراسة 

بالنسبة  األنسب  االختيار  هو  لبنان 
 ،2013 عام  يف  اهلجرة  فقررت  لي. 
لدراسة  تتهيأ لي ظروف جيدة  حتى 

احلقوق كما أردت.

أوضاع  تقّيمني  كيف   : كوتريــــــات 
النساء السوريات الالجئات يف لبنان؟

حسب رأيي يظل الالجئ بشكل عام 
يف حاجة إىل الدعم املعنوي واملادي، 
أما النساء حتديدا فلهن وضع خاص 
لالستغالل   عرضة  هي  املرأة  أن  إذ 
مل  اذا  السيما  غريها،  من  أكثر 
وكذلك  املعنوي،  الدعم   متلك 
سيجعلها  الذي  الرزق  ومورد  العمل 
الدورات  ولعل  غريها.  على  تعول  ال 
التعليم  نطاق  خارج  هن  ملن  املهنية 
االندماج  فرص  هلن  سيتيح  العالي، 

االقتصادي

كوتريــــــات : ما الذي ينقصكّن؟

من  النوع  هذا  يف  االستمرار  ينقصنا 
فرص  وتوفري  القيمة،  التدريبات 
التعليمية  املراكز  وتعدد  التنقل، 
للكثري  ليتسنى  أيضا  واملهنية 
وتطوير  املشاركة  الالجئات  من 
املشروع  هلذا  كان  ومثلما  أنفسهن. 
إضافة مميزة يف حياتنا االجتماعية 
االستفادة  مواصلة  فإن  والعلمية، 
الكثري وستغري  لنا  منه سوف تضيف 

lوضعنا وحياتنا

تقييم أثر المشروع
»كوثر«  مركز  استكمل  عندما 
واجلامعة العربية املفتوحة يف لبنان 
الالجئات  حول  مشروعهما  تنفيذ 
مكونات  ضمن  من  كان  السوريات، 
هلما  بالنسبة  األهمية  ذات  املشروع 
من  املستفيدات  على  أثره  تقييم 

التدريب.

سورية  طالبة   42 استجابت  وقد 
أن  جلهن  وجدت  التقييم،  لعملية 
بشكل  ثريا  كان  التدرييب  احملتوى 
من  أو  احملتوى  حيث  من  سواء  جيد 
وأدواته.  التدريب  منهجية  حيث 
جهة  من  التدرييب  الربنامج  أهمية 
يف  تكمن  املستفيدات  أغلب  نظر 
كونه ساعدهن على تنمية مهاراتهن 
أيضا  التدريب  شّكل  وقد  ومعارفهن. 
قيمة مضافة للمستفيدات مبا يوفره 
على  للحصول  أوفر  حظوظ  من  هلن 
وظيفة ويف حياتهن اليومية كذلك. 

أعمال  بدأن  املستفيدات  فبعض 
فردية صغرية بفضل دورات احملاسبة 
متكّن  وأخريات  فيها،  شاركن  اليت 
وأشقائهن  أطفاهلن  مساعدة  من 
الكمبيوتر  مهارات  يف  وأصدقائهن 
أغلبهن  املشروع.  تابعنها يف إطار  اليت 
بفضل  بأنفسهن  ثقتهن  تعززت 
باستطاعتهن  أن  ويشعرن  التدريب 
أن يكن فاعالت يف اجملتمع، السيما أن 
برنامج تعزيز القدرات أسهم يف مزيد 
اجملتمع  يف  أفضل  بشكل  اندماجهن 

املضيف. 

إعادة  من  متكينهن  طلنب  مجيعهن 
تعّلمنه  ما  مراجعة  بهدف  التدريب 
معارف  من  حّصلنه  ما  وتثبيت 
ومهارات. وقدمن مجلة من التوصيات 
خمتلفة  مستويات  توفري  أهمها  من 
املستفيدات،  قدرات  حسب  للتدريب 
الربامج  على  الرتكيز  وكذلك 
وتلك  السوق  ملتطلبات  تستجيب  اليت 
اليومية  احلياة  يف  مفيدة  تكون  اليت 
تتم  أن  أيضا  يأملن  وهن  لالجئات. 
حتقق  وظيفة  تأمني  يف  مساعدتهن 
وحتفظ  االقتصادية  استقالليتهن 

كرامتهن.



إنه رمضان 2020، هرولت إىل منزهلا الكائن وسط صيدا القدمية منادية والدتها 

طالبة النجدة، فصديقتها السورية )املقطوعة من شجرة( اليت تعرفت عليها منذ 

أشهر على وشك الوالدة وحتتاج إىل مبلغ مليون لرية إلدخاهلا املستشفى. رغم أنها 

على يقني بأن أمها ال حتتكم على هذا املبلغ فمنذ أن غادروا الشام وأوضاعهم املادية 

اللبنانية  متعثرة، يعيشون يف غرفة تأكلها الرطوبة، ولكن والدتها الفلسطينية 

لديها معارف كثر ورمبا تستدين لتجمع املبلغ....

املستور ويف إظهار الواقع الصعب للنساء 
العربيات عامة والالجئات خاصة...

إن واقع املرأة العربية هو أكثر تعقيدا 
البيئات  من  كثري  يف  ظاهر  هو  مما 
املرأة  فيها  تعيش  العربية  واجملتمعات 
كإنسانا من الدرجة الثانية أو الثالثة. 
اللبناني  اجملتمع  هزت  حادثة  ففي 
على  االعتداء  على  متوحشون  أقدم 
ومن  عمرها  من  عشر  الرابعة  يف  فتاة 
جثتها.  تفحمت  حتى  حية  حرقها  ثم 
يذكر أن الفتاة كانت تعاني أيضا من 
عنف أسري حسب املعلومات الشائعة ، 
مما دفعها إىل اهلروب من املنزل فكانت 

النتيجة أسوأ بكثري ....

البشعة وترتفع وترية  تتواىل احلوادث 
فرض  مع  خاصة  املرأة  ضد  العنف 
نتيجة  الصحي  احلجر  إجراءات 
الوضع  وتدني  كورونا  فريوس 
ثم  اللفظي  العنف  فيبدأ  االقتصادي، 
من  وغريه  جسدي  عنف  إىل  يتطور 
هذه  يدرك  اجلميع  العنف.  أشكال 
باتت  الظاهرة  هذه  ولكن  احلقيقة، 
طبيعية جدا ومل تشكل قضية رأي عام 
أبدا.  فالنساء خيرتن الصمت هربا من 
يف  القوانني  جل  أن  كما  الفضيحة، 
الرجل،  صف  يف  تقف  العربي  الوطن 
ومع القيل والقال ، ختتار الصمت أمام 
صفعة كف أو حتى ركلة أو لكمة، 
اإلهانة  على  نفسها  تعتاد  ما  وسرعان 

وجسدها على الضرب.

يف  تعيش  سورية  فتاة  »طرفة« 
سوريا  يف  بدائية  رعوية  جمتمعات 
مع  لبنان  إىل  اللجوء  مصريها  كان 
زوجها وأقاربه، تقول »تقضي األعراف 
صديقه  أخت  من  الرجل  يتزوج  بأن 
عنف  فإن  أخته،  يتزوج  وصديقه 
من  بالتالي  هو  سينتقم  أخته  صديقه 
هو  أخته،  تطلقت  وإن  صديقه،  أخت 

المــــرأة العربيــــة
بين مطرقة اللجـوء
وسنــدان التعنيــف

يعرتف  ال  عامل  يف  تولد  أن  عليها  ملاذا 
الجئة  يعتربها  جمتمع  يف  طفلة  بها 
اليت  الكبرية  االشكالية  إنها  ؟؟  منبوذة 
ولدوا  الذين  األطفال  من  الكثري  تواجه 
يف عامل اللجوء من نساء مت استغالهلن 
من  يكن  مل  جمهول  لطريق  ودفعهن 
خيارهن يوما، حتى وصلت النتيجة اىل 

هذا احلد من املأساوية..

العربية  املرأة  مشاكل  كانت  لطاملا 
الرجل  مع  باملساواة  تتعلق  أغلبها  يف 
يف  واملشاركة  والتعليم  الوظائف  يف 
حقوقهن.  وحتصيل  السياسي  القرار 
العامل  نسائية كانت جتوب  مظاهرات 
بلد  من  تتفاوت  أسباب  لعدة  العربي 
آلخر حبسب هامش احلرية املسموح به 
وسيادة القوانني.  لكن كما هو معروف 
القمع  يسودها  العربية  الدول  فأغلب 
يتبعه قمع حلقوق املرأة وإغفال واقعها 
وسائل  لكن  االعالم.  وسائل  يف  املرير 
فضح  يف  أسهمت  االجتماعي  التواصل 

من  األم  استدانت  حصل!  ما  وهذا 
املعارف واألقارب ومجعت املال وهرعت 
تتجاوز  مل  فتاة  لرتى  املستشفى  إىل 
العشرين تصرخ من األمل و تنجب بعد 
األم  انفطر قلب  خماض طويل طفلة. 
واحتضنتهما  وأمها  الرضيعة  محلت  و 
يف بيتها الصغري. مل يعرف أحد عن والد 
مسافر  أنه  الفتاة  تّدعي  شيئا،  الطفلة 
بها...  مغرر  إنه  تقول  أخرى  وأقاويل 
ضاعوا  اللجوء  ونساء  احلروب  فأبناء 
خلف دهاليز احلياة بني جهل و ضائقة 

مادية و ظروف صعبة...

املستشفى،  من  خروجها  بعد  يومان   
دون  بعيدا  هرولت  املنزل  من  اختفت 
رجعة تاركة الرضيعة خلفها، وبقيت 
اليت  الطفلة  حتمل  الفلسطينية  األم 
جلوء  بني  األوقات  أحلك  يف  ولدت 
هي  وما  يتيمة   ولدت   .. جائحة  و 
بيتيمة!!..واألهم  أنها  مل تسجل بصفتها 

طفلة موجودة على هذا الكوكب .

هــانم جمعــة - لبنـــان
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ليلجأن  اجملتمع  مفاهيم  معهن  وتضيع 
جتد  فكيف  أخطر.  وأناس  مفاهيم  إىل 
اللجوء  جمهول  عامل  يف  املعنفة  املرأة 
اللجوء، تدعى  ؟؟؟ يف عامل  توازنا وجناة 
أن تصرب على مزاجية زوجها  املرأة إىل 
وتتحمل الضرب كأنه أمر طبيعي ألنها 
من  جنت  إن  و  عليه  اعتادت  ببساطة 
الضرب فلن تنجو من اإلهانات والشتم. 
عملية  أثناء  كبريا  عبئا  تصبح  فاملرأة 
عائلة  ضحية  فتقع  الصعبة  اللجوء 
لتتخلص  سريعا،  تزوجيها  يف  ترغب 
منها ومن مصاريفها وهي أيضا ضحية 

زوج إما يستغلها أو يعنفها.

أمها  حضن  يف  اليوم  الطفلة  ظلت 
اللبنانية لتحبو  الفلسطينية  اجلديدة 
عليها  أطبق  عامل  يف  األوىل  خطواتها 
اليوم  إنها  تفتح عينيها.  أن  قبل  خناقه 
قبل  قلبها  هلا  فتحت  أسرة  بني  تعيش 
باب بيتها.. وتهرب األم الصغرية بعيدا 
 ، استغالال  أقل  واقعا  جتد  عّلها  جدا، 
ظلم  عن  السكوت  أن  فعال  لنتأكد 
انهيار  إىل  سيؤدي  وتعنيفها  املرأة 

lجمتمع وأجيال

التقيت  بنفسها.   تنجو  من  احلظ 
أيهن  على  فاحرتت  كثرية،  بأمثلة 
أنهن معنفات يف  للتأكيد على  سأبكي 
ال  وأنهن  منها  قدمن  اليت  جمتمعاتهن 

يرتقني إىل رتبة بشر.

أو  شاذة  االمثلة  هذه  أن  القارىء  يظن 
لكن  صغري،  جمتمع  يف  حمدودة  أنها 
جدا  صادمة  كثرية  احلاالت  هذه 
يعين  ال  هذا  االعالم.  عن  مبنأى  لكنها 
إن  و  موجودات!!   غري  النسوة  هؤالء  أن 
االعالم،  وسائل  يف  احلديث  هلن  أمكن 
الواقع. املشكلة األساسية  فإنهن ينكرن 
أنهن اعتدن هذه احلياة وتقبلنها، و لكن 
كيف ستحل املشكلة إن مل تبحث عن 
احلل؟ وكيف ستعاجل الواقع إن كانت 
خائفة أو غري راغبة فيه؟ فاألمر حيتاج 
اخلوف  وردع  الشجاعة  من  قليل  إىل 

الكائن يف قلوبنا مجيعا !!! 

ويتقبلن  بالواقع  يرضني  النساء  فبعض 
تعنيفهن ليبقني يف كنف رجل حيميهن 
يف  املخيف  اللجوء  وعامل  احلياة  من 
يضيع  و  يهربن  والبعض  تصورهن، 

أيضا يطلق. هذا هو االتفاق السائد بني 
فيه  املرأة  تكون  اليت  و  اجملتمعات،  تلك 
»طرفة«  تعرضت  بشرا«.  وليست  أداة 
للعنف من زوجها و إخوانه بشكل يومي 
لعدم رضاهم عن معاملة أخيها املتزوج 
األيام مت طردها،  ألختهم. ويف يوم من 
سحبوا  أنهم  حتى  أختهم،   طالق  بعد 
فعادت  حامال،  وتركوها  منها  الرضيع 
يف  ببساطة  هكذا  سوريا  إىل  أدراجها 

ذنب مل ترتكبه ....

الالجئات إىل عنف مضاعف!!   تتعرض 
الصعبة  واحلياة  املالية  فالضائقة 
بعض  ويف  لوحدها  عناءها  تتحمل 
األحيان يدفعهن أزواجهن للعمل جلين 
املال ومن ثم أخذ أمواهلن ومنعهن حتى 
من محل هاتف حممول حبجة الغرية 

والنأي بهن عن املعاكسات.

هو  العريض  الالجئات  عنوان 
الزوج  باستغالل  يبدأ  »االستغالل«، 
واألسرة ثم استغالل اجملتمع بطريقة 
مطرقة  بني  املرأة  فتقع  انسانية  ال 
وسعيدة   . اجملتمع  سندان  و  األسرة 
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لتتمكن  املنزل  من  اجلميع  مغادرة  انتظار  عليها  كان 
من تنظيفه، ومن ثم احلصول على محام شبه دافئ، لكن 
ساعة  لنصف  ولو  اخلصوصية،  من  بشيء  متتعها  األهم 

واحدة ريثما ميتلئ البيت من جديد بالسكان.

من  ُمَهجرة  ثالثينية،  سيدة  وهي  صبحة،  تقوله  ما  هذا 
ريف حلب إىل ريف دمشق، وتقيم حاليًا يف بيت من غري 
إكساء مع زوجها وأوالدها الستة، كما تتقاسم هذا البيت 

البائس مع شقيق زوجها وزوجته وأوالدهم.

اليوم طفاًل جديداً، أن أكثر  اليت تنتظر  تقول صبحة 
فهي  والراحة،  االستقالل  شعور  فقدت  أنها  حيزنها  ما 
إىل  رأسها  على  اليوم  طيلة  احلجاب  لوضع  مضطرة 
حني مغادرة شقيق زوجها املنزل. كما أنها ال تتمكن من 
تنظيف البيت أو اجللي بشكل مريح حتى خيرج اجلميع 
كي تستطيع نزع حجابها والتشمري عن يديها. وتبكي 
نوم  غرفة  املرأة  أحالم  تكون  أن  املؤمل  من  ألنه  حبرقة 
تنعم  مل  سنوات  منذ  فهي  زوجها،  مع  فيها  تنام  خاصة 
مجيعهم،  الصغري  البيت  يتقامسون  فهم   األمر،  بهذا 
ال  املرتدي  املادي  فوضعهم  زاوية،  يف  ينام  منهم  وكل 

يسمح هلم باستئجار بيت منفصل أو حتى بيت أكرب.

 وعن عالقتها اخلاصة مع زوجها، تؤكد أنها باتت تشعر 
بالنفور من فكرة اقرتابه منها، فهم حماصرون بأشخاص 
من  زوجها(  شقيق  )زوجة  وسلفتها  ولتتمكن  حوهلم. 
بطريقة  األسبوع  أيام  رتبتا  زوجيهما،  احتياجات  تأمني 
خالل  من  اخلصوصية  بعض  لألخرى  منهما  كل  توفر 
مغادرة البيت. وال تنكر بأن هذا األمر خيلق عندها الكثري 
من اخلجل، وتشعر بأنها حمصورة بالوقت، وحينما يعود 

الباقون إىل البيت تتجنب النظر يف وجوههم.

غرفــة املعــاشرة الزوجيـــة
مأساة صبحة تشاركها فيها ماليني من النساء السوريات 
منازهلن  ملغادرة  واضطررن  احلرب،  بسبب  نزحن  اللواتي 
فقدن  ومجيعهن  اإليواء،  مراكز  أو  الشوارع  يف  واإلقامة 
وبعض  خصوصيتهن  على  احلصول  يف  حقوقهن  أبسط 
مركز  يف  إقامتها  فرتة  أن  مسر  ختربنا  االستقاللية. 
إليها،  بالنسبة  املوت  مبثابة  كانت  دمشق  يف  اإليواء 
فحياتها مستباحة أمام اجلميع ال ميكنها االعتناء بأوالدها 
بشكل جيد، وال حتى القيام بواجباتها املنزلية. حيث حطوا 
ُخصصت  مدرسة  يف  اإلقامة  نصيبهم  كان  رحاهلم 
الصفوف  وهذه  امُلَهَجرين،  الستقبال  عجل  على  صفوفها 
فيه  أقامت  الذي  الصف  ُقسم  إذ  شي،  يف  الغرف  تشبه  ال 
لعائلتني من خالل ستارة ال تعزل أي صوت، وال توفر أية 
محاية هلا وألوالدها أو حلاجياتهم. وتشري إىل أنها كانت 
تشعر باخلوف الدائم على أطفاهلا من تعرضهم للتحرش 
إىل  باإلضافة  للنازحني.  الكبري  العدد  بسبب  العنف  أو 
البطالة اليت كانوا يعانون منها وإىل الضغوط النفسية، 
وتسبب   - قوهلا  حد  -على  نفسيًا  دمرها  ما  أكثر  ولعل 
الحقًا يف طالقها، إجبارها على ممارسة اجلنس مع زوجها 

يف غرفة خصصت هلذه الغاية يف املركز.

أصبح  للصفوف  اجلميع  تتقاسم  بسبب  أنه  مسر  وتشرح 
طال  وحينما  بزوجاتهم،  األزواج  اختالء  املمكن  غري  من 
الزوجية، حبيث  األمر قرروا ختصيص غرفة للمعاشرة 
يتم الذهاب إليها مبوجب تسجيل مسبق. تقول مسر إنها 
كانت تشعر بالقرف من الفكرة فهي ستشارك مكانا من 
أن  آخرين، كما  أو خاصا مع  يكون محيميا  أن  املفرتض 
اجلميع سيعرف ما قامت به مع وزوجها. وحينما رفضت 
وبعدما  الغرفة.  إىل  الذهاب  على  وأجربها  زوجها  عّنفها 

بسبب النزوح والسكن المشترك... 
سوريات فقدن خصوصيتهن 
وإحســــــاسهـــن باألنــــوثــــــــة

موّدة بحاح - سوريـــا
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مطوية يف زاوية الغرفة، وتشري إىل أوالدها موضحة بأنها تسعى 
املستقبل  يف  حياتهم  تكون  أن  أمل  على  وتدريسهم  تعليمهم  إىل 
أفضل من حياتها اليت عاشتها، وأن ال تسرق احلرب حياتهم كما 

سرقت طفولتهم.

اضطرابــات وحــاالت اكتئــاب

لسنوات  عملت  نفسية،  اختصاصية  وهي  الشماط  علياء  ختربنا 
مع السيدات النازحات، أن أغلب شكاوى النساء كانت تدور حول 
أبسط  ومن  شيء  كل  من  حمرومات  فهن  اخلصوصية،  انعدام 
شيء. فمثاًل ال يوجد لديهن وقت حمدد لتحضري الطعام أو أكله، 
وحتى يف حال رغنب يف االسرتاحة وأخذ القيلولة ال ميكنهن ذلك، 
ألن هذه األمور أصبحت مرتبطة بأوقات معينة تالئم الشركاء 

الباقيني معهن يف السكن.

شكاوى  مساعها  الشماط  أكدت  الزوجية،  معاشرة  غرفة  وعن 
بدور  مرتبطا  األمر  كان  وكيف  املوضوع،  هذا  حول  عديدة 
وبأوقات معينة، ورمبا ال يأتي الدور إال مرة يف األسبوع يف حال 
االختصاصية  وتشرح  اإليواء.  مركز  يف  الناس  من  الكثري  جود 
النفسية بأن الكثري منهن استهجن املوضوع بل رفضنه يف املطلق، 
وبعضهن كن يتعرضن لإلكراه واإلجبار وممارسة العالقة مبا 
يشبه االغتصاب، ويف املقابل يوجد نسبة من النساء تقبلن املوضوع 

حبجة تلبية احتياجات الزوج.

وهذا  أيضا  الطبخ  مستوى  إىل  يصل  كان  اخلصوصية  انعدام   
األمر مهم بالنسبة إىل املرأة، وكثريات اشتكني لعدم امتالكهن 
أدوات املطبخ الكاملة، وعدم قدرتهن على التصرف براحتهن، حتى 
أنهن كن ينتظرن الليل كي يتمكن من القيام باجللي والغسيل، 
حبسب ما ذكرت الشماط، اليت أضافت أن تلك السيدات معرضات 
أقارب  أو  غرباء  أكانوا  سواء  حياتهن  يف  خارجيني  أفراد  لتدخل 

يشاركوهن السكن، وهذا أثر على تربية األوالد بشكل كبري.

النفسي للنساء فازدادت  الظروف أثرت يف االستقرار  كل هذه 
بالدرجة  ناتج  بأنه  الشماط  وتشرح  لديهن،  القلق  معدالت 
توفر  وعدم  الضغوطات،  وزيادة  احلياة  روتني  تغري  عن  األوىل 
طرق واسرتاتيجيات صحية لتفريغها. كما تعرضت الكثريات 
تأدية  القدرة على  الوظيفي، ففقدن  األداء  منهن الضطراب يف 
خيرجن  كن  وكثريات  باألوالد،  واالعتناء  املنزلية  الواجبات 
بالضجر  أو يشعرن  أحد  رؤية  أو ال يرغنب يف  البيت فجأة  من 

l والغضب املستمر

تكرر األمر يف ظل نفورها، قررت طلب الطالق ومل حتصل 
عليه إال بعض تعرضها إىل الكثري من الضرب واإلهانة.

مبنطقة  صغري  منزل  يف  شقيقها  مع  مسر  اليوم  ُتقيم 
قريبة من دمشق تعرف بالكشكول، وهي تعمل يف مركز 
املصروف.  شقيقها  مع  وتتقاسم  أوالدها،  وتعيل  طيب 
سهال،  يكن  مل  طالقها  ألمر  عائلتها  تقبل  بأن  وتؤكد 
يكن  مهما  لكن  االنتقادات.  تواجه  اللحظة  هذه  وحتى 

فوضعها أفضل من السابق.

اخلزانــة احللــم

مل  حلب،  ريف  من  قادمة  مهجرة  هي  حبشا  السيدة 
تصل إىل هذه املنطقة إال بعد رحلة صعبة للغاية، فقد 
قريتهم  يف  وويالتها  احلرب  من  اهلروب  إىل  اضطرت 
وأصوات  أوالد،  بتسعة  مصحوبة  الظالم  جنح  حتت 
هذه  خالل  ناموا  جانب.  كل  من  بهم  حتيط  القذائف 
من  األمر  يف  ما  بكل  الغابات  ويف  األشجار  بني  الرحلة 
خطورة تعرضهم حليوانات مفرتسة أو أفاع. وبعد حوالي 
التحقت  حيث  حلب،  إىل  الوصول  يف  جنحت  أيام  ستة 
بزوجها ومنها توجهوا إىل دمشق. تقول حبرقة »تعرضنا 
املتجهة  الباصات  أصحاب  قبل  من  حتى  اإلهانة  إىل 
للشام، بعدما أصبحت مالبسنا كلها ترابا ووحال ورفض 

بعضهم صعودنا«. 
  

يف العاصمة، مل تكن رحلتهم أفضل فال مكان يستقبلهم 
ألنهم ال ميلكون نقودا، فذهبوا إىل منزل أحد أقاربهم يف 
عدة  مع  للغاية  سيء  منزل  يف  وأقاموا  جرمانا،  منطقة 
الفرتة،  تلك  يف  للغاية  صعبة  كانت  احلياة  عائالت. 
وبعدما استقروا نوعا ما يف دمشق بدأوا البحث عن عمل 
يف  للعيش  انتقلوا  أشهر  عدة  وبعد  يومهم،  قوت  لتأمني 
وأسرته.  شقيقها  مع  فيه  وأقاموا  إكساء  غري  من  منزل 
لكنها  سهلة  تكن  مل  أيضا  الصغرية  البيت  هذا  يف  احلياة 
لكن  أخيها.  مع  فيه  تشاركت  كونها  ما،  نوعا  أفضل 
للبقاء  مضطرة  فهي  زوجته  مع  كانت  نفسها  املعاناة 

طيلة يومها باحلجاب.

وحينما سئلت إن كانت متلك خزانة ملالبسها وأغراضها، 
إليها  بالنسبة  املوضوع هو حلم  هزت رأسها بأسف، فهذا 
أو  حبال  على  معلقة  القليلة  فمالبسهم  وألوالدها. 



In late 2019, doctors decided to perform 
three surgeries on Hero, which affected her 
vocal cords, forcing her to stay home and not 
speak for more than two hours a day. During 
the Corona crisis, which limited community 
activities, she did not stop helping. 

Role models  to be followed

In Europe in general, and in Germany 
in particular, immigrant and refugee 
women have become increasingly present 
in institutions and societal activities. 
However, this notable presence is 
accompanied by difficult situations that 
many face, and while it is possible to 
talk about the racism, discrimination and 
violence that are still practiced against 
women, documented by human rights 
organizations. Interested, and periodic 
reports are published on this subject, 
but here I preferred to highlight the good 
side, on women who present a promising 
image of the future of immigration, and to 
make inspiring stories, despite everything. 

Ms. Iman Mika has been working in a 
refugee camp for almost four years. 
Coming from Iraq in 2009 with her 
husband and two children, she is one of 
the Arab women who had a hard time 
integrating into the new country, but today 
she considers Germany as her second 
home because it has opened its doors to 
so many people fleeing their countries 

master’s degree in political science, but she 
still has big dreams and plans that she seeks 
to achieve.When she joined her master’s 
program in political science in 2015, many 
refugees were standing at the gates of Europe 
to escape the wars raging in their countries, 
while some parties were pressuring Germany 
and Europe to keep them out. 

Nadia found herself the only Arab 
woman working with German students 
at her university to motivate others to 
stand up for refugees. They organized a 
demonstration attended by more than 
3,000 people and arrived in front of the 
German chancellor’s building. The next 
day, the chancellor came out and said 
that she had discussed the issue with the 
parliament, and they arrived to allow the 
refugees in and help them. 

Currently, Nadia co-founded the Yemeni-
German Center in Berlin, to be a Yemeni 
voice that carries the country’s problems 
to the world. 

In general, there are hundreds and perhaps 
thousands of stories on immigrant women 
that present a promising picture of the 
future of immigration and the future 
of women’s participation in public life. 
However, the bitter reality that is still 
tangible is that violence against women 
and the difficulties they face and limit their 
ability to express themselves are still high l

due to political, economic or religious 
persecution or the scourge of wars.

Iman’s name began to spread among the 
immigrant community with her first entry 
into the camp, and during the spread of the 
Corona pandemic, she became one of those 
who commanded the full respect of the 
refugees and the local authorities. At this 
difficult stage, she preferred to work from 
her office despite the high level of danger. 
For her, facilitating transactions with the 
refugees was more important, as many of 
them could not communicate by phone 
to complete their transaction procedures, 
whether it was with schools - if needed - or 
to manage financial issues that needed to 
be met, or to arrange appointments with 
doctors for some of the elderly and many 
needed to renew their stay. In addition, 
camp management is an important issue in 
an emergency, she says. 

Found volunteering another way to start 
her way .After much perseverance, she 
managed to get an official job in Diakonie 
where she had worked for several years 
as a volunteer. 

Nadia Al-Najjar, a Yemeni and another 
immigrant, encountered many difficulties 
before achieving some success. She made 
her long journey with determination and 
confidence, and each success led her to 
another - as she says - until she earned a 
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society. There she met personalities 
who formed an introduction to this 
integration and helped her to obtain 
better job opportunities which refined 
her experiences. 

In addition to the Kurdish, Hero speaks 
three languages; Arabic, English and 
German. She acquired the first while in 
the city of Basra, where she studied at 
her university, and learned the second 
because most of the university’s 
disciplines are taught there, and the 
third, when she moved to Germany, 
worked for years as a translator for 
several nationalities.

Most immigrants in Norderstedt and 
other cities know this exceptional 
woman. When she arrived in Germany 
in early 2017, I found her name very 
well-known, and I met her soon after, 
because I had to do some transactions, 
and she was really exceptional, and when 
I met her to write about her, I knew that 
she had an indomitable determination. 
. She  did not only overcome her 
circumstances, but even beat the 
disease. In 2015, she got cancer, but she 
said it made her resilient and continue 
to help people, because helping others 

Interkulturelle Garden - the garden of 
cultures, in which immigrant women and 
men meet to talk about the cultures of 
their different countries. This inspired 
refugee writers to  collect 60 stories of 
people from 40 nationalities, and they 
are expected to publish a book soon that 
have  all these stories. 

Hero also founded the Wir Hier 
magazine, which deals with issues related 
to refugees of different nationalities. 
The first issue was published in 2017 in 
Arabic, and a year later the magazine 
published articles in different languages, 
including Arabic, German, Afghani, and 
Farsi, before being published regularly 
in German, and currently, it prints over 
2000 copies. 

In early 2018, Hero moved to work 
with the municipality, during which 
she organized several activities focused 
on family awareness, and oversaw the 
production of short films that dealt 
with the problems of integration and 
its difficulties for newcomers. She also 
adopted a weekly activity to teach 
the language to children, with the 
participation of a group of educated 
women volunteers. 

is a psychological treatment that helped 
her overcome the pain.

 The year when Hero was diagnosed 
with cancer witnessed the influx of 
large waves of refugees into Germany, 
so she became active alongside many 
and worked to facilitate access to all 
who needed translation and focused 
on assisting women in particular. As she 
told me, she would not go home to rest 
after leaving the hospital, but rather go 
to the office. . She was never ashamed 
of her illness. When her hair fell out due 
to treatment, she used a wig to keep 
herself from going to help. 

The horror stories faced by those fleeing 
the war did not leave her asleep at night 
and affected her psyche, but seeing the 
happiness and comfort in the eyes of 
those she helped is a source of strength 
for her, as she told me. 

Hero was honored by Diakonie as an 
active volunteer who worked with 
refugees.  She received a certificate from 
the International Green Peace Party,  a 
matter which lifted her spirits and made 
her ask for a space in the Sundries Pools 
garden for cultural activities called the 



In early March, 2019, anxiety and 
anticipation dominated the scene, when 
the world began to turn inward, closing 
doors and windows tightly to cope with 
the pandemic of the new virus Corona 
- Covid 19, most countries resorted 
to “home isolation” imposing many 
restrictions on the individual and society 
as a mechanism as a precautionary 
measure, a group of immigrants and 
refugees in Germany, many of them 
women, found that staying at home and 
waiting for instructions is not a solution 
and that the danger is greater and the 
need for all is to unite. 

In the city of Norderstedt, Arabs from 
Yemen, Syria, Iraq, Tunisia, Algeria, 
Morocco, Muslim Kurds , from Iran, 
Afghanistan, Turkey, and people of 
different nationalities have formed 
a team of volunteers by a Kurdish 
woman from Iraq named Herawa. 
Ameen who leads the project, under 
the title “Share instead of adventure”. 
- in coordination with the municipal 
integration officer, Ms. Heida Crocker, to 
implement volunteer activities that help 
the community meet the quarantine. 
Fortunately, I was one of the participants 
in the initiative. Being Involved in this 

activity allowed me to interact with a 
wide range of people. During this time, I 
listened to stories full of difficulties and 
sufferings encountered by immigrant 
and refugee women, and being part 
of those women who left the family, 
the memory and the smell and started 
over. The idea came: Why not write and 
document these stories? Since then, 
I have begun to conduct interviews, 
remotely and face to face, to document 
what I can have access to. 

Hero : a woman who defied 
the impossible for helping 
others 

So far, nearly a quarter-century has 
elapsed since Hero Amin left Iraq for 
Germany. When I met her recently for 
the purpose of writing this article, she 
took me back to the beginning. She 
told me how she found herself forced 
to leave her country overnight after her 
husband was persecuted for his political 
activity, and how she didn’t give up. 
“That was in 1995,” says Hero. Within 
a year, I started working in a post office 
for two hours a day, and after a while 
I was not satisfied with that, so I got 
involved in volunteering with the Al-

Diakouni NGO. For a woman with three 
sons and three years of experience in 
education, she suddenly moved to a 
country where she didn’t speak the 
language; perhaps not surprisingly, 
she encountered many difficulties in 
introducing herself and her activities, 
especially those related to the practical 
side. But she bet on her university 
degree in “electrical engineering”, 
where woman” was almost non-
existent, as this specialization is more 
reserved for men. In Iraq, this specialty 
is considered desirable, and it did not 
occur to her that the years she spent 
studying would pass without benefiting 
her. However, with her strong will, she 
was able to break more than one rock. 

In Diakouni, Hero founded a group for 
refugee women living in Norderstedt 
called Mond Frauen with the aim of 
meeting once a month, organizing trips 
and social and cultural activities to help 
them talk about their problems and 
provide information about their new 
community. This group includes women 
of over fifty nationalities. At present, 
Hero feels that this step has great merit 
in helping her to integrate and establish 
deeper relationships with German 

Women of the Moon... 
Refugees and Migrants Making
the Impossible Possible
In countries suffering internal conflicts, people believe that immigration is a way to heaven. 
Although this is not the case, but part of it is  true, as means to escape from hell? 

However, it is not so easy, especially for women. It is common for refugee women to face 
difficulties and challenges that they may not have considered, especially when it comes to 
rehabilitating or getting a job opportunity, for many reasons, including the language barrier. 
However, there are real role models who were able to defy the harsh alienation and engage 
in community activities, or volunteer in organizations and participate in events, a matter  
that helped them acquire the language and obtain more opportunities. So if you are an 
immigrant or refugee, breaking down barriers that would limit your ability to make a strong 
mark is evidence of your desire to participate and make a difference, break it down. 

Samah Shagdari - Yemen
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and informatics terms and techniques. Hence, this training 
make me a better-integrated person in my  community.

Cawtaryat: What are your main needs in terms of training 
and capacity building, given that you are a refugee woman?

As a refugee woman representing myself and other women, 
I think that we needneed-finding job opportunities. There is 
an important point to mention, as there are several training 
courses that give us the skills that the labor market needs,  
without connecting us to work institutions. So we needs to 
be more linked with business owners and employers and we 
need someone to link supply with demand, by nominating us 
for some institutions that need our expertise and skills.

Cawtaryat: Based on your experience? Do refugee women 
suffer more pressures and difficulties than refugee men? 
And what is it?

Of course, there are more problems facing women than men 
in general, and refugees in particular. Especially since refugees 
are still closed in on themselves and do not accept openness 
or women’s work according to their perceptions. Some of 
them also object to women’s education and thus end up in 
extreme poverty as a result of their total dependence on men.

Cawtaryat: How do you evaluate the media’s dealing with 
refugee issues, especially refugee women in Lebanon or 
even outside it? Are you haunted by negative images and 
preconceived ideas? How do such images affect you?The 
media in Lebanon gives a bad image of the refugees by always 
presenting them as primitive people who follow a reactionary 
ideological pattern . It is known that the media has a very 
strong influence on monitoring a particular image or idea in the 
mind of the recipient. Hence the importance of presenting the 
true image of refugees, which is their intellectual and cultural 
diversity. The image of reaction should not be generalized 
simply due to their poverty and the loss of their property due 
to the war.

There were recently rumors circulating about Syrians 
receiving huge sums of money from the United Nations High 
Commissioner for Refugees and partner associations and in 
dollars. 

This prompted the Lebanese to take unfair steps against these 
refugees, such as raising the rental prices of homes and making 
them pay many bills, such as municipality fees, cleaning fees, 
as well as the low wages of Syrian male and female workers 
and the bad treatment, and in some cases, refugees may 
even be considered the cause of the crisis in Lebanon. Some 
schools may refuse to enroll Syrian students because of flimsy 
pretexts. The student’s right to register for entry to secondary 
school or universities may be lost and he may go through a 
state of frustration.

It hurts me and leaves a wound in my soul. But I, along with 
other refugee women, try to change this image and leave a 
good and beautiful impression on our people.

Cawtaryat: Would you give us a brief idea about the 
circumstances of your migration to Lebanon? When did you 
come? What are the conditions in which you lived in the 
country of residence? and what do you do?

I immigrated to Lebanon around 2013 after I lost my husband and 
the house in which I live due to the terrible events in my town, which 
forced me to migrate to Lebanon and look for job opportunities 
because I have a university degree. I faced many difficulties and 
suffered from unemployment, even now, considering that official 
jobs remain the preserve of Lebanese citizens, and the difficulty of 
integrating into the private sector due to the criteria for selecting 
employees, as well as because of my inability to move daily within 
distant places due to the transportation crisis. 

I joined several volunteer associations because I love humanitarian 
work and believe in its importance, as well as to hone my talents, 
develop my skills, serve the community, and keep myself informed 
of the latest happenings in the community in which I live. 

From here, I became in contact with several organizations and 
benefited from training courses that made me an efficient 
person to integrate into the labor market soon.

Cawtaryat: How do you assess the situation of Syrian refugee 
women in Lebanon?

The situation is tragic, especially for people who have a large 
family without resources such as a husband, breadwinner, 
professional, or certificate so that they can help themselves 
and their children. And please highlight also those who have 
experience, but there is no one to link them to the labor 
market, and this is worse in my opinion. 

To have the knowledge and not be able to use it is a problem 
in itself. Likewise, concerning age, we also suffer from 
deprivation sometimes from benefiting from most courses 
because they are restricted to a specific age. Thus, those 
over 45 years old become somewhat undesirable. The same 
applies to scholarships and others, whose standards we hope 
to reconsider to give us the same opportunities.

Cawtaryat: Do you intend to return to Syria if circumstances 
permit?

No person does not like to return to his country, but if he loses 
people and home, there is no need to return to the ashes, and 
also if we lack safety in the homeland... From here I aspire to 
start a new future in any country I live in now or in the future, 
provided that it provides me with safety and decent work l



She is a Syrian refugee living in Lebanon since 2013 due to the war conditions in 
her country. Like other thousands of displaced Syrians, she forcibly left her country 
after losing her husband and her home, to search for a safe haven that embraces 
her small dreams of finding a source of livelihood that satisfies her needs and 
enables her to live in dignity, far from fear and humiliation. She benefited from 
the training program implemented within the “Empowerment of Syrian Refugee 
Women in Lebanon” project, which is supervised by “Cawtar” center and the Arab 
Open University in Lebanon. With the support of the Saudi Fund for Development.
This interview discussed aspects of training, and others focused on the reality of 
Syrian refugee women and their living conditions.

Cawtaryat : You benefited from the training program for the Empowerment of 
Syrian Refugees project implemented by the Arab Open University in Lebanon 
and Cawtar center, How did you find the training? What is the added value of 
what you received?

The training program for the Empowerment of Syrian Refugees Project implemented 
by the Arab Open University in Lebanon and the Cawtar Center constituted an 
added value to me on the personal and professional levels. Through this training 
program, I learned many skills that are currently required in the labor market.

Given that the current job market represents a center of strong competition 
between many youth skills with high practical qualifications, to prove himself 
and get a job, every person who seeks job opportunities, needs such training 
to give him an added value from what he learned during his educational career. 
The program was structured in terms of delivery and training methods, as it was 
flexible and based on participation rather than memorization.

Cawtaryat: In your opinion, how can such training help you to integrate more 
socially and economically into the society in which you reside?

In the current era of globalization and withall the technology that surrounds us, 
every one of us is considered illiterate if he is not familiar with some programming 

situation in Lebanon has negatively 
affected the living situation of Syrian 
refugee women, as they have become 
unable to acquire education. 

Cawtaryat: In your opinion, do refugee 
women face more difficult conditions 
than refugee men? And what are the 
most important differences between 
them? Are they differences in living 
standards? Or in terms of social or 
economic integration? 

Syrian refugee women face similar but 
perhaps greater integration challenges 
than refugee men. It is not only 
language, culture, access to decent 
work, and Western school systems 
that pose challenges for Syrian refugee 
women, but they also face difficulties 
in traditional work. As I mentioned 
earlier, men enjoy more freedom in 
patriarchal societies, as they have 
the freedom to make decisions, while 
women’s role is limited to taking care 
of the house and children.

Cawtaryat: Can we talk about new 
and innovative opportunities to 
improve the social and economic 
integration of Syrian refugee women, 
and what does the Arab Open 
University offer in this field? 

There are always opportunities and 
even if the conditions seem difficult, 
it is important to work on offering 
training at different levels, whether 
for beginners, or for those who have 
already received training, or even 
for those who can be called experts, 
as well as the development of new 
workshops to include English programs 
and other programs in computer 
science and business administration. 
Through our experience in the project 
“Empowering Syrian Refugee Women 
in Lebanon”, and other projects carried 
out by the Arab Open University, it is 
good to extend the duration of the 
courses for a longer period to include 
on-the-job training. Perhaps lending 
laptops to trainees to study during the 
course period, as the majority of them 
do not have computers, will allow 
them to study remotely in light of the 
Corona pandemic l

We need to create a link 
between us and business 
owners and employers

Sultana Shoukry
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Cawtaryat: The Arab Open University in Lebanon and 
Cawtar have implemented a project to empower Syrian 
refugee women, how important is this project for these 
women? What change have you seen in the trainees after 
the implementation of the project? 

CAWTAR agreement was a success. Students have appreciated 
very much the professors for their time and efforts, , the 
courses  were very rich in terms of information and organization  
, and more courses  were recommended by all students, who  
looked forward to taking additional courses and the  majority of 
the female students consulted stated that the course content 
benefited them in their daily lives and considered it a value-
added in their lives, especially when applying for jobs. Most of 
them also decided to enroll in training courses because they 
felt  a positive change. The courses helped them improve their 
accounting and computer skills allowed them to review and 
update their knowledge.

Cawtaryat: In your opinion, can such a project contribute to 
changing the stereotypes associated with refugee women? 

We know that Arab societies are patriarchal societies. Men 
enjoy a greater margin of freedom than women and have 
more employment opportunities. For long periods, the role 
of women has been limited to taking care of the house and 
raising children. As a society, we must therefore reinvent 
our concept of refugee women. This could be by providing 
education that would develop society at all economic 
and social levels, and help break down stereotypes about 
women’s roles and status in society. It is also necessary to 
provide opportunities for these women by involving them 
in courses in various fields to enable them to obtain better 
employment opportunities.

 If we want to change the stereotyping  concepts  about Syrian 
refugee women, we need to provide practical techniques and 
mechanisms to build their confidence, and this is  can be done 
through practical courses and training in various fields.

Cawtaryat: From your position, as targeting refugee women 
with more than one project? Can you give us an idea of the 
reality of Syrian women in Lebanon and their living conditions? 
What do they have in common and what are the main 
differences among them? 

Poverty and unemployment are among the greatest challenges 
facing Syrian refugees in Lebanon, that have been exacerbated 
during the Corona pandemic in addition to the severe economic 
crisis in Lebanon. Many have lost their livelihoods and are 
increasingly unable to meet their basic needs. In this context, 
the situation of women is very difficult, since the woman is 
the head of the family, and she has to procure the necessary 
materials to maintain life inside the home, and to take care of 
children. Besides, some of them earn their living as laborers on 
the farmland because they are not able to get proper education, 
so their role is limited to working on the farmland. The issue is 
relatively different for female students who have completed the 
training courses, as some of them were able to complete their 
education, while others found work in non-agricultural sectors.

Cawtaryat: What are the most important challenges facing 
Syrian refugee women in Lebanon today? 

Syrian refugee women face difficult challenges in getting proper 
employment opportunities, and economic challenges, in addition 
to high school fees and costs due to the lack of access to financial 
support, matters that also hinder their freedom of movement. 
Hence, it should be stated that the deteriorating economic 

Dr. Dani Aoun, Deputy Director for Academic Affairs, Arab Open University in Lebanon has 
been part of the team supervising the implementation of CAWTAR and the university project: 
“Empowerment of Syrian Refugee Women”. supported by the Saudi Fund for Development. 
Speaking to Cawtaryat, he touched upon project-relating issues, conditions of Syrian refugee 
women and their needs for more integration in the host country.

Syrian Refugee Women Face 
Integration Challenges into the 
Lebanese society

Dr. Dani Aoun
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Global changes the Arab region has been experiencing 
in recent times have required increased attention to 
immigration issues, and many people who have been 
forced to migrate and flee the furnace of war and the 
accompanying violations and destruction continues growing 
. We hold common views to that displaced women, and 
subsequently refugees, suffer more from the consequences 
of displacement and asylum due to many factors, the most 
important of which is the inferior view that many societies 
still hold of women, and the many forms of violence that 
can affect women fleeing the hell of conflict and the risks 
of murder, rape or exploitation and other forms of violence, 
discrimination and exclusion.

 In the most difficult and darkest of conditions, the 
media, male and female journalists, and male and female 
media professionals have a greater responsibility to the 
issues of marginalized and vulnerable women and men. 
The responsibility of the media here is not just to report 
news, count victims, read numbers and analyze data, 
rather its responsibility goes far beyond that. A journalist, 
male or female, is always called upon to advocate for just 
humanitarian causes and to be a voice for the voiceless, and 
to lobby politicians and government leaders to address the 
needs of all groups. 

Suchre sponsibility also requires giving attention to gender 
differences when addressing an issue. Addressing issues of 
asylum and forced migration, for example, requires analyzing 
data, reading about events and their impact on men and 
women, and publishing real-life stories that document their 
experiences, convey their needs and aspirations, and draw 
attention to the different experiences of women and men, 
and the different experiences of women with each other, 
also taking into account social, cultural, economic and 
subjective factors.

The award for Best Press Article, launched by CAWTAR’ 16th 
session, under the theme “The situation of Arab women 
in the light of asylum and migration”, has been a tool to 
push male and female journalists to research the global 
challenges faced by Arab refugee women who have been 
pushed by conflicts, strife or other conditions, to forced 
migration and asylum, and to make them known to better 
understand the problems of refugee women.

The first prize in the competition was won by Yemeni 
journalist Samah Al-Shaghdari, for her article entitled 

“Women of the Moon. Refugees and Migrants Make the 
Impossible”.  The article   speaks of stories full of difficulties 
and suffering faced by immigrant and refugee women in 
Germany, who “have been able to defy alienation, language 
barriers and integration and have engaged in important 
community activities. 

The second prize went equally to Palestinian journalist 
Sayed Ismail for his article “Lina Al-Muzaini...the way of 
one thousand miles to success in Hamburg,” and Syrian 
journalist Mawaddah Bahah for her article “Because of 
displacement and shared housing  ... Syrian women have 
lost their privacy and sense of femininity.”  Journalist Sayed 
Ismail’s article discusses a story of success by a Palestinian 
refugee woman who managed, in five years, to change her 
reality from being a refugee with no resources into the 
manager of an engineering project. Journalist Mawaddah 
Bahah’s article addressed the issue of refugee women 
losing privacy in the context of shared residence

The third prize went to Jordanian journalist Alaa Al-Amlah 
for her article “Syrian Refugees in Jordan... Dreams but!” in 
which she highlights the problems of refugee and forced 
migrant women from different angles.

Journalists from Jordan, Tunisia, Egypt, Lebanon, 
Palestine, Yemen, Syria, Algeria, Sudan and Morocco have 
participated in the competition. This issue of “Cawtareyat 
“ includes some of what they wrote, while  other articles 
prepared by CAWTARYAT editorial team  have shed light 
on the project “Empowerment of Syrian Refugee Women” 
carried out  by CAWTAR “ in partnership with the Arab 
Open University in Lebanon and funded by the Saudi Fund 
for Development. 

We hope that these  issues have shaped  a mosaic of the 
reality of refugee women, despite the difficulties and 
challenges it contains, to the point that it gives hope to 
all those who have turned a page in their lives to rewrite 
another page and seek a more promising, successful and 
secure beginning

We hope that these articles and other subjects  included 
in the issue will form a mosaic of the reality of refugee 
women, despite the difficulties and challenges it contains, 
so that to give  hope to everyone who has turned a page 
of his life to rewrite another page and to search for more 
hopeful, successful and secure beginningsl

A word … at the Beginning 
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Syrian Refugee Women Face 
Integration Challenges into 
the Lebanese society

Women of the Moon... 
Refugees and Migrants Making
the Impossible Possible

When we talk about the issues of male and female refugees, we are surprised by alarming statistics  
about the increasing number of refugees in the world, which, according to the United Nations High 
Commissioner for Refugees, is estimated at 25.9 million refugees around the world according to 

the data of 2020. Syria, for example, is among the top three countries in the world where many women and 
men are forced to migrate.

 According to the same source, the number of these refugees is estimated at 6.7 million. The number of 
Palestinian refugees registered with UNRWA is 5.4 million. Irregular migration across the Mediterranean 
reached its peak in 2016 with 5,143 deaths, and decreased relatively in 2018 to reach 2,297, according to 
the seventh Cawtar’s Arab Women’s Development «Gender Equality in Agenda 2030: The Role of Civil Society 
and Media”.

The last decade witnessed unprecedented waves of forced migration. The Middle East region ranked first in 
the world in terms of the number of migrants and refugees due to armed conflicts, insecurity, and occupation. 
The Syrian Republic took the lead in the displacement of millions of its residents, among migrants, refugees, 
and internally displaced persons, in neighboring countries and many countries of the world.

Syrian refugee women have represented the most prominent victims of many changes in the Arab region, 
the most important of which is the continuation of conflict and war situations whose impacts have affected 
the countries of the region. They found themselves exposed more than others to many risks, the most 
important of which are violence in all its forms, especially sexual and psychological, exploitation and the 
marriage of minors, as well as poverty, disease, stigma, and other risks and difficulties of integration in the 
host countries.

Some of them suffer from difficult economic and social conditions as a result of the inability to integrate, 
and some (and they are few) are those whose experiences of integrating into new societies have constituted 
success stories as they succeeded in weaving new beginnings for themselves, their families, and even 
their surroundings. Talking about their experiences and stories may help in better identifying their needs, 
the specificity of their conditions, and the impact of migration on their economic, social, educational, and 
health conditions...

Since the Center for Arab Women for Training and Research «CAWTAR» has been keeping pace with Arab, 
regional, and international political, social, and economic changes that directly affect women and girls, and 
addressing them with research, advocacy, and capacity building, it launched two years ago a project aimed 
at empowering Syrian women refugees in Lebanon. The center implemented it with the support of the Saudi 
Fund for Development and in partnership with the Arab Open University in Lebanon.

The increase in forced migration and asylum for women as a result of wars and conflicts and the deteriorating 
conditions of the countries of the Arab region requires research centers and organizations working in the 
areas of development and human rights in general and women’s rights in particular to formulate and 
implement programs targeting refugee women and helping them with social and economic integration.

That is why this new issue of our periodic newsletter, “Cawtaryat” is devoted to addressing various issues 
related to refugee women on the one hand, and to shed light on what has been achieved within the project 
“Empowering Syrian Refugees in Lebanon” on the other hand l

Dr. Soukeina Bouraoui
Executive Director

Dr. Dani Aoun


