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مشــروع إنتاج محتوى حول قضایا

الجندر والجنســانیة
تفاصيل المشروع

يعــرف  مــا  )أو  الجنــدر  أن  فيــه  شــك  ال  ممــا 
بالنــوع االجتماعــي( والجنســانية باتــا فــي فــي 
ــن  ــل الباحثي ــع المطروحــة مــن قب ــة المواضي طليع
والباحثــات والكتــاب والكاتبــات المهتميــن بشــؤون 
المنطقــة. يشــهد علــى ذلــك عــدد متزايــد مــن 
الدراســات األكاديميــة والمقــاالت المنشــورة فــي 
مختلــف الدوريــات والمجــات كما األفــام الوثائقية 
والتقاريــر المصــورة، والتــي تغطــي صراعــات 
وقصــص النســاء واألقليــات الجنســية فــي المنطقــة، 
ــة،  ــورة العربي ــة والذك ــي لألنوث ــاء االجتماع والبن
ــم  ــد حمــات المناصــرة لصالــح مجتمــع المي وتزاي
المزدوجــة،  المثليــة،  الجنســية  الميــول  )ذوي 
والمتحولــة، والمتســائلين عــن ميولهــم. ويشــار 

ــم(. ــع المي ــة بمجتم ــة العربّي ــم باللغ إليه

إن مســائل الجنــدر والجنســانية فــي ســوريا إمــا 
أُغفلــت نتيجــة التحّيــزات األبويــة أو المعياريــة 
المغايــرة )واعيــة أو غيــر واعيــة( أو انحصــرت 
مقاربتهــا عبــر منظــور االســتحقاقات القانونيــة 
والسياســية للنســاء ..... يتبــع فــي الصفحــة رقــم 2

الملف األول
الحراك النسائي / النسوي في سوريا: من االستقال لغاية 2011 لغاية 

)ما قبل الثورة( 

شروط وسياسة النشر
السياســة التحريريــة للمــواد المكتوبــة: نــص ال 
ــجيل  ــاحة تس ــع مس ــة م ــاوز ال 700 كلم يتج
ــد  ــو وصــور )5 كح ــق أو فيدي صــوت 3 دقائ

اقصــى(، اســتكتاب.
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تتمــة .....  ممــا نتــج عنــه نقــص فــي اإلنتــاج فــي هذا الســياق. 
لــذا فــإن مســائل الجســد والبنــاء االجتماعــي وأدوار الجنســين 
ــة  ــية البديل ــات الجنس ــات والهوي ــر الممارس ــي وحاض وماض
ــات  ــرى المنّص ــي كب ــداً ف ــد، تحدي ــد بعي ــى ح ــا إل ــم تجاهله ت

ــة. والمنشــورات باللغــة العربي

ــي  ــوية ف ــة النس ــاش الحرك ــورية بإنع ــورة الس ــت الث ــد قام لق
ــاً  ــّد انفتاح ــباباً وأش ــر ش ــل أكث ــا بجي ــّددت صفوفه ــاد، فج الب
علــى صراعــات الهويــات الجندريــة والتقاطعيــة. ومــن جهــة 
أخــرى فتــح نشــاط المجتمــع المدنــي حيــزاً لمئــات المنظمــات 
ــف  ــن مختل ــاء م ــن النس ــى تمكي ــة عل ــة العامل ــر الحكومي غي
الطبقــات، مــا أنتــج توتــراً خاقاً بين نســويات الطبقة الوســطى 
ــات  ــة الاجئ ــة العامل ــب ونســاء الطبق ــى األغل ــات عل العلماني
والحامــات لقيــم محافظــة علــى األغلــب. كمــا ظهــرت عــدة 
ــرة،  ــن عاب ــرة وإن تك ــة، كثي ــرات فني ــة وتعبي ــادرات ثقافي مب
ــي  ــرة ف ــة المغاي ــات المعياري ــم واالفتراض ــتهدفت المفاهي اس

ــا. صميمه

انطاقــا مــن التــوق إلنتــاج معرفــي نســوي ومناصــرة الحقــوق 
ــات الســوريات  ــبكة الصحفي ــات الشــخصية تســعى ش والحري
إلــى اســتقصاء التغيــرات االجتماعيــة وأرشــفتها مــن منظــور 
نسوي/نســائي بهــدف فهــم أفضــل لطبيعــة العاقــة بيــن القضايا 

العامــة، لتحرريــة والنســاء والــذوات الجندريــة المتنوعــة.

ــة  ــة معمق ــر موضوعي ــاج تقاري ــام 2018 إنت ــي ع ــدف ف نه
الجذريــة  التبــدالت  تعايــن  ومقابــات  تحليليــة  ومقــاالت 
التــي مــرت بهــا مفاهيــم الجنــدر والجنســانية فــي الداخــل 
وحتــى   2011 منــذ  اللجــوء  مجتمعــات  وفــي  الســوري 
اليــوم. ســيكون المنتــج علــى شــكل مــواد مكتوبــة وأيضــاً 

ــره  ــيتم نش ــائط(؛ وس ــددة الوس ــمعية وبصرية)ملتيميديا/متع س
علــى موقــع شــبكة الصحفيــات باإلضافــة لموقــع الجمهوريــة  
واألصــوات العالميــة )Global Voices(، بهــدف  الوصول 

ألكبــر شــريحة مــن الســوريين والســوريات.

ــع  ــة م ــل أولي ــة عم ــد ورش ــروع بع ــذا المش ــم ه ــاء تصمي ج
ــي  ــات ســاهمت ف ــاث غاي ــت ث ــة، وحقق مجموعــة الجمهوري
تحديــد بوصلــة المشــروع ونــوع المحتــوى الــذي ســينتج 

خــال العــام 2018:

أوالً: جمعــت مجموعــة مــن ثاثيــن خبيــراً وخبيــرة فــي 
ــة  ــي، باإلضاف ــل الصحف ــانية، والعم ــدر والجنس ــا الجن قضاي
إلــى ناشــطين وناشــطات عملــوا أو أبــَدوا اهتمامــاً بالعمــل 
ــى  ــة أول ــن خلي ــي تكوي ــا ســاعد ف ــع، مم ــذه المواضي ــى ه عل
ــز  ــن، وتحفي ــة والتضام ــرة والثق ــة والخب ــا المعرف ــع فيه تجتم

أفــراد ومجموعــات أخــرى علــى التواصــل والمســاهمة.

ثانيــاً: كانــت بمثابــة عصــف ذهنــي جماعــي ســاعد مــن خــال 
حــوارات فكريــة جــادة، علــى بلــورة قائمــة بأهــم المواضيــع 
واألســئلة الفرعيــة التــي ينبغــي علــى أي »ملــف« حــول 
الجنــدر والجنســانية فــي ســوريا أن يتضمنــه؛ وذلــك بــدالً مــن 
أن يقــوم محــّرر/ة أو اثنــان بفــرض هــذه المواضيــع واألســئلة.

أخيــراً، عبــر اســتضافة اكاديمييــن/ ات وناشــطين/ات بارزيــن 
مــن دول المنطقــة مثــل لبنــان ومصــر وتونــس، حيــث وضعت 
ــع  ــة األوس ــياق المنطق ــن س ــوري ضم ــال الس ــة المج الورش
والــذي تجلـّـت فيــه مســائل الجنــدر والجنســانية بوضــوح أكبــر 

وولـّـدت بالفعــل جــداالت فكريــة غنيــة.

فيمــا يلــي قائمــة المواضيــع التي ســنقوم 
بإنتاجھــا خــال العــام الحالــي وھي:

 / النســائي  الحــراك  األول:  الملــف 
النســوي فــي ســوريا: مــن االســتقال 
ــورة(.  ــل الث ــا قب ــة )م ــة 2011 لغاي لغاي
الملــف الثانــي والثالث: الحراك النســائي 

/ النســوي مــا بعــد 2011 وحتــى اليوم.
الملف الرابع: االنترنت والنسوية. 

الملف الخامس: النسويات والمنفى. 

الملف السادس: الجنسانية. 
الملف السابع: النسوية واللغة العربية.

الملف الثامن: الفن والنسوية.
الملف التاسع: األدب والنسوية. 

الملــف العاشــر: “هــي مدافعــة” القيــادات 
النســائية فــي المجتمــع المدنــي الســوري.

المعتقليــن  عشــرة:  الحــادي  الملــف 
لمعتقــات. ا و

التســليح  أثــر  الثانــي عشــرة:  الملــف 
علــى النســاء.
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