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االفتتاحية

ما هو القا�صم امل�صرتك بني �صناعة الدمى والتوعية يف حقوق 

الإن�صان؟ اإنه بال �صك متكني الفتيات على التعامل مع حتديات 

احلياة اليومية العادية. تعرفوا على م�صروع لتمكني الفتيات 

املت�صّربات اللواتي تركن �صفوف الدرا�صة، وهو م�صروع مّولته 

اليونيفيل واإ�صطلعت به منظمة نبع ، فجمع بني التدريب املهني 

وحلقات العمل الإجتماعي والثقايف، وكل ذلك لفائدة الفتيات اللواتي 

اإ�صطررن للت�صّرب من املدر�صة ب�صبب احلروب واملحن.

ثم تخربنا الراهبة الأخت اإميلي طنو�س، وهي مربية اأجيال ونا�صطة 

�صالم من مرجعيون، كيف تعمل على تن�صئة »املواطن امل�صوؤول«، لي�س 

فقط داخل مدر�صتها، بل تتجاوزها اإىل خارج الأ�صوار من خالل 

مبادرة طبول ال�صالم.

يلي ذلك �صهادة على روح الإ�صرار التي تتحلى بها ن�صاء جنوب 

لبنان، ق�صة دعد اإ�صماعيل، ال�صيدة التي حّولت معاناتها ال�صخ�صية 

اإىل موؤ�ص�صة خلدمة ال�صالح العام. فبعد اأن رزقها اهلل بطفل ذي 

حاجة خا�صة، ورغم الدمار الذي حلق بقريتها عيتا ال�صعب، وجدت 

ال�صيدة دعد من �صعوباتها حافزًا لتبني، ثم ُتعيد بناء مركز لتوفري 

الرعاية ال�صحية لكثري من الأطفال املحرومني من الرعاية يف 

املنطقة، ولحقًا جتاوزت خدمات مركزها املنطقة لت�صمل جميع 

اأنحاء جنوب لبنان.

واأخريًا، وبعد مرور ع�صر �صنوات على بدء تنفيذ قرار جمل�س الأمن 

الدويل رقم 1325، ُنقّيم دور املراأة يف تعزيز ال�صلم والأمن على 

النحو املن�صو�س عليه يف القرار املذكور، حيث ت�صتعر�س ال�صيدة 

�صوزان مانويل رئي�صة ق�صم ال�صالم والأمن يف دائرة الإعالم يف 

الأمم املتحدة بنيويورك، بع�س الإجنازات التي مت حتقيقها، لفتًة 

اإىل اأن التقدم املحرز ل زال دون امل�صتوى املاأمول.

ول تن�صوا الإطالع على العامود املنتظم للبلديات، حيث نعر�س يف 

هذا العدد ملحة عن بلدة قانا، ونن�صر كلمة من رئي�س بلديتها.

املراأة وحفظ ال�صالم
يف 29 اأيار 2009 املا�صي �صادف اليوم العاملي للعاملني يف حفظ ال�صالم التابعني لالأمم املتحدة، وبهذه املنا�صبة كـّرمت 

منظمة الأمم املتحدة الن�صاء امل�صاركـات يف بعثات حفظ ال�صالم يف جميع اأنحاء العامل. واإحتفاًء بدور املــراأة يف جمال حفظ 

ال�صـالم، فاإن جملة اجلنــوب �صتخ�ص�ص هذا العدد للتو�ّصع يف مو�صوع املـراأة وحفـظ ال�صالم. ويف هذا الإطار، �صـوف ننظر 

من منظـور اأ�صمل لنتعرف على الطريقـة التي اإ�صتطاعـت من خاللها املراأة، من و يف جنوب لبنان، اأن تتغلب على التحديات 

ال�صخ�صية والإجتماعية، التي زادتها �صنوات النزاع والإ�صطراب الطويلة �صعوبة.

ن�صتهل مقالتنا بتوجيه حتية لن�صاء قوات الأمم املتحدة املوؤقتة 

)اليونيفيل( يف الزي الع�صكري من خالل مقال ُنربز فيه تنوع الأدوار 

التي يقمن بها، وخا�صة تلك الأدوار التي اإ�صتطعن من خاللها حتطيم 

القوالب النمطية التقليدية لالأعمال التي ُيتعارف عليها باأنها »حكر 

على الرجال« ، ونذكر منها على �صبيل املثال ل احل�صر: قيادة عربة 

مدرعة ثقيلة، اأو العمل يف جمال عمليات اإزالة الألغام ذات اخلطورة 

العالية. ويت�صمن هذا املقال مقتطفات ق�صرية من مقابالتنا مع 

هوؤلء ال�صيدات، حتدثن خاللها عن جتاربهن واآمالهن وتطلعاتهن.

بعد ذلك ننتقل اإىل الن�صاء ال�صباط يف القوات امل�صلحة اللبنانية، 

حيث نلحظ اإختالفًا مثريًا لالإهتمام: ففي حني اأن املراأة يف 

اليونيفيل حتاول التكّيف مع و�صعها ب�صبب بعدها عن البيت 

والأ�صرة، جند اأن التحدي بالن�صبة لنظرياتهن يف اجلي�س اللبناين 

يتمثل يف حتقيق التوازن بني الإحتياجات العائلية اليومية ومتطلبات 

احلياة الع�صكرية. ويف كلتا احلالتني، يظهر بو�صوح اأن املراأة ل توؤدي 

فقط نف�س املهام بامل�صاواة مع الرجل، بل اأنها تتفوق عليه يف بع�س 

الوظائف الأ�صا�صية يف اجلي�س وعمليات حفظ ال�صالم.

ويف ال�صياق نف�صه، نلتقي بعميدة الأن�صطة الإجتماعية يف لبنان، 

ال�صيدة رباب ال�صدر، التي اأخذت �صعة الأفق عن �صقيقها الإمام 

مو�صى ال�صدر، وحملت ر�صالته بحما�س منقطع النظري. فما حققته 

من اإجنازات يدفع املرء لإعتبارها منا�صلة بارزة يف �صبيل ق�صية 

املراأة، علمًا اأنها يف طريقة عملها وحياتها متوا�صعة اإىل اأبعد ما 

يكون. ال�صيدة ال�صدر تدعو لإتباع نهج �صامل للتنمية الإجتماعية، 

وتدعو اإىل جمتمع ي�صطلع فيه الرجل واملراأة باأدوار تكاملية. وحتقيقًا 

لهذه الغاية، تعمل على متكني املراأة لأداء دورها ب�صورة اأكرث فعالية. 

وكمثال على النجاح يف احلياة املهنية للمراأة، اإخرتنا رىل 

نورالدين، امل�صت�صارة الدبلوما�صية لرئي�س احلكومة اللبنانية. 

تتحدث الآن�صة نورالدين عن جتربتها: من ذكرياتها الأوىل 

كطفلة يف قرية خربة �صلم اجلنوبية-قرية اجدادها، اإىل عملها 

كدبلوما�صية واإىل تطلعاتها امل�صتقبلية بالن�صبة لبلدها. وُتظهر 

ق�صتها كيف اأن الطموح والإ�صرار ميكن اأن يفتحا العامل اأمام 

املراأة بغ�س النظر عن اخللفية التي تاأتي منها.

نرياج �صينغ

رئي�ص التحرير
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يف هذا العدد من جملة اجلنوب امل�صتوحى من مو�صوع اليوم العاملي للعاملني يف حفظ ال�صالم التابعني لالأمم املتحدة، 

جتولنا يف اأنحاء جنوب لبنان ملقابلة جنديات حفظ ال�صالم.

وما نود الإ�صارة اإليه هو اأن هناك جمموعة وا�صعة من املهام التي ت�صطلع بها جنديات حفظ ال�صالم، نذكر منها 

على �صبيل املثال ل احل�رش: تقدمي اخلدمات الطبيـة، الأن�صطـة التفاعليـة مع ال�صكان املدنيني، قيادة املركبات 

املدرعة الثقيلة وت�صغيل معدات املراقبة اجلويـة. وكـل هذه املهام ت�صهد على الدور الأ�صا�صي الذي تلعبه 

املـراأة يف حتقيق ال�صـالم والإ�صتقرار يف جنوب لبنان.

وخالل جـولتنا التي بـداأت من النـاقـورة، مرورًا بتبنني، و�صوًل اإىل مرجعيون، زرنا مواقع اليونيفيل، واإطلعنا 

على املهام اليوميـة التـي تقـوم بها الن�صاء، وعلـى اخلربات التـي اإكـت�صبنها من خـالل عملهن، وحتدثنا معهن 

عن تطلعـاتهـن للبنـان.

ويف ال�صفحات التالية نعر�ص روؤية جزئية، ولكنها وا�صحة، عن دور هوؤلء ال�صيدات يف قوات حفظ ال�صالم.

املراأة يف اليونيفيل:
عن�رش اأ�صا�صي يف حفظ ال�صالم يف اجلنوب

»ي�صرفني وي�صعدين اأن اأ�صارك يف بعثة الأمم املتحدة هذه حلفظ ال�صالم. لدى و�صويل مل 

اأكن متاأكدة من قدرتـي على التوا�صـل مع املر�صى من خمتلف البلـدان، لكنني �صرعان ما 

اأدركت اأن الأمر لي�س بال�صعوبة التي كنت اأظنها، واإن كانت ل تزال تعترب حتديًا كبريًا 

بالن�صبــة لــي. على مدى ال�صهرين املا�صيني، �صاركت يف العديــد من الأن�صطــة التفاعليـــة 

مــع ال�صكان، مبا يف ذلك برنامج تبــادل طبي مع طاقم ال�صليب الأحمـر اللبنانـي، ويــوم 

ترفيهـــي لالأطفـال يف مرجعيــون، اإ�صافـــة اإىل اأنني �صاهمـت يف تقدمي الرعايــة الطبيـــة 

لالأيتـام واملواطنني يف الناقورة. ورغم اإنهماكــي يف عملـي، ل زلــت اأفتقــد لعائلتـي كثريا، 

وخا�صة اإبنتي البالغة ثالث �صنوات من العمر، ل �صيما اأنه مل ي�صبق يل اأن فارقتها«.

»مـن النـادر اأن ت�صـــارك 

اجلنـديـات املاليـــزيـات يف 

بعثات حفظ ال�صالم التابعة 

لالأمم املتحــدة، واأنا اأعترب 

م�صاركتـي فر�صـة عظيمــة. 

من خـالل عملــي ك�صـابـط 

تعــاون مـدنــي-ع�صـكــري 

اإكت�صبت خربات كبرية يف 

جمال التفاعــل مع ال�صكان 

املحليني، اإ�صافـــة اإىل اأنني 

تعـّرفت على لبنان عن كثب. 

ويحدوين الأمل يف اأن ال�صعب 

اللبناين �صوف يوا�صل 

العمل علــى حت�صني و�صــع 

بــالده واأن يبقـى لبنان 

مبناأى عن احلروب«.

النقيـب نـور اإيـزاين بتيينـي، �صـابـط تعـاون مـدين-ع�صكـري من ماليزيـا، 

حتـب التعـّرف علـى لبنـان و�صعبـه.

املالزم تينغلي بينغ، طبيبة اأ�صنان من ال�صني، تفتقد لإبنتها التي تبلغ ثالث 

�صنوات من العمر، وتعّو�ص عن هذا النق�ص العائلي يف رعاية الأيتام.
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الرقيب �صاندرا بوا�صييه، قائدة فريق فرن�صي م�صاد 

للطائرات، جتد النا�ص هنا ودودين جدًا وتقّدر التعاون مع 

اجلي�ص اللبناين.

»اأعمل يف لبنان كجزء من الفريق امل�صـوؤول عن املراقبة اجلوية 

والربيــة، لياًل ونهارًا. ُي�صهم عملنا يف حفظ الأمـن العـام، ونعمل 

ب�صكل وثيق مع القـوات امل�صلحة اللبنانيـة. ال�صعب اللبناين منفتح 

جدًا. ذات مرة كنت يف مهمة اإ�صتطالعيـــة، وعند و�صـــولنا اإىل 

موقعنا، اإلتقينا ببع�س اللبنانيـــني الذيـــن دعونا لتناول الطعـام 

معهم. اأمتنى اأن ياأتي اليوم الذي يعي�س فيه اللبنانيون ب�صالم ودون 

خوف«.

»اإن م�صاركتي يف بعثة حلفظ ال�صالم 

تعني اأنني اأ�صـــاهم يف اإحــالل ال�صــالم 

يف املنطقــة التــي يعيــ�س فيهـا اإخـوتـــي 

واأخواتي يف جنوب لبنان. خالل اأدائي 

لـواجباتـــي هنا، اأتيحـت لــي الفر�صــــة 

للتفاعل مع جنود حفظ �صالم من بلدان 

اأخــرى كثيـــرة، ومـن ثقـافــات وعـادات 

خمتلفــــة، وهـي جتـربــة ل تن�صـى. اإننـا 

جميعـًا نعمل كفريق واحد، ون�صعى نحو 

حتقيــق هـدف م�صتـرك واحــد، األ وهو 

احلفاظ على ال�صـالم يف جنــوب لبنان. 

لقد قطـــع لبنــان �صـــوطـًا كبيـــرًا يف مـا 

املالزم طيار فران�صي�صكا اأهولو، م�صوؤولة اعالمية من غانا، ترى 

رابطا بني ال�صعـب اللبناين واجلي�ص لتحقيــق الهـدف امل�صـرتك 

املتمثل يف ال�صالم.

الأمم  بعثة  من  جزءًا  اأكون  اأن  لي�صرين  "اإنه 
املتحــدة حلفظ ال�صالم، واأن اأرى اأثــر عملنـا 

علـى حياة النا�س. اإن جنديات حفظ ال�صالم 

يقمن بدور هـام يف التوا�صـل واإقامــة عالقـات 

الود مع ال�صكان املحليني. اأبذل ق�صارى جهدي 

لأقـوم بعملي على اأكمل وجــه، وكل يوم اأ�صاأل 

نف�صي عما اإذا كان باإمكانــي اأن اأفعـل املزيــد 

مل�صــاعدة النا�س، وبخا�صة الن�صاء والأطفال. 

ل اأريـد لهم اأن يعي�صوا حيـاتهـم بقلـق. عندما 

و�صلت اإىل خميمنا هذا كنت ال�صابط )املراأة( 

الوحيــدة، واإفتقــدت كثيــرًا لعـائلتـي، وخا�صــة 

اأختي، وكنت اأعي�س على الذكريات الطيبة. اأما 

الآن، فبت اأفكر بالأ�صياء التي �صاأفتقدها هنا، 

خا�صة اأنني �صاأغادر قريبًا".

املالزم اأول غونكا فيدان، طبيبة تركية، تبذل كل جهودها مل�صاعدة الن�صاء والأطفال، 

وت�صتطيع اأن تقراأ فنجان القهوة.

»اأنا فخورة بكوين جزء من بعثة حفظ �صالم، ل �صيما 

اأنني اأ�صـاهم من خاللهـا يف م�صــاعـــدة النا�س. اأعمـــل 

هنا على منت ال�صفينـة يف �صيانــــة اأجهزة الكــومبيوتــــر. 

اأحب القيام بهذا العمل، فهـو ي�صعـرين باأنني قمت بعمل 

مهم. ب�صفتي عن�صـر يف قوة اليــونيفيــل البحرية، اأعمل 

مع زمالئــي على حماية لبنـان من عمليات ال�صحن غري 

ال�صرعيــة، واجلميـــع على منت ال�صفينـــة يعمـل كفـريـــق 

واحد، لأنه اإذا كــان هنــاك عن�صــرا واحــدا ناق�صا على 

منت ال�صفينة تكون النتيجـة اأن عملنا ل يكون مكتمـاًل. اإن 

عملنا �صبيــه بال�صل�صلــة، اإذ علينا جميعًا اأن ندعم بع�صنا 

البع�س. مبا اأننـي بعـيدة جدًا عن دياري، فاإنني بطبيعــة 

�صابط ال�صف ناتا�صـا ليبينز، تعمل يف الإدارة الفنية لالأ�صلحة على منت ال�صفينـة البلجيكية 

منت  على  تعانيها  التي  امل�صاعب  تتخطى  البحرية.  اليونيفيل  لقوة  واحد" التابعة  "ليوبولد 
ال�صفينة ، وهي فخورة بامل�صاركة يف هذه البعثة.

احلال، اأفتقد لعائلتي واأ�صدقائي. وبالإ�صافة اإىل ذلك، اأفتقد لأمور اأخرى قد يعتربها البع�س ب�صيطة، ولكن ل 

يعرف الإن�صان قيمتها اإل عندما يعمل يف البحر، مثل اأخذ حمام �صاخن، والتمدد على الأريكة«.

يتعلق بال�صالم والأمن، وخا�صة يف اجلنوب. ويحدوين الأمل يف اأن ي�صتمر ال�صعب اللبناين يف دعم اليونيفيل والقوات 

امل�صلحة اللبنانية من اأجل حتقيق ال�صالم الدائم يف بالدهم«.



»هــذه هي املــرة الأولـى التـي 

اأ�صارك فيها ببعثة حفظ �صالم 

تـابعـــــة لالأمم املتحـــدة. لــدي 

�صريكــة مميــزة جــدًا، اإ�صمهــا 

»اآبــــي«، وهــي كلبـــة مدربــــة 

للك�صـف عن املتفجــرات. اأجــد 

اأن ال�صعــب اللبنانــــي م�صيـاف 

جـــدًا وودود. اأمتنــى اأن ينعـــم 

النا�س هنا بال�صـــالم الدائــــم، 

واأن يوا�صلوا العمل على تطوير 

واإعادة اإعمار بالدهم«.

»اإننا ن�صعر بالفخر لكوننا جزء من بعثة الأمم املتحدة حلفظ ال�صالم. قمنا 

مـوؤخـــرًا بتنظيم برنامــج ترفيهـــي، واأتيحــت لنا الفر�صـــة للعمـــل مـع 

ال�صكـان املحليني حيث ام�صينا وقتًا ممتعـًا. لقد قدمنا خـــالل البــرنامــج 

عجب بها احل�صور كثريًا. وبغية 
ُ
بع�س الرق�صات الرتاثية النيبالية التي اأ

التغلب على �صعوبات التوا�صل، ن�صتخدم اأيدينا للغة الإ�صارة اأو ن�صتعــني 

مبرتجمينا. نتمنى اأن تنعم املنطقة بال�صــالم والإ�صتقرار اإىل الأبد. اإننا 

نعّو�س عن اإفتقادنا لوطننا واأهلنا واأ�صدقائنا بفريق العمل املميز الــذي 

اإ�صتطعنا تكوينه هنا، وهو مبثابة عائلتنا الثانية«.

»هذه البعثة الثانية حلفظ ال�صالم التي 

اأ�صارك فيها، واإنــه ل�صرف يل اأن اأكــــون 

جزءًا من اليونيفيل. اأعمل ك�صائقة ناقلة 

جند مدرعـــة، واأ�صعــر باأننـي حمظوظـــة 

لأنني اأ�صـــارك بدوريات يوميـــة اأ�صتطيع 

مــن خاللـها مقابلـــة ال�صكان املحليـــني. 

�صاعدت يف اأحد املرات طفــاًل مري�صـــًا، 

ويف عـــدة منا�صبــات متكنــت اأي�صـًا من 

م�صاعدة رعاة املا�صيـة يف رعاية الأغنام 

اجلريحـة. ورغم كل ن�صاطاتـي اليوميــة، 

فاإنني اأفتقد لوالداي كثريًا، واأت�صل بهما 

يوميًا، فمجـرد �صماع �صوتيهما ي�صعرنــي 

بالإرتياح. يف كــل يوم اأحتدث فيه معهما 

اأ�صعر اأن موعــد لقائنــا ببع�صنــا البع�س 

اأ�صبح اأكرث قربًا«.

العريف �صتيفاين جرياردز، م�صوؤولة عن فريق كالب الك�صف عن املتفجرات 

من بلجيكا، ولديها �رشيكة مميزة، اإنها كلبتها »اآبي«.

املالزم ثاين فيفيانا كونتي من اإيطاليا، م�صت�صارة وطنية لقائد القطاع الغربي يف 

اليونيفيل، وتعتقد اأن الن�صاء ميكنهن امل�صاعدة يف تعزيــز الوعي العام حول دور 

قوات اليونيفيل.

العريف يولندا لرا من اأ�صبانيا، تقود ناقلة جند مدرعة، حتب م�صاعدة 

الأطفال املر�صى، او معاجلة الأغنام اجلريحة.

م�صوؤولة التمري�ص النقيب بيمال كــوماري موكــتان، وامل�صوؤول 

الطبي النقيب الدكتور رينو �رشي�صتا، كالهما من النيبال، وهما 

معجبان بالتبادل الثقايف مع املجتمعات املحلية.

»ي�صرفني اأن اأكــون جزءًا من هــذا امل�صروع الكبري لالأمم املتحـــدة الذي يهــدف اإىل 

حتقيــق ال�صـالم والإ�صتقــرار يف لبنان. لقـد اإلتقيت الكثيـــر من الن�صـاء اللواتـــي 

و�صفن يل جتربتهن خالل احلرب. اأمتنى اأن يعي�س اللبنانيون حياة طبيعية بعيدة عن 

احلروب. لأ�صباب ثقافية، ن�صتطيع نحن كجنديات حلفظ ال�صالم اأن نتوا�صل ب�صهولة 

مع الن�صاء املحليات، واإذا ما �صرحنـا لهن مهام ووليــة اليـــونيفيـــل، فاإنهن بدورهــن 

�صوف ي�صرحنها لأ�صرهــن واأ�صدقائهـن، وهذا ما ي�صاعدنا على خلق فهم اأف�صـل لدور 

اليــونيفيــل. كما اأنني اأعّلم اللغة الإيطالية لالأطفال يف دار الأيتام املحلية وللمواطنني 

يف تبنني. اإن هذا التفاعل املتبادل ي�صاعدين على فهم لبنان ب�صكل اأف�صل يومًا بعد يوم«.

ليـزا ريفكي مع املقـدم دييغـو فـولكـو، النقيـب اأنخـل اإ�صكـريبانـو ماركيـز، املـالزم اأول 

مـاري ترميـويا ورانية بدير. ت�صويـر با�صكـال غـوريـز ماركـو�ص



مل تعد ت�رشي اليوم مقولة »اإّنه عامل رجال«، خ�صو�صًا يف عامل القوى 

هذا  ال�صائد؛  الجتاه  هذا  من  ي�صتثنى  ل  اللبناين  واجلي�ص  امل�صّلحة، 

ما علمت به جملة اجلنوب من الرائد الإداري رمي مّيني والرائد الإداري 

مقّر  يف  يخدمن  اللواتي  �صعب  ماري  اأول  واملالزم  طب�صوري  كلود 

قيادة اجلي�ص اللبناين.

املراأة ت�صيـف رونقًا

اإىل القـوات امل�صلحة 

اللبنانية

والتمري�س وال�صيدلــة وطب الأ�صنان«.

ورغم اأّن املهام القتاليـــة ما زالــت خاليـــة من العن�صر 

الن�صائي، فجميع املتطوعات من �صباط وجنود، يخ�صعن 

لتدريــب ع�صكري ملدة �صتــة اأ�صهر، تليــه تدريبات �صنويــة 

“املراأة تثبت يـومًا بعـد يــوم اأّنهـا 
تربع يف املجالت الأكرث حكرًا على 

الرجال كاملوؤ�ص�صة الع�صكرية”

ـ الرائد طب�صوري ـ

تدريبات قا�صية: الن�صاء يف اجلي�ص اللبناين يخ�صعن لتدريب �صارم

»املــراأة تثبت يــومًا بعــد يــوم اأّنها تبــرع يف املجــالت 

الأكثـر حكــرًا على الرجــال كاملوؤ�ص�صـــة الع�صكريــــة«، 

تفيــــد الرائـــــد طب�صـــوري لتكمــــل قائلـــــة: »يف املهام 

الإدارية، تتفوق يف اأحيان كثرية على الرجل، بخا�صة يف 

جمالت تكنولوجيا املعلومات واإدارة الأعمال واملحا�صبـة 
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“اإ�صافة اإىل كونه ف�صحة 
لكت�صاب مهارات متخ�ص�صة، 

فاجلي�ص فر�صة لتنمية خ�صال 

التنظيم والدقة واحرتام الآخر 

وامل�صاواة يف املعاملة.”

ـ الرائد ميني ـ

“اأنا ل اأحّب حمل ال�صالح”
ـ املالزم اأول �صعب ـ

علـى الرمايـــة وتفكيك ال�صـــالح وتركيبـــه وغيــرها مــن 

التمـاريـــــن.

»اأنا ل اأحـــّب حمـــل ال�صــــالح«، تقـــول املالزم اأول 

�صعــب، »ولكننــي ل اأخافــــه. بعـــد اأن تـدّربــــت علـــى 

كيفية ا�صتعماله، تعّلمت اأن اأ�صبـح �صديقـة ال�صـــالح«. 

بدورهما، توؤّكد الرائد طب�صوري والرائد مّيني بالثقــة 

ذاتها ا�صتعـدادهما للعمــل القتالــي اإذا دعا الــواجب.

حاليًا، تعنّي الإناث اللواتي يخدمن يف اجلي�س اللبناين 

يف وظائف اإدارية بالكامل، »اإذ ُيفَتح باب التطوع وفق 

حاجـــة املوؤ�ص�صـــة الع�صكريــــة ملختلـف الخت�صا�صات«، 

كما �صرحــت طب�صــوري، »ف�صاًل عن اأّن الثكنات لي�صت 

جميعها جمّهزة ل�صتقبال الإناث. والختـالط يف بع�س 

الأماكـــن اأمر غيــر مقبـــول مــن املجتمع ول عـالقــة لـه 

بقدرة املراأة على اأداء مهامها«.

ومع ذلك، فاإّن تدافـــع الإناث للخدمـــة الع�صكريــة يفوق 

توقعات اجلي�س اللبناين نف�صه، كما ت�صرح الرائـــد ميني 

قِفَل باب التطوع الأخري قــبل انتهاء املهلــة املحددة 
ُ
اإذ »اأ

بخم�صة ع�صر يومًا نظــرًا للعدد الهائـــل الـذي و�صـــل من 

الطلبـــات«.

كّلما خرجــــت املـالزم اأول �صعــب اإىل مكان عــام �صـــواء 

للتب�صع اأو يف زيارة اإىل مدر�صـة اأولدها، يغمرها �صحـرها 

القـــوي. فت�صف كيــف يتلّهـف اجلميــع مــن كبـار و�صغــار 

اإىل التحدث معها. »ل اأجـد يف نظراتهـم �صـوى الحتــرام 

والإعجاب... افتخار خا�س بالبـزة الوطنيــة«.

املوؤ�ص�صــة الع�صكريـــة تهتم بعائالتهــّن وت�صعى حلمايـــــــة 

الروابط العائلية، »لأّن الع�صكري الذي يعاين من م�صاكل 

يف بيتـــه ل يــوؤدي مهامــــه كما يجــب« على حـّد تعبيـــر 

املالزم اول �صعــب. وهي جتــد يف كونهــا متزوجـــــة من 

زميــل لها يف املوؤ�ص�صـــة الع�صكرية نقطة اإيجابية من حيث 

وتوؤّكد ذلك املالزم اأول �صعب التي ت�صعــر اأّنها بف�صـــل 

خربتها يف اجلي�س، باتــت قادرة على اتخاذ القرار 

ال�صائب يف اأغلــب الأحيــان.

ولـــدى �صـــوؤالنا ما اإذا كـانت تـــربيتهما لأولدهما اأ�صبــه 

باأ�صطورة »احلكم الع�صكري«، راأت الرائد طب�صوري اأّن 

احرتام الوقت والنظام والدقة هي من الأمور الإيجابية 

ل ال�صلبيـــة التي تنتج عّما ترّبــت عليـــه هـــي يف احليـــاة 

الع�صكريـة، »ول يـزال هناك وقت للجّد ووقت للمـزاح«. 

مـــن جهتهــا، تعتـــــرف �صعـــب اأّنها تقتـــدي باجلي�س يف 

منــــزلهــا، مـــوؤكدة مــع ذلك اأّن ما متنعــــه عـــن اأولدها 

ل ي�صدر عن رغبـــــة بالتحكـــم بـل عــن اأ�صباب تربويــــة 

�صحيحــة، م�صرية اإىل اعتمادها نظام املكافاأة على غـرار 

موؤ�ص�صتـها.

يف اخلتام، فيما ت�صجع الرائد مّيني الن�صاء على الن�صمام 

اإىل �صفوف اجلي�س، تتحفظ �صعب وطب�صوري موؤكدتني 

وجوب اقتناع الفتاة العميق قبل انخراطها ب�صبب �صعوبة 

احليــاة الع�صكريـــة. وُيجِمْعــَن على اأّن وجـــــود املراأة يف 

اجلي�س اللبناين مينحه قيمة كبرية اإذ »يجعله ح�صاريًا 

بالن�صبة جليو�س اأخرى«، كما اأ�صارت �صعب، »وي�صيف 

اإليه الرتتيب والتنظيم« كما قالت طب�صوري، لتخت�صره 

بكلمتني: »عطاه رونق!«.

رانيا حرب

يونيفيل ـ املكتب الإعالمي

تفهمها وتفّهم دوامات العمــل ال�صعبـــة التـي ت�صطــر 

اإلــى المتثــال بها، بينمــا ت�صيــر طب�صــوري، املتزوجـــة 

اأي�صًا من �صابط يف اجلي�س اإىل اأّن لذلك بع�س ال�صيئات 

بالن�صبـــة للعائلــة عند حجز اجلي�س ويف الأو�صاع الأمنية 

ال�صعبة التي ي�صهدها البلد: »احلياة الع�صكرية تتطلب 

ت�صحيات كثرية، فالدوام لي�س كالوظيفة العادية مثاًل 

حيث قد ت�صطّرين اإىل العمل اأيام الآحاد، اأو يف الليل«.

اإىل ذلك، تنفيان اأّي متييز بني الرجل واملراأة يف اجلي�س. 

وت�صـــرح طب�صــوري كيـــف اأّن مروؤو�صيـها يتــوجهــون اإليهــا 

بعبارة »�صيدنا« نف�صهــا املوجهــــة اإىل ال�صبـاط الذكور، 

احتــرامًا لرتبتها و�صخ�صيتــها بغ�س النظــر عــن كـــونهـا 

ذكرًا اأو اأنثى. ثّم ت�صيف م�صرعة: »ولكن ذلك لي�س علــى 

ح�صاب الأنـوثـــة«. »يف الــوقــت نف�صــــه، ل يعني احلفــاظ 

على الأنوثــــة اأن تطالب ال�صابـط الأنثــى مبراعاة و�صعها 

كّلما �صنحــت الفر�صــة، كما ل يعني الإفــراط باللطف يف 

املعاملـــة«. بـل تعتقـد ب�صكـل عـام اأن على الرئي�س معاملـة 

مروؤو�صيه باإن�صانية، واأن يكون �صديدًا يف الآن نف�صه.

يف حني اأّكدت ال�صباط الثالثة �صعوبة احلياة الع�صكرية، 

اأجمعــن علــى اأّن اجلي�س �صاهم يف تقويـــة �صخ�صيتهــّن 

وزيادة ثقتهّن بالنف�س واإ�صعارهّن بالأمان. واإ�صافة اإىل 

كونــه ف�صحــة لكت�صاب مهارات متخ�ص�صـــة، فاجليــ�س 

فر�صة لتنمية خ�صال التنظيم والدقــة واحتــرام الآخــر 

وامل�صاواة يف املعاملـة. »هذا ما ي�صّهل املهمة ن�صبيًا علينا 

للنجاح يف احلياة الع�صكريـــة«، تقول الرائد ميني. 



ولدت ال�صيدة رباب �صدرالدين ال�صدر يف مدينة قم باإيران. وبتكليف 

يف  الإجتماعي  ن�صاطها   1963 عام  يف  بداأت  ال�صدر  مو�صى  الإمام  من 

لبنان، حيث �صاهمت يف تاأ�صي�ص الفرع الن�صائي ملوؤ�ص�صات ال�صدر، ومن 

الفتيات  بتاأهيل  ُتعنى  التي  الفتاة  بيت  موؤ�ص�صة  مديرة  اأ�صبحت  ثم 

لدخول احلقل العام.

معًا من اأجل متكني املراأة

تن�صئة الأجيال: ال�صيدة ال�صدر مع اأطفال يف مركز املوؤ�ص�صة يف �صور

رباب  ال�صيدة  تعمل  هذا،  يومنا  وحتى  احلني  ذلك  ومن 

على تطوير موؤ�ص�صات الإمام ال�صدر الإن�صانية التي تتوىل 

تاأهيل وتدريب املراأة يف �صتى املجالت.

يف  الواقع  مكتبها  يف  ال�صدر  رباب  ال�صيدة  تزور  عندما 

فرع موؤ�ص�صات الإمام ال�صدر مبدينة �صور، ي�صدك للوهلة 

الأوىل ذلك ال�صكون الذي ي�صعرك باأن املكان خاٍل. وما هي 

اإل حلظات، حتى يتحول املكان اإىل ما ي�صبه خلية النحل، 

اأهمية  تعرف  وحينها  اأروقته،  كل  يف  احلياة  تنبعث  حيث 

العمل الذي تقوم به �صيدة لطاملا دافعت عن حقوق املراأة.

نحاورها يف مكتبها، فتبادر بتوجيه حتية اإىل قـــوة الأمم 

لبنان )اليونيفيـــل(،  العاملة يف جنوب  املوؤقتـــة  املتحـــدة 

اأثنت على جهودها يف حفظ الأمن، بداأ حديثنا  اأن  وبعد 

معها حول �صوؤون و�صجون املراأة.

وردًا على �صوؤال حول دور املراأة يف املجتمع، قالت ال�صيدة 

ال�صدر: »اإن اهلل عز وجل خلق الرجل واملراأة لي�صاعد كل 

من  اأدوار  ثمة  احلياة.  �صعوبات  تخطي  يف  الآخر  منهما 

املفرت�س اأن يوؤديها الرجل، واأدوار اأخرى من �صاأن املراأة، 

اإن  ولي�س هناك ما مينع تعاونهما معًا لتخطي ال�صعاب. 

احلياة  جناح  يف  اأ�صا�صيان  عامالن  وامل�صاركة  التفاهم 

الزوجيـــة«. واأ�صافـــت: »على الـــمراأة اأن تتحلــــى بالثقـــة 

بالنف�س، واأن تعرف قدر نف�صها، واأن تدرك اأنها ت�صتطيع 

اأن تكون ناجحة يف حياتها لأنها ل تختلف عن الرجل اإل 

اأن  ت�صتطيع  الأمور  هذه  كل  تدرك  وعندما  فيزيولوجيًا. 

توؤدي ر�صالتها على اأكمل وجه «.

وعندما �صاألناها عن �صر جناحها كاإمراأة �صرقية، اأجابت: 

»اأود اأن اأ�صكرك لأنك اإعتربتني ناجحة. اإن لدي فل�صفة يف 

احلياة تعترب اأن الإن�صان اإذا ما قام بعمله على اأكمل وجه 

ي�صتطيع اأن ينجح فيه اأيًا كان نوعه. يف بع�س الأحيان قد 

ل ي�صتطيع الإن�صان، �صواء كان رجاًل اأو اإمراأة، اأن يتخطى 

ال�صعاب وحيدًا، ولذلك ميكن اأن ي�صتعني بخربات بع�س 

املجتمع  خدمة  بغية  ذلك  وكل  وامل�صت�صارين،  العلم  اأهل 

على نحو اأف�صل «.

�صخ�صًا   340 موؤ�صتنا  يف  العاملني  عدد  »يبلغ  واأ�صافت: 

واملعلم  الإداري  هناك  الإخت�صا�صات،  خمتلف  من 

والتقني والدكتور... اإلخ، وكلنا نقوم بعمل جماعي لإجناح 

ول  والتحديث،  التجديد  اأحب  بطبيعتي  اأنا  املوؤ�ص�صات. 

اأمار�س  اليوم  فاأنا  روتيني،  ب�صكل  العمل  ي�صري  اأن  اأحب 

يف  اأمار�صه  كنت  الذي  الن�صاط  عن  كليًا  خمتلفًا  ن�صاطًا 

عام 1990 مثاًل. اإن فريق عملنا رغم موؤهالته العالية، 

يجدد معرفته من خالل امل�صاركة يف موؤمترات وور�س عمل 

ودورات تدريبية دورية لتحديث معلوماته، ثم يوظفونها يف 

املراأة هو  والإ�صرار لدى  الت�صميم  اإن  املوؤ�ص�صات.  خدمة 

الذي يوؤدي لتحقيق مبتغاها يف نهاية املطاف«.

الإمام  موؤ�ص�صات  ن�صاطات  عن  احلديث  معر�س  ويف 

منذ  ال�صدر  الإمام  »عمل  رباب:  ال�صيدة  قالت  ال�صدر، 

لبنان  اللبناين. در�س و�صع  ال�صتينيات يف خدمة املجتمع 

خطة  و�صع  اإليه  تو�صل  ما  على  وبناًء  جيدًا،  واإحتياجاته 

وم�صاجد  مدار�س  اأن�صاأ  املوؤ�ص�صات.  باإطالق  وبداأ  منظمة 

للم�صلمني  موجهًا  عمله  كان  ذاتية.  بجهود  وم�صت�صفيات 

الأر�س  على  الو�صع  يدر�س  كان  تفريق.  دون  وامل�صيحيني 

بداية  وعن  متخ�ص�س«.  عمل  فريق  مب�صاعدة  وينفذ 

مبزاولـــة  »بداأت  قالــت:  الإجتماعـــي،  احلقـــل  يف  عملها 

اإهتمامًا  اأوليت  حيث  مبكرة،  �صن  يف  الإجتماعي  العمل 

بالن�صاطات املتعلقة ب�صوؤوؤن املراأة«.

ال�صيدة  قالت  ال�صدر،  الإمام  موؤ�ص�صات  اأهداف  وعن 

رباب: »هدفنا تاأهيل وخدمة الإن�صان، وبناء جمتمع �صليم، 

لإعتداءات  تعر�صت  التي  لبنان  خا�صة يف منطقة جنوب 

الإقت�صادية  ال�صعوبات  اإىل  اإ�صافة  متكررة،  اإ�صرائيلية 

»لقد  واأ�صافـــت:  خا�س«.  ب�صكل  اجلنوبيني  يعانيها  التي 

اأوىل  ولكنه  متييز،  دون  لبنان  لكل  ال�صدر  الإمام  عمل 

كان  الذي  الكبري  للحرمان  نظرًا  خا�صة  عناية  اجلنوب 

رو�صـات  ت�صـم  ال�صــدر  الإمام  موؤ�ص�صــات  اإن  يعانيــه. 

11  10 اجلنوب

ن. 09
را

زي
ح

   05
د 

د
ع
ال

       عمل الإمام ال�صدر 

يف خدمــة كــل 

اللبنانيني، م�صلمني 

وم�صيـحيـني، دون 

تفريـق اأو متييــز. 

ولكنه اأوىل اجلنوب 

عنايـة خا�صة نظرًا 

للحـرمان الكبــري 

الذي كان يعانيه 



كفالة  اإىل  اإ�صافة  متري�س،  ومدر�صة  ومهنيات  ومدار�س 

العمل  يف  ي�صاهمون  خريجينا  وبع�س  والفقراء.  الأيتام 

التطوعي يف موؤ�ص�صاتنا«.

املوؤقتـــة )اليـــونيفيـــل( قالــت  املتحـــدة  قـــوة الأمم  وعن 

اليـــونيفيـــــل  بـوحـــدات  ال�صيــدة ربــاب: »عـالقتنا طيبـــة 

على اإختــالف جن�صياتها. اأحيانًا يزوروننا يف املوؤ�ص�صـات، 

امل�صتو�صفات  اأخرى من خالل  اأحيان  ونتوا�صل معهم يف 

معهم  التعاطي  اأ�صلـــوب  ويتفاوت  القــرى.  يف  املتواجـــدة 

نتيجة الإنت�صار اجلغرايف لهذه الوحدات«.

وحول ن�صاطها يف جمال املنظمات التي تعنى ب�صوؤون املراأة، 

قالت: »املوؤ�ص�صات ع�صو يف املجل�س الن�صائي اللبناين، وهو 

منظمة �صبه ر�صمية، يتعاون فيها الن�صاء يف ما بينهن للقيام 

ببع�س الأن�صطة التي تفيد املجتمع. على امل�صتوى ال�صخ�صي، 

باأ�صلوب  املراأة  حقوق  مو�صوع  طرح  كثريًا  اأحبذ  ل  اأنا 

املواجهة مع الرجل. اإن لكل منهما دوره الذي ل يطغى على 

دور الآخر. كلنا ب�صر بغ�س النظر عن اجلن�س«.

ون�صاء  خا�س  ب�صكل  اللبنانية  للمراأة  ر�صالتها  عن  اأما 

يف  »الن�صاء  رباب:  ال�صيدة  فتقول  عام،  ب�صكل  العامل 

مديرات  الآن  بينهن  واأ�صبح  عالية،  بكفاءة  يتمتعن  لبنان 

يف  واأع�صاء  العام  الأمن  يف  و�صباط  وق�صاة  عامات 

الربملان ووزيرة. �صحيح اأن عددهن قليل، ولكنها بداية 

يعرفن  اأن  عليهن  اأن  للن�صاء  اأقول  اأن  اأود  بها.  باأ�س  ل 

اإلقاء  دون  احلياة  يف  دورهن  وميار�صن  اأنف�صهن،  قدر 

الرجل  واأ�صافت:»اإن  وحده«.  الرجل  عاتق  على  امل�صوؤولية 

الذي  دوره  منهما  ولكل  امل�صووؤلية،  يف  يت�صاويان  واملراأة 

�صبيل  على  اليونيفيل،  يف  املجتمع.  خالله  من  يخدم 

الع�صكرية، وهن  ن�صاء متميزات يف احلياة  املثال، جند 

ناجحات يف عملهن رغم �صعوبته«.

ر�صالة  بتوجيه  حديثها  ال�صدر  رباب  ال�صيدة  وختمت 

العامل،  ال�صالم  يعم  اأن  »اأمنيتي  فقالت:  للعامل،  �صالم 

عن  النظر  بغ�س  الآخر  بع�صهم  الب�صر  بني  يحب  واأن 

ل  العنف  واأ�صاليب  احلروب  اإن  والدين.  واجلن�س  العرق 

حتقق النتائج املرجوة، واحلوار والتفاهم وحدهما احلل. 

اإىل  ن�صل  البع�س  بع�صها  مع  ال�صعوب  ت�صادقت  ما  اإذا 

ال�صالم الذي ن�صتطيع من خالله حت�صني ظروفنا ون�صمن 

بوا�صطته م�صتقباًل اأف�صل لأجيالنا الطالعة«.

ح�صن �صقالوي

دائمًا  كنت  الواقع،  ويف  اخلا�صة.  نظري  وجهات  وطرح 

معجبة بحلقات الرجال وهم جال�صون ويتبادلون اأطراف 

احلديث اجلدي«.

يف  املوؤقتة  املتحدة  الأمم  قوات  عن  الأوىل  ذكرياتها  اأما 

كانت  عندما  الثمانينيات  اإىل  فتعود  )اليونيفيل(،  لبنان 

واأخـــي  اأنا  تزور جديها يف خربــة �صلم. وت�صيــف: »كنـت 

واأختي ننتظر ب�صغف املرور عرب حاجز اليونيفيل. اجلنود 

الغانيون كانوا بغاية اللطف، وكانت تعجبنا الطريقة التي 

يتحدثون فيها مع الأطفال ويلوحون لهم باأيديهم«.

الزرقاء  القبعات  »جنود  عن  املبكرة  الإنطباعات  وهذه 

ووجوه اأ�صحابها الب�صو�صة التي ل يتحلى بها عادًة اجلنود 

امل�صلحون« ل تزال حمفورًة يف ذاكرتها حتى اليوم. وتتابع 

هنا  بها  اأقوم  التي  الأعمال  كل  بني  »من  حديثها:  رىل 

عمل  جمال  هو  يلفتني  ما  اأكرث  الوزراء،  رئي�س  مكتب  يف 

الع�صكر  بني  يجمع  لأنه  ال�صالم  حفظ  وقوات  اليونيفيل 

يف  عملك  ترى  اأن  النادر  ملن  »اإنه  وت�صيف:  وال�صيا�صة«. 

من نهاية العامل

اإىل عامل ما وراء احلدود
عندما كانت طفلة تزور منزل 

عائلتها يف قرية خربة �صلم يف 

جنوب لبنان، كانت تعتقد اأن ما 

وراء قريتها يوجد نهاية العامل، 

وتقول م�صتذكرة: »كنت اأعتقد 

اأن ما بعد القرية يوجد الفراغ 

الكبري!«. والآن، وبعد اأن عملت 

13 عامًا يف املجال الدبلوما�صي، 
ال�صنوات الأربع الأخرية منها 

كم�صت�صارة دبلوما�صية لرئي�ص 

الوزراء اللبناين، توا�صل العمل بكل 

طاقتها لكي يحظى بلدها »بفر�صة 

لإبراز وحتقيق الإمكانات الكاملة 

ل�صعبه«

رباب ال�صدر

روىل نورالدين

�صن  يف  احلياة  من  تريد  ماذا  نورالدين  رىل  اأيقنت  لقد 

نالت  اأن  بعد  ال�صباب.  �صن  يف  حلمها  فحققت  مبكرة، 

برنامج  اإىل  اإن�صمت  الإقت�صاد،  علم  يف  جامعية  �صهادة 

الأمم املتحدة الإمنائي يف بريوت، حيث عملت يف جمال 

الوقت  نف�س  يف  هذا  امل�صتدامة،  الب�صرية  التنمية  حتقيق 

املاج�صتري  ر�صالة  حت�صري  فيه  تتابع  تزال  ل  كانت  الذي 

»اأثناء  رىل:  تقــول  املرحلة  تلك  وعن  الأعمال.  اإدارة  يف 

هذه املرحلة من حياتي بداأت ترت�صخ ميويل للعمل العام 

الدبلوما�صي  ال�صلك  اإىل  اإن�صمت  وهكذا،  والدبلوما�صي«. 

يف  عملت  حيث   ،1996 حزيران  يف  اخلارجي  اللبناين 

بيون�س اآيري�س وجنيف ووا�صنطن. ثم ما لبثت اأن ُعيّنت يف 

2005 من �صمن دائرة امل�صت�صارين املقربة لرئي�س  عام 

الوزراء اللبناين فوؤاد ال�صنيورة.

ولطاملا كانت ال�صيا�صة �صغف رىل نورالدين منذ ال�صغر، 

كنت  طفلة،  اأزال  ل  كنت  »عندما  تقـول:  ذكرياتها  وعن 

يف  يتحدثون  وهم  واأعمامي  لوالدي  ال�صمع  اأ�صرتق 

ال�صيا�صة، ومل اأكن اأتوانى اأحيانًا عن التدخل يف احلديث 



الذي اأمار�صه. هذه ال�صور ت�صاعدين على اإزالة الغمو�س 

عن ال�صيا�صة، و جتعلها اأكرث واقعية، واأكرث اإن�صانية«.

»هناك  فتقــول:  حديثها  يف  نورالدين  الآن�صة  وت�صتطرد 

�صعور �صائد بني اللبنانيني عمومًا يعترب اأننا �صعب حمكوم 

عليه بامل�صاكل واحلروب والإجتياحات، وهذا ال�صعور يوؤثر 

على طريقة حياتنا«. وتتابع: »اإننا نعي�س اليوم كما لو اأننا 

اإفراط  �صنموت غدًا. ولذلك نعي�س حياتنا ب�صكل مفرط: 

يف ال�صهر وال�صحك والطعام وال�صفر واإنفاق املال...«.

نورالدين  الآن�صة  فت�صري  لبنان،  بجنوب  يتعلق  ما  يف  اأما 

اإىل اأنه عانى من ال�صراعات اأكرث من غريه من املناطق. 

ولكن رغم امل�صاعب »ل زال اجلنوبيون يتمتعون بطيبتهم 

وح�ّصهم املرح وح�صن اإ�صتقبالهم«. ولحظنا اأن هناك نوع 

من الإجنذاب الرومان�صي بني الآن�صة نورالدين واجلنوب، 

فعربت عن هذه احلالة بالقول: »لي�س ال�صبب لأنني جنوبية 

ويف  اإليها«.  يجذبني  املنطقة  يف  �صيء  ثمة  ولكن  فقط، 

اأبناء اجلنوب الذين  اأن جميع  اأخربتنا رىل  هذا الإطار، 

بعيدًا  العي�س  على  املهنية  اأو  املعي�صية  ظروفهم  اأجربتهم 

عن املنطقة يحّنون اإىل اجلنوب، ويزورونه ب�صكل دوري.

اأن  »اآمل  بالقول:  حديثها  نورالدين  رىل  الآن�صة  وختمت 

ما  كل  بعد  واحلروب  الإحتالل  من  لبنان  جنوب  يرتاح 

يف  كما  متامًا  اجلنوب،  كامل  يف  الهدوء  يعم  واأن  عاناه، 

كل اأنحاء لبنان«.

نرياج �صينغ

“اإذا جنحِت يف عملِك 
فهذا ل يعني اأنك مل 

تعودي اإمراأة، ومن 

ال�رشوري اأن تكوين 

�صادقة مع نف�صك 

واأن ل تتخلي عن 

�صماتك الأنثوية... 

عليِك حتقيق التوازن 

ال�صحيح بني 

الواجب العائلي 

والعمل املهني”

رىل نورالدين ت�رشح الر�صومات الكاريكاتورية املعلقة على جدران مكتبها

من جانب اآخر، توؤمن الآن�صة نورالدين باإيجاد نهج �صامل 

واقعية  اأكرث  الأمر  وتقول: »ي�صبح  املراأة،  ملعاجلة ق�صايا 

العام  الإجتماعي  ال�صياق  املراأة �صمن  و�صع  ن�صع  عندما 

حيث يتواجد الرجال والن�صاء معًا. يف نهاية املطاف، لي�س 

املو�صوع اأن تتبارى الن�صاء مع بع�صهن لي�صبحن الأقوى، 

بل املو�صوع هو اأن يتواجد الرجال والن�صاء جنبًا اإىل جنب 

يف املجتمع ليكّمل كل منهما الآخر«.

تعرف  اأن  النجاح  �صمات  اأهم  من  ذلك،  اإىل  بالإ�صافة 

املراأة ماذا تريد، واأن تكون �صادقة مع نف�صها، وعن ذلك 

ب�صبب  فمثاًل،  الظروف.  مع  املراأة  تنقاد  »اأحيانًا  تقول: 

حدث غري متوقع يف العائلة، مثل موت اأو مر�س اأحد اأفراد 

فتوؤديه كما  نف�صها يف دور معني،  املراأة  الأ�صرة، قد جتد 

هو دون نقا�س«.

حققت  لأنها  حمظوظة  نف�صها  نورالدين  رىل  وتعترب 

�صعرت  ما  حلظة  »يف  دبلوما�صية.  تكون  اأن  يف  طموحها 

هذا  اأن  علمًا  اأريده،  ما  اإىل  وو�صلت  حلمي  حققت  اأنني 

لي�س بالأمر اجليد لأنه يق�صي على الطموح. من الأهمية 

اأن يعيد الإن�صان اكت�صاف نف�صه يف كل مرة ي�صعر  مبكان 

فيها اأنه و�صل اإىل الركود. وهذا هو ال�صبب يف اأنني اأحب 

ال�صلك اخلارجي، لأنه كلما ذهبت اإىل بلد جديد، عليك 

اأن تبداأ من جديد«.

وعندما �صاألنا رىل عن ال�صور املعلقة على حائط مكتبها، 

وهي عبارة عن ر�صوم �صيا�صية كاريكاتورية تهوى جمعها، 

دخل جوًا من املرح على العمل 
ُ
اأجابت بالقول: »اأحب اأن اأ

بهذه  الواقع  اأر�س  على  ُيرتجم  الدبلوما�صية  اأو  ال�صيا�صة 

الطريقة امللمو�صة. يف عمل اليونيفيل ت�صتطيع اأن ترى ذلك 

يوميًا، خا�صًة يف ما يتعلق بتنفيذ القرار 1701 والعالقات 

مع ال�صكان ومعاجلة اخلروقات والإنتهاكات وغريها«.

عن  نورالدين  رىل  الآن�صة  اأعربت  اأخرى،  ناحية  من 

رف�صها للتمييز بني اجلن�صني، علمًا اأنها واجهت �صخ�صيًا 

بع�س ال�صور النمطية عن دور املراأة خالل حياتها املهنية، 

املراأة  تخ�صى  ما  غالبًا  جمتمعنا  »يف  قالت:  ذلك  وعن 

النجاح، ل ل�صيء �صوى لأن النجاح يخيف الرجال منها«. 

ال�صوؤون  للعمل يف  اإختيارها  اأنه عند  وهنا، ت�صتذكر كيف 

اخلارجية قال لها بع�س الأ�صدقاء الذكور ›بح�صن نية‹: 

فلماذا ل  العمل،  بهذا  القيام  ت�صتطيعني  اأنك  اأثبِت  »لقد 

زلت م�صرًة على الن�صمام اإليه؟«.

اأنك  يعني  ل  فهذا  عملِك  يف  جنحِت  »اإذا  رىل:  وتقول 

مع  �صادقة  تكوين  اأن  ال�صروري  ومن  اإمراأة،  تعودي  مل 

واأ�صافت:  الأنثوية«.  �صماتك  عن  تتخلي  ل  واأن  نف�صك 

»من الطبيعي اأن تكوين اأمًا اأو زوجة، ولكن عليِك حتقيق 

التوازن ال�صحيح بني الواجب العائلي والعمل املهني«.

 

التي  املهنة  التطبيق يف  �صهلة  لي�صت  النظرية  اأن هذه  اإل 

خا�صــًة  م�صتقــرة،  غيـــر  مهنــة  »اأنها  �صيما  ل  متار�صها، 

بالن�صبة للمراأة. �صحيح اأنها حياة مثرية وم�صّوقة، ل �صيما 

اإذا كنت يف �صن ال�صباب، ولكنها ل تتنا�صب مع طموحات 

اإىل عي�س حياة تقليدية تعتمد على الإ�صتقرار  من يتطلع 

واإجناب الأطفال وتكوين العائلة«.
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م�رشوع متكني الفتيات

 املت�رّشبات من املدار�ص

 90٪ اأكدت  كذلك  التجميل.  �صالونات  اأحد  يف  بالعمل 

مت  التي  املهن  يف  العمل  �صيوا�صلن  اأنهن  الفتيات  من 

يف  فيها،  مهاراتهن  لزيادة  و�صي�صعني  عليها،  تدريبهن 

اأعمال  ٪30 منهن اأعربن عن رغبتهن يف بدء  اأن  حني 

من  اأكرث   ، عام  وبوجه  قراهن.  داخل  م�صرتكة  جتارية 

ثقة  اإكت�صنب  اأنهن  �صعرن  امل�صاركات  الفتيات  من   80٪

بالنف�س من خالل امل�صاركة يف الأن�صطة وحلقات العمل.

عمل  ور�س  يف  �صاركن  اللواتي  املئة  الفتيات  بني  ومن 

حول �صناعة الدمى، قالت 16 فتاة منهن اأنهن �صيقمن 

اأنف�صهن  مل�صاعدة  وبيعها  الدمى  من  ب�صناعة جمموعة 

يف م�صاريفهن اخلا�صة اأو م�صاعدة اأ�صرهن ماليًا.

طيبـًا  اإنطباعًا  امل�صـــروع  هــــذا  تـــرك  عــام،  وب�صكـــل 

القرى  وبلديات  وذويـهـــن  امل�صاركــات  الفتيــات  لـــدى 

امل�صروع  اأن  ال�صـابات  اإعتبـرت  وقـــد  فيها.  يع�صن  التي 

وحياتية  مهنيـة  مهارات  اإكت�صاب  على  ي�صـاعدهــن  لــم 

اإكت�صـــــاب  علــى  اأي�صــًا  �صــاعدهــن  اأنــــه  بــل  فح�صب، 

طالــب  امل�صــروع،  لنجـــاح  ونتيجـــًة  جــــدد.  اأ�صـدقـــاء 

تـم  التــي  للقــرى  جمـاورة  قــــــرى  بلديــات  روؤو�صـاء 

قراهــم  يف  مماثلــة  م�صاريــــع  باإطــالق  معها  العمــل 

لتدريـــب الفتيات ومتكينهن يف مهـــن ومهارات م�صابهــة، 

احلنية،  العني،  راأ�س  قــانون،  دير  هـــي:  القــــرى  وهذه 

املن�صوري، برج رحال ومعركة.

عليا الرتكي ـ مديرة امل�رشوع

اإختتمت »جمعية عمل تنموي بال حدود- نبع« يف ني�صان 2009 م�رشوعًا لتمكني الفتيات 

املت�رشبات من املدار�ص واإعادة تاأهيلهن مهنيًا بتمويل من اليونيفيل.

ل ملزيد من املت�رشبات: تخرجن مب�صتوى جديد من الثقة

اأما �صبب ت�صّرب هوؤلء الفتيات من املدار�س يعود اإىل عدم 

املراأة،  وحقوق  الطفل  بحقوق  الأهل  لدى  كاٍف  وعٍي  وجود 

التي  والإجتماعية  الإقت�صادية  الظروف  اىل  بال�صافة 

بع�س  دفعت  والتي  والتهجري،  والدمار  احلرب  اوجدتها 

اإ�صارة  املدر�صة.  من  للت�صّرب  اجلنوبية  القرى  يف  الفتيات 

يعتمد  امل�صروع  يف  �صاركن  اللواتي  الفتيات  معظم  اأن  اإىل 

اأهلهن يف معي�صتهم على زراعة التبغ، وهي زراعة مو�صمية.

اإىل جانب تلقي ال�صهادات يف جمالت الكومبيوتر وت�صفيف 

ال�صعر، فاإن ال�صابات اخلم�صني تدّربن اأي�صًا على مهارات 

امل�صاكل  حل   تقنيات  الآخرين،  مع  والتوا�صل  الإت�صال 

والتثقيف على عدد من موا�صيع ال�صحة الإجنابية.

 100 لتمكني  املجال  اأتاح  امل�صروع  من  الثاين  اجلانب 

�صابة و فتاة مت�صربة من املدر�صة من القرى اخلم�س يف 

والتوا�صل  الإت�صال  مثل  املهارات  من  متنوعة  جمموعة 

وحل امل�صاكل و�صحة املراهقني. وخالل تعلمهم �صناعة 

الدمى، �صاركت الفتيات يف حوارات توعية حول حقوقهن 

اإحـــدى القـــرى امل�صمولـــة بامل�صـروع،  واإنتهاكـــاتها. ويف 

املتحدة  الأمم  قوة  من  �صالم  حفظ  جنديات  �صاركت 

املوؤقتة )اليونيفيل( يف حلقة عمل حول حل النزاعات.

نوجزها  اأن  فيمكننا  امل�صروع  ونتائج  اإجنازات  اأبرز  اأما 

›ويندوز‹  برناجمي  على  فتاة   14 تدريب  مت  يلي:  مبا 

مهنتي  على  اأخرى  فتاة   36 تدريب  ومت  و›اإك�صل‹، 

منهن  فتاتان  بداأت  وقد  واملاكياج،  ال�صعر  ت�صفيف 

وقد �صارك يف امل�صروع 150 فتاة ترتاوح اأعمارهن بني 

بديا�س،  و25 عامًا من خم�س قرى جنوبية، وهي:   14

من  وذلك  وال�صماعية،  �صعيتية  البطم،  جبال  يانوح، 

ت�صفيف  اإخت�صا�صي  يف  مهنيًا  فتاة   50 تدريب  خالل 

فتاة   100 تدريب  اإىل  بالإ�صافة  والكمبيوتر،   ال�صعر 

اأخرى على جمموعة متنوعة من املهارات احلياتية. 

يف  العمل  فر�س  تعزيز  فهي  امل�صروع  هذا  اأهداف  اأما 

املجال الإقت�صادي من خالل تدريب ال�صابات مهنيًا يف 

تطوير قدراتهن  ثم  ومن  باأنف�صهن،  اإخت�صا�صات يخرتنها 

وتربويـــة.  وثقافيـــة  اإجتماعيــة  عمل  حلقات  خالل  من 

وال�صابات امل�صاركات يف هذا امل�صروع ي�صكلن جمموعــــة 

الدرا�صة  �صفوف  تركن  اللواتي  املت�صّربات  الفتيات  من 

وع�صن يف ظروف اإجتماعية واإقت�صادية �صعبة.

وقد جمع امل�صروع بني التدريب املهني و حلقات التدريب 

جمالت  يف  الوعي  زيادة  اأجل  من  الإجتماعي-الثقايف 

املراهقني  و�صحة  الإجنابية  وال�صحة  الإن�صان  حقوق 

النزاع  وحل  الآخرين  مع  والتوا�صل  الإت�صال  ومهارات 

عدد  امل�صروع  تخلل  كما  ال�صابات.  قدرات  تطوير  بغية 

اأن  اإىل  الإ�صارة  جتدر  والفنية.  الرتفيهية  الأن�صطة  من 

امليادين  يف  املراأة  وتطوير  بتقدم  الكفيلة  الإجراءات 

بنــــود  مع  تتفق  والإقت�صاديـــة  والثقافيـــة  الإجتماعيـــة 

املراأة  �صد  التمييز  اأ�صكال  جميع  على  الق�صاء  اإتفاقية 

.)CEDAW(



التعليـــم مــن اأجـــل ال�صـــالم

خالل  من  باإنتظام  الطبية  خدماتهم  يقدمون  اليونيفيل 

امل�صتو�صف الطبي الذي تديره راهبات الأخوية، يف حني 

اأن الكتيبة الإ�صبانية يف اليونيفيل جتري فحو�صات طبية 

دورية للطالب، ف�صاًل عن امل�صاهمة يف �صيانة املدر�صة.

ل بد اأخريًا من الإ�صارة اإىل اأن اأخوية القلبني الأقد�صني 

اأحد  اأن  تعتبــر  فيها(  ع�صو  اإميلـــي  الأخــت  )مدر�صـــة 

بني  الأمية  حمو  تعزيز  يف  يتمثل  الأ�صا�صية  اأهدافها 

الأمهات، ل �صيما اأنهن عماد املجتمع. ويف هذا املجال، 

توؤمن الأخت اإميلي اإميانا را�صخًا باأن الأم املتعلمة قادرة 

الإر�صاد  اأ�صرتها، ف�صاًل عن تقدمي  على املحافظة على 

والتوجيه ال�صليم لأطفالها.

�صارة اخلوري ـ ال�صوؤون املدنية يف اليونيفيل

ال�صعبي  احلما�ص  عن  التعبري  مت 

ملفت  ب�صكل  ال�صالم  اأجل  من 

بلدة  �صاحة  يف  املا�صي  اآذار  يف 

لبنان(  )جنــوب  مرجعيــون 

الأطفال  ِقبل  من  مميز  تاأكيد  يف 

على حقهم يف عي�ص حياة اآمنة. 

حمل  الذي  احلدث  جمع  وقد 

اإ�صم طبول ال�صالم اأكرث من األف 

طالب من 11 مدر�صـة ر�صميـة 

كفركــال  بلدات  من  وخا�صة 

ال�صقي  واإبــل  والقليعة  واخليام 

والقرى املجاورة.

 وياأتـي ذلك اإميانــًا منها بال�صلـــة 

الوثيقــة بـني التعليــم وال�صــالم. 

وتعتقد الأخت اإميلي اأن بناء ال�صالم 

عملية طويلة الأمد تبداأ يف املدر�صة 

من خـالل غـر�ص قيم الت�صـامح يف 

التعليم املبكر.

الأخت اإميلي تلقي كلمة يف مهرجان طبول ال�صالم

وقد حمل الأطفال، الذين مت نقلهم بحافالت اليونيفيل، 

ر�صالتهم من خالل  وعرّبوا عن  ال�صالم،  واأعالم  لفتات 

وقد  والإ�صكت�صات.  والق�صائــد  والرق�س  الطبـــول  قرع 

العاملة  ال�صينية  الكتيبة  �صارك جنود حفظ �صالم من 

ح�صر  فيما  بالرق�س،  اليونيفيل  اإطار  يف  لبنان  يف 

املتحدة  الأمم  قوة  يف  ال�صرقي  القطاع  قائد  احلدث 

املوؤقتة )اليونيفيل( العميد الربتو اأ�صارتا كويفا�س.

جتدر الإ�صارة اإىل اأن املراأة التي بادرت لإطالق مهرجان 

وهي  طنو�س،  اإميلي  الأخت  الراهبة  هي  ال�صالم  طبول 

مديرة مدر�صة القلبني الأقد�صني يف مرجعيون، وياأتي ذلك 

وتعتقد  وال�صالم.  التعليم  بني  الوثيقة  بال�صلة  منها  اإميانًا 

اأن بناء ال�صالم عملية طويلة الأمد تبداأ يف  اإميلي  الأخت 

املدر�صة من خالل غر�س قيم الت�صامح يف التعليم املبكر.

تعترب  الأقد�صني  القلبني  مدر�صـــة  اأن  القـــول  عن  غني 

�صفوفها   يف  ت�صم  اأنها  �صيما  ل  منوذجيــة،  مدر�صـــة 

من  يتحدرون  الدينية،  املذاهب  ملختلف  ينتمون  اأطفاًل 

اخلربات  يتبادلون  تام،  وئام  يف  معًا  يدر�صون  قرية،   28
الأخت  �صعت  لطاملا  الذي  املبداأ  وي�صتك�صفون  والتقاليد، 

اإميلي لإبرازه: »التعّلم ملواجهة احلياة بالثقافة«. اإ�صافة 

الآخر  على  الإنفتاح  اأن  اإميلي  الأخت  تعترب  ذلك،  اإىل 

جزء مهم يف الرتبية، وهي توؤدي ر�صالتها عماًل مببداأ: 

�صخ�صيتك  بناء  على  اإعمل  هي،  كما  نف�صك  »تقّبل 

اخلا�صة، ولكن اإحرتم �صخ�صيات الآخرين، لأن الإن�صان 

ل ي�صتطيع اأن يعي�س اإل يف ظل التنوع«.

ولأن الأخـت اإميلي تعار�س اأ�صاليب التدري�س التقليديــة 

لأنها، ح�صب و�صفها، تت�صمــن بع�س اجلوانب العنيفـة، 

التدري�س،  يف  الإن�صانيــة  املناهج  لتعزيــز  ت�صعــى  فاإنها 

حيث اإعتبـرت »اإن التدريــب املهني للمعلمني هـو ال�صبيل 

طويــل  اأمد  منذ  ال�صائعــة  اخلاطئــة  الإعتقادات  لتغيري 

يف جمتمعنا«.

يف  مهمًا  عن�صرًا  يعترب  التعليم  اإن  املطاف،  نهاية  يف 

قيم  نغر�س  خاللــه  فمن  امل�صــوؤول«،  »املواطــن  تن�صئــة 

املواطنة التي تلعب دورًا اأ�صا�صيًا يف بناء ال�صالم الداخلي 

بتعليم  نكتفي  ل  »اإننا  واأ�صافت:  الآخرين،  مع  وال�صالم 

طالبنا العلوم واجلغرافيا، بل ن�صيف اإليها تعليم القيم 

خرباتها  من  الإ�صتفادة  اإميلي  الأخت  وحتاول  اأي�صًا«. 

الغنية يف حقل التعليم لتوظيفها ب�صكل مثمر يف الأن�صطة 

ذات ال�صلة بال�صالم.

اأقامت   ،2002 عام  يف  للمدر�صة  مديرة  تعيينها  ومنذ 

الأمم  قوة  وحدات  مع  ممتازة  عالقات  اإميلي  الأخت 

مرجعيون  يف  املنت�صرة  )اليونيفيل(  املوؤقتة  املتحدة 

ت�صت�صيف  الإطار،  هذا  ويف  بها.  املحيطة  واملناطق 

يقدمها  التي  الإ�صبانية  اللغة  تعليم  �صفوف  مدر�صتها 

جنود حفظ ال�صالم يف قوات اليونيفيل. اإ�صافة اإىل اأنها 

يف توا�صل دائم مع اجلنود الهنود والإ�صبان والفرن�صيني، 

باأي  امل�صاعدة  تقدمي  يف  يرتددون  ل  بدورههم  الذين 

امل�صت�صفى  من  اأطباء  اأن  اإىل  اإ�صارة  ممكنة.  طريقة 

امليداين ال�صيني التابع للكتيبة ال�صينية العاملة يف اإطار 
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حّولت معاناتها

ال�صخ�صيـة اإىل

عمـل يفيـد املجتمـع
بدًل من الإ�صت�صالم للمعاناة، قررت ال�صيدة دعد اإ�صماعيل، من بلدة عيتا ال�صعب، اأن تتحدى 

ال�صعاب. ودعد التي كانت ل�صنوات ربة منزل، تغريت حياتها ب�صكل جذري مع ولدة طفلها 

الإ�رشائيلي،  الإحتالل  حتت  تزال  ل  ال�صعب  عيتا  كانت  الفرتة،  تلك  يف  اخلا�صة.  احلاجة  ذي 

فكانت ت�صطر للتوجه اأ�صبوعيًا اإىل بريوت لتاأمني الرعاية الالآزمة لطفلها نظرًا لعدم وجود 

مركز �صحي متخ�ص�ص يف املنطقة.

وبغية اإعادة اإعمار املركز، تلقت ال�صيدة دعد م�صاعدات 

اإىل  اإ�صافــــة  الأملانيـــة،  الإن�صانيـــة  اإحـــدى املنظمات  من 

ال�صفارتني الكندية واليابانية. كما قامت قطر ببناء مبنى 

بتجهيز  اليونيفيل  وقامت  املدر�صة،  قرب  للجمعية  جديد 

جزء منه كح�صانة لالأطفال. ومن بني اأفراد طاقم العمل 

يف املركز، يوجد ثالثة من ذوي الإحتياجات اخلا�صة من 

خريجي املركز.

من ناحية اأخرى، اإعتربت ال�صيدة دعد اأن املراأة اجلنوبية 

اأ�صبحت »اأكرث وعيًا واإعتمادًا على الذات«، واأ�صافت: »اأحد 

اأهم اأولويات املراأة اجلنوبية تعليم اأولدها لتجنيبهم املعاناة 

يعملن  الن�صاء وهن  يوميًا  »اأ�صاهد  وتابعت:  التي عا�صتها«. 

يف الزراعة والأ�صغال اليدوية، واأنا دائمًا اأ�صجعهن«.

ويف نف�س الوقت، تعترب ال�صيدة دعد اأن دور الرجل اأ�صا�صي 

يف حياة املراأة، وعن هذا الدور قالت: »مل اأكن لأ�صتطيع 

ول  زوجي،  يل  قدمه  الذي  الكبري  الدعم  لول  الإ�صتمرار 

اأن�صى م�صاعدة عائلتي اأي�صًا«.

ختمت  الأخري،  مالذنا  وال�صالم  الأمن  اأن  اإعتربت  واإذ 

الطبيعي  »من  بالقــول:  حديثها  اإ�صماعيــل  دعــد  ال�صيدة 

يف  ونرتقي  اأعمالنا  نطور  اأن  ن�صتطيع  الأمن  بوجود  اأنه 

اإجنازاتنا«.

رىل بزيع ـ ال�صوؤون املدنية يف اليونيفيل

احل�صانة التي جهزتها اليونيفيل يف عيتا ال�صعب

دعد اإ�صماعيل

وظّلت دعد على هذه احلال اإىل اأن قادها القدر للتعّرف 

على الأب الراحل اأندويخ )راهب هولندي اأ�ص�س موؤ�ص�صة 

�صرف  مو�صى  والدكتور  لبنان(،  يف  لل�صم   اأندويخ  الأب 

اأ�صدقاء املعاقني(، حيث �صجعاها  الدين )رئي�س جمعية 

الإحتياجات  ذوي  من  لالأطفال  مركز  اإفتتاح  على 

اإفتتحت  منهما،  وبت�صجيع  ال�صعب.  عيتا  يف  اخلا�صة 

ذوي  لالأطفال  مركزًا   1996 عام  يف  اإ�صماعيل  ال�صيدة 

الأول من  الطابق  الإحتياجات اخلا�صة، حيث خ�ص�صت 

العام  ويف  الغر�س.  هذا  لتلبية  ال�صعب  عيتا  يف  منزلها 

الأول على اإنطالقه، اإ�صتقبل املركز 24 طفاًل.

وعن بداية ن�صاط مركزها قالت ال�صيدة دعد: »يف ال�صنة 

ثم  ورمي�س.  ال�صعب  عيتا  من  اأطفاًل  اإ�صتقبلنا  الأوىل 

توافد اإىل املركز اأطفال من كل املنطقة التي كانت ت�صمى 

بال�صريط احلدودي«.

يف عام 1998 اأ�ص�صت ال�صيدة دعد جمعية رعاية الأطفال 

وو�صط  التحديات.  فكربت  اخلا�صة،  الإحتياجات  ذوي 

�صيق املكان و�صح الإمكانيات املادية، اإزداد عدد الأطفال، 

مما اإ�صتلزم زيادة يف عدد املوظفني. 

»طوال  فتقول:  املرحلة،  تلك  دعد  ال�صيدة  وت�صتذكر 

املوظفني،  اأجور  تاأمني  اأ�صتطع  مل  اأ�صهر  �صبعة  فرتة 

اإىل  دفعني  ما  لكن  املركز.  اإغالق  يف  التفكري  وبداأت 

الإ�صتمرار هو اإمياين بقدرات هوؤلء الأطفال، الذين اإذا 

ما توفر لهم التاأهيل املنا�صب ميكن اأن يفيدوا اأنف�صهم 

وجمتمعهم على حد �صواء«.

اإنطالق  بداية  »عند  فتقول:  حديثها  دعد  ال�صيدة  وتتابع 

اأخواتي،  من  مالية  م�صاعدة  على  اأح�صل  كنت  امل�صروع 

وقت  ويف  بع�س اخلريين.  ومن  اأندويخ،  الأب  عائلة  ومن 

لحق، بداأ املركز يتلقى م�صاعدة مالية من وزارة ال�صوؤون 

دعد  ال�صيدة  تن�صى  ل  املجال،  هذا  ويف  الإجتماعية«. 

اإ�صافة  والدولية،  والعربية  املحلية  املنظمات  م�صاعدات 

اإىل م�صاهمات عدد من ال�صفارات.

وبالإ�صافة اإىل امل�صاعدات وامل�صاهمات الآنفة الذكر، فاإن 

اليونيفيل �صاهمت اأي�صًا وقدمت الدعم باأ�صكال خمتلفة، 

وتقول ال�صيدة دعد: »لطاملا �صجعتني اليونيفيل ودعمتني 

م�صاعدات  توفري  يف  دعمها  يتجلى  كان  واأحيانًا  معنويًا، 

خمتلفة للمركز، مثل مواد التنظيف وبع�س الأدوية واملياه، 

التي  الهدايا  عن  ف�صاًل  )با�س(،  حافلة  قدمت  كذلك 

يقدمها جنود اليونيفيل لالأطفال يف الأعياد«.

بلدتها  اإىل  دعد  ال�صيدة  عادت   ،2006 متوز  حرب  بعد 

عيتا ال�صعب، لتجد املركز مدمرًا. وكواحدة من اأبناء جبل 

ال�صيدة دعد  واإ�صرارهم، بداأت  بثباتهم  املعروفون  عامل 

ذوي  من  الأطفال  اأعداد  اإزدياد  مع  »خا�صة  جديد  من 

اإ�صارة  العنقودية«.  القنابل  ب�صبب  اخلا�صة  الإحتياجات 

اإىل اأن املركز ي�صم حاليًا 107 اأطفال.



عندما قـال �صعيــد عقــل، ال�صاعــر امل�صهـور من زحلـة، من�صـدًا :

»امل�صيحية ولدت يف منزلها يف لبنان« ، كان يف ذهنه بلدة قانا 

يف جنـوب لبنان. يقولـون اأن ي�صوع قـام باأوىل معجزاتـه بتحـويـل 

املــاء اإىل خمر يف عر�ص كان ي�صارك فيه يف قانا اجلليل. 

بعـد  علـى  تقـع  قانـا  بلــدة 

جنـوب  كيلومرتا   10 حوايل 

�صــرق مدينــة �صــور، وتبعــد 

100 كيلومرتا عـن العا�صمة 
متـر   300 بريوت، وترتفع نحو 

فـوق م�صتـوى �صطـح البحر. 

اأغلبية �صكان قـانـا هــم مـن 

لكـن  ال�صيعــة،  امل�صلميــن 

هناك ن�صبـة من امل�صيحيني. 

بقايا اأواٍن حجرية قدمية موجودة يف داخل املدينة يعتقد 

ال�صكان املحليون اأن ي�صوع ا�صتخدمها ل�صنع النبيذ. ومما 

وتالمذته  لي�صوع  ال�صخرية  املنحوتات  املعتقد  هذا  يعزز 

ال�صمال  اىل  تقع  التي  قانا  مغارة  يف  �صخور  على   12 الـ 

من املدينة.

اإىل  اأي�صا  واأدى  الدينية  للزيارات  مكانًا  قانا  جعل  وهذا 

ظهور العديد من املعتقدات والتقاليد ال�صعبية. 

كني�صة القدي�س يو�صف، ومتثال �صيدة قانا، يق�صدون �صنويًا 

لالحتفال بقدا�س عيد امليالد. وهناك مكان اآخر للعبادة 

معروفة  امراأة  ا�صم  وهو  �صاحلــة،  ال�صيــدة  م�صجد  وهو 

بقدراتها العجائبية، وقد عا�صت يف هذا املكان منذ قدمي 

الزمان، ول زال النا�س يوؤمنون يف قواها الغيبية، وهناك 

الكثري من ال�صهادات التي توؤكد حدوث معجزات كال�صفاء 

من الأمرا�س مبجرد ال�صالة يف امل�صجد. 

يت�صم  لقانا  التاريخ احلديث  �صبق ذكره،  ما  اىل جانب 

ال�صخا�س  ع�صــرات  قتـــل  عندما  ماأ�صاويني،  بحدثــني 

ويف   1996 ني�صان   18 يف  ال�صرائيلي  الق�صف  جـراء 

التي  ال�صنوية  الذكرى  احياء  ويتم   .2006 متوز   29

تقام يف تلك اليام. وبنيت مقربة لل�صحايا تخليدًا لهذا 

احلدث املاأ�صاوي.

وهناك مكان اآخر يجب اأن يراه الزائر، هو متحف مو�صى 

طيبة وي�صم اأعمال هذا الر�صام ال�صهري املعا�صر من قانا 

الذي يعي�س حاليا يف فرن�صا. 

لو فتحت علبة �صردين  : »حتى  املزاح  اأهايل قانا يحبون 

�صتجد يف داخلها �صخ�صًا من قانا!« يف ا�صارة اىل الن�صبة 

من جمموع   60% العالية من املهاجرين، ما يقرب من 

اخلارج.  يف  الآن  يعي�صون   20000 بنحو  املقدر  ال�صكان 

من  رئي�صيًا  م�صدرًا  تعترب  الأهايل  اىل  املالية  حوالتهم 

فهم  املحليني  ال�صكان  اأما  املحلي.  القت�صاد  م�صادر 

املنطقة  وت�صتهر  الزراعة،  على  اأ�صا�صي  ب�صكل  يعتمدون 

بزيت الزيتون والتبغ و�صابون الزيت والع�صل واخلل... 

ويوجد  ن�صطة.  واقت�صادية  اجتماعية  بحياة  قانا  تتمتع 

عامــــة،  حديقــــــة  ح�صانــــة،  دار  مدار�س،  خم�س  فيها 

للحليب  وم�صانع  للزيتون  معا�صر  ثالثة  زراعية،  تعاونية 

واملنتجات البال�صتيكية. بال�صافة اىل العديد من النوادي 

واجلمعيات الثقافية والريا�صية وغريها من الحتياجات 

ي�صارك  الذي  الحد  يوم  �صوق  قانا  يف  ويقام  املدنية. 

من  املت�صوقون  ويرتاده  املتجولني  الباعة  من  العديد  فيه 

خمتلف املناطق املجاورة، وهو حدث نتطلع اليه يف عطلة 

نهاية ال�صبوع. 

اميان ا�صماعيل 

الكاتبة من قانا، وتعمل حاليا مع اليونيفل يف الوحدة الع�صكرية 

للتوا�صل مع املجتمع املحلي.

مغارة قانا )اأعلى(

منحوتات حجرية قدمية ُعرث عليها يف مغارة قانا )فوق(

قانا : اأر�ص الإميان 

                     قانا:
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نحن كمواطنني يف جنوب لبنان ن�صاأنا مع اليونيفيل، وهم بدورهم 

اأقاموا عالقات مودة مع املجتمعات الأهلية اجلنوبية. ويف بلدة قانا، 

تقوم عالقاتنا معهم على غرار الروابط العائلية.

الطرقات  نتيجة قطع  الهرب  تتمكن من  بعدما مل  املبنى 

بالق�صف الإ�صرائيلي، ف�صقط ع�صرات الأطفال واملعوقني 

والعجزة بني قتيل وجريح.

اإ�صتقبل   ،2006 املعززة يف عام  اليونيفيل  قوة  ن�صر  ومع 

اأبناء اجلنوب قوات حفظ ال�صالم بقلوب مفتوحة وعيون 

اأرواحهم  على  الإعتداءات  ردع  يف  دورهم  اإىل  �صاخ�صة 

على  �صنوات   3 حوايل  م�صي  وبعد  واليوم،  واأمالكهم. 

اأن  بد  ل  اللبنانية،  الأرا�صي  على  القوات  هذه  وجود 

وقادة  لعنا�صر  بالن�صبة  وا�صحة  اأ�صبحت  ال�صورة  تكون 

اليونيفيل لناحية اأهمية دورهم يف املنطقة.

ونحن يف قانا اجلليل، نكن كامل املودة والإحرتام لقوات 

حفظ ال�صالم ودورهم كعيون للمجتمع الدويل، ل ترى اإل 

احلقيقة ول تنقل اإل الواقع.

بني  ممكن  تعاون  لأي  ممدودة  باأيادي  بادرنا  وقد 

املجل�س البلدي والأهايل من جهة، وقوات حفظ ال�صالم 

من  الذي  اأخرى،  جهة  من  حكومية  الغري  واجلمعيات 

يوجد  وبالفعل،  بيننا.  الإن�صانية  العالقات  توطيد  �صاأنه 

اأكرث من تعاون على خمتلف امل�صتويات، تبداأ من دورات 

اإىل  ال�صحـــي،  املجــال  يف  التعاون  اىل  اللغـــة،  تعليـــم 

البلدي  املجل�س  بني  م�صرتكة  ومنا�صبات  اأن�صطة  تنظيم 

     جنــود قــوة الأمم 
املتحدة املوؤقتـة يف لبنان 

)اليـونيفيـل( اإ�صتقبلــوا 

املواطنني، وتقا�صموا معهم 

الطعـام واملاأوى والدواء 

والأوقــات الع�صيبة

قوة الأمم املتحدة املوؤقتة يف لبنان )اليونيفيل( على م�صتوى اآمال اجلنوبيني

كلمة رئي�س البلدية

الإ�صرائيلية  الإعتداءات  من  معنا  اليونيفيل  عانت 

املتتالية، وعاي�س جنودها معنا جمزرة قانا عام 1996 

التابعة  الفيجية  الكتيبة  قيادة  مركز  داخل  وقعت  التي 

اأبواب  ال�صالم  حفظ  جنود  فتح  فبعدما  لليونيفيل. 

من  اأكرث  اإليها  اإلتجاأ  املذعورين،  ال�صكان  اأمام  القاعدة 

املتحدة  الأمم  راية  اأن  منهم  ظنًا  لبناين  مواطن   800
مل  ذلك  اأن  اإل  الإ�صرائيلية.  الإعتداءات  من  �صتحميهم 

اإىل  اأدى  املركز مما  الإ�صرائيليون  يح�صل، فقد ق�صف 

اإ�صت�صهاد 106 مواطنني، معظمهم من الأطفال والن�صاء 

ال�صالم  حفظ  جنود  من  عددًا  اأن  نن�صى  ول  والعجزة. 

اأ�صيبوا يف املجزرة.

)اليونيفيل(  لبنان  يف  املوؤقتة  املتحدة  الأمم  قوة  جنود 

واملاأوى  الطعام  معهم  وتقا�صموا  املواطنني،  اإ�صتقبلوا 

اأو�صاع  تابعوا  املجزرة  وبعد  الع�صيبة،  والأوقات  والدواء 

هذه  ين�صوا  اأن  اأبدًا  قانا  �صكان  ي�صتطيع  ول  امل�صابني. 

الت�صحيات التي قدمتها قوات حفظ ال�صالم.

واإ�صتمرت هذه العالقة الوطيدة بعد �صدور القرار1701، 

وبعد اإعتداءات متوز 2006، التي وقعت خاللها جمزرة 

احلربية  الطائرات  �صنت  فقد  اجلليل.  قانا  يف  ثانية 

قانا  اأحياء  اأحد  يف  �صكني  مبنى  على  غارة  الإ�صرائيلية 

مبلجاأ  اإحتمت  قد  العائالت  وكانت  بال�صكان.  املكتظة 

التابعة  الإيطالية  الكتيبة  وجنود  الأهلية  واجلمعيات 

لليونيفيل، التي قدمت العديد من الهبات العينية.

ول بد يل من التاأكيد اأن قوات حفظ ال�صالم قد اأ�صافت 

على  �صاعد  مما  اإن�صانية،  مهمة  الأ�صا�صية  مهمتها  اىل 

توطيد عالقاتها مع املجتمع الأهلي.

ونحن يف قانا اجلليل، وتقديرًا لدورهم، قررنا، بالتعاون 

ال�صيدة رندة بري،  تراأ�صه  الذي  مع جلنة مهرجان �صور 

قانا  مغارة  موقع  �صنويًا يف  امليالد  اإحتفال  اإقامة  تكري�س 

على �صرف قوات حفظ ال�صالم. وقد تكر�س هذا الإحتفال 

كعرف �صوف نحر�س على اإ�صتمراره. 

املوؤقتة يف  املتحدة  الأمم  قوة  تبقى  اأن  الأمل يف  ويحدونا 

تعمل  املتحدة  الأمم  ل�صرعية  منارة  )اليونيفيل(  لبنان 

يعي�س  العنف،  ينبذ  ال�صالم،  ملوؤه  اأف�صل  قيام عامل  على 

فيه جميع الأمم �صوا�صية، من دون متييز اأو تف�صيل لدولة 

على ح�صاب اأخرى.

حممد عطية ـ رئي�ص بلدية قانا



الأمن  جمل�س  عن  ال�صادر   1325 القرار  ُو�صف  وقد 

م�صاوية  م�صاركة  اإىل  دعا  لأنه  وذلك  "الثوري"،  بالبيان 

للمراأة واإنخراط كامل لها يف جميع اجلهود ل�صون وتعزيز 

ال�صلم والأمن.

لكن هل جنح الأمر؟   

يف تقريٍر لالأمني العام لالأمم املتحدة، بان كي مون، �صدر 

خالل العام املن�صرم عن التقدم املحرز يف تنفيذ القرار 

اجلن�صني  بني  امل�صاواة  ثقافة  "اإن  يلي:  ما  جاء   ،1325
عمومًا  ترت�صخ  والأمن  ال�صلم  جمالت  يف  املراأة  ومتكني 

رغم البطىء احلا�صل".

بني  التفريق  عدم  اإ�صرتط  الأمن  جمل�س  اأن  اإىل  اإ�صارة 

اجلن�صني يف كثري من قراراته ال�صادرة منذ عام 2000. 

من  دولة  ع�صرة  اإثنتي  من  اأكرث  قامت  املجال،  هذا  ويف 

الدول الأع�صاء بو�صع خطط عمل لتنفيذ القرار ، متامًا 

كما فعلت منظومة الأمم املتحدة باأ�صرها.

ن�صوب  منع  يف  املراأة  دور  اأهمية  على  القرار  �صدد  كما 

اإىل  ا�صار  قد  بان  ال�صيد  العام  الأمني  وكان  ال�صراعات. 

م�صروع لبنان "متكني املراأة: العمل ال�صلمي نحو الإ�صتقرار 

على  رّكز  والذي   ،2006 عام  يف  اطلق  الذي  والأمن" 

الأ�صباب اجلذرية لل�صراع والتمكني الإقت�صادي للمراأة.

عن  يبحثون  �صوف  القادم  العام  يف  املعّلقني  اأن  بيد 

دلئل التقدم من خالل املقايي�س املعتادة، واأعني بذلك 

يف  الن�صاء  اأعداد  املثال  �صبيل  على  الأعداد،  مقايي�س 

التي  البلدان  يف  وخا�صة  الوطنية،  واملجال�س  الربملانات 

يف  الن�صاء  اأعداد  اإىل  اإ�صافة  �صراعات،  فيها  حدثت 

بعثات حفظ ال�صالم.

و�صاعدت  �صراعات  �صهدت  التي  الدول  من  العديد  ويف 

موؤخرًا، حددت  اإليها  الإ�صتقرار  اإعادة  املتحدة يف  الأمم 

لهن  تتيح  للن�صاء  )كوتا(  ح�ص�صًا  اجلديدة  الد�صاتري 

الدخول اإىل املجال�س الوطنية.

يف العام القادم )2010(، �صتحتفـل الأمم املتحدة و�رشكاوؤها 

بالذكـرى العا�رشة على �صدور القرار التاريخي رقم 1325 

الذي اأتاح للمراأة امل�صاركة يف تعزيز مبادرات ال�صالم، مبا يف ذلك 

مهمات حفظ ال�صالم.

املراأة وال�صالم والأمن 

من منظور الأمم املتحدة

وكـان الأمني العـام ال�صيد بان قـد 

ا�صار اإىل م�رشوع لبنان "متكني املراأة: 

العمـل ال�صلمي نحـو الإ�صتقرار 

والأمن" الذي اطلق يف عام 2006، 

والذي رّكز على الأ�صباب اجلذرية 

لل�رشاع والتمكني الإقت�صادي للمراأة.

�صوزان مانويل

للت�صدي  الأبعاد  ومتعددة  النطــاق  وا�صعــة  عمليات 

حفظ  جنديات  اإىل  احلاجة  منت  الأهلية،  للحروب 

ال�صالم. وهذه البعثات اجلديدة مفّو�صة بت�صهيل العملية 

تعزيز  فيها من خالل  تعمل  التي  البلدان  ال�صيا�صية يف 

احلوار الوطني وامل�صاحلة، وحماية املدنيني، وامل�صاعدة 

اإدماجهم، ودعم تنظيم  يف نزع �صالح املقاتلني واإعادة 

يف  وامل�صاعدة  الإن�صان،  حقوق  وحماية  الإنتخابات 

اإ�صتعادة �صيادة القانون.

اأنه  اأثبتت جنديات حفظ ال�صالم  ويف جميع هذه امليادين، 

ميكنهن اأداء نف�س الأدوار، وفقًا لنف�س املعايري، ويف ظل 

الرجال.  نظرائهن  مثل  متامًا  ال�صعبة،  الظروف  نف�س 

ويف كثري من احلالت، تكون املراأة يف و�صع اأف�صل لتنفيذ 

مع  التوا�صل  جمالت  يف  �صيما  ل  ال�صالم،  حفظ  مهام 

الن�صاء،  �صجــون  يف  والعمــل  اجلن�صـي،  العنف  �صحايا 

واإعادة  ت�صريحهن  فرتة  يف  ال�صابقات  املقاتالت  وم�صاعدة 

دجمهن يف احلياة املدنية وتاأهيل طلبة ال�صرطة. ويف كثري 

القدوة،  دور  ال�صالم  حفظ  جنديات  توؤدي  الأحيان،  من 

املجتمعات  يف  والفتيات  للن�صاء  اإلهام  م�صدر  تكن  حيث 

التي يعملن فيها والتي ي�صيطر عليها غالبا الرجال.

ال�صالم  ق�صم  رئي�صة  مانويل  �صوزان  ال�صيدة  ـ  مانويل  �صوزان 

والأمن يف دائرة الإعالم يف الأمم املتحدة بنيويورك.

العراقي  الربملان  يف  الن�صاء  عدد  اأن  اإىل  الإ�صارة  جتدر 

اأعلى مما هو عليه  اأي  احلايل يبلغ 74 اإمراأة )25%(، 

اأع�صاء  ثلث  فاإن  كذلك  الغربية.  البلدان  من  العديد  يف 

اجلمعية التاأ�صي�صية اجلديدة يف نيبال، يف مرحلة ما بعد 

ال�صراع، هم من الن�صاء.

الن�صبة  اأكرث من  ن�صاًء  املواطنون  اإنتخب  اأفغان�صتان،  ويف 

الن�صاء  ت�صغل  حيث   ،25% وهي  الربملان  يف  املطلوبة 

91 من اأ�صل 361 مقعدًا، ال اأن اأفغان�صتان غارقة حاليًا 
مبركز  يتعلق  قا�ٍس  قانون  اإقرار  ب�صبب  داخلي  جدل  يف 

املراأة يف الأ�صرة، مما ي�صري اإىل ن�صال طويل اأمام املراأة 

الأفغانية من اأجل نيل حقوقها.

مهمات  يف  املراأة  دور  تو�صيع  اإىل   1325 القرار  دعا  كما 

حفظ ال�صالم الدولية، ويف 29 اأيار، �صتحتفي منظمة الأمم 

العاملي  باليوم  ال�صنوي  اإحتفالها  املراأة خالل  بدور  املتحدة 

للعاملني يف حفظ ال�صالم التابعني لالأمم املتحدة، و�صيكون 

الإحتفاء دعوة للعمل الدوؤوب من اأجل مزيد من النجاح. 

بعد اإعتماد القرار 1325، وا�صلت الأمم املتحدة والدول 

التقدم  ولكن  اأهدافه،  حتقيق  اأجل  من  العمل  الأع�صاء 

املحرز ل زال بعيدًا عن الطموحات املاأمولة.

اإ�صارة اإىل اأن الن�صبة املئوية للموظفات املدنيات يف مهمات  

التقدم  لكن  املئة.  40 يف  نحو  اإىل  و�صلت  ال�صالم  حفظ 

كان اأبطاأ كثريًا يف ما يتعلق بالن�صاء اللواتي يرتدين الزي 

املتحدة  لالأمم  التابعة  ال�صالم  حفظ  لبعثات  الع�صكري 

اأقل  الن�صاء  ت�صكل  اإذ  الأع�صاء،  الدول  فيها  ت�صاهم  التي 

من 3 يف املئة من القوات الع�صكرية حلفظ ال�صالم )ت�صكل 

10.000 �صرطي،  جمموعه  مما  الن�صاء ما ن�صبته 8% 

80.000 جندي(. جمموعه  مما  و2% 

املتحدة  لالأمم  التابعة  ال�صالم  حفظ  بعثات  حتول  ومع 

اإطالق  وقف  اإتفاقات  مراقبة  يف  التقليدي  دورها  من 

النار واحلدود بني الدول ذات ال�صيادة اإىل القيام بتنفيذ 
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لأجلها كتب ال�صعراء 

ومتايلت اأقالم الأدباء

اأعطوها حقها كج�صد

ون�صوا اأنها من العقالء

ن�صو اأنها اأجنبت العلماء

اأن ب�صمودها، هزمت الأعداء

علمت الأجيال ما معنى العطاء

�صهرت، وتعبت، وحتملت العناء

وباتت عيناها غيومًا يف ال�صماء

تلبدت واأمطرت فوق و�صادة امل�صاء..

وذات �صباح... نه�صت..

كعا�صفة هوجاء

اإقتلعت حواجز اخلوف، واأزالت اآثار البكاء

ورفعت بيدها �صالح العلم

بوجه من �صلبوا حقوق الن�صاء

اأ�صمهان طعمة هي احدى ال�صابات امل�صاركات يف م�رشوع اليونيفيل ـ نبع لتمكني املت�رشبات من �صفوف الدرا�صة يف جنوب لبنان )راجع �ص 13(، 

وقد ا�صتوحت الق�صيدة من م�صاركتها يف امل�رشوع.

 ق�صيــدة للن�صــاء
اأ�صمهان طعمة طعمة




