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كـرمت
يف � 29أيار  2009املا�ضي �صادف اليوم العاملي للعاملني يف حفظ ال�سالم التابعني للأمم املتحدة ،وبهذه املنا�سبة ّ
منظمة الأمم املتحدة الن�ساء امل�شاركـات يف بعثات حفظ ال�سالم يف جميع �أنحاء العامل .و�إحتفا ًء بدور املــر�أة يف جمال حفظ
للتو�سع يف مو�ضوع املـر�أة وحفـظ ال�سالم .ويف هذا الإطار� ،سـوف ننظر
ال�سـالم ،ف�إن جملة اجلنــوب �ستخ�ص�ص هذا العدد ّ
من منظـور �أ�شمل لنتعرف على الطريقـة التي �إ�ستطاعـت من خاللها املر�أة ،من و يف جنوب لبنان� ،أن تتغلب على التحديات
ال�شخ�صية والإجتماعية ،التي زادتها �سنوات النزاع والإ�ضطراب الطويلة �صعوبة.
ن�ستهل مقاالتنا بتوجيه حتية لن�ساء قوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة
(اليونيفيل) يف الزي الع�سكري من خالل مقال ُنربز فيه تنوع الأدوار
التي يقمن بها ،وخا�صة تلك الأدوار التي �إ�ستطعن من خاللها حتطيم
القوالب النمطية التقليدية للأعمال التي ُيتعارف عليها ب�أنها «حكر
على الرجال»  ،ونذكر منها على �سبيل املثال ال احل�صر :قيادة عربة
مدرعة ثقيلة� ،أو العمل يف جمال عمليات �إزالة الألغام ذات اخلطورة
العالية .ويت�ضمن هذا املقال مقتطفات ق�صرية من مقابالتنا مع
ه�ؤالء ال�سيدات ،حتدثن خاللها عن جتاربهن و�آمالهن وتطلعاتهن.
بعد ذلك ننتقل �إىل الن�ساء ال�ضباط يف القوات امل�سلحة اللبنانية،
حيث نلحظ �إختالف ًا مثري ًا للإهتمام :ففي حني �أن املر�أة يف
اليونيفيل حتاول التك ّيف مع و�ضعها ب�سبب بعدها عن البيت
والأ�سرة ،جند �أن التحدي بالن�سبة لنظرياتهن يف اجلي�ش اللبناين
يتمثل يف حتقيق التوازن بني الإحتياجات العائلية اليومية ومتطلبات
احلياة الع�سكرية .ويف كلتا احلالتني ،يظهر بو�ضوح �أن املر�أة ال ت�ؤدي
فقط نف�س املهام بامل�ساواة مع الرجل ،بل �أنها تتفوق عليه يف بع�ض
الوظائف الأ�سا�سية يف اجلي�ش وعمليات حفظ ال�سالم.
ويف ال�سياق نف�سه ،نلتقي بعميدة الأن�شطة الإجتماعية يف لبنان،
ال�سيدة رباب ال�صدر ،التي �أخذت �سعة الأفق عن �شقيقها الإمام
مو�سى ال�صدر ،وحملت ر�سالته بحما�س منقطع النظري .فما حققته
من �إجنازات يدفع املرء لإعتبارها منا�ضلة بارزة يف �سبيل ق�ضية
املر�أة ،علم ًا �أنها يف طريقة عملها وحياتها متوا�ضعة �إىل �أبعد ما
يكون .ال�سيدة ال�صدر تدعو لإتباع نهج �شامل للتنمية الإجتماعية،
وتدعو �إىل جمتمع ي�ضطلع فيه الرجل واملر�أة ب�أدوار تكاملية .وحتقيق ًا
لهذه الغاية ،تعمل على متكني املر�أة لأداء دورها ب�صورة �أكرث فعالية.
وكمثال على النجاح يف احلياة املهنية للمر�أة� ،إخرتنا رىل
نورالدين ،امل�ست�شارة الدبلوما�سية لرئي�س احلكومة اللبنانية.
تتحدث الآن�سة نورالدين عن جتربتها :من ذكرياتها الأوىل
كطفلة يف قرية خربة �سلم اجلنوبية-قرية اجدادها� ،إىل عملها
كدبلوما�سية و�إىل تطلعاتها امل�ستقبلية بالن�سبة لبلدها .وتُظهر
ق�صتها كيف �أن الطموح والإ�صرار ميكن �أن يفتحا العامل �أمام
املر�أة بغ�ض النظر عن اخللفية التي ت�أتي منها.

ما هو القا�سم امل�شرتك بني �صناعة الدمى والتوعية يف حقوق
الإن�سان؟ �إنه بال �شك متكني الفتيات على التعامل مع حتديات
احلياة اليومية العادية .تعرفوا على م�شروع لتمكني الفتيات
املت�س ّربات اللواتي تركن �صفوف الدرا�سة ،وهو م�شروع م ّولته
اليونيفيل و�إ�ضطلعت به منظمة نبع  ،فجمع بني التدريب املهني
وحلقات العمل الإجتماعي والثقايف ،وكل ذلك لفائدة الفتيات اللواتي
�إ�ضطررن للت�س ّرب من املدر�سة ب�سبب احلروب واملحن.
ثم تخربنا الراهبة الأخت �إميلي طنو�س ،وهي مربية �أجيال ونا�شطة
�سالم من مرجعيون ،كيف تعمل على تن�شئة «املواطن امل�س�ؤول» ،لي�س
فقط داخل مدر�ستها ،بل تتجاوزها �إىل خارج الأ�سوار من خالل
مبادرة طبول ال�سالم.
يلي ذلك �شهادة على روح الإ�صرار التي تتحلى بها ن�ساء جنوب
لبنان ،ق�صة دعد �إ�سماعيل ،ال�سيدة التي ح ّولت معاناتها ال�شخ�صية
�إىل م�ؤ�س�سة خلدمة ال�صالح العام .فبعد �أن رزقها اهلل بطفل ذي
حاجة خا�صة ،ورغم الدمار الذي حلق بقريتها عيتا ال�شعب ،وجدت
ال�سيدة دعد من �صعوباتها حافز ًا لتبني ،ثم تُعيد بناء مركز لتوفري
الرعاية ال�صحية لكثري من الأطفال املحرومني من الرعاية يف
املنطقة ،والحق ًا جتاوزت خدمات مركزها املنطقة لت�شمل جميع
�أنحاء جنوب لبنان.
و�أخري ًا ،وبعد مرور ع�شر �سنوات على بدء تنفيذ قرار جمل�س الأمن
الدويل رقم ُ ،1325نق ّيم دور املر�أة يف تعزيز ال�سلم والأمن على
النحو املن�صو�ص عليه يف القرار املذكور ،حيث ت�ستعر�ض ال�سيدة
�سوزان مانويل رئي�سة ق�سم ال�سالم والأمن يف دائرة الإعالم يف
الأمم املتحدة بنيويورك ،بع�ض الإجنازات التي مت حتقيقها ،الفت ًة
�إىل �أن التقدم املحرز ال زال دون امل�ستوى امل�أمول.
وال تن�سوا الإطالع على العامود املنتظم للبلديات ،حيث نعر�ض يف
هذا العدد ملحة عن بلدة قانا ،ونن�شر كلمة من رئي�س بلديتها.
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تنازل
ال ت�شري العالمات �أو طرق عر�ض املواد يف هذه املجلة اىل �أيّ تعبري عن ر�أي من �آراء اليونيفيل ،يف ما يتع ّلق بالو�ضع القانوين لأي بلد �أو �أر�ض �أو مدينة ولأي من �سلطاتها� ،أو يف ما يتعلق بر�سم حدودها.
وال مت ّثل بال�ضرورة الآراء املعرو�ضة�،سيا�سات اليونيفيل �أو مواقفها ،كما ال ي�ش ّكل ذكر الأ�سماء �أو العمليات التجارية �أيّ ت�سويق لها.

املر�أة يف اليونيفيل:

عن�رص �أ�سا�سي يف حفظ ال�سالم يف اجلنوب

يف هذا العدد من جملة اجلنوب امل�ستوحى من مو�ضوع اليوم العاملي للعاملني يف حفظ ال�سالم التابعني للأمم املتحدة،
جتولنا يف �أنحاء جنوب لبنان ملقابلة جنديات حفظ ال�سالم.
وما نود الإ�شارة �إليه هو �أن هناك جمموعة وا�سعة من املهام التي ت�ضطلع بها جنديات حفظ ال�سالم ،نذكر منها
على �سبيل املثال ال احل�رص :تقدمي اخلدمات الطبيـة ،الأن�شطـة التفاعليـة مع ال�سكان املدنيني ،قيادة املركبات
املدرعة الثقيلة وت�شغيل معدات املراقبة اجلويـة .وكـل هذه املهام ت�شهد على الدور الأ�سا�سي الذي تلعبه
املـر�أة يف حتقيق ال�سـالم والإ�ستقرار يف جنوب لبنان.
وخالل جـولتنا التي بـد�أت من النـاقـورة ،مرور ًا بتبنني ،و�صو ًال �إىل مرجعيون ،زرنا مواقع اليونيفيل ،و�إطلعنا
على املهام اليوميـة التـي تقـوم بها الن�ساء ،وعلـى اخلربات التـي �إكـت�سبنها من خـالل عملهن ،وحتدثنا معهن
عن تطلعـاتهـن للبنـان.
ويف ال�صفحات التالية نعر�ض ر�ؤية جزئية ،ولكنها وا�ضحة ،عن دور ه�ؤالء ال�سيدات يف قوات حفظ ال�سالم.
النقيـب نـور �إيـزاين بتيينـي� ،ضـابـط تعـاون مـدين-ع�سكـري من ماليزيـا،
التعـرف علـى لبنـان و�شعبـه.
حتـب ّ

«مـن النـادر �أن ت�ش ــارك
اجلنـديـات املالي ــزيـات يف
بعثات حفظ ال�سالم التابعة
للأمم املتحــدة ،و�أنا �أعترب
م�شاركتـي فر�صـة عظيمــة.
من خـالل عملــي ك�ضـابـط
تعــاون مـدنــي-ع�سـكــري
�إكت�سبت خربات كبرية يف
جمال التفاعــل مع ال�سكان
املحليني� ،إ�ضاف ــة �إىل �أنني
تعـ ّرفت على لبنان عن كثب.
ويحدوين الأمل يف �أن ال�شعب
اللبناين �سوف يوا�صل
العمل علــى حت�سني و�ضــع
بــالده و�أن يبقـى لبنان
مبن�أى عن احلروب».

املالزم تينغلي بينغ ،طبيبة �أ�سنان من ال�صني ،تفتقد لإبنتها التي تبلغ ثالث
�سنوات من العمر ،وتع ّو�ض عن هذا النق�ص العائلي يف رعاية الأيتام.

«ي�شرفني وي�سعدين �أن �أ�شارك يف بعثة الأمم املتحدة هذه حلفظ ال�سالم .لدى و�صويل مل
�أكن مت�أكدة من قدرتـي على التوا�صـل مع املر�ضى من خمتلف البلـدان ،لكنني �سرعان ما
�أدركت �أن الأمر لي�س بال�صعوبة التي كنت �أظنها ،و�إن كانت ال تزال تعترب حتدي ًا كبري ًا
بالن�سبــة لــي .على مدى ال�شهرين املا�ضيني� ،شاركت يف العديــد من الأن�شطــة التفاعلي ــة
مــع ال�سكان ،مبا يف ذلك برنامج تبــادل طبي مع طاقم ال�صليب الأحمـر اللبنانـي ،ويــوم
ترفيه ــي للأطفـال يف مرجعيــون� ،إ�ضاف ــة �إىل �أنني �ساهمـت يف تقدمي الرعايــة الطبي ــة
للأيتـام واملواطنني يف الناقورة .ورغم �إنهماكــي يف عملـي ،ال زلــت �أفتقــد لعائلتـي كثريا،
وخا�صة �إبنتي البالغة ثالث �سنوات من العمر ،ال �سيما �أنه مل ي�سبق يل �أن فارقتها».

�ضابط ال�صف ناتا�شـا ليبينز ،تعمل يف الإدارة الفنية للأ�سلحة على منت ال�سفينـة البلجيكية
"ليوبولد واحد" التابعة لقوة اليونيفيل البحرية .تتخطى امل�صاعب التي تعانيها على منت
ال�سفينة  ،وهي فخورة بامل�شاركة يف هذه البعثة.

«�أنا فخورة بكوين جزء من بعثة حفظ �سالم ،ال �سيما
�أنني �أ�سـاهم من خاللهـا يف م�ســاع ــدة النا�س� .أعم ــل
هنا على منت ال�سفينـة يف �صيانـ ــة �أجهزة الكــومبيوتـ ــر.
�أحب القيام بهذا العمل ،فهـو ي�شعـرين ب�أنني قمت بعمل
مهم .ب�صفتي عن�صـر يف قوة اليــونيفيــل البحرية� ،أعمل
مع زمالئــي على حماية لبنـان من عمليات ال�شحن غري
ال�شرعيــة ،واجلمي ــع على منت ال�سفين ــة يعمـل كفـري ــق
واحد ،لأنه �إذا كــان هنــاك عن�صــرا واحــدا ناق�صا على
منت ال�سفينة تكون النتيجـة �أن عملنا ال يكون مكتمـ ًال� .إن
عملنا �شبيــه بال�سل�سلــة� ،إذ علينا جميع ًا �أن ندعم بع�ضنا
البع�ض .مبا �أننـي بعـيدة جد ًا عن دياري ،ف�إنني بطبيعــة
احلال� ،أفتقد لعائلتي و�أ�صدقائي .وبالإ�ضافة �إىل ذلك� ،أفتقد لأمور �أخرى قد يعتربها البع�ض ب�سيطة ،ولكن ال
يعرف الإن�سان قيمتها �إال عندما يعمل يف البحر ،مثل �أخذ حمام �ساخن ،والتمدد على الأريكة».

الرقيب �ساندرا بوا�سييه ،قائدة فريق فرن�سي م�ضاد
وتقدر التعاون مع
للطائرات ،جتد النا�س هنا ودودين جد ًا ّ
اجلي�ش اللبناين.

املالزم �أول غونكا فيدان ،طبيبة تركية ،تبذل كل جهودها مل�ساعدة الن�ساء والأطفال،
وت�ستطيع �أن تقر�أ فنجان القهوة.

"�إنه لي�سرين �أن �أكون جزء ًا من بعثة الأمم
املتحــدة حلفظ ال�سالم ،و�أن �أرى �أثــر عملنـا
علـى حياة النا�س� .إن جنديات حفظ ال�سالم
يقمن بدور هـام يف التوا�صـل و�إقامــة عالقـات
الود مع ال�سكان املحليني� .أبذل ق�صارى جهدي
لأقـوم بعملي على �أكمل وجــه ،وكل يوم �أ�س�أل
نف�سي عما �إذا كان ب�إمكانــي �أن �أفعـل املزيــد
مل�ســاعدة النا�س ،وبخا�صة الن�ساء والأطفال.
ال �أريـد لهم �أن يعي�شوا حيـاتهـم بقلـق .عندما
و�صلت �إىل خميمنا هذا كنت ال�ضابط (املر�أة)
الوحيــدة ،و�إفتقــدت كثيــر ًا لعـائلتـي ،وخا�صــة
�أختي ،وكنت �أعي�ش على الذكريات الطيبة� .أما
الآن ،فبت �أفكر بالأ�شياء التي �س�أفتقدها هنا،
خا�صة �أنني �س�أغادر قريب ًا".

«�أعمل يف لبنان كجزء من الفريق امل�سـ�ؤول عن املراقبة اجلوية
والربيــة ،لي ًال ونهار ًاُ .ي�سهم عملنا يف حفظ الأمـن العـام ،ونعمل
ب�شكل وثيق مع القـوات امل�سلحة اللبنانيـة .ال�شعب اللبناين منفتح
جد ًا .ذات مرة كنت يف مهمة �إ�ستطالعي ــة ،وعند و�ص ــولنا �إىل
موقعنا� ،إلتقينا ببع�ض اللبناني ــني الذي ــن دعونا لتناول الطعـام
معهم� .أمتنى �أن ي�أتي اليوم الذي يعي�ش فيه اللبنانيون ب�سالم ودون
خوف».

املالزم طيار فران�شي�سكا �أهولو ،م�س�ؤولة اعالمية من غانا ،ترى
رابطا بني ال�شعـب اللبناين واجلي�ش لتحقيــق الهـدف امل�شـرتك
املتمثل يف ال�سالم.
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«�إن م�شاركتي يف بعثة حلفظ ال�سالم
تعني �أنني �أ�س ــاهم يف �إحــالل ال�ســالم
يف املنطقــة التــي يعيــ�ش فيهـا �إخـوت ــي
و�أخواتي يف جنوب لبنان .خالل �أدائي
لـواجبات ــي هنا� ،أتيحـت لــي الفر�صـ ــة
للتفاعل مع جنود حفظ �سالم من بلدان
�أخــرى كثي ــرة ،ومـن ثقـافــات وعـادات
خمتلفـ ــة ،وهـي جتـربــة ال تن�سـى� .إننـا
جميعـ ًا نعمل كفريق واحد ،ون�سعى نحو
حتقيــق هـدف م�شتـرك واحــد� ،أال وهو
احلفاظ على ال�سـالم يف جنــوب لبنان.
لقد قط ــع لبنــان �ش ــوطـ ًا كبي ــر ًا يف مـا
يتعلق بال�سالم والأمن ،وخا�صة يف اجلنوب .ويحدوين الأمل يف �أن ي�ستمر ال�شعب اللبناين يف دعم اليونيفيل والقوات
امل�سلحة اللبنانية من �أجل حتقيق ال�سالم الدائم يف بالدهم».
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العريف �ستيفاين جرياردز ،م�س�ؤولة عن فريق كالب الك�شف عن املتفجرات
من بلجيكا ،ولديها �رشيكة مميزة� ،إنها كلبتها «�آبي».
«هــذه هي املــرة الأولـى التـي
�أ�شارك فيها ببعثة حفظ �سالم
تـابع ـ ــة للأمم املتح ــدة .لــدي
�شريكــة مميــزة جــد ًا� ،إ�سمهــا
«�آبـ ــي» ،وهــي كلب ــة مدربـ ــة
للك�شـف عن املتفجــرات� .أجــد
�أن ال�شعــب اللبنانـ ــي م�ضيـاف
ج ــد ًا وودود� .أمتنــى �أن ينع ــم
النا�س هنا بال�س ــالم الدائـ ــم،
و�أن يوا�صلوا العمل على تطوير
و�إعادة �إعمار بالدهم».

املالزم ثاين فيفيانا كونتي من �إيطاليا ،م�ست�شارة وطنية لقائد القطاع الغربي يف
اليونيفيل ،وتعتقد �أن الن�ساء ميكنهن امل�ساعدة يف تعزيــز الوعي العام حول دور
قوات اليونيفيل.

العريف يوالندا الرا من �أ�سبانيا ،تقود ناقلة جند مدرعة ،حتب م�ساعدة
الأطفال املر�ضى ،او معاجلة الأغنام اجلريحة.
«هذه البعثة الثانية حلفظ ال�سالم التي
�أ�شارك فيها ،و�إنــه ل�شرف يل �أن �أكـ ــون
جزء ًا من اليونيفيل� .أعمل ك�سائقة ناقلة
جند مدرع ــة ،و�أ�شعــر ب�أننـي حمظوظ ــة
لأنني �أ�ش ــارك بدوريات يومي ــة �أ�ستطيع
مــن خاللـها مقابل ــة ال�سكان املحلي ــني.
�ساعدت يف �أحد املرات طف ـ ًال مري�ضـ ـ ًا،
ويف ع ــدة منا�سبــات متكنــت �أي�ضـ ًا من
م�ساعدة رعاة املا�شيـة يف رعاية الأغنام
اجلريحـة .ورغم كل ن�شاطاتـي اليوميــة،
ف�إنني �أفتقد لوالداي كثري ًا ،و�أت�صل بهما
يومي ًا ،فمجـرد �سماع �صوتيهما ي�شعرنــي
بالإرتياح .يف كــل يوم �أحتدث فيه معهما
�أ�شعر �أن موعــد لقائنــا ببع�ضنــا البع�ض
�أ�صبح �أكرث قرب ًا».

م�س�ؤولة التمري�ض النقيب بيماال كــوماري موكــتان ،وامل�س�ؤول
الطبي النقيب الدكتور رينو �رشي�ستا ،كالهما من النيبال ،وهما
معجبان بالتبادل الثقايف مع املجتمعات املحلية.

«ي�شرفني �أن �أكــون جزء ًا من هــذا امل�شروع الكبري للأمم املتح ــدة الذي يهــدف �إىل
حتقيــق ال�سـالم والإ�ستقــرار يف لبنان .لقـد �إلتقيت الكثي ــر من الن�سـاء اللوات ــي
و�صفن يل جتربتهن خالل احلرب� .أمتنى �أن يعي�ش اللبنانيون حياة طبيعية بعيدة عن
احلروب .لأ�سباب ثقافية ،ن�ستطيع نحن كجنديات حلفظ ال�سالم �أن نتوا�صل ب�سهولة
مع الن�ساء املحليات ،و�إذا ما �شرحنـا لهن مهام وواليــة الي ــونيفي ــل ،ف�إنهن بدورهــن
�سوف ي�شرحنها لأ�سرهــن و�أ�صدقائهـن ،وهذا ما ي�ساعدنا على خلق فهم �أف�ضـل لدور
اليــونيفيــل .كما �أنني �أع ّلم اللغة الإيطالية للأطفال يف دار الأيتام املحلية وللمواطنني
يف تبنني� .إن هذا التفاعل املتبادل ي�ساعدين على فهم لبنان ب�شكل �أف�ضل يوم ًا بعد يوم».

ليـزا ريفكي مع املقـدم دييغـو فـولكـو ،النقيـب �أنخـل �إ�سكـريبانـو ماركيـز ،املـالزم �أول
مـاري ترميـويا ورانية بدير .ت�صويـر با�سكـال غـوريـز ماركـو�س

«�إننا ن�شعر بالفخر لكوننا جزء من بعثة الأمم املتحدة حلفظ ال�سالم .قمنا
مـ�ؤخ ــر ًا بتنظيم برنامــج ترفيه ــي ،و�أتيحــت لنا الفر�ص ــة للعم ــل مـع
ال�سكـان املحليني حيث ام�ضينا وقت ًا ممتعـ ًا .لقد قدمنا خ ــالل البــرنامــج
بع�ض الرق�صات الرتاثية النيبالية التي �أُعجب بها احل�ضور كثري ًا .وبغية
التغلب على �صعوبات التوا�صل ،ن�ستخدم �أيدينا للغة الإ�شارة �أو ن�ستعــني
مبرتجمينا .نتمنى �أن تنعم املنطقة بال�ســالم والإ�ستقرار �إىل الأبد� .إننا
نع ّو�ض عن �إفتقادنا لوطننا و�أهلنا و�أ�صدقائنا بفريق العمل املميز الــذي
�إ�ستطعنا تكوينه هنا ،وهو مبثابة عائلتنا الثانية».

املر�أة ت�ضيـف رونق ًا
�إىل القـوات امل�سلحة
اللبنانية

تدريبات قا�سية :الن�ساء يف اجلي�ش اللبناين يخ�ضعن لتدريب �صارم

«املــر�أة تثبت يــوم ًا بعــد يــوم �أ ّنها تبــرع يف املجــاالت
الأكثـر حكــر ًا على الرجــال كامل�ؤ�س�س ــة الع�سكريـ ــة»،
تفيـ ــد الرائ ـ ــد طب�ش ــوري لتكمـ ــل قائل ـ ــة« :يف املهام
الإدارية ،تتفوق يف �أحيان كثرية على الرجل ،بخا�صة يف
جماالت تكنولوجيا املعلومات و�إدارة الأعمال واملحا�سبـة
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مل تعد ت�رسي اليوم مقولة «�إنّه عامل رجال» ،خ�صو�ص ًا يف عامل القوى
امل�س ّلحة ،واجلي�ش اللبناين ال ي�ستثنى من هذا االجتاه ال�سائد؛ هذا
ما علمت به جملة اجلنوب من الرائد الإداري رمي ّميني والرائد الإداري
مقر
كلود طب�شوري واملالزم �أول ماري �صعب اللواتي يخدمن يف ّ
قيادة اجلي�ش اللبناين.
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والتمري�ض وال�صيدلــة وطب الأ�سنان».
ورغم �أنّ املهام القتالي ــة ما زالــت خالي ــة من العن�صر
الن�سائي ،فجميع املتطوعات من �ضباط وجنود ،يخ�ضعن
لتدريــب ع�سكري ملدة �ستــة �أ�شهر ،تليــه تدريبات �سنويــة

“املر�أة تثبت يـوم ًا بعـد يــوم �أنّهـا
تربع يف املجاالت الأكرث حكر ًا على
الرجال كامل�ؤ�س�سة الع�سكرية”
ـ الرائد طب�شوري ـ

أحب حمل ال�سالح”
“�أنا ال � ّ

ـ املالزم �أول �صعب ـ

علـى الرماي ــة وتفكيك ال�س ــالح وتركيب ــه وغيــرها مــن
التمـاري ـ ــن.
«�أنا ال �أح ـ ّـب حم ــل ال�سـ ــالح» ،تق ــول املالزم �أول
�صعــب« ،ولكننــي ال �أخافـ ــه .بع ــد �أن تـد ّربـ ــت عل ــى
كيفية ا�ستعماله ،تع ّلمت �أن �أ�صبـح �صديقـة ال�س ــالح».
ميني بالثقــة
بدورهما ،ت�ؤ ّكد الرائد طب�شوري والرائد ّ
ذاتها ا�ستعـدادهما للعمــل القتالــي �إذا دعا الــواجب.
حالي ًا ،تعينّ الإناث اللواتي يخدمن يف اجلي�ش اللبناين
يف وظائف �إدارية بالكامل�« ،إذ ُيفتَح باب التطوع وفق
حاج ــة امل�ؤ�س�س ــة الع�سكريـ ــة ملختلـف االخت�صا�صات»،
كما �شرحــت طب�شــوري« ،ف�ض ًال عن �أنّ الثكنات لي�ست
جميعها جم ّهزة ال�ستقبال الإناث .واالختـالط يف بع�ض
الأماك ــن �أمر غيــر مقب ــول مــن املجتمع وال عـالقــة لـه
بقدرة املر�أة على �أداء مهامها».
ومع ذلك ،ف�إنّ تداف ــع الإناث للخدم ــة الع�سكريــة يفوق
توقعات اجلي�ش اللبناين نف�سه ،كما ت�شرح الرائ ــد ميني
�إذ «�أُق ِف َل باب التطوع الأخري قــبل انتهاء املهلــة املحددة
بخم�سة ع�شر يوم ًا نظــر ًا للعدد الهائ ــل الـذي و�ص ــل من
الطلب ــات».
ك ّلما خرجـ ــت املـالزم �أول �صعــب �إىل مكان عــام �س ــواء
للتب�ضع �أو يف زيارة �إىل مدر�سـة �أوالدها ،يغمرها �سحـرها
الق ــوي .فت�صف كيــف يتل ّهـف اجلميــع مــن كبـار و�صغــار
�إىل التحدث معها« .ال �أجـد يف نظراتهـم �سـوى االحتــرام
والإعجاب ...افتخار خا�ص بالبـزة الوطنيــة».
امل�ؤ�س�ســة الع�سكري ــة تهتم بعائالتهــنّ وت�سعى حلماي ـ ـ ــة
الروابط العائلية« ،لأنّ الع�سكري الذي يعاين من م�شاكل
يف بيت ــه ال ي ـ�ؤدي مهامـ ــه كما يجــب» على حـ ّد تعبي ــر
املالزم اول �صعــب .وهي جتــد يف كونهــا متزوج ـ ــة من
زميــل لها يف امل�ؤ�س�س ــة الع�سكرية نقطة �إيجابية من حيث

“�إ�ضافة �إىل كونه ف�سحة
الكت�ساب مهارات متخ�ص�صة،
فاجلي�ش فر�صة لتنمية خ�صال
التنظيم والدقة واحرتام الآخر
وامل�ساواة يف املعاملة”.
ـ الرائد ميني ـ

تفهمها وتف ّهم دوامات العمــل ال�صعب ــة التـي ت�ضطــر
�إلــى االمتثــال بها ،بينمــا ت�شيــر طب�شــوري ،املتزوج ــة
�أي�ض ًا من �ضابط يف اجلي�ش �إىل �أنّ لذلك بع�ض ال�سيئات
بالن�سب ــة للعائلــة عند حجز اجلي�ش ويف الأو�ضاع الأمنية
ال�صعبة التي ي�شهدها البلد« :احلياة الع�سكرية تتطلب
ت�ضحيات كثرية ،فالدوام لي�س كالوظيفة العادية مث ًال
حيث قد ت�ضط ّرين �إىل العمل �أيام الآحاد� ،أو يف الليل».
�إىل ذلك ،تنفيان � ّأي متييز بني الرجل واملر�أة يف اجلي�ش.
وت�ش ــرح طب�شــوري كي ــف �أنّ مر�ؤو�سيـها يتــوجهــون �إليهــا
بعبارة «�سيدنا» نف�سهــا املوجهـ ــة �إىل ال�ضبـاط الذكور،
احتــرام ًا لرتبتها و�شخ�صيتــها بغ�ض النظــر عــن ك ــونهـا
ذكر ًا �أو �أنثىّ .ثم ت�ضيف م�سرعة« :ولكن ذلك لي�س علــى
ح�ساب الأنـوث ــة»« .يف الــوقــت نف�سـ ــه ،ال يعني احلفــاظ
على الأنوثـ ــة �أن تطالب ال�ضابـط الأنثــى مبراعاة و�ضعها
ك ّلما �سنحــت الفر�صــة ،كما ال يعني الإفــراط باللطف يف
املعامل ــة» .بـل تعتقـد ب�شكـل عـام �أن على الرئي�س معاملـة
مر�ؤو�سيه ب�إن�سانية ،و�أن يكون �شديد ًا يف الآن نف�سه.
يف حني �أ ّكدت ال�ضباط الثالثة �صعوبة احلياة الع�سكرية،
�أجمعــن علــى �أنّ اجلي�ش �ساهم يف تقوي ــة �شخ�صيتهــنّ
وزيادة ثقتهنّ بالنف�س و�إ�شعارهنّ بالأمان .و�إ�ضافة �إىل
كونــه ف�سحــة الكت�ساب مهارات متخ�ص�ص ــة ،فاجليــ�ش
فر�صة لتنمية خ�صال التنظيم والدقــة واحتــرام الآخــر
وامل�ساواة يف املعاملـة« .هذا ما ي�س ّهل املهمة ن�سبي ًا علينا
للنجاح يف احلياة الع�سكري ــة» ،تقول الرائد ميني.

وت�ؤ ّكد ذلك املالزم �أول �صعب التي ت�شعــر �أ ّنها بف�ض ــل
خربتها يف اجلي�ش ،باتــت قادرة على اتخاذ القرار
ال�صائب يف �أغلــب الأحيــان.
ول ــدى �سـ ـ�ؤالنا ما �إذا كـانت ت ــربيتهما لأوالدهما �أ�شبــه
ب�أ�سطورة «احلكم الع�سكري» ،ر�أت الرائد طب�شوري �أنّ
احرتام الوقت والنظام والدقة هي من الأمور الإيجابية
ال ال�سلبي ــة التي تنتج ع ّما تر ّبــت علي ــه ه ــي يف احلي ــاة
الع�سكريـة« ،وال يـزال هناك وقت للج ّد ووقت للمـزاح».
م ــن جهتهــا ،تعت ـ ــرف �صع ــب �أ ّنها تقت ــدي باجلي�ش يف
منـ ــزلهــا ،مـ ـ�ؤكدة مــع ذلك �أنّ ما متنعـ ــه ع ــن �أوالدها
ال ي�صدر عن رغب ـ ــة بالتحك ــم بـل عــن �أ�سباب تربويـ ــة
�صحيحــة ،م�شرية �إىل اعتمادها نظام املكاف�أة على غـرار
م�ؤ�س�ستـها.
يف اخلتام ،فيما ت�شجع الرائد ّميني الن�ساء على االن�ضمام
�إىل �صفوف اجلي�ش ،تتحفظ �صعب وطب�شوري م�ؤكدتني
وجوب اقتناع الفتاة العميق قبل انخراطها ب�سبب �صعوبة
احليــاة الع�سكري ــة .و ُيجمِ ْعــنَ على �أنّ وج ـ ــود املر�أة يف
اجلي�ش اللبناين مينحه قيمة كبرية �إذ «يجعله ح�ضاري ًا
بالن�سبة جليو�ش �أخرى» ،كما �أ�شارت �صعب« ،وي�ضيف
�إليه الرتتيب والتنظيم» كما قالت طب�شوري ،لتخت�صره
بكلمتني« :عطاه رونق!».
رانيا حرب
يونيفيل ـ املكتب الإعالمي

تن�شئة الأجيال :ال�سيدة ال�صدر مع �أطفال يف مركز امل�ؤ�س�سة يف �صور

مع ًا من �أجل متكني املر�أة

ولدت ال�سيدة رباب �صدرالدين ال�صدر يف مدينة قم ب�إيران .وبتكليف
من الإمام مو�سى ال�صدر بد�أت يف عام  1963ن�شاطها الإجتماعي يف
لبنان ،حيث �ساهمت يف ت�أ�سي�س الفرع الن�سائي مل�ؤ�س�سات ال�صدر ،ومن
ثم �أ�صبحت مديرة م�ؤ�س�سة بيت الفتاة التي تُعنى بت�أهيل الفتيات
لدخول احلقل العام.
ومن ذلك احلني وحتى يومنا هذا ،تعمل ال�سيدة رباب
على تطوير م�ؤ�س�سات الإمام ال�صدر الإن�سانية التي تتوىل
ت�أهيل وتدريب املر�أة يف �شتى املجاالت.
عندما تزور ال�سيدة رباب ال�صدر يف مكتبها الواقع يف
فرع م�ؤ�س�سات الإمام ال�صدر مبدينة �صور ،ي�شدك للوهلة
خال .وما هي
الأوىل ذلك ال�سكون الذي ي�شعرك ب�أن املكان ٍ
�إال حلظات ،حتى يتحول املكان �إىل ما ي�شبه خلية النحل،
حيث تنبعث احلياة يف كل �أروقته ،وحينها تعرف �أهمية
العمل الذي تقوم به �سيدة لطاملا دافعت عن حقوق املر�أة.

ورد ًا على �س�ؤال حول دور املر�أة يف املجتمع ،قالت ال�سيدة
ال�صدر�« :إن اهلل عز وجل خلق الرجل واملر�أة لي�ساعد كل

العدد

05

حزيران

09 .

نحاورها يف مكتبها ،فتبادر بتوجيه حتية �إىل ق ــوة الأمم
املتح ــدة امل�ؤقت ــة العاملة يف جنوب لبنان (اليونيفي ــل)،
وبعد �أن �أثنت على جهودها يف حفظ الأمن ،بد�أ حديثنا
معها حول �ش�ؤون و�شجون املر�أة.
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عمل الإمام ال�صدر
يف خدمــة كــل
اللبنانيني ،م�سلمني
وم�سيـحيـني ،دون
تفريـق �أو متييــز.
ولكنه �أوىل اجلنوب
عنايـة خا�صة نظر ًا
للحـرمان الكبــري
الذي كان يعانيه
و�أ�ضافت« :يبلغ عدد العاملني يف م�ؤ�ستنا � 340شخ�ص ًا
من خمتلف الإخت�صا�صات ،هناك الإداري واملعلم
والتقني والدكتور� ...إلخ ،وكلنا نقوم بعمل جماعي لإجناح
امل�ؤ�س�سات� .أنا بطبيعتي �أحب التجديد والتحديث ،وال
�أحب �أن ي�سري العمل ب�شكل روتيني ،ف�أنا اليوم �أمار�س
ن�شاط ًا خمتلف ًا كلي ًا عن الن�شاط الذي كنت �أمار�سه يف
عام  1990مث ًال� .إن فريق عملنا رغم م�ؤهالته العالية،
يجدد معرفته من خالل امل�شاركة يف م�ؤمترات وور�ش عمل
ودورات تدريبية دورية لتحديث معلوماته ،ثم يوظفونها يف
خدمة امل�ؤ�س�سات� .إن الت�صميم والإ�صرار لدى املر�أة هو
الذي ي�ؤدي لتحقيق مبتغاها يف نهاية املطاف».

منهما الآخر يف تخطي �صعوبات احلياة .ثمة �أدوار من
املفرت�ض �أن ي�ؤديها الرجل ،و�أدوار �أخرى من �ش�أن املر�أة،
ولي�س هناك ما مينع تعاونهما مع ًا لتخطي ال�صعاب� .إن
التفاهم وامل�شاركة عامالن �أ�سا�سيان يف جناح احلياة
الزوجي ــة» .و�أ�ضاف ــت« :على ال ــمر�أة �أن تتحلـ ــى بالثق ــة
بالنف�س ،و�أن تعرف قدر نف�سها ،و�أن تدرك �أنها ت�ستطيع
�أن تكون ناجحة يف حياتها لأنها ال تختلف عن الرجل �إال
فيزيولوجي ًا .وعندما تدرك كل هذه الأمور ت�ستطيع �أن
ت�ؤدي ر�سالتها على �أكمل وجه ».

ويف معر�ض احلديث عن ن�شاطات م�ؤ�س�سات الإمام
ال�صدر ،قالت ال�سيدة رباب« :عمل الإمام ال�صدر منذ
ال�ستينيات يف خدمة املجتمع اللبناين .در�س و�ضع لبنان
و�إحتياجاته جيد ًا ،وبنا ًء على ما تو�صل �إليه و�ضع خطة
منظمة وبد�أ ب�إطالق امل�ؤ�س�سات� .أن�ش�أ مدار�س وم�ساجد
وم�ست�شفيات بجهود ذاتية .كان عمله موجه ًا للم�سلمني
وامل�سيحيني دون تفريق .كان يدر�س الو�ضع على الأر�ض
وينفذ مب�ساعدة فريق عمل متخ�ص�ص» .وعن بداية
عملها يف احلق ــل الإجتماع ــي ،قالــت« :بد�أت مبزاول ــة
العمل الإجتماعي يف �سن مبكرة ،حيث �أوليت �إهتمام ًا
بالن�شاطات املتعلقة ب�ش�ؤ�ؤن املر�أة».

وعندما �س�ألناها عن �سر جناحها ك�إمر�أة �شرقية� ،أجابت:
«�أود �أن �أ�شكرك لأنك �إعتربتني ناجحة� .إن لدي فل�سفة يف
احلياة تعترب �أن الإن�سان �إذا ما قام بعمله على �أكمل وجه
ي�ستطيع �أن ينجح فيه �أي ًا كان نوعه .يف بع�ض الأحيان قد
ال ي�ستطيع الإن�سان� ،سواء كان رج ًال �أو �إمر�أة� ،أن يتخطى
ال�صعاب وحيد ًا ،ولذلك ميكن �أن ي�ستعني بخربات بع�ض
�أهل العلم وامل�ست�شارين ،وكل ذلك بغية خدمة املجتمع
على نحو �أف�ضل ».

وعن �أهداف م�ؤ�س�سات الإمام ال�صدر ،قالت ال�سيدة
رباب« :هدفنا ت�أهيل وخدمة الإن�سان ،وبناء جمتمع �سليم،
خا�صة يف منطقة جنوب لبنان التي تعر�ضت لإعتداءات
�إ�سرائيلية متكررة� ،إ�ضافة �إىل ال�صعوبات الإقت�صادية
التي يعانيها اجلنوبيني ب�شكل خا�ص» .و�أ�ضاف ــت« :لقد
عمل الإمام ال�صدر لكل لبنان دون متييز ،ولكنه �أوىل
اجلنوب عناية خا�صة نظر ًا للحرمان الكبري الذي كان
يعانيــه� .إن م�ؤ�س�ســات الإمام ال�صــدر ت�ضـم رو�ضـات

رباب ال�صدر

ومدار�س ومهنيات ومدر�سة متري�ض� ،إ�ضافة �إىل كفالة
الأيتام والفقراء .وبع�ض خريجينا ي�ساهمون يف العمل
التطوعي يف م�ؤ�س�ساتنا».

من نهاية العامل
�إىل عامل ما وراء احلدود

وعن ق ــوة الأمم املتح ــدة امل�ؤقت ــة (الي ــونيفي ــل) قالــت
ال�سيــدة ربــاب« :عـالقتنا طيب ــة بـوح ــدات الي ــونيفي ـ ــل
على �إختــالف جن�سياتها� .أحيان ًا يزوروننا يف امل�ؤ�س�سـات،
ونتوا�صل معهم يف �أحيان �أخرى من خالل امل�ستو�صفات
املتواج ــدة يف القــرى .ويتفاوت �أ�سل ــوب التعاطي معهم
نتيجة الإنت�شار اجلغرايف لهذه الوحدات».
وحول ن�شاطها يف جمال املنظمات التي تعنى ب�ش�ؤون املر�أة،
قالت« :امل�ؤ�س�سات ع�ضو يف املجل�س الن�سائي اللبناين ،وهو
منظمة �شبه ر�سمية ،يتعاون فيها الن�ساء يف ما بينهن للقيام
ببع�ض الأن�شطة التي تفيد املجتمع .على امل�ستوى ال�شخ�صي،
�أنا ال �أحبذ كثري ًا طرح مو�ضوع حقوق املر�أة ب�أ�سلوب
املواجهة مع الرجل� .إن لكل منهما دوره الذي ال يطغى على
دور الآخر .كلنا ب�شر بغ�ض النظر عن اجلن�س».
�أما عن ر�سالتها للمر�أة اللبنانية ب�شكل خا�ص ون�ساء
العامل ب�شكل عام ،فتقول ال�سيدة رباب« :الن�ساء يف
لبنان يتمتعن بكفاءة عالية ،و�أ�صبح بينهن الآن مديرات
عامات وق�ضاة و�ضباط يف الأمن العام و�أع�ضاء يف
الربملان ووزيرة� .صحيح �أن عددهن قليل ،ولكنها بداية
ال ب�أ�س بها� .أود �أن �أقول للن�ساء �أن عليهن �أن يعرفن
قدر �أنف�سهن ،وميار�سن دورهن يف احلياة دون �إلقاء
امل�س�ؤولية على عاتق الرجل وحده» .و�أ�ضافت�«:إن الرجل
واملر�أة يت�ساويان يف امل�سو�ؤلية ،ولكل منهما دوره الذي
يخدم من خالله املجتمع .يف اليونيفيل ،على �سبيل
املثال ،جند ن�ساء متميزات يف احلياة الع�سكرية ،وهن
ناجحات يف عملهن رغم �صعوبته».
وختمت ال�سيدة رباب ال�صدر حديثها بتوجيه ر�سالة
�سالم للعامل ،فقالت�« :أمنيتي �أن يعم ال�سالم العامل،
و�أن يحب بني الب�شر بع�ضهم الآخر بغ�ض النظر عن
العرق واجلن�س والدين� .إن احلروب و�أ�ساليب العنف ال
حتقق النتائج املرجوة ،واحلوار والتفاهم وحدهما احلل.
�إذا ما ت�صادقت ال�شعوب مع بع�ضها البع�ض ن�صل �إىل
ال�سالم الذي ن�ستطيع من خالله حت�سني ظروفنا ون�ضمن
بوا�سطته م�ستقب ًال �أف�ضل لأجيالنا الطالعة».
ح�سن �سقالوي

روىل نورالدين

لقد �أيقنت رىل نورالدين ماذا تريد من احلياة يف �سن
مبكرة ،فحققت حلمها يف �سن ال�شباب .بعد �أن نالت
�شهادة جامعية يف علم الإقت�صاد� ،إن�ضمت �إىل برنامج
الأمم املتحدة الإمنائي يف بريوت ،حيث عملت يف جمال
حتقيق التنمية الب�شرية امل�ستدامة ،هذا يف نف�س الوقت
الذي كانت ال تزال تتابع فيه حت�ضري ر�سالة املاج�ستري
يف �إدارة الأعمال .وعن تلك املرحلة تقــول رىل�« :أثناء
هذه املرحلة من حياتي بد�أت ترت�سخ ميويل للعمل العام
والدبلوما�سي» .وهكذا� ،إن�ضمت �إىل ال�سلك الدبلوما�سي
اللبناين اخلارجي يف حزيران  ،1996حيث عملت يف
بيون�س �آيري�س وجنيف ووا�شنطن .ثم ما لبثت �أن ُعي ّنت يف
عام  2005من �ضمن دائرة امل�ست�شارين املقربة لرئي�س
الوزراء اللبناين ف�ؤاد ال�سنيورة.
ولطاملا كانت ال�سيا�سة �شغف رىل نورالدين منذ ال�صغر،
وعن ذكرياتها تقـول« :عندما كنت ال �أزال طفلة ،كنت
�أ�سرتق ال�سمع لوالدي و�أعمامي وهم يتحدثون يف
ال�سيا�سة ،ومل �أكن �أتوانى �أحيان ًا عن التدخل يف احلديث

عندما كانت طفلة تزور منزل
عائلتها يف قرية خربة �سلم يف
جنوب لبنان ،كانت تعتقد �أن ما
وراء قريتها يوجد نهاية العامل،
وتقول م�ستذكرة« :كنت �أعتقد
�أن ما بعد القرية يوجد الفراغ
الكبري!» .والآن ،وبعد �أن عملت
 13عام ًا يف املجال الدبلوما�سي،
ال�سنوات الأربع الأخرية منها
كم�ست�شارة دبلوما�سية لرئي�س
الوزراء اللبناين ،توا�صل العمل بكل
طاقتها لكي يحظى بلدها «بفر�صة
لإبراز وحتقيق الإمكانات الكاملة
ل�شعبه»

وطرح وجهات نظري اخلا�صة .ويف الواقع ،كنت دائم ًا
معجبة بحلقات الرجال وهم جال�سون ويتبادلون �أطراف
احلديث اجلدي».

�أما ذكرياتها الأوىل عن قوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة يف
لبنان (اليونيفيل) ،فتعود �إىل الثمانينيات عندما كانت
تزور جديها يف خربــة �سلم .وت�ضيــف« :كنـت �أنا و�أخ ــي
و�أختي ننتظر ب�شغف املرور عرب حاجز اليونيفيل .اجلنود
الغانيون كانوا بغاية اللطف ،وكانت تعجبنا الطريقة التي
يتحدثون فيها مع الأطفال ويلوحون لهم ب�أيديهم».
وهذه الإنطباعات املبكرة عن «جنود القبعات الزرقاء
ووجوه �أ�صحابها الب�شو�شة التي ال يتحلى بها عاد ًة اجلنود
امل�سلحون» ال تزال حمفور ًة يف ذاكرتها حتى اليوم .وتتابع
رىل حديثها« :من بني كل الأعمال التي �أقوم بها هنا
يف مكتب رئي�س الوزراء� ،أكرث ما يلفتني هو جمال عمل
اليونيفيل وقوات حفظ ال�سالم لأنه يجمع بني الع�سكر
وال�سيا�سة» .وت�ضيف�« :إنه ملن النادر �أن ترى عملك يف

“�إذا جنحتِ يف عملكِ
فهذا ال يعني �أنك مل
تعودي �إمر�أة ،ومن
ال�رضوري �أن تكوين
�صادقة مع نف�سك
و�أن ال تتخلي عن
�سماتك الأنثوية...
عليكِ حتقيق التوازن
ال�صحيح بني
الواجب العائلي
والعمل املهني”
رىل نورالدين ت�رشح الر�سومات الكاريكاتورية املعلقة على جدران مكتبها

ال�سيا�سة �أو الدبلوما�سية ُيرتجم على �أر�ض الواقع بهذه
الطريقة امللمو�سة .يف عمل اليونيفيل ت�ستطيع �أن ترى ذلك
يومي ًا ،خا�ص ًة يف ما يتعلق بتنفيذ القرار  1701والعالقات
مع ال�سكان ومعاجلة اخلروقات والإنتهاكات وغريها».
من ناحية �أخرى� ،أعربت الآن�سة رىل نورالدين عن
رف�ضها للتمييز بني اجلن�سني ،علم ًا �أنها واجهت �شخ�صي ًا
بع�ض ال�صور النمطية عن دور املر�أة خالل حياتها املهنية،
وعن ذلك قالت« :يف جمتمعنا غالب ًا ما تخ�شى املر�أة
النجاح ،ال ل�شيء �سوى لأن النجاح يخيف الرجال منها».
وهنا ،ت�ستذكر كيف �أنه عند �إختيارها للعمل يف ال�ش�ؤون
اخلارجية قال لها بع�ض الأ�صدقاء الذكور ‹بح�سن نية›:
«لقد �أثبتِ �أنك ت�ستطيعني القيام بهذا العمل ،فلماذا ال
زلت م�صر ًة على االن�ضمام �إليه؟».

�إال �أن هذه النظرية لي�ست �سهلة التطبيق يف املهنة التي
متار�سها ،ال �سيما «�أنها مهنــة غي ــر م�ستقــرة ،خا�ص ـ ًة
بالن�سبة للمر�أة� .صحيح �أنها حياة مثرية وم�ش ّوقة ،ال �سيما
�إذا كنت يف �سن ال�شباب ،ولكنها ال تتنا�سب مع طموحات
من يتطلع �إىل عي�ش حياة تقليدية تعتمد على الإ�ستقرار
و�إجناب الأطفال وتكوين العائلة».
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عملك فهذا ال يعني �أنك
وتقول رىل�« :إذا جنحتِ يف
ِ
مل تعودي �إمر�أة ،ومن ال�ضروري �أن تكوين �صادقة مع
نف�سك و�أن ال تتخلي عن �سماتك الأنثوية» .و�أ�ضافت:
عليك حتقيق
«من الطبيعي �أن تكوين �أم ًا �أو زوجة ،ولكن ِ
التوازن ال�صحيح بني الواجب العائلي والعمل املهني».
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من جانب �آخر ،ت�ؤمن الآن�سة نورالدين ب�إيجاد نهج �شامل
ملعاجلة ق�ضايا املر�أة ،وتقول« :ي�صبح الأمر �أكرث واقعية
عندما ن�ضع و�ضع املر�أة �ضمن ال�سياق الإجتماعي العام
حيث يتواجد الرجال والن�ساء مع ًا .يف نهاية املطاف ،لي�س
املو�ضوع �أن تتبارى الن�ساء مع بع�ضهن لي�صبحن الأقوى،
بل املو�ضوع هو �أن يتواجد الرجال والن�ساء جنب ًا �إىل جنب
يف املجتمع ليك ّمل كل منهما الآخر».
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،من �أهم �سمات النجاح �أن تعرف
املر�أة ماذا تريد ،و�أن تكون �صادقة مع نف�سها ،وعن ذلك
تقول�« :أحيان ًا تنقاد املر�أة مع الظروف .فمث ًال ،ب�سبب
حدث غري متوقع يف العائلة ،مثل موت �أو مر�ض �أحد �أفراد
الأ�سرة ،قد جتد املر�أة نف�سها يف دور معني ،فت�ؤديه كما
هو دون نقا�ش».
وتعترب رىل نورالدين نف�سها حمظوظة لأنها حققت
طموحها يف �أن تكون دبلوما�سية« .يف حلظة ما �شعرت
�أنني حققت حلمي وو�صلت �إىل ما �أريده ،علم ًا �أن هذا
لي�س بالأمر اجليد لأنه يق�ضي على الطموح .من الأهمية
مبكان �أن يعيد الإن�سان اكت�شاف نف�سه يف كل مرة ي�شعر
فيها �أنه و�صل �إىل الركود .وهذا هو ال�سبب يف �أنني �أحب
ال�سلك اخلارجي ،لأنه كلما ذهبت �إىل بلد جديد ،عليك
�أن تبد�أ من جديد».
وعندما �س�ألنا رىل عن ال�صور املعلقة على حائط مكتبها،
وهي عبارة عن ر�سوم �سيا�سية كاريكاتورية تهوى جمعها،
�أجابت بالقول�« :أحب �أن �أُدخل جو ًا من املرح على العمل

الذي �أمار�سه .هذه ال�صور ت�ساعدين على �إزالة الغمو�ض
عن ال�سيا�سة ،و جتعلها �أكرث واقعية ،و�أكرث �إن�سانية».
وت�ستطرد الآن�سة نورالدين يف حديثها فتقــول« :هناك
�شعور �سائد بني اللبنانيني عموم ًا يعترب �أننا �شعب حمكوم
عليه بامل�شاكل واحلروب والإجتياحات ،وهذا ال�شعور ي�ؤثر
على طريقة حياتنا» .وتتابع�« :إننا نعي�ش اليوم كما لو �أننا
�سنموت غد ًا .ولذلك نعي�ش حياتنا ب�شكل مفرط� :إفراط
يف ال�سهر وال�ضحك والطعام وال�سفر و�إنفاق املال.»...
�أما يف ما يتعلق بجنوب لبنان ،فت�شري الآن�سة نورالدين
�إىل �أنه عانى من ال�صراعات �أكرث من غريه من املناطق.
ولكن رغم امل�صاعب «ال زال اجلنوبيون يتمتعون بطيبتهم
وح�سهم املرح وح�سن �إ�ستقبالهم» .والحظنا �أن هناك نوع
ّ
من الإجنذاب الرومان�سي بني الآن�سة نورالدين واجلنوب،
فعربت عن هذه احلالة بالقول« :لي�س ال�سبب لأنني جنوبية
فقط ،ولكن ثمة �شيء يف املنطقة يجذبني �إليها» .ويف
هذا الإطار� ،أخربتنا رىل �أن جميع �أبناء اجلنوب الذين
�أجربتهم ظروفهم املعي�شية �أو املهنية على العي�ش بعيد ًا
عن املنطقة يح ّنون �إىل اجلنوب ،ويزورونه ب�شكل دوري.
وختمت الآن�سة رىل نورالدين حديثها بالقول�« :آمل �أن
يرتاح جنوب لبنان من الإحتالل واحلروب بعد كل ما
عاناه ،و�أن يعم الهدوء يف كامل اجلنوب ،متام ًا كما يف
كل �أنحاء لبنان».
نرياج �سينغ

م�رشوع متكني الفتيات
املت�رسبات من املدار�س
ّ

ال ملزيد من املت�رسبات :تخرجن مب�ستوى جديد من الثقة

�إختتمت «جمعية عمل تنموي بال حدود -نبع» يف ني�سان  2009م�رشوع ًا لتمكني الفتيات
املت�رسبات من املدار�س و�إعادة ت�أهيلهن مهني ًا بتمويل من اليونيفيل.
وقد �شارك يف امل�شروع  150فتاة ترتاوح �أعمارهن بني
 14و 25عام ًا من خم�س قرى جنوبية ،وهي :بديا�س،
يانوح ،جبال البطم� ،شعيتية وال�سماعية ،وذلك من
خالل تدريب  50فتاة مهني ًا يف �إخت�صا�صي ت�صفيف
ال�شعر والكمبيوتر ،بالإ�ضافة �إىل تدريب  100فتاة
�أخرى على جمموعة متنوعة من املهارات احلياتية.
�أما �أهداف هذا امل�شروع فهي تعزيز فر�ص العمل يف
املجال الإقت�صادي من خالل تدريب ال�شابات مهني ًا يف
�إخت�صا�صات يخرتنها ب�أنف�سهن ،ومن ثم تطوير قدراتهن
من خالل حلقات عمل �إجتماعيــة وثقافي ــة وتربوي ــة.
وال�شابات امل�شاركات يف هذا امل�شروع ي�شكلن جمموعـ ــة
من الفتيات املت�س ّربات اللواتي تركن �صفوف الدرا�سة
وع�شن يف ظروف �إجتماعية و�إقت�صادية �صعبة.
وقد جمع امل�شروع بني التدريب املهني و حلقات التدريب
الإجتماعي-الثقايف من �أجل زيادة الوعي يف جماالت
حقوق الإن�سان وال�صحة الإجنابية و�صحة املراهقني
ومهارات الإت�صال والتوا�صل مع الآخرين وحل النزاع
بغية تطوير قدرات ال�شابات .كما تخلل امل�شروع عدد
من الأن�شطة الرتفيهية والفنية .جتدر الإ�شارة �إىل �أن
الإجراءات الكفيلة بتقدم وتطوير املر�أة يف امليادين
الإجتماعي ــة والثقافي ــة والإقت�صادي ــة تتفق مع بنـ ــود
�إتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة
(.)CEDAW

�أما �سبب ت�س ّرب ه�ؤالء الفتيات من املدار�س يعود �إىل عدم
كاف لدى الأهل بحقوق الطفل وحقوق املر�أة،
وعي ٍ
وجود ٍ
باال�ضافة اىل الظروف الإقت�صادية والإجتماعية التي
اوجدتها احلرب والدمار والتهجري ،والتي دفعت بع�ض
الفتيات يف القرى اجلنوبية للت�س ّرب من املدر�سة� .إ�شارة
�إىل �أن معظم الفتيات اللواتي �شاركن يف امل�شروع يعتمد
�أهلهن يف معي�شتهم على زراعة التبغ ،وهي زراعة مو�سمية.

بالعمل يف �أحد �صالونات التجميل .كذلك �أكدت 90٪
من الفتيات �أنهن �سيوا�صلن العمل يف املهن التي مت
تدريبهن عليها ،و�سي�سعني لزيادة مهاراتهن فيها ،يف
حني �أن  30٪منهن �أعربن عن رغبتهن يف بدء �أعمال
جتارية م�شرتكة داخل قراهن .وبوجه عام � ،أكرث من
 80٪من الفتيات امل�شاركات �شعرن �أنهن �إكت�سنب ثقة
بالنف�س من خالل امل�شاركة يف الأن�شطة وحلقات العمل.

�إىل جانب تلقي ال�شهادات يف جماالت الكومبيوتر وت�صفيف
ال�شعر ،ف�إن ال�شابات اخلم�سني تد ّربن �أي�ض ًا على مهارات
الإت�صال والتوا�صل مع الآخرين ،تقنيات حل امل�شاكل
والتثقيف على عدد من موا�ضيع ال�صحة الإجنابية.

ومن بني الفتيات املئة اللواتي �شاركن يف ور�ش عمل
حول �صناعة الدمى ،قالت  16فتاة منهن �أنهن �سيقمن
ب�صناعة جمموعة من الدمى وبيعها مل�ساعدة �أنف�سهن
يف م�صاريفهن اخلا�صة �أو م�ساعدة �أ�سرهن مالي ًا.
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وب�شك ــل عــام ،ت ــرك هـ ــذا امل�ش ــروع �إنطباع ًا طيبـ ًا
ل ــدى الفتيــات امل�شاركــات وذويـه ــن وبلديات القرى
التي يع�شن فيها .وق ــد �إعتبـرت ال�شـابات �أن امل�شروع
لــم ي�سـاعدهــن على �إكت�ساب مهارات مهنيـة وحياتية
فح�سب ،بــل �أنـ ــه �ســاعدهــن �أي�ض ـ ًا علــى �إكت�س ـ ــاب
�أ�صـدق ــاء جـ ــدد .ونتيجـ ـ ًة لنج ــاح امل�شــروع ،طالــب
ر�ؤو�سـاء بلديــات قـ ـ ــرى جمـاورة للقــرى التــي تـم
العمــل معها ب�إطــالق م�شاريـ ــع مماثلــة يف قراهــم
لتدري ــب الفتيات ومتكينهن يف مه ــن ومهارات م�شابهــة،
وهذه القـ ــرى ه ــي :دير قــانون ،ر�أ�س العني ،احلنية،
املن�صوري ،برج رحال ومعركة.

اجلانب الثاين من امل�شروع �أتاح املجال لتمكني
�شابة و فتاة مت�سربة من املدر�سة من القرى اخلم�س يف
جمموعة متنوعة من املهارات مثل الإت�صال والتوا�صل
وحل امل�شاكل و�صحة املراهقني .وخالل تعلمهم �صناعة
الدمى� ،شاركت الفتيات يف حوارات توعية حول حقوقهن
و�إنتهاك ــاتها .ويف �إح ــدى الق ــرى امل�شمول ــة بامل�شـروع،
�شاركت جنديات حفظ �سالم من قوة الأمم املتحدة
امل�ؤقتة (اليونيفيل) يف حلقة عمل حول حل النزاعات.

�أما �أبرز �إجنازات ونتائج امل�شروع فيمكننا �أن نوجزها
مبا يلي :مت تدريب  14فتاة على برناجمي ‹ويندوز›
و‹�إك�سل› ،ومت تدريب  36فتاة �أخرى على مهنتي
ت�صفيف ال�شعر واملاكياج ،وقد بد�أت فتاتان منهن

عليا الرتكي ـ مديرة امل�رشوع

التعليـــم مــن �أجـــل ال�ســـالم

مت التعبري عن احلما�س ال�شعبي
من �أجل ال�سالم ب�شكل ملفت
يف �آذار املا�ضي يف �ساحة بلدة
مرجعيــون (جنــوب لبنان)
يف ت�أكيد مميز من قِبل الأطفال
على حقهم يف عي�ش حياة �آمنة.
وقد جمع احلدث الذي حمل
�إ�سم طبول ال�سالم �أكرث من �ألف
طالب من  11مدر�سـة ر�سميـة
وخا�صة من بلدات كفركــال
واخليام والقليعة و�إبــل ال�سقي
والقرى املجاورة.

وقد حمل الأطفال ،الذين مت نقلهم بحافالت اليونيفيل،
الفتات و�أعالم ال�سالم ،وعبرّ وا عن ر�سالتهم من خالل
قرع الطب ــول والرق�ص والق�صائــد والإ�سكت�شات .وقد
�شارك جنود حفظ �سالم من الكتيبة ال�صينية العاملة
يف لبنان يف �إطار اليونيفيل بالرق�ص ،فيما ح�ضر
احلدث قائد القطاع ال�شرقي يف قوة الأمم املتحدة
امل�ؤقتة (اليونيفيل) العميد الربتو �أ�سارتا كويفا�س.

غني عن الق ــول �أن مدر�س ــة القلبني الأقد�سني تعترب
مدر�س ــة منوذجيــة ،ال �سيما �أنها ت�ضم يف �صفوفها
�أطفا ًال ينتمون ملختلف املذاهب الدينية ،يتحدرون من
 28قرية ،يدر�سون مع ًا يف وئام تام ،يتبادلون اخلربات
والتقاليد ،وي�ستك�شفون املبد�أ الذي لطاملا �سعت الأخت
�إميلي لإبرازه« :التع ّلم ملواجهة احلياة بالثقافة»� .إ�ضافة
�إىل ذلك ،تعترب الأخت �إميلي �أن الإنفتاح على الآخر
جزء مهم يف الرتبية ،وهي ت�ؤدي ر�سالتها عم ًال مببد�أ:
«تق ّبل نف�سك كما هي� ،إعمل على بناء �شخ�صيتك
اخلا�صة ،ولكن �إحرتم �شخ�صيات الآخرين ،لأن الإن�سان
ال ي�ستطيع �أن يعي�ش �إال يف ظل التنوع».
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جتدر الإ�شارة �إىل �أن املر�أة التي بادرت لإطالق مهرجان
طبول ال�سالم هي الراهبة الأخت �إميلي طنو�س ،وهي
مديرة مدر�سة القلبني الأقد�سني يف مرجعيون ،وي�أتي ذلك
�إميان ًا منها بال�صلة الوثيقة بني التعليم وال�سالم .وتعتقد
الأخت �إميلي �أن بناء ال�سالم عملية طويلة الأمد تبد�أ يف
املدر�سة من خالل غر�س قيم الت�سامح يف التعليم املبكر.
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الأخت �إميلي تلقي كلمة يف مهرجان طبول ال�سالم

ولأن الأخـت �إميلي تعار�ض �أ�ساليب التدري�س التقليديــة
لأنها ،ح�سب و�صفها ،تت�ضمــن بع�ض اجلوانب العنيفـة،
ف�إنها ت�سعــى لتعزيــز املناهج الإن�سانيــة يف التدري�س،
حيث �إعتبـرت «�إن التدريــب املهني للمعلمني هـو ال�سبيل
لتغيري الإعتقادات اخلاطئــة ال�شائعــة منذ �أمد طويــل
يف جمتمعنا».
يف نهاية املطاف� ،إن التعليم يعترب عن�صر ًا مهم ًا يف
تن�شئــة «املواطــن امل�س ـ�ؤول» ،فمن خاللــه نغر�س قيم
املواطنة التي تلعب دور ًا �أ�سا�سي ًا يف بناء ال�سالم الداخلي
وال�سالم مع الآخرين ،و�أ�ضافت�« :إننا ال نكتفي بتعليم
طالبنا العلوم واجلغرافيا ،بل ن�ضيف �إليها تعليم القيم
�أي�ض ًا» .وحتاول الأخت �إميلي الإ�ستفادة من خرباتها
الغنية يف حقل التعليم لتوظيفها ب�شكل مثمر يف الأن�شطة
ذات ال�صلة بال�سالم.
ومنذ تعيينها مديرة للمدر�سة يف عام � ،2002أقامت
الأخت �إميلي عالقات ممتازة مع وحدات قوة الأمم
املتحدة امل�ؤقتة (اليونيفيل) املنت�شرة يف مرجعيون
واملناطق املحيطة بها .ويف هذا الإطار ،ت�ست�ضيف
مدر�ستها �صفوف تعليم اللغة الإ�سبانية التي يقدمها
جنود حفظ ال�سالم يف قوات اليونيفيل� .إ�ضافة �إىل �أنها
يف توا�صل دائم مع اجلنود الهنود والإ�سبان والفرن�سيني،
الذين بدورههم ال يرتددون يف تقدمي امل�ساعدة ب�أي
طريقة ممكنة� .إ�شارة �إىل �أن �أطباء من امل�ست�شفى
امليداين ال�صيني التابع للكتيبة ال�صينية العاملة يف �إطار

وي�أتـي ذلك �إميانــ ًا منها بال�صلـــة
الوثيقــة بـني التعليــم وال�ســالم.
وتعتقد الأخت �إميلي �أن بناء ال�سالم
عملية طويلة الأمد تبد�أ يف املدر�سة
من خـالل غـر�س قيم الت�سـامح يف
التعليم املبكر.
اليونيفيل يقدمون خدماتهم الطبية ب�إنتظام من خالل
امل�ستو�صف الطبي الذي تديره راهبات الأخوية ،يف حني
�أن الكتيبة الإ�سبانية يف اليونيفيل جتري فحو�صات طبية
دورية للطالب ،ف�ض ًال عن امل�ساهمة يف �صيانة املدر�سة.
ال بد �أخري ًا من الإ�شارة �إىل �أن �أخوية القلبني الأقد�سني
(مدر�س ــة الأخــت �إميل ــي ع�ضو فيها) تعتبــر �أن �أحد
�أهدافها الأ�سا�سية يتمثل يف تعزيز حمو الأمية بني
الأمهات ،ال �سيما �أنهن عماد املجتمع .ويف هذا املجال،
ت�ؤمن الأخت �إميلي �إميانا را�سخ ًا ب�أن الأم املتعلمة قادرة
على املحافظة على �أ�سرتها ،ف�ض ًال عن تقدمي الإر�شاد
والتوجيه ال�سليم لأطفالها.
�سارة اخلوري ـ ال�ش�ؤون املدنية يف اليونيفيل

ح ّولت معاناتها
ال�شخ�صيـة �إىل

عمـل يفيـد املجتمـع
دعد �إ�سماعيل

احل�ضانة التي جهزتها اليونيفيل يف عيتا ال�شعب

بد ًال من الإ�ست�سالم للمعاناة ،قررت ال�سيدة دعد �إ�سماعيل ،من بلدة عيتا ال�شعب� ،أن تتحدى
ال�صعاب .ودعد التي كانت ل�سنوات ربة منزل ،تغريت حياتها ب�شكل جذري مع والدة طفلها
ذي احلاجة اخلا�صة .يف تلك الفرتة ،كانت عيتا ال�شعب ال تزال حتت الإحتالل الإ�رسائيلي،
فكانت ت�ضطر للتوجه �أ�سبوعي ًا �إىل بريوت لت�أمني الرعاية اللآزمة لطفلها نظر ًا لعدم وجود
مركز �صحي متخ�ص�ص يف املنطقة.

وظ ّلت دعد على هذه احلال �إىل �أن قادها القدر للتع ّرف
على الأب الراحل �أندويخ (راهب هولندي �أ�س�س م�ؤ�س�سة
الأب �أندويخ لل�صم يف لبنان) ،والدكتور مو�سى �شرف
الدين (رئي�س جمعية �أ�صدقاء املعاقني) ،حيث �شجعاها
على �إفتتاح مركز للأطفال من ذوي الإحتياجات
اخلا�صة يف عيتا ال�شعب .وبت�شجيع منهما� ،إفتتحت
ال�سيدة �إ�سماعيل يف عام  1996مركز ًا للأطفال ذوي
الإحتياجات اخلا�صة ،حيث خ�ص�صت الطابق الأول من
منزلها يف عيتا ال�شعب لتلبية هذا الغر�ض .ويف العام
الأول على �إنطالقه� ،إ�ستقبل املركز  24طف ًال.
وعن بداية ن�شاط مركزها قالت ال�سيدة دعد« :يف ال�سنة
الأوىل �إ�ستقبلنا �أطفا ًال من عيتا ال�شعب ورمي�ش .ثم
توافد �إىل املركز �أطفال من كل املنطقة التي كانت ت�سمى
بال�شريط احلدودي».
يف عام � 1998أ�س�ست ال�سيدة دعد جمعية رعاية الأطفال
ذوي الإحتياجات اخلا�صة ،فكربت التحديات .وو�سط
�ضيق املكان و�شح الإمكانيات املادية� ،إزداد عدد الأطفال،
مما �إ�ستلزم زيادة يف عدد املوظفني.
وت�ستذكر ال�سيدة دعد تلك املرحلة ،فتقول« :طوال
فرتة �سبعة �أ�شهر مل �أ�ستطع ت�أمني �أجور املوظفني،
وبد�أت التفكري يف �إغالق املركز .لكن ما دفعني �إىل
الإ�ستمرار هو �إمياين بقدرات ه�ؤالء الأطفال ،الذين �إذا

ما توفر لهم الت�أهيل املنا�سب ميكن �أن يفيدوا �أنف�سهم
وجمتمعهم على حد �سواء».
وتتابع ال�سيدة دعد حديثها فتقول« :عند بداية �إنطالق
امل�شروع كنت �أح�صل على م�ساعدة مالية من �أخواتي،
ومن عائلة الأب �أندويخ ،ومن بع�ض اخلريين .ويف وقت
الحق ،بد�أ املركز يتلقى م�ساعدة مالية من وزارة ال�ش�ؤون
الإجتماعية» .ويف هذا املجال ،ال تن�سى ال�سيدة دعد
م�ساعدات املنظمات املحلية والعربية والدولية� ،إ�ضافة
�إىل م�ساهمات عدد من ال�سفارات.
وبالإ�ضافة �إىل امل�ساعدات وامل�ساهمات الآنفة الذكر ،ف�إن
اليونيفيل �ساهمت �أي�ض ًا وقدمت الدعم ب�أ�شكال خمتلفة،
وتقول ال�سيدة دعد« :لطاملا �شجعتني اليونيفيل ودعمتني
معنوي ًا ،و�أحيان ًا كان يتجلى دعمها يف توفري م�ساعدات
خمتلفة للمركز ،مثل مواد التنظيف وبع�ض الأدوية واملياه،
كذلك قدمت حافلة (با�ص) ،ف�ض ًال عن الهدايا التي
يقدمها جنود اليونيفيل للأطفال يف الأعياد».
بعد حرب متوز  ،2006عادت ال�سيدة دعد �إىل بلدتها
عيتا ال�شعب ،لتجد املركز مدمر ًا .وكواحدة من �أبناء جبل
عامل املعروفون بثباتهم و�إ�صرارهم ،بد�أت ال�سيدة دعد
من جديد «خا�صة مع �إزدياد �أعداد الأطفال من ذوي
الإحتياجات اخلا�صة ب�سبب القنابل العنقودية»� .إ�شارة
�إىل �أن املركز ي�ضم حالي ًا � 107أطفال.

وبغية �إعادة �إعمار املركز ،تلقت ال�سيدة دعد م�ساعدات
من �إح ــدى املنظمات الإن�ساني ــة الأملاني ــة� ،إ�ضافـ ــة �إىل
ال�سفارتني الكندية واليابانية .كما قامت قطر ببناء مبنى
جديد للجمعية قرب املدر�سة ،وقامت اليونيفيل بتجهيز
جزء منه كح�ضانة للأطفال .ومن بني �أفراد طاقم العمل
يف املركز ،يوجد ثالثة من ذوي الإحتياجات اخلا�صة من
خريجي املركز.
من ناحية �أخرى� ،إعتربت ال�سيدة دعد �أن املر�أة اجلنوبية
�أ�صبحت «�أكرث وعي ًا و�إعتماد ًا على الذات» ،و�أ�ضافت�« :أحد
�أهم �أولويات املر�أة اجلنوبية تعليم �أوالدها لتجنيبهم املعاناة
التي عا�شتها» .وتابعت�« :أ�شاهد يومي ًا الن�ساء وهن يعملن
يف الزراعة والأ�شغال اليدوية ،و�أنا دائم ًا �أ�شجعهن».
ويف نف�س الوقت ،تعترب ال�سيدة دعد �أن دور الرجل �أ�سا�سي
يف حياة املر�أة ،وعن هذا الدور قالت« :مل �أكن لأ�ستطيع
الإ�ستمرار لوال الدعم الكبري الذي قدمه يل زوجي ،وال
�أن�سى م�ساعدة عائلتي �أي�ض ًا».
و�إذ �إعتربت �أن الأمن وال�سالم مالذنا الأخري ،ختمت
ال�سيدة دعــد �إ�سماعيــل حديثها بالقــول« :من الطبيعي
�أنه بوجود الأمن ن�ستطيع �أن نطور �أعمالنا ونرتقي يف
�إجنازاتنا».
رىل بزيع ـ ال�ش�ؤون املدنية يف اليونيفيل

قانا:

قانا � :أر�ض الإميان
عندما قـال �سعيــد عقــل ،ال�شاعــر امل�شهـور من زحلـة ،من�شـد ًا :
«امل�سيحية ولدت يف منزلها يف لبنان»  ،كان يف ذهنه بلدة قانا
يف جنـوب لبنان .يقولـون �أن ي�سوع قـام ب�أوىل معجزاتـه بتحـويـل
املــاء �إىل خمر يف عر�س كان ي�شارك فيه يف قانا اجلليل.
بقايا �أوانٍ حجرية قدمية موجودة يف داخل املدينة يعتقد
ال�سكان املحليون �أن ي�سوع ا�ستخدمها ل�صنع النبيذ .ومما
يعزز هذا املعتقد املنحوتات ال�صخرية لي�سوع وتالمذته
الـ  12على �صخور يف مغارة قانا التي تقع اىل ال�شمال
من املدينة.
وهذا جعل قانا مكان ًا للزيارات الدينية و�أدى �أي�ضا �إىل
ظهور العديد من املعتقدات والتقاليد ال�شعبية.

اىل جانب ما �سبق ذكره ،التاريخ احلديث لقانا يت�سم
بحدثــني م�أ�ساويني ،عندما قت ــل ع�شــرات اال�شخا�ص
جـراء الق�صف اال�سرائيلي يف  18ني�سان  1996ويف
 29متوز  .2006ويتم احياء الذكرى ال�سنوية التي

العدد

05

حزيران

09 .

كني�سة القدي�س يو�سف ،ومتثال �سيدة قانا ،يق�صدون �سنوي ًا
لالحتفال بقدا�س عيد امليالد .وهناك مكان �آخر للعبادة
وهو م�سجد ال�سيــدة �صاحلــة ،وهو ا�سم امر�أة معروفة
بقدراتها العجائبية ،وقد عا�شت يف هذا املكان منذ قدمي
الزمان ،وال زال النا�س ي�ؤمنون يف قواها الغيبية ،وهناك
الكثري من ال�شهادات التي ت�ؤكد حدوث معجزات كال�شفاء
من الأمرا�ض مبجرد ال�صالة يف امل�سجد.
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تقام يف تلك االيام .وبنيت مقربة لل�ضحايا تخليد ًا لهذا
احلدث امل�أ�ساوي.
وهناك مكان �آخر يجب �أن يراه الزائر ،هو متحف مو�سى
طيبة وي�ضم �أعمال هذا الر�سام ال�شهري املعا�صر من قانا
الذي يعي�ش حاليا يف فرن�سا.
�أهايل قانا يحبون املزاح « :حتى لو فتحت علبة �سردين
�ستجد يف داخلها �شخ�ص ًا من قانا!» يف ا�شارة اىل الن�سبة
العالية من املهاجرين ،ما يقرب من  60%من جمموع
ال�سكان املقدر بنحو  20000يعي�شون الآن يف اخلارج.
حواالتهم املالية اىل الأهايل تعترب م�صدر ًا رئي�سي ًا من
م�صادر االقت�صاد املحلي� .أما ال�سكان املحليني فهم
يعتمدون ب�شكل �أ�سا�سي على الزراعة ،وت�شتهر املنطقة
بزيت الزيتون والتبغ و�صابون الزيت والع�سل واخلل...
تتمتع قانا بحياة اجتماعية واقت�صادية ن�شطة .ويوجد
فيها خم�س مدار�س ،دار ح�ضانـ ــة ،حديقـ ـ ــة عامـ ــة،
تعاونية زراعية ،ثالثة معا�صر للزيتون وم�صانع للحليب
واملنتجات البال�ستيكية .باال�ضافة اىل العديد من النوادي
واجلمعيات الثقافية والريا�ضية وغريها من االحتياجات

مغارة قانا (�أعلى)
منحوتات حجرية قدمية ُعرث عليها يف مغارة قانا (فوق)

بلــدة قانـا تقـع علـى بعـد
حوايل  10كيلومرتا جنـوب
�شــرق مدينــة �صــور ،وتبعــد
 100كيلومرتا عـن العا�صمة
بريوت ،وترتفع نحو  300متـر
فـوق م�ستـوى �سطـح البحر.
�أغلبية �سكان قـانـا هــم مـن
امل�سلميــن ال�شيعــة ،لكـن
هناك ن�سبـة من امل�سيحيني.
املدنية .ويقام يف قانا �سوق يوم االحد الذي ي�شارك
فيه العديد من الباعة املتجولني ويرتاده املت�سوقون من
خمتلف املناطق املجاورة ،وهو حدث نتطلع اليه يف عطلة
نهاية اال�سبوع.
اميان ا�سماعيل
الكاتبة من قانا ،وتعمل حاليا مع اليونيفل يف الوحدة الع�سكرية
للتوا�صل مع املجتمع املحلي.

كلمة رئي�س البلدية

قوة الأمم املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان (اليونيفيل) على م�ستوى �آمال اجلنوبيني
نحن كمواطنني يف جنوب لبنان ن�ش�أنا مع اليونيفيل ،وهم بدورهم
�أقاموا عالقات مودة مع املجتمعات الأهلية اجلنوبية .ويف بلدة قانا،
تقوم عالقاتنا معهم على غرار الروابط العائلية.
عانت اليونيفيل معنا من الإعتداءات الإ�سرائيلية

املتتالية ،وعاي�ش جنودها معنا جمزرة قانا عام 1996

التي وقعت داخل مركز قيادة الكتيبة الفيجية التابعة
لليونيفيل .فبعدما فتح جنود حفظ ال�سالم �أبواب
القاعدة �أمام ال�سكان املذعورين� ،إلتج�أ �إليها �أكرث من
 800مواطن لبناين ظن ًا منهم �أن راية الأمم املتحدة
�ستحميهم من الإعتداءات الإ�سرائيلية� .إال �أن ذلك مل
يح�صل ،فقد ق�صف الإ�سرائيليون املركز مما �أدى �إىل
�إ�ست�شهاد  106مواطنني ،معظمهم من الأطفال والن�ساء
والعجزة .وال نن�سى �أن عدد ًا من جنود حفظ ال�سالم
�أ�صيبوا يف املجزرة.
جنود قوة الأمم املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان (اليونيفيل)
�إ�ستقبلوا املواطنني ،وتقا�سموا معهم الطعام وامل�أوى
والدواء والأوقات الع�صيبة ،وبعد املجزرة تابعوا �أو�ضاع
امل�صابني .وال ي�ستطيع �سكان قانا �أبد ًا �أن ين�سوا هذه
الت�ضحيات التي قدمتها قوات حفظ ال�سالم.
و�إ�ستمرت هذه العالقة الوطيدة بعد �صدور القرار،1701
وبعد �إعتداءات متوز  ،2006التي وقعت خاللها جمزرة
ثانية يف قانا اجلليل .فقد �شنت الطائرات احلربية
الإ�سرائيلية غارة على مبنى �سكني يف �أحد �أحياء قانا
املكتظة بال�سكان .وكانت العائالت قد �إحتمت مبلج�أ

املبنى بعدما مل تتمكن من الهرب نتيجة قطع الطرقات
بالق�صف الإ�سرائيلي ،ف�سقط ع�شرات الأطفال واملعوقني
والعجزة بني قتيل وجريح.
ومع ن�شر قوة اليونيفيل املعززة يف عام � ،2006إ�ستقبل
�أبناء اجلنوب قوات حفظ ال�سالم بقلوب مفتوحة وعيون
�شاخ�صة �إىل دورهم يف ردع الإعتداءات على �أرواحهم
و�أمالكهم .واليوم ،وبعد م�ضي حوايل � 3سنوات على
وجود هذه القوات على الأرا�ضي اللبنانية ،ال بد �أن
تكون ال�صورة �أ�صبحت وا�ضحة بالن�سبة لعنا�صر وقادة
اليونيفيل لناحية �أهمية دورهم يف املنطقة.
ونحن يف قانا اجلليل ،نكن كامل املودة والإحرتام لقوات
حفظ ال�سالم ودورهم كعيون للمجتمع الدويل ،ال ترى �إال
احلقيقة وال تنقل �إال الواقع.
وقد بادرنا ب�أيادي ممدودة لأي تعاون ممكن بني
املجل�س البلدي والأهايل من جهة ،وقوات حفظ ال�سالم
واجلمعيات الغري حكومية من جهة �أخرى ،الذي من
�ش�أنه توطيد العالقات الإن�سانية بيننا .وبالفعل ،يوجد
�أكرث من تعاون على خمتلف امل�ستويات ،تبد�أ من دورات
تعلي ــم اللغ ــة ،اىل التعاون يف املجــال ال�صح ــي� ،إىل
تنظيم �أن�شطة ومنا�سبات م�شرتكة بني املجل�س البلدي

جنــود قــوة الأمم
املتحدة امل�ؤقتـة يف لبنان
(اليـونيفيـل) �إ�ستقبلــوا
املواطنني ،وتقا�سموا معهم
الطعـام وامل�أوى والدواء
والأوقــات الع�صيبة
واجلمعيات الأهلية وجنود الكتيبة الإيطالية التابعة
لليونيفيل ،التي قدمت العديد من الهبات العينية.
وال بد يل من الت�أكيد �أن قوات حفظ ال�سالم قد �أ�ضافت
اىل مهمتها الأ�سا�سية مهمة �إن�سانية ،مما �ساعد على
توطيد عالقاتها مع املجتمع الأهلي.
ونحن يف قانا اجلليل ،وتقدير ًا لدورهم ،قررنا ،بالتعاون
مع جلنة مهرجان �صور الذي تر�أ�سه ال�سيدة رندة بري،
تكري�س �إقامة �إحتفال امليالد �سنوي ًا يف موقع مغارة قانا
على �شرف قوات حفظ ال�سالم .وقد تكر�س هذا الإحتفال
كعرف �سوف نحر�ص على �إ�ستمراره.
ويحدونا الأمل يف �أن تبقى قوة الأمم املتحدة امل�ؤقتة يف
لبنان (اليونيفيل) منارة ل�شرعية الأمم املتحدة تعمل
على قيام عامل �أف�ضل مل�ؤه ال�سالم ،ينبذ العنف ،يعي�ش
فيه جميع الأمم �سوا�سية ،من دون متييز �أو تف�ضيل لدولة
على ح�ساب �أخرى.
حممد عطية ـ رئي�س بلدية قانا

املر�أة وال�سالم والأمن
من منظور الأمم املتحدة
يف العام القادم (� ،)2010ستحتفـل الأمم املتحدة و�رشكا�ؤها
بالذكـرى العا�رشة على �صدور القرار التاريخي رقم 1325
الذي �أتاح للمر�أة امل�شاركة يف تعزيز مبادرات ال�سالم ،مبا يف ذلك
مهمات حفظ ال�سالم.
وقد ُو�صف القرار  1325ال�صادر عن جمل�س الأمن
بالبيان "الثوري" ،وذلك لأنه دعا �إىل م�شاركة م�ساوية
للمر�أة و�إنخراط كامل لها يف جميع اجلهود ل�صون وتعزيز
ال�سلم والأمن.
لكن هل جنح الأمر؟
تقرير للأمني العام للأمم املتحدة ،بان كي مون� ،صدر
يف ٍ
خالل العام املن�صرم عن التقدم املحرز يف تنفيذ القرار
 ،1325جاء ما يلي�" :إن ثقافة امل�ساواة بني اجلن�سني
ومتكني املر�أة يف جماالت ال�سلم والأمن ترت�سخ عموم ًا
رغم البطىء احلا�صل".
�إ�شارة �إىل �أن جمل�س الأمن �إ�شرتط عدم التفريق بني
اجلن�سني يف كثري من قراراته ال�صادرة منذ عام .2000
ويف هذا املجال ،قامت �أكرث من �إثنتي ع�شرة دولة من
الدول الأع�ضاء بو�ضع خطط عمل لتنفيذ القرار  ،متام ًا
كما فعلت منظومة الأمم املتحدة ب�أ�سرها.
كما �شدد القرار على �أهمية دور املر�أة يف منع ن�شوب
ال�صراعات .وكان الأمني العام ال�سيد بان قد ا�شار �إىل
م�شروع لبنان "متكني املر�أة :العمل ال�سلمي نحو الإ�ستقرار
والأمن" الذي اطلق يف عام  ،2006والذي ر ّكز على
الأ�سباب اجلذرية لل�صراع والتمكني الإقت�صادي للمر�أة.

ويف العديد من الدول التي �شهدت �صراعات و�ساعدت
الأمم املتحدة يف �إعادة الإ�ستقرار �إليها م�ؤخر ًا ،حددت
الد�ساتري اجلديدة ح�ص�ص ًا (كوتا) للن�ساء تتيح لهن
الدخول �إىل املجال�س الوطنية.

العدد
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بيد �أن املع ّلقني يف العام القادم �سوف يبحثون عن
دالئل التقدم من خالل املقايي�س املعتادة ،و�أعني بذلك
مقايي�س الأعداد ،على �سبيل املثال �أعداد الن�ساء يف
الربملانات واملجال�س الوطنية ،وخا�صة يف البلدان التي
حدثت فيها �صراعات� ،إ�ضافة �إىل �أعداد الن�ساء يف
بعثات حفظ ال�سالم.
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جتدر الإ�شارة �إىل �أن عدد الن�ساء يف الربملان العراقي
احلايل يبلغ � 74إمر�أة (� ،)25%أي �أعلى مما هو عليه
يف العديد من البلدان الغربية .كذلك ف�إن ثلث �أع�ضاء
اجلمعية الت�أ�سي�سية اجلديدة يف نيبال ،يف مرحلة ما بعد
ال�صراع ،هم من الن�ساء.
ويف �أفغان�ستان� ،إنتخب املواطنون ن�سا ًء �أكرث من الن�سبة
املطلوبة يف الربملان وهي  ،25%حيث ت�شغل الن�ساء
 91من �أ�صل  361مقعد ًا ،اال �أن �أفغان�ستان غارقة حالي ًا
قا�س يتعلق مبركز
يف جدل داخلي ب�سبب �إقرار قانون ٍ
املر�أة يف الأ�سرة ،مما ي�شري �إىل ن�ضال طويل �أمام املر�أة
الأفغانية من �أجل نيل حقوقها.
كما دعا القرار � 1325إىل تو�سيع دور املر�أة يف مهمات
حفظ ال�سالم الدولية ،ويف � 29أيار� ،ستحتفي منظمة الأمم
املتحدة بدور املر�أة خالل �إحتفالها ال�سنوي باليوم العاملي
للعاملني يف حفظ ال�سالم التابعني للأمم املتحدة ،و�سيكون
الإحتفاء دعوة للعمل الد�ؤوب من �أجل مزيد من النجاح.
بعد �إعتماد القرار  ،1325وا�صلت الأمم املتحدة والدول
الأع�ضاء العمل من �أجل حتقيق �أهدافه ،ولكن التقدم
املحرز ال زال بعيد ًا عن الطموحات امل�أمولة.
�إ�شارة �إىل �أن الن�سبة املئوية للموظفات املدنيات يف مهمات
حفظ ال�سالم و�صلت �إىل نحو  40يف املئة .لكن التقدم
كان �أبط�أ كثري ًا يف ما يتعلق بالن�ساء اللواتي يرتدين الزي
الع�سكري لبعثات حفظ ال�سالم التابعة للأمم املتحدة
التي ت�ساهم فيها الدول الأع�ضاء� ،إذ ت�شكل الن�ساء �أقل
من  3يف املئة من القوات الع�سكرية حلفظ ال�سالم (ت�شكل
الن�ساء ما ن�سبته  8%مما جمموعه � 10.000شرطي،
و 2%مما جمموعه  80.000جندي).
ومع حتول بعثات حفظ ال�سالم التابعة للأمم املتحدة
من دورها التقليدي يف مراقبة �إتفاقات وقف �إطالق
النار واحلدود بني الدول ذات ال�سيادة �إىل القيام بتنفيذ

�سوزان مانويل

وكـان الأمني العـام ال�سيد بان قـد
ا�شار �إىل م�رشوع لبنان "متكني املر�أة:
العمـل ال�سلمي نحـو الإ�ستقرار
والأمن" الذي اطلق يف عام ،2006
ركز على الأ�سباب اجلذرية
والذي ّ
لل�رصاع والتمكني الإقت�صادي للمر�أة.
عمليات وا�سعــة النطــاق ومتعددة الأبعاد للت�صدي
للحروب الأهلية ،منت احلاجة �إىل جنديات حفظ
ال�سالم .وهذه البعثات اجلديدة مف ّو�ضة بت�سهيل العملية
ال�سيا�سية يف البلدان التي تعمل فيها من خالل تعزيز
احلوار الوطني وامل�صاحلة ،وحماية املدنيني ،وامل�ساعدة
يف نزع �سالح املقاتلني و�إعادة �إدماجهم ،ودعم تنظيم
الإنتخابات وحماية حقوق الإن�سان ،وامل�ساعدة يف
�إ�ستعادة �سيادة القانون.
ويف جميع هذه امليادين� ،أثبتت جنديات حفظ ال�سالم �أنه
ميكنهن �أداء نف�س الأدوار ،وفق ًا لنف�س املعايري ،ويف ظل
نف�س الظروف ال�صعبة ،متام ًا مثل نظرائهن الرجال.
ويف كثري من احلاالت ،تكون املر�أة يف و�ضع �أف�ضل لتنفيذ
مهام حفظ ال�سالم ،ال �سيما يف جماالت التوا�صل مع
�ضحايا العنف اجلن�سـي ،والعمــل يف �سجــون الن�ساء،
وم�ساعدة املقاتالت ال�سابقات يف فرتة ت�سريحهن و�إعادة
دجمهن يف احلياة املدنية وت�أهيل طلبة ال�شرطة .ويف كثري
من الأحيان ،ت�ؤدي جنديات حفظ ال�سالم دور القدوة،
حيث تكن م�صدر �إلهام للن�ساء والفتيات يف املجتمعات
التي يعملن فيها والتي ي�سيطر عليها غالبا الرجال.
�سوزان مانويل ـ ال�سيدة �سوزان مانويل رئي�سة ق�سم ال�سالم
والأمن يف دائرة الإعالم يف الأمم املتحدة بنيويورك.

ق�صيــدة للن�ســاء
�أ�سمهان طعمة طعمة

لأجلها كتب ال�شعراء
ومتايلت �أقالم الأدباء
�أعطوها حقها كج�سد
ون�سوا �أنها من العقالء
ن�سو �أنها �أجنبت العلماء
�أن ب�صمودها ،هزمت الأعداء
علمت الأجيال ما معنى العطاء
�سهرت ،وتعبت ،وحتملت العناء
وباتت عيناها غيوم ًا يف ال�سماء
تلبدت و�أمطرت فوق و�سادة امل�ساء..
وذات �صباح ...نه�ضت..
كعا�صفة هوجاء
�إقتلعت حواجز اخلوف ،و�أزالت �آثار البكاء
ورفعت بيدها �سالح العلم
بوجه من �سلبوا حقوق الن�ساء
�أ�سمهان طعمة هي احدى ال�شابات امل�شاركات يف م�رشوع اليونيفيل ـ نبع لتمكني املت�رسبات من �صفوف الدرا�سة يف جنوب لبنان (راجع �ص ،)13
وقد ا�ستوحت الق�صيدة من م�شاركتها يف امل�رشوع.

