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في لبنان
النساء والتربية

األم ...صانعة السالم
النائب الدكتورة عناية عز الدين*
ال شك أن صناعة السالم يف العامل تشكل تحدياً إنسانياً مستداماً للبرشية ،وهي غاية تتوق إليها القلوب واألرواح والعقول .إالّ أن هذه الغاية ،وعىل الرغم من الجهود
املبذولة عىل مر الزمن ،ال تزال حلامً بعيد املنال ،وال يزال العامل مرسحاً للحروب التي تقيض عىل حياة البرش واحالمهم ،وعىل فرصهم بحياة كرمية ومزدهرة.
إن غياب مفاهيم العدالة الحقيقية والسعي الدائم واملستمر إلحراز
التف ّوق من خالل اإلستخدام الظامل للق ّوة واإلستعالء وتجاوز حقوق
اآلخرين ،هو احد أبرز أسباب غياب السالم يف العامل .إن هذا العامل
يجعل اإلنسانية أسرية داخل دائرة مفرغة من فعل الظلم واالعتداء
وردود األفعال الطبيعية املقاومة له.
فهل هذا هو العامل الذي نرغب يف تركه لألجيال املقبلة؟ .وهل نكتفي
بالوقوف مكتويف االيدي نشاهد تأجج الحروب والرصاعات ،أم أنه علينا
االنخراط يف غرس بذور السالم واألمن والرخاء؟.
إن منطق العدالة يقتيض العمل معاً لجعل االنسان محور الحياة،
والرشط الجوهري لهذا األمر هو صناعة السالم التي تعترب مهمة
مجتمعية عاملية يجب أن ينخرط فيها الرجال والنساء معاً ،إالّ أن املرأة
تتسم بخصوصية أكرب يف هذا املجال وال سيام من خالل وظيفتها كأم.
األم هي محور األرسة ومدارها ،وهي صاحبة الفعالية الكربى وقدرتها
عىل زرع القيم يف بناتها وابنائها ،ال تضاهيها قدرة .والعملية الرتبوية
التي تديرها األمهات تشكل سلوك االنسان وتحدد طبائعه.
صحيح أن املهمة ليست سهلة ألن زرع أفكار السالم وقيمه يف نفوس
األجيال الجديدة يعني تهديدا ً ملنظومة مصالح رشيرة تعتاش عىل
الحروب وكوارثها ،إالّ أنها ليست مستحيلة .فاألمهات قادرات عىل
فتح مسارات تربوية كربى تساهم يف إرساء السالم العادل واألمن

املتامسك يف العامل.
لست من هواة التبسيط .أعرف أن املسألة شائكة وحساسة ويف كثري
من االحيان معقدة ومركّبة .فنحن دعاة سالم وت ّواقون إليه .نريد جيالً
يجنح نحو السالم يف تعامله وادائه وسلوكه ويف الوقت نفسه نجد
انفسنا أمام الحاجة إىل جيل ميتلك استعدادات ملقاومة كل اشكال
الظلم والعدوان ،والدفاع عن قيمة الحياة الكرمية الح ّرة.
إن هذا التوازن املطلوب هو ما يجب أن تعمل عليه األمهات اللوايت
يصنعن رجاالً ونساء سيتولّون يف املستقبل مواقع اجتامعية وسياسية
واقتصادية وأمنية وعسكرية ،وسيتخذون القرار إما بصناعة السالم أو
باستمرار طاحونة املوت والكارثة والخسائر الالمتناهية.
إن املدخل إىل السالم العاملي مير من خالل دور األمهات .ومستقبل
العامل يرتهن ملا تزرعه األمهات من قيم يف عقول أوالدهن ونفوسهم.
وهذا يحتّم علينا احرتام حقوق املرأة ومتكينها ثقافياً وتربوياً واقتصادياً
وسياسياً ،وتعزيز حضورها يف مواقع القرار عىل مختلف املستويات،
إضافة إىل مراعاة حاجاتها العاطفية والنفسية لتكون مؤهلة ومستعدة
ومحصنة ،إجتامعياً وترشيعياً ،من أجل أداء هذا الدور املحوري
ّ
واملصريي.
إن شعور املرأة بالسالم واألمان الداخيل ،يسمح لها بأن تنقل هذه
املشاعر نحو ابنائها ،معززة سلوكهم االيجايب .وبحصولها عىل املعرفة

والثقافة الرصينة والعميقة ،تبدع األم يف تنوير بناتها وأبنائها وتركيز
التوازن الفكري لديهم ،مبا يسمح لهم بتحقيق شخصية تكاملية تؤدي
دورهم الحيايت يف ثالثة أبعاد:
رش
البعد االول :إيجاد جيل قادر عىل التمييز بني الحق والباطل وبني ال ّ
والخري ،وبالتايل السعي الدائم إىل امليل نحو الحق والخري.
البعد الثاين :إحرتام االنسان والتفاعل االيجايب مع املحيط مبا يؤمن
االندماج واالحرتام مع االخر عىل اختالف عقائده ومبادئه.
البعد الثالث :بناء الثقة بالذات واحرتام الخصوصيات الفكرية والثقافية،
واالعالء من قيم العدالة والحرية والدفاع عنها مبا يكفل عدم اختالل
التوازن او امتهان االنسان.
وفض
إن إنساناً بهذه املبادىء والقيم ،كفيل بصناعة السالم واألمان ّ
النزاعات مبا يحقق العدالة واحقاق الحق وإلزام املجتمع بتطبيق
القوانني واحرتامها ،وجعلها مرجعية لالحتكام وعالجاً للمخالفات
واملشكالت املختلفة عند حصولها.
هذه واحدة من مهامت األمهات .إرساء مرشوع يحفظ حياة الكثريين
ممن سيأتون بعدنا وصياغة الطريقة التي سيحكمون العامل بها ،مبا
يضمن بناء السالم والتنمية وتحقيق حياة افضل.
* رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية

إلى أوالدي
رسالة حب للحياة وللسالم
بارعة األحمر*
وجاء املساء .ودقت طبول الحرب من جديد .فاجتمعت النساء حول
صالة املفاوضات وأطلقن إشارة إىل الرجال« :لن نسمح لكم بالخروج
قبل أن تتوصلوا إىل اتفاق» ،قالت أمهات ليبرييا للمتقاتلني ،وقفت
النسوة جنباً إىل جنب وتوقفت الحرب.
وأنا األم ،أنا األرض واهبة الحياة .أنا كل األمهات الواقفات هناك،
رافعات أيديهن نحو السامء ،سالحهن األمل واإلميان .أجسادهن درع
يواجه الظلم والقتل يبعدنه عن أوالدهن ،بل عن قطع من قلوبهن
يخبئنها بني الضلوع.
أكتب اليكم وإىل رفاق جيلكم رسالة حب ،للحياة وللسالم .أريد أن
أحضنكم .أن أخبئكم عميقاً تحت جلدي ،أن ألفّكم بحزام من اإلميان
بالحب وبالسالم وبالحياة.
أنا من جيل مل يعرف السالم يوماً .عرفت كل أشكال الحروب التي

م ّزقت كل انتامءايت وبرتت انسانيتي .فكربت يف ظالل خوف مارد،
رشدين
اختطفني من الحياة ومنع عني الفرح وألوان السامء .خوف ّ
فهربت من كل شعارات طائفتي ومنطقتي وعائلتي .قهر جعلني أعتذر
من كل طفل أنجبته وعلّمته لغتي وتاريخ أجدادي وقوافيهم.
فمن يولد يف املدن املحروقة ،يعيش أمل الذاكرة املرسوقة ،ويبحث كل
حياته ،عن ينابيع الحب ،يطفىء بها نار قلبه املشتعلة رعباً وفقداناً.
أطالبكم برفض الحرب .أطالبكم بحقي عليكم .أطالبكم عرفاناً منكم
لعمر رسقوه من عمري ،فهل تدركون؟
لن أسمح أن تبددوا سنينكم .لن أسمح أن تسجنوا طموحكم
ومستقبلكم وراء قضبان الحقد وشعارات املوت .لن أسمح أن تعرفوا
تلك املأساة .لن أسمح .أتسمعون؟
أنتم يا أحفاد األرشعة والحرف .إنترصوا إلرثكم ،للعلم وللثقافة

وللموسيقى ولألرجوان مناديل حرير للمراىفء والشطآن.
ال تكربوا لتصريوا مقاتلني ،بل شعراء وب ّنائني وفنانني ،تزرعون الكرمة
وتبنون االنسان وترسمون اللوحات لتمألوا أعشاشكم كتباً وحناناً.
دعوا شعارات الحروب واملوت ملوىت القلب والروح .إحفظوا األغاين.
إعملوا بكد وثقة .أرقصوا كام الفراشات .إكربوا كشجرة رسو ،كشلح
سنديان ،واشمخوا بأخالقكم وعلمكم ،ال بتعاويذ الجهل والجشع.
ألن قلوب أمهاتكم ال تقوى عىل نقطة من دمائكم سوف تسيل من
رشايينها بدالً عنكن.
ال تتنكروا ألرحام أمهاتكم .مخطئون أنتم لو ظننتم أنكم غادرمتوها.
ألنكم الحياة التي ترفض االنسالخ عنها.
* روائية وأستاذة جامعية

