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متّكنت الكثري من النساء اللوايت نلتقي بهن كل يوم يف 

لبنان من مواجهة تحّدي بناء السالم بنجاح. ومتّكنت 

الكثريات منهن، إن مل يكن جميعهّن، من الحفاظ عىل 

قدر من املرونة والقوة خالل أوقات الحرب والتهجري. 

يقّدم هذا امللحق منظورات وطنية ودولية لفهم عمل 

املرأة بشكل أفضل يف بناء السالم يف لبنان، من مهامها 

إىل رصاعاتها وتضحياتها وآمالها وتطلعاتها. ومن خالل 

والفلسطينيات  والسوريات  اللبنانيات  النساء  حياة 

العدد  هذا  يعرض  لبنان،  يف  السالم  يبنني  اللوايت 

وبناء  مستقبلها  تقرير  يف  دوراً  املرأة  ملنح  األسباب 

سالم أفضل.

وبناة سالم والجئات وربات أرس  ناشطات  وبصفتهّن 

وقادة مجتمعات محلية، تشارك النساء يف هذا امللحق 

مجال  يف  عملهن  من  املستفادة  والدروس  تجاربهن 

بناء السالم يف لبنان.

خالل  من  أملانيا  متوله  الذي  امللحق،  هذا  ويعكس 

ودعمها  أملانيا  التزام   ،)KfW( للتنمية  األملاين  البنك 

لبنان  يف   1325 األمن  مجلس  قرار  لتنفيذ  الكامل 

واملنطقة. أقّر هذا القرار، الذي تم اعتامده يف العام 

السالم  يف  وإسهاماتها  املرأة  عىل  الرصاع  بأثر   ،2000

التعايف.  وجهود  الرصاعات  نشوب  ومنع  واألمن 

وتحتاج هذه املواضيع إىل معالجة ومناقشة مستمرة 

للفجوة  العاملي  للتقرير  وفقاً  أنه  وبخاصة  لبنان،  يف 

العاملي  االقتصادي  املنتدى  نرشه  الذي  الجنسني  بني 

يف العام 2018، يحتّل لبنان املرتبة 140 من بني 149 

السعودية  العربية  اململكة  عىل  إال  يتقّدم  فال  دولة، 

وإيران وسوريا والعراق واليمن.

يف هذا السياق، تعمل الحكومة األملانية والبنك األملاين 

للتنمية )KfW(، إىل جانب رشكائهام، عىل دعم املرأة 

السياسية وزيادة  املشاركة  تعزيز  لبنان من خالل  يف 

الوعي حول الدور الهام للمرأة كقائدة مجتمع محيل 

يف مجتمعات مختارة يف لبنان. كام أن تعزيز املشاركة 

النوع  عىل  القائم  العنف  ومكافحة  االقتصادية 

االجتامعي يف جوهر مهمة السفارة يف لبنان. ويف حني 

أبداً  نركّز عىل املرأة كقائدة مجتمع محيل، ال ميكننا 

أن ننىس الدور الهام الذي يضطلع به الرجال كعوامل 

تغيري.

واألمن  السياسة  قطاعات  يف  املرأة  تشارك  عندما 

واملفاوضات،  والسالم  الوساطة  عمليات  إىل  باإلضافة 

يتم تعزيز السالم واألمن. وهذا هو ما ينعكس يف هذا 

العدد من امللحق.

نأمل أن تستمتعوا بقراءته.

السيد ساشا شتادلر
مدير البنك األملاين للتنمية )KfW(، لبنان

لعل مسؤولية املرأة يف أوقات الشدائد والحروب اكرث قساوة منها يف الزمن الجميل. التحديات تصبح أكرب. الصعوبات املعيشية. األوضاع األمنية. 

املعّوقات الرتبوية. ولعل التداعيات تقع عىل عاتق األم واألخت الكربى اكرث منها عىل الرجال الذين يتقنون فنون الحرب، ويتخاذلون أمام 

جهود السالم ألنها تنتقص من قّوتهم ورجوليتهم الرشقية املغّمسة مبظاهر العنف والقّوة. اإللتفات إىل النساء يف هذه الحالة يصبح واجباً ملحاً، 

يتقدم عىل املتطلبات املعيشية من مأكل وملبس، ألن بلوغ األم حالة الضياع واإلرباك، سيحّول العائلة كلها، وسيجعل األوالد يف مهّب القتل 

واالقتتال، واإلرهاب، والجرمية، والرسقة. هذا الوضع يؤسس لحروب مستمرة وحروب تتوالد مجدداً. من هنا تربز الرضورة والحاجة امللّحة إىل 

تخصيص النساء بالرعاية واملتابعة خصوصاً يف مخيامت اللجوء حيث األمور مرّشعة عىل التفلّت، بل الفلتان، وحيث وسائل الضبط محدودة. 

ينظر إىل املرأة يف عاملنا العريب كوسيلة إنجاب، وإذا مل تتطّور الفكرة بعمل دؤوب، سيبقى عاملنا متخلفاً. حبذا لو أمكننا تحقيق ما لفت اليه 

رئيس حكومة لبنان الرئيس سعد الحريري، أن تتبوأ سيدة موقع رئاسة الحكومة. رمبا تحقق املرأة يف املواقع املتقدمة ما عجز عنه الرجال، ألن 

التجربة خري برهان، وليس لدينا ما نخرسه يف التجربة، ألننا بلغنا الخسائر »املاكسيموم«.

غسان حجار
مدير تحرير صحيفة »النهار«

المرأة األداة األساس لبناء السالم

من الغريب أنه عند التطرّق إىل موضوع يتعلّق بوضع املرأة، ال يزال هناك رجال يف لبنان يف بداية القرن الحادي والعرشين يشعرون بأنهم 

ملزمون برسم ابتسامة ساخرة، ملّمحني إىل أنه هناك قضايا أكرث أهمية ملناقشتها. رّد فعل ذكوري بعض اليشء، بقايا تقليد رشقي متعّنت لحرص 

املرأة يف دورها كأم وزوجة يف املنزل، محبّة ومطيعة.

بطبيعة الحال، هذا املوقف مل يعد يظهر اليوم بشكل فّظ وفاضح كام كان يف زمن النظام األبوي املطلق، عندما كان األب أو الزوج أو األخ يقّرر 

كل يشء ويطالب جميع أفراد األرسة بالطاعة والخضوع. ويتجىّل ترّدد بعض الرجال تجاه تحرير املرأة بطريقة مبطّنة أكرث، مثل إجبار الزوجة 

املستقبلية عىل التخيّل عن كل حياة مهنيّة لتكريس نفسها للمنزل؛ ومنح مرشحة للعمل يف رشكة راتباً أقّل مقابل عمل مساٍو لزمالئها الرجال؛ 

وقبول عىل مضض التكافؤ يف املسؤوليات اإلدارية أو السياسية، ثم اللعب عىل األرقام وإفراغ املفهوم من محتواه... 

ومع ذلك، فمن السهل أن نرى اليوم، مع تطّور التعليم، وخصوصاً يف املدن الكبرية، أّن املرأة اللبنانية أصبحت ممثّلة بشكل متزايد يف الحياة 

املهنية، وصوالً إىل املراتب العليا يف املجتمعات والجامعات واملهن الحرة. وقد حّققت العديد من النساء االستقالل املايل، ونتيجة لذلك، مل يعدن 

بحاجة إىل التشبّث باألب أو الزوج ليك يأخذن مكانتهن يف املجتمع.

غري أنّه ليس من اإلنصاف لوم الرجال فقط عىل بطء اكتساب املرأة لحقوقها. إذ أّن بعض النساء راضيات بوضعهّن، ويستبعدن مسبقاً أّي تحّد 

»للسلطة« األبويّة. واألمر يعود إىل هؤالء النساء بالتحديد يف مواجهة تحّدي التحّرر من وصاية الرجل، وذلك بلطف وإنسانية بالطبع، ولكن 

مع جرعة جيّدة من الحزم.
غايب نرص
مدير تحرير املالحق الخاصة
)L’Orient-Le Jour( »صحيفة »لوريان لوجور

مواجهة التحّدي

المرأة
وصناعة السالم

.)UNDP Lebanon( حقوق الطبع © 2019. جميع الحقوق محفوظة لربنامج األمم املتحدة اإلمنايئ يف لبنان

إن املقاالت والتحقيقات واملقابالت وغريها مام ورد يف هذا امللحق ال تعرّب بالرضورة عن آراء برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ وال تعكس وجهة نظر الربنامج. ويتحّمل كتّاب املقاالت وحدهم املسؤولية عام ورد فيها.

توزيع املواد يف هذا العدد خضع العتبارات تحريرية.

المرأة العربية: منارة للسالم
يف حني تواصل املنطقة العربية رصاعها بوجه األزمات، يركّز هذا امللحق عىل األعامل الكثرية التي تقوم بها النساء يومياً يف لبنان للمساهمة 

يف املسارات نحو السالم واملشاركة يف جهود بناء السالم وحل النزاعات عىل مستوياتهن الخاصة.

لذلك، تسلّط القصص يف هذا العدد الضوء عىل العدد الكبري من النساء اللبنانيات والفلسطينيات والسوريات اللوايت يبادرن كمنارات للسالم 

عرب لبنان ويتحّدين األدوار املتوقّعة أو التقليدية للمرأة. فتذكّرنا املرأة بأهمية تعزيز متثيلها يف الوعي الجامعي وتوثيق مساهمتها الفّعالة 

يف التغيري االجتامعي.

وبالتحديد، فإن رسد جهود املرأة اللبنانية يف عملية بناء السالم خالل الحرب األهلية ويف السنوات التي تلتها ميكن أن يكون مثاالً يُحتذى به 

يف بلدان أخرى متّر يف حروب. وميكن أن يكون إبراز أفعال املرأة السورية يف سعيها إىل معالجة العوامل املتناقضة الكثرية يف تعليم أطفالها 

منوذجاً للوساطة يف النزاعات يف مجتمعات الالجئني يف كافة أنحاء العامل. أخرياً، يرُبز عرض مشاركة النساء الفلسطينيات كقادة يف مجتمعاتهن 

تأثري التعليم والفنون عىل جهود بناء السالم. يجب أن تكون منارات السالم هذه كلها مصدر إلهام يف كل مكان.

سيلني مويرود
املمثلة املقيمة لربنامج األمم املتحدة اإلمنايئ يف لبنان


