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النساء وتجنب النزاعات

النساء  إىل  خاص،  بشكل  املقال،  هذا  يتطرّق  االختصار،  سبيل  يف 
الالجئات السوريات اللوايت ميثّلن، بحسب هيئة األمم املتحدة للمرأة، 
52 % من الالجئني السوريني املسجلني يف لبنان))). ويف شهر كانون األول 
من   %  80,9 واألطفال  النساء  نسبة  بلغت   ،(2((20(8 )ياسني،   20(7

الالجئني السوريني املسجلني يف لبنان. 
أما يف ما يتعلّق مبفهوم »بناء السالم«، فإن األمني العام السابق لألمم 
السالم«  »بناء  مفهوم  أدخل  الذي  هو  غايل  بطرس  بطرس  املتحدة 
يف  صدر  والذي  السالم«  »خطة  بعنوان  تقريره  يف  املتحدة  األمم  إىل 
تعزيز  إىل  يسعى  الذي  »العمل  بأنه  التعريف  وجاء   .(992 عام 
تقرير  توّسع  النزاع«))). وقد  العودة إىل  تفادي  بغية  السالم وترسيخه 
بناء  الحديث عن نشاطات  أيضاً يف  الصادر يف عام 2000  االبراهيمي 
السالم بغية ضامن أن يكون بناء السالم أكرث من مجرّد غياب الحرب. 
ووفقاً ملنظمة اإلشعار الدولية، يتكّون بناء السالم من مرحلتنَي للسالم: 
مرحلة »إيجابية« ومرحلة »سلبية«: »يكمن التحدي يف استعامل فرتات 
املدى  عىل  »اإليجايب«  السالم  لبناء  السلبي«،  »السالم  أي  االستقرار، 
األطول والذي يُقاس بإنجاز إصالحات يف الحوكمة ويف إمكانية الوصول 
العادلة للفرص االقتصادية والعدالة واألمن والجوانب األخرى من الرفاه 

مثال الصحة والتعليم وبيئة الئقة ميكن العيش فيها«))).
ينتهي  ال  التعقيد  بالغ  عبارة عن مسعى  السالم هو  بناء  فإن  بالتايل، 
املستمر.  السالم  إلحالل  مسبق  رشط  وهو  »االستقرار«،  تحقيق  عند 
إضافًة إىل ذلك، فإن الرتبية من أجل السالم تتطلّب نهجاً متكامالً يف 
ما يختص بتوفري التعليم يف سياق النزاع ويف البلدان املضيفة لالجئني. 
إالّ أنه استناداً إىل التجارب يف هذا املجال، فإن الرتبية من أجل السالم 
ليست معياراً يف االستجابة يف قطاع التعليم التي تعتمدها وكاالت األمم 
املتحدة واملنظامت الدولية التي تكرّس دعمها، يف الدرجة األوىل، عىل 
اللبنانية، ضمن  الرسمية  باملدارس  األطفال  السوريني  الالجئني  إلتحاق 
باملرحلتني   (RACE( بالتعليم«  األطفال  جميع  إىل  »الوصول  مرشوع 
I وII والذي أطلقته وزارة الرتبية والتعليم العايل)5). واألهم من ذلك 
أن املعلّمني السوريني الذين يكّنون تعاطفاً طبيعياً لألطفال السوريني 
التعليم يف لبنان بسبب  ومعاناة مشرتكة، ليسوا مخّولني باملشاركة يف 
لالجئات  ميكن  الذي  الدور  هو  ما  ذلك،  عىل  بناًء  العمل.  قوانني 
السياق  السالم وسط  أجل  الرتبية من  يلعبنه يف مجال  أن  السوريات 

االجتامعي-السيايس املعّقد للغاية يف لبنان؟
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مونتميني،  زيالنا  الدكتورة  اإليجايب)6)،  النفس  علم  يف  للباحثة  وفًقا 
فإن السعي وراء أي تفكري رجايئ مثال السعادة أو السالم هو عملية 
صعبة املنال. والطريق األمثل لتحقيق الذات واألمنيات يتطلّب القدرة 
يف  تعيقنا  والتي  الحياة  يف  التحديات  مواجهة  كيفية  تعلّم  عىل  أوالً 
القوة  لبناء  التحديّات تشّكل فرصاً  تلك  املرجوة.  الوصول اىل أهدافنا 
بـ»القدرة  ما يسّمي  يتطلّب تطوير  ما  الصعبة،  األوقات  العاطفية يف 
التحّمل هو  التحّمل«)7). وتقول مونتميني: »أن تكون قادراً عىل  عىل 
يف  تغيري  عن  عبارة  هو  بل  مجّدداً،  النهوض  عىل  اإلمكانية  من  أكرث 
العقلية يؤدي إىل النمو الذايت وإىل إحداث التغيري«. بتعبري آخر، القدرة 

لألداء  تطبيقي  ونهج  البرشي  لالزدهار  العلمية  الدراسة  هو  اإليجايب  النفس  علم   (6(

األمثل. وقد تّم تعريفه عىل أنه دراسة مواطن القوة واملزايا التي متّكن األفراد واملجتمعات 

.(Gable & Haidt, 2005, Sheldon & King, 200(( واملنظامت من النجاح

Montminy, Zelana. 2( Days to Resilience.HaperOne. 20(6 (7(

عىل التحّمل ليست عبارة عن القبول بالوضع الراهن الذي قد يصبح يف 
هذه الحالة مجرّد حالة خضوع، وفًقا لباولو فريري.

إمنا عندما تكون السالمة وسبل العيش من الشواغل األساسية للمرأة 
السورية الالجئة، إن كانت أماً أو معلمة أو ناشطة، تصبح املساهامت 
يف بناء السالم والتنمية فكرة ثانوية)8). وما يساهم بشكل كبري يف زيادة 
الالجئات  النساء  دعم  هو  املستدامة  والتنمية  الدائم  السالم  فرص 
السوريات يف لبنان اللوايت – وفقاً لهيئة األمم املتحدة للمرأة – يتمتّعن 
نسبة )8 % منهن بدور أكرب يف عملية صنع القرارات مقارنًة مع الفرتة 
التي سبقت النزوح. وينطوي هذا الدعم عىل مساعدتهن يف أن يصبحن 
أكرث قدرة عىل الصمود من جهات فاعلة وبارزة لبناء السالم عن طريق 
العيش.  لكسب  مالمئة  بفرص  وتزويدهّن  الرتبوية  مهاراتهن  تطوير 
وتوضح دراسة حول »الالجئني والديناميات اإلقليمية لبناء السالم«، أن 
الالجئني تحمل مجاالً كبرياً  السالم وأوضاع  لبناء  اإلقليمية  الديناميات 

لة للبلدان املضيفة: للتحسني وتبقى فرصة غري مستغَّ
لدى البلدان املضيفة مصلحة كبرية يف املساعدة عىل تنمية سبل العيش 
واملهارات الرتبوية لالجئني يف املنفى. عندما يعود الالجئون إىل بالدهم، 
يعودون إىل بيئات هّشة غالباً ما تكون أكرث عرضة لخطر عودة النزاع 
]...[ والعودة إىل الحرب تعني يف أغلب األوقات استمراراً لوضع لجوء 
آخر، مع اضطرار البلدان التي استضافت الالجئني يف املايض إىل القيام 

بذلك مجدداً )املعهد الدويل للسلم، ))20))9).
وكام قالت يل الجئة سورية تعيش يف ظروف يف غاية القسوة يف مخيّم 
عشوايئ يف منطقة البقاع: »نحن نعرف ما نحن بحاجة إليه، إمنا يجب 
الدويل  املجتمع  إىل  »هم«،  بعبارة  تشري،  وهي  بذلك«.  هم  إقناعهم 
املانحة والحكومات املضيفة. وهي محّقة بذلك. مثة حاجة  والجهات 
إىل أن تقتنع هذه الجهات الفاعلة وصاحبة القرار بأهمية اعتامد نهج 
إمنايئ من خالل العمل عىل تربية منهجية شاملة من أجل السالم، عوضاً 
عن مجرّد استجابة تربوية، وعىل االنتقال إىل »التعاطي مع الفجوة« 
التي تعرّب عن ربط املساعدة اإلنسانية بالتنمية عىل املدى األطول بغية 
التحضري إلعادة الدمج الفّعال لالجئني يف بلدهم األم)0)). عدا عن ذلك، 
يبقى بناء السالم مسعى وهمياً يخدع الذات يف حال مل تضطلع كافة 
عمل  يتطلّب  حقيقًة  السالم  جعل  فيه.  فاعل  بدور  املعنية  الجهات 

الجميع معاً. 

اإلنكليزية( من  مترجم  )نص 
تربوية *خبيرة 
الجامعة األميركية في بيروت زميلة باحثة في معهد عصام فارس، 

الحكومية  غير  »سنبلة«  منظمة  ورئيسة  مؤِسس  عضو 

https://journals.sagepub.com/doi/pdf/(0.(080/(5(2((66.20(6.(2(9(0(  (8(

https://www.ipinst.org/wp-content/uploads/publications/ipi_e_rpt_  (9(
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)0)) املرجع ذاته.

 بناء السالم في لبنان بقيادة نساء سوريات:
ما بين الوهم واإلحتماالت

ماسة املفتي*

حني طُلِب مني الكتابة عن دور املرأة السورية يف تدريس بناء السالم يف سياق لبنان، حاولت فوراً التفكري بالخيارات من خالل تفكيك السؤال يف محاولة لفهمه بشكل 

أفضل. ورحت أسأل نفيس: ماذا يعني »بناء السالم« فعلياً عند اإلشارة إىل األفعال التي تقوم بها النساء السوريات املقيامت يف لبنان يف حني أن النزاع قائم بذاته يف سوريا؟ 

من هنَّ النساء اللوايت نتكلّم عنهن بالتحديد: هل هّن األمهات الالجئات السوريات أو املعلاّمت السوريات أو النساء الناشطات ضمن املجتمع املدين السوري أو النساء 

يف الشتات السوري؟ من هي الجهة املسؤولة يف ما يختص بتعليم األطفال عن بناء السالم يف سياق األزمة والنزاع؟ إضافًة إىل ذلك، كيف بإمكاننا التطرّق إىل مفهوم بناء 

السالم عندما يكون السالم بذاته غري موجود يف البلد األم للنساء السوريات؟ واألهم من ذلك، كيف بإمكاننا حتى أن نبدأ بنقاش حول بناء السالم إذا مل نبدأ بالتطرّق إىل 

األسباب الجذرية التي تسبّبت يف النزاع يف البلد املعني؟ رمبا ينطوي السؤال عىل رسالة ضمنيّة إضافية بأن السالم يف لبنان معرّض للنقاش أيضاً؟
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