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في لبنان

ملحق

العدد رقم  ،22آب 2019

النساء والعمل

مع «مؤسسة رينيه معوض لتنمية قدرات املرأة
اللبنانية» ،وخضعت لدورات تدريبية يف اإلقتصاد
والتسويق واإلنتاج واملونة .كانت هذه الدورات
مبثابة بوابة العبور من الجبل إىل بريوت ،فتح ّدت
العادات والتقاليد التي تواجه «املرأة الجبلية»،
بالعمل خارج منطقتها .فقد كانت جمعية «حامية

الرثوة الحرجية» مبثابة الداعم لها ،وساعدتها يف
اصطحاب الصاج من الجبل إىل «سوق الط ّيب».
يف البداية مل تكن تقوى عىل أن تخبز أمام الناس.
لكن التشجيع التي تلقته وتوافد الزبائن اللبنانيني
واألجانب لتذوق صاجها ،جعالها تتمتع بجرأة
كبرية .النقلة النوعية يف حياة رميا ،ب ّدلت أوضاعها

اإلقتصادية ،فكانت الداعم األول إلبنائها الثالثة
للوصول إىل املراحل الجامعية وانخراطهم يف سوق
العمل .تحمل رميا رسالة لجميع النسوة برضورة
التمتع باإلستقاللية املادية ،والعمل من املنزل سواء
بـ«الكروشيه أو املونة أو الطبخ» .وتح ّول حلم
القدوم إىل بريوت ،إىل حلم أكرب بكثري ،حيث أوصلها

إىل التجوال مع الصاج يف بلدان أوروبية وعربية،
معيدة الفضل إىل الجمعية التي انخرطت فيها منذ
سنوات وط ّورت قدراتها اإلجتامعية والتعليمية
واإلقتصادية.
* صحافية

الشرطة البلدية...
نساء يعملن على إعادة الحوار مع المواطنين
جانني جلخ*
تشق
إذا كانت املرأة يف لبنان ال تزال تكافح الخرتاق أسوار الساحة السياسية – بحيث يض ّم الربملان ّ
ست نساء فقط والحكومة أربع وزيرات – إالّ أنها بدأت ببطء وثبات ّ
طريقها نحو البلديات التي فتح العديد منها أبوابه أمام النساء.
أصبح إلتحاق املرأة بالرشطة البلدية شائعاً ،حيث
ق ّررت بلديات ع ّدة خوض التجربة عن طريق حقن
الرشطة البلدية بجرعة أنثوية كفيلة بكسب ثقة
السكان وطأمنتهم وحاميتهم.
وقناع ًة منهم برضورة تغيري أساليب القمع واإلكراه
للرشطة التقليدية واستبدالها مبفاهيم الحوار
والتواصل مع املواطنني ،اختار العديد من رؤساء
البلديات توظيف النساء كعنارص رشطة بلدية امياناً
منهم بقدرة املرأة عىل تجسيد هذا الدور بشكل
مهني يف بلد ال تزال فيه ثقافة اإلكراه والعنف قامئة.
وبدعم من وزارة الداخلية والبلديات وبرنامج األمم

املتحدة اإلمنايئ ( ،)UNDPومتويل من الحكومتني
الكندية والهولندية ،باتت عملية إلحاق املرأة
بالرشطة البلدية أحد العنارص الرئيسية ملرشوع
دعم البلديات ،الذي وضع بالتشاور مع البلديات
التي تتطلّع إىل تعزيز االستقرار االجتامعي من
خالل إدخال أساليب جديدة للرشطة تتامىش مع
طلب السكان املتزايد عىل الخدمات.
وكون النساء الرشطيات أكرث تو ّجهاً نحو املجتمع
ويتمتّعن بقدرة تواصل واستامع أكرب من نظرائهن
الرجال ،فقد بدأن بفرض وجودهن بشكل متزايد يف
البلديات مثل :برج حمود ،وامليناء ،وانفه ،وزحلة

ٍ
وبلديات أخرى عدة.
وانطلياس،
وبنا ًء عىل النجاح الذي حققته نساء عيّنهن يف
العام  2017رئيس بلدية أنطلياس ،إييل أبو جودة،
يف إدارة بلدية انطلياس ،ق ّرر أبو جودة ،اإلرتقاء
إىل مستوى جديد بالحاق نساء أخريات يف الرشطة
املحل ّية .ويقول يف هذا السياق« :إنهن ببساطة
أكرث حزماً واحرتافية من العديد من الرجال يف
الفريق».
وميكن للرشطيات الجدد اإلعتامد عىل انهم نساء،
كون مقاربة األفراد لهن تختلف بنا ًء عىل العادات
والتقاليد التي تفرض عليهن احرتاماً والتعامل معها

ٍ
بلطف وبطريقة مختلفة عن الرجال .فهذا يوفّر
له ّن مساعدة عفوية من السكان ،الراغبني يف تسهيل
مه ّمتهن بإظهار اللطف واملزيد من التعاون.
ويف برج حمود ،كان قد بدأ منذ فرتة تعيني النساء يف
الرشطة البلدية وكذلك داخل اإلدارة .وحالياً ،متثّل
النساء نحو  34يف املائة من القوة العاملة ،وقد ت ّم
تكليف بعضه ّن يف إدارة حركة املرور.
وبعد اكتساب الثقة بالنفس ،إثر بداية صعبة
اضطرت فيها الرشطيات إىل مواجهة محاوالت
الرتهيب والنكات غري الالئقة ،فرضن أخريا ً وجوده ّن
بعد أن أثبنت أنفسه ّن يف بيئة صعبة إىل ح ٍّد ما.
وقد كان السياق االجتامعي صعباً أيضاً يف البداية
بالنسبة إىل الرشطيات الخمس عرشة يف زحلة،
اللوايت أصبحن عىل م ّر السنني يحظني باحرتام
السكان.
تقول كوزيت عبدايم التي انض ّمت إىل الفريق منذ
ما يقارب الثالث سنوات «يف البداية ،مل يأخذنا أحد
عىل محمل الج ّد ،ليس فقط كوننا نساء ،بل بسبب
الصورة السيئة التي تك ّونت لدى املواطنني عاد ًة عن
الرشطة البلدية بوجه عام» .وتضيف أنها تعلّمت
مع مرور الوقت التوفيق بني الحزم والليونة،
مستعينة أحياناً باللطف واإلصغاء الف ّعال ،وأحياناً
أخرى بالجرأة والصالبة عندما يزداد الوضع سوءا ً.
وتعلّق خبرية تتابع املرشوع عن كثب «عىل الرغم
من أ ّن تأنيث الرشطة البلدية ال يزال يف مراحله
األوىل ،سيصبح أكرث فعاليّة عندما تُ نح البلديات
املوارد والسلطة الالزمة لتطبيق القانون بشكلٍ
أفضل يف بلد ال يزال فيه اإلفالت من العقاب قامئاً».
وهي ترى أنّه لدى النساء إمكانات هائلة تنتظر
فقط الكشف عنها واالستفادة منها.
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