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شكر وتقدير
تود منظمة إنرتناشونال ألرت وهيئة األمم املتحدة للمرأة أن تشكر النساء املفعمات بالشجاعة واملُ ِ
لهمات اللواتي شاركْ َن
تود املؤلفّ تان أن تشكرا
وآرائهن ووجهات
خرباتهن
ووج ْهنَه ملقاسمة
يف هذا املشروع
ّ
ّ
ّ
ّ
نظرهن .باإلضافة إىل ذلكّ ،
ً
وخاصة أمل أبو حمدان وهبة سوقي ومايا اجلندي وحممد شعبان ،الذين مل يكن تنفيذ
زمالءهما يف إنرتناشونال ألرت،
مشروع التعلُّم هذا ممكنًا لوالهم/هن ،وكذلك فريق عمل هيئة األمم املتحدة للمرأة يف لبنان :أسيل نعماين وجمانة زبانة
وإسهاماتهن السديدة يف هذا املوجز
ومراجعتهن املستندة إىل اخلربة
لتعاونهن الوثيق
والرا سعادة وراشيل دور-ويكس
ّ
ّ
ّ
تتقدما بالشكر من حكومة اململكة
أن
للمرأة
املتحدة
األمم
وهيئة
ألرت
إنرتناشونال
منظمة
حول السياسات .أخريًا ،تود
ّ
املتحدة التي دعمت تنفيذ املشروع وصياغة ورقة اإلحاطة هذه.
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مقدمة
.١
ّ
بدعم من هيئة األمم املتحدة للمرأة ،حتلي ًال للنزاع بشكل يراعي حساسية اجلندرركّ زت
أجرت إنرتناشونال ألرت يف العام ،2021
ٍ
َي طرابلس والبقاع ،كجزء من مشروع “إنشاء مساحات للنساء من بناة السالم” Creating Space for
فيه على منطقت ْ
ً
وخاصة تلك املتعلّقة باحلرب
أن القضايا املاضية التي مل ت َُح ّل،
 .Women Peacebuilders projectأظهر هذا التحليل كيف ّ
ٌ
حتليل إضايف أجرته إنرتناشونال
وخلُص
تقوض عمليات السالم واملصاحلة
وحتد من الدور املركزي للمرأة فيهاَ .
ّ
األهليةّ ،
تحدرين من املناطق النائية
ألرت إىل ّ
أن النساء والشابات والشبان املنتمني إىل الطبقات اإلجتماعية واإلقتصادية الدنيا واملُ ِّ
ً
عالوة على ذلك ،ال يزال النوع اإلجتماعي والطبقة
حمرومون بشكل واضح من املشاركة الفاعلة يف حتقيق السالم واألمن.
اإلجتماعية والعمر واجلنسية نقاط انقسام وتوتّر بني اجملتمعات يف لبنان والتي غالبًا ما تثريها ذكريات احلرب األهلية .1يعيق
متخط ً
ية اإلنقسامات
ذلك احلوار بني اجملتمعات واألجيال ،كما يعيق قدرة النساء على قيادة جمموعات اجملتمع لبناء اجلسور
ِّ
وعلى العمل لتكوين ذاكرة سالم جماعية.
كل من التحليل الذي متّ إجراؤه ضمن إطار مشروع “إنشاء مساحات للنساء من
يستند هذا املوجز حول السياسات على ٍّ
بناة السالم” ،والدروس املُ ستَقاة من تنفيذ املشروع ،باإلضافة إىل وجهات نظر وجتارب الشبكات النسائية التي شاركت يف
خص الدفع بأجندة املرأة والسالم واألمن ()WPS
املشروع .فيوضح هذا املوجز الدروس املُ ستَقاة من هذا املشروع فيما ّ
لهن بتولّي القيادة ملنع النزاع.
قدمًا للتعامل مع اآلثار اجلندرية للحرب األهلية وإنشاء مساحات للنساء يف لبنان تسمح ّ

جمع مشروع "إنشاء مساحات للنساء من بناة السالم” الذي ّ
تنفذه منظمة إنرتناشونال ألرت بالشراكة مع هيئة األمم
ويسر احلوار لبناء
املتحدة للمرأة  85امرأة من منطق َت ْي طرابلس والبقاع يف سلسلةٍ من الدورات التدريبية والتوجيهيةّ ،
ْ
ميتلك َن املهارات واملعرفة والثقة لتو ّلي قيادة اجلهود اآليلة إىل منع النزاع وبناء
شبكات ديناميكية من النساء اللواتي
ّ
جمتمعاتهن.
السالم يف
حرص املشروع على اجلمع بني مشاركات من خمتلف املناطق والفئات العمرية والطوائف والطبقات اإلجتماعية
نقسمة بسبب النزاعّ .
واإلقتصادية ،باإلضافة إىل الفئات ُ
رب َن احلرب
مت ذلك من خالل جمع
ٍ
امل ِ
شابات مع نساءٍ أكرب سنًا اخت ْ
الهوة بني األجيال يف ما يتع ّلق بذكريات احلرب.
بشكل مباشر بهدف ردم
األهلية
ٍ
ّ
باإلستناد إىل نتائج حتليل السياق املراعي حلساسية اجلندر الذي ّ
طورت القيادات
مت إجراؤه كجزءٍ من هذا املشروعّ ،
ّ
مهاراتهن للمشاركة يف جلسات احلوار واملساهمة يف تيسريها من أجل وضع هذا احلوار موضع التنفيذ
النسائية
الفعلي .فقادت الشبكات النسائية عددًا من مبادرات بناء السالم الهادفة إىل توسيع رقعة دور املرأة يف منع النزاع
يف جمتمعاتها ويف التعامل مع ذكريات وإرث احلرب األهلية َ
اللذ ْين يؤثران على ديناميات النزاع اجلندرية وعلى التو ّترات
اإلجتماعية يف جمتمعاتها اليوم.

1

األول/أكتوبر ،إنرتناشونال
م .مصري وآخرون،
ُّ
تصور لبنان جديد والتنازُع حول حتقيقه؟ اجلهات الفاعلة والقضايا والديناميات التي أعقبت إحتجاجات تشرين ّ
ألرتhttps://www.international-alert.org/publications/envisioning-and-contesting-new-lebanon-october-protests/ ،2020 ،
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 .٢الخلفية
حد كبري على اخلطاب وصنع القرار املتّص َل ْين بالنزاع والسالم .هم فاعلون كسياسيني ورجال
يف لبنان ،يهيمن الرجال إىل ٍّ
فإن مدى كشف هذه األدوار وأخرى غريها عن خصائص أبوية أو حتى خصائص ذكورية
دين ومفاوضني ومقاتلني .مع ذلكّ ،
أمر ال يزال
عنيفة وكيفية تقاطعها مع املؤشرات اإلجتماعية لبلورة النزاع والسالم باإلضافة إىل دور املرأة يف هذا اإلطار ،هو ٌ
ّ
املؤشرات اإلجتماعية املتداخلة بسبب اإلنقسامات الطائفية والطبقية ،ما يزيد
غري مدروس إىل درجة كبرية .وتتعقّ د هذه
2
احلواجز أمام املشاركة الهادفة للمرأة يف احلياة السياسية .وتزداد هذه احلواجز بسبب التاريخ املعقّ د وغري احملسوم
للحرب األهلية ،والذي ال يزال ُيخِ ّل باحلياة السياسية واإلجتماعية ويؤ ّثر على السالم واألمن واألمان يف لبنان اليوم.
عام ْي  1975و ،1990مل تُطلق الدولة عملية مصاحلة شاملة بني اجملتمعات.
منذ نهاية احلرب األهلية اللبنانية التي تواصلت بني َ
رتكِ
عوضًا عن ذلك ،أصدرت احلكومة اللبنانية قانون عفو يف العام  1991يعفي ُم بي اجلرائم السياسية خالل احلرب األهلية،
التي شهدت إنتهاكات جماعية حلقوق اإلنسان مثل أحداث قتل غري املقاتلني وعمليات اإلختطاف واإلعتقاالت التعسفية
واإلخفاء القسري حلوايل  17000فرد من لبنانيني وفلسطينيني وغريهم من الرعايا األجانب 3.وقد ارتُكِ بت مثل هذه اجلرائم من
قِ َبل ميليشيات مسلّحة خمتلفة وقوات عسكرية أجنبية.
حد كبري من
كانت تسوية ما بعد النزاع يف لبنان التي متّ ت املصادقة عليها يف إتفاق الطائف يف العام ُ “ 1989محتكَ رة إىل ٍّ
قِ َبل الفاعلني السياسيني والعسكريني أنفسهم الذين خاضوا احلرب” 4.فقد أصدرت احلكومة املُ شكَّ لة عقب إنتهاء احلرب
ري عن اجلرائم التي ارتُكبت أثناء احلرب،
األهلية رسم ّيًا يف لبنان قانون
ٍ
عفو عام ال ُيلزم امليليشيات بتقدمي معلومات أو تفس ٍ
منسقة يف فرتة ما بعد احلرب للتحقيق يف اجلرائم واإلنتهاكات والتجاوزات كمصري املفقودين على
فيما مل تبذل جهودًا
ّ
5
ً
سبيل املثال.
ظل حرص الدولة على حمو األحداث من ذاكرة الشعب ،األمر الذي
نتيجة لذلك ،مل حتصل حماسبة فعلية يف ّ
بفراغ يف الذاكرة اجلماعية للحرب األهلية طال الكثريين يف لبنان .ومع غياب إطار عمل متني لتصفية حسابات اجلرائم
تس ّبب
ٍ
الهوات وتتضارب الروايات حول
ظل املوروثات اإلجتماعية والنفسية املعقّ دة للعنف ،يغيب ردم
املُ رتكَ بة يف احلرب ويف ّ
ّ
6
تؤدي بالضرورة إىل املصاحلة بني اجملموعات
عدة أفرادٍ من اجملتمع اللبناين بإعادة بناء الذكريات
ٍ
بطرق ال ّ
املاضي .فشرع ّ
روايات شديدة التباين وكثرية التسييس عن احلرب.
الطائفية والسياسية يف البالد أو بني اجملتمعات وضمنهاُ ،مستخدِ مني
ٍ
تتفاعل الذكريات العالقة والصدمات غري املُ عالَجة الناجتة عن احلرب مع األزمات السياسية واإلقتصادية واإلجتماعية والصحية
املتزامنة مع إنتشار فريوس كورونا ( )COVID-19يف لبنان من خالل تعميق أو ترسيخ اإلنقسامات اإلجتماعية القائمة ،ما
جراء
تتحمل وطأة الضغوط اإلقتصادية التي
حدة هذه األزمات .وال تزال املرأة
ّ
يزيد من ّ
تشتد أكرث فأكرث ،والقيود املفروضة ّ
ّ
إنتشار فريوس كورونا  ،COVID-19وتفاقم التوتّرات اإلجتماعية وما يرتبط بها من زيادة مقلقة يف أعمال الرعاية غري مدفوعة
األجر ويف حاالت العنف القائم على النوع اإلجتماعي 7.منذ املوافقة على خطة العمل الوطنية حول املرأة والسالم واألمن يف
التقدم احملدود بالنسبة إىل زيادة مشاركة املرأة وانخراطها ،شمل معاجلة
أيلول/سبتمرب  ،2019متّ بصعوبة حتقيق بعض
ّ
اإلرتفاع يف حاالت العنف اجلنسي والعنف القائم على النوع اإلجتماعي .مؤخرًا وعلى سبيل املثال ،إرتفع نسبيًا عدد النساء

2

أ .نعماين ،حتديات وفرص النهوض بأجندة املرأة والسالم واألمن بعد حركة اإلحتجاج اللبنانية ،وكالة السالم 23 ،حزيران/يونيو https://www. ،2020
peaceagency.org/challenges-and-opportunities-to-advance-the-women-peace-and-security-agenda-after-lebanons-protest-movement/

3

ملزيدٍ من املعلومات ،راجع :املركز الدويل للعدالة اإلنتقالية ،إرث لبنان من العنف السياسي .مسح لإلنتهاكات اجلسيمة للقانون الدويل حلقوق اإلنسان
والقانون اإلنساين يف لبنان2013 ،2008-1975 ،؛ ال عدالة بعد آلالف "املفقودين” خالل احلرب األهلية اللبنانية ،مرصد حقوق اإلنسان 30 ،آب/أغسطس ،2017

4

ك .حسون أبو جودة ود .روجو ،ذكريات هامشية عن احلرب األهلية يف لبنان :حتدي السرديات املهيمنة يف بلدة صغرية يف املنت الشمايل ،جملة األكادميية
الربيطانية ،2021 ،)3( 9 ،صhttps://doi.org/10.5871/jba/009s3.011،12 .
ٌ
ٌ
ٌ
ومبادرات عديدة :حتليل مسح املبادرات التي تتناول النزاعات املاضية يف لبنان ،مركز معرفة اجملتمع
وسرديات متضاربة
متنازع عليه
تاريخ
م .بو خالد،
ٌ
املدين ،مركز دعم لبنان ،2018 ،الصفحات https://civilsociety-centre.org/paper/contested-history-conflicting-narratives-and-multitude-،3-1

https://www.hrw.org/news/2017/08/30/still-no-justice-thousands-disappeared-lebanons-civil-war

5

initiatives-analysis-mapping

6
7

املرجع نفسه.
هيئة األمم املتحدة للمرأة يف الدول العربية ،أجندة املرأة والسالم واألمن يف لبنان :أداة رئيسية لدعم التعايف من األزمة االقتصادية وجائحة كورونا
 COVID-19يف لبنان2020 ،
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يواجه َن املضايقات والعنف والرتهيب 8.فال تزال
أن املرشحات مل يزل َْن
املرشحات لإلنتخابات الربملانية لسنة  ،2022غري ّ
ْ
منهجة قائمة داخل األنظمة األبوية والسياسية والقانونية واإلجتماعية يف البالد.
احلواجز والعقبات املُ َ
للتوصل إىل زيادة
اجلنس ْين يف خمتلف اجملاالت
الهوة بني
لطاملا دافع اجملتمع املدين عن حقوق املرأة وعمل على ردم
ُّ
َ
ّ
مشاركة املرأة السياسية واإلقتصادية وإىل تشريعات أفضل تضمن احملاسبة وحماية النساء من العنف اجلنسي والعنف
9
أن ذلك يتطلّب إصالحات هيكلية واسعة النطاق ال تظهر نتائجها إال على املدى الطويل.
القائم على النوع اإلجتماعي .غري ّ

 .٣أهمية النظر من خالل عدسة النوع
اإلجتماعي إلى النزاع وبناء السالم
ّ
"إن مظاهرعدم املساواة اجلندرية والنزاع والهشاشة هي حتديات رئيسية تنتصب يف وجه التنمية املستدامة وهي
ترتبط ببعضها البعض إرتباطًا وثيقًا :فتساهم املشاركة النشطة للنساء يف ّ
التوصل إىل السالم والقدرة
حل النزاعات على
ّ
على الصمود ،فيما ميكن أن تؤدي العالقات اجلندرية غري املتكافئة إىل النزاع والعنف”.
ّ
ِّ
واملتأثرة بالنزاع2017 ،
الهشة
اجلنس ْين يف املواقف
منظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية ،املساواة بني
َ

يختلف تأ ُّثر النساء والفتيات والرجال والفتيان بالنزاع العنيف وعمليات بناء السالم .فتتغ ّير األعراف اجملتمعية وعالقات القوة
واألدوار اجلندرية بشكل متواصل و ُيعاد حتديدها أثناء مرحلة النزاع العنيف كما أثناء مرحلة ما بعد النزاع وبناء السالم ،وغالبًا ما
مساحات وأدوارًا جديدة وأن يخلق خماطر ونقاط
تكون احلدود بني ها َت ْين املرحل َت ْين غري واضحة .ميكن للنزاع العنيف أن ينشئ
ٍ
استضعاف جديدة لألشخاص وفقًا لنوعهم اإلجتماعي وعمرهم وحالتهم اإلجتماعية واإلقتصادية وغريها من املؤشرات
ٍ
10
اإلجتماعية ومؤشرات الهوية.
سيتم التغاضي عن
وسيستمر وجود بعض هذه احلاالت بعد انتهاء النزاع العنيف يف حني
ّ
ّ
البعض اآلخر أو إعادة التفاوض بشأنه.
ميكن لبعض األطر أن تعزّ ز الصور النمطية ألدوار الرجل واملرأة 11.فيساعد النظر من خالل عدسة النوع اإلجتماعي 12على جتنُّب
متنوعة من النساء من مناطق خمتلفة وذوات دوافع وخربات وإهتمامات وهويات ومعتقدات
الوقوع يف فخ تصنيف جمموعات ّ
13
.
”
عاجزة
خمتلفة كمجموعة “متجانسة” و “
املتنوعة للنساء
النظر
ووجهات
والتجارب
لألدوار
أعمق
بفهم
يسمح
هو
وبالتايل
ّ
والرجال اخملتلفني الذين يتفاعلون مع ديناميات النزاع ولكيفية تأثري النوع اإلجتماعي على تشكيل الهويات اجلماعية التي
ميكن أن تخضع لتغيريات جذرية يف النزاع.

8

مؤسسة مهارات ،مراقبة اإلعالم واإلنتخابات والنوع اإلجتماعي :لبنان  30-1 -نيسان/أبريل https://maharatfoundation.org/media/2156/،2022 ،2022
media-elections-and-gender-monitor_april.pdf

9
10
11
12

املرجع نفسه.
هـ .مريتينن وج .نيوجوكس وج .البشرى ،إعادة النظر يف دور النوع اإلجتماعي يف بناء السالم  ،لندن :إنرتناشونال ألرت ، 2014 ،ص11 .
مركز موارد احلوكمة والتنمية اإلجتماعية ،النوع اإلجتماعي والنزاع  -دليل املوضوع ،2015 ،ص6 .
قصد بالنوع اإلجتماعي "األدوار والعالقات املبن ّية إجتماعيًا ،والسمات الشخصية ،واملواقف ،والسلوكيات ،والقيم ،والقوة النسبية ،والتأثري الذي ينسبه
ُي َ
إن النوع اإلجتماعي هو عالقة وال يشري فقط إىل النساء أو الرجال بل إىل العالقة بينهما” .هيئة األمم املتحدة
اجملتمع إىل
اجلنس ْين على أساس تفاضليّ .
َ
للمرأة ،تعميم مراعاة املنظور اجلندري يف برامج التنمية :موجز عن القضايا ،نيويورك :األمم املتحدةhttps://unsdg.un.org/sites/default/files/ ،2014 ،
gender-mainstreaming-issuesbrief-en-pdf.pdf

 13ك .أ .مصري ،النساء يف احلرب األهلية اللبنانية  -قوة البنادق ،2013 ،ص3 .
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14
ويستمر النزاع
اجلنس ْين حجر الزاوية يف منع النزاعات وقلب مسارها وبناء السالم.
باإلضافة إىل ذلك ،تشكّ ل املساواة بني
َ
ّ
وتستمر هشاشته بسبب مظاهر عدم املساواة اجلندرية التي تُفاقمها األعراف واملمارسات اجلندرية التمييزية وانتشار
ّ
العنف اجلنسي والعنف القائم على النوع اإلجتماعي وضعف املؤسسات وافتقار املرأة إىل الوصول للعدالة واخلدمات
خصصة للمعارضة أو
واألساسية واستبعادها من صنع القرار السياسي واإلقتصادي ،باإلضافة إىل ضيق املساحة املُ َّ
15
منظمات اجملتمع املدين.

"ميكن أن يكون تأثري جمموعة من العوامل ،تشمل العرق والعمر والفئة املهنية ،على كيفية تعامل الناس مع النزاع،
تعامل النساء والرجال والفتيات
أكرب من تأثري اإلختالفات بني الرجال والنساء .إال أنه ،توجد أدلة دامغة على اختالف سبل
ُ
والفتيان مع النزاع وعلى تأثري هذا األخري املتباين على الرجال والنساء”.
مركز موارد احلوكمة والتنمية اإلجتماعية ،2015 ،املرجع السابق

أدوارهن وتهميش
ولكن يف الواقع ،غالبًا ما يتم تبسيط
يف لبنان ،تلعب النساء أدوارًا متنوعة ودينامية يف منع النزاع،
ّ
ْ
متنوعة
أصواتهن .فكثريًا ما تنكر سرديات أدوار املرأة وجتاربها يف احلرب األهلية وظيفتها احملورية .فقد لعبت النساء أدوارًا
ّ
ّ
مثل تسهيل التجنيد ،ودعم شبكات املقاتلني الذكور ،وتقدمي اخلدمات اللوجستية ،ورعاية املقاتلني ،وأدوارًا أخرى تتعلّق
عملهن اإلستخباراتي واملشاركة النشطة يف النزاع (مثل زرع األلغام األرضية وتخزين األسلحة وتوزيعها).
بالدعم ،باإلضافة إىل
ّ
ً
عالوة على ذلك ،وبعد النزاع ،واصلت النساء لعب دور حاسم يف منع نشوب النزاعات على مستوى األسرة واجملتمع وعلى
وهن لع ْب َن أدوارًا يف املقابل عزّ زت التوتّرات والعنف.
مستويات أوسع ،فتو َّل ْي َن قيادة حركات السالم واملصاحلة.
ّ
َي طرابلس والبقاع يف العام  2021سلّط
ّ
إن حتليل النزاع الذي يراعي حساسية اجلندر والذي أجرته إنرتناشونال ألرت يف منطقت ْ
أن مشاركة النساء والفتيات يف
الضوء على تصورات وذكريات حول ديناميات النزاع اجلندرية أثناء احلرب (راجع أدناه) وب ّين ّ
حدة النزاع تظل نقطة انقسام بني خمتلف األجيال ،مبا يف ذلك بني الشباب .وتعود
صنع القرار احمللي وعمليات التخفيف من ّ
هذه اإلنقسامات إىل وجهات النظر املتباينة حول األدوار اجلندرية وحول األعراف اإلجتماعية يف ما يتعلّق بتولّي املرأة قيادة
يشجعون املشاركة النشطة للمرأة وبني الذين يعارضونها) ،باإلضافة إىل ديناميات
جهود منع النزاع احمللي (أي بني الذين
ّ
تتمسك باألدوار اجلندرية التقليدية وموقع الرجال يف حل املنازعات.
السلطة األبوية التي
ّ
ستخلصة من املشروع الدور الذي لعبته املرأة وما زالت تلعبه يف قيادة مبادرات التخفيف من
أبرزت التحليالت والعِ َبر املُ
َ
وطأة النزاع والتضامن احمللية يف كال املنطق َت ْين .يف الوقت نفسه ،سلّطت النتائج الضوء أيضًا على العوائق اإلجتماعية
والثقافية والهيكلية التي ال تزال تعيق دور املرأة النشط يف صنع القرار ،حتى داخل اجملتمع املدين وجمموعات اجملتمع.
تصورات حول مشاركة املرأة يف التخفيف من حدة النزاعات
كل من طرابلس والبقاع عن
وكشفت املقابالت التي ُأجريت يف ٍّ
ّ
من خالل اللجوء إىل احلوار وتقريب وجهات النظر داخل جمتمعها/عشريتها املباشرة ،ال بل كشف التحليل يف املقابل عن
مكررًا سرديات تضع حدودًا
وجهات نظر خمتلفة ومفاهيم خاطئة حول دور املرأة يف
ُّ
التوسط بني اجلهات الفاعلة يف النزاع ِّ
احملددة املهمة
تشارك طرابلس وبعلبك النتائج نفسها ال ينفي وجود بعض الفروقات
إن
لألدوار وفقًا للنوع اإلجتماعيّ .
ّ
ُ
اخلاصة بالسياق والتي ستتم مناقشتها بالتفصيل يف األقسام الالحقة من هذا البحث.

14

ّ
الهشة واملتأ ّثرة بالنزاع :مراجعة لدعم املانحني ،أبحاث حول
اجلنس ْين ومتكني املرأة يف األوضاع
منظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية ،املساواة بني
َ

سياسات التنمية ملنظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية رقم  ،8باريس :منشورات منظمة التعاون اإلقتصادي والتنميةhttps://doi.org/10.1787/ ،2017 ،
b75a1229-en
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 .٤إرث ديناميات النزاع الجندري في
الحرب األهلية
إنتهاكات جسيمة حلقوق
عدة حروب ومن موجات متتالية من حاالت عدم اإلستقرار والعنف السياسي ،شملت
ٍ
عانى لبنان من ّ
16
َّحة.
ل
س
النزاعات
اإلنسان ولقانون
العام ْين 1975
بني
15عامًا
دامت
التي
املتتالية
احلروب
سبقت
التي
السنوات
ت
فشهد
املُ
ْ
َ
َ
تتوسع منذ نال لبنان إستقالله يف العام
تكف
و 1990جتاذبًا ديناميكيًا سياسيًا حمليًا وإقليميًا ترافق مع إنقسامات داخلية مل ّ
ّ
املتكرر ،والنزاعات املُ سلَّحة،
 .1943ومنذ انتهاء القتال رسميًا يف العام  ،1990عانى لبنان وشعبه من العنف السياسي
ّ
والهيمنة األجنبية واإلحتالل األجنبي ،وانطبعت هذه املرحلة “بغياب شبه كامل لإلعرتاف الرسمي أو التعويض أو احلقيقة أو
17
مر السنني”.
العدالة آلالف الضحايا على ّ
أدى نزاع احلرب األهلية الطويل األمد واإلتفاقيات التي تلته إىل ذاكرة جماعية شديدة التجزئة ،تغلب عليها سرديات الطبقة
ّ
18
السياسية احلاكمة .فتختلف روايات وجتارب وتأثريات احلرب األهلية بحسب التجارب الفردية مع العنف ،باإلضافة إىل موروثات
ٌ
تاريخ ُمشرتَ ٌك
درس يف املدارس
العنف والصدمات املتوارثة عرب األجيال والتي ترتبط بالنوع اإلجتماعي إرتباطًا وثيقًا .وال ُي َّ
إن أصوات النساء خافتة
درس يف املدارس بالتجارب واألدوار
املتنوعة للمرأة يف النزاع؛ ّ
ّ
للنزاع .ونادرًا ما يعرتف التاريخ املُ َّ
حد كبري 19.أما بالنسبة إىل النساء ،فتختلف جتارب وآثار احلرب األهلية والنزاعات والعنف باختالف القرية واملنطقة والعمر
إىل ٍّ
حد كبري .قال
والطبقة اإلجتماعية واإلقتصادية وما إىل ذلك .على الرغم من ذلكّ ،
فإن الروايات تقلّل من شأن جتربة املرأة إىل ٍّ
الزم َن املنزل
ي
فكن
قوة.
وال
حول
بال
النساء
كانت
األهلية،
أحد الذين متّ ت مقابلتهم من طرابلس مبا حرف ّيته“ :خالل فرتة احلرب
ّ
ُ ْ
20
كن خائفات حتى املوت”!
لشدة
خوفهنّ ،
ّ
ّ
كل من اجملتمع املدين واملنظمات النسائية على مكافحة الذاكرة اإلنتقائية عن النزاع التي فرضتها الدولة من خالل
عمل ٌّ
وقع ْت على مدى احلرب .تتزايد اليوم األبحاث والبيانات التي تلقي الضوء
جمع القصص والشهادات واألدلّة عن احلوادث التي َ
ً
خجولة يف السابق ،ال سيما تلك التي تتناول العنف اجلنسي والعنف القائم على النوع اإلجتماعي،
على اإلنتهاكات بعد أن كانت
21
قدمت دراسة ُمرتقَ بة ملنظمة العمل القانوين العاملي أدلّة ُمقلِقة حول طبيعة وحجم العنف
التي ارتُكِ بت خالل النزاع .وقد ّ
اجلنسي والعنف القائم على النوع اإلجتماعي:

كشفت دراسة حديثة أجرتها منظمة العمل القانوين العاملي بعنوان  -اجلرائم اجلندرية خالل احلروب األهلية اللبنانية -
عن خمس نتائج ُمقلِقة تتع ّلق بالعنف اجلنسي والعنف القائم على النوع اإلجتماعي:
 .١إرتكاب العنف اجلنسي والعنف القائم على النوع اإلجتماعي بشكل منهجي على يد العديد من اجلهات احلكومية
املتحالِفة وغري ُ
وامليليشيات ُ
املتحالِفة مع الدولة ،مبا يف ذلك اإلغتصاب واإلغتصاب من قِ َبل جمموعة واإلغتصاب
اجلماعي وتشويه األعضاء التناسلية والتعذيب اجلنسي واإلذالل الذي شمل الصعق بالكهرباء للثد َي ْين واألعضاء التناسلية
والعري القسري والدعارة القسرية.
16
17
18
19
20
21

املركز الدويل للعدالة اإلنتقالية ،إرث لبنان من العنف السياسي .مسح لإلنتهاكات اجلسيمة للقانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين يف لبنان-1975 ،
2013 ،2008؛ ص8 .
املرجع نفسه ،ص9 .
ك .حسون أبو جودة ود .روجو ، 2021 ،املرجع السابق ،ص14 .
الدكتورة دوللي صراف ،معهد العلوم اإلجتماعية يف لبنان ،مالحظات حول حدث شاركت فيه النساء ضمن مشروع يف بريوت  25 ،آذار/مارس 2022
مشارِك من الذكور ،مناقشات ضمن جمموعات الرتكيز ،طرابلس ،أيلول/سبتمرب -تشرين األول/أكتوبر 2022
راجع كمثال :املركز الدويل للعدالة اإلنتقالية ،إرث لبنان من العنف السياسي .مسح لإلنتهاكات اجلسيمة للقانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين يف
لبنان2008-1975 ،
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املتحالِفة وغري ُ
 .٢إرتكاب قتل واختطاف النساء والفتيات واألطفال على يد اجلهات احلكومية وامليليشيات ُ
املتحالِفة
مع الدولة أثناء اجملازر وعمليات احلصار وعند نقاط التفتيش ويف الشوارع .وغالبًا ما كان يدخل رجال امليليشيات منازل
الضحايا يف الليل ويقتلون عائالت بأكملها .هؤالء ُقتِلوا على الهوية ،أمام أفراد األسرة ،وانتقامًا/ثأرًا حلوادث أخرى.
ً
 .٣التأثري ُ
نتيجة لإلختفاء القسري ألفراد األسرة الذكور ،مع ما
املرت ِبط بالنوع اإلجتماعي الذي حلق بالنساء واألطفال
ّ
يشكلون الغالبية العظمى من األشخاص
تر ّتب على ذلك من آثار إقتصادية وإجتماعية وأمنية سلبية عليهمَ .ك ْون الرجال
نواح )1( :فقدان أحد أفراد األسرة )2( ،فقدان ُ
املعيل،
املفقودين واملعتقلني واخملتفني ،عانت النساء والفتيات من ثالث ٍ
( )3تهديد السالمة الشخصية .كما مت ابتزاز العائالت بهدف الربح املادي من قِ َبل أشخاص زعموا كذبًا ّ
أن لديهم معلومات
عن مكان وجود أفراد عائالتهم.
 .٤إزدياد العنف األسري ُ
ضد النساء والفتيات ،مبا يف ذلك الضرب واإلعتداء اللفظي واجلنسي من قِ َبل األزواج
املما َرس ّ
ُ
وأفراد األسرة الذكور .فقد ارتفعت حاالت العنف داخل العائالت التي أج ِبرت على العيش يف ظروف معيشية غري الئقة
بسبب النزوح .كما عزا الضحايا زيادة العنف األسري إىل ضغوط بيئة النزاع والصدمات.
انضمت النساء والفتيات
املهم الذي لعبته النساء يف امليليشيات ال سيما يف املهام غري القتالية .غالبًا ما
 .٥الدور
ّ
ّ
ّ
إىل امليليشيات يف ّ
جمتمعهن والتخ ُّلص من األدوار التقليدية امل ّتصلة
سن مبكرة بدافع األيديولوجيا ،والرغبة يف حماية
ً
عرضة باستمرار خلطر الوقوع ضحية اجلرائم اجلندرية على يد
بالنوع اإلجتماعي .وكانت النساء والفتيات يف امليليشيات
َ
امليليشيات ُ
ينتمني إليها.
املعا ِرضة والرجال يف امليليشيا التي
بكل طريقة ممكنة ،بطرق
املصدر :منظمة العمل القانوين العاملي وهيئة األمم املتحدة للمرأة ،تقرير موجز" :لقد اغتصبونا ّ
ال ميكن للواحد تخ ُّيلها” :اجلرائم اجلندرية خالل احلروب األهلية اللبنانية2022 ،

نشرت املنظمة اللبنانية غري احلكومية “كفى” التي تُعنى مبكافحة العنف واإلستغالل باإلشرتاك مع الهيئة اللبنانية للتاريخ،
توصلت إليها حول تقليص دور املرأة وصورتها يف كتب التاريخ .تناولت الدراسة قضية العدالة اجلندرية يف التاريخ
نتائج ّ
ص ِّورت بها املرأة يف كتب التاريخ ومدى مساهمتها يف عملية تطوير
املدرسي يف لبنان من خالل دراسة الصورة التي ُ
أن املرأة كانت ُمغ َّيبة عن كتب التاريخ هذه .وأرجع تقرير منظمة “كفى” ذلك
املناهج وكتابة الكتب املدرسية .ووجد التحليل ّ
22
أن املرأة مل
إىل “قرون من تهميش تاريخ املرأة ومشاركتها وتأثريها يف صناعة األحداث والتاريخ” .وخلُص البحث أيضًا إىل ّ
يدل أيضًا على
ألن هذا الدور ُأنيط بالرجال فحسب ،ما ّ
تشارك أبدًا يف عملية كتابة التاريخ وحتريره وجمع البيانات والتوثيق ّ
الهيمنة الكاملة للرجال .ومل يتم تخصيص أي موضوع أو درس لتصوير مساهمات النساء يف التاريخ ،أو لعكس أي حتليل
نسوي للتاريخ ،أو إلظهار مكانة املرأة يف حقبة مع ّينة أو خالل حدث ما .أما بالنسبة إىل احلاالت العرضية التي ظهرت فيها
تصويرهن إما كضحايا أو خائنات أو خادمات أو عاهرات .ويف
متثيلهن بشكل أساسي سلبيًا أو تهميشيًا إذ مت
النساء ،فقد كان
ّ
ّ
23
أنهن زوجات القادة واألبطال الذكور.
ظهر َن على
هن
ّ
حاالت أخرىّ ،
ْ
ضار يف أغلب الروايات
ينعكس التهميش والتمييز اجلندري يف كتب التاريخ أيضًا على كيفية متثيل النساء بشكل ناقص أو
ّ
أدوارهن أثناء النزاع ويف منع النزاع بعد احلرب األهلية .كذلك ،يعكس هذا العوائق القدمية اجلديدة التي تواجهها
التي تتناول
ّ
الص ُعد اإلجتماعية واإلقتصادية والتعليمية والسياسية.
املرأة يف لبنان من حيث التمثيل واملشاركة على ُ

رتجم من العربية)2022 ،
(م َ
 22الهيئة اللبنانية للتاريخ وجمعية كفى ،صورة املرأة يف املناهج وكتب التاريخ يف لبنان :تاريخ من اإلقصاء املنهجي ُ
 23املرجع نفسه.
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 ١.٤قضايا وديناميات النزاع في طرابلس وبعلبك
مستمر بسبب املظامل التاريخية
ترتدد أصداء احلرب األهلية ضمن ديناميات النزاعات األخرية يف طرابلس وبعلبك .فالعنف
ّ
ّ
التي مل يتم حلّها ،والصدمات الشخصية والعائلية واجلماعية ،واإلفتقار املتواصل إىل املساحات ملعاجلة القضايا املؤملة
والصعبة بطريقة آمنة ،باإلضافة إىل عوامل أخرى.
يف طرابلس ،على سبيل املثال ،غالبًا ما يظهر ما سبق وصفه مبستويات عالية من مشاكل الصحة العقلية والصدمات
تعرضت للغزو ،عشنا يف حالة من
املرتبطة بالنزاع“ :تس ّبب ذلك لنا بأضرار نفسية يف معظم األحيان ...
ٌ
أناس اختفوا ،منازلنا ّ
التوتر
تعرضوا له بأنفسهم وشاهدوه كأطفال ،األمر
املستمر” 24.وشرحت النساء كيف
ّ
تشرب اآلباء واألمهات العنف الذي ّ
ّ
25
ّ
ضد أطفالهم” .وقد سلّطت
الذي يؤثر على كيفية تفاعلهم مع أطفالهم“ :لقد نشأوا على العنف ،وهم بدورهم ميارسونه ّ
جمموعة من الرجال الذين متّ ت مقابلتهم يف بعلبك الضوء على هذا اجلانب من النزاع احلاصل بني األجيال ،إىل جانب الضغط
اإلجتماعي اجلندري الذي يرزح حتته الرجال الستعادة شرف العائلة:
“تنقل العشائر نزاعاتها وحقدها من جيل إىل آخر ،فتقاليدها تؤثر عليها كثريًا ]...[ .تعود أسباب [وجود] العشائر إىل
26
تعرض أحدهم ألم ٍر ما ،فمن واجبي أن أنتقم له” ]...[ .
تنفيذ اإلنتقام واحلفاظ على الشرف .لذلك ،إذا ّ
َت القمع على يد قوات األمن ،إىل تكريس
أدت سنوات من التهميش ونقص التنمية والعنف
املستمر ،شمل ْ
يف طرابلسّ ،
ّ
[كشباب مرتبطني بجماعات إسالمية]
أن “احلكومة تنظر إليهم
دوامات النزاع .أشار أحد الباحثني الذين متّ ت مقابلتهم إىل ّ
ٍ
27
يؤجج غضب إخوانهم وأعمامهم ،ويخلق دوامة من العنف”.
كتهديدٍ
ٍّ
أمني وتسجنهم ،ما ّ
تستمر املعايري اجلندرية بالتغلغل يف احلياة اليومية ،متس ِّب ً
بة بتوتّرات من بني أمو ٍر أخرى يف كال السياقَ ْين ،على الرغم من
ّ
املتنوعة وضمنها نظرًا لتم ّيزها بالدينامية وبكونها عرضة للتغيري السريع
تأثريها الذي يختلف بني اجملتمعات واجملموعات
ّ
يف أغلب األحيان .مع ذلك ،وعلى الرغم من الديناميات املُ تغ ِّيرة واملُ تشا ِبكة يف األحياء املُ حافِ ظة مثل التبانة يف طرابلس،
فإن العديد من الوصمات
حتدد ما “ينبغي” وما “ال ينبغي” على الرجال والنساء القيام به ال تزال قائمة ،األمر
ّ
واحملرمات التي ّ
ّ
الذي قد يخلق حواجز حتول دون تغيري ديناميات النزاع اجلندري هذه.
يقدم هذا القسم نظرة عامة موجزة عن بعض ديناميات النزاع اجلندري الرئيسية يف طرابلس وبعلبك والتي مت تسليط
ّ
احلساس للنوع اإلجتماعي كما من قِ َبل غريهم ،كما
خضم املشروع من قِ َبل املشاركني يف حتليل السياق
يف
عليها
الضوء
ّ
ّ
تضمنت بحثًا مكتبيًا ومقابالت وجمموعات تركيز مع الشباب ومع
وتقييمات أخرى للنزاع أجرتها إنرتناشونال ألرت
حتليالت
يقدم
ٍ
ٍ
ّ
ّ
العامِ
لة يف جمال
منظمات وشبكات حقوق املرأة ومنظمات اجملتمع املدين واملنظمات غري احلكومية احمللية والدولية
النوع اإلجتماعي وحقوق اإلنسان وبناء السالم.
حمددة يرى املشاركون أنها األكرث
ال يهدف هذا املوجز إىل عرض قائمة شاملة بقضايا وديناميات النزاع ،بل يركّ ز على قضايا
ّ
صلة باملشروع.

24
25
26
27

الجئة سورية ،يرتاوح عمرها بني  50-21سنة ،مناقشات ضمن جمموعات الرتكيز ،طرابلس ،أيلول/سبتمرب -تشرين األول/أكتوبر 2022
امرأة ،عضو سابق يف الشبكة النسائية ،مقابلة ،بعلبك ،أيلول/سبتمرب -تشرين األول/أكتوبر 2022
خمسة رجال ترتاوح أعمارهم بني  19و 47سنة (إثنان منهم من أفراد عشرية) ،مقابلة ،بعلبك  ،أيلول/سبتمرب -تشرين األول/أكتوبر 2022
باحث ،يرتاوح عمره بني  30و 60سنة ،مقابلة ،بريوت ،أيلول/سبتمرب -تشرين األول/أكتوبر 2022
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قضايا وديناميات النزاع في طرابلس
ظل الظروف األمنية واإلقتصادية املتدهورة يف البالد ّ
“يف ّ
وكل ما يحدث ،تشعر النساء بالعجز عن تقدمي أي دعم ”...
جريت مقابلة معه يف طرابلس
رجل لبناين يبلغ من العمر أكرث من  45عامًاُ ،أ ِ
النزاعات السياسية والطائفية التي بقيت بدون ّ
حل :خالل احلرب األهلية اللبنانية ،قاتل العلويون اللبنانيون يف جبل حمسن
املُ نتَمون إىل احلزب العربي الدميقراطي املُ تحالِف مع احلكومة السورية إىل جانب اجليش السوري ضد حركة التوحيد اإلسالمية
إستمر النزاع لعقودٍ من الزمن ،شهدت على إثره املنطقتان عنفًا مستمرًا وتدمريًا
ومقرها باب التبانة.
السنية يف طرابلس
ّ
ّ
س حتى بعد مرور سنوات ،وقد
ُح
ت
ن
ي
ت
املتجاور
ن
ي
ت
املنطق
ن
ي
ت
ها
بني
ّرات
ت
التو
تزال
وال
املدنيني.
صفوف
وخسائر كبرية يف
َ
َ
َ
َ ّ
ْ
ْ
ْ
ُرجمت باندالع نزاع ُمسلَّح بينهما يف العام  2011توقّ ف مع فرض القوات املُ سلَّحة اللبنانية خلطةٍ أمنية يف العام  .2014ركّ زت
ت ِ
فإن التوترات
اخلطة على التدابري األمنية
املؤدية إىل الوقف الفوري ألعمال العنف ومل تعالج األسباب اجلذرية للنزاعات ،وبالتايلّ ،
ِّ
تستمر بالظهور تبقى موجودة داخل اجملتمعات احمللية.
التي
ّ
تاريخ تهميش طرابلس من حيث التنمية يف فرتة ما بعد النزاع :إتّسم اإلستثمار باملركزية وركّ ز يف الغالب على بريوت،
شهد ْت الفرتة التي أعقبت اخلطة
أدى إىل تعميم الشعور باإلنتقاص واحلرمان املنهجي من اإلستثمارات واحلقوق .فقد
ما ّ
َ
األمنية للعام  2014حماولة جهات فاعلة خمتلفة إنعاش اإلقتصاد احمللي للمدينة ،غري أنه متّ تنفيذ القليل من هذه األفكار فقط
واستمرت اإلنتكاسات يف إعاقة التنمية .وعلى الرغم من التحديات العديدة ،خلقَ ْت إحتجاجات تشرين األول/أكتوبر شبكات
ّ
شبابية مستقلّة تتمتّع بقوة أكرب وعزّ زت الوعي السياسي لدى الشباب بعيدًا عن اإلنتماء إىل األحزاب السياسية التقليدية ،غري
بالتصدع واإلنقسام مؤخرًا ،وقد تشرذمت اجملوعات وفقًا ملا تب ّين خالل استحقاق
أن هذه الروابط العابرة للشبكات بدأت
ّ
ُّ
اإلنتخابات الربملانية لسنة .2022
أن املدينة تعاين من حواجز طبقية
اإلنقسامات اجلغرافية واإلجتماعية واإلقتصادية يف طرابلسُ :أشري يف املقابالت إىل ّ
معدل البطالة يف طرابلس ،إذ قال بعض األشخاص الذين متّ ت
وجغرافية صارمة تقسم املدينة على نفسها .ويرتفع
ّ
ّ
إن نسبة البطالة بني الشباب يف بعض األحياء تصل إىل  .٪80وتشري الدراسات إىل أ ّن نسبة مشاركة النساء والشباب
مقابلتهم ّ
أقل من ذلك حتى.
يف اإلقتصاد يف طرابلس ّ
إستخدم ْت اجلماعات املُ تعا ِرضة النزاعات  -سواء كانت إقتصادية أو إجتماعية
احلس بالدور واإلنتماء :يف طرابلس،
تراجع
ّ
ُ
َ
فرتسخت أكرث فأكرث على امتداد الطوائف الدينية واإلنتماءات إىل اجلغرافيا
كأدوات لتنفيذ أجندات سياسية،
بطبيعتها –
ٍ
ّ
السياسية اإلقليمية .وميكن للنخب السياسية اإلستفادة من عدم وجود رواية مشرتكة عن احلرب األهلية وإرثها وعن
تؤدي إىل املصاحلة أو التعايف .ومي ّثل
األسباب الكامنة وراء األزمة اإلقتصادية احلالية،
ٍ
بطرق تزيد من إستقطاب اجملتمعات وال ّ
دورهن يف صنع القرار بسبب املعايري اجلندرية التقليدية يف األسرة التي متنح
احلد من
حتديًا أكرب للنساء اللواتي يتم
ّ
ّ
ذلك ّ
الهيمنة للرجل ومتكّ نه من وضع قيود على أدوار املرأة وحصر صناعتها للقرار بداخل األسرة.
حتديات إجتماعية وإقتصادية وثقافية
إستضعاف الشباب جتاه التجنيد وتعاطي اخملدرات :يواجه الشباب يف طرابلس ّ
وتتنوع عوامل
وتعرضهم خملاطر التجنيد من قِ َبل اجلماعات املُ سلَّحة.
متزايدة وقولبة منطية بسبب التوتّرات املستمرة
ّ
ُّ
والتصورات حول
احلس بالتهميش السياسي وعدم املساواة يف املعاملة من قِ َبل قوات األمن،
اإلستضعاف ،من ضمنها
ّ
ّ
الظلم اإلجتماعي واإلقتصادي ،وتقلُّص إمكانية الوصول إىل فرص العمل ،وتدهور البنية التحتية التعليمية ،واإلفتقار إىل اآلفاق
واحلس بالقيمة اإلجتماعية والشخصية وبالهدف ،وتعطيل السياق اإلجتماعي
املستقبلية
والتعرض لتجارب عنف 28.وقد
ّ
ُّ
املتسربني من املدرسة والعاطلني عن العمل
قدم للشباب
ربط بعض األشخاص الذين متّ ت مقابلتهم نقص األجر املايل املُ َّ
ِّ
املتقطع للعنف يف طرابلس ،والذي غالبًا ما يشكّ ل ردة فعل على التهميش واحلرمان اإلجتماعي واإلقتصادي
بالتصاعد
ِّ
حسًا بالهدف ،يف حني ربطه البعض باملناخ
ر
َّحة
ل
س
اجلماعات
يف
التجنيد
أن
إىل
آخرون
وأشار
إيديولوجيًا.
فًا
تطر
يوفّ
املُ
ّ
ّ
وليس ّ
السنة من التبانة والعلويني من جبل
السياسي العام الذي ساد يف أعقاب احلرب يف سوريا وبأزمة الهوية السياسية بني ُّ
املؤدي إىل العنف التي شملت الشباب يف طرابلس ،لبنان2018 ،
التطرف
مستضعفون بعد :تقييم برامج منع
 28إنرتناشونال ألرت ،صامدون إمنا
ّ
َ
ّ
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أن تعاطي اخملدرات إزداد مع نشوب النزاع بني التبانة وجبل حمسن،
حمسن .كما أشار َم ْن ُأ ِ
جريت معهم املقابالت إىل ّ
ألن اجلماعات املُ سلَّحة متكّ نت من اإلستحصال على اخملدرات وترويجها بني املُ قاتلني
ٍ
وبشكل خاص بعد النزاع يف سورياّ ،
حلشدهم للقتال.
ِ
ستم ّر
ُمست
ٍ
بشكل خاص اآلثار الصادمة للنزاعات التي تشمل العنف املُ
تأثري النزاعات واألزمات على الصحة النفسية :ل َ
تقطع والنزوح لدى األشخاص الذين متّ ت ُمقابلتهم يف طرابلس .فأبلغ بعض املشاركني عن دخولهم إىل مستشفيات
واملُ ِّ
األمراض النفسية بعد سنوات قليلة من احلرب األهلية بسبب اإلضطرابات النفسية وعدم القدرة على اإلضطالع بدو ٍر يف
نساء ورجا ًال ،لظروف بالغة الصعوبة .ع ّبر
تعرض الالجئون اآلتون من سوريا،
اجملتمع يف ّ
ً
ظل دعم ضئيل أو معدوم .لقد ّ
ظل الظروف احلالية الصعبة والضائقة
معظم الرجال السوريني الذين متّ ت ُمقابلتهم عن شعو ٍر باإلكتئاب واليأس ،ال سيما يف ّ
جملرد أنهم ذكور.
لها
عيلني
األسرة
املادية ،بسبب الشعور باملسؤولية وعبء األدوار التقليدية اجلندرية بصفتهم أرباب
واملُ
ّ
أن تقدمي
ومستفحِ لة :أشار األشخاص الذين متّ ت ُمقابلتهم إىل ّ
مواجهة الالجئات السوريات يف طرابلس أزمة إنسانية ّ
حادة ُ
املساعدات لالجئني السوريني قد انخفض بسرعة ،كما أ ّثرت جائحة كورونا تأثريًا كبريًا على وصول السوريني إىل الغذاء والصحة
غريهن بتدهور األوضاع وتزايد الفجوات يف ديناميات القوة .على سبيل
والتعليم .وقد تأ ّثرت النساء والفتيات الالجئات أكرث من
ّ
ً
والتحرش واإلستغالل والزواج القسري .ناقش أعضاء جمموعات
عرضة للعنف اجلنسي
املثال ،ت َُع ّد النساء والفتيات أكرث
ّ
شبكاتهن تقارير حول كيفية تدهور الصحة العقلية لألزواج خالل األزمة االقتصادية التي أ ّثرت على
احلوار من النساء داخل
ّ
ضد األطفال .باإلضافة إىل ذلك،
عالقاتهم مع أسرهم وزادت من خماطر
التعرض للعنف القائم على النوع اإلجتماعي وللعنف ّ
ُّ
29
ً
قِ
العقارات.
مالكي
ل
ب
من
مطرد
بشكل
املعيشية
ازدادت حاالت إستغالل ر ّبات األسر
أدى انعدام األمن
ذلك،
على
عالوة
َ
ّ
30
تشر ْد َن بفعل النزوح هربًا من إطالق النار.
املستمران إىل ظهور حاالت عن املزيد من الالجئات اللواتي
والعنف
ّ
ّ
رغبة قوية لدى جمموعات الشباب يف العمل على حتسني املدينة :يشعر الشباب من خمتلف اجلنسيات واخللفيات
اإلجتماعية واإلقتصادية واجلندر بإحساس جماعي بالظلم ويأملون يف تصحيح واقعهم عرب زيادة نشاطهم .على هذا
متنوعة من
األساس ،مت تطوير العديد من املبادرات يف املدينة (راجع القسم اخلاص باجملتمع املدين) بقيادة جمموعات
ّ
وفن
مكرسة للشعر،
تتضمن مسارح ولياليًا
الشباب .تشمل تلك املبادرات حمالت بناء السالم ،وفعاليات فنية وثقافية
ّ
َّ
ّ
والتطوع يف مطابخ احلساء ،وتطوير مكتبات األحياء الصغرية.
الشارع ،وورشات لتنظيف األحياء،
ُّ
متنوعة من الشباب لتبادل األفكار والعمل معًا
شبكات أقوى بعد إحتجاجات تشرين األول/أكتوبر :جمعت اإلحتجاجات جمموعات ّ
أن اإلفتقار إىل الشعور باإلنتماء إىل الدولة الذي متت مناقشته فيما
على مشاريع إجتماعية وثقافية وسياسية .ميكن اإلستنتاج ّ
ً
يتحدرون من األحياء الفقرية.
خاصة بني الشباب السوريني واللبنانيني والفلسطينيني الذين
سبق يعزّ ز من إحساس التضامن،
ّ

قضايا وديناميات النزاع في بعلبك
مر يومان أو ثالثة أيام دون حدوث شيء ،نستغرب ونشعر بامللل يف
“نادرة هي األيام التي ال يحدث فيها نزاع .إذا ّ
بعض األحيان ألننا اعتدنا دائمًا على وقوع األحداث”.
امرأة لبنانية من بعلبك تبلغ من العمر أكرث من  54عامًا ،يف جمموعة الرتكيز
تفاعل التو ّترات األسرية القائمة على العشرية مع الديناميات السياسية األوسع نطاقًا وتأثريها على عالقات القوة بني
ُ
اجلنس ْين وأدوارهما :تتّصف الوالءات العشائرية والعائلية يف البقاع بالقوة وميكن إعتبار هذه العالقات أكرث تأثريًا يف هذه
َ
أدت هذه النزاعات بني العائالت إىل أعمال عنف ،شملت حاالت قتل إنتقامي أو
املنطقة من أي منطقة أخرى يف لبنان .وقد ّ
إختطاف وتقييد حركة من خالل إقامة حواجز على الطرقات .وتزيد األزمة اإلقتصادية املتفاقمة من خماطر وقوع مثل هذه

 29املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ،املرأة وحدها :كفاح الالجئات السوريات من أجل البقاءhttps://www.unhcr.org/ar/53bb8d006.pdf ،2021 ،

 30املرجع نفسه.
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احلوادث 31.وغالبًا ما ترتبط املنازعات مبحاوالت تنافسية للسيطرة على املوارد اإلقتصادية يف املنطقة أو احملافظة عليها،
ستخدم العنف لتحقيق هذه الغاية .وتتفاعل التوترات القائمة على العشائر مع ديناميات القوة على املستوى
وغالبًا ما ُي
َ
الوطني ومع الطوائف الدينية يف معظم األحيان ،وال يزال النفوذ العشائري يهيمن على الهياكل السياسية واإلقتصادية
والثقافية واألمنية يف املنطقة .ميكن رصد مستويات عالية من اإلقتتال يف األماكن العامة أو يف شوارع بعلبك  -الهرمل،
تطال حتى املواقع الرسمية مثل مباين البلدية أو مراكز الشرطة .وميكن لهذه الروابط أن تشري إىل تداخل األجندات العامة
ظل الوضع اإلقتصادي املزري احلايل ،ت َُع ّد اإلقتتاالت لإلستحواذ على األموال والسرقات شائعة
واخلاصة يف هذه النزاعات .يف ّ
يف املناطق التي تعاين من مستويات عالية من احلرمان اإلقتصادي والتوتّرات اإلقتصادية ،وبالتايل ،ميكن ربط هذه النزاعات
صنّاع القرار
بآليات املواجهة السلبية لتدهور األوضاع االقتصادية .وال تزال هياكل السلطة األبوية األسرية تعني ّ
أن الرجال هم ُ
القائم ْين على
النهائي يف أغلب األحيان ،على الرغم من التواصل والتفاوض مع النساء .وقد متّ تصنيف معاجلة التمييز والعنف
َ
32
النوع اإلجتماعي ،مبا يف ذلك جرائم الشرف والعنف اجلنسي داخل األسرة ،كأولوية يف بعلبك.
ٌ
تاريخ من التهميش وإهمال الدولة يف املنطقة ،كما هو احلال يف العديد من
أدى
تاريخ من التهميش وإهمال الدولةّ :
املناطق الريفية يف لبنان ،إىل تعزيز الشعور باإلهمال وزيادة اإلعتماد على الروابط العشائرية واألسرية للوصول إىل الوظائف
والفرص التي تشمل التجارة غري املشروعة والتي ميكن أن تنطوي على العنف واجلرمية (على سبيل املثال ،زراعة اخملدرات
33
واإلجتار بها مثل احلشيش).
التنميط من حيث اإلستضعاف جتاه التجنيد يف اجلماعات ُ
املس َّلحة :ساهم إمتداد آثار النزاع يف سوريا ،مبا تبعه من إمتداد
للقتال يف بعض األحيان إىل منطقة الهرمل ومن وجود جيوب يف األراضي اللبنانية سيطر عليها تنظيم الدولة اإلسالمية حتى
(مب ْن فيهم الالجئون السوريون) وتصنيفها كنقاط
العام  ،2017يف صياغة صورة منطية عن هذه املناطق واجملتمعات فيها َ
عرضة خلطر” اإلنخراط يف العنف.
ساخنة أو “نقاط ُم َّ
عمليات اإلخالء ألماكن تواجد الالجئني السوريني ألسباب أمنية :دهمت القوات املُ سلَّحة اللبنانية بإنتظام اخمل ّيمات
العشوائية ،ال سيما بعد توغُّ الت اجلماعات املُ سلَّحة والتفجريات اإلنتحارية كالتي حدثت يف بلدة القاع يف صيف العام  .2016وقد
وتعمقًا يف اإلستضعاف اإلقتصادي ،ما أ ّثر على السكان اللبنانيني
شهد ْت منطقة بعلبك الهرمل إرتفاعًا يف عمليات اإلخالء
َ
ُّ
خلطر أكرب بسبب اإلفتقاد
سجلني منهم واألفراد املُ خالِفون لنظام اإلقامة
املُ
ٍ
تعرض غري املُ َّ
َ
ستضعفني وعلى الالجئني الذين ّ
34
احلماية.
إىل
تصعد بالتوازي مع التوتّرات املتزايدة
وقد
الالجئني،
وجود
حول
لإلنقسام
مثري
خطاب
صدح
ذلك،
إىل
باإلضافة
ٌ
ّ
35
التصورات السلبية لوصف وجود الالجئني
استخدم ْت بعض اجلماعات هذه
بني اجملتمعات وسط األزمة اإلقتصادية .وقد
ُّ
َ
36
إذكاء للتوتّرات.
السوريني بالتهديد األمني
ً
حدة النزاعات احمللية من خالل آليات غري رسمية :ميكن أيضًا رصد مصادر الصمود والروابط
تاريخ طويل من التخفيف من ّ
عرب ب ًنى حتتية مثل جلان الشباب واإلجتماعات التي تُعقَ د يف البلدة .كما توجد شخصيات تسعى لبناء السالم ،وهناك أدلّة على
إقامة شبكات أكرب راحت تربز إىل السطح أكرث فأكرث يف بعلبك  -الهرمل .ويساهم النفوذ والسلطة السائدان لألسر القائمة
حدة النزاع.
على العشائر يف تعزيز تأثري مثل هذه اآلليات احمللية غري الرسمية على التخفيف من ّ

31

تصاعد عمليات اإلبتزاز واإلختطاف يف لبنان املنكوب باألزمة ،عرب نيوز 12 ،كانون الثاين/يناير https://www.arabnews.com/node/2003191/middle- ،2022
east

 32معهد غرب آسيا وشمال إفريقيا ،األمن البشري :وجهات نظر حملية من بعلبكhttp://wanainstitute.org/sites/default/files/publications/ ،2019 ،
WANA%20Balbaak%20english.pdf

 33املرجع نفسه.
 34املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ،حتت اجملهر :إرتفاع عمليات اإلخالء بسبب اإلستضعاف اإلقتصادي املتزايدhttps://data2.unhcr. ،2020 ،
org/en/documents/download/77872

كل أنحاء لبنان ،التقرير السردي للموجة الثالث
 35جمموعة آرك وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي ،إستطالعات منتظمة لوجهات النظر حول التوتّرات اإلجتماعية يف ّ
عشرةhttps://protect-eu.mimecast.com/s/TANiCnOmpUOVE8UZ7RYe ،2022 ،
 36م.املصري ،بني عالقات احملسوبية احمللية واألمن :سياق النزاع يف منطقة البقاع ،تقرير حول حتليل النزاع ،دعم لبنانhttps://reliefweb.int/report/ ،2015 ،
lebanon/between-local-patronage-relationships-and-securitization-conflict-context-bekaa
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 .٥دور المرأة في منع النزاع
وبناء السالم والمصالحة
حل ،ال تزال اآلثار اجلندرية للحرب األهلية على النساء قائمة.
نظرًا لبقاء موروثات العنف دون معاجلة وقضايا النزاع دون ّ
ولديناميات النزاع اجلندرية املتواصلة هذه عواقب وخيمة على مشاركة املرأة يف منع النزاع وعلى احلياة العامة والسياسية
ضمن نطاق أوسع.
ربر وجود”
تهدد “ ُم ّ ِ
يتم تشجيع املرأة على املشاركة يف الساحة السياسية ّألنها ّ
“هنا تكمن املشكلة يف لبنان .ال ّ

النظام األبوي يف لبنان”.

باحث ،يرتاوح عمره بني  30و 60عامًا ،مقيم يف بريوت
على الرغم من احلرمان العام الذي يعاين منه النساء والشباب يف طرابلس وبعلبك ،أظهر بحثنا أنّه ميكن ويجب تعزيز املصاحلة
إن بناء التحالفات
عرب اتباع نهج تصاعدي .ومن الضروري إعتبار املستوى احمللي نقطة انطالق لتحقيق مصاحلة ذات مغزىّ .
مكون
وشبكات دعم الناشطات النسويات عرب الطبقات املُ ِّ
تعددة للفئات اإلجتماعية التي تع ّبر عن هوية الشخص يف لبنان هو ِّ
للتحول الناجح واملُ ستَدام للنزاع.
أساسي
ُّ
أظهر النساء والشباب الذين متّ ت ُمقابلتهم كجزءٍ من املشروع يف طرابلس وبعلبك إمكانات هائلة لتهدئة النزاعات ،ومن
شأن انخراطهم يف احلوار وصنع القرار على املستوى احمللي أن يخفّ ف من إحساسهم باحلرمان والتهميش.

 ١.٥العوائق التي تحول دون تو ّلي المرأة القيادة في
جهود منع النزاع
قوتهم! ”
“بعض األزواج ال يقبلون أن تعمل زوجاتهم؛ ألنه ميكن لذلك أن ُيفقِدهم ّ

ٌ
رجل أجريت مقابلة معه ،طرابلس
تواجه املرأة حتديات كبرية تنتصب يف وجه مشاركتها النشطة يف جهود منع النزاع وبناء السالم يف املنطق َت ْين قيد البحث،
لكنّها يف املقابل ت ِ
ُظهر تصميمًا كبريًا على التغلُّب على هذه العوائق.
حد كبري عن روايات وتاريخ احلرب
روايات ُتق ِّلل من شأن دور املرأة وجتربتها مع العنف ومنع النزاعات :ال تزال املرأة غائبة إىل ٍّ
وو ِ
صفت بأنّها تلعب دور الدعم والضحية .بالفعل ،ويف مرحلة
األهلية يف لبنان .وقد قُ لِّص دورها إىل احلد األدنى حينما تظهرُ ،
ودورهن .وكان
نظرهن
ما بعد النزاع ،زاد النظام السياسي الذي يهيمن عليه الذكور من تهميش أصوات النساء ووجهات
ّ
ّ
من الضروري تسمية وفضح ومكافحة هذه الروايات والهياكل التهميشية ملعاجلة إرث النزاع القائم على النوع اإلجتماعي
واملستمر من أجل حتقيق املساءلة واملصاحلة والتغيري اإليجابي الدائم .مع ذلك ،يف الوقت احلايل وإىل حني تنجح املبادرات
ّ
وأشد دقّ ة لألدوار التي لعبتها املرأة يف النزاعات السابقة والتي ال تزال تلعبها يف جهود
سالمة
وأكرث
أكمل
صورة
يف إعداد
ّ
تجاهلة.
منع النزاع واملصاحلة وبناء السالم احلالية،
ّ
بسطة أو ُم َ
تظل الصورة ُمختزَ لة أو ُم َّ
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ِ
الفاصل بني باب التبانة
صورة التُقِ طت يف يوم التبادل ( ٨آذار/مارس ،إحتفا ًال بيوم املرأة العاملي) الذي قامت خالله املُ شارِكات برسم جدارية كبرية يف الشارع
وجبل حمسن ،يف طرابلس ،لبنان .الصورة :إنرتناشونال ألرت/هيئة األمم املتحدة للمرأة

إستمرار األعراف اإلجتماعية ُ
احلد من مشاركة املرأة يف مثل هذه املبادرات:
املق ِّيدة واجلندرية وأنظمة األسرة األبوية يف
ّ
ً
أعباء إضافية بسبب مسؤوليات الرعاية (رعاية األطفال ،رعاية املُ سنّني أو األقارب املرضى) والتي تقع عادة على
تواجه املرأة
ً
تاح ْين لها لإلنخراط
والطاقة
الوقت
من
ذلك
يحد
متارسه.
الذي
املأجور
والعمل
األخرى
املنزلية
املسؤوليات
جانب
عاتقها ،إىل
املُ
َ
ّ
عدد من النساء عن مقاومة أفراد األسرة الذكور
بأدوا ٍر خارج املنزل .أبلغ
ملشاركتهن بالنشاطات خارج املنزل أو يف أحياءٍ
ّ
ٌ
أسرهن لقيمة وأهمية أدوار املرأة يف منع النزاع ،غالبًا ما انحصرت
أنفسهن أو أدركَ ْت
وإن أدركَ ْت النساء
ّ
ّ
ومناطق أخرى .حتى ْ
املتنوعة التي ميكن أن تلعبها املرأة .وقد
كل األدوار
هذه األدوار بتوعية
أطفالهن على عدم اإلنخراط يف العنف ،عوضًا عن طرح ّ
ّ
ّ
دورهن واألدوار
استهدف املشروع هذه العوائق من خالل إشراك أفراد األسرة الذكور لكسب دعمهم والعمل مع النساء لفهم
ّ
اخملتلفة التي ميكن أن يلعبنها يف قيادة تدخُّ الت بناء السالم .قالت إحدى املُ شا ِركات التي كان والدها ينتمي إىل ميليشيا إنّها
متكّ نت من خالل املشروع من تغيري وجهة نظر والدها بشأن مشاركته يف احلرب ودفْ عه إىل اإلعرتاف مبسؤولياته وأخطائه.
داللة اإلفتقار إىل الثقة وضعف اإلحساس بالذات على حاجة املرأة للمزيد من الدعم والتشجيع الغتنام الفرص واملساحة
لن الصور النمطية
للمشاركة يف املبادرات :وجد حتليلنا والدروس التي استقيناها من املشروع ّ
أن العديد من النساء تق ّب َ
إلمكاناتهن كبناة سالم .يتجلّى ذلك يف تدنّي إحرتام الذات والثقة بالنفس ،ما
فهمهن
حد من
ّ
ّ
السلبية واجلندرية ،األمر الذي ّ
ومهاراتهن .وقد عمل املشروع على حتسني تقدير املرأة لذاتها
قوتهن
حتديات أمام النساء
ّ
ّ
يخلق ّ
متنعهن من حتديد نقاط ّ
بعضهن البعض.
تشجع النساء من خاللها
داعمة
شبكة
إنشاء
إىل
باإلضافة
بإيجابية،
الذاتية
صورتها
إىل
والنظر
ّ
ّ
وجود عائق كبري أمام حتقيق النساء للمشاركة الكاملة وأمام تو ّل ّ
يهن القيادة يف منع النزاعات يتع ّلق باإلطالع على األدوار
ّ
إن تقييم حاجات املشروع ،وعملية املراقبة
اجلندرية وعلى أجندة املرأة والسالم واألمن وعلى
حقوقهن وفهمهاّ :
والتقييم والتعلُّم ،باإلضافة إىل الدروس املُ ستَقاة ،كلّها تسلّط الضوء على حمدودية فهم حقوق املرأة واملعايري اجلندرية
أمر ضروري لتفعيل قيادة املرأة يف منع النزاعات ،إذ
ودورها وأجندة املرأة والسالم واألمنّ .
إن وصول النساء إىل املعلومات ٌ
إن مل يتحقّ ق هذا املستوى من
معرفتهن حول تلك القضايا التي لها تأثري حقيقي ويومي على
نهن من تطوير
ميكّ
ّ
ّ
ّ
حياتهنْ .
بشكل خمتزل أو حمدود.
سيظل النساء والرجال (صغارًا وكبارًا) يفهمون األدوار اجلندرية يف سياقاتهم
الفهم،
ٍ
ّ
التحرش بها يف األماكن العامة ،باإلضافة إىل العنف األسري ُ
ضدها:
املما َرس
النضال اليومي للمرأة بسبب إستمرار
ّ
ُّ
أدت
متكررة عند
تعرضت النساء املُ شا ِركات يف املشروع ملضايقات
دخولهن األماكن العامة أو تنقُّ
ّ
ّ
لهن عرب املناطق .وقد ّ
ّ
ّ
استعادة األماكن العامة ،من خالل مبادرات مثل مبادرة تنظيف الشوارع والكتابة والرسم على اجلدران يف طرابلس ،إىل زيادة
كن يتج ّن ْبنَها أو نادرًا ما يذه ْب َن إليها من قَ ْبل.
خروج النساء إىل العلن ،والعمل معًا بتضامن يف املناطق التي ّ
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أدت األزمة اإلقتصادية املتفاقمة ،إىل جانب التوتّرات السياسية
خ ْلق الواقع اإلقتصادي املتأزّم ملزيدٍ من الضغط على النساءّ :
احلد من فرص مشاركة املرأة النشطة يف منع
املتزايدة واألزمة الصحية التي أحدثتها جائحة كورونا  ،COVID-19إىل زيادة
ّ
فتتحمل النساء الضغوط اإلقتصادية املتفاقمة بأسوأ جتلياتها ،والقيود املفروضة بسبب جائحة كورونا COVID-19
النزاعات.
ّ
وما يرتبط بها من إرتفاع ُمقلِق يف أعمال الرعاية غري مدفوعة األجر والعنف املنزيل والعنف القائم على النوع اإلجتماعي.
مقدمة إهتمامات
والتضخم) يف
ويأتي الوضع اإلقتصادي املتدهور (ال سيما إرتفاع أسعار الغذاء والوقود وأزمة األمن الغذائي
ّ
ّ
وحتسبًا أيضًا الرتفاع التوتّرات
احمللية
/جمتمعاتهن
أسرهن
منهن على بقاء
العديد من املشاركات من النساء – حرصًا
ّ
ّ
ّ
ُّ
داخل اجملتمع وبني اجملتمعات والناجتة عن اإلحباطات اإلقتصادية.

 2.5دور المرأة في الحوار حول السالم ومنع النزاعات
المجتمعية والمصالحة
بتقييم ملموس ألهمية هذه اجللسات واحلوار”.
“تسمح املبادرات املجتمعية
ٍ
وميسر حوارات
حداد ،مد ِّرب على إجراء احلوار
ِّ
جو ّ
يسرة ،والدروس واخلربات التي شاركتها القادة من النساء
أدى حتليل السياق
ّ
احلساس للنوع اإلجتماعي ،وجلسات التوجيه املُ َّ
ّ
فطورت
جمتمعاتهن.
يف املشروع إىل اتّخاذ إجراءات ملموسة ملعاجلة ديناميات النزاع اجلندرية والتوتّرات اجملتمعية يف
ّ
ّ
مهاراتهن للمشاركة يف
املتحدرات من خمتلف الفئات السياسية واإلجتماعية واإلقتصادية واإلقليمية
القادة من النساء
ّ
ِّ
جلسات احلوار واملساهمة يف تيسريها وللتخطيط ملبادرات بناء سالم حملية وتنفيذها.

الشكل  :1مسار مشروع إنشاء مساحات للنساء من بناة السالم

حتليل قضايا النوع
اإلجتماعي والنزاع يف
طرابلس وبعلبك

حتديد القادة من
النساء ُ
يسرات
(امل ِّ
ُ
واملشارِكات)

التدريب والتوجيه
واإلرشاد يف جماالت
احلوار والوساطة وبناء
السالم ومنع النزاع

إعداد وتنفيذ مبادرات
السالم اجملتمعية
التي تقودها النساء

التبادل ودعم
األقران وإستقاء
الدروس

طرح ْت جلسات احلوار العديد من القضايا الناجتة عن احلروب والنزاعات يف كِ ال املنطق َت ْين ،منها:
َ
1.1وصف العنف بني الشباب باألمر الطبيعي وارتباطه بتعاطي اخملدرات ،ودور املرأة يف منع النزاع
اجملتمع ْين ،واألدوار التي ميكن للمرأة أن تلعبها جلَ سر اإلنقسامات ُمستخدِ ً
مة
2.2التمييز والعوائق النفسية بني
َ
مهارات التفاوض والتواصل لديها على مستوى األسرة واجملتمع.
3.3الصدمات املُ تناقَ لة عرب األجيال داخل األسر واجملتمعات.
يحد من وصول املرأة إىل
الذي
األمر
الشخصية،
لألحوال
د
وح
4.4الطائفية التي جذّ رتها احلرب والتي تعيق إقرار قانون ُم َّ
ّ
احلقوق واملوارد ،وبالتايل ،مينعها من املشاركة الهادِ فة يف عمليات صنع القرار.
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بأنفسهن بشكل جماعي إىل معاجلة القضايا التي متّ حتديدها يف جلسة احلوار .يف
أعدتها النساء
ّ
سع ْت املبادرات التي ّ
َ
بعلبك ،إتّخذَ ْت املبادرات شكل إشراك النساء والرجال يف نشاطات تركّ ز على حتطيم الصور النمطية القائمة على النوع
رات يف معاجلة
جمتمعاتهن ويف احلياة العامة ،ومن
اإلجتماعي ومتكني النساء من اإلضطالع بدو ٍر أكرب داخل
التحول إىل ُمؤ ِّث ٍ
ّ
ُّ
امتدت هذه املبادرة على ثالثة أيام ثقافية مفتوحة ،تخلّلتها نشاطات
جمتمعاتهن.
النزاعات السابقة والتوتّرات احلالية يف
ّ
ّ
وشهاداتهن
جتاربهن الشخصية
مع ُمقاتالت سابقات من منظمة “ ُمحا ِربون من أجل السالم” غري احلكومية شاركْ َن خاللها
ّ
ّ
منصات حوار
على
يرتكز
أفضل
عنيف
دن على ضرورة التعلّم من أخطاء املاضي لبناء مستقبل غري
عن احلرب األهلية،
وشد َ
ّ
ّ
حدة النزاعات احمللية التي تعود جذورها
مستمرة .يف طرابلس ،متّ تنفيذ املبادرات يف إطار دور النساء يف التخفيف من ّ
ّ
تهم
إىل احلرب األهلية كجزء من عملية بناء السالم واملصاحلة.
وتضمنت النشاطات املُ رتا ِبطة جلسات توعية حول مواضيع ّ
ّ
املرأة ،وحملة تنظيف يف كِ ال املنطق َت ْين ،وكتابة ورسمًا على اجلدران وأعما ًال فنية على اجلدران كان الهدف منها توجيه
رسائل تدعو إىل املصاحلة وتتمحور حول النوع اإلجتماعي.

قصص قادة من النساء
بالقوة ،بل باحلوار واللطف”
“ال ميكن حتقيق السالم ّ
ُصمم عبري التوم بيطار ( 46سنة) على مشاركة اإلنفتاح الذي باتت تتمتّع به حديثًا لتعزيز احلوار
ت ّ
السلمي من أجل التغلُّب على صدمة النزاعات املاضية واحلالية يف جمتمعها.
كونة من أربعة أطفال ،شكّ ل اخلوف واملثابرة جزءًا مهمًا
بالنسبة إىل عبري التوم بيطار وعائلتها املُ َّ
من حياتهم .هي تقطن يف قرية القاع يف بعلبك منذ فرتة طويلة ،وقد أمضت  22عامًا تعمل يف
ً
حاملة شهادة يف علم اإلجتماع.
تخرجها من اجلامعة اللبنانية يف زحلة
بلدية القاع بعد ُّ
شهد ْت القرية الشمالية الوادعة الكثري
تعيش يف القاع  6000نسمة ،وهي تقع على ُبعد  10كيلومرتات من احلدود السورية.
َ
استمرت  15عامًا وصو ًال إىل الهجمات األخرية التي شنّتها جماعات
من إراقة الدماء والنزاعات خالل احلرب األهلية اللبنانية التي
ّ
ضطرب توتّرًا يف اجملتمع بني أفرادٍ من خلفيات دينية وسياسية خمتلفة ،تفاقم
ُمسلَّحة غري نظامية .لقد خلق تاريخ القاع املُ
ِ
ً
قائلة:
مع تدفُّ ق الالجئني السوريني إليها يف موجة النزوح األخرية .تذكر عبري
“كان عمري  16عامًا فقط عندما وقعت إشتباكات ُم ّ َ
عام ْي  1989وّ .1990إن الصورة التي ال تزال حاضرة
سلحة بني َ
يتجمعون كل يوم لنقل النعوش إىل
جتمع ُمش ّيِعي الضحايا والتي تقع أمام منزيل ،حيث كانوا
ّ
يف ذهني هي نقطة ُّ
ّ
ّ
كونة من ثالثة أفراد  -أب وإبن وإبنة – يف آنٍ واحد .كنا نتساءل ّ
عما
القبور .لن أنسى أبدًا يوم مت نقل عائلة ُم ّ َ
كل يوم ّ
إذا كان سيكون هناك املزيد من الضحايا.
نتحدر من قرى وخلفيات ثقافية
“خالل جلسات احلوارّ ،كنا جمموعة من النساء (لبنانيات وسوريات وفلسطينيات)
ّ
نتميز أيضًا بامتالكنا ذكريات فردية وجماعية خمتلفة عن احلرب األهلية وعن العديد من
ودينية خمتلفة ،ال بل ّ
ْ
تعرفنا على بعضنا البعض على مستوى أعمق
األحداث األخرى التي َ
وقعت يف البقاع .من خالل اجللوس معًاّ ،
ْ
ّ
قو ّ
تهن يف مواجهة ّ
ّ
كل هذا األسى”.
يحرتم
أن
إال
للمرء
ميكن
وال
ا،
من
واحدة
كل
واطلعنا على ما عاشته
ّ
تعلّمت عبري تطبيق ما تعلّمته يف اجللسات على املشاكل التي حتدث يف جمتمعها .فقد ساعدتها مهاراتها اجلديدة يف
حل معقول.
تطبيق احلوار والوساطة على رؤية األمور من خمتلف الزوايا وإيجاد ّ
ً
ً
تشرح عبري
إخافة لنا وتعزيز الثقة ليس بأنفسنا
قائلة“ :متكّ ن املُ شا ِركون يف التيسري من إرشادنا ملشاركة أكرث الذكريات
فحسب،
فن اإلصغاء”.
ولكن باآلخرين أيضًا من خالل ّ
ْ
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“كما ّ
تيق ُ
تعززت ثقتي
هام يف املجتمع؛ ميكننا نحن أيضًا أن نكون صانعي قرار .لقد ّ
نت ّأن النساء
ْ
يضطلع َن بدورٍ ٍّ
وأصبحت أكرث استعدادًا للتعبري عن آرائي ولعدم البقاء مكتوفة األيدي عند بدء تصاعد ّ
ُ
التوترات .هذه
بنفسي،
يرتدد صداها يف حياتي اليومية ،أشعر اآلن أنني أحمل مسؤولية نقل اإلنفتاح الذي ّ
الدروس التي ّ
بت
تعلمتها ّ
ّ
ّ
أمتتع به حديثًا للناس الذين ألتقي بهم يف القرية  -للتأثري بهم وحتسني جمتمعنا ككل .ال ميكن حتقيق السالم
نتصرف دائمًا على هذا النحو.
بالقوة ،إمنا باحلوار والتسامح ،وإذا أردنا جمتمعًا ُمساملًا ،وجب أن
ّ
ّ
اآلن ومع اقرتاب موعد اإلنتخابات ،قد حتصل الكثري من ّ
التوترات بني ُم ِّؤيدي األحزاب السياسية املختلفة .أشعر اآلن
ّ
مستعدة لتطبيق مهارات الوساطة التي ّ
تعلمتها بهدف املساعدة عند حدوث التوترات أو النزاعات وإيجاد
بأنني
ّ
ّ
ُ
ُ
تخاصمني من التعبري عن إحتياجاتهم بشكل سلمي”.
طريقة ت ِكن امل
ِ

لمستقبل أكثر سالمًا لألجيال الطالعة
خلق المرأة
ٍ
ً
سنة ،واجهت مصاعب احلرب يف سوريا والنزاع يف لبنان ،ولكنها تستفيد من جتاربها اليوم
نزهة ،37البالغة من العمر 33
للتشجيع على عدم اللجوء إىل العنف وعلى الوساطة من خالل احلوارات السلمية مع نساء من جمتمعات وأجيال خمتلفة يف
جمتمعها .هي هر َب ْت من سوريا قبل  10سنوات مع عائلتها ،على أمل الفرار من احلرب التي تعصف ببلدها والعثور على مالذٍ
ً
قائلة:
آمن يف لبنان ،لتجد نفسها عالقة يف نزاعات طائفية خمتلفة يف مدينة طرابلس يف شمال لبنان .تتذكّ ر نزهة
ٍ
املستقر هناك بعد أن فقدنا العديد من أفراد
“لقد غادرنا سوريا ألننا مل نتمكن نفسيًا من التأقلم مع الوضع غري
ّ
أسرتنا ،لنجد أنفسنا خائفني وغري آمنني يف ّ
كل مرة يحدث فيها قتال هنا يف باب التبانة يف طرابلس .يف بعض
ً
ويصاب أطفايل بالرعب”.
األحيان ،حتصل مواجهات يومية يف املنطقة ،فال نعرف إىل النوم
سبيال ُ
حل النزاعات ،ومهارات التواصل ،والوساطة ،واألدوار
على مدار ثماين جلسات ،تناقشت النساء وحصل َْن على تدريب حول ّ
اجلندرية ،ودور النساء يف حتقيق السالم واألمن ،باإلضافة إىل مهارات تتعلّق بكيفية إعداد حملة ،وكيفية تنفيذ املبادرات،
إن الهدف من هذه اجللسات كان
وكيفية مراقبة ديناميات النزاع ضمن سياق طرابلس من خالل إستخدام أدوات املراقبةّ .
دورهن
َت من احلروب والنزاعات ،من أجل دعم
َج ْمع النساء من خمتلف اجلنسيات واملهن واألجيال واجملتمعات التي عان ْ
ّ
جمتمعاتهن.
كنساء من بناة السالم يف
ّ
“ ُ
ّ
فتمك ُ
حس اإلنتماء إىل املجموعة
بتحسن كبري بفضل جلسات احلوار التي قادتها النساء.
بدأت أشعر
نت من تعزيز ّ
ّ
ّ
وشكلنا
األويل من “اآلخر” وأصبحنا ُمرتاحات لبعضنا البعض،
ّ
لدي من خالل البيئة الداعمة .ومعًا ،جتاوزنا حاجز اخلوف ّ
وم ّبة بغض النظر عن خلفياتنا ووجهات نظرنا .يف النهاية ،وضعنا جميعنا الهدف نفسه نصب
عائلة واحدة كبرية ُ ِ
َ
عين ْينا ،وهو العيش معًا يف تعايش وسالم.
عبنا جميعنا عن خماوفنا وشاركناها ،وناقشنا
رابط
حتول إىل
ٍ
ٍ
دائم .فقد ّ
“ما بدأ كمحادثة بني جمموعة من النساء ّ
ُ
ذكرياتنا الفردية واجلماعية املختلفة ،ما ّ
واملضي ق ُدمًا.
حطم حواجز اخلوف وساعدنا على ترك املاضي وراءنا
ّ
تكررت املشاكل بني باب التبانة وجبل حمسن ،فال
لقد أصبحت عائالتنا وجرياننا وأفراد جمتمعنا أصدقاء أيضًا .إذا ّ
أخشى أن تتصاعد األمور إىل أعمال عنف بسبب ثقافة الالعنف التي انتشرت بيننا وبسبب قدرتنا على التخفيف من
حدة النزاع.
ّ
عززت مشاركتي يف ورش العمل
نتقبل اإلختالفات بيننا بفضل جلسات احلوار .فقد ّ
توسعت آفاقنا وبتنا ّ
“لقد ّ
اللذ ْين ّ
الكبري ْين َ
نتمتع بهما ،كنساء،
واحلوارات من ثقتي وساعدتنا جميعًا على َف ْهم أهمية دورنا والقيمة والتأثري
َ
داخل عائالتنا وجمتمعاتنا وعلى إدراك كيف ميكننا إحالل السالم يف هذه األخرية .حتى مع عائلتي يف املنزل ،لقد
بناء على طلب املشارِكة.
 37متّ تغيري اإلسم ً
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ً
ُ
ُ
قادرة على
وأصبحت
تفهمًا إلحتياجاتهم
غي ُت وجهة نظري وكيفية تفاعلي معهم يف احلياة اليومية،
أصبحت أكرث ُّ
ّ
التواصل معهم بشكل أفضل.
احلي حيث أعيش ،فحدث مؤخرًا نزاع بني اجلريان حول
“ويتعدى األمر نطاق عائلتي .ألعب اآلن دور الوسيط يف
ّ
ّ
ُ
ً
ُ
وطبقت نهجًا تعاونيًا.
وجدت حال بعد اإلصغاء إىل وجهة نظر ورغبات كل شخص ّ
استخدام سطح مشرتك ،وقد ْ
والتنبه.
التفهم
يحتاج األمر إىل
ُّ
ُّ
ّ
والتوصل إىل
حدة النزاع
ُّ
وأكدت نزهة بقولها“ ،اآلن ،أشعر ّأنني ُم ّ َولة ُ
وم َّصنة باملعرفة الالزمة للتخفيف من ّ
ّ
ّ
ّ
سلمي ٍة إذا وقعت أي مشكلة يف املجتمع .هناك دائمًا سبيل حلل األمور  -كل ما يتطلبه األمر هو الوقت
خامت ٍة
ّ
واحلوار السلمي لفهم اجلانب اآلخر من القصة وعدم السماح للغضب أو اإلحباط بالسيطرة على تفاعالتنا”.

 .٦كيفية التعامل مع ذكريات الحرب
في مبادرات السالم التي تقودها
النساء
ظل نقص املوارد حول دور املرأة أثناء احلرب ومشاركتها يف منع النزاع وبناء السالم يف احلاضر ويف املستقبل يف
يف ّ
البالد ،باإلضافة إىل غياب النساء يف كتب التاريخ ،تربز أهم ّية متكني الشبكات النسائية عرب إعطائها األدوات املناسبة إليصال
أصواتها وتغيري سرديات احلرب والسالم واملصاحلة لدى األجيال احلالية واملستقبلية.
تتم ّثل إحدى الركائز األساسية يف امتالك املعرفة حول أجندة املرأة والسالم واألمن ودور املرأة يف منع النزاع ،باإلضافة
ُقوي
إىل فهم كيف ّ
حتد القوة اجلندرية وديناميات النزاع من املشاركة الكاملة للمرأة وكيف ميكن جتاوز تلك احملدوديات .وت ّ
فيهن النساء من األجيال األصغر واألكرب
التجارب املُ شرتَ كة والتبادل بني النساء من كافة اخللفيات واألعمار واخلربات  -مبن
ّ
ُعمقه.
سنًا من ذوات التجارب والذكريات اخملتلفة عن النزاعات  -األثر
ّ
املرجو من احلوار وجهود منع نشوب النزاعات وت ّ
احلساسة للموضوع
للتصدي للمفاهيم القائمة وإنتاج املزيد من األفكار املنفتحة .ونظرًا للطبيعة
كما توفّ ر مساحات آمنة
ّ
ّ
وإمكانية إيقاظ الذكريات املؤملة أو الصدماتُ ،ي َع ّد توفري الدعم لتحقيق الرفاهية وتقدمي املعلومات املتعلّقة باإلحالة إىل
خدمات الدعم النفسي واإلجتماعي أمرًا أساسيًا.
تأثريهن
منازلهن ونطاق
يوفّ ر منوذج التوجيه واملساندة املهارات واملعرفة والدعم والثقة للنساء بغية جتاوز حدود
ّ
ّ
املوسعة والتمكُّ ن من إحداث تأثري أكرث استدامة وشمولية .وقد أثبت منوذج التوجيه أيضًا احلاجة إىل
بأسرهن
احملصور
ّ
ّ
كل جمموعة نسائية من “مكان تواجدها” ،وفقًا خللفياتها اجملتمعية والثقافية اخملتلفة وخرباتها والسياق
بدء العمل مع ّ
بكل منطقة.
اخلاص ّ
ّ
مرجوة .على سبيل املثال ،يف طرابلس،
آثار إيجابية
كان ْ
َت للثقة والدعم املتبادل اللذَ ْين مت ترسيخهما من خالل الشبكات ٌ
ّ
مر ْرن بها خالل احلرب األهلية
أجرت نساء من جبل حمسن والتبانة جلسات حوار وتبادل َْن اخلربات الفردية واجلماعية التي َ
أدى هذا إىل بناء الثقة والتفاهم املشرتك بني أعضاء اجملموعة
وخالل األحداث األخرية التي عصفت بكال املنطق َت ْين .وقد ّ
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وبدأن مبشاركة
َت كآلية عضوية غري رسمية ملنع النزاع .فأنشأت النساء جمموعة على تطبيق واتساب WhatsApp
التي عمل ْ
َ
التعرف على األخبار املزيفة والشائعات
من
اجملموعة
يف
النساء
ّت
ن
متك
وقد
.
مناطقهن
يف
ّرات
ت
بتو
بت
ب
تس
التي
األخبار
ّ
ّ
ُّ
وجمتمعاتهن ملكافحة
أسرهن
بدورهن بالتواصل مع
قم َن
واستبعادها وتقدمي الطمأنينة والدعم
ّ
ّ
ّ
ّ
لبعضهن البعض ،ثم ْ
املعلومات املضلّلة وجتنُّب زيادة التوتّرات.
التعمق يف جوانب احلوارات املُ شرتَ كة بني األجيال وكسر احلواجز بني هذه
خالل الفرتة القصرية نسبيًا للمشروع ،شكّ ل
ُّ
لتعدد طبقات قضايا النزاع بني األجيال والتي متّ حتديدها يف عملية احلوار هذه ويف الدروس املُ ستَقاة
األخرية حتديًا ،نظرًا
ُّ
تعان منه.
ِ
حول أهمية تعميق التفاهم بني األجيال التي عانت من العنف وتلك التي مل

حوار يدور حول اإلنقسامات بين األجيال
أضفى النهج ُ
املتداخِ ل بني األجيال يف املشروع دينامية جديدة على جلسات احلوار ،ال سيما بني الشابات اللواتي اقتصرت
هن وبني أولئك اللواتي ْ
والد ْي ّ
ّ
خض َن جتارب يف هذا اإلطار واللواتي
سمع َنها من
معرفتهن عن احلرب على القصص التي
ْ
َ
ّ
ّ
قصصهن الشخصية .وقد ّ
مت تسليط الضوء يف املناقشات على تبادل وجهات النظر وتقريب املواقف
متكن من مشاركة
جتاه مواضيع تشمل احلروب ،والنساء يف فرتات النزاع والسالم ،باإلضافة إىل التحديات اجلندرية للمشاركة الهادفة يف
السالم والعمليات السياسية.
بعد ْ
ّ
قصصهن.
بشكل أوسع عن
أن مر ْر َن بالتحديات اليومية التي فرضتها احلرب األهلية ،متيل النساء األكرب سنًا إىل التعبري
ٍ
ْ
َ
ّ
ّ
ّ
َ
َ
ّ
ْ
وحتدثن بصراحة عن خسائرهن وأملهن وما كن يفع ْلنه من أجل حماية
شاركن شهادات حية مع اجملموعة
فهن
ّ
ّ
وأظهر َن اإلحرتام للقصص املؤملة والظروف
فالتزم َن الصمت أحيانًا
أسرهن .وراحت النساء األصغر سنًا يصغ ْي َن بإمعان،
ْ
ْ
ّ
ّ
لسماحهن باستخدام العنف أثناء احلرب األهلية
عليهن
رح َن يلق ْي َن اللوم
الصعبة التي عاشتها األخريات ،ويف أحيان أخرى ْ
ّ
إتخاذهن إجراءات لوقفه .لقد أظهرت النساء األصغر سنًا حماسًا أكرب للتغيري واملزيد من اإليجابية حول غد أفضل
و لعدم
ّ
ألنفسهن وألجيال املستقبل.
ً
َ
قيمة لشهادات اجليل األكرب سنًا ،ويف الوقت نفسه ،هي
أعط ْت تلك اجللسات ،باإلضافة إىل احلوار الذي أقيم بني األجيال،
شجع
زو َد ْت جيل الشباب مبزيدٍ من األدلة على عدم جدوى العنف واقتصار نتائجه على اخلسارة واملزيد من اخلسارة ،مما ّ
ّ
الشابات على اإلضطالع بأدوار قيادية يف عمليات بناء السالم.
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ّ
بصفتهن صانعات
 .٧توصيات للنساء
تغيير في منع نشوب النزاعات
قدمة هنا إىل الدروس املُ ستَقاة من هذا املشروع والتي تشمل جتارب ووجهات نظر النساء
تستند التوصيات املُ َّ
ً
يقدم هذا املوجز
املُ شا ِركات
ّ
وشبكاتهن األسرية واجملتمعية األوسع ،فضال عن البحث والرصد واملراقبة والتقييم والتعلُّمّ .
كل املناطق وميكن تكييفها وتطبيقها يف التدخُّ الت املستقبلية على نقاط
حول السياسات توصيات ملموسة ،تنطبق على ّ
اإلنطالق واملناهج لتحسني أدوار القيادات النسائية يف املصاحلة وبناء السالم من خالل إقامة حوار على مستوى اجملتمع
احمللي تكون من أولوياته مالءمة السياق الذي يحركّ ه ،ومراعاة حساسية النزاعات ،والشمولية.
إدراك أهمية اإلعداد الشامل للربامج لتوسيع رقعة جهود منع النزاعات وبناء السالم التي تقودها النساء .حتول عوائق
ومرتا ِبطة دون مشاركة املرأة النشطة ودون تولّيها القيادة يف منع النزاعات وبناء السالم .تستند هذه العوائق إىل
ُمعقّ دة ُ
األنظمة األبوية وهياكل السلطة واألعراف اإلجتماعية التي ق ّيدت دور املرأة وما يرافقها من عوامل تؤ ّثر على صحتها العقلية
ورفاهيتها ،وحالتها النفسية اإلجتماعية ،ووضعها اإلجتماعي ،ووضعها اإلجتماعي الثقايف ،ووضعها اإلقتصادي .وكما تتداخل
ً
عالوة على ذلك ،ونظرًا لألزمات اإلقتصادية وأزمات األمن الغذائي املتزايدة ،يجب
التحديات ،يجب على احللول أن تتداخل أيضًا.
ّ
يؤدي إىل تفاقم الصدمات
قد
والهشاشة
األزمات
استمرار
وأن
سيما
ال
واألساسية،
الفورية
املعيشية
اإلحتياجات
مراعاة
ّ
ّ
املاضية .بالتايل ،ينبغي على اجلهود الرامية إىل توسيع مساحات وأدوار النساء يف منع النزاعات أن تأخذ يف اإلعتبار السياقات
اإلجتماعية والثقافية واإلقتصادية للنساء من بناة السالم بالتوازي مع تلبية احلاجات النفسية واإلجتماعية واإلقتصادية للمرأة.

المكونات األساسية لتنمية قيادة النساء في منع النزاع وبناء
الشكل :2
ِّ
السالم والمصالحة

تكامل فهم أجندة املرأة
والسالم واألمن ودور
النوع االجتماعي يف
النزاع وبناء السالم

إنشاء وتوسيع
مساحات عابرة للفئات
تسمح باملشاركة
واحلوار

التحول الشخصي
ُّ
واألسري
واجملتمعي

تلبية احلاجات
النفسية واإلقتصادية
واإلجتماعية
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احلرص على فهم القادة من النساء للروابط احمللية والوطنية خلطة عمل املرأة والسالم واألمن يف لبنان وعلى العمل
يقدم تعريفًا لقرار جملس
مبوجبها .ميكن القيام بذلك من خالل تنظيم ورش عمل لتنمية القدرات ُمرفَ قة مبنهج مساندة ّ
األمن رقم  ،132538وألجندة املرأة والسالم واألمن ،وخلطة العمل الوطنية اخلاصة باملرأة والسالم واألمن ،والعمل مع
أن امتداد
املشاركات ملناقشة صلة أطر السياسات واخلطط الوطنية املطروحة
بجهودهن احمللية .يعني ذلك أيضًا ّ
ّ
ضروري للمساعدة على
أمر
ٌّ
الروابط أبعد من نطاق الشراكات احمللية واإلستفادة من الشراكات والشبكات األوسع هو ٌ
ضمان اإلستدامة وزيادة تأثري شبكات منع النزاع احمللية التي تقودها النساء والتي ،على الرغم من كونها نشطة ودينامية،
غالبًا ما تكون غري عابرة للمناطق أو غري مرتبطة باملبادرات الوطنية.
حتسني مهارات ومعارف القادة من النساء حول فهم كيفية تأثري اجملتمع على النوع اإلجتماعي وتفاعله مع ديناميات
القوة اجملتمعية بني النساء والرجال والفتيات والفتيان وفيما
النزاعّ .
يتم بناء الهويات واملعايري اجلندرية من خالل عالقات ّ
حد إمكانية صياغة النزاع العنيف لهذه األدوار
بينهم .وتؤ ّثر هذه األدوار والعالقات اجلندرية على َم ْيل اجملتمع للنزاع العنيف ،إىل ّ
إن ضمان فهم القادة من النساء لهذا األمر فهمًا راسخًا ومرابطًا للسياق
تقدمها للتغيريّ .
والعالقات اجلندرية وللفرص التي ّ
جمتمعاتهن .كما
مساعدتهن على اكتساب فهم أفضل للدور الذي ميكن أن يلع ْبنَه كداعيات للسالم يف
خطوة حاسمة يف
ّ
ّ
يتمكن من قيادة بناء
تزودهن باألدوات الالزمة لبدء احملادثات حول تلك القضايا والديناميات حتى
أن
ّ
ّ
َّ
أن من شأن هذه اخلطوة ْ
جمتمعاتهن.
السالم بشكل أفضل يف
ّ
بناء فهم أعمق لديناميات النزاع بني األجيال كأحد األسباب اجلذرية للتو ّترات ،وحتقيق التقارب بني األجيال اخملتلفة ،مبا
ً
مباشرة وأولئك الذين مل يعيشوها .أبرز املشروع احلاجة إىل تعميق فهم
يف ذلك بني أولئك الذين عاشوا احلرب األهلية
القوة بني األجيال .فكان اإلختالف يف وجهات النظر بني األجيال واضحًا يف اخلطاب والروايات أثناء جلسات احلوار التي
ديناميات ّ
سمعنَها من جهة والنساء اللواتي
معرفتهن باحلرب األهلية على القصص واألخبار التي
دار ْت بني النساء اللواتي اقتصرت
ّ
ْ
َ
الفعال مع املاضي على بناء عالقات فاعلة والتفاهم
مرر َن بتجربة شخصية يف احلرب األهلية من جهة أخرى .ويعتمد التعامل ّ
ْ
ستحسن أن تتيح املشاريع وقتًا كافيًا لدراسةٍ أعمق للقضايا املتعلّقة باألجيال ضمن حتليالت النزاع
ومن
لألجيال.
ر
ب
العا
املُ
ِ
َ
”
الشائكة
النقاط
“
بأنفسهن
كي تكتشف النساء
ويتمعن فيها ،ال
ويحد ْدنَها
األجيال
بني
ّرات
ت
تو
ظهور
بوادر
إىل
تشري
التي
ّ
ّ
ّ
حساسة للقضايا املتعلّقة باإلمتناع عن
سيما التوتّرات املتعلّقة باألدوار يف النزاعات السابقة واجلارية .يشمل ذلك معاجلة ّ
التحدث عن النزاع وحتقيق التوازن بني احلاجة إىل تشجيع احلوار املفتوح والصريح وبني احرتام وفهم احملدوديات واخملاوف
ّ
تصور أنهم غري قادرين على
ي
أفراد
مشاركة
عند
خاص
بشكل
ذلك
يهم
املؤملة.
السابقة
التجارب
عن
باحلديث
املرتبطة
ّ
ُ َّ
املروعة للحرب األهلية إذ مل يعيشوها بشكل مباشر .ويتم ّثل أحد األمثلة للحؤول دون ذلك ببدء جلسات
استيعاب التجارب
ّ
بناء على جتربتها الشخصية/غري املباشرة مع احلرب األهلية
حوار موازية مع جمموعات أصغر تنتمي إىل نفس الفئة العمرية ً
قبل َج ْمع األجيال اخملتلفة معًا.
بناء وتطوير قدرات النساء والشابات على تو ّلي القيادة يف تيسري احلوار وعمليات املصاحلة احمللية ،ال سيما عند التعامل
ّ
جمتمعاتهن ومع أصحاب املصلحة اآلخرين .يتطلّب ذلك عملية طويلة جتمع بني الدورات التدريبية والتوجيه
مع الرجال يف
َي احلوار وبناء السالم يكونون هم أيضًا على دراية بديناميات النوع اإلجتماعي وإرث احلرب األهلية
واملساندة من خرباء يف جمال ْ
اللبنانية وتأثريها على جهود املصاحلة احمللية .خالل هذه العملية ،يجب أن تشكّ ل املشاركة التي تراعي حساسية النزاع
الذي ينطوي على ذكريات مؤملة من املاضي ،واملشاركة التي تراعي حساسية الصدمات وحساسية التعامل مع النزاعات
والتوتّرات اجلديدة الناشئة حجر زاوية للتعامل مع الفئات العمرية اخملتلفة وإحداث التغيري التدريجي املتجذِّ ر يف السلوكيات
ووجهات النظر.
التقدم ضمن جلسات احلوار واملبادرات اجملتمعية
بتقدمها ومراقبته ذاتيًا وعلى مراقبة
تطوير قدرات املرأة على التفكري
ّ
ُّ
نحو حتويل مسار النزاع وحتقيق املصاحلة .بحسب النشاطات واملبادرات التي ستتولّاها جمموعات احلوار النسائية
يقدم تعريفًا للمراقبة والتقييم
وسيقودها القادة من النساء ،ميكن أن
تتضمن هذه ورش عمل تدريبية ونهج مساندة ّ
ّ
تفاعالتهن
وتصورات اجملتمع وتوجيه املشا ِركات إىل كيفية مراقبة وتقييم
السياقات
كطريقة لتحديد وحتليل التغيريات يف
ّ
ُّ
رهن بالديناميات املتغرية).
مع هذه التغيريات (أي كيفية
تأثريهن على وتأ ّث ّ
ّ
أن جهود السالم واألمن تكون أكرث إستدامة عندما تتحقّ ق
 38يؤكّ د قرار جملس األمن التابع لألمم املتحدة رقم  )2000( 1325بشأن املرأة والسالم واألمن على ّ
مساواة املرأة يف املشاركة يف منع النزاع العنيف ،وتقدمي جهود اإلغاثة والتعايف ،وإرساء سالم دائم.
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والتصدي للعنف ضد املرأة عرب جلسات احلوار مع مراعاة الطبيعة
تعميم الرفاهية النفسية ،والدعم النفسي اإلجتماعي،
ّ
ِّ
تتم مواجهة اإلستضعاف فيها عرب إصدار
ال
مساحة
توفري
املهم
من
ستتم مناقشتها.
احملفزة للذاكرة للموضوعات التي
ّ
ّ
ّ
أحكام أو التس ّبب باألذية .توفّ ر املساحات اآلمنة مالذًا من األحكام واآلراء غري املرغوب فيها وضغط اإلضطرار إىل التربير .هي
تسمح للمرأة أن تشعر بالدعم واإلحرتام .وإذا برزت حاجة ،يجب أن يوفّ ر املشروع فرصًا للنساء املشا ِركات يف احلوار لتلقّ ي
ص ْين للناجيات من العنف
خاص ًة بالنسبة إىل الناجيات من احلرب األهلية .ويجب تقدمي الدعم واإلحالة
جلسات عالجيةّ ،
املتخص َ
ِّ
اجلنسي والعنف القائم على النوع اإلجتماعي ويجب أن يعزّ ز احلوار الوعي حول منْع العنف ضد املرأة.
إرتباط األدوار النشطة يف بناء السالم اجملتمعي باإلستقالل الذاتي اإلقتصادي .متّ اإلبالغ عن الظروف املعيشية املزرية
لبعض النساء املشا ِركات يف احلوار اجملتمعي والتي تفاقمت بسبب األزمة املالية يف لبنان ،كعائق رئيسي أمام مشاركة
املرأة املستمرة يف احلوار بعد انتهاء املشروع وأمام مشاركة املزيد من النساء يف احلوارات واملبادرات اجملتمعية .وقد
ُقوض يف حال عدم
مت التخفيف من هذه العوائق من خالل تغطية رسوم النقل للمشا ِركات،
ّ
ولكن استدامة املشروع ميكن أن ت َّ
إستمرار الدعم املادي .كتوصية ملشاريع مماثلة يف املستقبل ،يجب ربط مشاريع بناء السالم بالتمكني اإلقتصادي واإلستقالل
فعال كبناة سالم جمتمعيني.
الذاتي للفئات املُ
ستهدفة .فيجب على النساء التمتُّع باإلستقالل اإلقتصادي للعب دور ّ
َ
مقاربة مبادرات بناء السالم واملصاحلة اجملتمعية من خالل طرق أخرى للتواصل غري املباشر أو غري اللفظي تعزّ ز املشاركة
اإلجتماعية والثقة العابرة للفئات ،وميكن أن تشمل املمارسات الفنية لبناء السالم (التواصل من خالل لغات املوسيقى والفن
ككل) ملواجهة العنف أو املعلومات املضلّلة،
واملسرح) ،باإلضافة إىل حمالت املناصرة املُ شرتَ كة (التواصل عرب اجملتمع ّ
حتددها إحتياجات اجملتمعات الفردية (التواصل من خالل التمكني والعمل).
والقيام مبشاريع عملية/بنيوية ّ
ضمان إستدامة العملية ونتائج املشروع .تُعت َبر معاجلة املوروثات اجلندرية للعنف والعمل على تغيري األعراف اإلجتماعية
عملية ُمعقّ دة وطويلة األجل .لذلك ،يجب إعداد املشاريع ضمن إسرتاتيجية طويلة األمد (مثل إطار عمل املرأة والسالم
تشدد على تعزيز القدرات واآلليات والشراكات احمللية القائمة وتوطيدها للنهوض بأدوار املرأة يف منع النزاع وضمان
واألمن)
ّ
املساءلة عن العنف اجلنسي والعنف القائم على النوع اإلجتماعي واجلرائم اجلندرية .على وجه التحديد ،يجب أن يشمل ذلك
التواصل لتسهيل عمليات التعايف اجلماعي ،وتوسيع نطاق توفري الدعم النفسي للضحايا والناجيات من اجلرائم القائمة على
النوع اإلجتماعي وحتسني الوصول إىل املسارات القانونية حملاسبة املسؤولني عن اجلرائم اجلنسية واجلندرية وغريها من
اإلنتهاكات والتجاوزات ،من خالل القوانني واآلليات احمللية والدولية.
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