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رسالة من مبدعي النساء ،احلرب والسالم
كثيرا ما نُسأل عن كيفية ظهور النساء ،احلرب والسالم .وما هو السبب في انتقالنا إلى صنع مجموعة من األفالم الوثائقية التي
تستكشف وتكشف عن أدوار املرأة املتغيرة والقوية في بناء السالم وفي أثناء الصراعات؟ وملاذا حاولنا أن نحكي هذه القصة؟
في حالة اثنتني منا – هما املخرجتان السنمائيتان املستقلتان أبيجيل ديزني وجني ريتيكر – بدأت الرحلة في عام  ،2006عندما التفينا
ألول مرة مع ليماه جبوي ،التي حصلت الحقا على جائزة نوبل للسالم .وكانت قصة جبوي املذهلة عن الكيفية التي نظمت بها نساء
ليبريا حملة منظمة سلمية لوقف احلرب األهلية الليبيرية تكاد تكون مجهولة متاما خارج ليبريا .وشرعنا على الفور في رحلة لنحكي
تلك القصة فيما أصبح بعد ذلك فيلما وثائقيا ،هو أدعو لعودة الشرير إلى جهنم .وفي غضون ذلك ،اكتشفنا أن بعض اللقطات
األرشيفية لهؤالء النساء كانت نادرة للغاية .كانت تتمثل في شريط للفيديو يصور القتال وأمراء احلرب واجلنود الصبيان حاملني املدافع
الرشاشة واملخاطر التي يع ّرض الصحفيون أنفسهم لها في امليدان :كان ما لدينا وفيرا .غير أنه بينما كان عدد ال ُيحصى من شهود
لم الشريط بهذا العمل
العيان على الصراع في ليبريا يؤكدون أن العمل الذي تقوم به النساء من بناة السالم هو من عوامل التغيير ،فلم ُي ّ
إال ملاما ،أو عن غير قصد .ذلك أن املرأة  -رغم إسهاماتها العظيمة – لم تكن جزءا من قصة احلرب التي يسردها.
وفي الوقت ذاته ،أثارت نفس هذه الفجوة في نقل الصورة اهتمام عضوة أخرى في فريقنا املقبل  -هي املخرجة التليفزيونية والصحفية
املخضرمة باميال هوجان  -حني أجرت لقاء مع الناشطة العراقية املولد زينب صالبي لسلسلة املنظور الواسع التي تتناول الشؤون احلالية
على الصعيد الدولي لشبكة التليفزيون املستقلة بي بي إس .ويص ّور كتاب صالبي الوجه اآلخر للحرب بجالء ما تصفه صالبي بأنه
“اخلطوط اخللفية” للحرب التي ال ينقلها أحد ،حيث تعمل املرأة على استمرار احلياة في ظل أشدّ الظروف وأقساها .ومن ثم خطر
لباميال من جتربتها اخلاصة خالل إشرافها على املنظور الواسع التي استمر عرضها ستة فصول على الهواء ،أن قصص احلرب على ما يبدو
تركز طوال الوقت تقريبا على الرجال واألسلحة .وتوجهت باميال إلى صالبي بالسؤال “ومن يصنع الفيلم الوثائقي عن اجلانب اآلخر
للحرب؟” ،وهي على ثقة من أن فيلما كهذا البد وأن يكون في مرحلة اإلعداد ،فكان الرد الذي جاءها“ :ال أحد”.
ومن ثم كان من احلوافز لثالثتنا إدراكنا البقعة امليتة في نقل ما تقوم به املرأة في الصراعات – وما تؤديه النساء من دور متنام وهائل
في رعاية القرارات وإعادة األمن بعد توقف املدافع .واتفقنا على أن الفرصة املتاحة للتضافر على عمل شيء ال ينبغي إغفالها ،وقررنا
أن نتصدى لهذا اإلغفال لقصص املرأة في البالغات الصحفية في وقت احلرب بإخراج مجموعة أفالم من شأنها أن تسلط الضوء على
جتارب املرأة املعقدة واملتعددة الظالل والشاملة في سياقات الصراع .وهكذا خرجت مجموعة النساء ،احلرب والسالم إلى الوجود.
وبعد قرابة ثالث سنوات استغرقها إنتاج النساء ،احلرب والسالم ،مت عرضها على هيئة سلسلة من خمسة أجزاء في التليفزيون األمريكي
املستقل في خريف العام  .2011وهو يصور قصص بعض النساء املتسمات بالشجاعة اللواتي تغيرن قواعد االشتباك وتعملن من أجل
السالم والعدل في افغانستان وليبريا وكولومبيا والبوسنة .واآلن نريد أن تلمس هذه األفالم أفئدة اجلماهير حول العالم ،مبا في ذلك
االشخاص املقيمون في مناطق الصراع الذين ميكن لهم أن يتعلموا من جتارب الصراع وبناء السالم املعروضة في النساء ،احلرب والسالم،
وأن يضيفوا قصصهم إليها.
~ أبيجيل إي ديزني وباميال هوجان وجيني ريتيكر
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حملة عامة عن النساء ،احلرب والسالم
النساء ،احلرب والسالم هو مجموعة فيلمية وثائقية من خمسة أجزاء تتحدى احلكمة التقليدية حول احلرب .وهي تقترح سؤاال
أساسيا :ماذا لو نظرنا إلى احلرب من خالل عيون النساء؟ ماذا لو جتاوزنا بأبصارنا الصور املألوفة للجنود الذكور والذخيرة إلى ما وراءها
فرأينا النساء تبزغن كشاهدات ،وكناجيات متسمات بالشجاعة ،وكناشطات من أجل السالم ،وكمفاوضات على الصعيد السياسي،
وكمدافعات عن العدالة ،وكرئيسات للدول؟ إن النساء ،احلرب والسالم تصطحبنا ،في خمسة أفالم ،إلى البوسنة وليبريا وأفغانستان
وكولومبيا للتعريف بقصص النساء في املناطق الساخنة في جميع أنحاء العالم .فهذه املجموعة ،بوضعها املرأة في محور اخلطاب املتعلق
باألمن العاملي ،تتيح منظورا له أهميته احلاسمة في حرب اليوم.

عن بيس إز الود (للسالم صوت عال)
تستخدم بيس إز الود وقوة وسائل اإلعالم لتضخيم أصوات النساء من أجل بناء السالم .وتتوخى منظمتنا تصورا للمستقبل تكون فيه
املرأة دعامة أساسية لبناء مجتمعات آمنة ومزدهرة ومساملة .ونحن فخورون بالعمل مع فورك فيلمز و THIRTEENفي شراكة مع فيلم
سبراوت لدعم تأليف هذا الدليل ملن يستضيفون عرض مجموعة النساء ،احلرب والسالم في أنحاء العالم.
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عن املرأة والسالم واألمن
ميثل قرار مجلس األمن التابع لألمم املتحدة  ،1325الذي ِ
اتخذ باإلجماع في  31أكتوبر/تشرين األول  ،2000التزام مجلس األمن
التاريخي مبوضوع املرأة في حاالت الصراع .وهو يسعى إلصالح انعدام مشاركة املرأة على قدم املساواة في مفاوضات السالم ،ومرحلة
ما بعد الصراع في جميع أنحاء العالم ،كما يسعى حلماية النساء واألطفال حيثما يندلع الصراع .وقرار مجلس األمن  ،1325الذي
ُيعدّ امتدادا وتتويجا لقرارات األمم املتحدة السابقة واملعاهدات الدولية بشأن األمن ،يوضح أن مشاركة النساء واألمن أمران بالغا األهمية
من أجل حتقيق السالم واألمن الدوليني .ويتضمن هذا القرار سياسة رائدة وإطارا عمليا لهذا املجال الناشئ وهو املرأة والسالم واألمن.
ويشدد القرار  ،1325على وجه اخلصوص ،على أهمية دور املرأة في منع نشوب الصراعات ،وفي تسوية الصراعات ،وفي جهود
التفاوض في مرحلة ما بعد الصراع وبناء السالم وحفظ السالم .وهو يفرض مشاركة املرأة في هذه اجلهود .كما يؤكد من جديد ضرورة
توفير احلماية الدولية والقانونية للنساء والفتيات أثناء احلرب وبعدها على حد سواء .وهو،عالوة على ذلك ،يوثق ما يساور مجلس
األمن الدولي من قلق ألن النساء واألطفال يشكلون غالبية غير تناسبية من املتضررين من جراء الصراع املسلح -كأهداف والجئني
ومشردين داخليا ومقاتلني.
وال تقتصر اجلهات املسؤولة عن تنفيذ القرار  1325على مجلس األمن الدولي ،بل تشمل أيضا جميع الدول األعضاء في األمم
املتحدة وهيئات األمم املتحدة ،واألمني العام لألمم املتحدة ،وجميع أطراف النزاع .ويقع على عاتق الدول األعضاء ،بصفة خاصة،
التزام قانوني بتنفيذ القرار على املستوى الوطني .وتشجع على تقدمي دعمها من خالل خطط عمل وطنية تنص على مشاركة
املرأة في صنع القرار املتعلق بالسالم والصراع  ،وعلى حماية النساء والفتيات؛ وعلى توفير التدريب بشأن النوع االجتماعي جلميع
املشاركني في عمليات السالم.
وقد اكتسب القرار  1325أيضا ،بصرف النظر عن أثره على الدبلوماسية والسياسة على الصعيدين الوطني والدولي ،تأييد ائتالف
واسع من املنظمات غير احلكومية العاملة على زيادة مشاركة املرأة في بناء السالم .كما شجع على تقدمي الدعم االقتصادي واخليري
لبناة السالم من النساء في جميع أنحاء العالم .وفي عام  ،2010قدمت  36مؤسسة خاصة في الواليات املتحدة ودولية منحا بلغ
مجموعها ما يقدر بنحو  36مليون دوالر لدعم املبادرات املتعلقة باملرأة والسالم واألمن .وغطى ما يقارب نصف تلك الدوالرات تعبئة
1
النساء وتدريب املرأة وتثقيفها.
غير أنه ما زال هناك مزيد من العمل الذي يتعني القيام به .فاملرأة ،في جميع أنحاء العالم ،ال تزال تعاني من التهميش في مفاوضات
السالم ،وانتخابات ما بعد انتهاء الصراع ،وال تزال هدفا للعنف .ولم تضع كثير من الدول األعضاء في األمم املتحدة ولم تنفذ حتى اآلن
برامج عمل وطنية حتدد مالمح ما ُيتخذ من خطوات واضحة صوب حتقيق مشاركة املرأة وحمايتها  -وصوب الوقاية من العنف القائم
على نوع اجلنس والتهميش .ورغم إحراز بعض التقدم منذ عام  ،2000ما زالت النساء ميثلن أقلية من املفاوضني والوسطاء املشاركني
في عمليات السالم الرئيسية ،وما برح التمويل لقضايا املرأة في البلدان اخلارجة من صراعات ضئيال ،ومتخلفا بدرجة كبيرة عن الدعم
2
املقدم للتنمية الدولية ،واإلغاثة اإلنسانية والصحة العاملية.
وتبرز هذه الفجوات املتبقية الدور الهام الذي ميكن أن تضطلع به منظمات املجتمع املدني واجلماعات النسائية في مساءلة الدول
األعضاء في األمم املتحدة عن الواليات التي يكلفها به القرار  .1325وميكن أن تساعد مشاركتها قبل إنشاء برامج العمل الوطنية وفي
أثنائه وبعده على ضمان أن تصون السياسات احمللية والوطنية والدولية املتعلقة باحلرب والسلم مصالح وحقوق املرأة ومشاركتها.
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تقدمي النساء ،احلرب والسالم إلى مجتمعك احمللي
ميكن الستضافة مجموعة عروض محلية للتعريف بالنساء ،احلرب والسالم أمام اجلمهور على الهواء مباشرة أن تتيح ملجتمعك احمللي
محفال فريدا للتثقيف واإللهام واملناقشة والدعوة.
وسواء كانت مجموعة العروض جتمع بني آراء ومجتمعات متباينة حول نفس القصة ،أو تتيح التجمع اآلمن والشامل جلمهور متجانس
له خبرات وخلفيات مشتركة ،فإنها ميكن أن تهيئ فرصة للتواصل املدروس والعمل االجتماعي واملدني القوي .وهي ،عالوة على
ذلك ،ستتيح لك فرصة لتشكيل مجموعة حميمة من املشاهدين املتحمسني واملستنيرين من شأن جتربتها املشتركة للمجموعة أن تدفع
الوعي باألدوار التي تقوم بها املرأة في احلرب والسالم في اجتاهات جديدة.
وقبل أن تشرع في استضافة مجموعة العروض اخلاصة بك ،عليك أن تدرس النصائح التالية للتأكد من جعل األنشطة التي تقوم بها
مثمرة ومرحبة وثرية بالنقاش واحلوار والتفاهم.

قبل مجموعة العروض
ابدأ بإيجاد موقع جيد لنشاطك .ويلزم أن تتأكد من أن املكان الذي اخترته يسهل على أفراد مجتمعك الوصول إليه ،وأنه ميكن
أن يستوعب جمهورا عريضا (الصغار واملسنني واملعوقني) ،وأنه آمن ،وأنه مجهز فنيا لعرض فيلم مسجل على قرص فيديو رقمي.
وهذا يعني أنه يجب أن يكون لديك:
إمكانية التوصيل مبصدر كهربائي ثابت؛
جهاز كمبيوتر محمول أو مكتبي به جهاز لتششغيل األقراص الرقمية أو جهاز مستقل لتشغيلها؛
جهاز عرض وشاشة سينمائية أو شاشة كمبيوتر أو تلفزيون كبيرة مبا يكفي ليراها اجلميع؛
نظام جيد للصوتيات
في البداية ،حاول استخدام الفضاء في مدرسة محلية ،أو مكان للعبادة ،أو مكتبة ،أو حديقة في الهواء الطلق هادئة ،أو مركز
اجتماعي أو دار للسينما .ومهما كان املكان الذي اخترته الستضافة سلسلة عروضك ،تأكد من استباق واستكشاف أية صعوبات
تقنية قد تشتت أذهان ضيوفك خالل جتربة املشاهدة ،مثل انخفاض الصوت ،أو ضجيج حركة املرور أو الضوء من النوافذ املجاورة.
بعد ذلك ،اختر مجموعة من التواريخ لعروضك.ال يستغرق عرض كل واحد من األفالم اخلمسة في سلسلة النساء ،احلرب والسالم سوى
ساعة إال قليال ،ونوصي بعرض اخلمس جميعا .وهذا من شأنه أن يساعد جمهورك على التعرف على تنوع التجارب التي تتحملها املرأة في
تعمق النقاش وتبني االئتالفات في مجتمعك.
حاالت الصراع ،وأن يتيح الفرصة لسلسلة من االجتماعات املستمرة املنتظمة ،التي ميكن أن ّ
وقد ترغب في حتديد خمسة مواعيد أسبوعية متتالية لعرض سلسلة مدتها خمسة أسابيع أو في نشر عروضك على مدار موسم أو عام كامل.
وعلى أي حال ،يجب التأكد من جتنب حتديد العروض في مواعيد تتعارض مع العطالت احمللية أو العطالت املدرسية أو االحتفاالت الدينية.
واآلن حان الوقت لدعوة أفراد اجلمهور والضيوف اخلاصني ،مبا في ذلك املتكلمون الذين ميكن أن يديروا أو يقودوا اجتماعا
لألسئلة واألجوبة بعد العروض .وإن احتجت إلى مصدر إلهام ملرحلة احملادثة التي تعقب عرض الفيلم ،فعليك بقراءة أسئلة املناقشة
الواردة في الصفحات التالية من هذا الدليل .وقد ترغب أيضا في تبادل األفكار بشأن عدة بنود إضافية تضعها أنت للمناقشة أو أن
تطلب إلى الضيوف اخلاصني أن يعدوا األسئلة التي يوجهونها جلمهورك.
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وأخيرا ،يتعني اختبار قرص الفيديو الرقمي واملعدات التي بحوزتك ،ويفضل أن يكون ذلك على نفس اآلالت و في نفس املكان
الذي سيستضيف مجموعة عروضك .وعلى وجه اخلصوص ،ينبغي التأكد مما يلي:
أن القرص يعرض الفيلم بكامله
أن كابالت جهاز العرض ،واألجهزة الصوتية وجهاز تشغيل قرص الفيديو متوافقة
أن الصوت مسموع (حتى في اجلزء اخللفي من الغرفة)
أن صورة الفيديو بالشكل واحلجم الصحيحني
أن حيز مكان العرض ُيظلم متاما
أن شاشة السينما أو شاشة الكمبيوتر أو اجلدار الذي يعرض الفيديو عليه مرئي للجميع

في أثناء سلسلة عروضك
استقبل ضيوفك في املكان الذي اخترته ،وقدّ م املجموعة فضال عن الفيلم الذي سيعرض على وجه التحديد .وقد تو ّد أيضا أن
تبدأ بطرح جتربتك األولى في مشاهدة النساء ،احلرب والسالم أو بأن تعيد على مسامعهم إلهام مبدعي النساء ،احلرب والسالم كما
وشجع ضيوفك على البقاء بعد أن ينتهي الفيلم حلضور املناقشة.
ُيحكى في رسالة من املبدعني في الصفحة الثالثةّ .
إذا انضم إلى احملادثة بعد عرض الفيلم ضيف الشرف ،أو مدير املناقشة ،أو فريق نقاش ،فلتقدمه للمجموعة بعد انتهاء
العرض .أما إذا كانت احملادثة وليدة اجلمهور أو إذا كانت املجموعة صغيرة ،فقد ترغب في تقدمي بعض املالحظات األولية أو
األسئلة حلفز اجلمهور على التفكير.

بعد انتهاء عرض املجموعة
سوف يريد الكثيرون من جمهورك أن يعرفوا كيف ميكنهم االستزادة من املعرفة بشأن النساء ،احلرب والسالم ،أو النساء
واملنظمات التي تظهر في هذه املجموعة ،أو احلصول على قرص الفيديو ،أو استضافة هذه العروض .وميكن توجيه هؤالء لزيارة املوقع
 womenwarandpeace.orgلالطالع على مزيد من املعلومات عن هذه السلسلة ،واملوقع  peaceisloud.orgللعلم باملوارد
املتعلقة بعرض املجموعة والنسخ املترجمة من هذا الدليل .وينبغي تشجيعهم على االنضمام إلى النقاش الدائر على نطاق عاملي عبر
شبكة االنترنت من خالل املنابر اإلعالمية االجتماعية املعنية بالنساء ،احلرب والسالم.

انضموا إلى الرابطة العاملية لرواد النساء ،احلرب والسالم
على شبكة اإلنترنت
يرجى زيارة املوقع  womenwarandpeace.orgملعرفة املزيد عن هذه املجموعة.
[أيقونة الفيسبوك] facebook.com/WomenWarPeace
[أيقونة تويتر] @WomenWarPeace

ويرجى زيارة املوقع  peaceisloud.orgلالطالع على املزيد بشأن التخطيط إلقامة العروض واملوارد املتاحة عن
املرأة ،السالم واألمن.
[أيقونة الفيسبوك] facebook.com/PeaceisLoud
[أيقونة تويتر] @PeaceisLoud
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أدعو لعودة الشرير إلى جهنم

ليبريا

حملة عامة عن هذا اجلزء
دمرت احلرب األهلية في ليبريا البنية التحتية للبالد ،ومحت خدماتها العامة األساسية من الوجود ،وخربت مجتمعها املدني .وخالل الفترة
ما بني العامني  1989و  ،2003خلفت احلرب  250,000قتيل وآالفا أخرى كثيرة مشردين وجوعى وفي خوف دائم على حياتهم.
ويحكي فيلم أدعو لعودة الشرير إلى جهنم القصة املذهلة للنساء الليبريات الالئي وقفن في وجه أمراء احلرب وحتدين نظام الدكتاتور
تشارلز تايلور في خضم احلرب ،فكان لهن الفوز بالسالم الذي لم يكن من املمكن في وقت من األوقات تصوره لبلدهم املمزق .وبينما
كان املتمردون يشددون اخلناق حول العاصمة مونروفيا ،كانت اآلالف من النساء  -األمهات واجلدات والعمات واخلاالت والبنات
العاديات ،املسيحيات واملسلمات على حد سواء -تشكلن حاجزا رقيقا ولكنه ال يتزعزع بني القوات املتقابلة .وفي مشهد واحد ال
ُينسى ،نصبت النساء املتاريس حول موقع محادثات السالم املتوقفة في غانا ورفضن التحرك إلى أن مت التوصل الى اتفاق للسالم.
لقد واجهت نساء ليبيريا حرفيا القتلة الذين أحالوا بالدهن إلى جحيم على األرض ،ولم يكن لهن سالح سوى القمصان
البيض وشجاعة قناعاتهن .وبلغت مظاهراتهن ذروتها بنفى تايلور وتولي أول رئيسة منتخبة لدولة في أفريقيا ،هي السيدة
إلني جونسون سيرليف .وفيلم أدعو لعودة الشرير إلى جهنم النابض باإللهام واألمل ،هو منوذج بارز ملدى قدرة نشطاء القواعد
الشعبية على أن يغيروا تاريخ األمم.

أسئلة للمناقشة
1.اختارت نساء ليبيريا االحتجاج السلمي على املواجهة العنيفة ،وأبرزن مجموعة من األساليب اخلالقة لبناء السالم ،منها االحتجاج
العام ،واإلضراب عن اجلنس ،واحلاجز البشري ،وارتداء زي موحد كله أبيض ،وتهديد احملرمات االجتماعية .ملاذا كانت هذه
االستراتيجيات من القوة في نهاية املطاف لدرجة أن تكفي إلسقاط نظام تشارلز تايلور ووقف احلرب؟
2.التحمت النساء في ليبيريا مع بعضهن البعض عبر فواصل الدين ،لتشكيل ائتالف من النساء املسيحيات واملسلمات .هل تعتقد
أن التعاون بني األديان ّ
شكل جزءا مهما من جناحهن؟ ملاذا أو ملاذا ال تعتقد ذلك؟ هل ميكن للتعاون بني األديان أن ينجح في
مجتمعك؟ وهل ترى أن على رجال الدين واجبا يقضي بالتنظيم من أجل السالم أو باالحتجاج على العنف والصراع؟
3.تقول ليماه جبوي إنها وزميالتها في التظاهر من أجل السالم كن مبثابة “ضمير” الرجال اجلالسني على طاولة املفاوضات خالل
محادثات السالم في ليبريا .كيف ميكن للنساء ،أو لغيرهن من اجلماعات ،أن يشكلن “الضمير” الرمزي لألطراف املتحاربة أو
املنخرطة في العنف أو الفاسدة؟ وهل ميكن للمجتمع الدولي أن يقوم بدور مماثل؟ وكيف ذلك؟
4.ايلني جونسون سيرليف هي أول رئيسة جمهورية لليبيريا – وأول رئيسة منتخبة ألي دولة أفريقية .لكنها واحدة من عدد ال
يتجاوز  12من الرئيسات النساء الالئي تشغلن هذا املنصب حاليا في جميع أنحاء العالم .هل تعتقد أن دور السيدة سيرليف
كامرأة يؤثر في حكمها؟ وهل تعتقد أن السياسة العاملية ستتغير اذا شغل مزيد من النساء املناصب السياسية؟
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أسئلة موجهة لليماه جبوي
ليماه جبوي ناشطة سالم ليبرية ،وأخصائية اجتماعية مدربة ،وداعية حلقوق املرأة .وهي
مؤسسة ورئيسة مؤسسة جبوي أفريقيا للسالم؛ واملؤسسة املشاركة واملديرة التنفيذية
لشبكة املرأة والسالم واألمن ،أفريقيا ،ورئيسة مبادرة املصاحلة الليبرية .وهي أيضا عضو
مؤسس ومنسقة ليبيريا السابقة لشبكة دور املرأة في بناء السالم/شبكة غرب أفريقيا لبناء
السالم .وقد كان لقيادة جبوي حركة العمل النسائي اجلماعي الليبري من أجل السالم ،التي
جمعت بني النساء املسيحيات واملسلمات في حركة ملناهضة احلرب األهلية في ليبريا من
خالل الالعنف ،دور محوري في إنهاء هذا الصراع في عام  .2003وفي عام  ،2011منحت
جبوي جائزة نوبل للسالم باالشتراك مع الرئيسة الليبيرية إيلني جونسون سيرليف والناشطة
اليمنية في مجال حقوق اإلنسان توكل كرمان .وتتخذ جبوي من مونروفيا ،ليبيريا ،مقرا لها وهي أم لستة أطفال.
النساء ،احلرب والسالم :كم من الوقت استغرقته إقامة حركة املرأة من أجل السالم في ليبيريا؟
ليماه جبوي :في ليبريا ،استندنا في البداية إلى حركة أنشأتها النساء األكبر سنا الالئي كن تعملن قبلنا .وحددنا إحدى أولئك
النساء ،وهي امرأة كانت في طليعة احلركة املوجودة ،باعتبارها الشخص الذي ميكن أن يرشدنا .ورغم ذلك ،استغرق منا بناء حملة
العمل النسائي اجلماعي الليبري من أجل السالم عامني ونصف العام :مدة عام واحد لبناء الوعي ،ومن ستة إلى تسعة أشهر من
التدريب ،ونحو عام من بناء احلركة .ومن ثم بعد ذلك أطلقنا احلملة.
ولكنك بطبيعة احلال ال تستطيعني أن تقولي قط“ :لقد بنينا احلركة!” وذلك ألننا حتى بعد أن أطلقنا احلملة ،كنا ما زلنا عاكفات
على بناء احلركة .فعلى سبيل املثال ،في مساء كل يوم خالل احلملة االنتخابية ،كنا ندلف من املطار ،حيث كنا ننتظاهر ،إلى غرفة
نتحدث فيها عن القضايا التي تتكشف ،اجليد منها والرديء .وعندما كان يلزم تقدمي االعتذارات كنا نقدمها .وعندما كنا قادرات
على إصالح األمور ،كنا نقوم بإصالحها .كانت عملية بناء احلركة بالنسبة لنا شيئا يوميا .لم يكن هناك يوم واحد توقفنا فيه وقلنا:
“ها قد وصلنا”.
النساء ،احلرب والسالم :وفي جتربتك ،ما الذي جلبته املرأة في ليبيريا إلى عملية بناء السالم وكان مختلفا عما جلبه الرجل؟
ليماه جبوي :كان أول ما جلبناه إلى الطاولة يتمثل في إدراكنا أن احلركة من أجل السالم أكثر أهمية من مشاعرنا الشخصية.
وحني تشاهدين أدعو لعودة الشرير إلى جهنم ،ترين أن الرجال كانوا جميعا يتنافسون على السلطة الشخصية خالل مفاوضات
السالم .أما نحن النساء فاقتصرنا على االحتجاج من أجل السالم .ثانيا ،كان الرجال في مفاوضات السالم اليتكلمون إال عن حل
املشاكل السياسية فحسب .أما املرأة فكانت جتلب البعد اإلنساني لألزمة في ليبيريا إلى طاولة السالم ،أي الطريقة التي تدمر بها
احلرب األسر وتسبب اجلوع ،وتش ّرد الناس من ديارهم ،وتوقف تعليم األطفال ،وتع ّرض املرأة خلطر العنف اجلنسي .وهذا ُبعد مختلف.
وثالثا ،قدمنا املثابرة دون متويل .فلم يكن أحد يدفع لنا .كان املفاوضون الرسميون يحصلون على بدالت إقامة يومية؛ وكانوا يقيمون
في أفضل الفنادق .أما النساء ،فكان األمر بالنسبة لهن مبثابة تضحية.
غير أن آخر شيء أعتقد أننا أتينا به إلى الطاولة هو عملنا اجلماعي .فقد جتاوزنا مصاحلنا الفردية .كان الرجال حول طاولة املفاوضات
يشكلون التحالفات على أساس من املصالح السياسية واملادية ،واضعني إياها فوق املصالح الوطنية املشتركة .وفي املقابل ،أظهرت
النساء أننا رغم متثيلنا مجموعات عرقية مختلفة ،ورغم انتمائنا جلماعات كانت تقتل بعضها بعضا ،فقد ثبتنا معا على جتمعنا بسبب
هذا الشيء الواحد :وهو أن ليبيريا قبل اجلميع .هذا هو الفارق الذي جئنا به إلى طاولة التفاوض.
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النساء ،احلرب والسالم :لقد وصفت قوة االحتجاج عن طريق الالعنف بأنها “ال تقهر” .ما الذي يجعل االحتجاج
عن طريق الالعنف قويا؟ كيف ميكن أن يكون أقوى من االحتجاج العنيف؟
ليماه جبوي :إن أقوى شيء ميكن ألي شخص القيام به في هذا العالم هو أن ينظر إلى قاتل أطفاله ويشركهم دون أن يل ّوح
مبدفع .واألمهات تعرفن كم أطفالنا أعزاء علينا .وأقوى شيء هو أن تعرف الشخص الذي كان مسؤوال مباشرة عن وفاة طفلك ،وأن
جتلس مع هذا الشخص وتتحدث إليه مباشرة دون أن حتمل سكينا أو بندقية.
وبعبارة أخرى ،تخيلي أنك صفعتني ،وأنك تشعرين بقوتك .إن رد الفعل الذي تقصدينه هو أن تتلقي صفعة مقابلة ،وذلك ألنك
عندئذ تتلقني رد فعل قوي آخر .وهذه هي الطريقة الوحيدة التي تعرفني كيف تعملني بها .ولكن تخيلي أنك تصفعينني ،فأنظر
أنا إليك وأقول“ :أخطأت .لم يكن ينبغي أن تفعلي ذلك ،فليست هذه الطريقة الصحيحة للتعامل مع هذه املسألة ”.فسواء كنت
ترغبني في االعتراف بذلك أم ال ،لقد نزعت سالحك .ذلك أن استجابتك املنتظرة ،وهي االنتقام ،غير صاحلة .وهكذا جتدين نفسك
أخذت على غرة .وينطبق الشيء نفسه على احلكام املستبدين من أصحاب العنف .تخيلي أني ناشطة بال عنف ،وقد ِ
وكأنك ِ
ألقي بي
في السجن .واآلن تخيلي أن األشخاص الذين يدعمونني يريدون أن يثوروا .وأنا أقول لهم“ :نعم ،ولكن ال ترموا حجرا ،وال تطلقوا
نيران بندقية .ال تستخدموا سوى الكلمات ملواجهة العنف ”.لم يعد لدى من يو ّدون أن يستخدموا العنف ضد أنصاري اآلن أي
وسيلة لالنتقام .لقد أصبح االحتجاج غير العنيف شيئا بالغ القوة.
لكني تعلمت أن علينا ،زيادة على مقاومة االنتقام وتعطيله ،أن نقاوم أيضا املرارة والغضب ،ألن املرارة والغضب يقترنان بالعنف.
ويتعني علينا أن نحذف املرارة والغضب من عملية التفاوض باستمرار .وهذا شيء قوي جدا .وهو شكل مختلف ،وعلى مستوى
مختلف ،من أشكال القوة .وإذا متكنا من حتقيقه ،ميكننا أن نبني للناس الذين قد يلجؤون إلى العنف واالنتقام أن ثمة طريقة أخرى:
اجلهود الدبلوماسية ،والكلمات ،واالجتماعات .وعلى هذا النحو ،ميكن لناشطي الالعنف أن يكملوا جهود الدبلوماسيني الرسميني.
وبينما يقوم الدبلوماسيون برحالتهم املكوكية بني األطراف املتحاربة للتوصل الى اتفاقات ،يكون الناشطون بالعنف في اخلارج
على أرض الواقع ،يشرحون للناس أن هناك وسائل خالية من العنف حلل القضايا التي يقاتلون من أجلها .ومن ثم يؤكد الناشطون
ملجتمعاتهم ما يقوله الدبلوماسيون“ :هناك أناس يشعرون بنفس شعوركم ،وقد م ّروا مبا مررمت به ،ولكنهم اختاروا أن يحلوا مشاكلهم
بشكل سلمي .هناك طريقة أخرى للخروج من هذه القضايا “.
النساء ،احلرب والسالم :ذكرت مقاومة االنتقام ،ولكن أين يقع العفو من منظومة عملية السالم؟ هل تعتقدين أن
من املناسب أن نعفو عن مجرمي احلرب؟
ليماه جبوي :أعتقد أن املغفرة أمر ضروري حلدوث املصاحلة .ولكننا ينبغي أال نخلط بني املغفرة واإلفالت من العقاب :فهما
شيئان مختلفان .وبإمكاني أن أغفر لك ،ولكن هذا ال يعني أال تكوني مسؤولة عن جرميتك .ومن بني هذين العملني ،املغفرة هي
العمل الذي ال بد منه للمضي قدما إلى األمام .فبعد أن تنجينن من الصراع ،ال تريدين أن تظلي ملتصقة باملكان الذي سبب لك
الصدمات ،ولذلك عليك ان تفكي قبضتك على املاضي .والغفران يتعلق بأخذ هذا النفس العميق ثم االنطالق .لكن الغفران ال يعني
اإلفالت من العقاب .فلكي تواصل العديدات من ضحايا الصراع الناجيات مسيرة حياتهن ،عليهن أن تنسني املاضي .ولكن هل يعني
3
هذا أال يدفع األشخاص الذين اغتصبوهن أو اعتدوا عليهن ثمن جرائمهم؟ اجلواب هو ال .وهنا يأتي دور العدالة التصاحلية.
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جئت ألشهد
البوسنة

حملة عامة عن هذا اجلزء
في عام  ،1992حني اندلعت احلرب في يوغوسالفيا السابقة ،شنت القوات املسلحة والقوات شبة العسكرية الصربية ولصرب البوسنة
حملة إرهاب ضد السكان البوسنيني املسلمني .ووقع بعض من أسوأ عمليات التطهير العرقي والفظائع املرتكبة خالل تلك احلرب
املريرة في وادي نهر فوكا .وهناك ،تعرض آالف املسلمني للترهيب ،وزُج بهم في معسكرات االعتقال ونقد فيهم اإلعدام .وكان فوكا
قبل احلرب مجتمعا مختلط األعراق يضم أربعني ألفا  -نصفهم مسلمون والنصف مسيحيون .ولدى انتهاء احلرب ،لم يتجاوز عدد
املسلمني الذين بقوا فيه  100شخص .ود ّمرت مساجد فوكا وعددها  14مسجدا عن بكرة أبيها ،وأطلق على البلدة اسم جديد ينذر
بالشؤم ،هو صربني“ :مكان الصرب”.
وفي عداد الناجني من احلرب البوسنية عشرات األلوف من النساء والفتيات الالئي تعرضن لالغتصاب اجلماعي والتعذيب والسجن بشكل
منهجي على أيدي القوات بقيادة الصرب كأحد أساليب التطهير العرقي .وجئت ألشهد هي صورة مؤثرة الثنتني من هؤالء النساء،
كلتاهما من فوكا .وقد وقفت إحداهما لإلدالء بالشهادة ضد من اعتدوا عليها أمام محكمة دولية ،فمهدتا السبيل لصدور حكم تاريخي
أرسى سابقة قانونية :أال وهو احملاكمة على االغتصاب واالسترقاق اجلنسي بوصفه من اجلرائم ضد اإلنسانية .أما املرأة األخرى  -التي
اضطرت إلى رفع دعواها في محاكم البوسنة الوطنية  -فما زالت في انتظار العدل بينما املعتدي عليها يسير حرا طليقا .وتكشف جتربتها ما
خلفه العنف اجلنسي من ندوب على البوسنة :فما زالت معاناة ضحايا احلرب الناجيات الالئي تنتظرن إقامة العدل مستمرة.
وإذ يعود فيلم جئت ألشهد إلى البوسنة بعد أن انقضى  16عاما على انتهاء الصراع ،فهو يسلط األضواء على الشجاعة الهائلة التي
تتسم بها ضحايا حرب البوسنة اإلناث في اإلدالء بشهادتهن أمام العالم على ما تعرضن له من تعذيب .وهو في الوقت ذاته يستكشف
الفجوة املذهلة بني االنتصار القانوني الذي جعلنه ممكنا في الهاي ،وبني الصدمة املستمرة التي تعانيها الغالبية العظمى من ضحايا
احلرب الناجيات ،الالئي لم تتمكن من مواجهة مغتصبيهن أمام احملاكم.

أسئلة للمناقشة

1.كيف تعمل املعرفة باستخدام االغتصاب كأسلوب من أساليب التحقير والترهيب العمدي في حرب البوسنة على شحذ إدراكك لدور املرأة في
احلرب؟ وكيف كانت أجساد النساء تستخدم ميدانا للقتال في ذلك الصراع؟
 2.كثيرا ما يجري تصوير النساء كضحايا للحرب ،حتى لو جنون منها ليقمن باالحتجاج أو للشهادة على التعذيب أو االعتداءات التي تصاحب
الصراع .هل تعتقد أن النساء في جئت ألشهد ينبغي أن يطلق عليهن ضحايا ،أم ناجيات؟ وهل تظن أن االسم الذي نطلقه على النساء الالئي
يعشن خالل حاالت احلرب له أهمية؟ وملاذا؟
3.تشرح إحدى الشهود أن مهاجميها الصرب “كانوا يظنون أن ال أحد منا سيظل على قيد احلياة لكي يقول احلقيقة ”.هل ترى أن
الناجيات من التعذيب واالعتداء اجلنسي عليهن مسؤولية الشهادة على اجلرائم التي تعرضن لها أو شهدنها؟ وكيف ترى أن تدير
الناجيات من جرائم احلرب ذلك التوتر القائم بني خوفهن من االنتقام ،وصدمة إعادة رواية قصصهن ،ورغبتهن في العدالة؟ كيف
ميكن لشهادتهن أن تنقل العمليات القضائية واخلاصة باملصاحلة التي تعقب احلرب؟
4.في جئت ألشهد ،هناك احتفاء باحلكم الذي صدر في احملكمة الدولية باعتباره قرارا فاصال في احملاكمة على جرائم احلرب .غير أن
معظم مرتكبي االعتداءات اجلنسية في فوكا ما زالوا غير مالحقني قضائيا ويسيرون بحرية في الطرقات كيف يشاؤون .هل تعتقد
أن احلكم املتخذ في الهاي ميثل انتصارا أم فشال لضحايا احلرب اإلناث الناجيات بحياتهن في فوكا؟ وملاذا؟
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أسئلة موجهة لفضيلة ميميسيفيتش
فضيلة ميميسيفيتش هي مديرة قسم البوسنة والهرسك في جمعية الشعوب املعرضة للخطر ،وهي
منظمة حلقوق اإلنسان مكرسة للتوثيق املستمر النتهاكات حقوق اإلنسان وجرائم احلرب – مبا
وينصب التركيز في عملها على
فيها جرائم االغتصاب اجلماعي – املرتكبة خالل احلرب البوسنية.
ّ
هدف التعايش السلمي والوحدة فيما بني طوائف البوسنة الدينية وفئاتها العرقية املتنوعة .وهي
من املناصرات القويات حلقوق الضحايا الباقني على قيد احلياة ،مبا في ذلك حق جميع الالجئني في
العودة إلى مدنهم األصلية؛ وفي تشكيل جمعيات الناجني من احلرب؛ وفي احلصول على تعويض
من احلكومة .و قد أجرت ميميسيفيتش ،التي شاركت في تأسيس مركز زينيكا لألبحاث املتعلقة
بجرائم احلرب واإلبادة اجلماعية ،لقاءات أو تلقت بيانات من نساء يتجاوز عددهن  10,000امرأة
ممن تعرضن لالغتصاب خالل حرب البوسنة .ومقرها في ساراييفو ،بالبوسنة والهرسك.
النساء ،احلرب والسالم :يالرغم من قرار احملكمة اجلنائية الدولية املقاضاة على االغتصاب بوصفه جرمية ضد
اإلنسانية في أعقاب احلرب البوسنية ،فقد أشرت إلى أن الكثيرات من ضحايا االغتصاب الناجيات ما زلن تعانني .ما الذي
ميكن للحكومات واملنظمات غير احلكومية أن تقوم به لتحسني حالة الناجني؟
فضيلة ميميسيفيتش :تتعرض الكثيرات من ضحايا االغتصاب للوصم بالعار ،وإهمال شأنهن ،والنسيان .والكثيرات منهن
يعشن على حافة املجتمع وعلى حافة البقاء املادي .وتصنب بصدمة نفسية شديدة ،وجتدن صعوبة في التعامل مع هذه الصدمة.
ويصدق هذا بصفة خاصة ألن حالة الكثيرات من ضحايا االغتصاب الناجيات بحياتهن يعقدها الهيكل السياسي الذي أوجدته اتفاقات
دايتون للسالم في أعقاب احلرب البوسنية .فقد نص هذا االتفاق على قيام كيانني سياسيني مستقلني في هذه املنطقة :جمهورية صربسكا
واحتاد البوسنة والهرسك .وكانت غالبية ضحايا االغتصاب الناجيات في األصل من سكان مدن جمهورية صربسكا وقراها [وهي اجلمهورية
الصربية البوسنية]؛ وهذه هي املنطقة التي شهدت عمليات الطرد اجلماعي وجرائم القتل اجلماعي واالغتصاب اجلماعي .ولكن جمهورية
صربسكا ال تعترف بأن ضحايا االغتصاب الناجيات بحياتهن هن من ضحايا احلرب املدنيني .ولذلك ال تتمكن هؤالء النسوة العائدات إلى
املنازل التي كن تقمن فيها قبل احلرب في جمهورية صربسكا من حتقيق التعويض املادي واحلصول على املنافع التي توفرها الدولة لضحايا
احلرب املدنيني .وعلى النقيض من ذلك ،فإن النساء الالئي كن تنتمني إلى ما يشكل اآلن احتاد البوسنة والهرسك أو العائدات إليه تتمتعن
مبركز ضحايا احلرب املدنيني وتتلقني التعويض املادي واملستحقات املادية التي تكفل بقاءهن على قيد احلياة.
وتصور هذه التفرقة فكرة أن واحدا من أهم األشياء لضحايا االغتصاب يتمثل في حتقيق االتساق بني قوانني الدولة ،بحيث تنص على
العدالة في املعاملة واالستحقاقات املقدمة جلميع ضحايا االغتصاب الناجيات بحياتهن  -دون االقتصار على الالئي تقمن في احتاد البوسنة
والهرسك .والبد من أن تعتمد حكومة الدولة القوانني التي تكفل جلميع ضحايا االغتصاب ،بغض النظر عن مكان إقامتهن ،احلصول على
نفس احلقوق واالستحقاقات .وميكن للمنظمات غير احلكومية أن تنظم احلمالت دعما إلجراء هذه التغييرات على صعيد الدولة.
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النساء ،احلرب والسالم :إن الصدمة التي يسببها االغتصاب – وال سيما االغتصاب اجلماعي والتعذيب واالسترقاق
اجلنسي الذي أ ِحلق بالنساء في أثناء الصراع البوسني  -ال يقتصر تأثيرها على الضحية الناجية وحدها ،بل ميتد إلى أسرتها
جميعا .فما الذي ميكن للمجتمعات احمللية أن تفعله لتقدمي الدعم في هذا الصدد؟
فضيلة ميميسيفيتش :يخلف االغتصاب أثرا قويا – ولعله أشد اآلثار إيالما – على أسرة الضحية الباقية على قيد احلياة.
فعلى سبيل املثال ،ثمة صدمة نفسية حتيط باألطفال الذين ولدوا نتيجة لالغتصاب خالل احلرب ،وأصبحوا اآلن مراهقني .فهؤالء
األطفال ،في معظم احلاالت ،ال يعرفون أصولهم .وأمهاتهم لسن على استعداد بعد إلبالغهم .ثم إن هناك الصدمة النفسية التي
يعانيها أزواج النساء الالئي تعرضن لالغتصاب.
ويتمثل األمر البالغ األهمية في هذه احلاالت في أن يشارك املجتمع بأسره في عملية التئام جراح األسرة املنكوبة .ويجب أن ميد املجتمع
يد العون للضحية الباقية على قيد احلياة وألسرتها في التغلب على هذه الصدمة ،فضال عن إيجاد شبكة ديناميكية للدعم مؤلفة من
املتخصصني ،مبا فيها األخصائيون النفسيون واألطباء وعلماء االجتماع وأخصائيو اخلدمة االجتماعية واملعلمون الذين ميكنهم العمل
املتمهل ،على مر الوقت ،مع األسرة املعنية.
النساء ،احلرب والسالم :لقد ِ
قلت إن النساء الباقيات على قيد احلياة من مذبحة سريبرينيتسا ،التي قتل فيها
“تردن احلقيقة” .من الذي ترين أنه يستفيد من اإلخبار باحلقيقة
ما يقدر عدده بـ  8000امرأة من مسلمي البوسنةِ ،
والشفافية في أعقاب الصراع؟
فضيلة ميميسيفيتش :إن احلقيقة ال تقل في أهميتها للضحايا عنها جلالديهم .فالضحايا بحاجة إلى أن تعرفن هويات اجلناة
الذين ارتكبوا اجلرائم ضدهن ،وذلك لكي تعرفن أن اجلناة يجري عقابهم على الوجه املناسب .وسوف تعني احلقيقة كذلك املسؤولني
عن ارتكاب جرائم احلرب .فعندما تعرف احلقيقة عن جرائمهم ،ميكن للجناة أن يواجهوا ماضيهم وأن يعترفوا على املأل بأنهم يشعرون
4
باالسف واخلزي على ما افترفوه.
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احلرب التي نعيشها
كولومبيا

حملة عامة عن هذا اجلزء
إن ما يقرب من أربعة ماليني من السكان في كولومبيا الجئون في وطنهم  -قد اج ُتثوا من ديارهم بفعل العنف الدائر بني احلكومة
الكولومبية واملليشيات واجلماعات شبه العسكرية .ونسبة مذهلة تبلغ  80في املائة من هؤالء املشردين هم من سواحل البلد الريفية
وأراضيه املتاخمة للحدد .وبينما قد خفت خطر العنف في العاصمة بوغوتا ،فإن التسابق إلى مناجم الذهب في ريف كولومبيا قد
أشعل موجة جديدة من العنف .فأضحت االغتياالت وفقدان سبل العيش والتشريد القسري مخاطر يومية يتعرض لها القرويون
املقيمون في األراضي الغنية بالذهب.
وفيلم احلرب التي نعيشها يأخذك في رحلة إلى كوكا ،وهي منطقة جبلية في اجلنوب الغربي لكولومبيا على احمليط الهادئ .وهنا
نلتقي بكيمينسيا كارابالي وفرانسيا ماركيز ،وهما من سكان مجتمع تعدين كولومبي منحدر من أصول أفريقية الذين يقاتلون من
أجل التمسك باألرض التي وفرت لهم القوت على مر قرون .وهما تشكالن جزءا من شبكة ناشئة من القيادات النسائية الالئي يجدن
أن املرأة ،في زمن احلرب ،تتمتع بحرية أكثر من الرجل للتنظيم .وبينما تتحدى كارابالي وماركيز اإلجالء وتهديدات اجلماعات شبه
العسكرية بالقتل ،فهما تناصران أجياال من الكولومبيني األفارقة الذين لم توفر احلكومة الكولومبية احلماية حلقوقهم القانونية .وليست
حملتهما مجرد نداء من أجل األرض والثقافة ،وإمنا هي أيضا صوت احتجاج قوي على استخدام اإلرهاب والتشريد كاستراتيجية
متعمدة من استراتيجيات احلرب.

أسئلة للمناقشة

1.تعلم كليمينسيا كارابالي ابنها الصغير أن مشاركة املرء في مجتمعه احمللي تعني تنظيم االجتماعات وأن يكون صوته مسموعا.
فهل تعكس هذه الصورة للمشاركة املدنية جتاربها وجتارب فرانسيا ماركيز في مفاوضات األرض التي جرت في ال توما؟ وهل ترى
أن لكارابالي وماركيز صوتا مسموعا؟ ممن؟ وهل تعتقد أن للمجتمع الكولومبي املنحدر من أصول أفريقية صوتا مسموعا؟
2.تعتمد كارابالي وماركيز واملجتمعان احملليان اللذان تقومان بتنظيمهما على عدة استراتيجيات ملقاومة التشريد من األراضي:
االحتجاج اخلالي من العنف؛ واالنتصاف عن طريق النظام القانوني؛ وبناء االئتالفات وإشراك املجتمع الدولي .أي هذه األدوات في
رأيك هي األكثر فاعلية؟ وملاذا؟
3.يفرض أمر للمحكمة الدستورية الكولومبية في عام  2009على املسؤولني الكولومبيني حماية الطوائف الكولومبية املنحدرة
من أصول أفريقية الذين يشتد تعرضهم خلطر التشريد وأن يدافعوا عن حقوق الذين شردوا بالفعل ،مبا فيها حقوقهم في املأوى
والعمل واألرض .ولم تقم احلكومة الكولومبية حتى اآلن بوضع هذا األمر موضع التنفيذ .هل ينبغي أن يؤدي املجتمع الدولي
دورا في كفالة تنفيذ هذا األمر؟ ملاذا أو ملاذا ال ؟
4.حتدد اإلحصاءات الرسمية عدد الكولومبيني املشردين داخليا مبا يقرب من أربعة ماليني ولكن املجموع الفعلي أعلى من ذك ،ألن
عددا كبيرا من الكولومبيني املشردين ليسوا مسجلني رسميا .كيف ميكن للحكومات أن حتسب بدقة عدد الالجئني املقيمني
داخل حدودها؟ وكيف ميكنها أن تكفل سالمة السكان املشردين  -وال سيما النساء واألطفال ،الذين كثيرا ما يكونون عرضة
خلطر االعتداء اجلنسي وسوء التغذية واملرض بدرجة مفرطة؟
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أسئلة موجهة إلى كليمينسيا كارابالي
كليمينسيا كارابالي من رواد مناصرة حقوق اإلنسان واحلقوق اإلقليمية للكولومبيني األفارقة في
كولومبيا ومؤسسة للرابطة البلدية للمرأة ،وهي منظمة للجماعات النسائية من منطقة كاوكا
الكولومبية .وتقود كارابالدي حلقات العمل التدريبية للنساء احملليات ،في مسعى لتعظيم
إسهاماتهن في جهود بناء السالم ولتزويدهن بشكل أفضل بالقدرة على مقاومة التشريد والعنف
وانتهاك حقوق اإلنسان اخلاصة بهن .وقد تكلمت دفاعا عن حقوق الكولومبيات األفارقة والسكان
األصليني في جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان التابعة ملنظمة الدول األمريكية وفي مكتب
واشنطن العاصمة املعني بأمريكا الالتينية ،وهي من املدافعات القويات عن تنفيذ أمر احملكمة
الدستورية في كولومبيا رقم  005لعام  ،2009الذي يأمر السلطات الكولومبية بحماية املجتمعات
احمللية الكولومبية املنحدرة من أصل أفريقي املعرضة خلطر شديد للتشريد وبحماية حقوق من شردوا بالفعل.
النساء ،احلرب والسالم :في كاوكا ،ما زالت مصالح الشركات املتعددة اجلنسيات القوية في جبال املنطقة الغنية
بالذهب تهدد باخلطر منازل وأراضي وأساليب عيش ما يزيد على  1000أسرة .هل على الشركات التزام بحماية حقوق
اإلنسان؟ وهل ميكن للجهود احمللية املبذولة من مستوى القاعدة فما فوق أن توقع ضغطا مجديا على الشركات العاملية؟
كليمينسيا كارابالي :نعم ،من الواضح أن على الشركات التزاما بأن تغير سياساتها وأنشطتها التي تهدد حقوق اإلنسان.
فالشركات الكبرى هي املنتجة الرئيسية للعنف وانعدام املساواة االجتماعية والفساد في كولومبيا وغيرها من األماكن ،ألنها تبحث
عن األرباح بأي ثمن .وبتغيير ممارساتها احلالية الباحثة عن الربح واألخذ مبمارسات تتسم باملسؤولية واالحترام والعدل ،سيكون هناك
بالتأكيد مزيد من االحترام حلقوق السكان.
ولكن اجلهود الشعبية ال ميكنها أن تكافح سياسات الشركات إال حني تعلم املجتمعات احمللية القوية كيف تدافع عن حقوقها،
وتتمتع مبساعدة الشبكات واملنظمات التي تدافع عن حقوق اإلنسان ،وتكسب دعم قطاعات املجتمع الدولي املهتمة ببناء عالم
متسم بالعدالة يسعنا جميعا.
النساء ،احلرب والسالم :ما هو التوجيه الذي تقدمينه للنساء الالئي لقي أفراد أسرهن مصارعهم من جراء العنف
املسلح؟ وكيف ميكنك أن تشجعي النساء الالئي تعانني من تلك الصدمات على اللجوء إلى أساليب املقاومة اخلالية من
العنف؟ وكيف ميكنك ،شخصيا ،أن جتدي الشجاعة الالزمة للتنظيم من أجل السالم في وسط العنف؟
كليمينسيا كارابالي :إنني أدعو النساء الالئي فقدن أزواجهن وأبناءهن إلى أن يبدأن بالصفح عما سلف .وليس هذا باألمر
السهل ،ولكن األفعال املتسمة بالشهامة حتررنا وتشد من أزرنا .أما الرد على العنف بالعنف فيولد مزيدا من العنف .ونحن النساء
مدعوات إليجاد احلياة والسالم واحلرية .فنحن نغرس البذور ،ويجب أن نهيء الظروف التي تسمح للبذور بأن تنمو .ولسنا وحدنا؛
فيجب أن ندعم أنفسنا من خالل أسرنا ومجتمعاتنا احمللية .وميكننا أن نقوم بذلك معا.
وأنا شخصيا أجد الشجاعة للتنظيم من أجل السالم في وسط العنف والترهيب ،عن طريق أطفالي  -قبل كل شيء  -من خالل
بقية أسرتي ومجتمعي احمللي وغيري من النساء الالئي تقدمن لي الدعم وتصحبنني .فهن مينحنني القوة والروح الالزمتني ملواصلة
املسيرة في مواجهة الشدائد.
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النساء ،احلرب والسالم :هل تشعرين بأن جهودك املبذولة ملقاومة العنف وحماية حقوق املقيمني في منطقة
كاوكا تلقى دعم احلكومة الكولومبية؟ وما مدى فعالية أمر احملكمة الدستورية الذي يفرض توفير سبل احلماية من
التشريد للسكان األصليني والكولومبيني الذين من أصول أفريقية؟ وما الذي ميكن للمجتمع الدولي أن يفعله لضمان
إعمال احلكومة الكولومبية لهذه احلمايات؟
كليمينسيا كارابلي :كال ،لسنا متمتعني بدعم احلكومة على اإلطالق .وما أشعر به في أثناء عملي في الدفاع عن أسرتي
ومجتمعي احمللي وعن حقوقنا هو االضطهاد املكشوف بوصفي مدافعة عن حقوق اإلنسان اخلاصة بشعبي .ولكن إذا انتقلت األوامر
من الورق إلى املمارسة العملية ،فسيكون من أوجه التقدم الهام في االعتراف بحقوق املجتمعات احمللية للسود في كولومبيا واالمتثال
حلماية هذه احلقوق .أما عدم االمتثال املالئم حاليا لهذه األوامر من جانب الدولة فيفقد األوامر فعاليتها.
وميكن للمجتمع الدولي أن يساعد في سد هذه الفجوة بني الورق واملمارسة بجعل تنفيذ األمر شرطا لتقدمي املساعدة
الدولية لكولومبيا وباإلشراف على تطبيق الشرط املذكور .عالوة على ذلك ،من املهم أن تتشاور اجلهات الفاعلة الدولية مع
املجتمات احمللية واملنظمات األهلية.
النساء ،احلرب والسالم :لقد أكدت أهمية األسرة في اجلهود املبذولة لوقف العنف في مناطق الصراع .هل تشرك
أعمال بناء السالم التي تقوم بها املرأة الوحدة األسرية؟
كليمينسيا كارابلي :املرأة رائدة في أسرتها وفي الكثير من العمليات االجتماعية .وهي تعبر عن األدوار واألفكار واألعمال.
وفي هذا الصدد ،تشرك املرأة أسرتها في أعمالها .وال يسعك قط أن تنسي أن األسرة أساسية  -فهي احملرك والضوء والدليل  -وينبغي
أن تكون في املقام األول من األولوية في جهود بناء السالم ومناهضة العنف.
وفي املقابل ،ميكن لألسرة أن تدعم عملية بناء السالم التي تقوم بها املرأة ،وميكن للزوج واألطفال أن يدعموا جهود املرأة وأن ينخرطوا
5
في األنشطة التي تنظمها من أجل تعزيز جهود السالم التي تقودها املرأة.
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السالم على حقيقته

أفغانستان

حملة عامة عن هذا اجلزء
بعد إسقاط الطالبان في أفغانستان في عام  ،2001حتسنت حياة الكثير من النساء األفغان ،وخاصة في املناطق احلضرية .ولم يعد
مطلوبا من النساء اآلن أن ترتدين احلجاب ،وكثير من الفتيات منتظمات في املدارس ،وبدأت النساء في التصويت والعمل خارج
املنزل .عالوة على ذلك ،يخصص الدستور األفغاني اجلديد نسبة  25في املائة من مقاعد البرملان البالغة  249في الدولة للمرأة.
ولكن التقدم ما زال بعيدا عن املتناول ،وما زالت النساء والفتيات تشكلن أهدافا للعنف والترهيب .وتتعرض النساء األفغانيات
الالئي حتاولن الدخول إلى احلياة العامة خلطر التحرش واالعتداء بل واالغتيال ،وال سيما في معاقل الطالبان مثل قندهار .وبالرغم من
مجد في وضع حد للحرب .ونظرا ألن حلف الناتو يعتزم سحب
متثيلهن الواجب في البرملان ،ما زلن تناضلن لكي يكون لهن دور ٍ
قواته املقاتلة ،فإنه يجري إبرام التفاق سالم محتمل مع طالبان .وتخشى النساء األفغان أن تهيمن مطالب الطالبان على مكاسبهن التي
حصلن عليها بشق النفس وأن تقوض عملهن على كفالة حقوق املرأة.
وفيلم السالم على حقيقته ،يتابع ثالث نساء أفغانيات  -إحداهن برملانية وأخرى هي قابلة سابقة ،والثالثة ناشطة  -بينا تشققن
طريقهن في مواجهة ظروف قاهرة لتجعلن أصواتهن مسموعة على طاولة السالم .والسالم على حقيقته يذهب إلى ما وراء األبواب
املغلقة ،ليراقب بينما تعرض النساء قصتهن على املسؤولني األمريكيني ،مبن فيهم السفير كارل أيكينبيري ،والسفيرة املتجولة لقضايا
املرأة العاملية ميالن فيرفير ،واجلنرال دافيد بترايوس ،ووزيرة اخلارجية هيالري كلينتون .وحتذر كلينتون ذاتها من أن السالم والعدل”ال
ميكن أن يتحققا على حساب النساء وحياة النساء ”.ولكن هل ميكنها أن تنفذ هذا االلتزام؟

أسئلة للمناقشة

1.السالم على حقيقته يقدم حملات من انتصارات املرأة األفغانية ،مبا فيها زيادة فرص التعليم والعمل .كيف تقارن هذه املكاسب مبا
تعانيه من العنف واإلقصاء؟ هل سبق التقدم الذي أحرزته املرأة ما يصيبها من انتكاسات؟
2.النساء اللواتي يصورهن فيلم السالم على حقيقته تتعمدن الظهور .فالبرملانية كاروخيل ترشح نفسها للمنصب رغم التهديدات
التي تهدد حياتها .وال تزال النساء في مجلس جيرغا السالم ،بالرغم من اعتداءات الطالبان .وحتث وزيرة اخلارجية كلينتون النساء
األفغانيات في مؤمتر لندن على الوقوف واجتذاب االعتراف بهن .ورغم ذلك ،فإن أحد مستشاري الرئيس األفغاني حامد كرزاي
قد أشار إلى أن النساء األفغانيات اللواتي تشاركن عالنية في احلياة السياسية ال يفعلن أكثر من أنهن يزدن جاذبية الطالبان لألفغان
احملافظني .هل تعتقد أن استمرار املرأة في االنخراط في احلياة السياسية أمر هام؟ أم ينبغي لها أن تعمل من وراء الكواليس؟
3.تشترط األمم املتحدة إدراج املرأة في جميع عمليات بناء السالم بعد انتهاء الصراع .ولكن بعض القيادات األفغانية من الذكور
تخشى أن يكون دعم األمم املتحدة والدعم “الغربي” للمرأة هو بالتحديد ما سيعرض السالم للخطر  -وذلك بالسماح لطالبان
بأن تزعم أن احلكومة األفغانية قد اختطقتها القيم األجنبية .هل تظن أن لهذه املخاوف ما يبررها؟ وهل زيادة ظهور املرأة جتعل
احلكومة األفغانية أقوى أم أشد ضعفا؟

4.تواصل وزيرة اخلارجية كلينتون إبراز دعمها للمرأة األفغانية ،ولكنها أيضا تعمل على بذل جهود الواليات املتحدة لتعزيز احلكومة
األفغانية ،التي لم تضع مشاركة املرأة السياسية على رأس أولوياتها .هل ميكن لكلينتون أن تفعل املزيد لدعم اجلهود النسائية؟ وما هي
أوجه القصور في موقفها؟ وهل توجد شخصيات دولية أخرى ميكنها أن تنجح في مناصرة حقوق املرأة األفغانية؟ وكيف يكون ذلك؟
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أسئلة موجهة إلى أورزاال أشرف نعمت
أورزاال أشرف نعمت هي بحاثة وناشطة بارزة في املجتمع املدني ميكن عملها املرأة والشباب في
أفغانستان على أن يكونوا من عوامل التغيير .وفي عام  ،2010أسست مركز القيادة الشبابية
والنسائية ،الذي تعمل فيه حاليا كمديرة تنفيذية .وكانت أشرف نعمت قبل ذلك تعمل
كمؤسسة ورئيسة لكرسي املساعدة اإلنسانية للمرأة األفغانية والطفل األفغاني ،حيث تولت قيادة
برامج التدريب للمرأة واألطفال في مجتمعات املشردين في افغانستان وباكستان وإنشاء هذه
البرامج وتقدميها .وفي أثناء نظام الطالبان ،ع ّرضت حياتها للخطر لكي تطلق سرا برامج التثقيف
للمرأة وإقامة بيت آمن لضحايا العنف املنزلي .وأشرف نعمت حاصلة على درجة املاجستير في
التخطيط اإلمنائي من جامعة لندن وحصلت على كل من منحة جامعة ييل العاملية ومنحة شيفيننج.
وهي تعمل حاليا في إعداد رسالتها للدكتوراه في احلكم احمللي ومشاركة املرأة في عمليات اتخاذ القرار على الصعيد احمللي.
النساء ،احلرب والسالم :بصفتك إحدى ناشطات املجتمع املدني ،عملت على النهوض بحقوق املرأة في أفغانستان،
وذلك بطرق منها بوجه خاص زيادة حصول املرأة والفتاة على التعليم .فهل ثمة صلة بني التعليم وبناء السالم؟
أورزاال أشرف نعمت :أعتقد أن تعزيز فرص املساواة في التعليم هو أحد املجاالت الرئيسية للتركيز في جهود بناء السالم.
وقد عانى بلدنا طيلة ما يزيد على ثالثة عقود من الصراع العنيف والظلم .وكانت الثقافة السائدة التي جرى تعزيزها طوال هذه الفترة
هي ثقافة احلرب .وقد أثرت حتى على مناهجنا التعليمية .وعلى سبيل املثال ،كانت طلقات الرصاص حتل محل التفاح في مناهج
الرياضيات لطالب املدارس االبتدائية في وقت احلرب  -كما في العبارة “رصاصتان زائد رصاصتني تساوي أربع رصاصات ”.والعمل
على قيام ثقافة للسلم معناه االستعاضة عن تلك الرصاصات برموز ال حربية وال متييزية .وهي تعني أن املواضيع التي تدرس في مدارسنا
ينبغي أن تعزز السالم وتشجع احللول السلمية للمشاكل.
وعلى وجه اخلصوص ،العمل مع األطفال على بناء السالم من األهمية والفعالية مبكان .وأتذكر مجموعة من احلكماء من نوريستان
الغربية جاؤوا لزيارتي في كابول بعد أن قامت منظمتي بقيادة برنامج تعليمي عن السالم في مجتمعهم احمللي .وقال لي أحد احلكماء
“في البداية كنا نتساءل عن السبب في اختيارك أال تعلمي سوى األطفال عن السالم .ثم الحظنا أنه عندما يعود األطفال إلى املنزل
ويعلمونننا عما تعلموه عن السالم ،كان لذلك تأثير قوي علينا .فنحن الشيوخ نحس باخلزي الستمرارنا في اإلبقاء على شيء سيء
أمام أطفالنا ”.وتلخص هذه الكلمات الصادرة عن أحد شيوخ القرى العاديني األمر كله :فمن األهمية البالغة أن نركز على تعليم
األطفال لكي نثقف املجتمع بأكمله في شأن السالم.
وبعد ذلك ،النقطة احلاسمة هي أن ندرك أن كفالة فرص احلصول على التعليم ال تصل بك إال إلى منتصف املسافة نحو الهدف املتمثل
في التثقيف احلقيقي للسكان .أما النصف اآلخر من الهدف فهم النهوض بنوعية التعليم ذاته ومحتواه .والواقع أن هذه النقطة األخيرة
هي العامل الرئيسي في توفير مسار طيب ومستدام نحو السالم.
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النساء ،احلرب والسالم :كيف تختلف أدوار املرأة في املناطق الريفية عن أدوار املرأة في املراكز احلضرية بأفغانستان؟
هل ينتشر العمل على بناء السالم بشكل منتظم بني املناطق الريفية واملدن؟
أورزاال أشرف نعمت :عندما جتري مناقشات بشأن مشاركة املرأة في اتخاذ القرار وتولي القيادة ،تكون في مخيلة اجلميع
صورة المرأة حضرية مثقفة وملمة بالقراءة والكتابة ،جتلس في نفس الغرفة مع الرجال .وال يتصور إنسان على اإلطالق شخصا ريفيا -
ولو كان رجال  -في نفس هذا السياق!
ولكن أفغانستان في الواقع بلد أكثر من  70في املائة من سكانه ريفيون ويعيشون في املناطق البعيدة والنائية .وإذا نظر املرء إلى هذا
العدد ثم نظر إلى حيث تنفذ معظم مشاريع “بناء القدرات” و “التمكني” في أفغانستان ،يكتشف أن معظم هذه املشاريع ،لألسف،
يجري تنفيذها في املدن وليس في املجتمعات الريفية .وهكذا توجد ضرورة هائلة لتعبئة النساء في املجتمعات الريفية وتشجيعهن
على االضطالع بدور نشط في اتخاذ القرارات واإلمساك بزمام القيادة في مجتمعاتهن احمللية.
النساء ،احلرب والسالم :لقد ذكرت أنه ما زال هناك الكثير من العمل الذي يلزم القيام به في النهوض بفرص
التعليم وبنوعيته في أفغانستان .ولكن بالنسبة ألولئك النسوة والفتيات احملرومات من التعليم ،هل ما زالت توجد
فرصة أمامهن للمساهمة؟
أورزاال أشرف نعمت :هناك فرص كثيرة متاحة ملنظمات املجتمع املجني للعمل مع النساء غير القادرات على القراءة
والكتابة ،بحيث أنه ما زال في إمكان النساء امللمات بالقراءة والكتابة أن تشاركن في بناء السالم وبناء الدولة.
وفي هذه املرحلة ،إن عددا كبيرا من القيادات النسائية في املناطق الريفية يتألف من نساء كسرن الكثير من احملرمات في سعيهن للمشاركة
في القيادة احمللية .ولكن هؤالء النساء بحاجة إلى حيز للقيام بعملهن  -إلى مكان ال تقاس فيه مواهبهن ومهاراتهن القيادية مبستوى إملامهن
6
بالقراءة والكتابة .فبناء قدرات املرأة الريفية على املساهمة مهمة من الضروري التركيز عليها إن أردنا أن نأخذ بنهج شامل في بناء الدول.

19

إعادة تعريف احلرب

نظرة عامة

حملة عامة عن هذا اجلزء
إن الفيلم األساسي إعادة تعريف احلرب من مجموعة النساء ،احلرب والسالم يتضمن مقابالت نفاذة مع بعض كبار املفكرين والزعماء
السياسيني وضحايا احلرب وصنع السالم الناجني املخضرمني .وإذ يحث إعادة تعريف احلرب على إعادة النظر بشكل ناقد في احلرب
احلديثة ،فهو يفرق ما بني “احلروب القدمية ”،التي كانت اجليوش فيها تقاتل في قتال منظم ،وحروب اليوم ،التي كثيرا ما توجه فيها
األسلحة الصغيرة واخلفيفة إلى املدنيني .عالوة على ذلك ،فهو يتدبر دور النساء الناشئ في الصراع ويكشف عنه ،ال لكونهن أهدافا
فحسب ،بل ولكونهن وسيطات يعتد بهن في الدبلوماسية والعدالة والسالم.
ومن خالل محادثات نفاذة مع وزيرة خارجية الواليات املتحدة هيالري كلينتون ،ووزيرتي اخلارجية السابقتني كوندوليزا رايس ومادلني
أولبرايت ،والناشطة الليبرية من أجل السالم ليماه جبووي ،واحملققة في جرائم حرب البوسنة فضيلة ميميسيفيتش ،والقائد السابق
لعمليات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة اللواء باتريك كامايرت ،في جملة آخرين ،يعد إعادة تعريف احلرب حتقيقا غير مسبوق
يبحث في الطرق التي تشكل بها احلرب حياة املرأة  -وفي الطرق التي تشكل بها املرأة مستقبل الصراع.

أسئلة للمناقشة

 1.مييز إعادة تعريف احلرب بني “احلروب القدمية”  -احلربان العامليتان األولى والثانية ،على سبيل املثال  -و “احلروب اجلديدة” من قبيل
احلروب التي وقعت في ليبيا وجمهورية الكونغو الدميقراطية والبوسنة وأفغانستان .هل تعتقد أن “احلرب” اصطالح مالئم جلميع هذه
الصراعات؟ هل ينبغي أن ُيطلق على الصراعات احلديثة شيء آخر؟ وهل تعتقد أن االسم الذي نطلقه على الصراع له أهمية؟
2.كثيرا ما متر التقارير اإلخبارية عن احلرب والصراع مر الكرام على األدوار التي تقوم بها النساء كمقاتالت وأهداف وضحايا ناجيات
وشهود وداعيات للسالم والعدالة .وهل غ ّير إعادة تعريف احلربفهمك لتأثير احلرب على املرأة  -ولتأثير املرأة على احلرب؟ وهل
ترى من املهم إبراز مساهمات املرأة واالعتراف بها؟ فإذا كان األمر كذلك ،ما الذي ميكنك عمله في مجتمعك احمللي جلعل تلك
املساهمات أكثر ظهورا؟
3.تعرف األستاذة سينثيا إنلو “األمن” بأنه شيء أكبر من احلماية من العنف .وهي حتتج بأن هذا املفهوم ينطبق أيضا على شواغل
يومية منثل إمكانيات احلصول على املياه اجلارية والعمل والكهرباء والتحرر من خوف االعتداء وسوء التغذية .كيف توفر النساء
في حاالت الصراع األمن ألسرهن ومجتمعاتهن احمللية؟ وكيف ميكن للمجتمع الدولي أن يدعم املرأة في جهودها املبذولة لصون
األمن البشري في أعقاب احلرب؟
4.وإلى أن وقعت احلروب في البلقان ورواندا ،لم تكن قصص النساء عن استخدام االغتصاب كاستراتيجية متعمدة من استراتيجيات
احلرب معترفا بها على نطاق واسع ولم تشكل جزءا من السجل العام ،حتى في محاكمات نورمبرج بعد احلرب العاملية الثانية .ما
الذي تراه سببا لذلك؟ هل تعتقد أن إسكات هذه القضية يساعد على جلب السالم أو على ردعه؟
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أسئلة موجهة إلى زينب صالبي
زينب صالبي هي املديرة املؤسسة واملسؤولة التنفيذية األولى السابقة ملنظمة النساء من أجل النساء
الدولية املعنية بالشؤون اإلنسانية والتنمية ،وتقدم هذه املنظمة املعونة املباشرة واالئتمانات الصغيرة
والتدريب على مهارات العمل والتثقيف للتوعية باحلقوق ملئات األلوف من النساء في سياقات
الصراع وما بعد انتهاء الصراع في أرجاء املعمورة .وهي مؤلفة بني حربني :الهرب من الطغيان،
والنمو في ظل صدام؛ واجلانب اآلخر للحرب :قصص للنساء عن البقاء على قيد احلياة واألمل؛
وكتاب قادم هو لو عرفتني ،لكنت ستهتم ،الذي يبرز آراء النساء في احلرب والسالم .وفي عام
 ،2011رشحت اجلارديان صالبي واحدة من أكبر  100ناشطة نسائية ومنظمات للحمالت؛
ورشحتها نيوزويك و ذي ديلي بيست واحدة من  100امرأة غير عادية هززن العالم؛ ورشحتها
وحدة مخابرات اإليكونوميست واحدة من أكثر النساء إلهاما في العالم .وقد قدمت منظمة النساء من أجل النساء الدولية حتى اليوم
خدماتها لعدد يبلغ 316,000امرأة على نطاق العالم ووزعت ما يزيد على  103ماليني دوالر أمريكي على هيئة معونة وقروض.
النساء ،احلرب والسالم :لقد أشرت إلى أن الصراع يولد اخليانة وعدم الثقة ،األمر الذي يدفع النساء  -وبصفة
خاصة النساء من ضحايا االغتصاب الباقيات على قيد احلياة  -إلى اعتزال حياة املجتمع واحلياة املدنية واالقتصادية .فهل
يساعد املدافعون عن زيادة مشاركة املرأة في بناء السالم على استعادة الثقة واإلميان لدى النساء في مناطق الصراع؟
زينب صالبي :النساء شديدات املهارة في بناء جسور احلوار واملصاحلة ،وميكن إعادة بناء الثقة واإلميان بالفعل .ولكننا ال ميكننا
أن ننظر إلى ضرورة احلوار وبناء السالم مبعزل عن واقع السكان احملليني أو حاجتهم إلى إعادة بناء حياتهم بطرق عملية.
فكري في األمر على هذا النحو :كلنا نعمل على أفضل وجه في حياتنا عندما تستوفى احتياجات أسرنا واحتياجاتنا اخلاصة
األساسية .وال يختلف األمر بالنسبة للناجيات من احلروب في بلدان مثل البومسنة أو أفغانستان أو العراق .ففي مناطق الصراع،
عندما تلبى احتياجات الشخص االساسية  -حني توجد فرص احلصول على الغذاء واملاء والكهرباء والوظائف واملدارس لألطفال
 فإن االحتمال يزداد في أن يكون هذا الشخص منفتحا للحوار واملصاحلة وبناء السالم املستدام .بل إني أجتاسر على املجادلة بأنتكن أكثر ميال إلى التعاون مع بعضهن
النساء املتحدات في التصدي لكيفية إعادة بناء حياتهن وحياة أسرهن من الوجهة العملية ّ
البعض في جهود بناء السالم أيضا.
النساء ،احلرب والسالم :لقد قلت ذات مرة “إني أجد من املثير للدهشة أن الفئة الوحيدة من السكان التي ال تقابل
وال تقتل وال تنهب وال تغتصب  ...الفئة السكانية التي تعمل أغلب الوقت  ...من أجل بقاء احلياة مستمرة في وسط
احلرب ،ال تكون مدرجة بني اجلالسني على مائدة التفاوض ”.فما الذي ُيفقد عندما تستبعد املرأة من مفاوضات بناء السالم؟
زينب صالبي :نادرا ما يع ّرف السالم بأنه انتهاء القتال .بل إن الذين يعيشون ظروف احلرب يرون السالم شيئا متعدد األوجه.
فالسالم يعني االستقرار والوظائف واملدارس والغذاء واملستشفيات التي تعمل والكهرباء واملياه اجلارية .ولكن عندما تبقى مفاوضات
السالم حكرا على الرجال الذين شاركوا في القتال ،أو السياسيني منهم الذين يقبضون على زمام السلطة ،فإن تعريف السالم يصبح
مقصورا على “إنهاء القتال كما يراه الرجل”.
ولو أننا أشركنا املرأة على قدم املساواة في مفاوضات السالم ،ألصبحت املناقشة أكثر عمقا وأكثر شموال .فاملرأة ميكنها أن تطرح
للمناقشة فهمها ملا يعنيه اإلبقاء على استمرار احلياة خالل احلرب  -وما يحتاجه املجتمع لترتيب أولوياته من أجل أن يجعل احلياة
تستمر في زمن السالم .وينبثق استبعادها من التقييم املتدني إلسهامات املرأة بصفة عامة ،وعدم الفهم لتأثير مساهمات املرأة .ولكن
ميكن للبلدان أن تقي نفسها سنوات من العذاب لو أنها أشركت املرأة على طاولة السالم من اليوم األول.
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النساء ،احلرب والسالم :لقد كرست جانبا كبيرا من حياتك الوظيفية لزيادة فرص التدريب املهني للمرأة في
البلدان اخلارجة من الصراع .فما هو الدور الذي يؤديه التدريب على الوظائف في إعداد املرأة للمساهمة في االقتصاد
وتوفير األمن ألسرتها ومجتمعها؟
زينب صالبي :النساء تعملن دائما .وليس هذا أبدا هو السؤال .إمنا السؤال هو ما إذا كان ُيدفع لهن أجر ويحصلن على تقدير
لعملهن على الوجه املالئم وبالشكل الكافي .وفي جتربتي ،يسهم كسب الدخل النقدي بالفعل في نقل القيمة املرئية للمرأة إلى
أسرتها ومجتمعها احمللي .فعملها في هذه احلالة يقدر بقيمة مالية ،والقيمة املالية لعمل الشخص هي ،بطبيعة احلال ،الكيفية التي
تستخدمها املجتمعات لقياس قيمة الشخص ذاته .وعندما تنتقل قيمة املرأة من العمل غير املأجور إلى العمل في مقابل أجر ،وعندما
تكون مسؤولة بالكامل عن النقد في يدها ،فإن دورها ينتقل من شخص يؤخذ على عواهنه إلى صانعة قرار يتعني اإلصغاء لها .وفي
كثير من األحيان تختفي أشكال الوصم التي تتعامل معها مهما تكن كلما منت قدرتها االقتصادية.
وأعتقد شخصيا أن قدرة املرأة على احلصول على دخل لها أهمية بالغة على مستويات كثيرة -سواء شخصية أو سياسية  -وللنساء من
جميع اخللفيات االجتماعية االقتصادية .فهي أوال ،متهد لها الطريق إلى أن يكون لها رأي ُيحترم في داخل أسرتها .ومساهمات املرأة
في األسرة بدورها لها تأثير إيجابي موثق ومت قياسه على النمو االقتصادي ملجتمعها احمللي .وكلما ارتفعت مساهمات املرأة االقتصادية
في القيمة في مجتمعها احمللي ،كلما رأى املجتمع كيف تؤثر املرأة على االقتصاد الكبير وكلما اتخذ اخلطوات لإلصغاء إلى ما تريد أن
تقوله عن السالم واالستقرار السياسي .ومجمل القول أنه كلما تنامت قوة املرأة االقتصادية ،حتولت مشاركتها من كونها على هامش
7
املناقشات بشأن السالم لكي تكون محور تلك املناقشات.
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[خطبة] كلمة ليماه جبوي عند قبولها جلائزة نوبل للسالم للعام 2011
NobelPrize.org, 2011

nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2011/presentation-speech.html

[كتاب] فلتتتعاظم سلطاتنا :كيف غيرت األخوة النسائية والصالة واجلنس دولة محاربة
ليماه جبوي .نيويورك :مجموعة بيست بوكسPerseus, 2011 /
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البوسنة
[تقرير] “معاقبة اجلناة :تأثير احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة في البوسنة”
معهد املجتمع املفتوح2010 ،

soros.org/initiatives/justice/articles_publications/publications/that-someone-guilty-20100707

[تقرير] “ولكي ال يحدث ألي شخص في اي مكان من العالم :مشكلة احملاكمات على االغتصاب – آراء الشهود واملدعني العامني
والقضاة بشأن املالحقة القضائية للعنف اجلنسي خالل احلرب في يوغوسالفيا السابقة”
ميديكا مونديال Medica Mondiale, 2009
medicamondiale.org/fileadmin/content/07_Infothek/Gerechtigkeit/medica_mondiale_Zeuginnenstudie_ englisch_december_2009.pdf

[تقرير] “ما الذي يدفع احملقق في جرائم احلرب شريف بسيوني؟”
قناة WNET, 2011

pbs.org/wnet/women-war-and-peace/features/the-war-crimes-investigator

[بث صوتي رقمي] “جلوريا ستاينم تعلق على استخدام االغتصاب كسالح”
قناة WNET, 2011

pbs.org/wnet/women-war-and-peace/podcast/gloria-steinem-on-the-use-of-rape-as-a-weapon

[بث صوتي رقمي] “نساء سريبرينيتسا”
قناة WNET, 2011

pbs.org/wnet/women-war-and-peace/podcast/the-women-of-srebrenica

[فيديو] “مات دامون :ملاذا ينبغي أن يكترث الرجال؟”
قناة WNET, 2011

pbs.org/wnet/women-war-and-peace/features/why-should-men-care

[خريطة تفاعلية] “فهم اتفاقات دايتون”
قناة WNET, 2011

pbs.org/wnet/women-war-and-peace/features/interactive-map-understanding-the-dayton-accords

[خط زمني] اخلط الزمني للبوسنة والهرسك
أخبار بي بي سي2012 ،
news.bbc.co.uk/2/hi/europe/1066981.stm

[كتاب] الشهود :جرائم احلرب والوعد بالعدالة في الهاي
إريك ستوفر .فيالدلفيا :مطبعة جامعة بنسلفانيا2005 ،
[كتاب] االغتصاب اجلماعي :احلرب على النساء في البوسنة والهرسك
ألكساندرا ستيجلماير؛ سينثيا إنلو [آفترورد  ،]Afterwordلينكولن ،نبراسكا :مطبعة جامعة نبراسكا1994 ،
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كولومبيا
[تقرير] “تقرير كولومبيا امليداني :ذكرى عام بعد مجزرة”
قناة WNET, 2011

pbs.org/wnet/women-war-and-peace/features/women-war-peace-field-report-from-colombia-a-visit-home

[بث صوتي رقمي] “حتديث من ال توما”
قناة WNET, 2011

pbs.org/wnet/women-war-and-peace/podcast/the-dark-side-of-colombia%E2%80%99s-goldrush

[فيديو] “اجليل التالي من اخلطر الذي يتهدد كولومبيا”
قناة WNET, 2011
pbs.org/wnet/women-war-and-peace/features/6160

[فيديو] االندفاع للتنقيب عن الذهب في كولومبيا
جريدة النيويورك تاميز2011 ،

video.nytimes.com/video/2011/03/03/world/americas/100000000650903/colombia-gold-rush.html

[فيديو] “كولومبيا :احلقوق في األراضي واملشردون”
مفوضة األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني2008 ،
http://unhcr.org/v-49b7c9c82

[صحيفة وقائع] التقرير القطري لكولومبيا
معهد الواليات املتحدة للسالم2011 ،

usip.org/countries-continents/south-america/colombia

[خط زمني] اخلط الزمني لكولومبيا
أخبار بي بي سي2012 ،

news.bbc.co.uk/2/hi/americas/1212827.stm

[تقرير] “بيان للخبيرة املستقلة لألمم املتحدة املعنية مبشاكل األقليات في ختام زيارتها إلى كولومبيا”
مقوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان2010 ،
ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=9821&LangID=e

[كتاب] كولومبيا :بناء السالم في زمن احلرب
فرجينيا م .بوفييه ،واشنطن العاصمة :مطبعة معهد الواليات املتحدة للسالم2009 ،
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أفغانستان
[تقرير] “املرأة األفغانية في مفترق الطرق :من عوامل للسالم – أم من ضحاياه؟”
أورزاال أشرف نعمت .مؤسسة سنتشوري Century Foundation, 2011

peacewomen.org/assets/file/Resources/NGO/hr_afghanwomenatthecrossroads_march2011.pdf

[بث صوتي رقمي] “هل انسحاب قوات الواليات املتحدة أمر سيء بالنسبة للمرأة األفغانية؟”
قناة WNET, 2011

pbs.org/wnet/women-war-and-peace/podcast/is-the-u-s-troop-withdrawal-bad-for-afghan-women-an-interview- with-gayletzemach-lemmon

[فيديو] “عندما يكون نصف البلد محظورا دخوله”
قناة WNET, 2011

pbs.org/wnet/women-war-and-peace/features/video-fets-banks-on-woman-to-woman-bond

[فيديو] “التقرير امليداني من أفغانستان :درس في اللوجستيات األفغانية”
قناة WNET, 2011

pbs.org/wnet/women-war-and-peace/features/draft-created-on-august-18-2010-at-136-pm

[عرض شرائح] “برامج القابالت األفغانية تهدف إلى احلد من وفيات األطفال الرضع”
قناة WNET, 2011

pbs.org/wnet/women-war-and-peace/features/women-war-peace-in-afghanistan-midwife-programs-aim-to- curb-infant-mortality

[صحيفة وقائع] صحيفة وقائع صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة عن أفغانستان
صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة2008 ،
afghanistan.unifem.org/media/pubs/factsheet/10/index.html

[خط زمني] اخلط الزمني ألفغانستان
أخبار بي بي سي2012 ،
news.bbc.co.uk/2/hi/1162108.stm

[كتاب] حائكة الثياب في خير خانة :خمس أخوات ،أسرة واحدة تثير اإلعجاب ،واملرأة التي خاطرت بكل شي لتبقيهن آمنات
جيل تسيماه ليمون ،نيويورك ،هاربر كولينز2011 ،
[كتاب] الدروس احملرمة في بيت ضيافة في كابول :القصة احلقيقية للمرأة التي خاطرت بكل شيء لتجلب األمل إلى أفغانستان؟
ثريا سديد وداميان لويس ،نيويورك :هيبيريون2011 ،

27

هوامش
 مجموعة دعم السالم.10-5 :2012 ” مارس. السالم واألمن، “استثمارات خيرية في املجال املتنامي للنساء. كاثرين،ماجرو1.
. ملف بي دي اف.واألمن
.املرجع نفسه2.
2012  مايو21 . مقابلة شخصية. ليماه،جبوي3.
2012  مايو17 . مقابلة شخصية. فضيلة،ميميسيفيتش4.
2012  مايو18 . مقابلة شخصية. كليمينسيا،كارابلي5.
2012  يونيو7 . مقابلة شخصية. أورزاال،أشرف نعمت6.
2012  مايو12 . مقابلة شخصية. زينب،صالبي7.

WOMEN WAR & PEACE CREATED BY ABIGAIL E. DISNEY, PAMELA HOGAN, GINI RETICKER
SENIOR PRODUCER: Nina Chaudry PRODUCERS: Peter Bull | Claudia M. Rizzi | Oriana Zill de Granados
DIRECTORS OF PHOTOGRAPHY: Kirsten Johnson | Lucy Martens | Anthony Forma
EDITORS: Pascal Akesson | Andrew Fredericks | Kristen Huntley | Rachel Reichman | Meg Reticker | Kate Taverna
ORIGINAL MUSIC: Bob Golden | Blake Leyh
PRODUCTION OF THIRTEEN AND FORK FILMS IN ASSOCIATION WITH WNET AND ITVS.
Major funding for Women, War & Peace is provided by the 40x50, a group of visionary donors who have
provided key support for this initiative; Norwegian Ministry of Foreign Affairs; Foundation to Promote Open
Society; Ford Foundation; John D. and Catherine T. MacArthur Foundation; Swanee Hunt Family Fund of
the Denver Foundation; Starry Night, an Anne Delaney Charitable Fund; Lauren Embrey, Gayle Embrey
and Embrey Family Foundation; The Atlantic Philanthropies; Dobkin Family Foundation; Cheryl and Philip
Milstein Family; Gruber Family Foundation; Bill Haney; Pierre N. Hauser; Susan Disney Lord; Partridge
Foundation, a John and Polly Guth Charitable Fund; Vital Projects Fund; Elizabeth H. Weatherman and
The Warburg Pincus Foundation; The Shelley & Donald Rubin Foundation; Cynda Collins Arsenault;
Barbara H. Zuckerberg; Sigrid Rausing Trust; more than 1,500 Members of THIRTEEN; and Corporation
for Public Broadcasting. Major funding for I Came to Testify is also provided by National Endowment for
the Humanities, and for Peace Unveiled by The David and Lucile Packard Foundation. Funding for the
online Education Guide is provided by The Overbrook Foundation.
Support for screening series outreach is also provided to Peace is Loud by the Channel Foundation.

