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في لبنان
النساء وصناعة السالم

بعض من مسيرة
سلوى سعد*
نثيي ،ولألمانة أكرث .مل أتعايش مع هذا الواقع ومل أقبله يوماً .شكّل هذا الرفض املبكر
ولدت أنثى وللذكر يف بالدي مثل حظ األُ ْ
للتمييز مسار حياة .وصدف أن بلد والديت وسكني «لبنان» قد م ّر خاللها بك ٍّم من النزاعات والرصاعات ،العنفية بغالبيتها،
وت ّوجت بحرب أهلية متددت عىل مدى خمسة عرش عاماً؛ وما زالت مفاعيلها تنذر بالتكرار ،برغم الدمار والخراب والوجع
الذي أحدثته.
إثبات الذات والقدرة عىل الفعل والتميّز استحكام
بخيارايت .كنت مجتهدة يف دراستي يف مدرسة القرية
ألثبت ألهيل بأنني لست أقل كفاءة من أخي الذي
يدرس يف املدرسة الخاصة .من ثانوية رسمية يف منطقة
غن ّية بالتن ّوع تخ ّرجت .كنا نناضل لتأمني تعليم جيد
ألوالد الفقراء ،وفتح كليات تطبيقية يف الجامعة اللبنانية.
وكنت منارصة للقضية الفلسطينية ،وبدأت الحرب.
أصبحنا «نحن» و«هم»« ..فرضت علينا» قالوا لنا ،كذلك
قالوا لهم .هكذا قيل ،وهكذا اقتنعنا .وأصبحت معركة
مصري «أن نكون أو أن يكونوا» .أصبح اآلخر عدوا ً يجوز
قتله وإلغاؤه.
لست بطبعي متفرجة ،انخرطت يف الحرب .عشتها
كمقاتلة مزه ّوة بالدفاع عن قضيتي «املحقة» .واختربتها
أيضاً كمدنية بعد والديت البنتي التي ع ّرفتني عىل الخوف
لحظة خروجها اىل الحياة.
خالل الحرب ،العنف يحكم ،والتسلّط يأخذ مداه .السلم
يرتاجع مبعناه الواسع واملنفتح عىل كثري من االحتامالت،
كحالة األمن واالستقرار .ولكنه «السالم» يستنبط أشكاالً
جديدة للتعبري عن حضوره ،كأن يستوطن أشياءنا
الصغرية ويومياتنا البسيطة .نساند بعضنا بعضاً ،ونقدم
العون للمهجر واملحتاج .تتخفّف املرأة من أثقال تصبح
بالية منسية بفعل تدمري ما هو قائم .فربغم القصف
والقتل والتدمري واملوت العبثي ،مل تقدر الحرب عىل
هزمية الحاجة الطبيعية للبرش للعيش بسالم ولو لفرتات.
مل أه َو السالح ،باردا ً هو كمحايد ،حملته ألتساوى مع
الرجل ،وناضلت لحق النساء يف أخذ القرار .خرست
الكثري من األحبّة واألصدقاء .عملت يف مواقع ومجاالت
عدة ،قصصت شعر الرفاق عىل الجبهة ،اشرتيت املالبس
لهم ،واستمعت اىل «جامل»  -أحد الشهداء -قبل رحيله
القرسي اىل سخرية املجد يحلم بأكل املجدرة مع أمه،
رسقت سيارة أيب ألنقل الجرحى الكرث يف يوم من أيام

االقتحامات .مل ِ
أبك أحدا ً كام بكيت كامل جنبالط ..بكيت
حلامً هوى ..وتتالت الخسارات .بعد زواجي كنت اتسلل
خفية اىل بيتي الزوجي حتى ال يلحظ الجريان غياب
زوجي خالل «شهر العسل» بسبب مهمة أكرث جلالً .وحني
يأيت نقيض الليل خوفاً من فراق الغد .القضية هي األساس
فـ«القضايا الكربى» وقود الحرب ،تحيل الذات الفردية
اىل خردة أو ديكو ٍر ممرسح النتصاراتها أو انهزاماتها.
ولدت ابنتي عام  1983وعدت للدور «الطبيعي» يف
البيت .أصبحت أماً ومدنية ،وبدأت رحلة أخرى .لن أنىس
يوم مشيت يف شوارع بريوت أبيك ألن جارنا الدكنجي
الذي يديّنني حتى آخر الشهر ،مل يكن عنده حليب
ألُطعم ولدي .كنت محارصة بهبوط سعر رصف اللرية
وحاجتي وقهري وع َوزي ،وكانت بريوت محارصة بتفجري
من هنا وهناك .كان ملعب األوالد مدخل البناية لحظة
هدوء نسبي ،أذكر بوابة الحديد كقضبان سجن.
يف الحرب كام يف السلم ال يتساوى الناس يف بالدي ،رجاالً
كانوا أم نساء .صاحب السلطة له امتيازات تبعده عن
مجرى حياة اآلخرين ...أرقام هم أو رعايا أو مه ّمشون.
يتفوق الرجال عىل النساء يف الحروب ،هم األقوى
جسدياً ،واألكرث ميالً للتسلّط والعنف ..رمبا ألن الطبيعة
زرعت يف النساء نعمة األمومة ...ال أعرف!! لهذا الرجال،
خاصة املهزومني منهم ،هم األكرث هشاشة بعد الحرب..
فال مف ّر للنساء من حمل العبء األساس يف إعادة البناء،
وتنظيف ما علق من أوساخ يف دولة شبه مستقيلة من
مهامها.
كرب األوالد ومضوا يف الحياة ..وراح عم ٌر ..توفر الوقت
ملراجعة الذات ..وبدأت األسئلة بالتوالد ..سألت نفيس
مرارا ً :ماذا جنينا من الحرب؟؟ .هل كان هنالك فعال
قضية عظمى وسامية تربر هذا التدمري العظيم لبلدنا
وشعبنا ومستقبل أوالدنا؟ م َّم نخاف ويخافون؟.
حني التقيت من كنت أريد عزله ويريد إلغايئ ،اكتشفنا

كم كنا نجهل بعضنا البعض .كالنا كان يقاتل ظالً ملخاوفه.
مل يكن باألمر السهل انتزاع الحذر والتقرب من «العدو».
انها طريق بدايتها ّ
الشك مبا حفظناه وتعلمناه ،والتخلص
من مخاوفنا بتنقية دواخلنا مام علق بها من آثام كره
اآلخر املختلف ومحاولة إلغائه .وصوالً للعمل سويّاً عىل
منع تكرار الحرب.
 ..وكان لقاء بعد تردد مع محاربني من أجل السالم وهم
مجموعة من املقاتلني السابقني وناشطني من املجتمع
املدين من كل األطياف ،توافقوا عىل التأسيس لثقافة
جديدة تحرتم التعدد وتغلّب السلم عىل القتل ،والحوار
عىل التقاتل ،واملحبة عىل الحقد .يعتقدون أن ال رابح
يف أي حرب أهلية ،الكل خارسون ،وهي قناعة تع ّمدت
بالدم والندم.
قال أحدهم« :لقد أصبح العامل مكاناً خطرا ً للعيش فيه،
ليس لوجود األرشار فيه بل ألن اآلخرين ال يفعلون أي
يشء تجاه ذلك».
لهذا أنا اليوم محاربة ألجل السالم.
لن نكون متطابقني أبدا ً ،ال باللون وال بالجنس وال
باالنتامء الديني أو السيايس أو املزاجي:
فزهور الحقل يفرحها تن ّوع الشكل
واللون؛ لهذا تستعجل
الربيع ..حتى الخريف
يتأىن يف عريه ليفسح يف
املجال لخيارات الشجر،
والكائنات لهدف ُخلِقت
عديدة األجناس واألهواء
وأمناط العيش .فلْنتع ْظ
بناموس الطبيعة ،ونستمتع
بعظمته ،ونحافظ عليه.
* ناشطة من أجل السالم

