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أوغاسابيان أطلق من السراي حملة #الطابة بإيدك #سجلي_هدف

#She_Scores
عقد وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسابيان في  92أب  9102في السراي الحكومي مؤتم ًرا صحححافحيًحا مشح حر ًحا محل فحريحل الحيحا ي الحريحا حي
للسيدات لكرة السلة ،وذلك قبيل توجه الفريل للمشار ة في وري أوروبا الشرقية لكرة السلة للسيدات حيث سيكون أول فريل لحبحيحاوحي وعحربحي وأول
فريل سيدات يدعى إلى المشار ة في هذه البطولة.
وتضمن المؤتمر إطالق حملة ال وعية المش ر ة األولى من وحوعح حا بحيحن وزارة الحدولحة لشحؤون الحمحرأة ويعحبحات الحفحريحل تححح عحيحوان #الحطحابحة
بإيدك#سجلي_هدف ،وال ي ت دف إلى ال عريف بخطة المساواة الجيدرية ال ي و ع ا وزارة الدولة لشؤون المرأة من خالل تسجيل ل يعحبحة لح حدف
تعمل الوزارة من أجل تحقيقه .وقد بدأت الحملة على مخ لف وسائل ال واصل اإلج ماعي وتلقى اه ما ًما يف ًا من المواطيات والمواطيين.

أوغاسابيان أطلق
من السراي حملة
#الطابة بإيدك
#سجلي_هدف

•

وقد حضر المؤتمر الصحافي وزير ايتصايت جمال الجراح وممثل عن وزير الشباب والريا ة محمد فييش والوزيرة السحابحقحة لحيحلحى الصحلح ححمحا ة،
ورئيس اللجية األولمبية جان همام ،وممثل عن رئيس ايتحا اللبياوي لكرة السلة ورئيس مجلس إ ارة المؤسسة اللبياوية لإلرسال بيار الضاهر ورعحاة
الفريل في المواسم السابقة بد ًءا من شر ة ألفا الممثلة بمراوان حايك وأوجيرو الممثلة بعما ريدية و ورتييا الممثلة ب بة علم الدين ورئيحس الحيحا ي
الريا ي هشام جارو ي ورئيسة لجية رة السلة اليسائية وائلة علم الدين جاور ي ،ومدرب فريل السيدات إيلي وصر ومساعد الحمحدرب محروان يحاب
ومدرب اللياقة البدوية عبد هللا حجازي ويعبات الفريل وحشد من المعييين.
أوغاسابيان
وقد أ د وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسابيان أن هذه الحملة مل فريل اليا ي الريا ي للسيدات لكرة السلة هي األولى من ووع ا في الشرق
وجا ف ي تسلط الضوء على السيدات الريا يات اللواتي يس من في وشاط ن الريا ي غير المسبوق ب غيير الصورة
األوسط وتشكل إوجازًا ووعيًا مز ً
اليمطية المكووة عن المرأة العربية بشكل عام واللبياوية بشكل خاص ،ما تظ ر ال زام ن ب عزيز حقوق بيات جيس ن.
الوزير أوغاسابيان أن وزارة الدولة لشؤون المرأة و ع في خط ا ل حقيل المساواة الجيدرية إثيي عشر هدفًا إيماوًا مي ا بأن المساواة
وأو
رورة إلرساء العدالة والديمقراطية ،ي بل إو ا اس ثمار ذ ي يس م في تعزيز ال يمية واألو اع اإلق صا ية واإلج ماعية.
أ اف أوغاسابيان أن ل سيدة من سيدات فريل الريا ي تبي هدفا من هذه األهداف اإلثيي عشر ليصبحن سفيرات للوزارة ،بحيث سي م ال ر يز
من الحملة ال ي أطلقياها اليوم على تعزيز ال وعية حول القواوين الواجب تغييرها أو تعديل ا في لبيان وما يجب تحقيقه للوصول بالمرأة إلى ما
تس حقه من مكاوة ،عزيز المشار ة السياسية للمرأة وتغيير صورت ا اليمطية وو ل حد للعيف دها وتحقيل المساواة وتعزيز فرص مشار ة
المرأة في ال يمية اإلق صا ية .ما تس م هذه الحملة المش ر ة بين وزارة الدولة لشؤون المرأة وفريل اليا ي الريا ي للسيدات لكرة السلة في تحقيل
أهداف البيان الوزاري لحكومة اس عا ة الثقة.
وحرص وزير الدولة لشؤون المرأة على ت يئة سيدات فريل الريا ي لكرة السلة مؤ دًا أن وشاط ن ليل على المجايت الم عد ة ال ي يمكن للمرأة
اليجاح في ا ،فال ي م اإل فاء بدور محدو ل ا؛ وقد أثب فريل السيدات أن باس طاع ن البلوغ إلى مس وى لم يبلغ إليه الرجال حيث لم يدع ح ى اآلن
إلى وري أوروبا الشرقية لكرة السلة للسيدات أي فريل لبياوي أو عربي.
وووه أوغاسابيان بما لقيه فريل السيدات من عم معيوي ومساودة من رئيس الحكومة سعد الحريري الذي يعطي توجي ات ائمة في هذا السياق لثق ه
بأن وشاط فريل اليا ي الريا ي للسيدات لكرة السلة يعزز مكاوة المرأة ويرفل اسم لبيان .وقد أس م هذا الدعم في تشجيل الالعبات اللواتي اس حقين
عن جدارة الدعوة للمشار ة في البطولة وإظ ار قدرة المرأة على تحقيل اإلوجازات في ميا ين مخ لفة من بيي ا الريا ة .ما شكر للسيدة ليلى الصل
عطاءات ا ال ي ي تق صر على مجال معين وترتدي طاب ًعا إوساويًا.
وقائل المؤتمر
و ان المؤتمر قد بدأ باليشيد الوطيي اللبياوي ثم قال السيد هشام جارو ي أن هذا اليوم هو يوم المرأة اللبياوية بام ياز ووحن هيا لدعم ا وإعطائ ا
الفرصة ل حقيل اإلوجاز الكبير باسم ا لكل لبيان .وتوجه بالشكر لكل الداعمين للفريل وفي مقدم م الرئيس سعد الحريري ما توجه بالشكر للوزيرة
ليلى الصل على تغطية وفقات المرحلة األولى من وري المجموعات .وووه بالج د الذي تقوم به لجية رة السلة اليسائية وعلى رأس ا وائلة علم
الدين .ما توجه بالشكر إلى ل من يس م في تأمين م طلبات السفر والمعدات الريا ية الالزمة .وقال جارو ي إويا في اليا ي الريا ي وؤمن بأهمية
الدور الذي يجب أن تلعبه المرأة في المج مل ومصرون على تحقيل المساواة بيي ا وبين الرجل بإعطائ ا اإله مام والفرص لليجاح وال ألل ،مضيفا أن
المشار ة في وري أوروبا الشرقية هو إوجاز وطيي تاريخي يُ دى إلى جميل سيدات لبيان.
بدوها أو ح علم الدين جارو ي أن مس وى البطولة عال جدا إذ إن سبعا من الفرق اإلحدى عشرة المشار ة تحمل لقب بطولة بال ها .وتحدث عن
مسار البطولة ومراحل ا مضيفة أن الرب هو هدف بير وما وسعى إليه هو تحقيل الميافسة ،يف ة إلى أن لبيان يو اس ضافة المرحلة الي ائية من
البطولة في حال أحرز فريقه اليجاح المطلوب .ولف إلى أن مؤتمرا صحافيا سيعقد في وق يحل لإلعالن عن الالعبات اللبياويات المشار ات في
البطولة مل األجيبيات اللواتي سي م ال عاقد مع ن على أن يصلن إلى لبيان و اية هذا الش ر.
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الجئو االمر الواقع
نوال مدللي
تعتبر االزمة السورية من اكبر أزمات اللجوء التي تواجهها الدول  ،فمنذ اندالع الحرب فيي ويورييا نيعظ ميعي ي
المواطنين الى دول الجوار وابرزها لبنان واالردن وتركيا والعراق  .وكان العدد االكبر من النازحين لجأ الى لبنان .
فقد اوتضاف لبنان حوالي مليون ونصف  ،تسجل منه حوالي  171.1مليون لدى المفوضية السامية لالم الميتيحيد
لالجئين  .وما زال الجدال في لبنان في تسمية الوافدين من ووريا فمنه من يطلق عيليييهي اليفية الجيىء واليبيعي
االخر نازظ .وبما ان لبنان ل يصادق على اتفاقية الالجئين التي الدرت في العام  1591فالدولة اللبنانييية تيعيتيبيرهي
نازحين وال تنطبق عليه الفة الالجىء.
ولبنان غير مجهع الوتيعاب هذا العدد من الالجئين مقارنة مع الدول المتقدمة المهيئة لحماية حدودها وتن ييي دخيول
الالجئين اليها .لذا يهمش الالجئون ويرزخون تحت اواليب تشمل التمييع االجتماعي ضده  ،اوتخدام أطر قيانيونييية
ووياوية الوتبعاده وغياب وياوة عامة تعنى بالالجئين ووبل عيشه  ،وفصله عن السكان المحلييين .فياليقياطينيون
في المخيمات النائية ليس لديه ادنى المعايير المطلوبة للعيش الكري  ،واكثرية القاطنيين فيي اليبيليدات واليميدن غييير
مسجلين في مفوضية الالجئين وليس لديه حماية قانونية ،ال ويما اذا ل يحصلوا على اقامة فيي ليبينيان فيييصيبيحيون
خارجين عن القانون .ويعتبر الشحن الطائفي والمذهبي والعنصري من قبل شيرائيم مين اليميجيتيميع اليليبينيانيي تيجيا
الالجئين نوعا من انواع العنف المبطن ويتطور احيانا ليصبم " رهاب االجانب"  .الطابع االنساني حيال هيالالء
المعذبين الذين اجبرته الحرب في ووريا على النعوظ من ارضه طوال هذ السنيوات حيييق ييقييي ميعي يميهي فيي
ظروف ال تمت الى االنسانية بصلة .
اتسعت رقعة المخيمات السورية في البقاع فالنازحون السوريون االبم عدده يفوق عدد وكانه اللبنانيين  ،اليخيييام
التي نبتت في كل بقعة فيه تكاد تنافس مواومه العراعية.
اهل البقاع ال يسمون اهل المخميات السورية " الجئين" بل " نازحون"  .المخيمات السورية موجود في البقاع قبيل
الحرب ،ه عمال السهل الذين اقاموا فيه واالبحوا حاجة الالحاب االراضي في البقاع.
وتشير تقارير الادر عن مفوضية الالجئين ان  %.7من الالجئين السوريين في لبنان ه من النساء واالطفال وهذا
ما أدى الى تفشي ظاهر التحرش الجنسي واالعتداء على الفتيات داخل وخارج المخيمات .وثبت عليميييا ان اليعينيف
الجنسي والفقر المدقع يشكالن وببا الرتفاع نسبة تعويج القاالرات  .ويعيش حوالي  %.7من الالجئييين السيوريييين
في ظل مستويات تقل كثيرا عن خط الفقر المعتمد روميا في لبنان وفق االم المتحد  .وان االجراءات المشدد اليتيي
تفرضها الدولة اللبنانية وتحديدا لناحية تجديد االقامات تجعل الكثيرين من اليالجيئييين غييير قيادريين عيليى تيجيدييدهيا
وبالتالي يفضلون عدم التوجه الى ابالغ الشرطة عما يتعرضون له من انتهاكات خشية من توقيفه .
من السهل احيانا دمج الالجئين مع المجتمع المضيف في المدن والبلدات ال ويما فيي ميوضيوع اليتيعيلييي  ،فيتيسيجيل
التالمذ السوريين الى جانب اللبنانين في دوامات قبل ال هر وكذلك هناك الفوف خاالة للسوريين بعد ال هر وهيذا
ما أتاظ له فرالة االندماج في المجتمع اللبناني .ولكن هذا ليس الحال في المخيمات حييق تسيجيل السينية اليمياضييية
حوالي  197الف تلميذ ووري في المدارس الرومية ولكن تسرب منه حوالي مئة الف من التالميذ الذيين ييعيييشيون
في المخيمات الوباب كثير منها عدم تغطية النقل وبعد المدارس عن المخي وطمع االهل باالوتفاد من التليميييذ فيي
العمل في السهول ال ويما الفتيات .فنجد ان العدد االكبر من المسجلين في المدارس ه من الذكور اما الفتيات فلديهين
خيار العمل في السهول ببدل حوالي  4دوالر في اليوم او العواج المبكر .فاليتيسيرب اليميدرويي ييطيال هيذ اليفيئيات
المهمشة في المخيمات للعمل من اجل اعالة اوره وكذلك تعويج القاالرات الى كبار السن كوويلة لكسب المال.
وتبقى المرا الحلقة االضعف في النعوظ ،فالكل يتعامل معها كمنتجة ويستغلونها نتيجة ال روف التي تيعيييش فيييهيا
داخل المخيمات او خارجها.
فلكل إمرا او فتا حكاية والرخة ال يسمعها اال من ذاق وجع النعوظ ووحشية االنسان في زمن الحروب.
فالمرا السورية دفعت الكثير اكثر من غيرها حيق تعرضت لالغتصاب والتحيرش واليعينيف اليميعينيوي واليجيسيدي
والمادي .
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ونتيجة ال روف الصعبة التي يعيشها الالجئون دفع البع لالتجار بالفتيات فتحول تعويج القاالرات الى تجار مربحة واوتغالل للفتيا ورميييهيا
في المجهول من قبل االهل واالقارب للحصول على ايجار بيت او خيمة او االلتعام بدفع مبلغ شهري لالهل  .ويعتبر االهل ان اليتيعوييج اليميبيكير
يشكل حماية للفتا وبذلك تكون أقل عرضة لخطر التعرض العتداء .
يلجا االهل لتعويج الفتا للحصول على لقمة العيش ،فيجدون ان بعد فتر قصير تعود الفتا الى اهلها مطلقة ،وال يستطيعون محاوبة من تعوجها.
ونتيجة ال روف التي تعيشها السوريات ت اوتغاللهن للعمل في مهن غير الئقة بهن من قبل اشخاص اوهموهن بالعيش الكري .
كثير القصص التي ترويها الالجئات السوريات وكيف دفعتهن ويالت الحرب الى المجيء الى لبنان هروبا من الموت واالغيتيصياب فيي ويورييا
على أمل ان يجدن ملجأ أمين  ،فوجدن امامهن اوى ومحن تفوق الخيال.
وتعرضن لكل اشكال العنف من اكرا على العواج واتجار بالبشر وتمييع وعنصرية وحرمان من ابسط حقوقهن.
ففي احدى البلدات في لبنان تنتشر اخبار ويئة عن الفتيات الالجئات انهن يتعوجن رجال من البلد لديه عائلة واطيفيال  ،وال ييحياويبيون اليرجيل
القدامه على العواج من فتا بعمر حفيدته.
يوافق االهل على تعويج الفتا بمهر ال يتعدى  $ 177للتخلص من المسالولية تجاها وتترك الفتا لقدرها مع العوج المفترض خياضيعية ليرغيبياتيه
وليس هناك من يسأل عنها .والكثير من الفتيات تعرضن لحوادث اوتغالل من قبل العوج بارغامهن على مماروة الدعار او ارجاعهن اليى بيييت
اهلهن وهن حوامل.
فاللجوء يفرض اشكاال من التفنن في العنف ضد النساء  ،في عملنا مع نساء في مخيمات البقاع في برامج التوعية على مناهضية اليعينيف وتيعوييج
القاالرات ،كانت لدينا العوبة في البداية في اقناع النساء ان ليس من حق الرجل ضربهن .فلديهن ثقافة وتربية وعادات يالمين بيهيا انيه مين حيق
الرجل ان يضرب المرا وليس عليها ان تعترض .وكالم الالجئات السوريات عن العنف الجسدي قليل بسبب الخوف من الفضيحة ويعتبرن تاميين
الماكل والملبس واالدوية والمسكن اه بالنسبة لهن.
وفي غياب الحماية القانونية في المخيمات تخضع الفتيات واهلها لمعاج الشاويش الذي يتحك برقاب وحيا قاطني المخي  ،في احد مخيمات البقياع
الشاويش هو الاحب االرض يالجر الخيمة ب  17الف لير او  177دوالر حسب الترفيه الموجود فيها كالكهرباء والستاليت .كانت اليفيتيييات فيي
هذا المخي يذهبن الى المدروة ،بعد وت ونوات على النعوظ االبحن بعمر  19و  11عاما فياجيبيرن عيليى تيرك اليميدروية واليعيميل فيي ارض
الشاويش .ورغ انه متعوج من امرا وورية ولديه  3اطفال تعوج واحد من الفتيات القاالرات اللواتي يعملن معه في السهل بعد ميوافيقية اهيليهيا
حيق وعده باعفائه من ايجار الخيمة الشهري .وهذ السنة تعوج قاالرا اخرى فاالبم لديه ثالث زوجات وهو اآلمر الناهي في المخي وييميييع
بين الخي في توزيع المساعدات حسب ارضاء رغباته.
منى من ادلب عمرها  19ونة تعوجت امها وتركتها مع اخوتها غير االشقاء في المخي  ،اخوتها زوجوها أكثر من مر ليقبضوا ميهيرهيا وكيانيت
في كل مر تجبر على العواج من شخص غريب ث تطلق بعد شهرين وتعود الى المخي  .طرحنا قضيتها على احدى الجمعيات لمساعدتهيا وليكينيا
واجهنا مشكلتين :اوال الحصول على امر حماية لدخول المخي والثانية اين وتذهب اذا لجات الى احدى الجمعيات فالجمعية تستقبلها شهريين فيقيط
هذا في حال رضي أخوتها ان تترك المخي كونه الوالي عليها.
كانت احدى البلديات توزع قسائ مازوت على الالجئين المسجلين في البلد  ،وطلبت من االهل حضور الفتيات الوتالم القسيائي  ،فيكيان اليميسيالول
عن توزيع القسائ يطلب رق هاتف الفتا ويسألها ان كان لديها خدمة الواتساب ،ويسجل االو والرق  .ويد عجوز كانيت مينيتي ير وتيراقيب ولي
ينادها  ،اقتربت منه ووالته اين قسيمتي؟ اجابها " :ليس لديك قسيمة عودي غدا" فوقفت في وويط الياليون اليبيليديية والياحيت " :أنيا ميا عينيدي
واتساب  ...ايه ؟ " فرماها شرطي البلدية خارجا.
وأفادت احدى الالجئات بانها تمنع بناتها من العمل خوفا عليهن من التحرش وقالت ":عملت ابنتي في أحد المحال التجارية في منطقة اليبيقياع فيقيام
مدير المحل بالتحرش بها ولمس جسدها" فهربت ومنعتها من العمل في اي مكان آخر.
ان اوجه القصور في السياوات التمييعية التي تتعرض لها الالجئات جعلتهن عرضة لالوتغالل واالواء في لبنان مين االيحياب الينيفيوذ واربياب
العمل .وقد يكون اعتراف االم المتحد بالتقصير في حماية الالجئين فضيلة اضافية في تاريخها االنساني ،لكن هذ الفضيلة ال تكتيميل اال بيقيراء
اكثر عمقا لملف اللجوء  .فبع الحاالت االنسانية تحتاج الى تفاعل مباشر وال تحل بقارير رومية جافة وطيرق بيييروقيراطييية تيفيرغ اليميهيميات
االنسانية من معانيها .ومعنى االم المتحد مرادف لالنسانية.
نوال مدللي:
عضو المكتب السياسي في تيار المستقبل
رئيسة جمعية سوا للتنمية التي تعنى بالشؤون االجتماعية واالنسانية والبيئية في منطقة البقاع
سفيرة جائزة الشباب العربي الدولية في لبنان
ناشطة في مجال حقوق االنسان وحماية االطفال
مدربة على مناهضة العنف القائم على النوع االجتماعي وتزويج القاصرات
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