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يدخل مصطلح "النساء الوسيطات" اىل معجم الوساطات الديبلوماسية العالية املستوى واىل التيسري يف النزاعات املحلية اىل 
الرشق االوسط من باب ضيق، فقرار مجلس االمن رقم 1325 حول املرأة واالمن والسالم الصادر يف العام 2000، بدأ تطبيقه 

عرب مبادرات املنظامت الدولية واالفراد امنا بشكل خجول 

أكمكجي: إعطاء فرص للمرأة الوسيطة
لنكون خالّقني في حّل مشاكلنا

املرأة  بدور  االوىل  للمرة  القرار  هذا  اعرتف 
متساوية  وميرسة  ووسيطة  كمفاوضة  الفعال 
عن  صدرت  عدة  دراسات  وتشري  الرجل.  مع 
منظامت دولية منها هيئة االمم املتحدة للمرأة 
اىل وجود "ادلة قوية تشري اىل ان مشاركة املرأة 
ايجايب  تأثري  لها  السالم  مفاوضات  يف  النشطة 
يف  وتساهم  وجودته،  السالم  استدامة  عىل 
وتنفيذها  سالم  اتفاقية  اىل  التوصل  احتاملية 
بنجاح". ويشري تقرير "مشاركة املرأة يف جهود 
وليبيا  العراق  من  دروس  املحلية:  الوساطة 
وسوريا واليمن"، اىل انه "لطاملا اضطلعت املرأة 
النزاعات داخل  بدور رئييس يف الوساطة لحل 
كام  املحلية،  واملجتمعات  والقبائل  العائالت 
تواصل القيام بذلك الدور اثناء النزاع وبعده. 
سبيل  عىل  اليمنيات،  النساء  شاركت  فقد 
املثال، يف املفاوضات يف شأن تأمني ممرات عىل 
والتي  املحيل  الصعيد  عىل  املواجهة  خطوط 
النار  اطالق  لوقف  اتفاقات  عقد  عن  اسفرت 
وادارة املوارد. كام تفاوضت النساء السوريات 
العنارص املسلحة من اجل اطالق االرسى،  مع 
النزوح اىل  الليبيات قضية  النساء  فيام دفعت 
صدارة مفاوضات السالم. وتوسطت النساء يف 
العراق يف قضايا مهمة بعد الرصاع واملصالحة". 
الحافل ال تحظى  الرغم من هذا السجل  عىل 
مساهامت املرأة باالعرتاف والتقدير سواء من 
الجهات الفاعلة او من الجمهور، ويبقى دورها 
االحيان،  يتم طمسه عمدا يف كثري من  مخفيا 

فقط النها امرأة. 
تعترب كارما اكمكجي يف لبنان احدى الوسيطات 
لها  خطا  رسمت  التي  فهي  النزاعات،  حل  يف 
االطار  خارج  من  الديبلومايس  املجال  يف 
باملستشارة  لبنان  يف  معروفة  التقليدي، 
الدولية  والعالقات  الديبلوماسية  يف  السابقة 

لرئيس الحكومة السابق سعد الحريري، وهي 
اليوم مستشارة يف هيئة االمم املتحدة للمرأة 
والوساطة،  الديبلوماسية  شؤون  يف  ومحارضة 
وهي ايضا صاحبة مبادرة فريدة تحمل عنوان 
وهي  الديبلوماسية  املرأة  اي  وومن"،  "ديبلو 
التواصل  وسائل  عرب   2017 العام  يف  اطلقتها 
ملن  مجتمع  لخلق  محاولة  يف  االجتامعي 
يخوضون الشأن الديبلومايس من خارج االطار 
املؤسسايت التقليدي سواء يف الوساطات املحلية 
او االعالم او االكادمييا وسواها، وهي عضو يف 

شبكة النساء الوسيطات يف املتوسط.
يف حديث اىل "االمن العام" تشري اكمكجي اىل 
وجود "نقص يف لبنان واملنطقة يف عدد النساء 
والديبلوماسية  العام  الشأن  يخضن  اللوايت 
العمل  "يف  وترشح:  النزاع".  وحل  والوساطة 
خاص  مبعوث  هنالك  التقليدي  الديبلومايس 
يعينه رئيس جمهورية او رئيس حكومة لتحقيق 
مصالح بلد محدد عند بلد ثان، وايجاد حلول 

مشرتكة، او سفري يعمل يف وزارة الخارجية". 
اكمكجي  كارما  تحاول  الذي  الجديد  املفهوم 
ايصاله، هو انه توجد مساحة تتسع لجميع من 
لعب  متكنهم  وادوات  وخربة  مهارات  لديهم 
دور يف الديبلوماسية. حتى الصحافة ميكن ان 
تلعب دورا يف الديبلوماسية، ويف رأي اكمكجي 
ان الكثري من النزاعات التي نعيشها يف املنطقة 
واملشاكل تتأىت من وراء بعض معالجات البيئة 

االعالمية. 
اكمكجي  تنطلق  كوسيطة،  عملها  اىل  بالنسبة 
من املفهوم التقليدي اي الوساطة "كفكرة لحل 
بينهام فتتم  التفاوض  النزاع بني طرفني يتعذر 
االستعانة بطرف ثالث يكون وسيطا غري منحاز 
يدخل اىل الوساطة بطلب من الطرفني، ويكون 
مزودا الخربة الكافية ليقرب وجهات النظر. هذا 

عدة  مشاكل  يف  دوما  نراه  املعروف،  املفهوم 
منها اخريا ترسيم الحدود البحرية. تاريخيا، ان 
عدد النساء اللوايت قمن بالوساطة ضئيل ان مل 
يكن معدوما، فمعظم الوسطاء هم من الرجال 
ونحن نعمل قدر االمكان من اجل زيادة عدد 

النساء بالوساطة يف عاملنا العريب".
استخدام  كيفية  عىل  اكمكجي  عمل  يرتكز 
التي  الصغرى  الوساطة من اجل حل املشاكل 

نواجهها اليوم يف لبنان ويف عاملنا العريب. 
تشري اىل "ان الوسيط االهم يف لبنان حاليا هو 
ابراهيم،  اللواء عباس  العام  العام لالمن  املدير 
ان  هو  الناجح  الوسيط  بروفيل  فان  رأيي  ويف 
االطراف،  بثقة  يحظى  وان  بالتكتم،  يتميز 
يف  رأيه  اقحام  وعدم  االنحياز  وبعدم  باملرونة، 

القضية".
عىل  ايضا  تنطبق  املواصفات  هذه  لكن 
الديبلوماسيني  املبعوثني  او  الديبلوماسيني 
وزارات  ضمن  من  يعملون  الذين  التقليديني 
الخارجية يف العامل، فلم البحث عن بدائل لهم؟

العمل  من  الكثري  "يوجد  اكمكجي:  تجيب 
حول العامل، والديبلوماسية التقليدية ال تتمكن 
يف  توجد  كلها.  القضايا  حل  من  لوحدها 
االول  املسار  يبدأ  متعددة:  مسارات  الوساطة 
حني يطلب طرفا النزاع رسميا احدا من الدولة 
الديبلوماسيني  فيقصدون  بالوساطة  للقيام 
غري  ثان  مبسار  يقومون  حني  لكن  التقليديني، 
الظهور  يريدان  وال  اعالم  دون  من  رسمي، 
تلجأ  تتحاوران بشكل رسمي، عندها  كدولتني 
مستقلني،  وسيطات  او  وسطاء  اىل  الدولتان 
وهذا ما يحصل االن عىل سبيل املثال ال الحرص 
السعودية  العربية  اململكة  بني  املفاوضات  يف 
مستوى  املحادثات عىل  تبدأ  مل  وايران، حيث 
وهي  اخرى  مستويات  عىل  بل  الديبلوماسية 
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مضيفة "الديبلو وومن هي خلق مجتمع يؤمن 
والديبلوماسية  والسالم  باالمن  املرأة  بدور 
وجهات  لتقريب  والوساطة  النزاعات  وبحل 

النظر".
نسبة  ورفع  االشخاص  هؤالء  بني  التجسري  ان 
هذا  توسع  "لقد  بلبنان:  ينحرصان  ال  الوعي 
املجتمع، وبات لديه برنامجا اذاعيا هو "ديبلو 
االمم  هيئة  من  بتمويل  بودكاست"  وومن 
املتحدة للمرأة، وبدعم من معهد عصام فارس 
يف الجامعة االمريكية يف بريوت. وقد استضاف 
هذا البودكاست نساء رائدات يف هذا املجال، 
نوبل  لجائزة  ترشيحها  تم  التي  محيسن  رىب 
مجال  يف  تعمل  لبنانية  سورية  وهي   ،2022
النزوح السوري، الشيخة انتصار الصباح وهي 
من  يعانني  العريب  العامل  يف  نساء  مع  تعمل 
رىل  تاميز  الفايننشال  ونارشة  مؤملة،  تجارب 
ولها  لبنانية  خبرية  وهي  سليم  ورندة  خلف، 
وهي  رافع  ايب  لينا  الوساطة،  يف  عاملية  خربة 
رائدة يف العامل يف ما يخص حقوق النساء. هذا 
وكرث  طبيعي،  وبشكل  تلقائيا  يتطور  املجتمع 

من الشبان والشابات اختاروا هذا املجال".
للعمل  الجديد  املفهوم  هذا  اكمكجي  تنرش 
االجتامعي،  التواصل  وسائل  عرب  الديبلومايس 
ومجوهرات  ازياء  مصممي  مع  بالتعاون 
يف  منترشة  قطاعات  "النها  شوكوال  ومحال 
قطاع الشباب". هذه التوأمة، تفيد يف االنتشار 
املرأة  اجندة  كانت  طاملا  العريض.  للجمهور 
النطاق  من  وبعيدة  نخبوية  واالمن  والسالم 
اسست  "انا  اكمكجي:  تقول  والشعبي،  العام 
هذا  نرش  اىل  السعي  اجل  من  املبادرة  هذه 
املفهوم مبعناه الجامهريي العريض، والشخص 
بل  وضحاها،  ليلة  بني  يفهمها  لن  العادي 
مع  طبيعي  رابط  هنالك  وقتا.  ذلك  ستتطلب 
القرار 1325 الصادر عن مجلس االمن الدويل 
هذا  دقائق  عن  بالتحدث  الرضورة  دون  من 

القرار".
يف  الجديد  الجيل  يدخل  ألن  "اسعى  تضيف: 
العمل  اطار  خارج  هو  العمل  املجال.  هذا 
هؤالء  بني  التجسري  وعرب  التقليدي  املؤسسايت 
اطار  خارج  مجتمع  يف  لدمجهم  االشخاص 
مفهوم الديبلوماسية التقليدية من دون تخطي 

هذه الديبلوماسية بطبيعة الحال".

اعترف القرار 1325 للمرة 
االولى بدور املرأة الفعال 

كمفاوضة ووسيطة 
متساوية مع الرجل

الديبلومايس. يهيء هؤالء  املستوى  اىل  تتدرج 
الطرف  دوما  يكونون  وهم  االرضية  الوسطاء 

الثالث".
من بني اهم النساء الناجحات يف هذا االطار، 
وهي  زيادة  كارولني  السفرية  اكمكجي  تذكر 
مبعوثة االمني العام لالمم املتحدة يف كوسوفو، 
التي  ويليامز  ستيفاين  االمريكية  والديبلوماسية 
عملت يف ليبيا. تقول اكمكجي: "هنالك نساء 
نطاق  عىل  مناطقهن  يف  الوساطة  يف  يعملن 
تلك  تعمل  والجمعيات.  والقرى  البلديات 
مختلف  اىل  وتنتمني  النزاعات  حل  يف  النساء 
القطاعات، فمنهن طبيبات او معلامت مدرسة 
مختلف  يعرفن  السن  يف  متقدمات  نساء  او 
االطراف ويساهمن يف بناء السالم يف نطاقهن 

الجغرايف".
وسط االنهيار كم يالقي هذا املفهوم قبوال لدى 
املفهوم  هذا  "ان  اكمكجي:  تقول  الجمهور؟ 
االنهيار  ظل  يف  اال  وقبوال  جمهورا  يالقي  ال 
الناس  ألن  والتوترات  واملشاكل  والنزاعات 
تسعى اىل ايجاد حلول للمشاكل، وبالتايل علينا 
ان نكون خالقني يف كيفية حل مشاكلنا، لذلك 

علينا اعطاء فرص للمرأة الوسيطة".
ال تعمل اكمكجي يف مجال الوساطة يف هيئة 
الكتامن  تقليدي، وتلتزم  املتحدة بشكل  االمم 

خاصية  وهي  عملها،  تفاصيل  يخص  ما  يف 
املجال.  هذا  يخوضون  ممن  مطلوبة  رئيسية 
املفهوم  بهذا  تدفع  مبادرات  اىل  تسعى  لكنها 
تخاطب  بوسائل  قدما  الصعب  الديبلومايس 
بني  العمرية  الرشائح  الجمهور وخصوصا  فيها 

18 و35 عاما. 
خاصة  مبادرة  هي  وومن"  "الديبلو  فكرة 
اجل  من   2017 العام  يف  اكمكجي  اطلقتها 
مجال  يف  النساء  دور  الهمية  الوعي  رفع 
تحتاج  "ال  الواسع:  املفهوم  يف  الديبلوماسية 
وخرب  علم  مع  جمعية  لتأسيس  املبادرة  هذه 
بعضهم  مع  الناس  هؤالء  بتشبيك  تكتفي  بل 
البعض، وخلق فرص لهم ومتكينهم من الوصول 
اىل مصادر االرشاد والتوجيه"، تقول اكمكجي، 

املستشارة يف هيئة االمم املتحدة للمرأة واملحارضة يف شؤون الديبلوماسية والوساطة كارما اكمكجي.


