رباب الصدر:
تمكين النساء مفتاح العدالة
رائـد شـرف الديـن
نبذة تعريفية بمناسبة منحها جائزة حقوق اإلنسان
أسبوع حقوق اإلنسان في بيروت

جامعة القديس يوسف  -كلية الحقوق والعلوم السياسية
 01كانون األول  | ٨10٢بيروت

 الرتجمة إىل اإلنكليزية تحت عنوان"Rabab Sadr: Women Empowerment is Key to Justice " :

الحضور الكريم،
اسمحوا يل بداي ًة أن أن ّوه مببادرة الجامعة اليسوعية لالحتفال باإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان،
وهي مبادرة تعكس جوهر هذه املؤسسة العريقة ورسالتها ومسريتها .وما أحوجنا يف هذا الرشق
كل أيام السنة ،بل صبح مساء ،علّنا نكشح عن سجلّنا غبار ما
ألن نستحرض حقوق اإلنسان يف ّ
ارتكبه البعض م ّنا من انتهاكات وإهامل واستباحة للحقوق وللح ّريات.
أحاول بهذه املق ّدمة تأجيل امله ّمة املستحيلة التي طلبها مني املنظمون بأن أق ّدم لحفلكم
الكريم س ّيدة استثنائية ...وكيف يل أن أع ّرف عن أ ّمي مبنهجية أكادميية ومبوضوعية الباحث أو
املراقب املحايد؟ نعم! أنا املراقب الشاهد عىل كوين واح ًدا من أربعة أبناء قضينا العمر يف
عنيت بهم أولئك
مشاركة أمومتها (أو يف منافس ٍة عىل أمومتها) مع اآلالف من األخوات واإلخوة.
ُ
الذين ت ُنس ّبهم الوالدة إىل األرسة.
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السيدة رباب الصدر هي ابنة العالمة السيد صدر الدين الصدر وشقيقة اإلمام السيد موىس
كل فر ٍد
الصدر .نشأت يف عائلة همها تحفيز التغيري وصوالً إىل العدالة بني الناس ،وكان عىل ّ
ينتمي إىل هذه العائلة أن يتكب ّد غال ًيا مثن هذا النهج .إذ طاملا استوطن القلق آل الصدر بفعل
فأنت مستهدف من الطغاة ال محالة.
االضطهاد والتهديد والخطف واالغتيال .فأن تطلب العدالة
َ
والفصل املأساوي واملتامدي يف هذه امللحمة هو مرور أربعني عا ًما عىل تغييب إمام املتعبني
اإلمام الس ّيد موىس الصدر بينام نحن نحتفل بالذكرى الـ  57لإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان.
شقيقة اإلمام املغ ّيب متأهلة من الرتبوي واملؤرخ واألديب حسني رشف الدين .حصلت مؤخ ًرا
عىل الدكتوراه يف الفلسفة من الجامعة اللبنانية ،وكانت أطروحتها حول الفلسفة العمل ّية لإلمام
املغّيب الس ّيد موىس الصدر وأثرها يف إحداث التغيري االجتامعي .علامً بأنها عملت منذ شبابها -
بتوجيه من أخيها وبدعم من زوجها  -عىل عدد من القضايا االجتامعية الضاغطة .كام واظبت عىل
العمل الحقاً بهدف متكني الضعفاء حيثام كانوا ،مع الرتكيز عىل لبنان.
تشغل حاليا ً منصب رئيسة الهيئة اإلدارية ملؤسسات اإلمام الصدر .وقد استطاعت قيادة املوكب
رغم التعقيدات البالغة التي واجهها لبنان عىل امتداد العقود األخرية ورغم الصدمة املذهلة
بتغييب شقيقها اإلمام الصدر عام  ،8751ناضلت للنهوض مبرشوعه االجتامعي رغامً عن األزمات
السياسية والشح املايل واملخاطر األمنية .فواجهت شتى التحديات بكل ما أوتيت من شجاعة
وعزم .فقد استطاعت الجمعية ،بفضل قيادتها ،أن تريس أسس التغيري االجتامعي والعدالة عىل
املستوى القاعدي .وكان ذلك بالعمل مع املجموعات املحلية يف لبنان يف قطاعات الصحة
والرتبية والتمكني .وبفضل هذه اإلنجازات ،ملع اسم السيدة رباب كرائدة يف تحفيز ثقافة
الحوار والتالقي.
وضعت السيدة الصدر نصب عينيها غاي ًة نبيلة تتمثل يف متكني أولئك املعرضني واملحدودي
الفرص ،فدافعت عن حقوقهم وعملت عىل تزويدهم باملهارات وباملعرفة الرضورية التي
توصلهم إىل اعتامدهم عىل أنفسهم كأعضاء منتجني يف مجتمعاتهم وفاعلني يف مسرية التنمية
املستدامة .وبرتكيزها عىل املجتمعات الريفية واملرأة متكنت من تشكيل فريق عمل واسع
ومتعدد التخصصات .وقام هذا الفريق بتمكني آالف النساء والشباب ،مبن فيهم اليتيامت
واألطفال ذوي الحاجات اإلضافية والخاصة.
تواظب السيدة رباب الصدر عىل توسيع دائرة تحركها ،فتتواصل مع العديد من البلدان يف أمريكا
وكندا وأفريقيا وأوروبا عالوة عىل البلدان العربية واإلسالمية .كام تنجح باستمرار يف توسيع
مروحة الرشاكات االسرتاتيجية مع عدد كبري من الجمعيات املحلية والوطنية ومع املنظامت
والوكاالت الدولية .ومؤسسات اإلمام الصدر اليوم حائزة عىل الصفة االستشارية الخاصة لدى
املجلس االجتامعي واالقتصادي التابع لألمم املتحدة (إيكوسوك) ،كام انها تشكل مظلة لعدد
من املنظامت الرديفة أهمها الرابطة النسائية اللبنانية ومؤسسات الصدر -أمريكا ،وجمعيات
الخريجات املتعددة.
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أسست مركز اإلمام موىس الصدر لألبحاث والدراسات بهدف حفظ فكر اإلمام الصدر ووضعه
يف ترصف الباحثني .واستطاع املركز املذكور تنظيم سلسلة مؤمترات «كلمة سواء» ملناقشة
القضايا اإلنسانية املعارصة ،ومنها مفاهيم الحرية ،واإلصالح ،وحقوق اإلنسان ،والتنمية
البرشية ،والحوار ،والعائلة ،وحقوق املرأة وأدوارها.
تكرمياً لشخصها وتقديرا ً ملنجزاتها العديدة خالل مسريتها الطويلة ،نالت السيدة رباب الصدر
العديد من األوسمة وامليداليات ،وأهمها:


وسام األرز الوطني برتبة فارس من فخامة رئيس الجمهورية الراحل األستاذ إلياس
الهراوي،



وسام اإلستحقاق من منظمة فرسان مالطا ،Cross Pro Merito Melitensi



وسام الوشاح األكرب من لجنة املكافآت للعمل اإلنساين واالستحقاق الخريي يف
فرنسا ،La Grande Medaille D’or avec Croix et Cordon



شهادة تقدير من األمني العام السابق لألمم املتحدة السيد كويف أنان تقديراً
إلسهاماتها يف التنمية البرشية والسالم العاملي،



دكتوراه فخريّة يف اآلداب اإلنسانية من الجامعة اللبنانية األمريكية يف لبنان.

ختا ًما ،وإذ نلتقي اليوم ملنحها وسا ًما جدي ًدا لها وملؤسسات اإلمام الصدر ،نلفت إىل أن
رأيت العم َر يُش ُّع يف
املساحة الزمنية التي جمعتهام تنوف اآلن عن خمسة وخمسني عا ًما .لطاملا ُ
عيني والديت ،وأراه اليوم نو ًرا من الغبطة والرىض ،وسأراه غ ًدا يف تواصلها مع من أح ّبت من
ّ
صوتهن األقرب إىل قلبها ،ونجاحهن وسامها األبرز .
فتيات وزميالت ونسوة  ...أي الاليئ كان
ّ
أن أتحكّم بعواطفي تجاه أمي يك ال تغمر هذا املنرب األكادميي ،هو االستحالة بعينها.
وشكرا".
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