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 ٢٠١٩االنتفاضة النسائ�َّة في زمن ثورة تشر�ن األّول 

 ١الد�تورة دن�ا حش�مه بو خلیل

 المشار�ة النسائّ�ة في ثورة تشر�ن، لبنان تصو�ر غراف�كّي یرمز إلى: »الثورة�قونة أ«

 ٢٠١٩تشر�ن األّول  ١٧االنتفاضة النسائ�َّة في زمن ثورة 
المجتمع  لطالما عاشت المرأة في ظّل إحدى أعظم الفضائل التي یدعونا هللا إلى اعتناقها في ح�اة

اللبنانّي أال وهي فضیلة السالم في إطار النظام اإللهّي الذي �قوم على مرّ�ع الحق�قة والعدالة والمحّ�ة 
خ على صخرة إحالل الكرامة اإلنسانّ�ة وحقوق األفراد والجماعات �ما �عّلم ال�ا�ا الطو�اوّي  والحرّ�ة، و�رسَّ

 یوحّنا الثالث والعشرون.

 الذي هو أكثر �كثیر من عدم النزاع. إّنها حالة من السالم

إّنها عملّ�ة تر�وّ�ة طو�لة ودؤو�ة ترمي إلى إحقاق العدالة لألنثى �ما للذ�ر في مجتمعنا، والتنم�ة 
 بروح التضامن والمح�َّة في مناخ الحرّ�ة خدمة لحق�قة وجود اإلنسان على صورة هللا وعلى مثاله.

 ).٢٧: ١س، على صورته... ذ�ًرا وأنثى خلقهما" (تك "وعندما خلق هللا اإلنسان، مثّنى اإلن
                                                   

 .ةة في شؤون األسرة والمرأة اللبنان�َّ ائ�ّ أخّص التر��ة؛  اجتماعد�توراه دولة في علم   ١
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 لفتات سالم - أ
 ١٩٧٠نعود في الذ�رى إلى خطاب قداسة ال�ا�ا بولس السادس في الیوم العالمّي للسالم 

)Chemins de la Paix(  ونستشّف من نصائحه الكر�مة قوله "نحن في حاجة إلى تر��ة أیدیولوجّ�ة
لذي یبدأ في عمق أعماق القلوب... سنخبر عنه وسنط�عه في عادات جدیدة، التر��ة على السالم ا

 ال�شر�َّة المتجّددة وفي فلسفتها وفي سوسیولوجّیتها وفي س�استها".
وعندما ننظر إلى التر��ة ال نغفل ثان�ًة واحدة عن دور األّم الحنون الحك�مة والخبیرة �الفطرة غالً�ا 

 في شؤون السالم المجتمعّي والروحّي.
ّدد قداسة الحبر األعظم ال�ا�ا یوحّنا بولس الثاني في رسالته في "االحتفال �الیوم العالمّي للسالم" ش

ال ُتحصى أّداها رجال ونساء لم �فقدوا األمل وال  Les gestes de paixعلى "أهمّ�ة لفتات سالم 
 استسلموا لإلح�اط".

رّ�وا في ذواتهم مسلكّ�ات دائمة للسالم  تخلق هذه اللفتات تراث حّق وعدالة وتجعل أصحابها الذین
 صّناَع سالم.

فالنساء المر�ِّ�ات المؤتمنات على توج�ه النشء الطالع من أبنائهّن و�ناتهّن، هّن مؤتمنات على نقش 
لى حضارة المحّ�ة؛ حیث هّن بر�ئات من أبنائهّن المبتلین �الطمع إحّس السالم في قلوب ال�شر توّصًال 

 على حقوق اآلخر واست�احة لقمة ع�ش الفقراء من إخوتهم في المجتمع الواحد. والجشع والتعّدي
 و�لى �لِّ أحد. ل أمر اإلنسان إلى الكلّ كِ إّنها المحّرمات المرفوضة إذ إّن هللا �َ 

إّنه القاسم المشترك الذي تمتلكه المرأة أال وهو استعدادها الطب�عّي لإلصغاء إلى صوت الح�اة 
خر�ن، استعداٌد �جعلها مؤهَّلة لتعذ�ة القلوب والكتشاف ما في طّ�اتها من �نوٍز ُتحسن الداخلّ�ة لدى اآل

 سواء. ستثمارها لخیر األشخاص والجماعة على حدٍّ ا

 خطر ه�منة البؤس الماّديّ  - ب
إّنها ظاهرة نتوّقُف علیها �ألم شدید أّال وهي ظاهرة البؤس الماّدّي الذي �فتك �كثیر من اُألسر 

انّ�ة فیرمیها على هامش المجتمع ورّ�ما على هامش األخالق الحمیدة، ما �جعل الفرد اللبنانّي �صارع اللبن
ألجل ال�قاء واإلسراف في النقص �االحتشام في الكالم وفي الل�اس واالبتعاد عن الصالة وع�ش نظام 

انّي النقّي الخالي من الفجور اإلنجیل والصالة المستمّرة. ونتساءل أ�ًضا أین نحن الیوم من المجتمع اللبن
س عِ  االجتماع، ناقوس الخطر  لمَ والخ�انات الزوج�َّة والجرائم العاطفّ�ة... لقد دّق "دور�ها�م"، األب المؤسِّ

في أثر الصراعات المسلَّحة   L’anomie socialeحین حّذر من خطر َتفّشي الفوضى االجتماعّ�ة
ي البؤس الماّدّي �التضامن والتعاضد والعودة إلى الحكمة و�لى واألزمات االقتصادّ�ة، ولقد دعا الى تخطّ 

األسس التر�وّ�ة الحمیدة. وتساهم هذه التر��ة بوجٍه �بیر في بناء اإلنسان الحك�م والمّتزن الساعي إلى 
 االلتزام الجّدّي والمسؤول. 

لذا فإّن المرأة اللبنانّ�ة تع�ش الیوم زوائل األزمة الس�اسّ�ة والمالّ�ة المستفحلة واهتزازاتها، و�ذلك 
شر�اؤها في الوطن من رجال وأطفال وشیوخ، وهي جدیرة �الثقة إذ ألقت ثوب القشور والمظاهر الجمالّ�ة 
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ئق العلم والق�م والحرّ�ة، وانتفضت... إّنها وتأّ�طت وثا ٢البّراقة جانً�ا تلك العنا�ة �جمالها القد�مة العهد
 المرأة الواثقة من مؤّهالتها ومن دورها في مجتمعها إلى جانب الرجل؛

نشكرها مرّددین مع الحبر األعظم یوحّنا بولس الثاني �القول: "شكًرا لِك أّیتها المرأة األّم، إذ تحملین 
سمة هللا لذاك الجنین القادم إلى الح�اة، وتقودین في أحشائك �خبرة فر�دة من الفرح واأللم، فتص�حین �

 خطاه األولى، وتعضدینه في نمّوه، وتكّونین مرجعه على دروب الح�اة،

شكًرا لِك أّیتها المرأة الزوجة التي وّحدت مصیرك �مصیر رجل ال إلى فصام، عبر ر�اط من العطاء 
 المت�ادل، من أجل االّتحاد والح�اة...

ِك امرأة، أغنیت فهمنا العالَم المرأة لمجّرد أّنك امرأة! ف�فضل إدراكك الخاّص �ونَ شكًرا لِك أّیتها 
 ٣وساهمت في توطید العالقات اإلنسانّ�ة في ملء الحق�قة".

أجل لقد مألْت ص�حاُت النساء والفت�ات شوارَع عّدة من مدن لبنان وقراه، �ما رفعت األعالم اللبنانّ�ة 
هؤالء النساء �حقوقهّن وحقوق إخوتهّن في المواطنة �ما یتضّمنه ذلك من  �كّل فخٍر واعتزاز، وطالبت

رتهّن العلمّ�ة وانفتاحهّن على العلم والتكنولوج�ا. لقد أزلن الحواجز و�سرن ا�ر�م وعمل یلیق �جد ع�شٍ 
لى ال�قاء الح�اء �كثیر من القّوة والجرأة وتصدّرن المسیرات وقطعن الطرقات ودّوت أصواتهّن عالً�ا سعً�ا إ

 في وطنهّن والتمّتع �الع�ش الكر�م. 

أّما وقد تأّ�طَن الحر��َّة المحّقة، ف�ظّل الدور األهّم في عملّ�ة النهوض الوطنّي �قع على األّمهات 
اللواتي �ستحوذن بواجب احترام َحّق �ّل إنسان في الح�اة منذ تكو�نه، ألّن انتهاكهّن هذا الحّق هو أساس 

 لالحق في فّخ تبر�ر العنف والقتل والنزاعات المسلَّحة.سقوط أوالدهّن ا

كما أّن ع�َش المرأة مع زوجها فضائَل التفاهم والتصابر والتغافر �منُح اُألسرة خبرًة أولى وحاسمة في 
 فهم السالم الحق�قّي.

ق ین �ساهم في كما أّن السعي لاللتفاِت إلى المعوز�ن والمهمَّشین والعجزة والمهملین والیتامى والمعوَّ
 نسج م�ادئ المحّ�ة والعدالة في قلوب أوالد المرأة بوجٍه دائم، و�رسي أسس المحّ�ة الدائمة.

هنیًئا للبنان نساءه السائرات على درب بناء الوطن َسواس�ة مع شر�كهّن الرجل؛ فالرجل والمرأة مًعا 
�صفات القدرة على االلتزام المعنوّي تحلَّیَن و�ّن النساء یؤلِّفّن خمسین �المئة من الشعب اللبنانّي إأقوى، إذ 

 والمادّي للوصول إلى األفضل.

                                                   
٢  -Saint ons Desiris,Bou Khalil, “Votre beauté en question”, Editi-Mireille Malavat_ Doniguian et Dr. Dounia Hocheimy

Michel, 1991, p. 13. 

siècle avant J.C. … dans les fouilles de Byblos on a trouvé des bracelets en bronze; ils sont ouverts et les  eAu IV

extrémités terminées par une tête d’animal. Des boucles d’oreilles en argent trouvées dans ces mêmes fouilles, sont les 

signes de la coquetterie poussée de la femme phénicienne (Byblos 1) dont parle “Pierre Hubac”: “La funique était 

coquette, recherchée pour son charme et sa beauté”. 
 . ٢، عدد ١٩٩٥ا بولس الثاني، خطا�ه في الیوم العالمّي للسالم یوحنّ   ٣


