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في لبنان
النساء وصناعة السالم

دور المرأة اللبنانية في توطيد السالم
خالل الحرب األهلية
مرييام صفري*
«قُ ِتلَت ابنتنا عىل درج املبنى الذي كنا نقطنه ...بعد مرور ثالثة أسابيع عىل وفاة ابنتي جنى ،كان يل لقاء للتحضري لتظاهرة للمعوقني ،وقد حرضته ... .ال أستطيع أن أقول
بأننا أوقفنا الحرب ،إمنا عىل الرغم من أننا ك ّنا أقلية ،إال أن ذلك ساع َدنا عىل التغلُّب عىل الحرب» .عىل الرغم من مأساتها ،كانت لور مغيزل واحدة من أعمدة األساس يف
حركة بناء السالم.

© عمل فني ملنى أيب وردة

يصادف شهر نيسان  2020الذكرى الخامسة واألربعني للحرب األهلية
اللبنانية ،وهي أحد أطول الحروب يف القرن الحادي والعرشين وأكرثها
دما ًرا .وهي حرب تركت فينا ندوبًا جسدية وعاطفية نظ ًرا إىل وحشيتها
وعبثيتها.
ويف خض ِّم هذه الحرب الفظيعة ،برزت املرأة كبطلة مجربة عىل اتخاذ
أدوار جديدة ضمن العائلة واملجتمع واملجال العام .كانت تعمل بشكل
متواصل عىل ترميم النسيج االجتامعي الهش الذي تُر َِك رث ًّا ومم َّزقًا
بسبب املجازر وحاالت االغتصاب والقناصني والسيارات املفخخة
والقذائف والتهجري ،وتعيد خياطته .ويف فرتات غياب الرجال ،حيث
كانوا إ َّما يحاربون أو موقوفني أو مهجرين أو مفقودين أو أمواتاً –
أصبحت املرأة ،عىل سبيل املثال ال الحرص ،ربَّة األرسة وامل ُعيلة واملم ِّرضة
وموزِّعة املؤن واملفاوِضة واملبا ِدرة بالسالم.
وقد حاولت املرأة اللبنانية ،بشكل فاعل ،كبح غضب الحرب من
خالل املشاركة يف حركات سالم العنفية مثال املسريات واإلرضابات عن
الطعام واالعتصامات واألعامل اإلنسانية وحفالت املصالحة ولقاءات
الصالة .وقد تطوعت وعملت يف منظامت وطنية ودولية حيث نظمت
مخيامت صيفية لألطفال يف لبنان وخارجه ،وساعدت عىل جمع األموال
لذوي اإلعاقات واملصابني بجروح خطرية وأرسلتهم للعالج يف الخارج.
نسقت أعامل اإلغاثة لالجئني والعائالت املهجرة من خالل تأمني
وقد َّ
الحصص الغذائية والبطانيات واملالبس والعالج الطبي واملالجئ.
لقد لعبت املرأة اللبنانية ،بشكل فردي وجامعي ،دو ًرا رئيس ًّيا يف خلق
ما يشبه الحياة الطبيعية لتصبح «املخلِّصة لنسيج املجتمع اللبناين».
وقد أ ّدت دور مخففة الصدمة طوال فرتة الحرب ،وحاولت املساعدة
عىل إلغاء خطوط التامس ،وسعت إىل س ِّد الفجوة ومحو االنقسام يف
بالد حطَّمتها الطائفية التي خلقت الفوىض بني مواطنيها .وقد فاوضت
من أجل السالم يف مجتمعاتها ،وكانت الوسيطة التي َح َمت زوجها
وعائلتها ،وحاولت محاورة رجال امليليشيات يف الطرقات واألطراف
املتحاربة للحفاظ عىل الحوار الب َّناء.
خري مثال عىل هذه املرأة هي إميان خليفة ،مواطنة عادية تح َّولت بني

ليلة وضحاها إىل ناشطة من أجل السالم عندما أجابت بشكل عفوي
عىل السؤال «هل تظنني أن الناس بحاجة إىل إذن للثورة؟» و َد َعت إىل
مسرية سلمية تحتج عىل فظاعات الحرب يف ذكراها العارشة .مل تتحقَّق
املسرية التي سعت إىل تنظيمها يف لبنان بسبب القصف العنيف من
ِقبل األطراف املتحاربةَّ ،إل أ َّن دعوتها ح َّركت اعتصامات يف باريس
ولندن ونيويورك ،وقد أكسبها نشاطها جائزة نوبل البديلة للسالم.
وقد عارضت نعمت كنعان ،املديرة العامة لوزارة الشؤون االجتامعية
يف ذاك الوقت ،وامللتزمة مبوجباتها اإلنسانية من دون كللٍ  ،الحواجز
والتقسيامت امليليشياوية بشجاعة« :مل أستطع يو ًما تح ُّمل سامع أي
يشء س ِّيئ يُحىك من طرف واحد ضد اآلخر ،وكنت أدافع عن املسلمني
عندما يشكو سكان بريوت الرشقية ،وأدافع عن املسيح ِّيني عندما يشكو
سكان بريوت الغربية».
عبن
وقد أثارت الحرب املقاومة من ِقبل الكاتبات اللبنانيات اللوايت َّ
عن مخاوفهن ومقاومتهن إزاء الحرب .كانت إمييل نرص الله وحنان
الشيخ وإيتيل عدنان وإفلني عقاد وجني مقديس حفنة من الكاتبات
اللوايت وث َّق َن تجاربهن وح َّولن معاناتهن اليومية إىل قصص مؤثرة عن
قدرة البرشية عىل الوالدة من جديد والرتاجع والتعاطف.
يف نداء أصبح اليوم شه ًريا ،ر َّددت صداه محطات إذاعية ميليشياوية،
شخصا يف عداد املفقودين
َد َعت وداد حلواين اللبنانيني الذين يعرفون ً
إىل مسرية أمام جامع عبد النارص لطلب الدعم من الحكومة ألجل
أقاربهم وأصدقائهم املفقودين .ونتيجة لهذا العمل ،انبثقت لجنة
عائالت املخطوفني واملفقودين– وكانت هذه واحدة من أوىل امل َّرات
التي تنزل النساء فيها إىل الشارع احتجا ًجا عىل الحرب.
وعىل الرغم من الجهود كافة التي تبذلها املرأة ،وعىل الرغم من
أنها متثل غالبية الناشطني يف تحركات السالم ،وعىل الرغم من ازدياد
مشاركتها يف االتحادات واألحزاب السياسية خالل الحرب ،إال أنها
بقيت مستبعدة عن املشاركة يف مفاوضات السالم وجهود إعادة
اإلعامر ما بعد الحربّ .
ويدل غيابها عن طاوالت املفاوضات وإبعادها
إىل املجال الخاص عىل أن الهياكل الذكورية ميكن أن تتس ّبب بتهميش

املرأة مبجرد استعادة «النظام» .ويف حني أن الحرب اللبنانية كانت
حربًا من دون رابحني ،إلَّ أن املرأة كانت ،يف نهاية املطاف ،من أكرب
الخارسات فيها.
(نص مترجم من اللغة االنكليزية)
*مديرة المعهد العربي للمرأة في الجامعة اللبنانية األميركية
في بيروت
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