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  "محاولة الجمع بين التحرر والتقاليد تؤمن بشيء وتعمل بما ال تؤمن به"                                 

                                       جبران                                                                                 

ور حاولت      ة من العب ؤتمر للبحث والتنقيب عن بواب رأةالم ي طرابلس  الم ف
ھذا  أھميةالمؤتمر على  إدارةاشكر  نأ أودوبالمناسبة . ومعضالت العيش الواحد

وان وز أن . العن ا وترال يج د تاريخ انفق تقبل اث ا أن نستشرف المس وأن  ،إن أردن
  ". اللبنانية"أزماتنا من حد ، علھا تمتجذرة نستمدھا من قيم نضع له أسسا

د" يش الواح رابلس الع ية " ط ي الشخص ة ف ذات المتمثل ن ال ابع م وان ن عن
ً  أكثرقد يكون ھذا المصطلح . الطرابلسية وفي خيارات أھل البلد من كل  أخالصا

ر " العيش المشترك"تي تفرضھا حال معاني التضليل ال بما ھي شعار يشوبه أكث
اني ر السياسي اللبن اقض، اصطنعه الفك ارك . من تن ا نش ا أنن م   يوھمن ي رس ف

و   ا ھ وانين، بينم ام الق اواة أم ا بالمس ل السياسي، ويوھمن ة والعم السياسات العام
دءا من تق ة ب ادئ الديمقراطي سيم المجتمع يقوم على فكرة مناقضة للثوابت والمب

فال معنى أن تكون مبدعاً . المحاصصة بين ھذه الطوائف إلى طوائف، ومن نظام
واب خدمتك للشأن العام، وال صادقاً في وطنيتك وبارعاً في اختصاصك في ، األب

ك ال عمل ي مج اح ف د مت ك مقع ن لطائفت م يك ك إن ل ي وجھ دة ف ن . موص م م ك
 العيش" !عاجز أمام ھذه الحواجزالمواھب تنطوي وكم من التنازالت تقدم ألنك 

تركال ا " مش ور، أم ارات التط ام مس ه أم ث تطرف ن حي دره، م رض ق يش يف الع
د تن،  الواح ادي الف ي تف رص ف ة والح ى المحب ي عل وي،  مبن ائي، عف و تلق فھ

ا ، واالحترام الذي تفرضه األديان ة تاريخي . وھو مترسخ في شخصية أھل المدين
يم  ين ق رأة ب ان دور الم ا ك يش المشترك؟فم د والع يش الواح ا أن  الع وكيف لن

نستثمر  ھذه الدراسة في بناء فكر جديد واستشراف النظم المرنة واآليلة إلى بناء 
  ... دولة الحق

ة      ع غالبي ت م د تم ية أوال، وق ابالت الشخص ى المق ث عل ذا البح ز ھ ارتك
ا  الفة أو أھلھ ادات الس ع القي ة، م ي المدين ائية ف ات النس ي الجمعي ا ف ن عقبھ أو م

ات ي شخصيات عاصروا  .إدارة الجمعي ة ف فھية المتنقل ذاكرة الش ع ال ً وم داثا  أح
ى حد سواء تبيان . وحفظوا تاريخا  من الرجال والنساء عل تعانة باس م االس ا ت كم

ات ح المعلوم ام  لمس اني ع ائي اللبن س النس ة للمجل ي دراس ت 1993ف ، وكان
ائية في طرابلس وا ى . لشمالحصتي الجمعيات النس تبيان خصص إضافة ال اس

ة ة  طائفي ى ممارس ير ال ي تش ة الت اس األدل لوكيات /لقي الل الس ن خ ة م الطائفي

 



  سيس أالتعليم والت:  العام إلىالخاص  من ، فترة ما قبل االستقالل -

  العصر الذھبي: األھليةلى الحرب إمن االستقالل  -

  تفاعل قضايا الجندر :  الفترة المعاصرة -

   والتأسيسالتعليم : من الخاص الى العام ،فترة ما قبل االستقالل -1

ات وصحافة     ل ان تسترده النساء الطليعي ين قب رأةبدأ السجال مع قاسم ام  الم
ين في . التي راجت بمسعى عام من الرجل والمرأة على حد سواء دعى قاسم ام

ر " رأةتحري رأة"، و"1899 الم دة  الم ا" 1900الجدي ى اإلمتث ارة ال ل بالحض
حيث أن التخلف . األوروبية، فاتخذ موضوع المرأة منحا وطنيا أثار ضجة كبيرة

اءلالعربي ھو نتيجة  د . تخلف النس ذا الأصبح وق اخذ ورد طوال في ع وموضھ
رن ا أن  .نصف ق ه علم ي كتاب اوي ف ة الطھط ة "رفاع ي تربي ين  ف د االم المرش

اةتسبب في قرار تعل قد، "1872البنات والبنين  اول ، ويم الفت . سائل الحجابمتن
ي،  ،"المؤيد"في ة باكتإلى المتحررات المناضالت مما دفع بال ك حفن ة مل كالباحث

ام الد الش ادت مسيرة النساء في مصر وب دتھا وق . والحقا ھدى شعراوي التي أي
ن  م يك ا، ل ن ھن ر م رأةتحري ة  الم ادرة لنتيج و بمب ائية ول ة أو نس ود أحادي جھ

ةيجة عناصر مختلفة سياسية رجالية، بل نت ة نھضوية  وأدبي ومتحوالت اجتماعي
  . تؤيد االنفتاح على الغرب مع الحفاظ على الھوية والذات

تاني  ىفي لبنان دعى فارس شدياق وبطرس البس ذ  إل اة من يم الفت دأ . 1849تعل ب
دارس  اح م ل افتت ة بفع ا خاص يحية منھ ا والمس ات العلي دى الطبق يم ل التعل

يم اإلرساليات  اثاألجنبية التي رعت تعل رن التاسع عشر اإلن ادئ . في الق في ب
األمر كانت التلميذات من الطائفة المسيحية، ومن ثم شاع اإلختالط بين الطائفتين 
ة في  يم، وكن قل حين أدخل وجھاء المدينة بناتھم إلى ھذه المدارس من اجل التعل

 



تغرب أن  ال نس اكورة ف ع ب دت م ائي ول ل النس دات العم ات رائ يحيات متعلم مس
ات أنانش ل  الجمعي ن اج ع م انيةدواف د  إنس ارفھن بع ف مع ة، ولتوظي ن جھ م

الذي تنشره ومعارف االنفتاح  اإلنسانقد اكتسبن مفاھيم حقوق ھذا وكن . التخرج
  .  بالذاتجنبية األ اإلرساليات

ويغفلة من الزمن " علىالتعليم  كان ر عزة بيضون، وھو " األنث ى حد تعبي عل
زواج ير لل اب والتحض ن الحج ه س ين مع ذي يح زمن ال رب . ال ت الح ا قام ولم

ق ، كانت سياسة حزب االتحاألولى بالد عن طري ى تتريك ال اد والترقي ترمي ال
ر  ا تحري رأةالمرأة، ودخل في عداد برنامجھ ة األقطارفي  الم ة، -العربي العثماني

دوا  ا األم، فأوف ىوتعليمھا باعتبارھ ات،  إل ا من المعلمات التركي ام فريق الد الش ب
لمتھا ھ ة بسبب الحرب وتس ة المقفل ات االجنبي دارس والكلي د صادروا الم ذه وق

ة دء، . البعث دارسفي الب ذه الم ى ھ ببا في . اقبلت االوساط الشعبية عل وكانت س
يم  إرسال ودة للتعل م والع ا لتلقي العل ى تركي ائية ال ة النس عدد من البعثات التعليمي

ر . في تلك المدارس ى تحري روت ال ي بي رأةوسعى عزمي بك وال ا في  الم راغب
ا من ا ى مستوى غيرھ لمة ال ع مستوى المس ات رف يحيات"لمواطن ي المس ، "يعن

  . 1917فانشا في بيروت ناد للفتاة المسلمة عام 

ى طرابلس حيث " ناجيا خانم"وصلت السيدة القديرة في ھذه األجواء،  وأختھا إل
وم( مدرسة رسمية للبنات  ألولعينت مديرة  ع ). مدرسة النموذج الي تكلم الجمي ي

ن ت ا وع ا وعلمھ ن فھمھ رة وع يتھا الكبي ن شخص ل، فانفتحت ع ي العم ا ف فانيھ
ا ا ودفنت ھن ا فيھ ة حياتھ ى نھاي د ظلت ال كانت . أمامھا بيوت أعيان المدينة، وق

د  ا العدي ه اليھ ان يكن ذي ك تسكن مع أختھا ولم تتزوج بالرغم من التقدير الكبير ال
ة االت المدين ن رج ذكر ... م ة، وتت بض المدين ع ن ر م د كبي ى ح ت إل د تجاوب وق

ذات المسي ة التلمي ي شجعت المواھب والخطاب ديرة الت ذه الم حيات والمسلمات ھ
تألقت من  وقد . والمسرح في كنف المدرسة، وكان لديھا تصميم على ترقية الفتاة

ة  ة العربي يس المرجبين معلمات اللغ ليمى الخطيب( أل اميا شمبور ، )عن س وس
اا ت معلمات بينما كان. فيما بعد ة الفرنسية من فرنس ادر . للغ وال يتب ا ألق ا وفق لن

ات والمدرسات من كل  المستجوبين، أن المدرسة كانت خير مجال للقاء بين البن
ث  ف حي دأتالطوائ داقات ب اك الص و أن . تح كانھا، ول ارة س ل ح ان لك ا ك فعلي

اف تركة  األوق ت مش ي كان ود(واألراض ارة اليھ ارى وح ارة النص ان ). ح وك
اھي، ينت ين الرجال وفي المق ج ب ل اإلختالط رائ ىق و بشكل محدود  إل النساء ول

  .  الرجل أمامترفض الكشف كانت فئات لدى 

 



ائية  - ات النس جيل الجمعي ود تس ىيع ام  إل اء 1899الع اريخ إنش يحي"، ت ر المس " الب
ا السيدات . مريانا المر أسستھاالتي  كان ھدفھا ديني اجتماعي، وكانت تجمع في بيتھ

ل، و الة واالنجي ن الرس ر لھ ات لتفس ااالمي ئھن اجتماعي ل . لتھي رنھا بك ن يستش وك
ا. قضاياھم العائلية ا ومادي د . من ثم تطورت لتطال فئات من الفقراء تساعدھم عيني بع

ر،  يدة الم اة الس توف ين  أوقف ى ح ة ال سالجمعي يخوخة" تأس ت الش اء  "بي ي المين ف
دة من المربية الكبيرة ناتالي عازار التي استحوذت على اسم الجمعية لالستفا بإشراف

  . العلم والخبر مع الجھات الحكومية
  
يةالسيدة " - امى  األرثوذكس ا، )"1906(لعضد اليت ى ھويتھ دل عل  تأسست، اسمھا ي

اني من  بالد تع رك غريغوريوس حداد حين كانت ال د البطري ى ي االحتالل  وطأةعل
ا  لتأليففاستدعى مجموعة من السيدات وخاصة المتعلمات . العثماني جمعية وضع لھ

لبيبة صدقة، ماتيلدا كرم، زھية صائغ، ھيالنة كرم، .  اليتيم إعانةخطة عمل من اجل 
ا اصبحت  دلي من االعضاء، والحق اليصابات رمالوي، حنة عازار والكاتبة برت بن
ة  ي كتاب ة وفصحھا ف درتھا التمويلي ا وق ا وانفتاحھ زة بعلمھ ة متمي رم رئيس ت ك بولي

ة و اللغتين العربي ردھا ب عار وس يةاالش ت الجم. الفرنس ي بن تم االرثوذكس ة المي عي
ات أنشأ، و)1958( ت الطالب ة ) 1991(ت بي ي متابع ات ف اعدة الطالب ل مس ن اج م

  .دراستھن في الجامعات
  
ا  - يدات"أم ة للس ة الماروني ة الخيري ميت "الجمعي ً ، وس ا ة  أيض ةجمعي راء  إغاث الفق

ا أنشأتللسيدات المارونيات، فقد  ار م ام في دوائر كنيسة م ، وحصلت 1920رون ع
ر  تھا . 1946على علم وخب ول"رئيس ل رف ين الجمي ه، "ايل اري رحم اتھا م ، ومؤسس

ع اج رفي اري الح يدة م ولس والس يا ب اري لش ة،  وم د رحم اعدة . ھن ي مس ت ف اھتم
ة غالبيإن فمن أسماء العوائل، وكما يتبين  .الفقراء والمحتاجين والمرضى والمنكوبين

م من االقضية االعضوات  ا للعل ة طلب ى المدين ذين نزحوا إل لمحيطة بطرابلس ومن ال
ام من . وللتجارة ة الش وكانت طرابلس آنذاك مركزا تجاريا وإداريا ھاما بعالقته بوالي

روت . جھة وبالمدن اللبنانية من جھة أخرى ا قورنت ببي ة إذا م ة قديم فطرابلس مدين
  .     الحديثة العھد

يدات " - ة الس ة نھض يةاألرثوجمعي ت)" 1924( ذكس ن  تأسس ة م ادرة كريم بمب
دموا األرض  ة، فق ات الطائف يم بن رجاالت من عائلة غريب وأقرباءھم من أجل تعل

برئاسة وكلف إلى السيدات ). عائلة غريب ومسعد(بجوار كنيسة مار جاورجيوس 
ي يبعة عاص ة ص ا كريم ة إدارتھ أتأ. مھم روم " نش ة لل ات الوطني ة البن مدرس

عملت السيدات . جيع من المطران طحان راعي ابرشية طرابلسبتش" االرثوذكس
ا . التمويل بھدففي الخياطة والتطريز وتقديم الزھر في المآتم واالفراح  د دعمھ وق

ي الزاھ ة أرض ف ديم قطع ا البطرك بتق ة، وكافأھ ن الطائف ورون م ةالميس ن  . ري م
ى القسم الثانوي وفعلت العالقات  نشأتأمينرفا دموس غريب التي  بين الطوائف، إل

اس  ه نح لة ايمي يدة الفاض راف والس ال ص الانج ت  أط ي أفاض ا والت هللا بعمرھ
ر صعيد ين الطوائف عل غي ائم ب اح الق دءا من طالب المدرسة ، بالتبادل واالنفت ب

 



اريخ  ي ت ة ف ول مھم ة تح ر نقط ي تعتب ى الت ة الحرب األول ي نھاي ذاك ف ا آن وكن
ديث اني الح ع اللبن ر و: المجتم ان الكبي ة لبن ن والدة دول الن ع ن االع از م انج

سس طائفية، الى االحصائيات التي أشارت الى أ لىالدستور وتوزيع المناصب ع
ن والدة ال يحيين، وم لمين والمس دد المس ين ع ارب ب ل التق ة عم ي والحرك حزب

ة  ين إالنقابي وق وب ي الحق اواة ف ا  المس ة أھمھ ة  ووطني عارات مطلبي ع ش ى رف ل
ع تشغيل  والمرأةالرجل  الوحماية الطفولة ومن يم  األطف ودخول  اإللزاميوالتعل
رأة ى الم يم  إل ل والتعل ي العم ق ف ل والح وق العم رس اوي واألج ت ، المتس لعب

دور  رأةقضايا  في طرح األساسيالصحافة ال ومشكالت السفور والحجاب  الم
الوقد قدر الزعماء . والمشاركة في العمل السياسي والنشاطات الفنية رأة أعم  الم

ام  اقش ع وري ن ؤتمر الس ث أن الم اء 1920بحي اب النس الة انتخ م . مس نھم ل لك
  ".عدم مالءمة الظروف القائمة"يتفقوا والسبب كان وما زال 

ه غريب نحاس - وه أيمي ه  وتن ذي لعبت ام ال دور الھ ى ال دين"إل ال ذوق عزال ي " اقب ف
ام  األحمر التقارب بين الطوائف من خالل الصليب ذي أسس ع ان  1925ال حيث ك

ز -فرنسيا د تمي اشت لبنانيا وق يدة غرة النق القرب من الس ذاك ب ا آن يدة  في تطوعھ س
  ). عن السيدة القنصل ھيلدا مسعد(مجتمع راقية من ال الصراف 

  
رتأسيس فرع الصليب  يفد للسيدة عز الدين الدور ويعو اني في طرابلس  األحم اللبن

ة أتت إطاراً ، وفي جعله )1946( ا . موحدا لنخبة نسائية فاعلة ال يھم من اي طائف مم
ة ي المدين ا ف ية ودورھ ائية الطرابلس ية النس وين الشخص ياته . صھر تك ن شخص وم

م دروسا في  أعطتماجدة شعراني التي  األوائل التفاني بالعمل التطوعي، ونجوى عل
ة التي . الدين ومنيرفا غريب وليلى حبيب ز بنشاطاته التمويلي دأتتمي ات  ب د راھب عن

ة  ة(المحب ال) العازاري م  بأعم ل دع ن اج ال م اب األطف رزات وثي ن المط ة م تقليدي
أوا أو. حضانة األطفال القائمة لديھن ى السرايا حيث أنش ل األعضاء ال ل ومن ثم انتق

ة.  مدرسة للتمريض ار الشخصيات المحلي ه السنوية كب ذكر ان  .وقد رعى احتفاالت ي
   ...محاضر الجلسات كانت تدون باللغتين العربية والفرنسية، وكان ھنالك كاتبتين

  
د والطرح، )1936( األرثوذكسيةحامالت الطيب  - دافھا، حديثة العھ ر  أھ عمل الخي

ا دا ة . ر عجزةواالحسان ومساعدة البؤساء ولھ ا قيصر نحاس، ادال نعم تھا ادم أسس
عد دا مس ل ھيل الط والقنص ف خ الط، وادال يوس د هللا خ وتين عب الط، ف ت . خ لعب

د  روت وخاصة بع ات بي شخصية ھذه األخيرة دورا بارزا في صلة الوصل مع جمعي

 



  
ث  رينات حي ذ العش روت من ي بي المية ف ائية اإلس ات النس دت الجمعي ين وج ي ح ف

روت ؤتمرات قامت في بي ام ) 1928(شاركت السيدات في م ، وكانت )1933(والش
ادي  ائية تن ب النس اءالمطال يم،  بإلغ ي التعل زواج وف ي ال ت ف وق البن اب، وبحق الحج

وطني،  اإلنتاجوبالقضايا الوطنية ومنھا تمتين اللغة العربية وتاريخ العرب وتشجيع  ال
ات وبالقضايا االجتماعية من حماية الطفول ة عمل الحان ة ومحارب ة والشباب والكھول

ر ار والخم ا... والقم رابلس،  أم ي ط دأت ف وة خجب ةالخط ي  . ول اكورة ھ دار "والب
المية ة اإلس ة ( "اليتيم يدات  أسست) 1936-1935دار اليتيم ن الس رة م د خي ى ي عل

د الواحد( مجملھم من آل الذوق ال )متمولون ولديھم بنك ذوق وعب ى رأسھم إقب ، وعل
ذوقو ة ال ت شخصية . علي د تألق الوق ى  إقب رد عل ن تم ا أول م دين ألنھ ز ال ذوق ع

 ولألسففقط،  تذكر القبعةالكل . عة على الطريقة األوروبيةالحجاب مستبدلة إياه بالقب
م ا ھو أھ ة رف. نسي م د القبع رنج، ولتقلي يمز للتف ذي  األجنب ه المسيحي ال ومن خالل

ىإ إضافة. ثقافته إلىيمثله وينتمي  ا ل دلول ل أنھ رأة م ع في خطاب الم ر مقن جانب غي
رري ن ، . التح انية، ولك ا اإلنس ا ھيبتھ ا، لھ ي انجازاتھ جاعة ف ت ش يدة كان ذه الس ھ

ر  أھلحازت على احترام الجميع واستمالت  ىالخي ان ان  .قضيتھا إل دار  أنجزتفك
  .  في شارع عزمي بك األساسيةاليتيمة التي ما زالت من المنشآت 

  
) 1937(النسائية برئاسة عليا ذوق شوقي األطفالت جمعية رعاية أ، أنشبسنة ھابعد -

رام ذوق الك ن آل ال ة أخرى م ة . وكوكب ذه الجمعي ة ھ ود أھمي راء وتع ن ج الطرح م
رمشروع . الراقي لمشروعھا از، يعب رأة المسلمة  طليعي بامتي دة للم عن إضافة جدي

ائي وعي نس ة ل ة، وانطالق ي المدين ي/ف نبينمجتم/ وطن ا س ي كم م . ع ذات، ل ا بال ھن
ً إالمسيحيات، ولكن كان " تقليد"لى يقتصر التبادل ع ة  المرأةبأھمية دور  يمانا المتفاعل

ا ة مع رز . مع رياح األفكار النھضوية والتقدمية والحداثي ات تب في حين كانت الجمعي
ي والتو وي التعليم اب الترب وة الخط ارت النس مھا، اخت ي اس ديني ف ا ال ه انتماءھ ج

فة  ا ص اوم ، وألصقت بھ وطني المق ائية"ال ن " النس دال م الميةب ت . اإلس د طمئن وق
ا و ا " الرجل الطرابلسي"جمھورھ عارا قومي ي طرح ش ا ف باألساس عن حسن نيتھ

ائد  ايرا للس ا مغ ري"وطني ائي والخي ي ". الرع ات الت ذه الكلم ه ھ ر عن ا يعب ر م وخي
ة أخذتھا من بطاقة دعوة ارسلت للسيدات من أجل د ذكر من . دعم إنشاء الجمعي وق

ود  رة تع ىتذكر ان الفك ري  إل ة ).  ام رضوان الشھال(يمن بحي الة الظريف دأ الرس تب
ة وم  واألنيق دھا  المرح زل وال ى من دعوة إل ي ال ا ف كلھا وطباعتھ ي ش ل "ف و كام أب
ربما كان لدى ھذه العائلة مطبعة على ما أتذكر، إذ  زوقت البطاقة بصور ". البحيري

لةث أي ص ويري ب ريم التص ى التح ت إل اد، ال تم ة األبع رأة :الثي ة  ام رية  أنيق عص
ة ا أجنبي ى ؤشر إت، شاعرية مع ابنة في حجرھا، تقاطيعھ ةل اس التحديث و أھمي االقتب

 



  
اليب تميزت ھذه الجمعية ليس فقط بالخطاب والشكل الحديث، باأل رة الس ل مبتك لتموي

االً وسجلت من تطوعن في التعليم، ماستقطبت من المتعلمات . نشاطاتھا ر  أطف من غي
ارت ، ومسرحياتاد الأعد عملت في و، المسلمين ا اخت ات  أبطااللھ دارس البن من م

انم( ة خ ى تھن درب، و)مدرسة ناجي ل، ليعل دمالتمثي ى مسرح ن عروضا للنساء عق ل
ادل بوكانت مناس. ، أو في مدرسة الروم)وادي العقيق(البيروكه الشھير في التل  ة لتب

لمة ناشئة ة مس ة والمساعدة لمعي ذه ل. الخبرات وإرساء قواعد العيش الواحد والمحب ھ
واتي قمن ف ، أخالقيةوقيم  أبعادلمسرحيات ا ات الممثالت الل ة اسم البن لم تذكر البطاق

ائية ة  والنس ل االدوار الرجالي ق ( بك ا . )6ملح د توكم ة وق ة المزين منت البطاق ض
الينص ال بيروت/مطابع االحدوالمطبوعة في  ال الرجاء عدم : "الت اصطحاب األطف

  . "والخادمات
  

ا  ھكذا بنيت المدرسة طوبا طوبا، ونجحت دمت م ابة التي ق تمالة العناصر الش في اس
ة دافھا النبيل بب أھ اء بس ن عط دمت م ل .  ق وم تفص ه ذوق مظل زاالت"ام نزي " الن

 



  
لكا  اتي، وأم عفت س ة ويمن الميق ن فائق شخصية (ومن السيدات اللواتي أسسن وعمل

، فوزية فضح هللا ميقاتي، )ظريفة، كلمتھا نافذة في مجتمع النساء والرجال في المدينة
ا ارة ذوق التي شغلت مركز رئيسة الحق د .  ويمن ذوق وطبعا السيدة نبيلة كب ا ھن أم

روت للتنسيق ذوق، فقد مث رارا في بي ة م ة مع لت الجمعي ائية المطالب التحركات النس
مع المقاصد ومع ابتھاج قدورة وطيدة التبادل  عالقات وكان .بالحقوق السياسية للمرأة

  ...ومع االتحاد النسائي العربي
  

ة، سارت  ون بصمت الجمعي ا يعمل ون عليھ و األخرى، والقيم نة تل ر وتتطور س تكب
ان غازي ويتطوعون ويند ة سعاد نعم ر للمربي دور الكبي فعون، وال يمكننا أن ننسى ال

ى حد . في إدارتھا ائلي إل المدرسة مختلطة، ال بأس فالتالميذ من بيئة موحدة والجو ع
دى . ما ائدا حتى ل م يكن س وروي، ول ه ث ذا الطرح بحد ذات الياتلكن ھ ا . اإلرس ولم

ة  رت المدرس اكم ة بإرب ؤوليات المترتب ام المس ارم  أم ة مك ا جمعي دت لھ ا، م عليھ
ا و ا لھ وي ملف ااألخالق يد المعونة، وأصبحت توأم تح الحاج سميح مول  إلختالطف
نستنتج من ذلك أن رؤية السيدات كانت . متمنيا على السيدات فصل البنين عن البنات

ازالتن القدم، مغايرة ات تن ائية تتأسس . لتالفي الخالف ات النس ادة، كانت الجمعي وع
  .الوضع منعكساھنا كان ندة الجمعية الرجالية، لمسا

ان  يحي، فك ب المس ي الجان واتھن ف ن أخ ا م لمة دعم ئة المس ات الناش القت الجمعي
رات،  ادل الخب ك تب دھنال ي وح تركن ف ق واش اكل ة العوائ ا والمش اني منھ ي تع لت

اء ظ . النس د أيق يحية ق ادرات المس وا المب ذين دعم دين ال االت ال ذا وإن دور رج ھ
االت النھضة ر الميةج ي  اإلس اندتھن ف ى مس وة وعل م النس ى دع رابلس عل ي ط ف

  . والمعوذين األيتامدور لھن، خاصة عندما كانت األمور تتعلق برعاية  إيجاد

ات ، فكن يشاركن توطدت العالقات والتعاون بين الجمعيات النسائية ة (في النكب النكب
ه . أجل االستقالل النضال من، و...)الطوفان والقضية الفلسطينية، وخالفا لما كان علي

فھن تالقين في . الحال في بيروت، لم تبرز على اإلطالق خالفات معلنة بين الطرفين
ات  دى الراھب المدارس المعدودة في البلد، كما أن أعيان المدينة بدأوا يسجلون بناتھم ل

ة ارات األجنبي ن . الكتساب المھ ات م م البن ة عل وعي بأھمي م ال د تعم أجل سالمة وق
ة ار . العائل ي مس يم ف ن العظ ن دورھ ات ع دى الراھب ن ل واتي درس رت الل د ذك وق

ومارسن صص العھد القديم، قلى الدين المسيحي وعتعرفن كما . االنفتاح على الغرب

 



د  د، فق ا بع ا فيم ت الأم لمات دخل ي مس لك التعليم ي الس دود، ف كل مح و بش دى ول ل
ات  الالراھب اري  أمث ت عك يدة عف ة(الس ذة المدرس بحي  )تلمي ھيد ص ة الش وزوج
  .           الصالح

د من النساء ھنالك العدي. بما أن تاريخ النساء ال تصنعه الجمعيات النسائية لوحدھا 
رف ع واتي ال نع ر نھنالل ا. الكثي د وغيرھ د، أم محم عبية ... أم العب يات ش شخص

خ ... طريفة في األحياء والحواري، أو مھنيات المعات أغفل التاريخ عن ذكرھن ال
ان لقد  ى ك ورة عل ائية التي فجرت ث ة حصتھا من المجالت والصحف النس للمدين

ة اليوسروز اليوسف ، وعرف من بينھا واألميةالجھل  ا التي أصبحت فاطم ف فيم
رية،   حافة المص دة الص ت رائ ي كان د والت وف بع را لط تقبل1938(الفي ) ، المس

ى حين شرعت و. )110.الخطيب ص( ذھاب ال م وفي ال المسلمات في اكتساب العل
اعي . الخارج، تخرجت د ة الرف ا ) 1937(ھدي لمة من دمشق، بينم ة مس أول طبيب

ي ادم ة الطب ف ن كلي رابلس م ن ط ة صيبعة م ى تخرجت انيس ون أول ورغ، لتك ب
واختھا سميا صيبعة كانت ، )129.الخطيب، ص (، )1899(الطبيبات في الشرق 

ات تفضلن الدر، 19في أواخر القرن ، أي في زمنھم. أول صيدالنية  ةساكانت البن
ه  رأةفي الغرب نظرا لقساوة المجتمع في نظرت اإل، للم ان ف ة ك نخراط في الجامع

   .االسترجال السمجيعتبر نوع من 

زوا  ال يسعنا ان ننسى نساءاً و ذكوري، تمي اريخ ال ذكرھم الت م ي داعل ، ونعرف باإلب
التي من خالل اللوحات الفنية  السيدة فضيلة الرافعي زوجة الشيخ نديم الجسرمنھم 
ً ، لنا ھاتركت ً  إرثا ً  تشكيليا ا؟ من. ھاما ا  ترى من علمھ وانأحضر لھ ؟ واألشكال األل
ؤال...  رد لھ ا يجب ان نف دعين ء ربم دعات والمب ةالمب ة دراس ك  .الحق ً ھنال ا  أيض

رازا انطباعي ا ط ان لھ ي ك دين معصراني الت م ال ة عل ن ت... اغنيم دتي ع تكلم وال
ا . األسبوعيةأمھا استقباالت لدى عازفة عود تتردد على البيوت في المناسبات و كم

  :نا أن نقولإذا أجيز لنا أن نلخص ھذه المرحلة يمكنو... معلمة الموسيقى  تذكر 

رن  19ظھرت الجمعيات النسائية في طرابلس منذ أواخر القرن ال -1 وبدايات الق
ة بالعشرين،  انيةھدف المحب درات ميسورات،  . اإلنس ود الفضل لسيدات مقت يع

ين  دارس ورع أن الم امانش ة األيت ائالت المحتاج ات . والع بقت الجمعي د س وق
ا  ين عام اھز الثالث ا ين ى المسيحية بم لمةنشعل ائية مس ة نس ه  .أة أول جمعي لكن

ط  موا الخط ذين رس ال ال ل الرج ن قب ت م ى أت ادرة األول وه أن المب ب أن نن يج
   ...بھا إلى النساء وأوكلوا

أت -2 رك نش ة البط ة ورعاي ة الكنيس يحية بحماي ات المس م. الجمعي ر  ل ن األم يك
زوج والعائل ان ال ا ك ا م ي غالب لمة الت ات المس بة للجمعي ذلك بالنس ن ك مأة م  ھ

  .الممولين لھا

 



ة  -3 ة في الوراث زال فاعل ة التي ال ت ة والقبلي ى العائلي كال الجمعيات اعتمدت عل
  .الرئاسية

ة  -4 ين خاص ال الجھت ائفي لك اب الط فة االنتس من ص ات يتض م الجمعي ان اس ك
بالنسبة للجمعيات المسلمة مقتبسة عن  األسماءكما أن . بالنسبة للجھة المسيحية

ات بي ال : روتجمعي ى سبيل المث امدار "عل روت و اإلسالمية األيت ي بي نشئت أف
ة ، و"1922 المية دار اليتيم رابلس اإلس ي ط ة "1935ف بة لجمعي ذلك بالنس ، ك

ة  الرعاية الطفل في بيروت مقابلة بجمعية رعاي م . في طرابلس األطف ونحن نعل
ة مع  تارتباطاصالت قربى وكيف أن القيمات على ھذه الجمعيات كان لھن  عائلي

  . العاصمة

ات من تشكل -5 ك ت الجمعي ي ذل د، وال يعن ذھبي واح ون م دائي  أيل مضمون ع
اه  راآلتج األمر. خ رويج  ف ة وت ذه الجمعي روعية ھ ق بمش دافھايتعل ام أھ  أم

ً ھي الفئة المستفيدة وكانت . المحسنين همن الطائفة و أيضا وجرت  . المذھب عين
ا بنشاط حتى . ت والتعاضدالعادة ان تتبادل الجمعيات الخدما ما ان تقوم جمعية م

ين  األخرىتھب الجمعيات النسائية   أعضائھابشراء البطاقات والدعم والترويج ب
        .المناصرة والتعاضد ورد الجميل أمن مبد

متعلمة، اجتماعية ومنفتحة، وسفورا في : صورة المرأة غالبا ما كانت واحدة -6
اتھھؤالء النسوة في  تقصيرلبعض ويذكر ا. العديد من األحيان ة نواجب  ...العائلي

ات ديلھا يتضمن عدة طبق ى السفور، ومن رأة عل من . في الثالثينات لم تتجرأ الم
اتتجرأن كن السيدتان سلمى وكافيا بارودي في  وال شاعر طرابلس . األربعين ول

س، .ب.تعمل في األي إحداھنوكانت . ، لما حدث ذلكأخاھمالكبير رجائي بارودي 
اعرة  ا ش ت كافي ذكور(وكان يم ال وان م ا دي ة ) لھ الت المختلط رن الحف وتحض

     .أھل البلدوقد تعرضن لسخرية ومھانة ... .، وتسبحنوالراقصة

7-  ً ويا رابلس نس ي ط ات ف ل الجمعي ن عم م يك ً ل ا ل رعائي ً  وأ ، ب ا ذو منحى  تربوي
  .  وطني

ى  -8 ا عل ة غالب الاعتمدت الحمالت التمويلي ة والمطرزاتالسيد أعم . ات اليدوي
ان  ا ك ا م ذه  األزواجغالب ولي ھ ة مم ي طليع ورين ف ن الميس ة م ة القريب والعائل

ات ية . الجمعي ن التبرعات الكنس ة وم ن جھ اة م ن الزك ات تشكلت م ا أن الھب كم
  .والمؤمنين من جھة أخرى

 هكانت العالقات بين الجانبين على أحلى ما يرام، خاصة أن: األخوة بالرضاعة -9
نساء تبادل الرضاعة، أو المساعدة في الرضاعة حين تكون الدرجت العادة بين 
اھزة ر ج ال . األم غي ن ك اء وم ين النس اعة ب وة بالرض ن األخ ر م رف الكثي فع

يدة الجاھزة والموجودة ترضع (الطرفين  اءات، كانت الس في الصبحيات وفي اللق
ي ذي يبك ل ال ذ. الطف ال ال ن األطف د م ك العدي ذلك ھنال اء ك ن نس عوا م ين رض

 



  العصر الذھبي: من االستقالل إلى الحرب االھلية

 ، مظاھرات في بيروت ضد الفرنسيين، مجموعة نساء من1943 الثاني في تشرين
قط  رج، فيس احة الب ي س رفية ف ن االش يحيات م اء مس ة نس ي بمجموع طة تلتق البس

دة اھرة واح ي مظ دمجان ف وعتين وتن تلط المجم اب وتخ وة الحج ، تعرضت النس
دار  ى م ام 3للرصاص، وعل ت  أي اإلفراجطالب بالد ب االت  ال ذا . عن رج ان ھ وك

وعي السياسي سطينية التي كونالقضية الفل إلىبين المجموعتين مرده الشرخ  ت ال
ي يق . العرب ي للتنس ن عرب ل وط ي ك ائية ف ات النس ت الحرك ، )1938(فانتظم

م  تكلم باس ا ت ة علي ة عربي ا ھيئ ت عنھ رأةوانبثق ة الم ات . العربي ت الجمعي د مال وق
   .المسلمة النشأة إلى البعد العربي، بينما كان التوجه لدى الجمعيات المسيحية لبناني

ة،أنھا وعت المرأة وسرعان ما  ة تستعمل في المناسبات الوطني ى تعبئ  تتحول ال
ةلتعود  ة االجتماعي ة الخيري ى الرعاي دھا ال ذي عمل ال" :أي  بع اال الءم طبيعتھ  ".ي

ة أو المطموسة، وكانت  رأة من األمور المجھول حتى ذلك الوقت، كانت قضايا الم
ى كون. حكرا على بلدان الغرب ا وكان التعامل مع قضاياھا يرتكز ال ا"ھ ول ". أم تق

يئة كان الكالم عن«: مطر رتبط بمختلف الصفات الس الم العربي ي رأة في الع : الم
 .امرأة تابعة... امرأة قاصرة... وعقل صغير امرأة بشعر طويل ونظر قصير«

ذه  ي ھ واءف ت ، األج رابلس وقف ي ط ا ف رفة منزلھ ى ش درة عل ا ع ى ثري ر إل تنظ
بد من تشكيل جمعية  وتنبّھت إلى أنه ال .لفرنسياالنتداب ا في وجهالمظاھرة النسائية 

وق "فأنشأت . نسائية تختلف عن تلك الخيرية أو الرعوية التي كانت منتشرة ة حق لجن
رأة ال  يالً و، وانتظرت ط)1946("الم ل أن تن رقب م والخب دعمھن حظي عمل .العل  ب

ذه . اتھممعاناة األھالي اليومية ومشكالتھم وأزم منا األھالي، ألنه كانت نابع ر ھ تعتب
امطالبالمنحى في الجمعية من الجمعيات النسوية  الحزب الشيوعيھ ة ب . ، وھي ملحق

ر مسيرة النساء ة التي حاولت تغيي رأة الملتزم ذه الم ا  ،يذكر الجميع شخصية ھ لكنھ
 . بغيرھا بالنظام البطركي الذي يبعد النساء من دائرة القرار الحزبي أسوةاصطدمت 

ام  ي ع ي ، تق1952ف رأة ف ب حق الم ائي، بطل ل النس ي العم دات ف يدات رائ دمت س
ً  المشاركة وأصدرت الحكومة، آنذاك، مرسوماً . في العملية السياسية، اقتراعاً وانتخابا
ك التي ". تنتخب وتُنتخب"حق المرأة المتعلمة في أن "يقّر بـ ة ھي تل رأة المتعلم والم
ذا المرسوم،  إالّ أن. المرحلة االبتدائية من التعليم أتمت رأة رفضت ھ وق الم لجنة حق
ام  مطالبة ّدل، ع ذي ُع ر المرسوم ال ، 1953بمساواة المرأة بالرجل، وضغطت لتغيي
 .اللبنانية أن تنتخب وتُنتخب لمرأةاحق ليشكل 

رأة من دون ى قضايا الم اً عل م تقتصر يوم ة، ل رأة اللبناني وق الم ة حق  توّجھات لجن
ل طاولت الشؤون العام ةسواھا، ب ة والمطلبي ى القرى أو  وصول: ة الحياتي اه إل المي

 



ر اإليجابي اح التغيي ا ري د أعطيت المر. الخمسينات حملت معھ راع بع أة حق اإلقت
من طرابلس شاركن  أسماءحنيفة الخطيب . وقد ذكرت د. المشاحنات مع الحكومة

ا،  الفي ھذه الفترة القلقة من تاريخن ة شعبان يكن أمث دمن . نجالء سلطان وحبيب تق
العرائض  ىب ا  إل ن اجل حق االنتخاب وفق وزراء م ة ومجلس ال يس الجمھوري رئ

امال في . من الدستور 7 المتحدة وللمادة األمملشرعة  ل الحق ك وتظاھرن حتى ني
وفزن، بينما لم يكن لمجلس بلدية بيروت،  سيدات 3فكانت مناسبة لترشيح  ،1953

  .، لسيدة من عائلة الرفاعي1963انتخابات  قبلفي طرابلس من ترشيح نسائي 

دميات من األ ات وتق ة مناضالت حزبي ذه الحقب د نشطت في ھ ارية وق حزاب اليس
م يكن لھن  ،لكنو. مثالمن الطرفين، نذكر فكتوريا الشھال  منظماتأن الوانش أي ل

ادي ع و. دور قي القم ى  إط رت البن دد وتغي اعلين ج ل ف ھابي دخ روع الش المش
ة ل و .التقليدي ا لح ة طرف ائية خاص ات النس ي الجمعي ة ف دت الدول اتوج  اآلف

اعي"ت أنشأ، فاالجتماعية ادا بع أعطتالتي " مصلحة العمل االجتم للعمل  تنموي
   .مبادئ العدالة إرساءنحو ارتقى ، الذي العام

روز  اطان ب ا أنم ة منھ غ القديم م يل دة ل ي ف .جدي دة الت ت القاع ذا  تحكمتكان ي ھ ف
ا نماذج المختلفةالوتراكم ، تراكبفي  تتمثل التحول  شھد  .متجاورة ومتعايشة مع

  . لسالعديد من الجمعيات المسلمة في طراب ةذلك الوقت نشأ

لمات" - ابات المس ى "الش ة المنح يحية عالمي ة مس ة لجمعي م ترجم ابات "، واإلس الش
روت وطرابلس" المسيحيات ي بي ا وجود ف ان لھ ي ك باقا . الت ان المسيحي س ا ك دائم

ه اق ب دوة يجب اللح دتھا وضمت . وق اوزت قاع يحيات تج ابات المس ن الش الك  إليھ
ا، ، فاإلنسانية ألھدافھاعضوات مسلمات عملن  تفيدة منھ ة المس ين الفئ رق ب لم تكن تف

ول  و المم المي ھ ائس الع س الكن ا ان مجل لمين، علم يحيين او المس ن المس واء م س
  . لھذه الجمعية األساسي

  
ى  ات الطرابلسية ال درست جھيدة شعبان في المدرسة االميركية، ونشطت في الجمعي

تان  ام  أسس ا   1948ع لمات"فرع ابات المس رابلس" للش ي ط ذه . ف زت ھ وتمي
د نقص البل اريع ت از مش ة بإنج ام : الجمعي ة ع ة ابتدائي واتي  1950مدرس ات الل للطالب

ة  ة مھني ة للخياطة والتفصيل وكانت اول مدرس ة مھني يم، و مدرس اتھن قطار التعل ف
ة  ة قانوني ديره ممرض اني ت ري مج ف خي ة، ومستوص ي المدين ات ف للفتي

 



ن،  عبان يك ة ش يدة حبيب ا الس ت  أختأم د لعب دة فق يدة جھي ذ  أدواراً الس ة من امقيادي  أي
ةفكانت رئيسة اللجنة الخطابية  مثال، . الدراسة ذا ألھمي د في  ھ ذي فق االختصاص ال

ل الرسمية إلىوكانت تدعى . التعليم الحديث . الخطابة وھي صغيرة السن في المحاف
دما. األميركية اإلنجيليةسر لجمعية متخرجات المدرسة  أمين أصبحتثم  انتقلت  وعن
ة أصبحتبيروت  إلى ا في  أمين ان قائم ذي ك اني ال اد النسائي العربي اللبن سر االتح

ل  روت قب بح بي اني"أن يص ائي اللبن س النس ان "المجل اء، ولج روت،  األحي ي بي ف
وقد ألفت التمثيليات التي كانت تعرض . في بيروت اإلسالمية األيتاموعضوا في دار 

ة   افي المناسبات المجتمعية، كما كان يوكل إليھا مھمة نص كلمات االفتتاحي . وإلقاءھ
ل نضوجھا، " ا اكتم بحتولم ة و وأص ة بالمعرف رةاغني ول ع" لخب ا تق ا،  نكم ذاتھ

لمات وأأنش ابات المس ة الش ا "ت جمعي م طفولتھ ت حل ةكان بابھا  وأمني ). 1947(ش
ر  ا تحري ة منھ رأةوالغاي رة  الم م صغيرة، وكبي ا العل دم لھ ان، فنق ل والحرم من الجھ

وأنشأت ". فال تكون عالة على المجتمع. ونعدھا للحياة العملية، لتكسب عيشھا بكرامة
علوم جديدة سكرتاريا وخياطة (طوابق تضمنت مدرسة ابتدائية، مھنية  4من مدرسة 

عر  فيف ش ةوتص ة وآل ة ) كاتب ةومكافح ة للقصص . األمي ت مؤلف يدة كان ذه الس ھ
ام  اھرة والش ان والق ي لبن ة ف ة واالنكليزي االصغيرة ومحاضرة بالعربي ا  وأميرك ولھ

اع  وكتب ترجمت  ة مقاالت في السياسة والدين واالجتم ن  اإلسالم"عن االنكليزي دي
انية ي "، "اإلنس الق ف المالط ة ".  اإلس ؤتمرات عربي ي م رات ف دة م ان ع ت لبن مثل

ىودولية، ومنحتھا الدولة وسام المعارف الذھبي من الدرجة  ام )1950( األول ، ووس
ليمان  األرز، ووسام )1954(االستحقاق اللبناني المذھب  د س ارس في عھ من رتبة ف

  ).  1979(ام اللجنة الوطنية للسنة العالمية للطفل فرنجية، ووس
  
د ). 1964(جمعية التضامن االجتماعي، أسستھا المربية سليمى مولوي الخطيب  - فق

ين  ة ب ث اللحم روم حي ة ال ي مدرس انم، وتابعت ف ا خ د ناجي وذج عن ي النم درست ف
دما. الطالبات تتجاوز االنتماءات الطائفية نھا عن ا ان  كانت في حداثة من س طلب منھ

ديت  دلي بح ةت تقالل  الشرق إلذاع د االس تنھاض بع ي االس رأة ف  1943عن دور الم
ة الق تولم  اإلذاعةمن تكلم في  أوللتكون  دى الرجالھذه المجاذف  ،الصدى الحسن ل
ا ف. "عورة"يعتبروا صوت المرأة محرم أو وكانوا  ل عائلتھ القى ذلك استھجان من قب

 



يم  الى الجمعيةت ھدف تمكين النساء بالعمل في الخياطة والمطرزات، وھي ما زالت تق
ليمى من . ما ينتج محليا ولبنانيا أھممن  ھامشغل، والمعارض السنوية يدة س كرمت الس

اعيقبل الدولة و شاركت في عدة . نالت األوسمة ورفعت من مستوى العمل االجتم
د الناصر اة عب وم وف ا ي ائية منھ ول ان . مظاھرات نس رأةوتق م تكن بدرجة من  الم ل

ى  إال. بنفسھالھا  ال ثقةو. تجد لھا دور في النسيج المديني ، لذا لمالوعي د عل ا نؤك انھ
  .  العائلةھو في  واألول األساسيدورھا 

  
ة مختلطةكان ي، جمعي ادة ت عضوة في الكشاف العرب ى مستوى القي تشمل كل و عل

    ...الفيضان أيام اإلغاثة أعمالالطوائف؟ وتتذكر 
  
 األخرىلقاء موسع مع الجمعيات النسائية  إلىالستينات، دعت الجمعية  أواخروفي  -

د البل ة تفي ذا . دفي المدينة من أجل التنسيق والعمل الموحد في مشاريع جماعي لقي ھ
ر ل . المشروع الصدى الكبي يدة ميمي غبري ى طرابلس الس ى ان أتت ال ق ال ه عل لكن

ن  ت م رب، والق دء الح ي ب روع ف ذا المش ت ھ ل وتبن كندر غبري افظ اس ة المح زوج
دعم ائية . صباحات صابونجي زوج المفتي كل الترحيب وال ات النس فالتأمت الجمعي

لما ى المس اظ عل ويا وللحف ل س ةوالع تللعم ي المدين د ف اك يش الواح ، ولإلمس
وابفتحت . باألخالقيات المتوارثة من كال الطرفين اءدار  أب ام اإلفت ع، وكن  أم الجم

ة ا دعت الحاج ين كلم ذي . يلتق اعي ال وطني للعمل اإلجتم ع ال ي التجم اركن ف د ش وق
ذات ي أنشأه المجتمع األھلي والمدني خالل الحرب في الرابطة الثقافية بھدف السعي ال

ة اب الدول ل غي ي ظ ع ف يم المجتم ا . لتنظ نكم ة  وأنھ اريع رعائي ين مش اتبن  أھمھ
ة تظم. المساعدة في الكتب المدرسية، وتوزيع المساعدات العيني ر  نوان م وخب دون عل

ة اون والمحب ز روح التع ر . بھدف تعزي دور الكبي ان لھن ال انوك روت،  إب اح بي اجتي
ا ص. اغاثية كلما دعت الحاجة وأعمال ن كم د عمل تنكارات، وق ات واس در عنھن بيان

ذ الحرب  ة السالم، ونب ةمن اجل تعميم ثقاف وتعاضدن في دعم مشاريع كل .  األھلي
إدارةالمجلس النسائي اللبناني  إطارانتظامھن في  أعدنوبعد الحرب، . جمعية منھن  ب

اطق ة من كل المن راة اللبناني دير الم ى أن  .الدكتورة امان شعراني التي اكتسبت تق إل
ائية الموحدة تضم  ات النس ر من أصبحت الھيئ ائية ومختلطة،  30اكث ة نس ا جمعي بم

ا  افيھ ار وزغرت ات المجلس و. عك م بانتخاب ا تحك وز شكلت لوبي ان الحظ ان يف  3فك
ة: من طرابلستعاقبن على رئاسته رئيسات  . امان شعراني، اقبال دوغان وفائقة تركي

ا في دعم .وكان لھا ممثلين من الطائفتين ى جانب دورھ ة او  إل المرشحات في البلدي
في دعم  األساسيللمؤسسات الدور إال أن ). غادى ابراھيم، امان شعراني(في النيابة 

 



  
ائية : وان اسم ھذا التجمع يتضمن فحواه ات النس ك الموحدةالھيئ ان ھنال  إصراراً ، ك

ر عن دور  إيجادعلى  ا تعب تھذه الصيغة الرافضة لواقع الحرب والتي انم ه  أعلن عن
لدور، فال عجب مثال ان يكون عنوان جميع شعر بقيمة ھذا اوال. موحداتأنھن النساء 

ام  ة للع ات النيابي ي االنتخاب ر ف ذي ظھ ات ال د البيان ا : " 2000اح دات لكنن نحن عدي
ى ارض مشتركة". واحدة اء عل ى االلتق ا وعل اع دائم ى االجم شمل . كنا ضنينات عل

  ). مكارم االخالق(البيان المذكور المطالب النسائية ووزع في لقاء في الميناء 
  
  :يھا السادة، يعود ھذا النجاح النسائي الى عوامل عدةأ
ن أجل الصالح  - ازالت م ديم التن ى تق اء عل ادت النس ائد، اعت وي الس ام األب ي النظ ف

  .، لذلك لم يفشل المشروع امام الطموحات الفرديةالعائلي
  . العمل التي تقوم به إلثبات الذات إنجاحترغب المرأة في  -

 -  .النزاعات واألزمات حبيا تميل النساء الى حل
ك " جان سكاكوفسكي" وومن سقول الكونغرت - ه ھنال ةان ين النساء  أخوي في تجمع ب

الم  رهالع ديني او غي اءھم ال اون . بغض النظر عن انتم ن اجل التع اء م ادي النس وتن
   ... للخير والعدالة

  
  : نستنتج

ة في  -1 ة غني ات النكانت ھذه الحقب د من الجمعي ائية إنشاء العدي ةالس ، المنحة تقليدي
ا   ذكر منھ ة"ن دمات الخيري اء/ الخ اب "المين د الوھ دين عب ر ال دوى خي تھا ف ، أسس
ي  دي ف اجين وصرف 1965الھن راء والمحت ة للفق اعدة اجتماعي ا مس ة منھ ،  والغاي

ات ة االمھ ائلي وتوعي ة، ومسح الوضع الع ل د. الوصفات الطبي ة "ور وال نغف جمعي
اميا شمبور ة المساعدات اإلجتماعي تھا س ا (في أبي سمرا، وقد أسس ذات ناجي من تلمي

جمعية  إلىإضافة . لألطفالمريض ما زالت قائمة وروضة تدرسة للم نشأتأو، )خانم
ة  ة، وھي جمعي ة الرعي تھاحراس د أسس ابين عب يدة س ة الس ة باباوي ة بمبارك ، وجمعي

يحية داث المس ة االح ر ع ...حماي ي التعبي اء ف اركت النس د ش ع وق ھا لواق ن رفض
ائية حنيفة الحرب، وتذكر  ار)171.ص (الخطيب في كتابھا عن الحركة النس ات ، زي
رئيس الشھيد الحواجز،  وإزالةمنع العنف والفتن من اجل النساء للرؤساء  حيث أن ال

ع كراميرشيد  ة الحواجز من أجل النساء ، قد شجع ودف و إزال اول ا   ...رمزي ذا م ھ
   .فعلن

ه  )جمعية 35( الكبير إنسانيتجمع جحن في االصطفاف في أن النساء ن -2 لم يوازي
ة أي ي المدين ر ف ع آخ ين . تجم ي ح ن ف ة م ات الرجالي ال أو الجمعي تمكن الرج م ي ل

ات 5االنتظام في مظلة تتضمن أكثر من  وإن حصل يكون من أجل مشروع . جمعي

 



ة في حين كانت  -3 ة بحدود طائفي ات التي باتت معزول الحرب قد قوقعت الجمعي
ة، و اطق اللبناني ل المن ي ك ة ف ن ومذھبي ا م يات منھ ة الميليش ت ھيمن ع تح وق

ة،  رابلس المحلي اتحيث قامت  اختلف المشھد في ط دة  الجمعي النسائية الموح
د و. دور الدولة الرعائي والتنموي وأخذتمشتركة  األعمالبالعديد من  شجعت ق

د ھجرة المرأة الحياة اإلقتصادية من جراء دخولھا  في مشاريع ريعية خدماتية بع
ة النشاطات الرجال الى الخليج، وقدمت الجمعيات ال ة والمبدعة ثقافي دافع الراقي ب

ام ال دورت النساء الولعب. امحلية المرأة وطد مكان، مما تمويلي ابر للطوائف الھ ع
 ً د خوفا زالق نحو ھالك البل ان أن . من االن ة فك ى التھدئ قواعد  وإرساءھمت عل

ى  دء الحرب عل ادرة في ب د ان كانت مب ى أمالك الحوار والتسامح بع اظ عل الحف
يحي ار المس ا ...الج ين والمغ دي المدسوس ن أي ا م ا وتھريبھ ى نقلھ ن عل مرين م
  ...الشباب المسلح

ت -4 ة تألق ي مناصب متقدم يدات ف ال : بعض الس ي المج لطان ف يدة انصاف س الس
ي طرابلس، سوسن الصحفي دندنشي أول موالديبلوماسي،  امين ف ة المح بة لنقاب نتس

ام  ي  -5 .1961ع ة ف ديھن مناع ت ل تركة جعل ايا مش و قض يدات ھ ع الس ا جم م
  . االنجراف الطائفي

  
  معاصرة  وتفاعل قضايا الجندر الفترة ال

ائية والمختلطة  ات النس دة من الجمعي في الثمانينات والتسعينات نشأت أنماط جدي
  : في المدينة

وية  - ة نس بغة مطلبي ات ذات ص وي: "جمعي ل النس ف "و" العم مناھضة العن
  ".ضد المرأة

ة ة دفاعي ات مختلط اي: جمعي ة، وقض ة والبيئ ف كاإلعاق اطق والطوائ ابرة للمن ا ع
ة راث والثقاف الل  .الت ن خ ل م دا تمث ا جدي ة وعي ة واإلعاق ب البيئي ت المطال خلق

د  ى ح ل عل رأة والرج ي صفوفھا، للم ف ف ل الطوائ ة لك ة الجامع اركة األھلي المش
واء ة من خالل . س ى المدين تجدة عل ادة مس ة ع ات اإلعاق د أدرجت جمعي ةوق  إقام

ا ھي، وتراجع أما الجمعيات التقليدي. افطارات رمضانية مختلطة ى م ة، فظلت عل
بعض اآلخر موجة العصر ال ، حال بعضھا، وركب ال ة االطف ة رعاي اال جمعي مث

ل وتطبيق التي تحول نضالھا إلى  اقتراح قوانين من أجل احترام شرعة حقوق الطف
زالتعليم،  إلزامية ة إضافة الى برامج تعزي ا المواطني ات ، كم تحولت بعض الجمعي

ين  .ال من مساعدتھن ماديا فقطالى تمكين النساء بد ا ب ة وحدت م ھذه القضايا العام
ة  ة والبيئ ا اإلعاق ان، قوامھ ل لبن ة لك ة جامع يرة وطني وا مس ذين نظم ات ال الجمعي

  . والنساء، من أجل وضع نھاية للحرب األھلية

 



ة"جمعيات نسائية  - ل"ك": طبقي ونز واإلينروي اير من ، "الالي ا شكل مغ ولھم
ن يم وم ة  التنظ ة ناحي ة عالمي اط بأخوي ث االرتب ذه . حي وات ھ ن عض لك

ة ة واإلغاث ال التنمي اركة بأعم ي المش دا ف رحن دورا جدي د ط ات ق . الجمعي
 . فانتظمن على حدة من التنسيق مع الجمعيات األخرى

ة - دمات رعائي دم خ يين، تق اء السياس ن نس د م وج جدي ات لف الح  جمعي لمص
 . شخصية

 .ية أو فقط وھميةجمعيات تابعة لجھات حزبية، عقائد -

ا أھليةطائفية،  ا بينھ ، رعائية، او ذات صبغة مدنية، تشابكت الجمعيات النسائية فيم
ة  ة وثقاف ات الديمقراطي تعينة بالطروح تركة، مس ى ارض مش اء عل ت اإللتق وحاول

ان وق االنس ل . حق ن اج عينات م ي التس ة ف ؤون االجتماعي أت وزارة الش د أنش وق
ارتوطيد التعاون بين المجتم اظم . ع المدني والدولة اآلخذة بخطة االنماء واالعم فتع

 ً ا زا  معولم ا مرك ات، واصبح لھ ة االقتصادية دور المؤسسات والمنظم -في اللجن
اريع ل المش ا لتموي دة، ومنح م المتح ة لالم ة التابع عار ... االجتماعي ن ش رأةفم  الم
ا  درا"والتنمية، باتت المرأة في صلب التنمية إلى أن ادخل حالي ادئ " لجن في مب

  . التنمية

ماھتمت  المرأةالمتحدة  األم د  ب ة عق رأةمعلن ؤتمر 85-75من  الم ذي انتھى بم ، ال
يم  10بعد . عالمي ؤتمر بيجين سنوات أق ذي أحدث بتوصياته  ) 1995(م ورة ال ث

اء  ين النس تب ا وأرغم ادقة عليھ ى المص ة عل ول . الدول داھنتق ن : "إح ت م رجع
ذا . "...بيجين امرأة جديدة ائية الموحدة بالتحضيرات لھ ات النس وقد شاركت الھيئ

اح . سنوات 3المؤتمر من خالل ندوات وورش عمل استغرقت  كانت مناسبة لالنفت
ان  األرضعلى العالم الجديد والمحاور العولمية التي تجمع بين نساء  بعد التقوقع اب

رارقضايا النساء ومشاركتھم في  إزاء اعام اطرح وعيمما . الحرب ام الق ، واقتح
والدراسات  األبحاثتعددت كما ). العنف( انت في البدء محرمةك، "تابو"مواضيع 

الجامعات واصدر دراسات  أساتذةجمع الباحثات اللبنانيات من ت تأسس( المرأةعن 
ة ة . )جندري ت الدول ادوالتزم اركة  بإيج ق المش ل تحقي ن اج بة م ول المناس الحل

ذا الكالم  لألسف. الجنسين ينتكافؤ الفرص بووالمساواة  رجم ھ م يت ا،  ل وان فعلي
ا أو اتخطابجاءت الوعود في  ا . ةالوزاري اتالبيانفي القسم ھن كعملي تعسر  ھنال

  . الذي مازال يحتكر القرار األبويالنظام أو خلخلة مرتكزات  "فكفكة"في 

ا ة وإن غيرت اتجاھھ ا زالت قائم ائية م اح النسويف. لكن المروءة النس تعصف ة الري
ل ل أو مل ث دون كل ةو. وتب ة والعربي ؤتمرات اللبناني دأ الم ل ، ال تھ ات العم وورش

دري  ف الجن بت والتثقي ا الاكس ارات وجمعياتن ارف المھ رةمع وانين  :المعاص الق
ة  ى كاف ة القضاء عل ة واتفاقي كالالمجحف رأة  أش ز ضد الم يداو"التميي ا  –" الس الكوت

فالسياسي كآلية مرحلية للمشاركة في القرار ات مناھضة العن ةووعت ... ، آلي  أھمي
رأةدور  ب، و الم رات ومطال ن تغيي وده م ا تق تمالت توسعت ووم ااس ات  إليھ الجمعي

  )....جمعية وثبة الفتاة من جبل محسن(الناشئة 

 



ذ  اطفكان لطرابلس فريق عمل جدي وناف ى وة قضايا وطنيفي  ىتع ة ال ة محلي تنموي
ة ايا الطفول ب قض ائف ووتضمنت . جان اق الط ق اتف ى تطبي وة إل ات دع اء أالبيان نش

ة، و اء الطائفي ة اللغ ة الوطني يوخ واللجن س الش رار مجل ق الق الل  425تطبي ن خ م
رار  إشراكدعم الى ذلك  أضف. 1998العالمي  المرأةيوم في تظاھرة  النساء في الق

ادر مسبحة مع كل مولد حكوم أصبحتو. الى ذلك اآليلةمن خالل اتخاذ التدابير  ة، تب
د  ."ھأل ما وقتھا"النساء  الى المطالبة بالمشاركة، ودائما كان الرد  ترشيح  تدعموق
ك ن أجل ذل ارف م رامج والمع ديم الب اء وتق ة . النس ذكر حادث ا أن ن ة ھن ن الطراف وم

ا بأبشع الصور رأة في مجتمعن في . غريبة فوجئنا بھا، إال أنھا  تنم على استغالل الم
د اھيري ھ اع جم ة، اجتم ة والبلدب ات االختياري ي االنتخاب اء ف جيع النس ا ف تش فاجأتن

االمرشحات للمخترة بصورة زوجھا بدال منھا على  إحدى د ، الملصق الخاص بھ وبع
امالتالفعلي ھو زوجھا النه يعمل أن المختار ، عرفنا التحقق ، وھو في تخليص المع

ان )... ته سوريةفجنسي(ولكن ال يحق له الترشح . معروف ومشھور في منطقته ذا ك ل
  ...ويستعار اسم زوجته، )المعروفة(يروج لصورته 

  
  :تطورات المعاصرةوھنا ال بد من التوقف أمام ال

  
ان ال -1 ا، ك عارا وطني رح ش اء تط ت النس دما كان ارك عن ارك ويب دعم ويش ع ي جمي
يرة ت( رار مس ق الق ة425طبي وارث المحلي رائلية والك دما )، الحروب االس ا عن ، ام
دعم عو دت اركل ر تھا مش دو األم ثال، يب رار م ي الق دا إذ ف ر تعقي ى أكث رض إل تتع

   ...معلنةمناھضة 
ل  -2 ابير مث ة تع ذه اآلون دني"تعممت في ھ ة المؤسسات"و" المجتمع الم ا ". دول مم

ؤوالً  ع مس ل الجمي تنھاض جع ة االس ي عملي م ي .ف اريع ول ول األساسي لمش د المم ع
ة نفسھا،  الجمعيات النسائية يقتصر على ل الحسنين من الطائف داخلت العطاءات ب ت

   ...، أو وطنيةمشاريع انسانيةلالطوائف دعما بين 
   

دة  واأللفيةتبقى التسعينات  -3 ذھبي الجدي ة العصر ال ز التي بمثاب من حيث المراك
نان، ودالل سلھب . تبوأت فيھا النساء اء األس ة ألطب أول نقيب اجر ك فازت نيال كرم ت

أول عضو ف ج  ك رة دب امين، وبش ة المح أولي نقاب ا  ك اء، كم ة المين ي بلدي عضوة ف
لكن كل .  سميرة بغدادي، ليلى طيشوري ومرفت الھوز كعضوات في بلدية طرابلس

النفوس  مدني إلى الوراء عشرات السنين وتجّذر في خضة سياسية تعود بنا كمجتمع
   ...عصبيات بعيدة عن تراثنا

ات الأصبحت  -4 ة الھيئ ادة تجرب ن ري ا م ا لھ ائية لم ةنس ي المدين ذرة ف د . متج لق
ت  ائية، ونجح رابلس النس ات ط ا جمعي ردت بھ ي تف ة ف ي ترجم د ف يش الواح الع

ة وره المدين أبھى ص ت . ب ن 35طبع نة م امت س ال الص ة النض ي المدين رة ف. ف  ك
كيل نضجت  ى تش ازا أدى إل ال وإنج ائيةعم ة نس تركة  اخوي ايا مش ل قض ين تحم  ب

ة أحيانا، لكنھا صل بعضھا الى حد التطرف تعددية تمجموعات  ل فردي الى عن ك تتع
   .ضيقة

 



  معضالت وتحديات: الخطاب الموحد

ة ومعضالت  كيف يتوحد الخطاب النسائي المعاصر مع تحديات التعصب والطائفي
تبيانات، التعددية واإلنتماءات العقائدية  ائج االس والسياسية المتضاربة؟ في نظرة لنت

  :   يليتوضح ما 

ين  -1 ائيةب وية والنس يس اال : النس رابلس ل ي ط ائي ف اب النس دل الخط بالمعت
ل يبحث . الوسطي المتالقي بين الطوائف والمذاھب ال يعارض خطاب الرجل ب

ة  ر عن رؤي ديل يعب رأةفي ثناياه عن أي تع ك قضية األحوال . الم ى ذل ال عل مث
ى النصوص المقدسة فال تتعرض ال. خالفية بامتيازالشخصية والتي ھي  نساء ال

ة التي  ع سن الحضانة تحجج بالضرورات الحالي تواذ تريد رف من سنين  أطال
دخل سوق  دم ي ان في الق ا ك ه، بينم الدراسة وجعلت الطفل طفال حتى يكمل علم

وانين بأھمية تھذا الطرح يرفق . التاسعة من عمرهالعمل في  التي تطال وحيد الق
ع  ةستطاعبا نيكاھب، فإن لم الطوائف والمذ بيناألطفال  المواطن اللبناني أن يتب

ى  نظراً  قوانين موحدة يكن عل ف، فل ات في نظام الطوائ للالختالف اللأل األق  طف
و دةق ى ( انين موح ع سن الحضانة ال ديل رف ؤخرا تع م م ة  14ت دى غالبي ام  ل ع

ق  )....المذاھب والسنية منھا ات المطالب الخالتجنب تمن ھذا المنطل ة الجمعي في
ع المجموعة "الزواج المدني"ك الي عازار أن تقن ة نات ا حاولت المرحوم ، وعبث
ة ابعض تفسير ال ينفي ارباكا حيال  ذلك. به ات الدولي ألحكام الواردة  في االتفاقي

بسلما فيھا من ال بعض ل ه ال ول أن . يحذر من يداو"كمن يق ة او " الس رر المثلي يب
ا ال. االجھاض اطفعلي ذه النق دخل ھ اتضمن   ت البن  أولي ع النساء وحين تط برف

  . التحفظات يكون مثال على قانون الجنسية

م الديناميكية النسائية في المدينة في المفھوم الغربي للكلمة،  ا نسويتل ال  ةكن يوم
ارت . في الممارسة وال في المطالب رأةاخت ل المدى  الم ري الطوي المسار التغيي

تقارب بين الفقه االسالمي وقوانين األحوال لاسلوك وانتھجت . تفاديا الي صدام
ية، ذه  الشخص رض ھ لوك يفت رةس ن ال األخي امالت"م ت  "مع ن وليس م

  .   باإلجماع و... ھكذا تتالقى النساء". عبادات"ال

دال من : بين الممارسة الطائفية والمدنية -2 ة ب أفضل أن استعمل مصطلح المدني
ي  ه يعن ة، كون ة العلماني دين عبدق ات فصل ال ام الن مؤسس زام الت ع اإللت ة م دول

ة .  بالمعتقد وبما ال يتعارض معه د تكون متباين دة وق للھيئات النسائية اتجاھات معق
 ً ك الظروف، مع أنھا أحيانا م تحمل . تفوقت في الحفاظ على وحدة الصف في أھل ل

يض، استاءت النساء من زجھن المتواصل  ى النق ب، عل السالح يوما كنساء الكتائ
نھن في  م م دم التطرف وك الحروب، وكم منھن استطعن ان يؤثرن في محيطھن لع

  .قطيعةللأعدن ارتباط األخوة بين الطرائف، تفاديا 

على ان النساء  األدلةلمجلس النسائي اللبناني، بينت ل األخيرةفي قراءة لالنتخابات  
ى ا ة عل وانين المبني ر الق ه حان الوقت لتغيي لمحاصصة الطرابلسيات منھن ترى أن

 



ات ت ن رغبتفصح الجمعي ة، ع و الالطائفي ور نح ي العب ا ف رب ھ دما يقت ن عن ولك
تحقاق  أاالس اعي تتلك ات أن . المس ت الدراس د بين ةلق ات التغييري ر  الجمعي ھي أكث

ة دي ة مقراطي ر طائفي ا أكث ات األلكنھ ن الجمعي رىم ود . خ ى وج بب ال ود الس يع
 اءالرجال فيھا، حيث انه ھنالك خوف مبطن وغير معلن من جراء ھيمنة أحد الفرق

  . بين الطوائفوافقية ، وغالبا ما يترجم بتفي قيادة الجمعية

ضمن  األداءالديمقراطية عصية عن التجذر في  :الديمقراطية في الممارسة -3  
ائع. الجمعيات والنسائية منھا ا أمر ش ة فيھ ائلي، والوراث د . فھي تتقيد بالوالء الع وق

ى  ة ال تؤشر ال ابينت الدراسة أن  القواعد المتبع ة نھج . تبني الممارسة الديمقراطي
ة ات ال ديمقراطي ع ممارس ايش م ة ان تتع ات الدوري يمكن لالنتخاب د . ف ن جھ ال م

لوكية ة الس ي الثقاف اءلة ف بة وال مس داورة، ال محاس لطات، ال م ادل الس ي لتب ، فھ
ه ى " الصراع السلمي. "صورة مصغرة عن الواقع اللبناني وتجر عيوب واللجوء ال

الرئيس ال يتغير إال بالموت أو الضرورة . السائد لتجنب الخالفاتالنھج التوافق ھو 
... ، والقرارات مسقطةان مخالفة القوانين شائعة. القصوى ولو أن القانون ال يسمح

ا  دما أم اج تعن ى حت انونإل ديل ق تحداث او تع اء اس اغ بن ة إذ يص اك الكارث ، فھن
  . قياس السلوك الديمقراطيلھذه مؤشرات كافية كل  أليست... لمصلحة فردية

تھا د . إن التعقيد في الديمقراطية يكمن في تفاوت التعريف لھا ولممارس ك ق ود ذل يع
ازل ى التن ذا بينت الدراسات أن النساء  .الى تربية المرأة والى طبيعتھا المبنية عل ل

ق إشكالي تتفادى الخالف وھو ول بيضون، إن ملديھن وباعث للقل ا تق  صدر، وكم
دھن"قلق ھو بالتحديد وجه من ھذا ال رد . التي قمن بإرصانھا في الخاص "تقالي   ي

خرين ومع النساء تكبت خالفاتھن مع اآل"ذلك الن النساء ) 1989(ھرمن ولويس "
دوافع خوفھن من  اغم الجماعة إحداثبشكل خاص، وال ر . "شرخ في تن ا مرن أم

ين من ، لي"غضبھن في تنشئتھن على كبتھو السبب العميق "دلي أن في) 1989( ب
  .ان  الرقي بالممارسة الديمقراطية ليس ھما نسائيا على االطالقجراء ذلك 

كشرط لتحقيق  واألھدافمنذ البدء، سوغت المطالب : االنا وراء القضية العامة -4
فعليا ھناك قضايا شخصية وفردية تتوارى خلف . رفعة الوطن وانتشاله من التخلف

ة األھداف رأةحرر المجتمع ام تحرر ھل ھو ت. العام وت . للم ات البي النساء، ورب
ة،  بالتحديد، بحاجة أن يحققن ذواتھن، وأن يجدن فسحة لھن بعيدة عن مشاكل العائل

 



رار -5 ي الق اركة ف رة : المش ىللم ة  األول ة عن المطالب اء دون موارب تفصح النس
ا كحل  راءيبالكوت رار إج ي صنع الق اركة ف ا ف. للمش رة  المرأة ھن صريحة، مباش

دأ البدا . غير اعتذارية وغير متراجعة ى مب ذ العمل عل ا من ق . 1996كوت ان لفري ك
ا في  وم ونشره في طرح والشمال في المجلس النسائي دورا ھام ذا المفھ ورة ھ بل

يط ى ت المح اءا عل ينبن ود  وصيات بيج ى بن ة  وعل يداو"اتفاقي ة  "الس ى الخط وعل
المرأة ة للنھوض ب اء ت ... العربي ن النس بلك ة  تجن ا السياس ا عالم رى فيھ ة وت عام

ورا من العمل السياسي، ): "1999" (فيشر" يقول  .فاسدا دي النساء نف غالبا ما تب
  ".فتحاول تحييد الجمعية عن ھذا المجال قدر المستطاع

دري -6 وعي الجن ال و: ال ين األجي ا ب الف ھن ور الخ فيتمح ين الطوائ يس ب . ل
ردا ر تم ابة أكث ات الش دريا، والجمعي ة جن ة منمط ات التقليدي نجح . الجمعي م ت ذا ل ل

يدات فع رارالس عيد الق ى ص ة عل ي خاص التغيير الجل ا ب دما . لي حت عن ان ترش أم
الھا نتخابات، أيقنت أن االستعداد والتھيئة النسائية غير كافية شعراني لال  في حملتھ
ة ووانھا ال تست رة مرتھن  ةمسلوبطيع أن تعتمد على الجمعيات خاصة أن ھذه األخي

  . سرةعلى تجنب المعارك الخات السيدات دااعت. اإلرادة

ات المواھب واستقدمت العروض : اإلضافات الثقافية واإلبداعية -7 رعت الجمعي
ة رب األھلي ام الح ذ أي ك من ور وذل ف الجمھ أنھا تثقي ن ش ي م ة الت ة الراقي . الثقافي

ين(فشھدنا كبار الفنانين  ا  أم راث(الباش ى الت ة المحافظة عل وغيراغوسيان ) جمعي
ون ال( يقى والفن جيع الموس ة تش ةجمعي ات/جميل ازفين ...)ثقاف م الع ى أھ ، إضافة إل

يقيين والمسرحيين  ق (والموس د حوراني، رفي ل، ولي د عق ا، ولي رحمن الباش د ال عب
  ....).   علي أحمد،

ال تزال الجمعيات النسائية متعسرة في التعايش مع التقدم  :المرأة والتكنولوجيا -8 
ة التكنولوجي، و وتالكواء ال تستعمل النسغالبي قمبي ا يعي ا  ر، م اء النضال وم ارتق

   .ةغطاجماعة ضيعسر التحول الى 

 



ھد : من ھن المنتسبات -9 ا نش ل أنن ى الميسورات، ب را عل ات حك د الجمعي م تع ل
ا أو  ال، فأمسى لكل حارة جمعيتھ ظاھرة مقلقة ترى في الجمعيات وسيلة لربح الم

درين واب المقت ى أب ة عل ا المتنافس ول . جمعياتھ د"تق ابي، و ، "أم محم اح انتخ مفت
ع شأن  اء لرف رأةشخصية شعبية مقتدرة وظريفة، تعمل في أحد األحي رة،  الم الفقي

م  450000ستوات تنتظر ميلغ  5أنھا ما زالت منذ  ى العل ة للحصول عل ليرة لبناني
ر رة من ... والخب بة كبي ذا وإن نس ن ب أعضاءھ ات يعمل ا الجمعي ات، وم دة جمعي ع

زة منھن لھن عال %40يقارب ال  ر طائفتھنقات ممي ا ، مع اآلخر من غي ا م بينم
  .  زالت الجمعيات الرعائية تتكون من مذھب واحد بشكل عام

ات -10 ي الجمعي ن ھ ة،  :م ة تربوي ة، عائلي ة وطني ة، ثقافي ة رعائي ات ديني جمعي
ة جمعية فروع نسائية لمساندة  ائي، تابع ة تتجنب الخطاب النس رجال، برامج خيري

رأةتتجاھل وضع النساء فيھا، ديمقراطية تربط قضايا سياسيا، تقدمية  التغيير،  الم ب
ى استنھاض  د والمحدث، تسعى إل مدنية، تغييرية، كلھا تنظيمات تتعايش مع التقلي

ة والت ل المواطني أخرىأالمجتمع وتفعي ة بدرجة أو ب . ثير في رسم السياسات العام
  .  الطروحات العالميةوقد جاءت مسوغات ھذا التحول بالتفاعل والتالقي مع 

ى النساء وكسر جدار : المرأة والعنف -11 ع عل ان تناول مسائل مثل العنف الواق
ة  دفاع وحماي ي ال ل ف ذي فش ائم ال ائفي الق ام الط ة للنظ خاصالصمت مالم  األش

ائم وبالتالي، فھي . وتحقيق العدالة والمساواة رة في النظام الق تح ثغ ة لف مناسبة محق
ة المرأةعلى دونية  دراتھا العقلي ، مھما كانت طائفتھا، وطفوليتھا النفسية وقصور ق
ى القائم  األبويى خلخلة النظام عل المرأة لعمتلذا . واألخالقية من خالل التعدي عل

  . مرتكزاته ببطء ولكن باستمرارية

ه ت نفس ي الوق دا ف دا وتقلي اء تجدي ل النس ل عم ى . يحم ات عل ين محافظ ا بق جميع
د م يع.  التقالي ي ل رقن ف نھن افت لوبادين الرجال لك ر. األس دن  األكث را عم ىجھ  إل

ا . استمالة الرجال لقضياھن رمم ة أثم وانين المجحف ديل الق ى تع ة . إل  اإلسالميينفئ
زال ترفض المسقط من الخارج، و ا ت د االجھي م ة تعي ة تابع ادات تفئ ة ھ الرجالي

ع  إسالميةنواة لنسوية في حين يشھد العالم ظاھرة  ،ذاتھا ايرتف د  صوتھا النھ تجھ
ادة ة ن إلع ن وجھ راءة النصوص م ر نق اف ظ ة واالنص ن العدال ة ع ائية باحث س

  . الموجودين في جوھر الدين

  ؟ األبويالنظام خرقت النساء ھل يمكننا أن نستنتج ان 

اعملھا في العام عزز خبرتھا،  - ا ومكنھ دعم من ھو  أصبح. ورفعھ ا ل ا موقع لھ
ة  ابحاج م. إليھ ا ل ي  لكنھ ا ينف افي مم ي الثق اعي السياس ع االجتم اھض الواق تن
  .  مھمة للنساء إضافاتحصول 

  . إنتاجهبالتنميط الجندري بل تعيد  تتأثرالنسائية المحلية ال  األدبياتان  -

 



ة، باتت النساء تجاھر في ل ةمن مناصرة المجتمع ومشارك - لرجل في المواطني
  .عن رؤية خاصة ھا رح بعضلعب دور في الحياة العامة، وتصا لرغبتھ

ين الطوائف - وار ودي ب اك ج ة، ھن ة الطائفي ن الناحي دي ، م اب التقلي ين الخط ب
ة ة الخيري ات التقليدي ين الجمعي تحدث، ب اب المس ين والخط در ، ب ات الجن جمعي

دة منفتحة . والمواطنة وذلك دون غلبة لنمط على آخر ر مقي ة حرة غي انھا مواكب
ة و ات العربي ى االتجاھ ةعل ات الدولي ته االتفاق ا كرس ة انفتاح ة والمحلي . العالمي

دى  ل ل د ويتفاع د  والتجدي اور التقلي اعي يج ل االجتم بح العم ل وأص افك  األطي
درياو ترفض  لمرأةا تالقت، واأللوان ك النظام الجن اس، ففي ذل ر ، ال ب غ تعبي ابل

ة إضافةعن  ا العام ى حياتن ؤثر في ، والنساء عل ازاتھن ھي مكون م ر انج التغيي
   ) 2009يوم المرأة العالمي  -تقول ليندا مطر(! سنتابع الطريق. االجتماعي

رأةيجب ان يتمحور عمل  - ةحول  الم روح الوطني ع ال ة ونشر و رف تكريس المواطن
ى عدموبناء ثقافة وممارسة،  قيمھا ائم عل ى أساس  نظام ق واطنين عل ين الم ز ب التميي

  .فكري ديني أو مذھبي أو حزبي أو جنسي أو
  
دة لم تعد منظماتنا فتية، عليھا أن - ة،  تبتكر أساليب عمل جدي في التعامل مع األزم

، وللتأثير على )أي وسيلة أخرى  انترنيت أو(وفي البحث عن أفضل أساليب للتحرك 
 . وفي تغيير المفاھيم والقوانين المجحفة فتيل الفتن وإطفاءالمواطنين في درء 

   
زا - ين ال ھناك تميي ة ب اط السلوك والممارسات المنبثق ة وانم جنسين تكرسه الثقاف

رات. عنھا ا ھذه الثقافة تتصف بدينامية مرتفعة، فالمرأة  التي واجھت كل المتغي  م
ة ى المشاركة الفعلي ادرة عل اء الحقيقي زالت حاضرة وق ى و. في البن ات عل التحرك

  .  في المستقبل لتغييرل قائدةالحركة النسائية جعل من تعديل القوانين لن تتوقف لت
  

د ھار جھودثمالنسوة قطف تيتطلب ذلك جھودا ومثابرة وصبرا وتحديا، قد ال  ن، ق
ه ت الترك ة لألجي م  !القادم ا دامت ال يھ رن م ر في الق اح التغيي دأت 21ري ل مع  ب ك

  ...، متعددات متوحدات في النضالاألطياف
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	                                 "تؤمن بشيء وتعمل بما لا تؤمن به محاولة الجمع بين التحرر والتقاليد"
	                                                                                 جبران                                     
	    حاولت العبور من بوابة المؤتمر للبحث والتنقيب عن المرأة في طرابلس ومعضلات العيش الواحد. وبالمناسبة أود أن اشكر إدارة المؤتمر على أهمية هذا العنوان. لا يجوز أن نفقد تاريخا وتراثا إن أردنا أن نستشرف المستقبل، وأن نضع له أسسا نستمدها من قيم متجذرة، علها تحد من أزماتنا "اللبنانية". 
	"طرابلس العيش الواحد" عنوان نابع من الذات المتمثلة في الشخصية الطرابلسية وفي خيارات أهل البلد. قد يكون هذا المصطلح أكثر أخلاصاً من كل معاني التضليل التي تفرضها حال "العيش المشترك" بما هي شعار يشوبه أكثر من تناقض، اصطنعه الفكر السياسي اللبناني.  يوهمنا أننا نشارك  في رسم السياسات العامة والعمل السياسي، ويوهمنا بالمساواة أمام القوانين، بينما هو  يقوم على فكرة مناقضة للثوابت والمبادئ الديمقراطية بدءا من تقسيم المجتمع إلى طوائف، ومن نظام المحاصصة بين هذه الطوائف. فلا معنى أن تكون مبدعاً في خدمتك للشأن العام، ولا صادقاً في وطنيتك وبارعاً في اختصاصك، الأبواب موصدة في وجهك إن لم يكن لطائفتك مقعد متاح في مجال عملك. كم من المواهب تنطوي وكم من التنازلات تقدم لأنك عاجز أمام هذه الحواجز! "العيش المشترك" يفرض قدره، من حيث تطرفه أمام مسارات التطور، أما العيش الواحد فهو تلقائي، عفوي،  مبني على المحبة والحرص في تفادي الفتن، والاحترام الذي تفرضه الأديان،  وهو مترسخ في شخصية أهل المدينة تاريخيا. فما كان دور المرأة بين قيم العيش الواحد والعيش المشترك؟ وكيف لنا أن نستثمر  هذه الدراسة في بناء فكر جديد واستشراف النظم المرنة والآيلة إلى بناء دولة الحق... 
	    ارتكز هذا البحث على المقابلات الشخصية أولا، وقد تمت مع غالبية الجمعيات النسائية في المدينة، مع القيادات السالفة أو أهلها أو من عقبها في إدارة الجمعيات. ومع الذاكرة الشفهية المتنقلة في شخصيات عاصروا أحداثاً وحفظوا تاريخا  من الرجال والنساء على حد سواء. كما تم الاستعانة باستبيان لمسح المعلومات في دراسة للمجلس النسائي اللبناني عام 1993، وكانت حصتي الجمعيات النسائية في طرابلس والشمال. إضافة الى استبيان خصص لقياس الأدلة التي تشير الى ممارسة  طائفية/لاطائفية من خلال السلوكيات الإنتخابية، والى وعي نسائي/نسوي وإلى برامج مشتركة،  ورؤى وطنية وردات فعل إبان الأزمات. شملت الإستمارة بطاقة تعرف على الجمعية، وعلى الأوضاع الديمغرافية والاجتماعية والمهنية للمنتسبين فيها، إضافة إلى  اتجاهاتهم ومواقفهم تجاه الديمقراطية والتنميط الجندري، وسوف نوجز مؤشراتها ومبيناتها خلال البحث... وقد كان لي الحظ أن أشارك بالعديد من المواقف والآليات، بحكم وجودي في صلب العمل النسائي اللبناني، وأن أتابع النشاطات عن كسب، وان أقوم بكل موضوعية بمراجعة وتقييم ونقد للذات، قبل الإفصاح عن خصوصيات العمل النسائي والعيش الواحد... أين العيش الواحد من الخطاب النسائي، ماذا حملت المرأة من منطلقات للتأثير في العام، او للتغيير في بنى مؤسساته. وهل اثر ذلك فعليا على هويتها العامة والخاصة؟ سوف نقسم البحث إلى 3 مراحل تاريخية، لكننا لن نلتزم بالسرد إلا بما هو مفيد بإشكالية العيش الواحد:
	- فترة ما قبل الاستقلال،  من الخاص إلى العام:  التعليم والتأسيس 
	- من الاستقلال إلى الحرب الأهلية: العصر الذهبي
	- الفترة المعاصرة:  تفاعل قضايا الجندر 
	1- فترة ما قبل الاستقلال، من الخاص الى العام: التعليم والتأسيس 
	   بدأ السجال مع قاسم امين قبل ان تسترده النساء الطليعيات وصحافة المرأة التي راجت بمسعى عام من الرجل والمرأة على حد سواء. دعى قاسم امين في "تحرير المرأة 1899"، و"المرأة الجديدة 1900" الى الإمتثال بالحضارة الأوروبية، فاتخذ موضوع المرأة منحا وطنيا أثار ضجة كبيرة. حيث أن التخلف العربي هو نتيجة لتخلف النساء. وقد أصبح هذا الموضوع في اخذ ورد طوال نصف قرن. علما أن رفاعة الطهطاوي في كتابه "المرشد الامين  في تربية البنات والبنين 1872"، قد تسبب في قرار تعليم الفتاة، وتناول مسائل الحجاب. مما دفع بالمناضلات المتحررات إلى الكتابة في "المؤيد"، كالباحثة ملك حفني، ولاحقا هدى شعراوي التي أيدتها وقادت مسيرة النساء في مصر وبلاد الشام. من هنا، لم يكن تحرير المرأة نتيجة لجهود أحادية أو نسائية ولو بمبادرة رجالية، بل نتيجة عناصر مختلفة سياسية وأدبية ومتحولات اجتماعية نهضوية تؤيد الانفتاح على الغرب مع الحفاظ على الهوية والذات. 
	في لبنان دعى فارس شدياق وبطرس البستاني إلى تعليم الفتاة منذ 1849. بدأ التعليم لدى الطبقات العليا والمسيحية منها خاصة بفعل افتتاح مدارس الإرساليات الأجنبية التي رعت تعليم الإناث في القرن التاسع عشر. في بادئ الأمر كانت التلميذات من الطائفة المسيحية، ومن ثم شاع الإختلاط بين الطائفتين حين أدخل وجهاء المدينة بناتهم إلى هذه المدارس من اجل التعليم، وكن قلة في بدايات القرن العشرين. وكانت العلاقة بين الراهبات والاعيان والفعاليات جيدة جدا. تتكلم الذاكرة المدينية عن نخوة الشيخ محمد الجسر الذي امن الاعاشات للراهبات أبان الحرب. 
	فلا نستغرب أن باكورة العمل النسائي ولدت مع رائدات مسيحيات متعلمات انشأن الجمعيات من اجل دوافع إنسانية من جهة، ولتوظيف معارفهن بعد التخرج. هذا وكن قد اكتسبن مفاهيم حقوق الإنسان ومعارف الانفتاح الذي تنشره الإرساليات الأجنبية بالذات.  
	كان التعليم على "غفلة من الزمن الأنثوي" على حد تعبير عزة بيضون، وهو الزمن الذي يحين معه سن الحجاب والتحضير للزواج. ولما قامت الحرب الأولى، كانت سياسة حزب الاتحاد والترقي ترمي الى تتريك البلاد عن طريق المرأة، ودخل في عداد برنامجها تحرير المرأة في الأقطار العربية-العثمانية، وتعليمها باعتبارها الأم، فأوفدوا إلى بلاد الشام فريقا من المعلمات التركيات، وقد صادروا المدارس والكليات الاجنبية المقفلة بسبب الحرب وتسلمتها هذه البعثة. في البدء، اقبلت الاوساط الشعبية على هذه المدارس. وكانت سببا في إرسال عدد من البعثات التعليمية النسائية الى تركيا لتلقي العلم والعودة للتعليم في تلك المدارس. وسعى عزمي بك والي بيروت الى تحرير المرأة راغبا في رفع مستوى المسلمة الى مستوى غيرها من المواطنات "يعني المسيحيات"، فانشا في بيروت ناد للفتاة المسلمة عام 1917. 
	في هذه الأجواء، وصلت السيدة القديرة "ناجيا خانم" وأختها إلى طرابلس حيث عينت مديرة لأول مدرسة رسمية للبنات ( مدرسة النموذج اليوم). يتكلم الجميع عن شخصيتها الكبيرة وعن فهمها وعلمها وعن تفانيها في العمل، فانفتحت أمامها بيوت أعيان المدينة، وقد ظلت الى نهاية حياتها فيها ودفنت هنا. كانت تسكن مع أختها ولم تتزوج بالرغم من التقدير الكبير الذي كان يكنه اليها العديد من رجالات المدينة... وقد تجاوبت إلى حد كبير مع نبض المدينة، وتتذكر التلميذات المسيحيات والمسلمات هذه المديرة التي شجعت المواهب والخطابة والمسرح في كنف المدرسة، وكان لديها تصميم على ترقية الفتاة. وقد  تألقت من بين معلمات اللغة العربية أليس المرج (عن سليمى الخطيب)، وساميا شمبور فيما بعد. بينما كانت معلمات  اللغة الفرنسية من فرنسا. يتبادر لنا وفقا لأقوال المستجوبين، أن المدرسة كانت خير مجال للقاء بين البنات والمدرسات من كل الطوائف حيث بدأت تحاك الصداقات. فعليا كان لكل حارة سكانها، ولو أن الأوقاف والأراضي كانت مشتركة (حارة النصارى وحارة اليهود). وكان الإختلاط رائج بين الرجال وفي المقاهي، ينتقل إلى النساء ولو بشكل محدود لدى فئات كانت ترفض الكشف أمام الرجل.  
	- "جمعية نهضة السيدات الأرثوذكسية (1924)" تأسست بمبادرة كريمة من رجالات من عائلة غريب وأقرباءهم من أجل تعليم بنات الطائفة، فقدموا الأرض بجوار كنيسة مار جاورجيوس (عائلة غريب ومسعد). وكلف إلى السيدات برئاسة كريمة صيبعة عاصي مهمة إدارتها. أنشأت "مدرسة البنات الوطنية للروم الارثوذكس" بتشجيع من المطران طحان راعي ابرشية طرابلس. عملت السيدات في الخياطة والتطريز وتقديم الزهر في المآتم والافراح بهدف التمويل. وقد دعمها الميسورون من الطائفة، وكافأها البطرك بتقديم قطعة أرض في الزاهرية. من  مينرفا دموس غريب التي أنشأت القسم الثانوي وفعلت العلاقات بين الطوائف، إلى انجال صراف والسيدة الفاضلة ايميه نحاس أطال الله بعمرها والتي أفاضت بالتبادل والانفتاح القائم بين الطوائف عل غير صعيد، بدءا من طلاب المدرسة التابعة للجمعية حيث درست، إلى الجمعيات حيث نشطت والتقت مجددا مع أصحاب العمر من الطوائف الأخرى. فأدى هذا التخالط إلى المشاركة في العادات خلال صيام رمضان والفصح.  تؤكد السيدة نحاس على دور أباها الذي كان يتردد الى المقاهي، ملتقى أعيان البلد من الطرفين، والذي كان يصر أن  تسلم على أصدقاءه متى جاءوا البيت... وحتى لما توفي أخاها، أغلق سوق التل خلال مرور جنازنه. 
	وكنا آنذاك في نهاية الحرب الأولى التي تعتبر نقطة تحول مهمة في تاريخ المجتمع اللبناني الحديث: من الاعلان عن ولادة دولة لبنان الكبير وانجاز الدستور وتوزيع المناصب على أسس طائفية، الى الاحصائيات التي أشارت الى تقارب بين عدد المسلمين والمسيحيين، ومن ولادة العمل الحزبي والحركة النقابية إلى رفع شعارات مطلبية  ووطنية أهمها  المساواة في الحقوق وبين الرجل والمرأة وحماية الطفولة ومنع تشغيل الأطفال والتعليم الإلزامي ودخول المرأة إلى سوق العمل والحق في العمل والتعليم والأجر المتساوي، لعبت الصحافة الدور الأساسي في طرح قضايا المرأة ومشكلات السفور والحجاب والمشاركة في العمل السياسي والنشاطات الفنية. وقد قدر الزعماء أعمال المرأة بحيث أن المؤتمر السوري ناقش عام 1920 مسالة انتخاب النساء. لكنهم لم يتفقوا والسبب كان وما زال "عدم ملاءمة الظروف القائمة".
	لاقت الجمعيات الناشئة المسلمة دعما من أخواتهن في الجانب المسيحي، فكان هنالك تبادل الخبرات، واشتركن في وحدة العوائق والمشاكل لتي تعاني منها النساء. هذا وإن دور رجالات الدين الذين دعموا المبادرات المسيحية قد أيقظ رجالات النهضة الإسلامية في طرابلس على دعم النسوة وعلى مساندتهن في إيجاد دور لهن، خاصة عندما كانت الأمور تتعلق برعاية الأيتام والمعوذين. 
	 بما أن تاريخ النساء لا تصنعه الجمعيات النسائية لوحدها. هنالك العديد من النساء اللواتي لا نعرف عنهن الكثير. أم العبد، أم محمد وغيرها... شخصيات شعبية طريفة في الأحياء والحواري، أو مهنيات لامعات أغفل التاريخ عن ذكرهن الخ... لقد كان للمدينة حصتها من المجلات والصحف النسائية التي فجرت ثورة على الجهل والأمية، وعرف من بينها روز اليوسف التي أصبحت فاطمة اليوسف فيما بعد والتي كانت رائدة الصحافة المصرية،  الفيرا لطوف (1938، المستقبل) (الخطيب ص.110). وحين شرعت المسلمات في اكتساب العلم وفي الذهاب الى الخارج، تخرجت د. هدية الرفاعي (1937) أول طبيبة مسلمة من دمشق، بينما تخرجت انيسة صيبعة من طرابلس من كلية الطب في ادمبورغ، لتكون أولى الطبيبات في الشرق (1899)، ( الخطيب، ص.129)، واختها سميا صيبعة كانت أول صيدلانية. في زمنهم، أي في أواخر القرن 19، كانت البنات تفضلن الدراسة في الغرب نظرا لقساوة المجتمع في نظرته للمرأة، فالإنخراط في الجامعة كان يعتبر نوع من الاسترجال السمج. 
	ولا يسعنا ان ننسى نساءاً لم يذكرهم التاريخ الذكوري، تميزوا بالإبداع، ونعرف منهم السيدة فضيلة الرافعي زوجة الشيخ نديم الجسر من خلال اللوحات الفنية التي تركتها لنا، إرثاً تشكيلياً هاماً. ترى من علمها؟ من أحضر لها الألوان والأشكال؟ ... ربما يجب ان نفرد لهؤلاء المبدعات والمبدعين دراسة لاحقة. هنالك أيضاً غنيمة علم الدين معصراني التي كان لها طرازا انطباعيا... تتكلم والدتي عن عازفة عود تتردد على البيوت في المناسبات ولدى استقبالات أمها الأسبوعية. كما تذكر  معلمة الموسيقى ... وإذا أجيز لنا أن نلخص هذه المرحلة يمكننا أن نقول:
	1- ظهرت الجمعيات النسائية في طرابلس منذ أواخر القرن ال19 وبدايات القرن العشرين، بهدف المحبة الإنسانية.  يعود الفضل لسيدات مقتدرات ميسورات، انشأن المدارس ورعين الأيتام والعائلات المحتاجة. وقد سبقت الجمعيات المسيحية بما يناهز الثلاثين عاما على نشأة أول جمعية نسائية مسلمة. لكنه يجب أن ننوه أن المبادرة الأولى أتت من قبل الرجال الذين رسموا الخطط وأوكلوا بها إلى النساء... 
	2- نشأت الجمعيات المسيحية بحماية الكنيسة ورعاية البطرك. لم يكن الأمر كذلك بالنسبة للجمعيات المسلمة التي غالبا ما كان الزوج والعائلة من أهم الممولين لها.
	3- كلا الجمعيات اعتمدت على العائلية والقبلية التي لا تزال فاعلة في الوراثة الرئاسية.
	4- كان اسم الجمعيات يتضمن صفة الانتساب الطائفي لكلا الجهتين خاصة بالنسبة للجهة المسيحية. كما أن الأسماء بالنسبة للجمعيات المسلمة مقتبسة عن جمعيات بيروت: على سبيل المثال "دار الأيتام الإسلامية في بيروت وأنشئت 1922"، ودار اليتيمة الإسلامية في طرابلس 1935"، كذلك بالنسبة لجمعية رعاية الطفل في بيروت مقابلة بجمعية رعاية الأطفال في طرابلس. ونحن نعلم كيف أن القيمات على هذه الجمعيات كان لهن صلات قربى وارتباطات عائلية مع العاصمة. 
	5- تشكلت الجمعيات من لون مذهبي واحد، ولا يعني ذلك أي مضمون عدائي تجاه الآخر. فالأمر يتعلق بمشروعية هذه الجمعية وترويج أهدافها أمام المحسنين. وكانت الفئة المستفيدة هي أيضاً من الطائفة والمذهب عينه.  وجرت العادة ان تتبادل الجمعيات الخدمات والتعاضد. ما ان تقوم جمعية ما بنشاط حتى تهب الجمعيات النسائية الأخرى بشراء البطاقات والدعم والترويج بين أعضائها من مبدأ المناصرة والتعاضد ورد الجميل.      
	6- صورة المرأة غالبا ما كانت واحدة: متعلمة، اجتماعية ومنفتحة، وسفورا في العديد من الأحيان. ويذكر البعض تقصير هؤلاء النسوة في واجباتهن العائلية... في الثلاثينات لم تتجرأ المرأة على السفور، ومنديلها يتضمن عدة طبقات. من تجرأن كن السيدتان سلمى وكافيا بارودي في الأربعينات. ولولا شاعر طرابلس الكبير رجائي بارودي أخاهم، لما حدث ذلك. وكانت إحداهن تعمل في الأي.ب.س، وكانت كافيا شاعرة (لها ديوان ميم الذكور) وتحضرن الحفلات المختلطة والراقصة، وتسبحن.... وقد تعرضن لسخرية ومهانة أهل البلد.   
	7- لم يكن عمل الجمعيات في طرابلس نسوياً، بل رعائياً أو تربوياً ذو منحى وطني.  
	8- اعتمدت الحملات التمويلية غالبا على أعمال السيدات اليدوية والمطرزات. غالبا ما كان الأزواج والعائلة القريبة من الميسورين في طليعة ممولي هذه الجمعيات. كما أن الهبات تشكلت من الزكاة من جهة ومن التبرعات الكنسية والمؤمنين من جهة أخرى.
	9- الأخوة بالرضاعة: كانت العلاقات بين الجانبين على أحلى ما يرام، خاصة أنه درجت العادة بين النساء تبادل الرضاعة، أو المساعدة في الرضاعة حين تكون الأم غير جاهزة. فعرف الكثير من الأخوة بالرضاعة بين النساء ومن كلا الطرفين (في الصبحيات وفي اللقاءات، كانت السيدة الجاهزة والموجودة ترضع الطفل الذي يبكي. كذلك هنالك العديد من الأطفال الذين رضعوا من نساء مأجورات، أو جيران لسبب ما...)  كان حدثا للذكرى مدى الحياة (خاصة إذا كانوا من الطائفة ذاتها حيث لا يجوز زواج الأخوة بالرضاعة). 
	من الاستقلال إلى الحرب الاهلية: العصر الذهبي
	في تشرين الثاني 1943، مظاهرات في بيروت ضد الفرنسيين، مجموعة نساء من البسطة تلتقي بمجموعة نساء مسيحيات من الاشرفية في ساحة البرج، فيسقط الحجاب وتختلط المجموعتين وتندمجان في مظاهرة واحدة، تعرضت النسوة للرصاص، وعلى مدار 3 أيام طالبت بالإفراج عن رجالات  البلاد. وكان هذا الشرخ بين المجموعتين مرده إلى القضية الفلسطينية التي كونت الوعي السياسي العربي. فانتظمت الحركات النسائية في كل وطن عربي للتنسيق (1938)، وانبثقت عنها هيئة عربية عليا تتكلم باسم المرأة العربية. وقد مالت الجمعيات المسلمة النشأة إلى البعد العربي، بينما كان التوجه لدى الجمعيات المسيحية لبناني. 
	وسرعان ما وعت المرأة أنها تتحول الى تعبئة تستعمل في المناسبات الوطنية، لتعود بعدها الى الرعاية الخيرية الاجتماعية أي : "العمل الذي يلاءم طبيعتها". حتى ذلك الوقت، كانت قضايا المرأة من الأمور المجهولة أو المطموسة، وكانت حكرا على بلدان الغرب. وكان التعامل مع قضاياها يرتكز الى كونها "أما". تقول مطر: «كان الكلام عن المرأة في العالم العربي يرتبط بمختلف الصفات السيئة: «امرأة بشعر طويل ونظر قصير وعقل صغير... امرأة قاصرة... امرأة تابعة.
	الخمسينات حملت معها رياح التغيير الإيجابي. أعطيت المرأة حق الإقتراع بعد المشاحنات مع الحكومة. وقد ذكرت د. حنيفة الخطيب أسماء من طرابلس شاركن في هذه الفترة القلقة من تاريخنا، أمثال نجلاء سلطان وحبيبة شعبان يكن. تقدمن بالعرائض إلى رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء من اجل حق الانتخاب وفقا لشرعة الأمم المتحدة وللمادة 7 من الدستور. وتظاهرن حتى نيل الحق كاملا في 1953، فكانت مناسبة لترشيح 3 سيدات لمجلس بلدية بيروت، وفزن، بينما لم يكن في طرابلس من ترشيح نسائي قبل انتخابات 1963، لسيدة من عائلة الرفاعي.
	وقد نشطت في هذه الحقبة مناضلات حزبيات وتقدميات من الأحزاب اليسارية وانشأن المنظمات من الطرفين، نذكر فكتوريا الشهال مثلا. ولكن، لم يكن لهن أي دور قيادي. ومع إطلاق المشروع الشهابي دخل فاعلين جدد وتغيرت البنى التقليدية. ووجدت الدولة في الجمعيات النسائية خاصة طرفا لحل الآفات الاجتماعية، فأنشأت "مصلحة العمل الاجتماعي" التي أعطت بعدا تنمويا للعمل العام، الذي ارتقى نحو إرساء مبادئ العدالة. 
	ان بروز أنماط جديدة لم يلغ القديمة منها. فكانت القاعدة التي تتحكم في هذا التحول  تتمثل في تراكب، وتراكم النماذج المختلفة متجاورة ومتعايشة معا. شهد ذلك الوقت نشأة العديد من الجمعيات المسلمة في طرابلس. 
	3- في حين كانت الحرب قد قوقعت الجمعيات التي باتت معزولة بحدود طائفية ومذهبية في كل المناطق اللبنانية، ومنها من وقع تحت هيمنة الميليشيات المحلية، اختلف المشهد في طرابلس  حيث قامت الجمعيات النسائية الموحدة بالعديد من الأعمال مشتركة وأخذت دور الدولة الرعائي والتنموي. وقد شجعت المرأة الحياة الإقتصادية من جراء دخولها في مشاريع ريعية خدماتية بعد هجرة الرجال الى الخليج، وقدمت الجمعيات النشاطات الثقافية الراقية والمبدعة بدافع تمويلي، مما وطد مكانة المرأة محليا. ولعبت النساء الدور الهام العابر للطوائف خوفاً من الانزلاق نحو هلاك البلد. فكان أن همت على التهدئة وإرساء قواعد الحوار والتسامح بعد ان كانت مبادرة في بدء الحرب على الحفاظ على أملاك الجار المسيحي... على نقلها وتهريبها من أيدي المدسوسين والمغامرين من الشباب المسلح...
	في الثمانينات والتسعينات نشأت أنماط جديدة من الجمعيات النسائية والمختلطة في المدينة: 
	- جمعيات ذات صبغة مطلبية نسوية : "العمل النسوي" و"مناهضة العنف ضد المرأة".
	جمعيات مختلطة دفاعية: عابرة للمناطق والطوائف كالإعاقة والبيئة، وقضايا التراث والثقافة. خلقت المطالب البيئية والإعاقة وعيا جديدا تمثل من خلال المشاركة الأهلية الجامعة لكل الطوائف في صفوفها، للمرأة والرجل على حد سواء. وقد أدرجت جمعيات الإعاقة عادة مستجدة على المدينة من خلال إقامة افطارات رمضانية مختلطة. أما الجمعيات التقليدية، فظلت على ما هي، وتراجع حال بعضها، وركب البعض الآخر موجة العصر، مثالا جمعية رعاية الاطفال التي تحول نضالها إلى اقتراح قوانين من أجل احترام شرعة حقوق الطفل وتطبيق إلزامية التعليم، إضافة الى برامج تعزيز المواطنية، كما تحولت بعض الجمعيات الى تمكين النساء بدلا من مساعدتهن ماديا فقط. هذه القضايا العامة وحدت ما بين الجمعيات الذين نظموا مسيرة وطنية جامعة لكل لبنان، قوامها الإعاقة والبيئة والنساء، من أجل وضع نهاية للحرب الأهلية. 
	- جمعيات نسائية "طبقية": ك"اللايونز والإينرويل"، ولهما شكل مغاير من ناحية  التنظيم ومن حيث الارتباط بأخوية عالمية. لكن عضوات هذه الجمعيات قد طرحن دورا جديدا في المشاركة بأعمال التنمية والإغاثة. فانتظمن على حدة من التنسيق مع الجمعيات الأخرى. 
	- جمعيات لفوج جديد من نساء السياسيين، تقدم خدمات رعائية لمصالح شخصية. 
	- جمعيات تابعة لجهات حزبية، عقائدية أو فقط وهمية.
	طائفية، أهلية، رعائية، او ذات صبغة مدنية، تشابكت الجمعيات النسائية فيما بينها وحاولت الإلتقاء على ارض مشتركة، مستعينة بالطروحات الديمقراطية وثقافة حقوق الانسان. وقد أنشأت وزارة الشؤون الاجتماعية في التسعينات من اجل توطيد التعاون بين المجتمع المدني والدولة الآخذة بخطة الانماء والاعمار. فتعاظم دور المؤسسات والمنظمات، واصبح لها مركزا  معولماً في اللجنة الاقتصادية-الاجتماعية التابعة للامم المتحدة، ومنحا لتمويل المشاريع... فمن شعار المرأة والتنمية، باتت المرأة في صلب التنمية إلى أن ادخل حاليا "الجندر" في مبادئ التنمية. 
	اهتمت الأمم المتحدة بالمرأة معلنة عقد المرأة من 75-85، الذي انتهى بمؤتمر عالمي. بعد 10 سنوات أقيم مؤتمر بيجين (1995)  الذي أحدث بتوصياته ثورة بين النساء وأرغمت الدولة على المصادقة عليها. تقول إحداهن: "رجعت من بيجين امرأة جديدة...". وقد شاركت الهيئات النسائية الموحدة بالتحضيرات لهذا المؤتمر من خلال ندوات وورش عمل استغرقت 3 سنوات. كانت مناسبة للانفتاح على العالم الجديد والمحاور العولمية التي تجمع بين نساء الأرض بعد التقوقع ابان الحرب. مما طرح وعيا عاما إزاء قضايا النساء ومشاركتهم في القرار، واقتحام مواضيع "تابو"، كانت في البدء محرمة (العنف). كما تعددت الأبحاث والدراسات عن المرأة (تأسس تجمع الباحثات اللبنانيات من أساتذة الجامعات واصدر دراسات جندرية). والتزمت الدولة بإيجاد الحلول المناسبة من اجل تحقيق المشاركة والمساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين. للأسف لم يترجم هذا الكلام  فعليا، وان جاءت الوعود في خطابات القسم هنا أوفي البيانات الوزارية. عمليا هنالك تعسر في "فكفكة" أو خلخلة مرتكزات النظام الأبوي الذي مازال يحتكر القرار. 
	الخطاب الموحد: معضلات وتحديات
	كيف يتوحد الخطاب النسائي المعاصر مع تحديات التعصب والطائفية ومعضلات التعددية والإنتماءات العقائدية والسياسية المتضاربة؟ في نظرة لنتائج الاستبيانات، توضح ما يلي:   
	1- بين النسوية والنسائية: الخطاب النسائي في طرابلس ليس الا بالمعتدل الوسطي المتلاقي بين الطوائف والمذاهب. لا يعارض خطاب الرجل بل يبحث في ثناياه عن أي تعديل يعبر عن رؤية المرأة. مثال على ذلك قضية الأحوال الشخصية والتي هي خلافية بامتياز. فلا تتعرض النساء الى النصوص المقدسة واذ تريد رفع سن الحضانة تحجج بالضرورات الحالية التي أطالت من سنين الدراسة وجعلت الطفل طفلا حتى يكمل علمه، بينما كان في القدم يدخل سوق العمل في التاسعة من عمره. هذا الطرح يرفق بأهمية توحيد القوانين التي تطال الأطفال بين الطوائف والمذاهب، فإن لم يكن باستطاعة المواطن اللبناني أن يتبع قوانين موحدة نظراً للاختلافات في نظام الطوائف، فليكن على الأقل للأطفال قوانين موحدة (تم مؤخرا تعديل رفع سن الحضانة الى 14 عام  لدى غالبية المذاهب والسنية منها...). من هذا المنطلق تتجنب الجمعيات المطالب الخلافية ك"الزواج المدني"، وعبثا حاولت المرحومة ناتالي عازار أن تقنع المجموعة به. ذلك لا ينفي ارباكا حيال تفسير بعض الأحكام الواردة  في الاتفاقيات الدولية لما فيها من اللبس يحذر منه البعض. كمن يقول أن "السيداو" يبرر المثلية او الاجهاض. فعليا لا تدخل هذه النقاط ضمن أوليات النساء وحين تطالبن برفع التحفظات يكون مثلا على قانون الجنسية. 
	في المفهوم الغربي للكلمة، الديناميكية النسائية في المدينة لم تكن يوما نسوية لا في الممارسة ولا في المطالب. اختارت المرأة المسار التغييري الطويل المدى تفاديا لاي صدام. وانتهجت سلوك التقارب بين الفقه الاسلامي وقوانين الأحوال الشخصية، سلوك يفترض هذه الأخيرة من ال"معاملات" وليست من ال"عبادات". هكذا تتلاقى النساء... و بالإجماع.   
	2- بين الممارسة الطائفية والمدنية: أفضل أن استعمل مصطلح المدنية بدلا من العلمانية، كونه يعني بدقة فصل الدين عن مؤسسات الدولة مع الإلتزام التام بالمعتقد وبما لا يتعارض معه.  للهيئات النسائية اتجاهات معقدة وقد تكون متباينة أحياناً، مع أنها تفوقت في الحفاظ على وحدة الصف في أهلك الظروف. لم تحمل السلاح يوما كنساء الكتائب، على النقيض، استاءت النساء من زجهن المتواصل في الحروب، وكم منهن استطعن ان يؤثرن في محيطهن لعدم التطرف وكم منهن أعدن ارتباط الأخوة بين الطرائف، تفاديا للقطيعة.
	 في قراءة للانتخابات الأخيرة للمجلس النسائي اللبناني، بينت الأدلة على ان النساء الطرابلسيات منهن ترى أنه حان الوقت لتغيير القوانين المبنية على المحاصصة الطائفية في المجلس، على مستوى القيادة، بينما يرى 1/6 أن الاضمن هو في تعاقب الرئاسة بين الطائفتين. وحين أن المناطق الأخرى كرست المذهبية على مستوى نائبات الرئيسة، نرى أن المنطقة الوحيدة التي تجاهلت بموضوعية الاختيار على المعيار الطائفي هي محافظة الشمال، مكتفية بطرح شعارات الكفاءة والأهلية. هذا وقد كان المجلس النسائي في بيروت حريصا على وحدته مذ توحد بعد الإستقلال. لكن بعض الممارسات برزت بيت الحين والآخر أدت إلى انشقاق بعض الجمعيات (الجامعيات اللبنانيات واتحاد الجامعيات مثلا... ). 
	تفصح الجمعيات عن رغبتها في العبور نحو اللاطائفية، ولكن عندما يقترب الاستحقاق تتلكأ المساعي. لقد بينت الدراسات أن الجمعيات التغييرية هي أكثر ديمقراطية لكنها أكثر طائفية من الجمعيات الأخرى. يعود السبب الى وجود الرجال فيها، حيث انه هنالك خوف مبطن وغير معلن من جراء هيمنة أحد الفرقاء في قيادة الجمعية، وغالبا ما يترجم بتوافقية بين الطوائف. 
	  3- الديمقراطية في الممارسة: الديمقراطية عصية عن التجذر في الأداء ضمن الجمعيات والنسائية منها. فهي تتقيد بالولاء العائلي، والوراثة فيها أمر شائع. وقد بينت الدراسة أن  القواعد المتبعة لا تؤشر الى تبني الممارسة الديمقراطية نهجا. فيمكن للانتخابات الدورية ان تتعايش مع ممارسات لا ديمقراطية. لا من جهد لتبادل السلطات، لا مداورة، لا محاسبة ولا مساءلة في الثقافة السلوكية، فهي صورة مصغرة عن الواقع اللبناني وتجر عيوبه. "الصراع السلمي" واللجوء الى التوافق هو النهج السائد لتجنب الخلافات. الرئيس لا يتغير إلا بالموت أو الضرورة القصوى ولو أن القانون لا يسمح. ان مخالفة القوانين شائعة، والقرارات مسقطة... أما عندما تحتاج إلى استحداث او تعديل قانون، فهناك الكارثة إذ يصاغ بناء لمصلحة فردية... أليست كل هذه مؤشرات كافية لقياس السلوك الديمقراطي. 
	إن التعقيد في الديمقراطية يكمن في تفاوت التعريف لها ولممارستها. قد يعود ذلك الى تربية المرأة والى طبيعتها المبنية على التنازل. لذا بينت الدراسات أن النساء تتفادى الخلاف وهو إشكالي لديهن وباعث للقلق، وكما تقول بيضون، إن مصدر هذا القلق هو بالتحديد وجه من "تقاليدهن" التي قمن بإرصانها في الخاص. يرد   "هرمن ولويس (1989) ذلك لان النساء "تكبت خلافاتهن مع الآخرين ومع النساء بشكل خاص، والدوافع خوفهن من إحداث شرخ في تناغم الجماعة". أما مرنر (1989) فيدلي أن "السبب العميق هو في تنشئتهن على كبت غضبهن"، ليبين من جراء ذلك ان  الرقي بالممارسة الديمقراطية ليس هما نسائيا على الاطلاق.
	4- الانا وراء القضية العامة: منذ البدء، سوغت المطالب والأهداف كشرط لتحقيق رفعة الوطن وانتشاله من التخلف. فعليا هناك قضايا شخصية وفردية تتوارى خلف الأهداف العامة. هل هو تحرر المجتمع ام تحرر للمرأة. النساء، وربات البيوت بالتحديد، بحاجة أن يحققن ذواتهن، وأن يجدن فسحة لهن بعيدة عن مشاكل العائلة، تسد فراغا لديهن، وعمل الجمعيات يسمى بالعطاء لذا فهو وسيلة مقبولة للخروج إلى العام ولاكتساب محبة الناس ولتثبيت الثقة بالذات ولممارسة التأثير في الرأي العام. تقول قيادات في مجال التنمية العالمية ان المنظمات النسائية القاعدية المنتشرة في كل أنحاء العالم ستكون لها القوى الرئيسية لإحلال العدالة الاجتماعية في القرن 21. فقد عهدن إلى  طمئنة الرجل عن قدسية الدور الأهم في البيت. وانتهجن مبدأ السلاسة وليس التسلط لنيل ما تريده. لذا بقيت الحركة النسائية تحت جناح الاحزاب والجمعيات الرجالية خوفا من اللحاق بالنسوية الغربية. ولذا لم تطرح المرأة قضاياها "عارية" اذا صح التعبير، (المصطلح لعزة بيضون).  تقول كيوان: "هنالك خجل في الوعي النسوي يتلطى النساء وراءه بالعمل الاجتماعي، ...  هو تشبثا بالمفاهيم التقليدية" (1993).   
	5- المشاركة في القرار: للمرة الأولى تفصح النساء دون مواربة عن المطالبة بالكوتا كحل إجراءي للمشاركة في صنع القرار. فالمرأة هنا صريحة، مباشرة  غير اعتذارية وغير متراجعة. بدا العمل على مبدأ الكوتا منذ 1996. كان لفريق الشمال في المجلس النسائي دورا هاما في طرح وبلورة هذا المفهوم ونشره في المحيط بناءا على توصيات بيجين وعلى بنود اتفاقية  "السيداو" وعلى الخطة العربية للنهوض بالمرأة...  لكن النساء تتجنب السياسة عامة وترى فيها عالما فاسدا. يقول " فيشر" (1999): "غالبا ما تبدي النساء نفورا من العمل السياسي، فتحاول تحييد الجمعية عن هذا المجال قدر المستطاع".
	6- الوعي الجندري: يتمحور الخلاف هنا بين الأجيال وليس بين الطوائف. الجمعيات التقليدية منمطة جندريا، والجمعيات الشابة أكثر تمردا. لذا لم تنجح السيدات فعليا بالتغيير الجلي خاصة على صعيد القرار. عندما ترشحت أمان شعراني للانتخابات، أيقنت أن الاستعداد والتهيئة النسائية غير كافية لها في حملتها وانها لا تستطيع أن تعتمد على الجمعيات خاصة أن هذه الأخيرة مرتهنة ومسلوبة الإرادة. اعتادت السيدات على تجنب المعارك الخاسرة. 
	7- الإضافات الثقافية والإبداعية: رعت الجمعيات المواهب واستقدمت العروض الثقافية الراقية التي من شأنها تثقيف الجمهور وذلك منذ أيام الحرب الأهلية. فشهدنا كبار الفنانين (أمين الباشا (جمعية المحافظة على التراث) وغيراغوسيان (جمعية تشجيع الموسيقى والفنون الجميلة/ثقافات...)، إضافة إلى أهم العازفين والموسيقيين والمسرحيين (عبد الرحمن الباشا، وليد عقل، وليد حوراني، رفيق علي أحمد،....).   
	 8- المرأة والتكنولوجيا: لا تزال الجمعيات النسائية متعسرة في التعايش مع التقدم التكنولوجي، وغالبية النساء لا تستعمل الكومبيوتر، ما يعيق ارتقاء النضال وما يعسر التحول الى جماعة ضاغطة. 
	9- من هن المنتسبات: لم تعد الجمعيات حكرا على الميسورات، بل أننا نشهد ظاهرة مقلقة ترى في الجمعيات وسيلة لربح المال، فأمسى لكل حارة جمعيتها أو جمعياتها المتنافسة على أبواب المقتدرين. تقول "أم محمد"، مفتاح انتخابي، و شخصية شعبية مقتدرة وظريفة، تعمل في أحد الأحياء لرفع شأن المرأة الفقيرة، أنها ما زالت منذ 5 ستوات تنتظر ميلغ 450000 ليرة لبنانية للحصول على العلم والخبر... هذا وإن نسبة كبيرة من أعضاء الجمعيات يعملن بعدة جمعيات، وما يقارب ال 40% منهن لهن علاقات مميزة مع الآخر من غير طائفتهن، بينما ما زالت الجمعيات الرعائية تتكون من مذهب واحد بشكل عام.  
	10- من هي الجمعيات: جمعيات دينية رعائية، ثقافية وطنية، عائلية تربوية، فروع نسائية لمساندة جمعية رجال، برامج خيرية تتجنب الخطاب النسائي، تابعة سياسيا، تقدمية تتجاهل وضع النساء فيها، ديمقراطية تربط قضايا المرأة بالتغيير، مدنية، تغييرية، كلها تنظيمات تتعايش مع التقليد والمحدث، تسعى إلى استنهاض المجتمع وتفعيل المواطنية والتأثير في رسم السياسات العامة بدرجة أو بأخرى. وقد جاءت مسوغات هذا التحول بالتفاعل والتلاقي مع الطروحات العالمية.  
	11- المرأة والعنف: ان تناول مسائل مثل العنف الواقع على النساء وكسر جدار الصمت ملامة للنظام الطائفي القائم الذي فشل في الدفاع وحماية الأشخاص وتحقيق العدالة والمساواة. وبالتالي، فهي مناسبة محقة لفتح ثغرة في النظام القائم على دونية المرأة، مهما كانت طائفتها، وطفوليتها النفسية وقصور قدراتها العقلية والأخلاقية. لذا تعمل المرأة على خلخلة النظام الأبوي القائم من خلال التعدي على مرتكزاته ببطء ولكن باستمرارية. 
	يحمل عمل النساء تجديدا وتقليدا في الوقت نفسه. جميعا بقين محافظات على التقاليد.  لم يعادين الرجال لكنهن افترقن في الأسلوب. الأكثر جهرا عمدن إلى استمالة الرجال لقضياهن. مما أثمر إلى تعديل القوانين المجحفة. فئة الإسلاميين ترفض المسقط من الخارج، وهي ما تزال فئة تابعة تعيد الاجتهادات الرجالية ذاتها، في حين يشهد العالم ظاهرة نواة لنسوية إسلامية يرتفع صوتها لانها تجهد لإعادة قراءة النصوص من وجهة نظر نسائية باحثة عن العدالة والانصاف الموجودين في جوهر الدين. 
	هل يمكننا أن نستنتج ان النساء خرقت النظام الأبوي؟ 
	- عملها في العام عزز خبرتها، ورفعها ومكنها. أصبح لها موقعا لدعم من هو بحاجة إليها. لكنها لم تناهض الواقع الاجتماعي السياسي الثقافي مما ينفي حصول إضافات مهمة للنساء.  
	- ان الأدبيات النسائية المحلية لا تتأثر بالتنميط الجندري بل تعيد إنتاجه. 
	- من مناصرة المجتمع ومشاركة للرجل في المواطنية، باتت النساء تجاهر في رغبتها للعب دور في الحياة العامة، وتصرح بعضها  عن رؤية خاصة.
	- من الناحية الطائفية، هناك جوار ودي بين الطوائف، بين الخطاب التقليدي والخطاب المستحدث، بين الجمعيات التقليدية الخيرية، بين جمعيات الجندر والمواطنة وذلك دون غلبة لنمط على آخر. انها مواكبة حرة غير مقيدة منفتحة على الاتجاهات العربية والعالمية والمحلية انفتاحا كرسته الاتفاقات الدولية. وأصبح العمل الاجتماعي يجاور التقليد  والتجديد ويتفاعل لدى كل الأطياف والألوان، تتلاق المرأة او ترفض النظام الجندري، لا باس، ففي ذلك ابلغ تعبير عن إضافة النساء على حياتنا العامة، وانجازاتهن هي مكون مؤثر في التغيير الاجتماعي. سنتابع الطريق! (تقول ليندا مطر- يوم المرأة العالمي 2009 ) 

