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 المدنية األنيسةلمناضلة ا
 

  رائـد شـرف الديـنكلمة 
 

 اللقاء التكريمي للسيدة أنيسة النجاربمناسبة 
 نادي الثقافي العربيال

  بيروت | 2102 آذار 7
 

  األنيسة، سيديت

 

ه فرصت له  يا حبيبة  كل أب أو أم  أولدتها من رحم الحياة. يا حبيبة كل طفل أولدت أباه أو أمَّ

 جدة.

ة، وكل رفيق يف سفر ملهمة من فكل زميل أو زميلة يف مدرسة أو جامعة أو صحييا حبيبة 

 املهام.

أنا واحد من هؤالء وسواهم. أطلقتني وآخرين طفالً، وكان يف لبنان تفجر األحقاد ضد 

اإلنسانية، وكأنك أردت أن تلدينا أوالد السالم، بأن نقف، ونحن دون أن نعي ما نحن فيه إال أنه 

 ومالعب طفولة. أنِت مثال السالم يا ست الحبايب.جامل وأنس 
 

من أين أدخل بحرك اللجي؟ وكيف يل أن أحيط بشطآنه أو أن أمللم شذرات عمٍر من االنجازات 

 دقائق؟من اليف بضع 

 

 لديَّ دوافع ثالث ألن أحشد لتكرميك ما بوسعي من الكلامت:

 أنٍت أوالً أنيسة نجار، ونقطة عىل السطر؛ -

 امرأة، وما أدرانا أن يكون املرء امرأًة يف هذا الرشق؛  وأنٍت ثانياً  -

 وأنِت ثالثاً مناضلة مدنية يف مجتمع نخرته الطوائفية والقبلية والعشائر. -
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 ،أخوايت وإخويت
 

، وال بّد يل من االثنني لو أردت أن أرسم مالمح حياة الهادئكالم متتزج فيه العاطفة بالتحليل   

نيسة نجار سجل توثيقي للقرن العرشين. أنجبها والدها ورسعان ما رحل، فأ تضّج حركًة وفاعلية. 

بإرصار: تتجول بني قضايا املجتمع وتؤسس املجالت وترتأس الجمعيات  فإذا بها تشق الطريق

وتشكل املجالس ومتثل بلدها يف املنتديات واألروقة املحّّل منها كام اإلقليمي والدويل. وهي 

 املنابر، فإن جوهر عطائها تبلور يف العمل املحّّل، يف جمعية إنعا  إذ تعرتف النخبة بها عرب

 القرية، ويف املحرتفات اليدوية ويف الحلقات البحثية والتدريبية.
 

كانت املنطقة، عند والدتها، عىل أبواب حرب عاملية انتهت بتغيريات أنظمة، ومخططات 

انت يف غاية التخلف، فاألقسام، يف جغرافية، وتبدالت يف السلطات. األوضاع االجتامعية ك

الدائرة التي أصبحت لبنان الكبري، ثم الجمهورية اللبنانية، موزعة إقطاعات مطلقة الصالحية 

لحكامها اإلقطاعيني، واملنطقة املحددة باملترصفية، كانت مجموعاتها البرشية توجه من قوى 

)وما أشبه اليوم دام تلو الصدام ام كان يستثري الصالخارج منذ أواسط القرن التاسع عرش، م

 .بالبارحة(
 

يف هذا املناخ الداكن، ومن تحت أنقاض التخلف، انطلقت هذه الصبية الواعدة،  لتسري 

بخطوات ثابتة، فتتوسل التعلم عىل ندرة املتعلمني والراغبني يف التعلم حسب املناهج 

 امنائية.  الحديثة. وعىل اعتبار التعليم مادة استهالكية، وليست حاجةً 

 

مجاالت أنشطة أنيسة نجار، كاملاسة تعكس أوجَه عّدة. ونحن ال نزال مستغرقني بها عاطفيا"، 

 نستحرض البعض من هذه األوجه:
 

أنها اخرتقت عوائق املجتمع املحافظ التي كانت ال تزال لعهد قريب قامئًة، تحول دون الفتاة  -1

 تها بالرجل.وحقها باملعرفة، وحتى اليوم تحول دون مساوا
 

ويف املجتمع التقليدي، يكون االخرتاق نحو الغد األفضل مهّمة صعبة ومركبة وطويلة، إالّ  -2

 –أنها ممكنة ورضورية. فالتغيري املنشود ليس مرسحه القيادات والترشيعات فقط، بل أيضاً 

درسة ما يحدث يف أوساط العامة: عىل مستوى العائلة والحي والشارع وامل -ورمبا األهم

والوسيلة اإلعالمية. ويف كل دائرة من هذه الدوائر تلعب املرأة دوراً محورياً، وإالّ فإننا نعيد 

إنتاج األوضاع القامئة بكل ما فيها من وهن وقصور. وقد أثبتت املرأة مقدرة عالية عىل تبوأ 

ات هّن النساء مواقع املسؤولية واتخاذ القرار، وعىل إطالق املشاريع الناجحة وإدارتها. كثري 

 املثال عىل ما أقول. وتبقى عميدتهّن أنيسة نجار.
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ساعدتنا أنيسة نجار عىل فهم " املجتمع املدين" عرب ارتباطاته مبا يدور فعالً يف واقعنا. أي  -3

ليس بالضبط ما تريده النخب العربية أو ما تعرّب عنه يف أدبياتها، كونها تستعري الكثري من 

ة مضامني املجتمع املدين كام ظهر وتجىّل وتطور يف املجتمعات الغربية منذ الثورة الصناعي

ولغاية اليوم. وعليه، يكون املجتمع املدين املجال الذي يعرّب فيه املواطنون عن حقوقهم 

ومسؤولياتهم ويرتجمون حوارهم يف صياغة العقد االجتامعي الذي يرتضون. وبهذا التعريف 

يتجىّل الرتابط الوثيق ليس فقط بني املجتمع املدين والعقد االجتامعي، بل أيضاً املواطنة 

ق واملسؤوليات( والدميقراطية )آآلليات الحوارية املفضية إىل صياغة التعاقد ومراقبة )الحقو 

 تطبيقه وتطويره(.

 

بهذا نصل إىل أن املجتمع املدين هو أداة تأمل وتواصل تشري إىل تلك املساحة املتحركة بني 

دين تشري الفرد مع حيّزه العائّل الخاص وبني املجال العام. وإىل أن منظامت املجتمع امل

مفهومياً إىل كل األطر املتمتعة بالحد األدىن من التنظيم والساعية  إىل التغيري االجتامعي 

 لصالح الحرية والعدالة االجتامعية.
 

بالنتيجة، ال يستغربّن أحٌد من أنيسة نجار أنها اقتحمت متثيل لبنان يف املحافل الدولية عىل  -4

دولية. هذا غري متثيل لبنان يف مؤمترات يف رشقي العامل مستوى االونيسكو ووكالة التغذية ال

 وغربه، اىل جانب مهام تعليمية خارج لبنان، ومهام إجتامعية داخله بني رئاسة وأمانة رس.
 

وأنا أفهم من هذا أنها امرأة إنسان، تتمتع بكل  ،من سريتها يبدو أنها قادرة ولكنها غري مزاحمة -5

تي تعطي لألمور حقوقها، وتقوم باملهام حسب مقتضياتها، وتدبر مزايا القيادة األخالقية ال

الشؤون عىل مستوى القيادة التي تقدر قيم األشياء إخالصا" ودقة، وتنافس بالجودة، ألنها من 

 حقوق العمل، وليس للتباهي بالعمل، الذي هو  االسوأ أخالقيا"، ومطعن يف القيادة.
 

أنية للسرية واملسرية، والتأمل فيام بعد الحرف،  نجدها املحصلة من هذا التجوال، وبقراءة مت

كمثل االرض: تنبت الزرع بكامل ما تختزن من طاقة، وبقدر ما كان من تغذية لهذه الطاقة. ولكن 

األرض ال تستثمر ذاتها، هي تعطي للحياة من ذاتها، والحياة هي شأن معنوي يحافظ عىل 

 الوجود املادي الستمرار العمل وتطويره.
 

لألجيال كل يشء بهيج من كل ما يطالب به اآلن املجتمع اللبناين  إذاً، ست الحبايب، أنبتِت 

 ن ترضيات ال حقوق. والنسوي بالخصوص، وكل ما يناله اآل 
 

هل كان لنا عمق تواصل مع حياة سيدتنا  ."وهنا ال أقوى إال أن أطرح عىل نفيس واآلخرين سؤاال

ومن سبقها  خنا؟ هل استفدنا من تراكم خرباتهاشيئا" من تاري املكرمة وحياة آخرين ممن صنعوا

ضيفه إىل خرباتنا؟ وهل استطعنا استخالص منظومة نواتخذنا منه ما يناسب زماننا مام  ،وتالها

 فكر أو نهج بني ما كان وما يقتيض أن يكون؟
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سرية وإن كنت قد استطردت يف محاولة تفكيك بعض املفاهيم التي تتصل مب ،مايف الخت

مجازفاً إذ أقول بأن ما ذكرت  ألن أيف املكرّمة حقها. وال أظننياألنيسة، ما كان ذلك إالّ محاولًة 

هو معامل املدرسة املدنية التي عملت أنيسة نجار عىل تشييدها. مفرداتها: اإلرصار، الوضوح، 

 الواقعية، الفعالية، االلتزام، املشاركة، الحوار، والتعددية.
 

 ،أشبه مبدونة سلوك ملواطَنَة كرمية مفرداتها الحقوق والواجبات وااللتزام حياتك سيديت

 .أنيس زاخر أنيق وانجازاتك فائقة يف التقاط التفاصيل ذات املغزى وحياكتها نسيج باهر 
 

 . شكرا لك عىل ما قّدمِت 
 

 .  2113يف حزيران  يف عيدها املئوي وشكراً لكم، واىل اللقاء


