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وداد �شختورة منا�شلة من لبنان ا�شعاعها ينت�رش علينا من روحها وكلما جل�شت اليها 

او دنوت منها ت�شعر ان هذا اال�شعاع يختلف يف القوة وال�شعف ويف الكثافة واللطف 

باختالف الروح يف اولئك كله، لكن للمنا�شلة وداد ا�شعاعا ينبعث من عاملها ما دام 

ام�شت  وانها  �شيما  والتحرر.  واحلرية  وامل�شاواة  العدل  يف  النا�س  بق�شايا  مت�شال 

م�شريتها اىل جانب ا�شحاب احلقوق من عمال وم�شت�شعفني ومعلمني وفالحني.

اأ�ش�شت وداد و�شّيدت �رشحا دميقراطيا ملنا�شالت حملن ق�شية املراأة يف لبنان والعامل 

العربي ينا�شلن من اجل امل�شاواة وامل�شاركة يف احلياة ال�شيا�شية ويف �شنع القرار. ويف 

او  العام ومل تهب �شلطاناً  ال�شاأن  رحلتها الطويلة جندت �شبابها وكهولتها يف خدمة 

�شلطة او طاأطاأت راأ�شها او ك�رشت من قوة �شوتها ون�شالها.

لقد احتفظت بهالتها وجاهرت مبواقفها واراآئها احلرة ويف اجتماعاتنا كانت تغمرنا 

يف  يبقى  جمل�شها  غادرنا  واذا  واالقتناع  بالر�شا  �شدورنا  فتثلج  وتوا�شعها  بجاللها 

ب�رشنا نورها ويف ب�شريتنا م�شعل ي�شيء طريقنا.

كان هذا اال�شعاع من منا�شلة يفعل فعله يف القلوب واالب�شار من غري ار�شاد او وعظ. 

وكانت كلما تدخل الينا ت�رشق ار�شنا بنورها ويزداد فرحنا بقدومها نهرع اليها ونعكف 

اف�شل  ونعتمد  املهمات  اىل حتديد  نتو�شل  ان  اىل  والنقا�س  البحث  عليها وجنّد يف 

ال�شبل يف تنفيذها كما كنا ن�شعر حني ن�شافحها ان عهدها ال ينق�شي وا�شارتها حكم ال 

يرد وار�شادها دليل ال ينقطع. كنا يف ايامها ن�شعى للتعلم والتدرب والتاأهل وابتكار 

ونعمل  بها  نوؤمن  كنا  التي  الرا�شخة  قناعاتنا  �شكلت  التي  االهداف  وحتديد  احللول 

واملثابرة.  والت�شحية  ال�شرب  ت�شتحق  عادلة  ق�شية  اىل  انف�شنا  نرهن  وكنا  الجنازها، 

وكانت وداد كبرية يف احت�شاننا وار�شادنا وكنا نقوم من حولها مطرقون م�شتغرقون 

املقدمة
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كنا  وال�رشور.  الطمع  و�شاو�س  الدنيا وخلت �شدورنا من  قلوبنا من مطامع  قد فرغت 

وحدة ال تتجزاأ اذا قالت كلمتها اقتنعنا واذا وعظت ار�شدتنا واذا �شمتت كانت كاعالم 

باال�شارة او كمنائر البحر تهدي بال�شعاع. ويف حياتها مل نلحظ انها ت�شوقت اىل عي�س 

ان تقود ال  اغراء. كانت تريد  او �شعت لعزة من�شب بل بقيت ع�شّية على كل  رغيد 

ان ت�شود وبذلك ج�شدت املنا�شلة وداد �شختورة قناعاتها من خالل ممار�شاتها التي 

جتلت بال�شدق واالمانة والوفاء.

هكذا ق�شى ال�شدق يف الن�شال واالخال�س للمبادىء على ج�شد وداد العليل الواهن بعد 

ان تركت موؤ�ش�شة دميقراطية جعلت من حقوق الن�شاء هدفها املركزي بعد ان اأذكت 

روح الت�شحية عند الن�شاء واأ�شاءت ظلمات املجتمع بومي�س روحها.

لقد عا�شت كاأ�شغرنا و�شعت كاأقدرنا وماتت كاأفقرنا وم�شت اىل اآخرتها �شهيدة يف 

ماآثرها خالل  ان ن�شدر كتابا دّون يف �شفحاته بع�شا من  قد�شيتها. فكان حقا علينا 

م�شريتها الن�شالية كتبها رفاق ورفيقات وا�شدقاء و�شديقات تقر بن�شاالت ومواقف 

املنا�شلة وداد �شختورة يف الق�شايا الوطنية والقومية والن�شوية والنقابية.

ان �شم�س وداد التي ا�رشقت لن تغيب و�شتبقى ت�رشق على منا�شالت جديدات 

من كل لبنان .

    التجمع الن�شائي الدميقراطي اللبناين
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كلمات
كلمات

هي كلمات من القلب ل�شديقات واأ�شدقاء ، 

ملنا�شالت ومنا�شلني ، يف وداد �شختورة

تاأخرت الكلمات يف ال�شدور ، 

اإذ عادة ما نرف�ض الكالم يف من رحلوا رف�شا منا 

لرحيلهم ، ون�شمت رمبا عتبا على �شمتهم ، 

لكنها كلمات اآثرنا �شدورها يف كتاب ،

 اإعالن وفاء لعهد قطعناه 

يف التجمع الن�شائي الدميقراطي اللبناين 

تقدمي الكتاب
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كلماتكلمات

كلمات
لنا�شطات يف احلركة الن�شائية اللبنانية والعربية
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يف تاأبني املنا�شلة وداد �شختورة *

ال�شيدة اآمنة جربيل *

عند هذا ال�شاطىء الغريب تك�رّشت االأمواج لتحفر اأخاديدا ل�شخور وت�شّكلها ناثرة زبدا 

الزبد  لينرث  له  الدافع  للموج  املحرك  الهواء  امل�شّكل. وهناك  الذي هو 
ً
اأبي�س خفيفا 

ويكون اأي�شا هو امل�شّكل. فهل اأنت الزبد ؟ اأم اأنت املوج؟ اأم اأنت الهواء املحرك ؟

اأ�شاأل هذا ال�شوؤال فتتباين وجهات النظر، ولكنني اأوؤمن اأنك القوة الدافعة لكل هذا.

فال الهواء �شيقف يوما ، وال املوج املتحرك ، وال الزبد املتك�رش.  فلي�س لهم اال االإ�شتمرار 

ملواجهة �شخور ال�شعاب.  فاأنت هوؤالء الثالثة جمتمعني. فاأين نحن منك يا وداد ؟

ال�شعاب،  عنده  تلتقي  �شاطىء  وهناك  وزبد،  وموج  وماء  ريح  هناك  كان  فلطاملا 

ولطاملا اأنت هناك، فهناك اأنت، وهنا اأنت. دوما كانت للن�شال معان وا�شحة، فتارة 

اأخرى هو بندقية، ولكن مبفهومك كان �شمتا  هو �رشاخ بوجه الظلم واالعتداء، وتارة 

وحقوق  الدميقراطية  درب  على  بها  و�شاركت  طواالً  �شنينا  حملتها  ق�شية  وق�شية. 

املراأة االن�شانية. فاأنت املدافعة عن احلقوق واملطالبة بها.

ت وانت تزرعني 
ّ
ا�ش�شت واأن�شاأت حمجة لكل املوؤمنني بق�شية املراأة، �شنوات طوال مر

غر�شات و�شتوال، ت�شقينها بكل ما توؤمنني به من اأهداف وروؤى لتعزيز دور املراأة يف 

املجتمع.  املوت الفعلي يحل باالن�شان ال �شاعة يتوقف قلبه عن اخلفقان ، اإمنا حلظة 

اإختفاء ذكره بني النا�س وبذلك يكون قد رحل، لكنه مل ميت.

لذا فاإن ذكرى املنا�شلة وداد باقية على ل�شان الكثريين من االأوفياء تاركة ب�شمات 

والنقابي،  ال�شيا�شي  ن�شالها  من  بدءا  من �شعيد،  اأكرث  على  ومتعددة ال متحى  غنية 

مروراً بالعمل الن�شوي الغني بالعطاء، واملحطات الن�شالية امل�شيئة.

رائدة من رواد العمل الن�شائي، واحدة من ن�شاء لبنان اللواتي اأحدثن تغيريا يف احلياة 

والن�شوي. خا�شت اىل جانب رفيقاتها  الوطني  الفكر  التعبئة على  العامة، ويف جمال 

يف املنظمات واجلمعيات وال�شبكات الن�شائية جتربة العمل االإئتاليف حيث متكّن رغم 

التباينات ال�شيا�شية اأن يتو�شلن بقناعة تامة اىل �رشورة توحيد روؤيا ن�شوية عملن على 

*كلمة رئي�شة االإحتاد العام للمراأة الفل�شطينية – لبنان يف االإحتفال التكرميي ›› حتية لوداد �شختورة‹‹ 
م�رشح ق�رش اليون�شكو بتاريخ 2010/4/6
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وعلى  اأحزابهن،  على �شعيد  امل�شرتك  العمل  لتعزيز  متعددة  اآليات  تر�شيخها �شمن 

ال�شعيد املجتمعي.

حتمل يف �شخ�شيتها الودودة كثريا من التفا�شيل وال�شفات يلحظها كل من �شادفها 

او عمل معها، هدوء، توا�شع ، ثقة كبرية يف النف�س، مرونة غري م�شاومة ، جراأة وو�شوح 

يف الروؤيا جتاه العديد من ق�شايا ال�شاأن العام التي �شكنتها، كل ذلك كان يبدو وا�شحا 

من خالل اأ�شلوب حديثها وح�شورها االجتماعي وبعدها االن�شاين.

ق�ش�س كثرية ال نهاية لها تروي يوميات منا�شلة متر�شت يف الكفاح الوطني، ونا�شلت 

من اجل حقوق املراأة، واألقت ال�شوء على ق�شايا التمييز والعنف املوجه �شد الن�شاء، 

وكانت ترّكز با�شتمرار يف نقا�شاتها على اإ�شتحالة قيام جمتمع متوازن، ان مل يكن و�شع 

املراأة فيه متقدما، وت�شارك ب�شورة متوازية على اأ�شا�س احلرية والعدالة وامل�شاواة. 

نبذت الطائفية ونا�شلت من اأجل اإلغائها، ب�شبب دفعها للمجتمع اللبناين كتالً واأفرادا 

اىل االلتحاق باطر التناف�س الطائفي الذي ي�شل اىل حد اخل�شومة والعداء، اإن �شمن 

الطوائف اأو فيما بينها مما ينعك�س �شلبا على خمتلف الفئات وخا�شة الن�شاء، بل يطال 

غالبية املجتمع مما يعيق بالتايل فتح االآفاق اأمام جتديد احلياة ال�شيا�شية اللبنانية. 

كما كانت تدعو اإىل ا�شتحداث قانون مدين لالأحوال ال�شخ�شية يعتمد على اإطار متكامل 

ي�شاوي بني اجلن�شني.

عرفتها عن قرب عام 1982 اأثناء االجتياح اال�رشائيلي للبنان،حيث كان مركز التجمع 

الن�شائية  املنظمات  ع�شوات  من  للعديد  ملتقى  اللبناين  الدميقراطي  الن�شائي 

واالأهلية واالأحزاب والتنظيمات بحيث مت ت�شكيل جلان عمل ملتابعة مهام الطوارىء 

من اعمال االغاثة بكافة اأ�شكالها لدعم �شمود االهايل يف جتمعات املهّجرين للتخفيف 

وخارج  متميزة  حالة  وداد  فكانت  املدّمرة.  ال�شهيونية  احلرب  جراء  معاناتهم  من 

اآب 1982  اليوم من  اأذكر ذلك  النمطية، داعمة، م�شجعة، م�شاندة ومتفانية. ما زلت 

اأثناء االعت�شام الن�شائي يف اجلامعة االمريكية �شد ح�شار بريوت عندما بداأت تت�رشب 

كن�شاء  بداأنا  لبنان،  من  الفل�شطينية  التحرير  منظمة  قوات  مغادرة  ب�رشورة  معلومات 

نناق�س هواج�شنا وخماوفنا من امل�شتقبل الذي ينتظرنا.
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فتدخلت وداد قائلة : 

» �شحيح اأن الو�شع �شعب ومعقد، واأنا اتفهم خوفكم من املجهول الذي يرتب�س بكم، 

ولكن اأنتم اإخوتنا و�رشكاوؤنا يف الن�شال وامل�شري، وانتم امانة يف اأعناقنا ونحن جاهزون 

الأية م�شاعدة تخفف من اأملكم ومعاناتكم«.

وهنا كلمة حق تقال اأن هذا املوقف كان اأي�شا موقف القيادة ال�شيا�شية ملنظمة العمل 

ال�شيدة وداد، ونا�شلت �شمن �شفوفها. وكذلك موقف  اإليها  انتمت  التي  ال�شيوعي 

القوى ال�شيا�شية يف اإطار احلركة الوطنية اللبنانية.

من  اأقتلع  العادلة ك�شعب الجىء  الفل�شطيني وق�شيته  ال�شعب  مع  وداد  تت�شامن  مل 

د يف بقاع االأر�س فقط، لكنها اأحبت ال�شعب الفل�شطيني ودافعت عن ثوابته 
ّ
اأر�شه و�رش

وعن حقه باأن يكون حراً  يف دولة فل�شطينية م�شتقلة ذات �شيادة.

ا�شبح  حتى  به  م�شكونة  كانت  بل  الظروف،  اأحلك  يف  حتى  مطلقا  الوفاء  يغادرها  مل 

اأ�شلوب حياة ترك اآثاره يف �شخ�شية كل من عرفها وعمل معها.

وهنا يح�رشين قول االأديب جربان خليل جربان :

الفرحة. القلوب  مع  اأغنية  ين�شد  اأن  على  حزنه  مينعه  ال  الذي  احلزين  القلب  انبل  ما 

واجلود اأن تعطي اأكرث مما ت�شتطيع، واالباء اأن تاأخذ اأقل مما حتتاج اإليه.

وال�شيدة وداد اأعطت بال حدود، وعطاوؤها مل يتغري مع الزمن ومل يتحول مع الف�شول.

بورك قلبك الذي حمل اخلري واأعلنه.

�شكرا وداد.............
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خ�رس لبنان، اإحدى رائدات احلركة الن�شائية 

والرتبوية الأ�شتاذة وداد �شختورة 

الدكتورة اآمان كبارة �شعراين*

فقيدتنا الغالية، التي �شتبقى يف قلوبنا ويف عقولنا، نحن اللواتي رافقناها يف املجل�س 

الن�شائية  ال�شبكة  الدميقراطي، ويف  الن�شائي  التجمع  االأهلية ويف  اللجنة  الن�شائي ويف 

اللبنانية ل�شنني طويلة من اجلهاد يف �شبيل رفع �شاأن االإن�شان يف لبنان وبخا�شة املراأة 

وق�شاياها. 

اإنطفاء هذه ال�شعلة، ولكن  اإىل االآن فقدانها من بيننا، ال نزال ال ن�شدق  مل ن�شتوعب 

الوهج الذي اأطلقته خالل حياتها املديدة، لن يتوقف عن االإ�شعاع.

العمل  على  اإنفتحت  ولكنها  االأجيال  تربية  يف  تعليمي،  م�شار  يف  باخلو�س  تكتف  مل 

النقابي، واالإجتماعي، تعمل ب�شمت، وتتعامل مع الق�شايا املبدئية للوطن، ومتلك من 

ال�شفات، حلّل االأمور املعّقدة ال بالقوة، بل باحلكمة واملنطق والتحاور. اأجمل ما فيها 

تفانيها للعمل، من اأجل هذه الق�شايا، وتعففها عن اأي موقع يوؤدي اإىل الظهور.

غيابها موجع على ال�شعيد ال�شخ�شي وخ�شارة على ال�شعيد الوطني، وبخا�شة يف ظروف 

التي واجهتها قد  الوطن والتحديات  التي نواجهها. كانت ظروف  الوطن والتحديات 

طبعت يف �شخ�شيتها، وحّددت اأ�شاليبها وممار�شاتها، وقد م�شت يف دفع التحدي اىل 

مداه االأق�شى مبا متلك من قدرات.

كانت منا�شلة بارزة يف �شفوف العمل االأهلي يف لبنان، متّيزت بالثقافة واملحبة مع كل 

معارفها، وكانت يف خط الدفاع االأول عن حقوق االإن�شان وحقوق الطفل وحقوق املراأة.

لقد فنيت العمر يف كل موقع حتملت م�شوؤوليته، ولو اأن املجتمع االأهلي عرّب عن جهود 

وداد من اأجل الوطن واالإن�شان، وتفانيها يف العمل ل�شطر جملداً �شخماً تعبرياً عن هذا 

العرفان. لك يا وداد اأيتها ال�شديقة املحبوبة يف املجتمع، �شن�شتمر بالعمل من اأجل كل 

الق�شايا التي اآمنت بها ونا�شلت من اأجلها.

متّتعت وداد ب�شخ�شية قيادية نادرة، مميزة بح�شها االإجتماعي الوطني، وعملت جاهدة 

املوؤمترات  من  كثري  يف  و�شاركت  امل�شرتك،  الوطني  العي�س  ظاهرة  على  للحفاظ 

اأو  خوف  دون  عالياً  احلق  كلمة  تقول  دائماً  وكانت  والوطنية،  ال�شيا�شية  والندوات 

*كلمة رئي�شة املجل�س الن�شائي اللبناين يف االإحتفال التكرميي »حتية لوداد �شختورة«
م�رشح ق�رش اليون�شكو بتاريخ 2010/4/6.
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وجل من اأحد. لقد خا�شت معارك تربوية عديدة، لتح�شني ظروف املعلم )ة( والطفل. 

تظهر  ومل  لبنان.،  يف  املراأة  و�شع  لتح�شني  ومطالب  وم�شريات  موؤمترات  يف  نا�شلت 

ياأ�شاً اأو قنوطاً، عند اإقتتال االأخوة يف الوطن، و�شقوط القيم، وارتفاع �شوت ال�شجاالت 

ملعلعاً يف املجتمع، لقتل الوطن قبل املواطنني. 

مل ي�شدق اأحد ان املر�س الذي فاجاأها وفاجاأنا يوؤخرها عن حركتها التي مل تكن تهداأ، 

اأدائه يوماً فاأخذ ينه�س اجل�شم حتى انطفاأ يف حلظة  وعن واجبها الذي ما تخلفت عن 

كانت ت�شتعد فيها لالإ�شتغال من جديد بعد تقاعدها.

لقد جنحت وداد يف اإعطاء احلركة الن�شائية بعدها الثقايف والوطني، وظلت توؤكد الآخر 

م�شاوية  فكرها،  يف  م�شتقلة  اللبنانية  للمراأة  الكاملة  امل�شاواة  على  حياتها  يف  حلظة 

للرجل يف ح�شورها ال ظالً من ظالله.

اآن لنا يف هذا الع�رش، اأن ندرك، اأّن مقايي�س التقدم والتطور الأي جمتمع هو االعرتاف 

بطاقات املراأة التي الجتد بعد الدعوات امللحة اىل االإف�شاح يف املجال اأمامها لتحقيق 

ذاتها يف خدمة املجتمع والوطن عرب �شمان �رشوط تكافوؤ الفر�س بينها وبني الرجل.

خالل  حتى  يوماً  تنزع  ومل  النقي،  جوهرها  ذهني  اىل  يتبادر  حتى  وداد  اأذكر  اأكاد  ال 

مر�شها على اإ�شتكانة ظلت متما�شكة القوة، م�شت�شيطة الهمة مّتقدة االأمل، ت�شاأل من 

حولها عن امل�شتجدات من تعديل القوانني...ومنها اجلن�شية وقانون العقوبات...، يف 

داخلها دافع يكافح ب�شغف وينا�شد بهو�س، ويتابع بر�شد.

تداهمك بافكار ال تن�شب، وتخطط بها دروباً تف�شي اىل اأهداف اإن�شانية دون كلل اأو 

تعب، حتى اأ�شبحت حاجة اجتماعية، بل رمزاً من رموز العمل االإجتماعي.

االإن�شانية،  بالقيم  الغنية  نف�شها  مفاتيح  من  وهما  �شعارها،  كانا  وال�رشاحة  فال�شدق 

بالنا�س واإهتماماً بق�شاياهم.رحمة  اأكرث توا�شعاً وقرباً والت�شاقاً  وغناها هذا يجعلها 

اهلل عليك، يا �شديقة العمر، �شتظلني راية احلقلن تنطوي بها عهود لقد تركت ال�شدى 

واآثار اإقدام فقيمة االإن�شان يف هذه احلياة وبعدها يف �شنيع جميل يتبقى على الزمن.

 

�شالماً عليك ايتها املب�رشة بالغد حتى بعد الرحيل، فمهما كتبت عنك، لن اأ�شتطيع اأن 

الغائبة  ايتها  عرفوك،  الذين  النا�س  كل  ومن  مني  واملحبة،  التقدير  من  حقك  اأفيك 

احلا�رشةيف قلوبنا.

ون�شاأل اهلل ان ي�شكنك ف�شيح جنانه.
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حتية متوا�شعة، ع�شى اأن تكون قدر توا�شعها......

الدكتورة اأوغاريت يونان *

حتى يف حلظة الرحيل، نرتاح حني يكون من فقدنا قد عا�س معطاًء. 

فالعطاء ال يرحل.

عرفناها دوماً با�شمها االأول وا�شم العائلة معاً. ال اأذكر اأننا كنا نن�شى اأياً منهما ونحن 

نذكرها يف اأحاديثنا.

وداد �شختورة. هكذا . اآخر زياراتها لنا كانت ونحن يف امل�شت�شفى، بقرب وليد.

وكم تاأثرنا حني علمنا اأن اآخر اأيامها كان يف املر�س، ونحن بعيدون عن اخلرب، ال زرناها 

وال وّدعناها. ثّم اأتى ات�شال يقول اأنها رحلت... عتبنا على حالنا وعلى االأ�شدقاء كيف 

مل نعرف. عتبنا على البطء يف التوا�شل، وعلى ا�شتعجالها يف الغياب...

حني يغيب االأ�شدقاء، نكتب عنهم. ورمّبا نقول لهم ما مل نقله وجهاً لوجه. نكتب، مع 

علمنا باأنهم لن يقراأوا على االأرجح. 

الكلمات  اأخذت  تعرف.  هي  اإذن،  هنا.  كتبناه  ما  معظم  لها  قلنا  اأننا  اأتذكر  وداد،  مع 

معها... عرفناها، وليد �شَليبي واأنا، يف منت�شف الثمانينات. يف زمن احلرب. كان ذلك 

االأول، عرفنا  اللقاء  ك �شّد احلرب والت�رشذم الطائفي. ومنذ 
ّ
ال�شارع، يف �شاحة حتر يف 

اأن »ال�شارع املنا�شل« هو بيت اآخر لها يف م�شريتها االجتماعية والنقابية وال�شيا�شية. 

حينها، دعوتها اإىل موؤمتر للهيئات والقوى املدنية الداعية لل�شالم والوحدة الوطنية، 

وخطوط  احلواجز  رغم  لبنان  كل  من  وجمعهم  امل�شاركني  واختيار  بتن�شيقه  قمُت 

التما�س، بينما املنظمون يف باري�س يجهزون له م�شاندة عاملية قوية. 

منذ البداية، عرفت اأن وداد من الن�شاء املنا�شالت حلقوق املراأة وحلقوق الوطن معاً. 

املتحف،  حمّلة  يف  الرتابي  ال�شاتر  عند  مل�شاركتها،  للتح�شري  والتقيتها  فدعوتها، 

وقوفاً، حتت اأعني البدالت املرقطة واأ�شلحة التفتي�س اآنذاك...

ثّم، بداأت حكاية اأخرى معها. 

*موؤ�ش�شة ورئي�شة جامعة الالعنف وحقوق االإن�شان يف العامل العربي
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*موؤ�ش�شة ورئي�شة جامعة الالعنف وحقوق االإن�شان يف العامل العربي

اخلا�شة،  املدار�س  يف  املعلمني  نقابة  يف  املنتخبة  الوحيدة  املراأة  كانت  اأنها  لفتنا 

ة من النقابيني تنا�شل من اأجل اإعادة 
ّ
ت هكذا طويالً. واأنها كانت بني قلـ

ّ
اآنذاك. وا�شتمر

توحيد النقابة، بعد اأن انق�شمت نقابتني لع�رشين �شنة )لغاية 1992(. واأنها كانت بني 

الر�شمي، كاأنها تنتمي  اأي�شاً، ال تف�شل بني املعلمني يف اخلا�س واملعلمني يف  ة 
ّ
قلـ

لالثنني، مع اأنها تعّلم يف مدر�شة خا�شة ومنتخبة يف اخلا�س. لي�س فقط ال تف�شل، بل 

والعمالية  النقابية  التق�شيمات  اأ�شمل من  د، من منطلق �شيا�شي ووطني 
ّ
جتمع وتوحـ

ت عالمة ت�شامن نقابي، وزمالوؤها النقابيون من �شائر القطاعات... 
ّ
ال�شيقة. وا�شتمر

خالل  لبنان،  يف  نوعها  من  االأوىل  وكانت  للمعلمني،  نظمناها  تدريبية  دورة  اأول  يف 

ز معلمات ومعلمني للم�شاركة، وت�شاعد 
ّ
عامي 1987-1988، كانت وداد هناك، حتفـ

للبنان  ينبغي  لياأتوا متنوعني مت�شامنني، كما كان  اجتياز خطوط متا�س  البع�س يف 

واأفكاراً  منهجيات  وتتعّلم  تتثقف  معهم،  التدريب  طاولة  اإىل  جتل�س  ثّم  يكون...  اأن 

ومهارات جديدة. 

»خارج«  فيه  كاأننا  و�شاحر،  هادئ   
ّ
جبلي مكاٍن  يف  الطويل،  اإند  الويك  ذاك  يف  اأذكر، 

وطن احلرب، جمعنا معلمني ومعلمات من بريوت واملنت وك�رشوان وال�شمال واجلنوب، 

يتدربون على حقوقهم وعلى ا�شرتاتيجيات العنفية للتحركات واملطالبة بها كما على 

ثقافة تربوية اإن�شانية بطرائق حديثة وغري ماألوفة من غالبيتهم. كانت تلك بداية ن�رش 

اأطلقته يف لبنان منذ ذلك احلني... خالل  الذي  الالعنفية والالطائفية،  الرتبية  م�رشوع 

ما  على  دوماً  حري�شة  اإن�شانة  واأي�شاً  ونقابية،  كمعلمة  وداد  جل�شت  التدريبي،  اللقاء 

يخ�س املراأة بالذات.

�شهرٍة  يف  وعزفاً  غناًء  تعلو  امل�شاركني  واأ�شوات  املطبخ،  اإىل  بي  حلقت  كيف  اأذكر 

اعتربوها »من العمر«، لتقول يل »تعايل اإىل حقوق املراأة، نحن بحاجة اإىل عمل ريادّي.. 

تعايل...«لي�س املجال هنا ل�رشح وجهة نظري، لكن وداد فهمت وقّدرت الحقاً طريقتي 

يف دعم �شعادة املراأة وحقوقها...

باكراً  رحلت  نقابية  معلمة  فغايل،  اأوغيت  اأي�شاً  اأتذكر  الطويل،  اإند  الويك  ذاك  يف 

وظلماً. كانت هناك يف طليعة املعلمات الن�شيطات، تتعّلم وت�شاعد وتتحّم�س وت�شارك 

نقابي  لدور  تتح�رش  كمعلمة  ولها  للنقابة  جديدة  بانطالقة  فرحاً  والغناء،  الرق�س  يف 

اأوغيت، نتذكرها  ة. 
ّ
النقابة يف جبل لبنان الأكرث من مر اإىل جمل�س فرع  اأو�شلها  جديد 

د وجودها 
ّ
�شديقة عزيزة، ق�شت ب�شكٍل ماأ�شوّي، بر�شا�س »جرمية االأوني�شكو«، ملجر

�شدفًة هناك يف ذاك اليوم، تتابع معامالت املعلمني كعادتها، داخل مركز »�شندوق 

التعوي�شات ملعلمي املدار�س اخلا�شة«، �شنة 2004.



16 

رة
تو

خ
�ش
د 

دا
لو

ة 
حتي

وداد �شختورة

على  وتدّرب  حتا�رش  وداد  �شارت  والنقابيني،  للمعلمني  الالحقة  التدريب  دورات  يف 

قوانني املعلمني وحقوقهم. واأحياناً، جنري معها مقابالت لن�رشة »حقوق املعلمني«، 

ها يف بداية الت�شعينات. كانت 
ُ
اأوىل الن�رشات احلقوقية املب�ّشطة يف لبنان التي اأطلقتـ

تنتظر الن�رشة دورياً، لتوزعها على زمالئها وزميالتها حيث تعّلم كما على مدار�س ون�شاء 

معلمات ين�شطَن معها يف »التجمع الن�شائي الدميقراطي« من مناطق متنوعة...

الوقت عينه تدعو  اأن يكونوا منا�شلني، ويف  يف جممل كالمها، كانت تريد للمعلمني 

للهدوء يف العمل...

ومعاً، ومع اأ�شدقاء نقابيني عريقني من اأركان النقابتني، جنحنا يف اإعادة توحيد نقابتي 

املعلمني يف املدار�س اخلا�شة، وجرت اأوىل االنتخابات لنقابة واحدة موحدة عام 1992. 

وجنحنا يف اأن تكون وداد يف جمل�س النقابة املوحدة. بدا يومها، اأن املعلمني خرجوا من 

احلرب »متعلمني« در�س الوحدة والدميقراطية واحلفاظ على القوة النقابية، كاأنهم 

ي�شريون خارج املوجود وعك�س نتائج احلرب ومبتغى �شانعيها... 

ونحن نواكب م�شرية املعلمني وندعمها، )يف القطاعني اخلا�س والر�شمي(، كان دعم 

تر�شيح وداد ملجل�س النقابة اأمراً من االأولويات. وهي كانت حماطة مبعلمات ومعلمني 

يريدونها وياأتون النتخابها بالذات. وكانت وداد تنجح، وجتل�س امراأة وحيدة، بني زمالء 

معلمني نقابيني، يف جمل�س كاأنه اأبداً »للذكور«...

ات عّدة، ت�شاءلنا، مَل ال تكون وداد نقيبة املعلمني؟ ورمّبا طرحُت عليها ال�شوؤال. ال، 
ّ
مر

�شاألتها بالفعل. ال متييز عندي بني رجل وامراأة. لكّني ت�شاءلت، كيف ملهنة غالبيتها 

ة واحدة! وال�شوؤال ال 
ّ
ولو ملر

ّ
»باملوؤنث«، ال ت�شل فيها امراأة اإىل هذا املركز القيادي 

يزال مطروحاً...

الن�شاط  العام، يف  ال�شاأن  خدمة  ووقتها يف  حياتها  و�شعت  اأنها  فيها  نقّدر  دوماً  كنا 

االجتماعي. ونقول، ال�شوؤال، لي�س يف كم اأجنزنا وملاذا، بل يف �شدق اإرادتنا يف العطاء. 

مع ذلك، كنا نلومها اأنها تركت العمل العام ياأخذ من حياتها وبالنتيجة من �شحتها... 

رت وداد، عن انتباه اأو هكذا 
ّ
املهم اأنها اأعطت. والعطاء بذاته خروٌج من االأنا. ورمبا قر

ال  واجتماعات  ون�شاطات  دوؤوبة  باأعمال  االأنا  اأن متالأ  االأمور،  واعتياد  الوقت  مرور  مع 

اأنها كانت هذه املنا�شلة التي ي�شمح منط عملها ومنط �شخ�شيتها  تنتهي...  املهم 

بالرتاكم الدوؤوب. 

تراكٌم، ال تلمع اإجنازاته فجاأة ودفعة واحدة، بل دوره مّد اجل�شور واالإ�رشار على فكرة 

التغيري والفرح بتحوالت وتاأثريات يف حياة ن�شاء هنا وهناك ويف قوانني املراأة عموماً... 
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اأكرث تفتحاً؛ عاي�شتها  ودوره يف بلٍد طائفي جمزاأ كلبنان، االإ�رشار على علمانية كانت 

التفّتح  هذا  ليبقى  عناوينها،  وتنا�شل حتت  بها  ر 
ّ
تذكـ وا�شتمرت  احلرب،  قبل  وداد 

احلرب  تلك  خالل  حتديداً،  وللمراأة  للوطن  املنهك  الطائفي  االنحدار  زمن  يف  ممكناً 

االأهلية وباالأخ�س بعدها ويف يومنا هذا...

لبناين  قانون  اأجل  من  كانت  املجال،  هذا  يف  فيها  ت�شاركنا  التي  االأكرب  الق�شية 

ه الدولة بالطبع ويكون لكل اللبنانيني، مدنياً اختيارياً، 
ّ
لالأحوال ال�شخ�شية. قانون تقر

الفرد  وحرية  احلب  حماية  اأجل  من  ق�شية،  ال�شخ�شية.  االأحوال  نواحي  �شائر  وي�شمل 

بحق  فيه  اإجحاف  وال  فيه  متييز  ال  والعائلة  للزواج  قانون  اأجل  من  املعتقد،  وحرية 

املراأة، من اأجل الدفاع عن احلب »املختلط« بني مواطن ومواطنة لبنانيني كٌل ينتمي 

للعائلة  قانونها  لها  اأن يكون  الدولة يف  الدفاع عن حق  اأجل  من  اأو دين،  اإىل طائفة 

واالأحوال ال�شخ�شية... �شاركت وداد يف احلملة الوطنية التي اأطلقناها لهذه الغاية منذ 

اأ�شهمت يف تاأ�شي�شه وبناء  عام 1997، ممثلًة »التجّمع الن�شائي الدميقراطي«، الذي 

م�شريته حتى يومها االأخري. هذا التجّمع الذي كانت ق�شية االأحوال ال�شخ�شية املدنية 

دوماً يف �شلب ق�شاياه، وال تزال. 

النقابية،  �شّيما  ال  االأخرى  اأدوارها  مع  يكون،  ما  اأكرث  »التجّمع«  هذا  من  وداد،  اأطّلت 

لتعك�س �شورة امراأة من لبنان، منا�شلة بب�شاطة، ت�شاند املراأة يف وعي حقوقها وعي�س 

لها  كاإن�شانة  بل  خانة �شيقة،  كامراأة م�شّنفة يف  ال  احلياة  ف يف 
ّ
والت�رش اإرادتها  حرية 

وجودها وفكرها وم�شاركتها يف ال�شاأن العام... واأبرز ما يلفت يف ب�شاطة ن�شالها، اأنها 

كانت ت�شمل االأمور بع�شها ببع�س، فال تبدو مثالً حقوق املراأة �شيئ والن�شال من اأجل 

لبنان الطائفي �شيٌئ اآخر خمتلف، اأو حقوق املراأة �شيئ وحماية العمل النقابي ووحدته 

�شيٌئ اآخر... 

عرفت وداد، على ما يبدو، كيف ت�شرب وترى يف التفا�شيل اأمالً بتغيرٍي اأكرب... 

ة يف ما قلت وو�شفت.
ّ
ل�شُت اأدري اإن كنُت حمقـ

ومنا�شلني  اأ�شدقاء  ح�رشة  يف  نذكرها  كنا  لكننا  التقينا؛  ما  قليالً  االأخرية،  االآونة  يف 

التاريخ  حبك  يف  �شاركَن  اللواتي  الن�شاء  من  وجهاً  بها،  اليوم  جيل  ال�شباب  ف 
ّ
ونعر

اليومي لن�شال املراأة واملعلمني يف حقبات هاّمة و�شعبة من �شرية هذا البلد... 

رَن يف املجتمع... 
ّ
يف ر�شالتنا للتعزية، قلنا لِك وداد: بالطبع، كنِت امراأة من ن�شاء اأثـ

نتذكرك دوماً.

حتياتنا لزميالتك و�شديقاتك يف »التجّمع الن�شائي الدميقراطي«.

مبحّبة
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اإقبال دوغان *

للمواطنني واملواطنات.

التي  احلقة  الدميقراطية  بناء  اأجل  من  والعامالت  العمال  بحقوق  املطالبة  اأجل  من 

توؤ�ش�س على اإرادة ال�شعب احلقيقية. 

دولة  بناء  من  االأكيد  على  متنعنا  والتي  نظامنا  متيز  التي  الطائفية  اإلغاء  اأجل  من 

املواطنية احلديثة.

من اأجل حقوق املعلمني واملعلمات من حيث االأجر والرتقية والعالوات.

من اأجل حماية احلقوق االجتماعية كال�شحة والتعليم والطاقة والبيئة.

من اأجل حقوق مت�شاوية للمواطنني وعلى اخل�شو�س الن�شاء.

الراحلة  الن�شال  رفيقة  اجلندرية  احلزبية  النقابية  املنا�شلة  اأجل كل ذلك عملت  من 

وداد �شختورة، اأنها منوذج قل نظريه بني الن�شاء والرجال فهي املراأة املتوا�شعة بني 

النا�س احلازمة فيما يخ�س مبادءها العاملة بدون كلل على حتقيق اأهدافها الزاهدة يف 

مباهج الدنيا وزينتها، ال�شادقة كحد ال�شيف يف منهجها.

عرفتها يف هيئة التن�شيق النقابية عندما كنا الوحيدتني فيها.  نا�شلنا معاً – ا�شرتكنا 

يف املظاهرات النقابية، اعرت�شنا على رفع اأ�شعار املحروقات اآنذاك وغريها وتعر�شنا 

ملا تعر�شناه من رجال االأمن.

النقابية  باحلقوق  تطالبان  منظمتينا  كانت  حيث  الن�شائي  الن�شال  يف  معاً  -عملنا 

واملطلبية للعامالت وحت�شني اأو�شاعهن ومتكينهن وحث الدولة على امل�شادقة على 

االتفاقيات ال�شادرة عن منظمة العمل الدولية والعربية اخلا�شة بالن�شاء العامالت.

وعن  احل�شور  عن  يوماً  تتغيب  فلم  والأ�رشتي  يل  حق  جن�شيتي  حملة  يف  معاً  -عملنا 

امل�شاركة يف كل ما تتطلبه هذه احلملة.

*رئيسة رابطة املراأة العاملة يف لبنان
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املراأة  هذه  الأمثال  ما�شة  بحاجة  نزال  وال  اللبنانية  الن�شائية  ال�شبكة  يف  معاً  -عملنا 

حياتها  كر�شت  والتي  اللبنانيات  الن�شاء  من  الرائدات  �شجل  التي كتبت يف  العظيمة 

لهذه االأهداف ال�شامية.

وداد العـزيزة:

اأحباوؤك واأ�شدقاوؤك ورفقاء ن�شالك هنا يفتقدونك، يفتقدون تخلفك وللمرة  ها هم 

االأوىل عن اجتماعاتهم ولكن روحك الطاهرة ال زالت تلهمهم وهي معهم ت�شد من اأزرهم 

وتكون القدوة لل�شبايا عائلتك يف التجمع الن�شائي اللبناين كي ي�شريوا على نهجك.
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اإىل الراحلة الغالية وداد �شختورة : 

من القلب اأكتب

اإيزابل ك�رسواين*

يف موتنا نلقى احلياه

وتعرُبها عرَب القبور

وحياتنا لي�شت �شوى

ن�شماُت ريٍح يف عبور

و�شنني عمرنا كّمها

ما زاد يف عمر الع�شور

اأعمالنا من بعدنا

تكتب خطانا يف �شطور

واليوَم يف ذكِر ِوداد

نقُف اإعتزازًا وحبور

ما اعتادت تر�شى مديحنا

ول غّرها حبُّ الظهور

فغدت كعطِر بخوِرنا

تنع�ض قلوبًا و�شدور

*ع�شوة يف فرع جبل لبنان التجمع الن�شائي  الدميقراطي اللبناين
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كم جاهرت يف ن�شالنا، للحق اأولإ�شم الق�شية

وبدت مثاًل بيننا يف وقفِة عٍز اأبية

تنده حقوقًا كاملة هي ملكنا بالن�شانية

تنزع قيودًا قيدت اآمالنا با�شم الو�شية

يف فكرنا كم ر�شّخت قواعد الدميقراطية

با�شم الكرامةِ  اأ�شعلت م�شعاَل نوٍر للهدية

هي قائدة وهي رفيقة و�شديقة اأو رئي�شة

�شابرة يف اجّلِد، يف الِودِّ جلي�شة

ثابتة يف الوعِد، يف الوحدة اأني�شة

جاهدة بالغد تاأمل

�شاغرة اإن نحن ن�شاأل

�شادقة باحلق تعمل

يا وقعها

عزِّ الفوؤاَد عنها نادي

يا ذكُرها خِلد حروفًا

خّطها اإ�شم ِوداِد

يا ِوداٌد، يا مثاَل منا�شالت وراِئداٍت من بالدي
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وداد �شختورة : حكاية اأحالم حتاكي الواقع

جمانة مرعي ن�شار*

وداد �شختورة والتجمع الن�شائي الدميقراطي اللبناين اإ�شمان مل يفرتقا.

انها حكاية م�شرية ن�شال نقابي دميقراطي �شيا�شي باإمتياز. لقد �شكلت م�شاهمتها 

يف ن�شاأة التجمع الن�شائي الدميقراطي اللبناين، كمنظمة ن�شوية علمانية اإحدى حمطات 

تلك امل�شرية التي لن تتوقف حتى مع غيابها. اإنها العالقة مع االإطار الدميقراطي الذي 

عرب وعربت من خالله وداد عن كل قناعاتها بق�شية املراأة، كق�شية �شيا�شية جمتمعية 

فيها  ر�شخت  التي  املنظمة  انه  تقدمية.  حتررية  دميقراطية  علمانية  وبروؤية  باإمتياز 

وداد قيم عاملية حقوق الن�شاء ومفاهيم امل�شاواة التامة بني اجلن�شني.

وداد حكاية م�شرية امراأة رمز، فاعلة وموؤثرة مل تكل ومل تتعب من عالقتها بالتجمع، ال 

بل ان قوة انتماءها له، كانت تتدفق يوماً بعد يوم لرتوي كافة ع�شواته، وداد �شختورة 

ق�ش�س ن�شال متوا�شل جت�شدت يف �شخ�س اإمراأة منا�شلة ب�شدق واإميان �شد الظلم 

اأثراً  تركت  التي  وداد  انها  الن�شاء،  يطال  الذي  والتهمي�س  والعنف  والقهر  والتمييز 

 و�شعوراً بالقوة والعزة واحلب لكل من قابلها وعرفها ال يقدر املوت ان ميحوه. 
ً
ودفئاأ

اإنها حكاية قيادية ونا�شطة ومنا�شلة و�شديقة عرب ال�شنني.

وداد �شختورة حكاية احالم حتاكي الواقع من اجل املواطنة الكاملة والفعلية للن�شاء، 

من اجل الكرامة االإن�شانية لكل اإمراأٍة دون اي متييز، انها حكاية القناعة والقول احلر 

ا�شا�شي  ك�رشط  ال�شخ�شية  لالأحوال  املدين  القانون  اإ�شتحداث  �رشورة  بطرح  واجلراأة 

للتغيري والنهو�س باو�شاع الن�شاء، انها مواقف الثبات واالإ�رشار على االإ�شالح ال�شيا�شي 

، دولة احلق والقانون والعدالة،  الدولة املدنية احلديثة  الدميقراطي وبناء  والتغيري 

دولة امل�شاواة يف القانون وامام القانون. 

وداد �شختورة املنا�شلة املبدعة، القيادية الت�شاركية يف التجمع التي عملت دوماً على 

بناء ومتكني كادرات قادرات على امل�شاركة يف �شنع القرار، انها منوذج للمراأة التي 

اآٍن معاً، لذلك هي معلمتنا التي تعلمنا من  متلك قناعات وتدافع عنها ومتار�شها يف 

انها  التي ما بخلت بها علينا.  ان ننهل من معرفتها  �شلوكها وقيمها ووجدانها قبل 

لتحقيق  الن�شال  معنى  املقنع  وكالمها  وعيها  وعمق  بهدوئها  علمتنا  التي  الثائرة 

امل�شاواة بني الرجال والن�شاء يف �شياق التغيري الدميقراطي.

*كلمة رئي�شة التجمع الن�شائي الدميقراطي اللبناين يف االإحتفال التكرميي »حتية لوداد �شختورة«
م�رشح ق�رش اليون�شكو بتاريخ 2010/4/6.
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وداد �شختورة منا�شلة ريادية مَكنها وعيها وجتربة ن�شالها ال�شيا�شي من ربط م�شاكل 

وواقع الن�شاء ببنية النظام ال�شيا�شي الطائفي واإ�شتع�شائه على االإ�شالح، وعيها حا�شٌم 

يف ربط تقدم الن�شاء بتقدم املجتمع وحداثته، وهي لطاملا عملت لبناء روؤية �شيا�شية 

دميقراطية علمانية لدى ع�شوات التجمع، واعتربتها ا�شا�ٌس لبناء موقٍع متميٍز للتجمع 

ال�شيا�شية  الروؤية  هذه   ، معاً  اآن  يف  املطلبية  والدميقراطية  الن�شوية  احلركة  �شمن 

�شاعدتنا لنوا�شل عملنا وال ن�شاب باالإحباط لقلة االإجنازات مقابل اجلهود املبذولة، 

لقد اإعتربت دوماً اإننا كمنظمة ن�شوية علمانية يجب اأن نعمل لتقوية مناعة الع�شوات 

وحت�شينهن �شد الطائفية. 

تطلعت وداد اىل دوٍر �شيا�شٍي فاعل للمراأة، ميكنها من تن�شيب ق�شية الن�شاء للق�شايا 

العامة وتن�شيب الن�شاء للن�شال يف عملية احلراك الدميقراطي. مار�شت وداد قناعاتها 

ال�شيا�شية يف ميدان العمل الن�شوي فانحازت الأكرث الن�شاء تهمي�شاً. 

كم كانت منوذجاً للرتفع عن الذاتي وال�شخ�شي يف �شبيل امل�شلحة العامة، وداد ان�شانة 

واالإئتالفات  التحالفات  لبناء  ن�شالها  من  جزءاً  وكر�شت  عملت  االأفق،  ووا�شعة  رحبة 

وال�شبكات التي اعتربتها �شــرورة .

اجلامدة  االأطر  على  اخلروج  يف  وداد  ترتدد  مل  الواقع،  وتطوير  االإجنازات  لتحقيق 

اإجتماعية تعمل من اجل التغيري وبناء احلركة  لتفعيل احلركة الن�شوية وجعلها حركة 

الدميقراطية. 

والفردانية،  ال�شخ�شنة  عن  املرتفعة  للقيادية  االإ�شتثناء  لنا  �شكلت  �شختورة  وداد 

كل  اأجل  من  بل  يوما  نف�شها  اأجل  من  تعمل  التي مل  املتوا�شعة  التقدمية  للمنا�شلة 

ها املواقع وال اهتمت يوماً للربوز، كم هربت من حفالت التكرمي التي 
ٌ
الن�شاء. مل تغر

لطاملا اعتربتها فولكلوراً وبح�شب قولها »التكرمي احلقيقي للمنا�شالت هو بتحقيق 

االإجنازات«.

وداد ال ميكن الأحد ان ين�شى جتربتك املتميزة يف الن�شال النقابي التعليمي، ودورك 

القطاع اخلا�س، اىل جانب م�شاركتك على  نقابة املعلمني يف  اإعادة توحيد  الرائد يف 

اإمتداد ع�رشات االأعوام يف قيادة حركة ن�شال معلمي لبنان واأ�شاتذته اإنت�شاراً حلقوقهم.

اإطار  يف  حقوقهن  عن  دفاعاً  العربيات  الن�شاء  بق�شية  االإلتزام  يف  مثاال  كانت  وداد 

منتدى الن�شاء العربيات – �شبكة عاي�شة، وفق مقاربة اإن�شانية تطرح هذه الق�شية من 

منظار عاملية حقوق االإن�شان واحلداثة والعلمانية. ما اأحوجنا ملثل وداد يف هذه املرحلة 
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وما  التزامها ور�شانة قراءتها  احوجنا ملثل  ما  بها كن�شاء عربيات،  التي منر  ال�شعبة 

اأحوجنا اإىل تلك النظرة الثاقبة و املت�شائلة دوما عن االأف�شل..

اإفتقدت الن�شاء الفل�شطينيات يف لبنان لوداد، كن وفيات للمراأة التي نا�شلت وانحازت 

على الدوام حلقوق الن�شاء الفل�شطينيات كجزء اأ�شا�شي ال يتجزاأ من احلقوق الوطنية 

لل�شعب الفل�شطيني. 

وداد مل تكن ل�شهر اآذار نكهته املعتادة معك هذا العام، مل نحتفل بعيد ميالدك وال 

الأول  غيابك  ن�شجل  ان  علينا  موؤملاً  كان  لقد  معاً،  العاملي  املراأة  وبيوم  املعلم  بعيد 

اللبنانية  والهيئات  والنقابات  املنظمات  ان�شطة  على  طغى  ح�شورك  اأن  علماً  مرة، 

والفل�شطينية التي كرمتك وكانت وفية كل الوفاء ملنا�شلة كر�شت حياتها وجهدها 

من اجل العدالة واحلرية وامل�شاواة.

وداد انت مدر�شة ن�شالية، كنت وما زلت مثالنا يف ال�شمود والثبات والعزمية

والتفاوؤل دائماً

وداد كلنا يف التجمع نعتز ونفتخر اننا تلميذات مدر�شتك الن�شالية 

وداد �شنبقى مقتنعات اإننا حمكومات بالتقدم وباحلداثة مهما طال ليل التخلف

نعاهدك بالثبات على ن�شالنا من اأجل امل�شاواة التامة بني اجلن�شني

فوداعا يا من ي�شعب ن�شيانك...

وداعا يا من �شتبقى ذكراك فينا، لتذكرنا بعطائك وبتفانيك وبفكرك واالأهم 

من ذلك كله بحبك ...

وداعا يا وداد...وعهدا ووعداً باأن نبقى على العهد وفيات لفكرنا وق�شيتنا وحلمنا

فنامي قريرة العني...

يا معلمتنا وقائدتنا ورئي�شتنا ورفيقتنا وحبيبتنا
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حتية متوا�شعة، ع�شى اأن تكون قدر توا�شعها......

ال�شيدة زويا روحانا*

مل تتح يل فر�شة التعرف اإىل وداد �شختورة عن قرب، ومع ذلك فاإن اللقاءات القليلة 

التي جمعتنا قد اأثارت لدي ح�رشية للتعرف اإليها اأكرث، وكنت اأتطلع اإىل الفر�س التي 

ال بد اأن تاأتي للقائها يف حمطات خمتلفة، كي اأمتكن من الغو�س معها اإىل عمق تلك 

االأ�ش�س الفكرية التي كانت ت�شتند اإليها يف حتليلها ملجريات االأمور واتخاذ املواقف 

جتاهها. هي من القالئل اللواتي ا�شتطعن ربط الق�شية الن�شائية بالن�شال االجتماعي 

ال�شيا�شي بروؤية وا�شحة مل تتاأثر ومل تتزعزع باملتغريات الكبرية التي �شهدها لبنان 

والعامل العربي يف العقود ال�شابقة، ما جعل لديها �شهولة يف حتديد االأهداف وتكييفها 

تلك  حتقيق  باجتاه  قدما  وامل�شي  الظروف،  من  ظرف  كل  يف  املتاحة  الفر�س  مع 

االأهداف مبثابرة مل تعرف الكلل ودون اأن ت�شل الطريق. 

قد يكون التوا�شع الذي انطبع يف �شخ�شيتها، والذي كان معلما من معاملها، انعكا�شا 

لعمق التفكري لديها. مل تكن »االأنا« الفردية هي التي حتكم ت�رشفاتها ومواقفها، بل 

كانت »نحن« اجلماعية، »نحن« احلركة الن�شائية هي التي مثلت لديها القائدة امللهمة 

لها والتي �شعت يف كل الظروف ويف كل االأوقات اإىل اإبقائها �شيدة املواقف. اندفاعها 

اإىل توحيد احلركة الن�شائية مل يعرف الكلل، رغم االإخفاقات التي اأ�شابت العديد من 

اإمكانية  فيها  جتد  التي  املطالب  طرح  اإىل  املتحم�شات  اأكرث  من  فكانت  املبادرات. 

اأو اال�شكاالت التي تطراأ من  لتوحيد اجلهود �شاعية اإىل التوفيق ما بني التناق�شات 

حني اإىل اآخر. 

كانت دوما تتوق اإىل احت�شان اأو ت�شجيع اأي مبادرة جامعة، اإن على ق�شية واحدة اأو على 

االآخر.  الراأي  التمايز واحرتام  اإ�رشار على املحافظة على حق  الق�شايا، مع  جمموعة من 

تطلعها اإىل الهدف االأكرب كان ي�شّهل عليها تخطي العقبات وال�شلبيات واالختالفات 

ال�شيقة التي ال بد من اأن تظهر على الطريق املوؤدية اإىل حتقيق هذا الهدف. 

*مديرة موؤ�ش�شة كفى عنف واإ�شتغالل
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التجربة  تلك  وداد �شختورة، الكت�شاب خال�شات من  اإىل  اأكرث  التعرف  اإىل  اأتوق  كنت 

اجلديدة،  والق�شايا  املبادرات  على  وانفتاحها  روؤيتها  بو�شوح  متيزت  التي  الغنية 

اأمامها  الفر�س  اإتاحة  اإىل  وال�شاعية  قدراتها،  من  والواثقة  ال�شابة  لالأجيال  امل�شجعة 

للتعبريعن ذاتها. 

لقد غدرنا القدر، رحلت وداد �شختورة يف وقت بداأت اجلهود التي بذلتها مع غريها من 

اأعالم احلركة الن�شائية، تثمر انطالقا حلمالت مطلبية متنوعة �شهدت اندفاعا ملحوظا 

يف الفرتة االأخرية وكانت هي من اأبرز القيمات عليها. 

رحلت قبل اأن تثمر جهودنا امل�شرتكة من اأجل ت�رشيع حماية الن�شاء من العنف االأ�رشي 

اإقرارا للقانون من قبل جمل�س الوزراء، فكانت فرحتنا ناق�شة بغيابها. ولعل ما يعزينا 

اأن اإقرار هذا القانون مت يف اجلل�شة التي عقدها جمل�س الوزراء يوم 6 ني�شان، اأي يف 

جمل�س  قرار  فكاأن  االأوني�شكو،  ق�رش  يف  لها  التكرمي  حفل  به  اأقيم  الذي  نف�شه  اليوم 

الوزراء اأتى لي�شفي تكرميا اآخر لوداد �شختورة. 

وعدنا لها اأن نتذكر دائما ما قالته يف اآخر جل�شة كنا فيها معا:

لي�ض مهما اأن تتعدد املبادرات، 

املهم اأن يبقى الهدف واحدًا. 
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الوفاء مل�شريتها والبقاء للبنان

زينب مروة �شلح*

الثامن من اآذار كانت الوالدة، ويف الثامن من اآذار كان يوم املراأة العاملي ويف االأ�شبوع 

االأول من اآذار كان عيد املعلم، م�شادفة جمعت هذه املنا�شبات لتكون البداية والوداع. 

الراحلِة املنا�شلِة وداد �شختورة، منا�شبةٌ  الوفاء لرئي�شِتنا  وال�شاد�س من ني�شان يوم 

عزيزٌة على قلوِبنا نلتقي معاً وجوهاً و�شاءًة ومواقَع خمتلفة، رجاالً ون�شاًء لنحيي معاَ 

اأحبتها القلوُب يف �شاحاِت الن�شاِل الدميقراطي االإجتماعي ويف احلركِة  اإن�شانٍة  ذكرى 

اإالّ  وعربياً  لبنانياً  واملواقِع  احل�شوِر  يف  التنوُع  هذا  وما  والعربية.  اللبنانية  الن�شائيِة 

تثمنٌي لدوِر رائدٍة وهبت حياتها لق�شايا وطنية ونقابية وتربوية واجتماعية ولق�شية 

املراأة اللبنانية والعربية و�َشَعت مع اأمثالها من الرواِد والرائدات على اختالف م�شاربهم 

ال�شيا�شي  النظاِم  بنية  يف  اإ�شالحاٍت  اإحداِث  اىل  وال�شيا�شية  الفكرية  وانتماءاتهم 

 ال�شعِب الواحد رجاالً 
ِ
وحتديثه و�شيادة منطق احلرية والدميقراطية وامل�شاواِة بني اأبناء

ون�شاًء ولتاأمني امل�شاركة الفعلية للمراأة يف احلياِة ال�شيا�شية وعلى كافِة امل�شتوياِت 

يف دولٍة عادلٍة ي�شوُدها القانوُن وتنتظُم فيها املوؤ�ش�شات.

وداُد فقيدُتنا الغاليةُ واحلُق ُيقاُل ان احلزَن عليها قد غزا قلوَبنا واأكباَدنا ال�شواَد، فما 

ون اليها بف�شٍل، واالإقراُر 
ّ
ظنُكم مبن يعرفوَنها عن كثب او ميّتون اليها ب�شبٍب او يّقر

بف�شٍل قد بلَغ حد االإجماع ممن تعرفوا اليها او نا�شلوا معها خالَل م�شريِتها الطويلِة 

جلهة كفايتها وخلقها، واالأخالُق يف املراأِة ال�شيا�شيِة كما ج�شدتها وداُد هي امليزُة التي 

واأخالقها  وال�شلطان مداها،  العلُم واملاُل  يبلُغ  التي ال  الرثوُة  جتزي عما عداها، وهي 

كانت اأخالق املراأة التي تنبُت من اأعماِق املجتمِعِ لتقَف بني اأبناء �شعبها ويف احلركة 

الن�شائية لتدفع بها اىل االأمام. كانت خمل�شة يف ما تعمل �رشيحًة يف ما تقول، جريئًة على 

ما ُتقِدم، عفيفة النف�س، قوية االإرادة، وتاريخها م�شداٌق الأ�شالة هذه ال�شفات النادرة، 

الفل�شطينية  الق�شية  دعمت  عربياً،  م�شتقالً  حراً  �شيداً  موحداً  لبنان  اأجل  من  نا�شلت 

ووقفت اىل جانب احلِق الفل�شطيني يف اإقامة الدولة الفل�شطينية وحق العودة بالفكر 

واملمار�شة، ومل يرهبها يوماً تر�ُشد العيون وما حوت من خماطر، فال �شعفت وال وهنت 

وال ا�شتكانت ومل يكن للمنا�شلني واملنا�شالت اأمٌل يف من�شٍب وال رجاٌء يف حكم.

وداُد كانت معار�شًة من خالل حركة �شعبية مبا ات�شمت به من خالِل م�شريتها الن�شالية 

عن  �شمريُها  وعّف  االإبتذال  عن  ل�شاُنها  فعّف  املو�شوعية،  مبعار�شتها  ومتيزت 

تها  معار�شَ اأعلنت  اخلديعة،  عن  نف�شها  وعّفت  املغالطة،  عن  فكرها  وعّف  التزويِر، 

*كلمة م�شوؤولة فرع البقاع يف التجمع الن�شائي الدميقراطي اللبناين يف االإحتفال التكرميي
 ›› حتية لوداد �شختورة‹‹ م�رشح ق�رش اليون�شكو بتاريخ 2010/4/6
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للنظاِمِِ ال�شيا�شي الطائفي، واأكدت على حقوِق االإن�شان وحقوق املراأة وحِق الفقراء يف 

العي�ِس الكرمي، ويف حِق املواطن بالتعلِمِ وال�شحة والعمِل واالأمِن واالإ�شتقراِر، واعتمدت 

يف اإعالنها على ال�شدِقِ واجلد وا�شتعاَنت على ثباِتها باحلِق واملنطق، وحني تتم�شك 

بالراأي جتعل من قوِة التزاِمها وثباِت معتِقدها ال�شَند والدليل، ومواقُفها ال تزال عطر 

االأفواِه فال حاجة اىل تعدادها. 

وداُد نحن الن�شاءُ بحاجة اإىل امثالِك حجًة خللٍق وكفايٍة ولي�س اأمامنا اإالّ امل�شي يف حركِتنا 

الن�شائية اإىل االأمام، الأن الن�شاء الرائدات ت�شنعُهن احلياُة وت�شقلًهن التجربةُ فاالأ�رشُة 

واملدر�شةُ والبيئةُ عوامل اأ�شا�شية يف توفري الظروِف لالأبناء يف انخراِطهم بال�شاأن العام، 

ت  �شقَّ حميدٍة  باأخالٍق  نظاِئرها  على  متيزت  امراأًة  اأجنبت  �شختورة  وداد  ا�رشة  واأمثاُل 

طريَقها اإىل العمِل العام باإرادٍة فوالذيٍة و�شارت اإىل غاياتها يف طرٍق معبدٍة بالكرامِة 

والعنفوان.

وعهُدنا باالأ�رشِة الكرمية اذا �شما فرٌع من فروِعها ان ت�شوَنه لي�شَبح جذعاً قوياً وارِف 

الظالل يحمُل اخلرَي ملن زرعوه ورعوه.

وداُد اأيتها ال�شجرُة املثمرُة الدائمة العطاء دوَن مّنة من مهِدِك حتى حلِدِك، لِك مّنا باقة 

حبٍّ واحرتام.

الإجلِك يا وداُد وقَف االأ�شدقاءُ واالأحبةُ واالأهُل واأهُل القلِم والرفاُق على امتَداد الوطن، 

الأجلِك كان التكرمُي يف �شهر اآذاَر من خمتلِف الهيئاِت الن�شائيِة اللبنانية والفل�شطينية، 

والأجلِك كان هذا اليوم وهذا احل�شور ف�شكراً للجميع.
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»م�س مهم مني بّل�س،  املهم 

نكّفي الن�شال كرمال حقوق 

الن�شاء يف لبنان«
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�شنوات م�شت اإىل جانبها )كنائبة رئي�شة ( خلت من اإي حلظة تخيّم عليها اخليبة من 

 الزمن، كّلما ان�شابت وداد بخفة اإىل الثنايا، 
ّ
االآخر )املختلف بال�رشورة (. ال بل، كلما مر

مفرت�شة الروح.

وداد وق�شية املراأة واحد. املراأة كق�شية، واملراأة كجزء من كّل جمتمعي. وامل�شاألة تبداأ 

 امل�شتقل، �شّيد نف�شه، هو الغاية اأو غاية الغايات.
ّ
من الفرد. فالفرد احلر

العلم  ف�شاءات  يف  املتكافئة  احلقوق  اأجل  من  الن�شال  وداد،  لدى  دوماً  ارتبط  لهذا 

القانون  مطلب  حتقيق  اأجل  بالن�شاملن  واالإجتماعية،  ال�شحية  وال�شمانات  والعمل 

الفرد  روحية  حترير  اأجل  من  بالن�شال  اأي،  ال�شخ�شية.  لالأحوال  )االإختياري(  املدين 

اللبناين منقب�شة والة االأمر.

هكذا، مل تكن املدنّية لدى وداد رداًء ترتديه عند اللزوم من اأجل م�شهد )�شلطة( فهي 

التي  احلوار  لغة  التفاعل بني خمتلفني،  االنحاء منطق  لت�شيع يف  الّطبع.  اإىل  تنت�شب 

تنتهي اإىل ثمرة بعد ثمرة. قياديتها تاأخذ معناها من هذا النمط من ال�شلوك )ذو البعد 

االإن�شاين (، و�شنوه االآخر. تلك العينيني)البّنيتني على خيط من ال�شواد ( املتوقدتني 

ذكاًء، وتتواىل املبادرات... 

ن�شوة  اىل  به ب�شوتها اخلفي�س  ما فاهت  ت�شتمروا« هذا  اأن  اأنا. املهم  »لي�س املهم 

التجمع قبل املغادرة، وهي التي عملت جاهدًة من اأجل املاأ�ش�شة، فال تتوقف املهمات 

اإال عند حلظات االإ�شتغراق يف نوم هو نقي�شها. فهي اإبنة احلياة الوفية.

فيا اأيتها املا�ّشة، ملاذا غادرتني؟؟    

اأي وداد

الدكتورة زهوة جمذوب
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»وداد«....ما زالت معنا تذكرنا بدورنا يف �شنع النت�شارات

�شاما عوي�شة – فل�شطني*

منذ اأ�شابيع تو�شلت بر�شالتها....ر�شالة من �شديقتي العزيزة »جمانة مرعي« تطلب 

مني فيها اأن اأكتب عن املرحومة »وداد«....كان ال بّد يل اأن اأوافق من دون تردد يف 

الوقت الذي كنت اأدرك فيه �شعوبة ذلك...فكيف يل اأال اأكتب عن »وداد« وب�شمتها 

اأكتب عن »وداد«  ال  اأن  باالأمل... كيف يل  ماثلة يف وجهي تدفعني ومتالأين  زالت  ما 

العمل... اال�شتمرار يف  ذاكرتي يحفزين على  جانبا كبريا من  زالت حتتل  ما  وكلماتها 

يف الن�شال...يف التوا�شل مع االأمل...كيف يل اأال اأكتب عن »وداد« يف وقت ت�شاقطت 

فيه االأوراق عن ال�شجر، ومل يبقى على االأغ�شان اإال اأوراق قليلة »وداد« كانت بحياتها 

واليوم بذكراها اخلالدة، واحدة من اأبرزها...

ولكن ويف الوقت ذاته كيف �شاأكتب عن »وداد« واأنا ما زلت اأرف�س رحيلها؟!  اإذ كيف 

يل اأن اأقبل هذا الرحيل واأنا مل اأمتكن من وداعها...من زرع قبلة وداع على جبينها...من 

هم�س بع�س الكلمات يف اأذنها اأو�شيها فيها باأال تبتعد.. باأن تبقي روحها قريبة منا 

حتى ن�شتطيع اأن نلجاأ اإليها كلما �شاقت بنا احلياة وق�شت علينا، وكلما ع�شفت الزوابع 

لت�شقط ما تبقى من اأوراق عن ال�شجر فتدفعنا لنبحث عنها حتى ت�شحننا بروح الن�شال 

التي طاملا وجدناها فيها..

عني ق�شي.... »لبنان«  يكن  املحتلة...لو مل  فل�شطني  اأكن حما�رشة يف  مل  لو  »وداد« 

من  تنا�شل  اأنظمة  هناك  تكن  مل  العربية...لو  الدول  بني  ما  حدود  هناك  تكن  مل  لو 

اأجل اأن نبقى �شعوبا واأمما همجية...لو مل تت�شاقط رايات ن�شال ال�شعوب العربية...لو 

ا�شتطاعت اأحزابنا اأن تهزم كل خمططات ال�شهيونية والفا�شية وكل االأنظمة الرجعية، 

اأن تهزم بع�شها هزمت جيو�س املحتلني  فتم�شكت بوحدة ال�شعوب املنا�شلة وبدل 

ن�رشبه ويف  الذي  املاء  نتنف�شه ويف  الذي  الهواء  يتحكمون يف  باتوا  الذين  و�شا�شاتهم 

االأر�س التي نزرعها...ويف احلدود التي تف�شلنا ال�شتطعت اأن اأودعك...اأن اأقّبلك...اأن 

اأ�شتمع منك الآخر و�شية...

تكن  مل  وبع�شها  مبدئية  بع�شها  خالفات  �شهدنا  ومعا  معا،  عملنا  كثرية  حمطات  يف 

اأنت  كنت  احلاالت  كل  ويف  ولكن  واملتنفذين،  املتنفذات  بع�س  من  فقاعات  �شوى 

القدوة التي تتحكم باأع�شابها، ت�شتمع، تناق�س، وتتخذ القرار ال�شحيح...تعلمنا منك 

كنت  عمرك  ورغم  مبادئك،  على  تهادين  مل  هدوئك  فرغم  ومبداأ،  موقف  االن�شان  اأن 

*مديرة مركز الدرا�شات الن�شوية القد�س واملن�شقة العامة مبنتدى الن�شاء العربيات – �شبكة عاي�شة لغاية عام 2008
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متثلني الفكر امل�شتنري الذي افتقدته العديد من الن�شويات اأو من يدعني اأنهن كذلك 

واإرادة... كم كنت وما زلت معجبة  واأ�شغر منك �شنا وفكرا  من فئات عمرية خمتلفة 

بتم�شكك مببادئك يف زمن االنحطاط...

باحرتامك لالختالف فعال ال قوال، فكم من مناٍد ومنادية لهذا الفكر، اإال اأن قلة منهم تعي 

للمختلفني على ق�شايا  االختالف، وكيف ميكن  مع  التعامل  االختالف، وكيفية  معنى 

خمتلفة اأن يلتقوا دون اأن يعني ذلك التنازل عن القيم وعن املبادىء اأو امل�شاومة على 

املواقف التي ال تقبل امل�شاومة...

كم كنت كرمية يف حبك، معطاءة يف عالقاتك، فكيف يل اأن اأن�شى مواقفك معي حني 

قمن  ممن  واحدة  اأنت  فكنت  ب�شمعتي  اأو  بحياتي  تودي  كادت  اأ�رشية  باأزمة  مررت 

اأوؤمن به  بت�شجيعي على موا�شلة الطريق، على اجلراأة يف املواجهة...على التم�شك مبا 

من اأجل اأن اأحقق االن�شجام التام ما بني حياتي العملية وما اأوؤمن به واأدافع عنه نظريا...

لن اأن�شى دمعة انهمرت من عينك حني كان لنا اأول لقاء بعد تلك االأزمة دون اأن تبخلي 

الغيمة،  بانق�شاع  فرحتك  عن  فيها  اأعلنت  والتي  دوما  ميزتك  التي  بابت�شامتك  علي 

وباالنت�شار يف جتاوز املحنة...

اأن�شى حرارة اللقاء معك حينها. ال ولن اأن�شى حرارة العناق والذي اأردت من خالله  لن 

اأن تعطيني كـل الدفء الذي كنت اأبحث عنه واأن تقويل للعامل كله باأن انت�شاري على 

االأزمة اإمنا هو انت�شار لكل الن�شاء...لن اأن�شى الوليمة التي كنت قد اأعددتها على �رشيف 

احتفاال ب�شمودي...بنجاتي...بانت�شـار احلق وهزمية »التتار«...

اأ�شعر اليوم باأهمية هذا النداء...فاأنت الرفيقة التي  اأناديك يوما رفيقة ولكن كم  مل 

عرفتها من خالل منتدى الن�شاء العربيات-عاي�شه...ح�رشنا معا اأول اجتماع لل�شبكة بعد 

انتخابي من�شقة لها...كان لقاءنا يف الرباط، ومنك تعلمت معنى الرباط...كنت هادئة...

معك...احلديث  اجللو�س  اأحببت  الن�شال...كم  يف  حقنا  من  متاأنية...متفائلة...متيقنة 

كلها  موقف...تعابري  عن  اأو  ق�شية،  عن  تدافعني  كنت  عندما  وجهك  معك...تعابري 

اإرادة...اإميان...حتدي...واالأهم من ذلك كله اإ�رشار...

م�شاركتك يف ذلك االجتماع كانت هامة جدا، ففي ذلك االجتماع ر�شمنا اأهدافنا، وحددنا 

طريقنا، واخرتنا م�شارات ن�شاالتنا امل�شرتكة، واأنت كنت مميزة جدا يف تثبيت كل ما 

هو تقدمي، كل ما هو ثوري وكل ما هو اأ�شا�شي...
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بعد ذلك االجتماع مل تكوين معنا كممثلة للتجمع، بل وكعادتك اأعطيت الثقة لالأخريات 

يف التجمع ملتابعة العمل، ولكنك كنت دائما حا�رشة معنا فكرا وروحا...وكم جلاأت وجلاأنا 

الن�شاء  حمكمة  مع  خالفنا  من  موقفك  اأذكر  زلت  وال  راأيك،  باأهمية  �شعرنا  كلما  اإليك 

العربيات، حيث تركنا االجتماع وتوجهنا اإىل مقر التجمع لاللتقاء معك...فكنت وا�شحة 

ما  كل  جتاه  اجلميلة...�شارمة  ال�شيف  ليايل  يف  الريح  هدوء  ال�شم�س...هادئة  و�شوح 

يخد�س ق�شايا الدميقراطية، وال�شفافية، وامل�شاءلة، واتخذنا معا القرار والذي ما زلت 

اأفخر به...

ال اأخفيك �رشا يا )رفيقة(، وكم اأنا بحاجة لكي اأناديك بهذا امل�شمى الذي مل اأنادك به من 

قبل، باأن لذلك االجتماع وقعا خا�شا عندي، فما زلت اأذكره كلما وجدت نف�شي يف موقف 

ي�شكك باأهمية احلفاظ على القيم، وكلما وجدت نف�شي يف حالة دفاع عن املبادىء التي 

نحملها، وكيف علينا اأن نن�شجم مع تلك ال�شعارات التي نطرحها فعال ال قوال...

ال�شديقات  كل  ومن  »جمانة«  الغالية  �شديقتي  من  اأعتذر  اأن  اإال  ي�شعني  ال  واأخرياً 

باأنني  واأحبته  »وداد«  اأحّب  من  كل  ومن  اللبناين،  الدميقراطي  الن�شائي  التجمع  يف 

حيا  زال  ما  �شخ�شا  اأنعي  اأن  يل  فكيف  وداد،  الغالية  الرفيقة  اأنعي  اأن  اأ�شتطيع  لن 

النعي يكون ملن  امراأة تركت ب�شماتها يف كل مكان...  اأنعي  اأن  يف قلوبنا...كيف يل 

رحلوا... اأما وداد فما زالت يف قلوبنا... يف فكرنا... ومع كل انت�شار �شنذكرها... ومع كل 

انت�شار نحققه �شنقول لها:

»ي�شعد اأوقاتك يا من تركتنا بج�شدك، وتركت لنا روحك لتذكرنا باأن علينا اأن نحتفل 

بكل انت�شار مهما كان �شغريا، وباأن علينا اأن ننا�شل من اأجل تلك االنت�شارات... ال اأن 

ننتظرها.... فنحن من ي�شنع التاريخ، 

والتاريخ ما هو اإال نتاج ملا ن�شنع...«
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العزيزات يف التجمع الن�شائي الدميقراطي اللبناين

 �شناء بن عا�شور*

 لقد علمنا مبزيد اللوعة خرب وفاة ال�شديقة وداد �شختورة املنا�شلة الن�شوية ورئي�شة 

التجمع الن�شائي الدميقراطي اللبناين.

االلتزام  يف  مثاالً  كانت  منا�شلة  رحيل  يف  اأنف�شنا  نعزي  فاإننا  فيها  نعزيكن  اإذ  ونحن 

ومعكن  معها  تقا�شمناه  ما  اإطار  يف  حقوقهن  عن  ودفاعها  العربيات  الن�شاء  لق�شية 

واحلداثة  االإن�شان  حقوق  عاملية  منظار  من  الق�شية  هذه  تطرح  اإن�شانية  مقاربة  من 

والعلمانية..

 وما اأحوجنا ملثل وداد يف هذه املرحلة ال�شعبة التي منر بها كن�شاء عربيامتا احوجنا 

ملثل التزامها ور�شانة حتاليلها وما اأحوجنا اإىل تلك النظرة الثاقبة و املت�شائلة دوما 

عن االأف�شل..

التن�شيق  م�شوؤولية  عربية  ن�شوية  كمنظمات  حملناكن  وقد   - �شختورة  وداد  رحلت 

ملنتدى الن�شاء العربيات - عاي�شة يف التجمع... و�شتبقى وداد رغم رحيلها حا�رشة بيننا 

الن�شاء  اإعالء �شوت  اأجل  من  معا  امل�شوار  لنوا�شل  التجمع  من  منا�شلة  في�شخ�س كل 

العربيات.. وحقوقهن.. من اجل امل�شاواة

ونحن وقد فقدنا يف �شنة واحدة منا�شلتني من اجلمعية �شاعرات بلوعة فراق رفيقات 

الدرب ونعرف اأن ال�شرب على فراقهن �شعب..

ولكن لتكن يف الذكرى حافز لكن ولنا يف موا�شلة الن�شال حبـــــــاً ووفـــــاًء...

*رئيسة اجلمعية التون�شية للن�شاء الدميقراطيات / تون�س يف 20 نوفرب 2009
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كم كان ي�شعب علي اأن اأكتب يف وداد وهي غائبة و ال تزال حا�رشة يف وجداننا. كنت 

اأن تفرغ من عملها الدوؤوب املتوا�شل الأجل�س اليها ونتداول فيما وراء العمل  اأنتظر 

الدائم ويف الدوافع التي حتدونا اإليه. وفيما �شنق�شي اإليه بعد زمن مقبل.

ال وقت للحديث، ولو كان يغلو يف داخلها وداخلي ! فليبَق طي الكتمان، وليبَق مرجالً 

يغلي فيحرك الطاقة الكامنة فينا من اأجل العمل. فاجاأها املر�س، ومل تكن على موعد 

معه، كنت اأظنه بعيداً عن �شديقة ديناميكية ب�شكل غري اإعتيادي. كنت اأظنه ال ي�شيب 

متفتحي القلوب والوعي، واأ�شحاب النفو�س الكبرية التي حتمل هموم النا�س. وتاأبى 

ل همومها للنا�س او ان تك�شف عنها. اأن حتمِّ

كنت اأنتظر اأن اأن�رشف واإياها عن العمل لنجل�س مع بع�شنا لنتداول يف اأمور احلياة التي 

تتجاوز عملنا يف الهيئات الن�شائية والنقابات والتي كانت جزءاً من هموم احلياة. تبنت 

العمال واملعلمني يف نقاباتهم  االإن�شان. تبنت ق�شية  اأنها ق�شية  ق�شية املراأة على 

واإ�رشار لكن كالمها  االإن�شان. كانت تخاطب اجلميع يف حزم، و�شدة،  اأنها ق�شايا  على 

دائماً معجون باملحبة واالإن�شانية وال�شدق واالإخال�س ملا تقوله وملن تقوله.

ثالثون �شنة واأكرث مع وداد. واإن كانت امل�شافات تف�شلنا فالوجدان يجمعنا. واالأفكار 

فقد  وتفنيدها  االأمور  ملناق�شة  حاجة  ال  متحالفة.  وقوانا  متاآلفة،  والقلوب  متقاربة، 

كناعلى اإتفاق، ويف وحدة يف املواقف، وكاأن املنطلقات واحدة واالأهداف واحدة، وهي 

تذهب اأبعد من االأمور االإجتماعية وال�شيا�شية وت�شتقر يف جذورها االإن�شانية واالإميانية.

عملت بدون كلل، عملت بدون تاأفف. نذرت حياتها للحقل العام، واإحتفظت لنف�شها 

بال�شاأن اخلا�س ، كاأنها تاأبى اأن تلقي بثقل خ�شو�شياتها على االآخرين، فهي وجدت 

لتعطي ال لتاأخذ فقد كان لها من رفعة النف�س وكرم االأخالق وغنى ال�شخ�شية ما يغنيها 

عن خريات االأر�س كلها.

االإن�شان.  وحقوق  االإن�شاين  بال�شاأن  ربطتها  ال�شيا�شي.  بال�شاأن  املراأة  ق�شية  ربطت 

ن�شالها  فكاأن  والقيمي.  االأخالقي  وبالعن�رش  واالإقت�شادي  االإجتماعي  بال�شاأن  ربطتها 

ن�شال كلي يتعدى املكا�شب املادية لي�شل اىل حترير االإن�شان من كل اإرتهان.

يف وداد

ال�شيدة �شلمى �شفري*

*كلمة رئي�شة االإحتاد الن�شائي التقدمي
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داأب على العمل امل�شتمر مرتكزاً يف ذلك على  اأ�ش�شت مع رفيقاتها ورفاقها تنظيماً 

العلم واملو�شوعية والدقة يف التعبري والتنفيذ، والو�شوح يف الروؤية والهدف، واحل�شم 

وال�شدق يف املواقف واملواقع حتدوه روح وطنية عالية ونفحة اإن�شانية �شامية.

كانت مدر�شة للمنا�شالت، ترتفع عن املكا�شب ال�شخ�شية واملنا�شب من اجل اخلري 

العام. غادرت وهي قريرة العني اأن تكون قد كر�شت حياتها لتنظيمها والعمل العام. 

ال �شيء يغريها، ال مك�شب يزعزع قناعاتها، و ال من�شب تهتز له جوارحها. احلق، واحلق 

فقط هو مطلبها وبو�شلتها وهو يحررها.

اأحببتها كثرياً يف عملها ورفقتها، دائماً ت�شبو اىل اجلزء االإن�شاين من كل عمل يحدوها 

الغريية واملو�شوعية واإحرتام القيم يف اإتخاذ اأي موقف. ال حتابي، ال ت�شاير، ال جتامل ، 

ال ترتك �شيئاً يعلو على احلق.

كم كنت اأود اأن اأراها يف اأيامها االأخرية، لكن وجعها كان يخيفني ويوؤملني ويبعث يفَّ 

وجعاً ال ي�شاهي.

مل اأرها يوماً تتاأمل، او تتوجع كاأن الطاقة العاملة فيها هي فوق الوجع وفوق االأمل.

جاأ�شها،  ورباطة  الثاقبة،  بنظرتها  باإبت�شامتها،  معنا  دائماً  باقية  فهي  اأرثيها.  لن 

بال�شالبة املرنة الرحمة التي كانت تتمتع بها. بتوجهاتها مبواقفها يف التجمع الن�شائي 

الدميقراطي، باقية يف اللجنة االأهلية، يف املجل�س الن�شائي اللبناين، يف نقابتي العمال 

واملعلمني ويف كل الهيئات التي عملت يف اإطارها. وهي باقية يف �شداقتها املميزة 

ومنطلقات  واحدة  طينة  من  كاأنهما  وتنظيمها  يبدو  اإذ  التقدمي  الن�شائي  لالإحتاد 

اإن�شانية واحدة واأهداف واحدة. باقية يف قلوبنا وعيوننا ومعنا يف الن�شال اىل اأن يتعب 

منا الن�شال.
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وداد ... »مدر�شة .. يف الن�شال واجلراأة، يف احلب 

والتفاين والتوا�شع..«

الدكتورة عاهدة طالب 

هي الهدوء والر�شانة ، هي املوقف اجلريء واملبداأ غري القابل للمهادنة ...

 قائدة باإمتياز... مل تواكب ومل تلحق بركب ،اإمنا كانت املبادرة ويف طليعة من ير�شم 

اخلطط يف  النقابي وال�شيا�شي والن�شوي ...

تكري�س   اإىل  ت�شعى  التي  القيمية  االأنظمة  �شد  ..ثائرة  ثائرة  لكن  حماورة،  هادئة،   

الظلم والقهربحق ال�شعفاء  واملهم�شني واملهم�شات ..  ثائرة الإميانها املطلق ب�رشورة 

التغيري ..وال بد من ك�رش االأ�شوار التقليدية للغابة املجتمعية حيث اإمتيازات الذكورة 

تدعمها االإيديولوجيات املحافظة وبركة املوؤ�ش�شات الدينية الطائفية واملذهبية ...

االأحوال  قانون  حول  الن�شال  م�شاريع  نقا�س  ففي  احلق.  على  ت�شاوم  مل  تراوغ...  مل 

ولي�س  اإلزامياً  املدين  القانون  يكون  اأن  على  معها  واأ�رشينا  وداد،  ،اأ�رشت  ال�شخ�شية 

يتم  اللبناين  الد�شتور  �شمنها  التي  امل�شاواة  اأن  اأي�شاً،  ونوؤمن  اآمنت،  اإختياريا... 

اإىل  اأدى  مما  الطائفية  للمعايري  باملواطنني  الدولة  عالقة  اإخ�شاع  عرب  تقوي�شها 

تفوي�س الطوائف بلعب دور الو�شيط بني الدولة ومواطنيها . ال باملمار�شة وح�شب بل 

من خالل القانون اأي�شاً. 

منذ حلظة  .ترافقنا  باأكمله  العمر  م�شاريع  ويف  اليومي  الطائفية حتا�رشنا يف  فالبنية   

الع�شي  االإنتخاب  بقانون  واإنتهاء  والع�شق  واحلب  والعمل  باملدر�شة  مروراً  التكون 

على  والدينيني  ال�شيا�شيني  الزعماء  بني  ال�رشيح  للتواطوؤ  نظراً  التغيري،  على  اأي�شاً 

احلريات وعلى مبداأ امل�شاواة التي كفلها الد�شتور...

اأدركت وداد باكراً واأدركنا معها اأن التغيري ال ياأتي باالإنتظار .. والتحول يف حياة الن�شاء 

املهم�شات واملقهورات ال ميكن دون االإنطالق من فهم الواقع ،ففهم الواقع هو الذي 

يوؤ�ش�س للتغيري .من اأجل ذلك كانت االأبحاث التي �شجعتها بحما�س �شديد حول : واقع 

املراأة العاملة ،العنف امل�شلط على الن�شاء ،كما ر�شد الواقع التعليمي للن�شاء يف االأحياء 

الفقرية واملهملة ..
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الن�شالية،اإمياناً  عن  ،ف�شالً  للتجمع  البحثية  االأعمال   بنتائج  وتعتز  تزهو  وداد  كانت 

و  واملهنية  العلمية  بكفاءاتهن  وبالتايل  باأو�شاعهن  العلمية  الن�شاء  باأن معرفة  منها 

االإجتماعية ، هو �شالح يواجهن به االأفكار امل�شوهة واالآراء املغلوطة حول قدرات املراأة 

واملدين  االإجتماعي  �رشطها  تغيري  ب�رشورة  وعيها  تعزيز  ي�شتتبع  ما  وهذا   . وحقوقها 

وال�شيا�شي ...وبالتايل امل�شاركة يف �شناعة غد اأف�شل ....

الفعلية  ، واملمار�شة  الدميقراطي  بالوعي  اإرتباط ذلك  بال وداد �رشورة  مل يغب عن 

لهذا الوعي عرباملناق�شة وامل�شاءلة واملحا�شبة وت�شحيح امل�شار...

فكان ال�شعي الدوؤوب لبناء روؤية �شيا�شية دميقراطية علمانية لدى ع�شوات التجمع . 

ف�رشط امل�شاواة احلقة بني الرجل واملراأة وبني املواطنني ب�شكل عام ،و�رشط امل�شاركة 

احلرية  وطن  هو   ، واالإجتماعي  العائلي  ويف  ال�شيا�شي  القرار يف  ب�شنع  للمراأة   احلقة 

والعدالة وامل�شاواة ،ال وطن الطوائف واملذاهب والزبائنية ...

ترافق ذلك مع العمل على التوعية والتعبئة وال�شعي  لتغيري القوانني املجحفة بحق 

الن�شاء ، ال من خالل اخلطب الرنانة وال من خالل الظهور االإعالمي، اإمنا من خالل العمل 

امليداين املبا�رش... مل ت�شع وداد يوماً  لتكون يف دائرة ال�شوء، اإمنا كانت دائماً يف دوائر 

الفعل من اأجل �شناعة القرار  ...

يف زمن االإنق�شامات وال�رشاعات احلادة يف الوطن ،كان لوداد حر�س دائم للحفاظ على 

التنوع يف بنية التجمع الذي يعرب الوطن بكل مناطقه وتالوينه. فكانت فرادته، وكانت 

بنيته املتما�شكة حيث الوحدة اإمنا لن�شيج متعدد ....

اإنها وداد... العالمة الفارقة يف احلركة الن�شائية اللبنانية و العربية ...العالمة الفارقة 

يف الوطن ...العالمة الفارقة يف الن�شال �شد كل اأ�شكال القهر واالإ�شتبداد والتع�شب ... 

ن�شرية للحرية والدميقراطية والتطور .. هي املراأة احلرة املنعتقة من كل قيد ،عا�شت 

حريتها قوالً وفعالً، مار�شت قناعاتها ومبادئها ،نا�شلت ب�شمت وخفر وتوا�شع ...

ن�شالك وداد اأثمر اإجنازات كثرية، ك�رشت حلقات عديدة من ال�شال�شل التي تكبل الن�شاء، 

دون اأن تنجز امل�شاواة احلقيقية التي  حلمت بها. لذا �شي�شتمر الن�شال ويتوا�شل... 
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غادرت وداد وتركت لنا حتديات كربى  ..ع�شانا نتمكن من ال�شري مبا اأفنيت العمر من 

اأجله ... ندرك متاماً اأن التغيري لن ياأتينا عل اأطباق من ف�شة ... كما ندرك باملقابل  اأن 

التاريخ وامل�شتقبل لي�شا اإال نتاجاً ملا ن�شنع ...

لن ننحني وداد ولن نتخاذل يف مواجهة كل اأنواع القهر والعنف والظلم �شد الن�شاء.. 

و�شوف ن�شون املوؤ�ش�شة، التي حر�شت عليها حتى اآخر رمق من حياتك، بكل احلما�شة 

واحلب والت�شامن ،التي زرعت وغذيت بيننا...

ويكرث  باأ�رشها  واملنطقة  لبنان  واملذهبية  الطائفية  الفتنة  تهدد  وحيث  اليوم... 

النافخون يف نار ال�شقاق الإ�شتعادة ال�شفحات املظلمة من التاريخ ،كما ينجر كرث نحو 

والطائفية  املذهبية  اإعتبار  عن  ننثني  لن  باأننا  وداد  نعدك  تطرفاً.  االأكرث  ال�شعارات 

مبقام العدو االأول، واإعتبار حماربتها مهمة ال تقل عن حماربة العنف واجلهل واالأمية  

اإدراكنا التام باأن حلمك وحلمنا االأكرب هو وطن احلرية  واالإجحاف بحقوق الن�شاء... مع 

والعدالة والدميقراطية.....  
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اأ�شمى ما يرتكه االإن�شان من اأثر يف حياته هو اأن يلقب باملنا�شل يف �شبيل ق�شية ما !!

نا�شلت  واحدة،  بكلمة  تخت�رش  حياتها  فم�شرية  �شختورة،  وداد  الراحلة  تركته  ما  هذا 

وبقيت تنا�شل حتى الرمق االأخري.

يف �شبيل كل الق�شايا املحقة،

يف �شبيل تعزيز كرامة اأ�شحاب الق�شايا املحقة،

ففي ال�شيا�شة اإنخرطت حتى الن�شال،

ويف ق�شايا املعلمني اأي�شاً ت�شهد لها ال�شاحات،

ويف ق�شايا املراأة حملت اللواء يف التجمع الن�شائي الدميقراطي اأي�شاً حتى الرمق االأخري. 

اأهم ما مييز وداد �شختورة اأنها كانت �شادقة مع نف�شها ومع االآخرين وكانت من�شجمة 

مع مبادئها وق�شاياها.

علمانية حتى العظم، تقول ما توؤمن به وتوؤمن مبا تقول.

هكذا عرفتها...

رحلت وما زالت يف ميدان الن�شال

واإىل التجمع الن�شائي الدميقراطي اللبناين

وداد �شختورة مرت من هنا  

املنا�شلة وداد �شختورة

املحامية غادة اإبراهيم
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اىل وداد مع اطيب التحيات

الدكتورة فهمية �رسف الدين*

كان ذلك عام 1981يوم راأيتها الأول مرة 

املكان فندق البوريفاج 

املو�شوع، موؤمتر عن املراأة

العلمي، ومل يكن مو�شوع املراأة  البحث  امار�س خطواتي االوىل يف �شلم  ازال  كنت ال 

قد �شغلني بعد عندما راأيت �شابة جميلة تعتلي من�شة االفتتاح وتبداأ بالكالم،  كالم 

وا�شح، كالم مفيد،  كالم اآخر  »على املراأة ان تخرج من احليز اخلا�س الذي �شجنتها فيه 

قوانني االحوال ال�شخ�شية اىل احليز العام الذي ال يزال حكراً على الرجل«.

وان�شاب الكالم عن الكيفيات التي تخرج املراأة اىل ف�شاءات ارحب:

ان  وعليها  الذاتية.  باأحوالها  اخلا�س  وعيها  تكوين  لت�شتطيع  تتعلم  ان  املراأة  على 

تعمل،  الن ا�شتقاللها االقت�شادي يك�رش حدة التبعية التي ت�شعها فيها قوانني االحوال 

ال�شخ�شية. ويف النهاية على املراأة ان تهتم بال�شاأن العام، فداخل هذا الف�شاء توؤخذ 

وان  ومكانتها  موقعها  تغري  ان  املراأة  ارادت  واذا  وتنفذ.  اخلطط  وتر�شم  القرارات 

تتعدل ادوارها، فعليها ان ت�شارك يف جميع املنظمات املدنية املطلبية/ النقابية او 

داخل االحزاب ال�شيا�شية.

�شفق لها احلا�رشون طويالً و�شفقت لها طويالً، لقد اذهلتني تلك ال�شبية وما حتت�شن 

من معرفة وما تتمتع به من هدوء.

ا�شتطيع ان اعرتف اليوم ان املقالة االوىل يل عن املراأة التي ن�رشتها �شنة 1985 يف 

جملة الوحدة كانت ثمرة هذا اللقاء، لقد اثار كالمها اعجابي وح�رشيتي العلمية فذهبت 

اىل مرجعياتها النظرية اقراأ واتاأمل. وتلك كانت بادية ان�شغايل بق�شايا الن�شاء.

لكن حكاية واحدة ال تكفي! فتجربتي االعمق معها كانت يف لقائنا داخل اللجنة االهلية 

ملتابعة ق�شايا املراأة ومن ثم داخل ال�شبكة الن�شائية.

*كلمة اللجنة االأهلية ملتابعة ق�شايا املراأة وال�شبكة الن�شائية يف االإحتفال التكرميي
 ››حتية لوداد �شختورة‹‹ – م�رشح ق�رش اليون�شكو بتاريخ 2010/4/6
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دعوين ا�شتغرق قليالً يف مديح لوداد ا�شتحقته بجدارة، اود ان ا�شري اىل مزايا ا�شبحت 

معرفة  على  املبني  ال�شديد  التوا�شع  هو  املزايا  هذه  .اول  هذا  زمننا  يف  نادرة  عملة 

تنجزه  ما  ومع ذلك فهي مل جتعل  والق�شايا،  للم�شكالت  وا�شح  عميقة وعلى حتليل 

واتخاذ مواقف  ال�رشاحة وامل�شارحة  يلِغ قدرتها على  التوا�شع مل  للتفاخر، هذا  مادة 

�شجاعة وجريئة يف كل الف�شاءات التي عملت بها يف النقابات، يف االحزاب ال�شيا�شية 

ولو كلفها  اتخاذ موقف  تريد، فلم ترتدد يف  ماذا  ويف اجلمعيات. كانت وداد تعرف 

ذلك غالياً. ولن يكون من الع�شري علينا جميعاً التقاط ذلك ال�شفاء الذهني الذي كانت 

لتها الأن تكون مرجعاً لطي ملفات اخلالفات  تتمتع به وتلك ال�شالبة / املرنة التي اهَّ

الثانوية التي كانت تن�شاأ بني االفراد / الزمالء او اجلمعيات من وقت الآخر.

ملوؤمتر  التح�شري  اثناء  جميعاً  كنا  كما  كانت  االهلية،  اللجنة  على  كثرياً  وداد  عوَّلت 

بيكني، ن�شعر باحلاجة اىل حا�شنة لق�شايا املراأة خا�شة بها، حتمل روؤية وا�شحة لتغيري 

مكانة املراأة وتعديل ادوارها يف املجتمع.

عملت وداد كثرياً داخل اللجنة، كان ح�شورها االآ�رش ي�شفي على اجتماعاتنا الكثري من 

الو�شول اىل  االمور يف ن�شابها ت�شاهم يف  الفائقة على و�شع  البهجة وكانت قدرتها 

�شعرت  وداد  ان  اال  وجه،  اح�شن  على  بدورها  قامت  اللجنة  ان  ومع  املرجوة.  النتائج 

بعد،  يتحقق  مل  االهلية  اللجنة  ان�شاء  اجله مت  من  الذي  الهدف  ان  جميعاً  �شعرنا  كما 

الدرا�شات  ميدان  يف  خا�شة  الن�شائية  للحركة  الكثري  قدمت  كانت  وان  اللجنة  ان  اي 

والتحقيقات وبناء القدرات اال ان الكثري من العقبات والعوائق املو�شوعية حالت دون 

ان تلعب هذا الدور الذي ال يزال هدفاً ا�شرتاتيجياً للحركة الن�شائية.

هكذا ن�شاأت فكرة ال�شبكة الن�شائية اللبنانية، كانت وداد يف كل اجتماعات اللجنة تطرح 

فكرة امكانية اقامة اطار جامع للتن�شيق بني اجلمعيات التي تعني تقدم املراأة فقط 

وتغيري مكانتها يف املجتمع. وعندما وافقت اللجنة االهلية ملتابعة ق�شايا املراأة على 

االجتماعات  وعقدت  الالزمة،  باالت�شاالت  فقامت  تتنفيذها،  امر  وداد  تولت  الفكرة، 

الإخراج  الالزمة  التفا�شيل  وبكل  بالتمويل،  واهتمت  وفاو�شت  و�رشحت  اجلمعيات  مع 

الفكرة اىل حيز الوجود.

اتذكر االآن اجتماعاتنا املطولة انا وهي والدكتورة امان �شعراين كانت حما�شتها الفائقة 

للفكرة حتاول ان تلغي املحاذير التي كانت تثريها د.امان بحكم خربتها الطويلة.
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وعندما ا�شبحت الوثيقة التاأ�شي�شية جاهزة لالعالن كان فرح وداد ال يو�شف بالرغم من 

كل التعقيدات التي رافقت االعالن عن هذه الوثيقة...

ال�شبكة  ت�شتعيد  ان  على  وداد  ا�رشار  اتذكر  لل�شبكة،  االأخرية  االجتماعات  االآن  اتذكر 

منذ  بلبنان  مرت  التي  االليمة  لالحداث  نتيجة  الن�شاط  هذا  تعرث  ان  بعد  ن�شاطها 

ا�شت�شهاد الرئي�س رفيق احلريري. 

اتذكر حزنها ال�شديد وهي ترى اىل مواقف ونزاعات بني اجلمعيات المعنى لها وكم 

كانت تنا�شل من اجل حلها.

ا�شمحوا يل ايها اال�شدقاء، ان اعود مرة اخرى اىل مديح ت�شتحقه وداد بجدارة.

كانت وداد مدر�شة لل�شلوك والقيم، وكانت مثاالً لتلقي الفكر اجلديد، وكل ما له عالقة 

باحلداثة. هكذا ا�شتطاعت وداد ان حت�شن جيالً كامالً من ال�شابات هن قياديات التجمع 

الن�شائي الدميقراطي اليوم لقد علمتني وداد الكثري، لكن اهم ما تعلمته منها هو ان 

ال جنعل من االهواء ال�شخ�شية �شبباً خل�شارة الزمالء وال لزعزعة التعاون والتن�شيق. واذا 

كنا نعلم ان التعلم وحده ال يكفي وان هناك حاجة لالرادة لتحول التعلم اىل �شلوك، 

باكراً،  بالفقد جراء رحيلها يزداد ويتعمق. رحلت وداد  فاإن تقديرنا لوداد و�شعورنا 

تاركة لنا ارثاً كبرياً قوامه املحبة والتعاون وااللتزام. 

ارث حري بنا ان ننه�س به، وان جنعله جزءاً من ال�شلوك املنهجي 

يف م�شار حياتنا العامة.
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كيف ع�شانا نودعك ؟ ونحن ندرك مدى اخل�شارة التي نتكبدها من جراء فقدانك.

كيف ع�شانا نودعك ! واأنت التي اأ�شبحت جزءاً ال يتجزاأ من فكرنا ووجداننا وقلبنا.

كيف ع�شانا نودعك ! ونحن الذين ال نريد اأن ن�شدق اأننا من دونك !!!

ب�رشخة واحدة عالية نقول ال  فاأنت معنا، اأنت املدر�شة التي تن�شاأنا على قيمها وتعلمنا 

منها الت�شبث  بالفكر الدميقراطي

الكلمة احلرة دون مواربة

القيادة ال�شفافة واحلكيمة والر�شيدة

اال�رشار وعدم التململ يف العمل الن�شايل

�شتبقني القدوة يف حياتنا.

وال  احلرب  فال  حت�شى،  ال  جماالت  يف  ب�شماتها  تركت  التي  ال�شجاعة  ال�شيدة  فكنت 

توا�شعك،  اأفقدتك  واالجنازات  النجاحات  وال  عزمك.  من  قلل  االقتتال  وال  الر�شا�س 

اأجل  من  نا�شلت  بال�شدارة.  واجللو�س  وال�شو�شاء  التكرمي  رف�شت  املرات  من  فكم 

اإال  نعرف طائفتك  فلم  مذهبي.  متقوقع طائفي  ونبذت كل فكر  احلقيقية  املواطنة 

وقت وفاتك. اآمنت بلبنان العلماين الدميقراطي احلديث وعملت جاهدة خم�شني )50( 

�شنة لرت�شيخ هذا الفكر. فمن مطلع �شبابك نا�شلت من اأجل حقوق املراأة كاملة وقدمت 

كل ما متلكني لهذه الق�شية. عملت ب�شغف وحب فاأنت الود واحلب فهل يوجد اأجمل 

من هذا النداء الذي كتب على جبينك »وداد«. فكم هو يعرب عنك !!!

لي�س  لك  العمل فقلت  �شري  �شاألتني عن  عندما  املر�س  فرا�س  على  واأنت  اأن�شى  فال 

ل�شت مهمة، فامل�شرية هي  »اأنا   : دوماً  االآن، فكان جوابك كما  اأنت  املهم هو  مهماً، 

املهمة«. نعاهدك اأن تكون الق�شية الن�شائية حا�رشة بقوة. واأن تكون احلركة الن�شوية 

موحدة وغري م�رشذمة يف قراراتها، متما�شكة يف ن�شاالتها، �شاغطة يف حتركاتها، هدفها 

الوحيد : ال�شعي من اأجل حتقيق كل املطالب املحقة التي طاملا تفانيت من اأجلها.

هنيئاً لك ! جنحت يف الزرع ويف احل�شاد...

فها نحن حولك منلك االرادة والقوة والعزم..

فها نحن حولك ع�شوات التجمع من كل لبنان باإ�شم القيم واملبادىء التي نا�شلت من 

اأجلها : امل�شاواة والعدالة ومبادىء حقوق االن�شان... نعاهدك اإكمال هذه امل�شرية...

وب�شعوبة كبرية نلقي عليك حتية الوداع با�شمي وا�شم كل ع�شوات التجمع الن�شائي 

الدميقراطي اللبناين.

بحزن �شديد، لك.. كلمة الوداع

كارولني �شكر �شليبي*

*نائبة رئي�شة التجمع الن�شائي الدميقراطي اللبناين
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كارولني �شكر �شليبي* 

وداد �شختوره،

اإ�شٌم رائٌد، رمزٌ يف الن�شاِل وذاكرٌة حيةٌ فينا

الكالُم عنِك ِمتعةٌ وحرقةٌ،

كنِت بحراً من املزايا والف�شائل والرقي

كتلًة من احلِب والتوا�شع

خمزوناً من الطاقِة والهدوء واالتزان

تاريخاً من االخال�س واالمانة

ٍ
ت�شلقِت الدرَب بعزم 

ِك وعطاَءِك
َ
نرثِت فكر

ها
َ
مثلما تنرثُ االر�ُس وروَدها وعطر

مل ت�شتكيني يوما، �شارعِت باحلياة وحلياٍة عادلة

مل تنك�شفي فق�شاياِك كلُها حِمقة والن�شاُل �شبيلُِك

ِك ال�شربُ واملثابرة   مل ينق�شْ

وال ال�شجاعة للمواجهة

 الن�شائية ب�شالبة ٍ وب�شغف
َ
نا�رشِت الق�شية 

فرف�شِت اال�شتجداَء من اأجِل نيِل ِ احلقوق ِ كِمنة

 واملثابرة النتزاِعها
َ
ف�شلِت الن�شال 

فال عجَز طبُعِك عن اإمتالك ِ ال�شدق ِ

وال الل�شان عن قول احلق

 وتقدير ِ كلَّ من عِمَل يوماً معِك
َ
نلِت اإحرتام 

ن حى واإرثاً ال يثمَّ تركِت اأثراً ال ميَّ

*تكرمي الرئي�شة الراحلة وداد �شختورة يف جامعة N.D.U.– 19 �شباط 2010
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�شتبقنَي الغائبة احلا�رشة فينا

نقتدي بِك ون�شرت�شُد بحكمِتِك

 بعينيِك ون�شامُح بقلَبِك
ُ
ننظر

 بدفِئِك االن�شاين الذي فاَح منِك
ُ
ن�شُعر

�ُشِك  نعمُل ب�شجاعتِك وعزَمِك ونتن�شُق نَفََ

خلو�ِس الن�شاِل من اأجِل الق�شية التي يلِزُمها ن�شَوٌة تعملن بجهٍد بعيداً عن 

 وحِب االأنا وامل�شلحِة الذاتية،
ِ
ال�شو�شاء

 اإن�شانية،
ٍ
ِك يف هذا الفيلم بق�شية

ُ
ر نتذكَّ

 Erin Brokovitch وِعناَد  ن�شاَل  ي�شبهُ  اإ�شت�شالِمِك  وعدُم  ن�شاَلِك  الأن 

التي خا�شت معركة عنوانها :حقوُق النا�ِس 

ُم بال�شكِر الكبري اىل �رشح جامعة ال N.D.U. واإداَرِتها الكرمية واأتقدُم  اأتقدَّ

بجزيِل ال�شكر لالأ�شتاذ اإميل �شاهني االأ�شم العريق يف جمال ال�شينما الذي 

بتاأٍن  يختاُرها  التي  االفالِم  ملناق�شِة  وي�شِوقنا  وبخربِته  بحما�ِشه  نا  ي�شدُّ

و�شغف.

حبيبُتنا وداد، الراحلةُ باكراً

�شنظُل نخرِتُع املنا�شباِت واالم�شياِت حتى تبَقنَي معنا وال تغادرين..

احلِق  اأجِل  من  نا�شلت  مثَلِك  اإمراأًة  معنا  و�شاهدي  كر�شياً  اإختاري  برِبِك 

باخال�ٍس

وحٍب و�شجاعة...
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ال�شيدة ليندا مطر*

كدت اقول : 

ما اأ�شعب اأن يكرم االإن�شان من يحبهم يف غيابهم، لكنني ا�شتدركت اأن املكرمة اليوم 

حا�رشة بيننا كعادتها. فغياب وداد �شختورة ج�شدياً ال يحجب عنا �شرية حياتها الغنية 

مبيزات تعجز الكلمات عن ايفائها حقها.

يا رفيقات درب وداد ورفاقها، يا �شديقات وداد واأ�شدقاءها، يا عائلة وداد الكرمية 

! نعم اخل�شارة كبرية، خ�شارة ن�شعر بها اليوم وكل يوم، خ�شارة على م�شتوى الوطن 

الذي كانت وداد لولبه يف احلركة الن�شائية واحلركة النقابية. لكننا يف تكرميها نح�س 

بدقات قلبها ونلم�س غزارة عطاءاتها، وتتناهى اإىل �شمعنا كلماتها ونقا�شاتها ونراها 

لها  اأنارت  التي  املبادئ  تلك  مبادئها،  عن  للدفاع  دائماً  متوثبة  متيقظة  جانبنا  اإىل 

اإىل �شفتها االن�شانية قيم امل�شاواة، التقدمية، العلمانية، احلرية،  الطريق فاأ�شافت 

الدميقراطية، اال�شتقالل وال�شيادة.

يف خ�شم الن�شال من اأجل حتقيق هذه املبادئ وهبت وداد كل حياتها. يف جمال الرتبية 

الثابتة  لنتائج مواقفها  تاأبه يوماً  النقابي كانت مقدامة. مل  الن�شال  كانت قدوة، يف 

ا�شهمت  اجلماهريي  العمل  مثاالً، يف قيادة  اليومي كانت  الن�شاط  رحاب  واملحقة. يف 

بف�شل  متكن  الذي  اللبناين  الدميقراطي  الن�شائي  التجمع  بتاأ�شي�س  لها  زميالت  مع 

ن�شاطه وقيادته الواعية واحلكيمة بناء مداميك من االجنازات. فكان للتجمع يف املجل�س 

الن�شائي اللبناين �شوت م�شموع، ويف اللجنة االأهلية ملتابعة ق�شايا املراأة دور قيادي. 

ويف ال�شبكة الن�شائية اللبنانية، �شكل التجمع ركناً موؤ�ش�شاً. يف كل هذه املنظمات كانت 

وداد ت�شتلهم ن�شاطها من املبادئ التي اآمنت بها واعتنقتها.

رمبا تت�شاءلون اأين جلنة حقوق املراأة اللبنانية التي يل �رشف متثيلها وما مدى عالقتها 

بالتجمع الن�شائي الدميقراطي اللبناين ؟

*كلمة رئي�شة جلنة حقوق املراأة اللبنانية يف االإحتفال التكرميي ››حتية لوداد �شختورة‹‹
 م�رشح ق�رش اليون�شكو بتاريخ 2010/4/6
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وداد، 

اأيتها الغائبة احلا�رشة يف اأذهاننا، كم كنت اأمتنى اأن اأقف واياك على هذا املنرب اأو يف اأي 

مكان اآخر لن�شتعيد معاً ذكريات م�شرية ن�شالية م�شرتكة ي�شتحيل ن�شيانها، ذكريات 

بداأت يوم تاأ�ش�شت جمعية »التجمع الن�شائي الدميقراطي اللبناين« التي اعتربتها جلنة 

حقوق املراأة اللبنانية مبثابة اأخت لها نتعاون واإياها لتحقيق االأهداف التي جتمعنا. 

االأهلية املوؤملة، كان ال بد من  التجمع كان يف فرتة احلرب  اأن تاريخ تاأ�شي�س  وحيث 

النا�س.  اآالم  تخفيف  يف  ي�شهم  ن�شائياً  حتركاً  به،  نقوم  م�شرتك  حترك  اأول  يكون  اأن 

وحيث ان رئي�شة املجل�س الن�شائي اللبناين اآنذاك االأديبة اميلي فار�س ابراهيم كانت 

قد جمدت عمل املجل�س حر�شاً على وحدته وخوفاً من انق�شامه يف ظل احلرب االأهلية 

الن�شائي  »التحالف  ا�شم  حتت  اإطار  ت�شكيل  اإىل  بادرنا  فقد  ع�شناها،  التي  ال�رش�شة 

الوطني اللبناين« الذي ان�شم اإليه يف حينه : االحتاد الن�شائي التقدمي، جلنة االأمهات 

اإىل  اإ�شافة  العربي  الن�شائي  التجمع  االجتماعية،  للتوعية  الن�شائية  احلركة  لبنان،  يف 

التجمع الن�شائي الدميقراطي وجلنة حقوق املراأة اللبنانية.

ات�شلنا برئي�شة املجل�س الن�شائي ال�شديقة اميلي فار�س ابراهيم التي مل يكن باالمكان 

و�شولها اإىل ما كان ي�شمى املنطقة الغربية، حيث يوجد مقر املجل�س، واعلمناها باننا 

فباركت  التحالف،  ت�شكيل  عن  لالعالن  ال�شحافة  نقابة  يف  �شحافياً  موؤمتراً  �شنعقد 

م�شعانا وار�شلت املرحومة ا�شتري قمر لتمثيلها.

مروراً  بالبيانات،  بدءاً  حتركاً  اأو  ن�شاطاً   ننظم  ان  دون  يوم  مي�س  مل  الفرتة  تلك  يف 

واالعت�شامات  املظاهرات  تنظيم  اإىل  و�شوالً  منازلهم  من  املهجرين  مب�شاعدة 

واملوؤمترات.

وعندما اجتاح العدو اال�رشائيلي لبنان يف العام 1982، ودّن�س بجي�شه واأ�شلحته اأر�س 

اال�رشائيلي  واالحتالل  االأهلية  احلرب  مواجهة   : املواجهة  ت�شاعفت  بريوت  العا�شمة 

ا�شتخدم  الذي  بريوت  ح�شار  اأثناء  خ�شو�شاً  اأ�شا�شي،  دور  للتحالف  فكان  وعمالئه. 

فيه العدو اال�رشائيلي كل اال�شلحة املحرمة دولياً وحرم املواطنني من مقومات احلياة 

االأ�شا�شية وخا�شة حليب االأطفال والدواء واملياه ورغيف اخلبز.
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االمريكية،  اجلامعة  حرم  الكبري يف  االعت�شام  كان  اأبرزها  عدة حتركات  التحالف  نظم 

الذي �شارك فيه عدد كبري من الن�شاء. كذلك نظم التحالف تظاهرة ن�شائية �شمت مائة 

امراأة باللبا�س االأ�شود رف�شاً للح�شار واالحتالل ومطالبة بان�شحاب القوات اال�رشائيلية 

امل�شوبة  اال�رشائيلية  باملدافع  عابئة  غري  بريوت  �شوارع  التظاهرة  اخرتقت  املحتلة. 

واالحتالل ال ميكن  احلرب  ف�شنوات  ذلك،  من  اأكرث  ا�شرت�شل  لن  نرتاجع.  جتاهها ومل 

العدو اال�رشائيلي وقدمت  التي قاومت  القوى الوطنية  ابداً  اأن نن�شاها كما لن نن�شى 

ال�شهداء. لكن ما اأود قوله لل�شديقة وداد اننا �شنبقى على العهد مع املدر�شة التي 

وهبتها حياتها اأعني بها التجمع الن�شائي الدميقراطي اللبناين بقيادة رئي�شته اجلديدة 

ال�شديقة جومانا مرعي وزميالتها اللواتي �شيتابعن الطريق القومي املوؤدي اإىل حتقيق 

االأهداف التي تنا�شل يف �شبيلها الهيئات الن�شائية وموؤ�ش�شات املجتمع املدين املعنية 

بق�شايا االإن�شان والوطن. 

باأر�شنا  والطامع  بنا  اال�رشائيلي املرتب�س  العدو  عن مواجهة  ابداً  نتوقف  اننا لن  كما 

ومياهنا، و�شنتابع الن�شال حتى اإجناز التحرير الكامل.

ودميقراطيته  ووحدته  و�شيادته  لبنان  ا�شتقالل  عن  دفاعاً  الن�شال  �شنتابع  اننا  كما 

وتاأمني امل�شاواة بني املواطنني كافة، ولن نتوقف عن ال�شعي الدائم من اأجل اإن�شاء 

الدولة العلمانية التي تكر�س االنتماء للوطن.

وختاماً، اأجدد القول : 

وداد، انت حا�رسة على الدوام معنا 

وبيننا ومعًا نكمل امل�شرية.
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اىل وداد �شختورة ... عرب �شديقاتها وزميالتها 

يف التجمع الن�شائي  الدميقراطي

من وليد �شليبي واأوغاريت يونان

نزورك اليوم، متاأخرين بالطبع. مل نكن نعلم انك وقعت يف املر�س واأن االأوجاع اأخذتك 

اىل النهاية املوؤملة.

كنا نود من قلبنا اأن نزورك ون�شاأل عنك ون�شمك...

ويوم رحيلك، مل نقدر اأن نقف بجانبك نودعك، لظروف �شحية عجزناعن تخطيها. 

ماذا تفعلني االآن؟

رمبا مل تعودي تعرفني غري اأن تكوين منا�شلة، على االأر�س كما يف ال�شماء.

تبادرين وتنظمني وجتمعني من حولك ن�شاء ومعلمني ومعلمات ونقابات...

رن يف املجتمع. بالطبع، كنت اإمراأة من ن�شاء اأثَّ

عرفناك اأول مرة عام 1985. ثم دعوناك اىل اول دورة تدريبية للمعلمني عام 1987. 

ثم اإلتقينا يف توحيد نقابتي املعلمني.. وكان لنا احلظ يف اإعادة توحيدهما كما يف دعم 

الوحيدة يف املجل�س  املراأة  لبنان، وكنت  اأكرث من مرة بعد توقف احلرب يف  اإنتخابك 

الن�شائي  التجمع  ومنهن  للن�شاء  دعماً  م�شاهمات  لنا  كانت  ثم  للنقابة...  املركزي 

تعاون  اكرث من  االأخري...  اليوم  واىل  وعا�س معك  بك  اإ�شمه  اإرتبط  الذي  الدميقراطي 

وتفكري م�شرتك بيننا طيلة �شنوات... واأكرث ما عرفناك، كان يف املواقف الالطائفية. 

هذا الركن االأ�شا�شي يف مبادئك وتاريخك...

وداد

حتى يف حلظة الرحيل، نرتاح حني يكون من فقدنا قد عا�س معطاًء ! 

نطمئن اأن احلياة كانت تليق به و�شتبقى من بعده. الأن العطاء ال يرحل. 

ها هو يف نفو�س ووجوه وم�شاريع واإجنازات و�شرية جمتمع...

             نتذكرك دوماً.

        املحبة   
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جتربة الراحلة وداد �شختورة يف حملة

»جن�شيتي حق يل ولأ�رستي«

فريق جمموعة الأبحاث والتدريب للعمل التنموي 

وحملة »جن�شيتي حق يل ولأ�رستي«

ما قالته وداد �شختورة يف االإجتماع التن�شيقي االأخري بني اجلمعيات الن�شائية فيما خ�س 

مو�شوع اجلن�شية )اأيار 2009( : »م�س مهم مني بّل�س، املهم نكّفي الن�شال كرمال 

حقوق الن�شاء يف لبنان«.

وداد �شختورة يف موؤمتر �شحايف

حلملة جن�شيتي يف نوفمرب 2005

طياتها  يف  هذه  »وداد«  جملة  حتمل 

الكثري من امل�شامني التي تعك�س ما 

امتازت به الراحلة طيلة فرتة ن�شالها 

عن  للدفاع  والدميقراطي  االإجتماعي 

حقوق الن�شاء يف لبنان من �شعة �شدر 

وتب�رشّ وهدوء يرافقه جدّية وت�شميم 

يف  العام  ال�شاأن  ق�شايا  طرح  يف 

خمتلف املجاالت. مل يحدث اأن تزعزع 

اجلمعيات  بقدرة  »وداد«  اإميان 

حقيقي  تغيري  اإحداث  على  الن�شائية 

لها  �شّكل  الذي  االأمر  جمتمعنا،  يف 

اآليات  عن  بالبحث  م�شتمراً  دافعاً 

الن�شائية  احلركة  بها  تاأخذ  جديدة 

نحو تن�شيق اجلهود والعمل امل�شرتك 

وهذا  مطلبية،  ن�شوية  مظلة  حتت 

اإطالق  جتربة  يف  فعلياً  ترجمته  ما 

عام  اللبنانية«  الن�شائية  »ال�شبكة 

2005 والتي لطاملا �شعت اإىل اإجناح 

التحديات  كل  برغم  التجربة  هذه 

التي واجهتها. 
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حول  ندوة  بارادي-  وماري  �شختورة   وداد  اليمني:  من 

التجارة والنوع االإجتماعي يف حزيران 2006

املنا�شالت  اأبرز  من  �شختورة  وداد 

ب�شمة  تركن  اللواتي  الن�شويات 

»جن�شيتي  حملة  م�شار  يف  كبرية 

يف  انطالقتها  منذ  وال�رشتي«  يل  حق 

الت�شبيك  )مرحلة  الثانية  مرحلتها 

ترجمت  وقد   .2005 عام  والتوعية( 

يف  الفعلية  م�شاركتها  يف  »وداد« 

والتقييم  والتنفيذ  التخطيط  اآليات 

مبادئ  من  به  توؤمن  ما  كل  للحملة، 

وقيم تتعلق بحقوق االإن�شان والن�شاء 

ال �شيما االإميان ب�رشورة عدم تقوي�س 

مطلب حق الن�شاء باجلن�شية ليتنا�شب 

وال�شيا�شية  الطائفية  واالأهواء 

الزوج  كا�شتثناء  البالد،  يف  ال�شائدة 

مدخالً  امل�شاومة  تكون  بحيث  مثالً 

لنيل احلقوق، وهذا ما كان مرفو�شاً 

قطعاً لديها. 

�رشاكته  اأ�شلوب  اللبناين« يحمل يف  الدميقراطي  الن�شائي  و«التجمع  عام 2005،  منذ 

�شختورة  وداد  به  ر�ّشخته  ما  والأ�رشتي«  يل  حق  »جن�شيتي  حملة  مع  واحلثيثة  الفاعلة 

وال�شفافية  والت�شبيك  التن�شيق  وقيم  مبادئ  على  ينطوي  عمل  واأ�شلوب  مبادئ  من 

الفرعية  املراكز  مع جهود  احلملة  تن�شيق جهود  يف  ُترجم فعلياً  ما  وذلك  والت�شارك، 

ا�شت�شافة  عن  ف�شالً  هذا  لبنان.  وجبل  وبريوت  واجلنوب،  البقاع،  من  كل  يف  للتجمع 

التجمع يف مركزه يف بريوت غالبية االإجتماعات التن�شيقية والتقييمية الدورية للحملة. 

ونذكر على �شبيل املثال ال احل�رش، اجلهود التي بذلها التجمع الن�شائي الدميقراطي 

اللبناين عام 2006 يف تنظيم ندوتني حول اجلن�شية  بح�شور نواب وفعاليات املنطقة 

يف كل من بعلبك )اأيار/مايو 2006 حيث �شارك النائب م�شطفى علو�س وغريه من 

فعاليات املنطقة( ويف جبل لبنان )الندوة التي عقدت يف مقر التجمع يف بلدة زكريت، 

اأيار  وذلك يف  غ�شان خميرب  اأ.  باجلن�شية  الن�شاء  اأبداً حلق  الداعم  النائب  �شارك  حيث 

من نف�س العام، ف�شالً عن التخطيط لعقد ندوة يف اجلنوب/ فرع �شيدا، لكنها مل تتم 

ب�شبب العدوان االإ�رشائيلي على لبنان يف متوز 2006. 

*تاريخ اإن�شمام التجمع الن�شائي الدميقراطي اللبناين اىل هيئة تن�شيق حملة »جن�شيتي حق يل والأ�رشتي«.
وغريه من فعاليات املنطقة( ويف جبل لبنان )الندوة التي عقدت يف مقر التجمع يف بلدة زكريت، حيث �شارك النائب 

الداعم اأبداً حلق الن�شاء باجلن�شية اأ. غ�شان خميرب وذلك يف اأيار من نف�س العام، ف�شالً عن التخطيط لعقد ندوة يف 

اجلنوب/ فرع �شيدا، لكنها مل تتم ب�شبب العدوان االإ�رشائيلي على لبنان يف متوز 2006. 
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جتربة  اإطار  يف  �شواء  بكلمات  �شختورة  وداد  الراحلة  ن�شال  ح�رش  ي�شعب  الواقع،  يف 

والندوات  للن�شاطات  الفاعلة  املواكبة  يف  اأو  والأ�رشتي«  يل  حق  جن�شيتي  »حملة 

للعمل  والتدريب  االأبحاث  »جمموعة  نظمتها  التي  واالإقليمية  الوطنية  واالجتماعات 

التنموي« على مدى �شنوات عدة، اإذ لطاملا كانت حا�رشة �شخ�شاً وفكراً واأيديولوجية، 

لتجاهر بقناعاتها وتعرب عما توؤمن به من مبادئ واآليات عمل من �شاأنها ت�شويب توجه 

احلركة الن�شوية ككل، وذلك يف ق�شايا عدة نذكر منها، على �شبيل املثال ال احل�رش، حق 

الن�شاء باملواطنة واجلن�شية، التجارة الدولية والنوع االإجتماعي، دور الن�شاء يف احلياة 

االإقت�شادية، املواطنة الفاعلة للن�شاء وغريها.

�شختورة  وداد  )املغرب(  النافعي  ر�شيدة  اليمني: من 

التجارة  حول  ندوة  يف  )م�رش(  نورالدين  وعايدة  )لبنان( 

والنوع االإجتماعي نظمتها CRTD.A يف حزيران 2006 
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ع�شية على الرتوي�ض والتدجني 

انطوان رعد *

تربطني بالراحلة العزيزة وداد �شختورة عالقة وطيدة ترقى اىل حوايل ن�شف قرن من 

الزمن، وهي عالقة مل تعرها �شائبة ومل يعكر �شفوها كدر، ومل يزدها تقادم ال�شنوات 

اىل كوكبة من  اإن�شممت  يوم  العالقة  بداأت هذه  و�شالبة.  نقاء و�شفافية ور�شوخاً  اإال 

العاملني يف احلقل النقابي قوامها نقيب املعلمني املرحوم انطوان قازان واملرحوم 

هرني رحيم واملرحومة وداد �شختورة والدكتور جوزف اأبو نهرا، العميد ال�شابق لكلية 

الرتبية يف اجلامعة اللبنانية والرئي�س احلايل جلامعة الكفاءات، والنقيب جورج �شعاده 

�شليم  املرحوم  مع  حتالفاً  الكوكبة  هذه  اأقامت  والحقاً  املعلوف.  مو�شى  واالأ�شتاذ 

وقد  فرجنية،  �شايد  واالأ�شتاذ  خطاب  غازي  واالأ�شتاذ  بلوط  عبا�س  واالأ�شتاذ  النقا�س 

اأن  التي حاولت  العوا�شف  الوطن ورغم  التي �رشبت  الزالزل  التحالف رغم  �شمد هذا 

تقتلعه. وميكنني القول بكل �شدق وبكل فخر واإعتزاز اأن ال�شداقة التي جمعت بيننا 

وال تزال كانت اأقوى من اأي حتالف اإنتخابي قد يهتز وقد يتبدل بني مو�شم واآخر.

�شاأحر�س يف ال�شهادة التي �شاأديل بها اليوم على اأن اأكون مو�شوعياً قدر امل�شتطاع، 

علماً اأنني ل�شت حيادياً يف عالقتي مع الراحلة العزيزة ولكنني يف الوقت عينه حري�س 

كل احلر�س على عدم االإدالء مبا يطلق عليه �شهادة الزور كيال اأقع حتت طائلة ال�شمري 

وكيال اأ�شيء اىل روح من كان ال�شدق راأ�شمالها طوال م�شريتها احلياتية.

من  اأبحر  ذاته،  بحد  قائماً  اأ�شطوالً  اجلمع  ب�شيغة  املفردة  وهي  �شختورة  وداد  كانت 

�شيدا عرو�س البحر وراح يبحر عباب التدري�س، ويخو�س غمار العمل النقابي، ويواجه 

اأنواء االإلتزام احلزبي، اىل اأن األقى مرا�شيه يف ميناء الن�شال الن�شائي. واملده�س اأن هذا 

االأ�شطول قام بامل�شوؤوليات التي اإ�شطلع بها بكل جدارة وعلى اأكمل وجه. 

على  وعنايتها  واإخال�شها  حمبتها  وزعت  وقد  عزباء،  وظلت  مرات  اأربع  وداد  تزوجت 

اأزواجها االأربعة بالعدل والق�شطا�س، فما اأخلَّت بواجبات التدري�س، و ال وهنت عزميتها 

يف العمل النقابي، و ال خانت اإلتزامها احلزبي، و ال فرت ن�شاطها دفاعاً عن حق املراأة، 

فريفد  واإن�شجام،  تناغم  على  بينهم  ما  يف  يتعاونون  االأربعة  اأزواجها  كان  ما  وكثرياً 

الواحد منهم االآخر �شعياً اىل التكامل املن�شود.

*نقيب املعلمني ال�شابق
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تدرك  كانت  ذاته  الوقت  يف  لكنها  اإن�شباطها،  ويف  �شلوكها  يف  مثالية  وداد  وكانت 

اأن النهج املثايل الذي ال ياأخذ الواقع بعني االإعتبار يقود غالباً اىل اخليبة على اأكرث 

ال�شامية، فهي  العليا والقيم  الواقعية التي ت�شتلهم املثل  اأما املنهجية  من �شعيد، 

الطريق ال�شوي الذي ينبغي اأن ن�شلكه اإذا كنا نريد اأن ننجح فعالً يف تغيري الواقع.

 واإنطالقاً من هذا املفهوم كانت وداد تعترب التعليم مهنة لها �رشوطها وموا�شفاتها 

وحقوقها وواجباتها وهي لي�شت عمالً يقوم به املعلم تطوعاً دون مقابل، وقد اآمنت اأن 

كل مهنة ميار�شها املرء باإخال�س واإتقان وكفاءة عالية يرتقي بها اىل م�شتوى الر�شالة. 

وما مييز مهنة التعليم عن �شائر املهن اأن املعلم ال يتعاطى فيها مع ملفات باردة او 

اآالت جامدة، بل يتعامل مع كائنات حية يرتك ب�شماته فوق عقولها وقلوبها وكثرياً 

ما يوؤثر �شلباً او اإيجاباً يف تكويـن �شخ�شياتها وهذا ما ي�شفي على مهنة التعليم طابع 

وحما�شة  ب�شغف  التعليم  ممار�شة  على  وداد  اأقبلت  املفهوم  هذا  �شوء  ويف  الر�شالة. 

واإندفاع كما لو كانت تقبل على ممار�شة هوايتها املف�شلة.

كانت  لكنها  الوردة،  كاأوراق  ناعمة  ال�شبا،  كريح  لطيفة  ودية  ودودة  وداد  وكانت 

تتحول عا�شفة هوجاء اإذا حلق باأحد املعلمني حيف، او اإذا تعر�شت اإمراأة لالإ�شتغالل 

االأ�رشي يف املنزل. وكانت وداد ف�شالً  �شت للعنف 
َّ
اإذا تعر او  او املعمل،  يف املدر�شة 

عن ذلك روؤيوية يف نظرتها اىل العمل النقابي، وقد اأ�شهمت يف و�شع خطة م�شتقبلية 

من  لفرتة  عليها  يطلق  كان  كما  االإنف�شاليني  نقابة  العامة،  املعلمني  نقابة  تبنَّتها 

الزمن. وهذه اخلطة تهدف اىل توحيد النقابتني على اأ�ش�س دميقراطية �شليمة داعية 

اىل اإعتماد الالمركزية من جهة والن�شبية من جهة ثانية و�شاأقراأ عليكم ما جاء حرفياً يف 

تلك اخلطة بتاريخ 14 حزيران 1975.

اإهتمام وداد �شختورة باأو�شاع املعلمني يف املدار�س  اأن  اإذا قلت  اأجدين مغالياً   و ال 

اأن املدار�س املجانية يف معظمها هي  اإهتمام ومرد ذلك اىل  املجانية كان يفوق كل 

غيابياً.  عليها  وت�رشف  الدولة  ومتولها  القانون  يحميها  تربوية  قر�شنة  عن  كناية 

واملعلمون يف هذه املدار�س يتعر�شون الأب�شع اأنواع االإ�شتغالل اإذ ُيكرهون على توقيع 

اإ�شتقاالت م�شبقة او على توقيع �شندات توؤكد اأنهم اإقرت�شوا اأمواالً وهمية من اأ�شحاب 

املدار�س ف�شالً عن كونهم يعملون يف اأبنية مدر�شية ال تتوافر فيها ال�رشوط ال�شحية 

لكي تكون زرائب.
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وقد اأ�رشت وداد على اأن تن�شىء النقابة فرعاً للمعلمني املجانيني يف منطقة النبعة فتم 

لها ما اأرادت واأ�رشت على اأن ميثل هوؤالء املعلمون بع�شو يف جمل�س النقابة فتحققت 

نقابة  املجانية  املدار�س  يف  املعلمني  ممثل  حممود،  عبد  االأ�شتاذ  اأنقذ  وقد  رغبتها 

املعلمني العامة، من االإنهيار عندما واجهت اإمتحاناً قا�شياً كاد يتحول حمنة توؤدي اىل 

اإنق�شام النقابة �شطرين وهي ال تزال طرية العود اإذ وقف وقفة م�رشفة خرج فيهاعلى 

لزمالئهم  دعماً  االإ�رشاب  اإعالن  يف  املعلمني  اإرادة  فاإنت�رشت  الطائفي  االإ�شطفاف 

امل�رشوفني يف القطاع الر�شمي، وبف�شل هذا املوقف اإكت�شبت النقابة �رشعية �شعبية 

كانت باأم�س احلاجة اإليها وهي بكل تاأكيد اأهم من ال�رشعية التي وفرها مر�شوم اإن�شائها.

ما �شعت وداد �شختورة يوماً اىل اأن تكون يف دائرة ال�شوء،  ولكنها كانت دائماً يف دائرة 

القرار ويف دائرة الفعل. وكانت تقوم بالتوعية والتعبئة واحل�شد ال من خالل اخلطب 

الطنانة بل من خالل العمل امليداين وبدالً من اأن تلعن العتمة اأ�شاءت اأكرث من �شمعة 

يف الظالم...

ويا رفيقة الن�شال و يا �شقيقة الروح اإ�شمحي يل يف ختام �شهادتي اأن اأنرث وردة وفاء 

ودمعة رثاء. 

التي كانت ع�شية على الرتوي�س والتدجني واالإحتواء، وللمربية  وردة وفاء للنقابية 

التي اأعطت بكل �شخاء واأعطت دون منَّة كما تعطي اأزهار الليمون يف ب�شاتني �شيدا 

عطرها لن�شائم البحر..

يقهر معلميه وي�شتغل عماله ويهم�س ن�شاءه هو  الوطن،  الأن وطناً  ودمعة رثاء لهذا 

وطن يحمل نع�س حا�رشه ومي�شي يف جنازة غريه.
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لتبق نربا�شًا للعاملني بال�شاأن

 التعليمي والنقابي والإجتماعي

اإبراهيم الرا�شي *

 

بتقّدم  دوماً  ارتبط  قد  والثقايّف،   
ّ
والعلمي احل�شاري  وارتقاءها  ال�شعوب  تقّدم  اإن 

ترقى  باتت  احلقيقة  هذه  اإن  والتعليم.  الرتبية  واأ�شاليب  مفاهيم  وتقّدم  املعارف 

اليوم اإىل م�شتوى البداهة، ولكنها مل تكن هكذا على الدوام. وما يوازي ذلك اأهمية، 

ارتباط التقّدم العلمي وارتفاع م�شتوى التعليم كّماً ونوعاً، مب�شتوى اإهتمام املجتمعات 

وحكوماتها مبعّدل اهتمامها ب�رشوط اإعداد الهيئة التعليمية وظروف حياتها االإجتماعية 

واالقت�شادية.

ية والدميقراطية الالزمة لالإبداع الفكري ولعملية 
ّ
هذا دون اأن نن�شى اأهمية مناخات احلر

ن�رشه وتعميمه يف خمتلف اأو�شاط املجتمع وخا�شة عند االأجيال ال�شاعدة منه.

واملنا�شلة  الكبرية  املرّبية  بها  اهتدت  التي  املنارة  �شّكلت  والقيم  املفاهيم  هذه 

عارفيها  لكّل  والقدوة  النموذج  با�شتمرار  كانت  حيث  �شختورة«  »وداد  االجتماعية 

ومقّدريها من زميالتها وزمالئها يف الهيئة التعليمية. وقد �شهد لها اجلميع بالكفاءة 

العالية واحل�شن الرفيع بامل�شوؤولية وروح الت�شحية واملثابرة، طوال مّدة حتملها الأعباء 

ر�شالتها الرتبوّية والتعليمّية.

 واأكرث من ذلك، مل تبخل »وداد �شختورة« مبا فا�س لديها من قدرات – وهو كثري على 

ق�شية الرتبية والتعليم. فخ�ّش�شت الكثري من وقتها وجهدها لتطوير العمل الّنقابي 

العام، وعلى االأخ�س، العمل النقابي و�شط معّلمي التعليم اخلا�س، فتبّواأت عن جدارة 

عالية موقعاً مرموقاً يف يف قيادة الكثري من التحركات التي دعت اليها اأو�شاركت بها 

النقابة.

ومل تكتف »وداد« ببذل طاقاتها يف امليدان التعليمي املبا�رش، وامليدان النقابي، بل 

تعّدت ذلك اإىل جماالت اأخرى من العمل االجتماعي، �شواء على �شعيد الن�شاط الن�شائي 

 الدميقراطي العام. 
ّ
اأو على ال�شعيد ال�شيا�شي

* الرئي�س ال�شابق لرابطة التعليم االأ�شا�شي الر�شمي
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الوقاد  ذهنها  وتفتقد  اليوم  تفتقدها  التي  امليادين  تلك  كل  يف  متّميزة  وكانت 

وجراأتها االأدبية العالية، ومثابرتها الدوؤوبة. وال ي�شعنا اإىل جانب زمالئها واأ�شدقائها 

حافزاً  الذكرى  هذه  تبقى  اأن  اآملني  با�شتمرار،  ذكراها  ونكرم  نحّيي  اأن  اإال  وعارفيها 

التعليمية  االأ�شعدة  العاملني يف املجال الرتبوي، ملتابعة ر�شالتها على خمتلف  لكل 

والنقابية واالجتماعية. 

املدّر�شون  وين�شف  النقابي  العمل  ويرتقي  الرتبية  وتتطّور  العلم  يتقدم  فباأمثالها 

التقدم  اإىل  ويتطلع  عالياً  راأ�شه  لبنان  يرفع  اأي�شاً  وباأمثالها  واملربون.  واملعلمون 

والرقي واحلرية.

واالجتماعي،  والنقابي  التعليمي  بال�شاأن  للعاملني  نربا�شاً  ولتبق  ذكراها،  اإىل  فتحيًة 

اأ�شاتذة ومعلمات، نقابيني ونقابيات، نا�شطني ونا�شطات، تالميذ وتلميذات.
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احلبيبة وداد بالأم�ض كنت معنا 

واليوم اأم�شيت فينا

جمانة مرعي ن�شار*

اإننا يف التجمع الن�شائي الدميقراطي اللبناين نتقدم من رابطة املراأة العاملة يف لبنان، 

من االأ�شتاذة اإقبال دوغان ومن كل الع�شوات يف الرابطة بالتقدير الكبري لتنظيم هذا 

معايل  ن�شكر  كما  �شختورة،  وداد  لراحلة  والن�شويةا  النقابية  للمنا�شلة  التحية  اللقاء 

التغيري  اجل  ن�شوية عملت من  لرعايتها تكرمي منا�شلة  ال�شيدة منى عفي�س  الوزيرة 

الدميقراطي العلماين واالإ�شالح ال�شيا�شي وامل�شاواة بني اجلن�شني، ن�شكر املحا�رشين 

الكرميني النقيب جورج �شعادة والنقيب انطوان رعد رفاق درب الن�شال الدميقراطي 

النقابي مع وداد �شختورة.

انا اليوم لن ا�شهد لتاريخ وداد �شختورة امل�شهود له بالت�شحية واملثابرة وال�شمود 

وبالنف�س الطويل، لن اأحتدث عن اخالقها الن�شالية التي حتلت بها حتى الرمق االأخري 

الوطن،  وتقدم  االإن�شان  حقوق  اجل  من  باأخالق  ن�شالها  عن  احتدث  ولن  حياتها  من 

ن�شالها من اجل كرامة املواطنني واملواطنات دون اي متييز، من اجل امل�شاواة بني 

الرجال والن�شاء ومن اجل املواطنة الكاملة للن�شاء.

احلركة  موقع  �شمن  والن�شوية  النقابية  �شختورة  وداد  روؤية  عن  احتدث  �شوف  اليوم 

النقابي  ن�شالها  بدايات  منذ  وداد  راأت  والدميقراطية.  املطلبية  والن�شوية  النقابية 

موقع  وباأن  املجتمع،  وتقدم  بتطور  مرتبط  الن�شاء  او�شاع  وتطور  تقدم  اإن  والن�شوي 

اأن تكون دوماً من �شمن ق�شايا املجتمع، واأن حقوق الن�شاء جزء  ق�شية الن�شاء يجب 

اأ�شا�شي ال يتجزاأ من حقوق االإن�شان. وهنا نتذكر اجلهد الذي بذلته وداد طوال حياتها 

لتمكني الن�شاء وال�شابات وحثهن على االإنخراط الفعال والفعلي يف ق�شايا املجتمع اىل 

جانب الن�شال من اجل حقوق الن�شاء. 

واملقدرة  الوعي  لديهن  كادرات  بناء  الن�شوية يف  احلركة  دور  نتذكر كالمها عن  كما 

حلمل ق�شية املراأة وتن�شيبها للق�شايا العامة، وعن �رشورة بناء الوعي واملقدرة لدى 

ال  عامة  كق�شية  الن�شاء  بحقوق  للمطالبة  العامة  الق�شايا  يف  والنا�شطات  النا�شطني 

كق�شية ن�شائية تعنى بها الن�شاء فقط وتكون على هام�س الق�شايا العامة.

بالعودة اىل روؤيتها النقابية من موقع احلركة الن�شوية، لقد عملت وداد بجد من اجل 

*اأكرث من وجه للن�شال  * حفل رابطة املراأة العاملة يف لبنان تكرمياً للنقابية االأ�شتاذة وداد �شختورة  
مركز توفيق طبارة2010/2/23
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رفع الوعي احلقوقي والنقابي لدى الن�شاء العامالت الإنت�شابهن للنقابات واإنخراطهن 

الن�شاء م�شاألة جد  اأن عمل  اآمنت وداد  النقابية، لقد  الدفاع عن احلريات واحلقوق  يف 

مهمة، الأنه ي�شاعد املراأة يف اإلغاء التمييز �شدها ويعزز اإ�شتقالليتها ودورها االإنتاجي 

املحددة  الن�شاء  الأدوار  التقليدية  النمطية  ال�شورة  ك�رش  يف  وي�شاهم  واملجتمعي 

اإجتماعياً، �شمن فلك الدور االإجنابيعلى م�شتوى االأ�رشة ال غري.

وعيها  وبحكم  النقابية،  خلفيتها  ومن  العمل،  الن�شاء يف  وتعزيز حق  حماية  اجل  ومن 

وحماية  حمايتهن  على  القادر  االإطار  ت�شكل  كونها  للنقابات  الن�شاء  اإنت�شاب  الأهمية 

قوة عملهن، فقد ن�شطت بقوة يف هذا املجال، كم رددت على م�شامعنا ان عمل املراأة 

احلرب  ان  بخا�شة  للحماية،  بحاجة  واالإقت�شادية  ال�شيا�شية  االأزمات  ب�شبب  الطارئ 

جعلهن  مما  ومتكني  وتدريب  تاأهيل  اأي  دون  العمل  �شوق  اىل  الن�شاء  باألوف  دفعت 

عر�شة ل�شتى انواع االإ�شتغالل واإنتهاك احلقوق ان مل نقل اإنكار احلقوق للمراأة العاملة 

بخا�شة حقوقها االإقت�شادية واالإجتماعية.

لقد كانت قناعاتها ثابتة باأن حماية عمالة الن�شاء تعزز على املدى الطويل ثبات اليد 

العاملة الن�شائية، ومتكن الن�شاء تباعاً من ممار�شة حقهن يف العمل بحرية مما ي�شاهم 

يف تنمية اأو�شاعهن. 

اإن قناعاتها باأهمية عمل الن�شاء وتعمقها بواقع م�شكالت املراأة العاملة، كانا االأ�شا�س 

حتى  تعترب  والتي  عام 1990  لبنان  يف  العاملة  املراأة  اأو�شاع  عن  التجمع  درا�شة  يف 

قناعاتها  فاإن  كذلك  املو�شوع.  هذا  تناولت  التي  املرجعية  الدرا�شات  اأهم  من  االآن 

هذه  تطرح  اأن  دون  نقابياً  ن�شاطاً  او  موؤمتراً  او  منرباً  توفر  ال  جعلتها  الن�شاء  بحقوق 

الق�شية، وذلك من �شمن روؤيتها باأن تراكم االإجنازات التي حققتها احلركة النقابية 

للن�شاء ال �شيما نقابة املعلمني، �شاهمت اإيجاباً يف دفع احلركة الن�شائية الإعالء �شوتها 

بقوة مطالبة بتحقيق امل�شاواة بني اجلن�شني. اإن خربتها ومتر�شها يف الن�شال النقابي 

– ال�شاغط  اإ�شافة مقاربة الن�شال املطلبي  املطلبي مكناها يف الن�شال الن�شوي من 

غريها  مع  مبادرة  وكانت  والتوعية،  االإجتماعي  الن�شال  فقط  ولي�س  املراأة  لق�شية 

التمييز  اإلغاء  اجل  من  مطلبية  ن�شوية  ك�شبكة  اللبنانية،  الن�شائية  ال�شبكة  لتاأ�شي�س 

والعنف �شد الن�شاء.

اتذكرها اليوم تلك املراأة القوية التي �شارت يف مقدمة كل التحركات والتي دافعت 

عن احلريات العامة واحلريات النقابية. كانت مقتنعة اأن احلقوق ال تتجزاأ اإذ اعتربت 

دوماً ان كل اإرتداد او تراجع للحق وللحرية يف اأي موقع كان، يوؤدي حتماً اىل اإختناق حيز 
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احلريات الدميقراطية على كافة امل�شتويات. وداد �شارت يف مقدمة ال�شفوف اإنت�شاراً 

لكل  ورف�شاً  والدميقراطية  النقابية  احلركة  ووحدة  اإ�شتقاللية  عن  ودفاعاً  للحريات 

– االإجتماعية،  الدميقراطية  وال�شلطوي يف احلركة  الطائفي والفئوي  التدخل  اأ�شكال 

النقابية واملطلبية، وداد نا�شلت حتى النهاية من اأجل تعزيز دور املجتمع املدين وبناء 

الدولة املدنية احلديثة.

كم كنت وا�شعة االأفق يا وداد كم كنت موؤمنة باأهمية و�رشورة التنوع واالإختالف والتعدد 

�رشط وحدة املطلب، خوفاً من هدر اجلهود وعدم حتقيق االإجنازات.

اإجتماع �شاركت فيه مع زميالتك يف احلركة  اآخر   لن نن�شى نحن من كنا اىل جانبك يف 

الن�شوية قبيل موعد االإنتخابات النيابية االأخرية، حول كيفية تفعيل احلمالت املطلبية 

ولكن  الن�شاطات  تعدد  عالية »�رشوري  بحما�شة  حينها �شدح �شوتك  الن�شاء،  حلقوق 

�رشط وحدة املطلب لكي نكون قوة موؤثرة«. 

الرحبة  روؤيتك  النرية واجلريئة نفتقد  اأفكارك  اليوم نفتقد حكمتك نفتقد  اننا  وداد 

وامل�شجعة.

 ولكن الأنك بنيت فينا قدرة اأن نحلم بواقعية واأن نثابر لنجعل اأحالمنا حقيقًة، والأنك 

ر�شخت فينا قناعة اأننا حمكومات بالتقدم والتطور واحلداثة مهما طال ليل االإنتظار، 

اأنت باقية فينا ومعنا من خالل روؤيتك وقيمك وافكارك.

احلبيبة وداد بالأم�ض كنت معنا  واليوم اأم�شيت فينا
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وداد �شختوره...

اإ�شم كاد اأن ي�شاوي نقابة املعلمني.

د. جورج �شعادة 

كيف ن�شف وداد �شختوره ؟

ج�رش من ج�شور النقابة ؟ 

عامود الو�شط يف البناء النقابي ؟

حمور العمل النقابي ؟

 مدر�شة يف العمل النقابي ؟

عبارات ت�شح كلها يف �شخ�س وداد �شختوره، هذه االإن�شانة التي اأعطت من ذاتها دون 

ح�شاب: يف التدري�س – يف العمل النقابي او من خالل اجلمعيات الن�شائية. كانت وداد 

وذلك  لها  املوجبة  االأ�شباب  حتديد  مع  ومناق�شتها  املعلمني  مطالب  طرح  يف  جريئة 

باملنطق الريا�شي الذي كانت تتمتع به ومتار�شه مع تالمذتها.

كانت تناق�س وحتاور لكن ال جتادل، كانت تتفهم االآخر وتعمل جهدها للو�شول اىل 

املعلم  االإعتبار م�شلحة  تاأخذ بعني  كانت  اأمراً  اجلميع. عندما كانت تطرح  مع  تفاهم 

طبعاً لكن دون اأن ت�شقط من ح�شابها م�شلحة املدر�شة واالأهل وتعمل لتاأمني التوازن 

بني كل هذه االأطراف.

مل تكن وداد يوماً على هام�س النقابة، بل كانت دائماً ركناً من اأركان اأي الئحة توؤلف 

خلو�س االإنتخابات وعامالً مرجحاً لفوزها. كانت وداد �شختوره دائماً يف املقدمة وذكراها 

�شوف تبقى كلما ذكرنا النقابة والعمل النقابي.

*كلمة نقيب املعلمني ال�شابق يف حفل رابطة املراأة العاملة يف لبنان تكرمياً للنقابية االأ�شتاذة وداد �شختورة  
مركز توفيق طبارة2010/2/23
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العالقة النقابية : 

كنا مع وداد �شختورة على عالقة جيدة رغم مالحظاتها القا�شية بع�س االأحيان. ويف حال 

غيابها عن االإجتماع كنا نحاول اأخذ راأيها بوا�شطة الهاتف، وهي نادراً ما كانت تتغيب 

اأي خلفية  واأفكارها وتناق�شها من دون  راأيها  الأ�شباب قاهرة. كانت وداد تعر�س  اإال 

�شيا�شية اأو م�شلحة خا�شة وكنا ن�شمع راأيها بكل اإحرتام وتقدير ويف اأكرث االأحيان يكون 

راأيها ال�شواب.

املهمات النقابية : 

ع�شو جمل�س تنفيذي يف منت�شف ال�شتينات.

• كانت اأمينة لل�شندوق يف جمال�س ال�شتينات 1966 – 1967.
�شنة  اإنعقد  الذي  م�شبح  ذوق   – اللويزه  �شيدة  مدر�شة  موؤمتر  يف  وداد  �شاركت   •
اأجل توحيد نقابتي املعلمني وكانت  1978 الذي مت خالله و�شع مبادىء نقابية من 

طبعاً فاعلة وموؤثرة.

• كانت وداد من عداد اأع�شاء اللجنة العليا لتوحيد النقابتني �شنة 1992 وقد جنحت 
هذه اللجنة يف مهمتها ومت التوحيد يف اآب 1992.

اإبتداًء من �شنة 1972  • رافقت وداد يف العمل النقابي من خالل املجل�س التنفيذي 
وتعلمت منها الكثري واإ�شتمررنا كذلك حتى �شنة 2004.

وكانت :

• دائماً �شمن الوفود املعدة ملقابلة امل�شوؤولني.

• مندوبة النقابة يف هيئة التن�شيق النقابية.

• مندوبة النقابة يف مكتب املعلمني.

• مندوبة النقابة يف املجل�س االإجتماعي االإقت�شادي. 
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االآداء النقابي :

مل ت�شتغل وداد النقابة لغايات �شيا�شية معينة، كانت دائماً تف�شل بني العمل النقابي 

االإجتماعات  يف  النظام  حترتم  جيداً،  وتناق�س  جيداً  ت�شتمع  كانت  ال�شيا�شي  والعمل 

وتطلب بعنف من املخالفني التقيد به. كانت طبعاً تتقيد بالقرار عندما يوؤخذ باالأكرثية 

ولو كان خمالفاً لراأيها.

املدر�شة النقابية :

بالن�شبة لوداد �شختوره العمل النقابي هو عمل تطوعي وجماين، جتول على املدار�س 

وتتوا�شل مع املعلمني لكي ت�رشح لهم اأ�شباب اأي حترك يحتم على النقابة القيام به.

كانت حتث املعلمني على ح�شور اجلمعيات العمومية ومناق�شة ما يرونه �رشورياً.

واالأهم عند وداد كان تاأمني كوادر نقابية لتاأمني م�شتقبل النقابة.

كان لها خط نقابي وا�شح ومعروف مبدر�شة وداد �شختوره للعمل النقابي.

�شمري النقابة : 

اإ�شكال بني  اأي  كانت وداد تت�شل باجلميع وعلى عالقة جيدة مع اجلميع وتعمل حلل 

اأع�شاء املجل�س التنفيذي.

باملحبة  جمبول  بعنف  االأخطاء  ت�شحح  خمالفة،  او  خطاأ  وقع  اإذا  �شوتها  ترفع  كانت 

وال�شدق حتى ولو كان املخطىء هو النقيب.

ف عنها يف اللقاءات ب�شمري نقابة املعلمني وقد اإ�شتحقت هذا اللقب.
ِّ
عر

ُ
كنت دائماً اأ

من منا ي�شتطيع اأن ين�شى كلماتها

»ما بي�شري – م�س معقول – م�س �شحيح – م�س مظبوط«...
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الوّد الذي م�شى واثًقا

الدكتور جاك قباجني 

عرفت وداد �شختوره يف نهاية الثمانينات. كانت احلروب املتعاقبة يف لبنان قد اأنهكت 

اأر�س هذا البلد واآلت بالنا�س اإىل التماهي الكامل بالياأ�س. مل يكن  كل ما يدب على 

بكامله  بلد  احلقد.  باأ�س  اأمام  مرتبًكا  وانزاح  اإالّ  فرح  من  يكن  واأغلق. ومل  اإال  اأفق  من 

انهار حتت وطاأة الدمار وت�شلط �شناعة احلرب وانفالت امللي�شيات التي �شتوؤول اإليها 

مكافئة بناء »الدولة«.

يف تلك اللحظات التي ا�شتبد فيها ياأ�س قاتل وان�شحاب من مدار احلياة كانت وداد 

اإىل  نوراً متدفقاً يحمل رهاًنا مزدوج احلّد: ثمة ما يكفي من �رشورة االأمل كي يتحول 

ق بعد، وثمة رافعة مل ت�شتك�شف فعاليتها ومل تعَط 
َ
م�رشوع يوؤ�رش على م�شارات مل ُتطر

فر�شة التعبري الكاملة عن نف�شها. هذا الرهان املزدوج كان م�رشوع وداد يوم توثقت 

العالقة بها. 

مل ينبع م�رشوع وداد من م�شدر جمهول. بل اأتى من ع�شقها للتغيري اجلذري وان�رشافها 

الكامل لتحقيقه ب�شفته �رشًطا لتحول حياة العمال والهام�شيني والفقراء نحو االأف�شل. 

وكذلك ب�شفته �رشًطا كي حتوز الن�شاء امُل�شَتَغالت واملقهورات موقًعا مقرًرا يف حت�شني 

م�شريهن ويف امل�شاركة يف �شناعة غد اأف�شل لهن ولكافة امُل�شتَغلني واملهم�شني. كان 

لديها من اخلربة ون�شج التجربة ما اأعطاها فر�شة احلكم على �شالحية ما يجدر القيام 

و�شديقي  زميلي  فهمنا،  هكذا  تردد.  بدون  اإليه  املبادرة  يح�شن  وما  خطوات  من  به 

اأ�شعد االأتات واأنا، ال�شفات هذه التي متتعت بها وداد حني عر�شت علينا،  الدكتور 

واقع  ميداين حول  ببحث  القيام  الدميوقراطي،  الن�شائي  التجمع  زميالتها يف  بح�شور 

الن�شاء العامالت يف لبنان ي�شمح للتجمع اأن يفهم هذه ال�رشيحة التي مل يكن قد انربى 

اأحد بعد لدرا�شتها ب�شورة منتظمة و�شاملة. كان ذلك قبل اأن تقبل علينا املنظمات 

املراآة«  »متكني  درا�شة  اإىل  تهدف  ب�شخاء  عموًما  ممولة  باأجندة  واالأممية  الدولية 

و«م�شاركة املراأة« الخ. ذلك هو املعنى الذي اأردته من حديثي على ح�س املبادرة الذي 

متتعت به وداد.

اأ�شابنا، زميلي اأ�شعد االأتات واأنا، حرج وزهو مًعا. اأما احلرج فكان من�شوؤه التوج�س من 

عامل ال يدر�س فقط ب�شفته مو�شوًعا. بل هو ذات فاعلة ال ميكن مقاربته من اخلارج بل 
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عرب التفاعل وجمانبة ال�شقوط يف ال�شهل واجلاهز من االأفكار. اأما الزهو فكان م�شدره 

يومًيا حتى  والذي ع�شناه حتدًيا  االإثنني  نحن  علينا  الذي وقع  »الن�شوي«  اخليار  هذا 

انتهاء البحث ون�رشه كتاًبا. 

اإىل  اأن نتعلمه قبل املبا�رشة بالبحث؟ ذلك كان ال�شوؤال الذي بادرنا  هل ثمة ما علينا 

اأعادة تكوين  اإىل  االإثنني  اآل بنا نحن  الذي  ال�شوؤال  االأمر كان هو  طرحه كلينا. وواقع 

معرفتنا »الن�شائية« بالكامل. وهذا ما ناأى بنا عن املقاربة ب�شفتها �رشًطا تقنًيا لي�س 

اإالّ. اإذ بادرنا اإىل ا�شتجماع ما توفر من ن�شو�س واأبحاث »لبنانية« حول املراأة يف لبنان. 

اأوجه  ثم حتولنا اإىل قراءة هذا الزاد يف �شوؤ التجديد النظري واملنهجي الذي كان يف 

على  االإطالع  اإىل  وانتهينا  االإجتماعية،  العلوم  يف  وامل�شتغالت  امل�شتغلني  اأيدي  على 

اإىل  انتهت  والتي  وتعبرًيا  ن�شًجا  االأكرث  التجارب  حيث  الن�شوية  احلركات  به  اأتت  ما 

اإىل بناء مقاربة خا�شة غري م�شبوقة يف  تطبيق املنهجية اجلندرية. وانتقلنا بعد ذلك 

جمال االأبحاث ال�شو�شيولوجية يف لبنان )ويف البلدان العربية االأخرى يف حدود معرفتنا( 

بحيث متكنا من عزل متغريات مقررة ودر�شنا تاأثري كل منها على ما متيز به حال املراأة 

خا�س.  موقف  اأو  معينة  ممار�شة  اأو  حمدد،  بو�شع  االأمر  تعلق  �شواء  لبنان  يف  العاملة 

واالآن، بعد مرور ما يقارب عقدين من الزمن على طلب وداد، نعيد، زميلي اأ�شعد االأتات 

واأنا، التاأكيد: اإذا كان ثمة جناح علمي قد اأ�شاب ما قمنا به يف هذه املحاولة فاإن املحفز 

اإنه وداد �شختوره املكافحة املهجو�شة بق�شية املراأة  عليه معروف الهوية و الهوى: 

عموًما وق�شية العامالت من الن�شاء باالأخ�س.

اأو كيف نبنيه كما  فبف�شل مبادرتها تعلمنا، نحن االإثنني، كيف ن�شنع »مو�شوعنا«، 

واأجنزنا  الزمن،  من  عقدين  منذ  االإجتماعيني  العلميني  بني  ال�شائر  القول  عليه  كان 

البدء.  منذ  حم�شوًما  يكن  مل  بوفوار(  دو  )�شيمون  الثاين«  »اجلن�س  مع  توا�شالً  بذلك 

لكن ذلك كله ح�شل حتت اإ�شعاع وداد ولي�س ب�شبب تدخل منها اأو حتى جمرد تلميح. 

فوداد كانت تثق بالعلم والعلميني. وكان خيارها باأن يكون من يبحث هو من »اجلن�س 

االأول« اختياراً واعياً وهادفاً اإذ من غري املمكن للعلمي اأن يعاق مبا ال يعود للعلم من 

اإكراهات وقيود. اأو رمبا من االأ�شح القول اأن خيارها كان ينطوي على قدر من االإمتحان 

ال�رشيح لنا: هل تنجحان يف جمال درا�شات املراأة ب�شفتكما علميني اأم ت�شقطان فيه 

ب�شفتكما ذكرين؟

كانت وداد مزهوة وهي ترى نتائج العمل البحثي مطبوعة يف كتاب كبري احلجم وعدد 

ال�شفحات. فهي اأدركت اأن الن�شاء العامالت يف لبنان مل يعدن منزوعات ال�شالح يف غابة 

املوؤ�ش�شات  ودعم  املحافظة  االإيديولوجية  مبواآزرة  الراأ�شمال  فيها  يت�شلط  جمتمعية 

ت�شمح  بو�شعهن  معرفة  ميلكن  اأ�شبحن  بل  الذكورة.  وامتيازات  الدينية-الطائفية 
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العمل وحظوظه  االأجر و�رشوط  باأن ميت�شقن �شالح املواجهة: مطلب امل�شاواة يف  لهن 

وامل�شاركة ال�شيا�شية، كما يف ال�رشط املدين اأمام ا�شتبداد ال�رشط الطوائفي النازع اإىل 

نفي �شفة املواطنة.

يف ربيع العام 2009 جمعتنا وداد للمرة االأخرية يف ح�شن التجمع الن�شائي الدميوقراطي. 

كانت املنا�شبة انعقاد نقا�س حول �رشورة اإقرار القانون املوحد لالأحوال ال�شخ�شية يف 

لبنان. كانت هي التي تدير النقا�س الذي �شارك فيه النائب غ�شان خميرب واملحامية 

ماري روز زلزل وكاتب هذه ال�شطور. وعلى جاري عادتها كان حديثها مزيًجا من اخلطاب 

الربهاين املهجو�س باأولوية ال�رشط املدين العابر للطوائف واحلافظ حلقوق املواطنني 

مبعزل عن اجلن�س والدين واالإثنية من جهة ومن جهة ثانية فاإن اخلطاب نف�شه انطوى 

الفعل.  اأولوية  ال�رشوريني بحيث تعانقت حرارة الربهان مع  التحري�س والتعبئة  على 

ثمة  كان  اللحظة  تلك  يف  الوازن  والفكري  اجل�شدي  ح�شورها  وراء  اأن  اآنئذ  اأعرف  مل 

مر�س خبيث ياأكل من ن�شارتها املتوا�شلة على رغم العمر والعمل املهني والن�شاط 

االإجتماعي وال�شيا�شي. كانت ترد على خبث املر�س وخطورته باملزيد من املبادرات 

وبتنويع الن�شاط وبتعميق ثقة الن�شاء باأنف�شهن وبقدرتهن على التغيري اجلذري.

من ال�شهل وال�شحيح مًعا القول اأن وداًدا م�شتمرة عرب التجمع الن�شائي الدميوقراطي 

بعد  يتغري  مل  �شيًئا  وكاأن  القول  هذا  اإىل  الركون  االإن�شاف  عدم  من  ولكن  لبنان.  يف 

رحيلها البعيد. فوداد جتربة مميزة كما ي�شهد عي�شها لهذه التجربة ويف حدود جت�شيدها 

لقولها بالفعل. ووداد، كما هو �شاأن الذين واللواتي تنتدبهم احلياة الأدوار تاريخية، 

وا�شطناع  الهدف  و�شوح  فيها  تاآلف  خا�شة  معادلة  على  العامة  ممار�شتها  انطوت 

الو�شائل االأجنع لتحقيقه. هل اأ�شابتني املبالغة فيما افرت�شته يف وداد؟ اأبًدا. اإذ يكفي 

واالإجتماعية  وال�شيا�شية  املهنية  املراأة  موارد  لتعظيم  بالكامل  كفاحها  كر�شت  اأنها 

والعلمية بهدف حت�شي�شها ب�رشورة تغيري �رشطها االإجتماعي واملدين وال�شيا�شي، ويف 

على  وباالأخ�س  الدميوقراطية  املمار�شة  على  االإعتياد  عرب  جذرًيا  اأي�ًشا،  العمل  عامل 

امل�شاءلة واملحا�شبة وت�شحيح امل�شار. وهي بذلك و�شعت مداميك م�رشوع �شيا�شي-

مدين. بينما تكمن مهمة من اأتى بعدها يف جتاوز املداميك اإىل مرحلة البناء املتكامل. 

ويف هذا االإنتقال يقع التغيري. فهي �شّهلت املهمة واأبقت االأبواب الواعدة م�رشعة. 

اإّنها الوّد الذي م�شى واثًقا.
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وداد...

جتربة ن�شائية نقابية فريدة يف نقابة املعلمني

نعمه حمفو�س *

يف هذا الزمن املادي الذي تكاد تغيب عنه �شفة االن�شانية.

وار�شه  ووطنه  لبيئته  االن�شان  تدمري  زمن  يف  الكربى...  ال�شخ�شية  امل�شالح  زمن  يف 

وحتى ل�شمائه !

يف زمن تطغى فيه االنانيات واملح�شوبيات والف�شاد... 

يف زمن انهارت فيه القيم واملثل... قيم العدالة وامل�شاواة.

يف هذا الزمن، قالئل هم الذين يعملون يف احلقل العام ب�شكل طاهر ودون اأي مقابل.

ومثل  مبادئ  �شبيل  يف  عملهم  بفر�س  حتى  �شيء...  بكل  ي�شحون  الذين  هم  قالئل 

واأفكار حتررية اأكلت من �شبابهم وعمرهم يف �شبيل املجموعة... يف �شبيل التغيري... يف 

�شبيل بناء الدولة املدنية العادلة ال�شامنة للحقوق والرافعة من �شاأن املواطن الفرد...

قالئل هم الذين على �شاكلة وداد �شختورة... الذين حاولوا اأن مي�شكوا اأطراف الن�شال 

ال�شيا�شي، االجتماعي، املدين، والنقابي الدميقراطي من اأطرافه كافة.

قالئل هم الذين ي�شبهون وداد �شختورة التي �شحت بكل �شيء !

بالتغيري  حباً  العام،  ال�شاأن  �شبيل  ب�شعادتها، بفر�شها يف  وبعمرها...  ب�شبابها  �شّحت 

وطمعاً مب�شاواة بني الب�رش، وبني اجلن�شني، طمعاً بعدالة وبقانون فوق راأ�س اجلميع.

قالئل هم الذين ي�شبهون وداد والذين رف�شوا ويرف�شون كل اأنواع التكرمي الر�شمي... 

بحجة اأن احلياة والنا�س هم من ي�شنعون التكرمي احلقيقي...

ن�شائياً، كانت  النا�شط  الوجه  العلماين،  الوجه املدين  وداد، كانت يف نقابة املعلمني 

عامل توازن �شمن املجل�س التنفيذي، توازن بني حما�س ال�شباب وتطرفهم النقابي... 

وبني هدوء و�شعي البع�س االآخر اىل امل�شاومة الرابحة براأيهم اأحياناً!!

*كلمة نقيب املعلمني يف االإحتفال التكرميي » حتية لوداد �شختورة« م�رشح ق�رش اليون�شكو بتاريخ 2010/4/6
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اختلفنا كثرياً مع وداد... ولكننا نحن جيل ال�شباب يف النقابة ـ كنا نلجاأ اليها يف امللمات 

النقابية وامل�شاعب... وكان راأيها يح�شم االأمور ل�شالح العمل الدميقراطي احلر.

وداد جتربة ن�شائية نقابية فريدة يف نقابة املعلمني.

وداد �شعت للم �شمل احلركة النقابية... وكان لها دور اأ�شا�شي يف ان�شاء مكتب املعلمني 

للقطاعات كافة ويف ان�شاء هيئة التن�شيق النقابية، وكانت اأحد ممثلي النقابة الدائمني 

يف هذه الهيئات، وكنا نطمئن لتمثيلها فيها... يف الوقت الذي كنا نخاف من البع�س 

االآخر! الأن الذين ي�شبهون وداد... ويذوبون يف ال�شاأن العام البد حافظون حلقوق النا�س 

وتطلعاتهم... واأوالً كراماتهم !

وقت  احلر  النقابي  العمل  من  تبقى  ما  على  احلفاظ  يف  النقابة  �شمن  �شاهمت  وداد 

ت�رشذم العمل النقابي ، وقت و�شعت اليد على النقابات كافة، وقت ا�شتعملت النقابات 

النقابيني  الزمالء  ومع  وداد  مع  �شاهمنا  وقتها  وفتتت..  وق�شمت  الداخلي  ال�رشاع  يف 

املعلمني  نقابة  قرار  على  املعلمني،  قرار  على  باحلفاظ  املعلمني  نقابة  يف  االآخرين 

قراراً حراً... وندعي اأننا ما زلنا رغم هذا املوت البطيء لكل احلياة ال�شيا�شية والنقابية 

واف�شاد كل �شيء... تقريباً!

وداد املعلمة، الرتبوية، النقابية، النا�شطة الن�شائية، الدميقراطية العلمانية، امللتزمة 

ق�شايا الوطن.. هذه الوداد نفتقدها االآن يف نقابة املعلمني. نفتقدها يف ظل خوفنا 

على ما تبقى من العمل النقابي امل�شتقل.

وعهدًا لك يا رفيقة املعلمني... ورفيقة الوطن

عهدًا اأن ن�شعى للحفاظ على املداميك النقابية

عهدًا اأن تبقى اأعيننا على املا�شي النرّي... وعلى امل�شتقبل الواعد 

وذخريتنا عطاءاتك وتفانيك واحلب لل�شاأن العام الذي زرعتها فينا.

و�شيبقى معلمو لبنان يذكرونك باخلري... 

يذكرون املنا�شلة من اأجل امل�شاواة بني اجلن�شني 

يذكرون املنا�شلة لعالء �شاأن الوطن

يذكرون املنا�شلة لعالء دولة احلق والقانون

يذكرون املنا�شلة لعالء �شيادة بلدنا.
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الإحتفال التكرميي

للمرحومني النقابيني

حم�شن ميني

ووداد �شختورة

حم�سن ميني

ووداد �سختورة

حم�سن ميني

ووداد �سختورة
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وداد �شختورة �شتبقى مدر�شة يف العمل النقابي

الدكتور ح�شن منيمنة*  

جنتمع معاً اليوم، يف منا�شبة تتكرر كل حني، يف حمطة تعيد نف�شها يف امل�شمون ولي�س 

يف ال�شكل، كون العمل النقابي هو حركة م�شتمرة نتواىل عليه جميعاً، لعلمنا واإدراكنا 

الأهميته التي تبقى االأ�شا�س يف الو�شول اىل االإ�شالح املنتظر، فكيف لهذا االإ�شالح اأن 

يكون يف الرتبية، يف قطاع له اأن يبني لنا اأجيال امل�شتقبل. 

جنتمع اليوم، لنكرم نقابيَّنْي من الطراز النادر، كر�شا حياتهما من اأجل الرتبية، فكانت 

لهما �شوالت وجوالت، وكان لنا اأن ن�شتذكر اأياديهما البي�س يف هذا القطاع.

اإرتبطا بهذه املهنة، ال بل ربطا نف�شيهما بها،  اإ�شمان  حم�شن ميني ووداد �شختورة، 

عزما على خو�س غمار العمل النقابي، من الباب الوا�شع، دومنا كلل او ملل، يف حماولة 

بناء لبنان الدميقراطي، لبنان العابر حلدود الطوائف واملذاهب، لبنان الوطن جلميع 

اأبنائه على اإختالفهم.

حققاها،  التي  االإجنازات  اأمام  ملياً  يتوقف  اأن  من  للمرء  بد  ال  تكرميهما،  منا�شبة  يف 

كل من موقعه. حم�شن ميني، نقيب املعلمني ال�شابق الذي قدم لهذه النقابة الكثري، 

ف�شعى دائماً اىل تطوير مهنة التعليم واىل رفعة �شاأن املعلم، الأنه اأدرك اأن ال �شبيل 

لرتبية اأف�شل اإال عرب تقدمي كل االإمكانات اىل االأ�شتاذ الذي عليه وبه ننه�س بالرتبية 

وبالتايل بالوطن.

ماذا �شنقول يف نقيب اآمن باملهنة، بالرتبية، بالعمل النقابي، فكانت له �شرية مليئة 

اإنتزاعها، وماذا �شنقول يف حم�شن  نقابة املعلمني  اإ�شتطاعت  بالنجاحات، يف قوانني 

ميني، الذي واإن رحل، تبقى �شريته تتحدث عنه، ال بل يبقى ملهماً ملن اأتى و�شياأتي 

من بعده، الإكمال م�شرية مكللة بالنجاح.

ولعل نقطة االإلتقاء يف ما بني حم�شن ميني ووداد �شختورة تبقى العمل النقابي والوفاء 

اإ�شتطاعت  لنقابة،  رئي�شة  تكن  مل  التي  املراأة  ولكن  العمل،  بهذا  واالإميان  واالإلتزام 

اأن ت�شوغ لنف�شها وملن مثلها اإطاراً خا�شاً، همه الدميقراطية اأوالً واأخرياً، وهذه ميزة 

ي�شت�رشف  اأن  خاللها  من  املرء  ي�شتطيع  ما  املحطات  من  تاركًة  رحلت  التي  املنا�شلة 

امل�شتقبل القريب والبعيد يف اآن.

حم�سن ميني

*وزير الرتبية والتعليم العايلووداد �سختورة
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اأعطت من ذاتها  التي  النقابي، هي  وداد �شختورة، كانت و�شتبقى مدر�شة يف العمل 

اأركانها. ال وهنت  دون ح�شاب، ومل تكن يوماً على هام�س النقابة، بل كانت ركناً من 

هي  واالإحتواء،  الرتوي�س  على  الع�شية  هي  احلزبية،  اإلتزاماتها  خانت  ال  و  عزميتها، 

املراأة التي قهرت وحكمت كل القيود، هي الر�شالة التي حتيي ال�شمري فينا.

يف تكرميهما، لي�س لنا �شوى اأن نحيي فيهما االإميان باالإن�شان، يف تكرميهما لي�س لنا 

�شوى اأن ن�شتذكر ما ن�شتطيع من ما�شيهما امل�رشق، علَّنا اليوم ن�شتفيد ولو قليالً، وعلَّ 

نقابيي اليوم، ينظرون اىل العمل النقابي بعيون وداد �شختورة وحم�شن ميني.

كل التحية لهما، كل احلب لهما، كل الوفاء وعهد االإلتزام مل�شريتهما.

ع�شتم، عا�س العمل النقابي، عا�شت الرتبية، وعا�س لبنان.
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اإىل وداد �شختورة »�شنبقى ن�شري ن�شري«

حنا غريب*

العمل  لع�رشين عاماً يف ميدان  اإليها ونعمل معاً  اأتعرف  اأن  ا�شمها م�شامعي قبل  �شبق 

النقابي لالأ�شاتذة واملعلمني. كانت وداد قد �شبقتني بالدخول اإليه. كانت االأكرث خربة 

مع  منها  فتعلمت  النقابية،  واملعارك  التجارب  وقد �شقلتها  تفا�شيله  بكل  ومعرفة 

اأمثايل من النقابيني الكثري الكثري.

اأعطت وداد �شختورة زهرة حياتها وعمرها على مدى اأربعني عاماً من الت�شحية والوفاء، 

مّيز هذا  وما  معاً.  للقطاعني  بل  القطاع اخلا�س،  لالأ�شاتذة واملعلمني يف  لي�س فقط 

العطاء النقابي الذي ال حدود له يف نقابة املعلمني يف املدار�س اخلا�شة، انها بقدر ما 

كانت ملتزمة ق�شية الدفاع عن حقوق االأ�شاتذة واملعلمني يف القطاع اخلا�س كانت 

ملتزمة اأي�شاً ق�شية التعليم الر�شمي كق�شية وطنية.

ومن هذا املوقع النقابي الوا�شح الهوية واالنتماء كانت متثل وداد نهجاً نقابياً ي�شارياً 

�شيوعياً يف احلركة النقابية لالأ�شاتذة واملعلمني. انه النهج الذي جمعنا ووحد طاقاتنا 

ل�شنوات و�شنوات من العمل النقابي امل�شرتك.

انه النهج الذي اأ�ش�س ووّحد وبنى وكتب تاريخ احلركة النقابية لالأ�شاتذة واملعلمني 

اأن يعرتف بدوره  اإال  وحقق لها املكا�شب واالجنازات واملطالب والذي ال ميكن الأحد 

�شواء يف نقابة املعلمني اأو يف كل رابطة من روابط التعليم الر�شمي وعلى �شعيد مكتب 

املعلمني يف لبنان.

ومل يكن �شهالً علينا نحن اأ�شحاب هذا النهج النقابي التوحيدي القيام بهذه املهمة 

ال�شعبة. جنحنا يف االأ�شا�شي منها ويف الكثري من املحطات واملراحل، وواجهتنا �شعوبات 

واإخفاقات يف حمطات اأخرى جنحت فيها ال�شلطة ال�شيا�شية يف حتقيق ماآربها.

*رئي�س رابطة اأ�شاتذة التعليم الثانوي الر�شمي يف لبنان 
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رابطة  بتوحيد  جنحنا  اخلا�س،  القطاع  يف  واحدة  بنقابة  النقابتني  توحيد  يف  جنحنا 

ا�شت�شدار قرار  رابطتني، وها نحن جنحنا يف  اأن كانت  بعد  الر�شمي  الثانوي  التعليم 

بتوحيد روابط التعليم االأ�شا�شي يف رابطة واحدة بدالً من خم�س.

ويبقى ال�شوؤال الذي تركته لنا وداد لالإجابة عليه:

اأّي وحدة نقابية نريد؟ 

وما هو م�شمونها وهويتها؟ 

اإنها الوحدة النقابية الن�شالية امللتزمة بحقوق ومطالب االأ�شاتذة واملعلمني وبق�شية 

التعليم الر�شمي، وهي املهمة التي نعاهد فيها وداد على ال�شري على خطاها من اأجل 

حتقيقها.

اإليك يا وداد هذه الكلمات من رفيق كتبها بحرب دمه وري�شة من اأ�شلعه، عهداً ووفاًء 

لكل الذين �شاروا على هذا الدرب  وهم يرّددون

 » �شنبقى ن�شري ن�شري«.
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وداد �شختورة اجلندية املجهولة

روجيه ن�شنا�س*

احلق  ن�شالها:  م�شرية  ير�شمان  خطان  تن�شاها:  واأن  �شختورة  وداد  تعرف  اأن  �شعب 

العمل  على  وراهنت  املراأة،  ق�شية  فحملت  الن�شال  هذا  جماالت  تعددت  والكرامة. 

النقابي، والتزمت التدري�س �شبيالً لن�رش التوعية وملكافحة الظلم والظلمة. 

ماذا اأرادت »ال�شت وداد« كما اآثرت دوماً اأن اأناديها؟

اأرادت بكل ب�شاطة، اأن يقر اجلميع باأن املراأة مواطنة، وباأن الرجل مواطن، وباأن تتمتع 

املراأة باملواطنة الكاملة فيكون لها ما للرجل من حقوق ومن فر�س علم وعمل.  اآمنت 

بالعمل املدين لبناء الوطن، وللنهو�س باأو�شاع املواطنني واملواطنات على حد �شواء. 

وحركة  العمل  اأ�شحاب  ح�شاب  على  لي�س  ولكن  والعمال،  العامالت  بحقوق  طالبت 

التنمية.  طالبت بحقوق املعلمات واملعلمني، ولكن لي�س على ح�شاب اأ�شحاب احلقوق 

االأخرى.

اإر�شاء الدميقراطية طريقاً لتفعيل اال�شتقرار والتنمية يف املجل�س  اإىل  بكلمة، �شعت 

نفذها  التي  الن�شاطات  يف  اأف�ّشل  لن   )2003-2000( واالجتماعي  االقت�شادي 

اجناز  بعد  �شيما  ال  املراأة  بق�شية  تتعلق  والتي  واالجتماعي  االقت�شادي  املجل�س 

ت�شكل  خال�شة  و�شع  اإىل   2000 العام  يف  املجل�س  بادر  حيث  التنظيمية  املرا�شيم 

حتت  واالجتماعي  االقت�شادي  للنهو�س  جماعية  قناعات  ر�شم  يف  ت�شهم  عمل  ورقة 

عنوان »االأزمة االقت�شادية واالجتماعية اإطار للمعاجلة« فاأو�شت الدرا�شة بالتطرق اإىل 

احلياة  املراأة يف  دورة  وتقوية  ال�شليمة،  ال�شحية  ال�شيا�شة  والطفل �شمن  االأم  �شحة 

االقت�شادية ودفعها للم�شاركة الفعلية يف الدورة االإنتاجية.

املتحدة  االأمم  لربنامج  املقيم  واملمثل  اأطلقُت  املجل�س،  هيئة  والية  نهاية  وقبل 

 2002 العربية  االإن�شانية  التنمية  حول  النقا�شات  من  �شل�شلة  دو�شان  ايف  االإمنائي 

تركزت على درا�شة الو�شع اللبناين من خالل خم�شة مو�شوعات منها مو�شوع »متكني 

الب�رشية  التنمية  عملية  يندرج يف قلب  املراأة  دور  اأن  على  املجتمعون  فاتفق  املراأة« 

وحقوق االن�شان بعد �شدور مرا�شيم تعيني الهيئة العامة اجلديدة. 

*رئي�س املجل�س االقت�شادي واالجتماعي
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االقت�شادي  املجل�س  يف  املجهولة  اجلندية  وداد«  »ال�شت  كانت  االإطار،  هذا  يف 

واالجتماعي. االقت�شادي واالجتماعي ال يتقا�شون اأي بدل عن عملهم. متيزت بحيوية 

الب�رشية  التنمية  »جلنة  يف  ع�شواً  كانت  حولها.  من  االندفاع  روح  وببعث  م�شاركتها، 

الدكتور  اللجنة  رئي�س  مع  امل�شاريع  تنفيذ  يف  امل�شاعدة  وكانت  االإن�شان«.  وحقوق 

نواف كبارة. اأ�شهمت يف حتقيق التعاون مع »برنامج االأمم املتحدة لالإمناء« يف ور�شة 

»التنمية  تقرير  حول  واالجتماعي  االقت�شادي  واملجل�س  الربنامج  بني  م�شرتكة  عمل 

»تقرير  عنوان  القادمة« حتت  لالأجيال  الفر�س  خلق  للعام 2002  العربية  االإن�شانية 

التنمية االإن�شانية العربية- حتليالت لبنانية«. 

 �شاركت يف حتقيق الدرا�شات العلمية والعملية حول »واقع التعليم العايل اخلا�س يف 

لبنان« وكانت اجلامعة اللبنانية يف �شمري وداد �شختورة اإذ كانت تعترب هذه اجلامعة 

اأ�شا�س التعليم العايل لالأجيال القادمة.

العديد من امل�شاريع حول درا�شة  اللجنة اقرتحت  اأن هذه  اإىل  االإ�شارة  وهنا تقت�شي 

القانون  تطبيق  كيفية  حول  عمل  لور�شة  والتح�شري  الوطنية  الرتبية  وزارة  هيكلية 

ال�شجون  واقع  ور�شة عمل حول  اإىل  اإ�شافة  رقم 220  املعوقني  باالأ�شخا�س  اخلا�س 

واإدارتها يف لبنان.

باخت�شار، كانت وداد �شختورة حامية حلقوق العمال، وحمامية املراأة، وحار�شة حقوق 

املجتمع والدولة. 

كانت املحور يف العمل النقابي، ويف الن�شال الن�شائي، ويف ميدان التعليم، كما كانت 

املحور يف التطلع اإىل بناء مواطن ينعم بالكرامة، وبناء جمتمع ينعم باالأمان واالإمناء. 

»�شت وداد« اإننا نفتقدك...

رحمك اهلل، انك قدوة يف العمل من اجل االأف�شل. 
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غيابها يرتك فراغـًا كبيــرًا

الدكتور �شادر يون�س*

اأنظمة القيم التي توؤلف احلجر اال�شا�شي  يف هذا الزمن البائ�س الذي ت�شاقطت خالله 

يف بناء الوطن لتحّل مكانها �شهوات املال وال�شلطة. يف هذا الوقت بالذات تعود بنا 

حت  و�شّ نا�شلت  نخب  واىل  ال�شغري  البلد  هذا  تاريخ  يف  م�شيئة  مراحل  اإىل  الذكرى 

وينطلق  التقليدية  البنى  اأغالل  من  االن�شان  فيه  يتحرر  اأف�شل  جمتمع  بناء  �شبيل  يف 

بعزم وا�رشار نحو غد اأف�شل. تلك فرتة احلركات االجتماعية الواعدة والعاملة من اأجل 

التحديث والتغيري بقيادة منا�شلني �رشفاء كر�شوا الق�شم االكرب من حياتهم لتحقيق 

بناء  زمن  والعطاء،  البذل  زمن  هو  ذلك  جديد.  وبعامل  جديد  بلبنان  الكربى  اأحالمهم 

موؤ�ش�شات جديرة هدفها االول واالخري خدمة املواطن وتوفري املناخات املالئمة لالأجيال 

الطالعة. من رموز تلك النخب التي مل تعرف حدوداً يف البذل والت�شحية يربز ا�شم وداد 

ويف  كافة  االجتماعية  احلركات  يف  واندفاع  بفعالية  �شاركت  فّذة  كمنا�شلة  �شختورة 

التحركات النقابية وعملت بال هوادة يف خدمة ق�شية االن�شان يف لبنان. �شاركت وداد 

بناء وطن  باإن  اآمنت  الأنها  لبنان  اأجل حترير املراأة قي  الن�شال من  م�شاركة فاعلة يف 

ية والعدالة ال ميكن اأن يتحقق دون دور اأ�شا�شي للمراأة 
ّ
ترعاه قيم الدميقراطية واحلر

اللبنانية ودون م�شاواة بينها وبني الرجل يف كل جماالت احلياة االقت�شادية والثقافية 

واالجتماعية.

ويف ظّل تهافت الرجال وهيمنة امل�شالح ال�شخ�شية واالأنانيات، بقيت فقيدتنا الغالية 

تتاأثر  مل  اأظافرها.  نعومة  منذ  اإختارتها  التي  الطريق  عن  حتيد  ال  مواقفها  يف  ثابتة 

 حول نهاية 
ً
وداد باأفكار الراأ�شمالية التي �شعرت بن�شوة االنت�شار وراحت تطلق افكاراأ

التاريخ ومنافع الليربالية بل ظلت متم�شكة باملبادىء التي ن�شاأت وترعرعت يف ظلها.

نا�شلت بتجرد  الن�شائية بل  بالعمل يف �شفوف احلركات  الغالية  ومل تكتف فقيدتنا 

واإخال�س من اأجل حترير االن�شان يف لبنان ومن اجل جتاوز ال�رشاعات الطائفية واملذهبية 

بغية بناء جمتمع علماين �شليم تغلب فيه القيم االخالقية وتف�شح املجال اأمام م�شتقبل 

اإطار الن�شال النقابي  اأتعرف على وداد يف  اأن  اأف�شل لالأجيال الطالعة. حالفني احلظ 

امل�شرتك واأكربت اأخال�شها وتفانيها يف خدمة ق�شية االن�شان يف لبنان.

*الرئي�س ال�شايق لرابطة االأ�شاتذة املتفرغني يف اجلامعة اللبنانية
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كاأن هاج�شها االأول توفري املناخ املالئم لوحدة العمل والن�شال يف �شفوف اال�شاتذة 

واملعلمني النها اآمنت باأن ق�شية التعليم يف لبنان واحدة وان التناق�شات التي تظهر 

كانت  كافة.  مراحله  يف  التعليم  لتطوير  امل�شرتك  امل�شار  تعيق  اأن  ميكنها  ال  اأحياناً 

مداخالتها يف اجتماعات هيئة املتابعة التي �شّمت روابط اال�شاتذة واملعلمني تنمعن 

تعلقها بالن�شال امل�شرتك وبوحدة امل�شري. 

جمعت فقيدتنا الغالية بني الدماثة واخللق الرفيع وبني ال�شالبة يف املواقف ورف�شها 

اأي �شكل من اأ�شكال امل�شاومة. وبرز هذا البعد يف �شخ�شيتها يف اطار العمل امل�شرتك يف 

هيئة التن�شيق النقابية التي �شمت االحتاد العمايل العام وروابط اال�شاتذة واملعلمني 

ورابطة قدامى موظفي الدولة والهيئات الن�شائية واملدنية اإذ نا�شلت دون هوادة من 

اأجل جتاوز االنق�شامات والتباينات ولبلورة االإطار املنا�شب لن�شاالت م�شرتكة. حققت 

الكثري من االجنازات على �شعيد االجور واحلماية االجتماعية وال�شحية. 

واليوم ونحن نرى اعداداً كبرية من »املثقفني« يت�شكعون على ابواب البالطات طمعاً 

راف�شة  الراأ�س  مرفوعة  عا�شت  التي  الفذة  املنا�شلة  تلك  نتذكر  وال�شهرة  باملال 

باأننا نحمل  اأي�شاً  البع�س وداد �شختورة واتهمنا  اتهم  الرتغيب والرتهيب.  اأنواع  كل 

افكاراً جتاوزها الزمن وقيما مل يعد لها وجود. ونحن مل ندرك بعد اأن زمن الن�شاالت 

ان  النقابية واالجتماعية قد وىّل وان الهيمنة االآن هي القت�شاد ال�شوق وللعوملة. االً 

ت بها الراأ�شمالية اأعادت االمور اإىل ن�شابها واأظهرت ه�شا�شة 
ّ
االزمة اخلطرية التي مر

املقاربات اجلديدة التي عملت على تهمي�س احلركات االجتماعية والن�شاالت النقابية 

مل  ب�شورة  البطالة  وت�شاعد  الف�شاد  وتف�شي  الراأ�شمال  هيمنة  امام  االبواب  عت 
ّ
و�رش

املعطيات  اإن  وا�شعة.  اجتماعية  ل�رشائح  ال�رشائية  القوة  وانخفا�س  مثيل  لها  ي�شبق 

اجلديدة الناجتة عن اأزمة الراأ�شمالية تدّل على �شحة النهج الذي اعتمدته وداد �شختورة 

والذي متّيز بالن�شال اليومي للذود عن م�شالح الفئات الفقرية واملتو�شطة والعمل 

من اأجل م�شتقبل اأف�شل للبنان. وحني نواجه اليوم ازمة احلكم اخلانقة يف لبنان وتداعي 

واملذاهب  الطوائف  وطغيان  منها  التعليمية  �شيما  وال  والعامة  الر�شمية  املوؤ�ش�شات 

�شوا حياتهم خلدمة 
ّ
وغلبة الف�شاد تعود بنا الذاكرة اىل املنا�شلني ال�شجعان الذين كر

قيم عليا اآمنوا بها وعملوا على حتقيقها ورف�شوا االإ�شت�شالم لطغاة املال وال�شلطة.

واإىل جانب هذا البعد الن�شايل الفذ مار�شت وداد التعليم فكانت ا�شتاذة مميزة اأحبها 

تالمذتها وقّدروا تفانيها يف تاأهيلهم ملواجهة �شوق العمل بكفاية عالية وبذل ال مثيل 

له. اإن غياب وداد �شختورة يرتك فراغاً كبرياً يف �شفوف احلركة النقابية واملعلمني 

والتجمعات الن�شائية االّ انها �شتظل حّية يف ذاكرة وقلوب االألوف من املنا�شلني من 

اأجل جمتمع حتكمه قيم العدالة واحلرية والدميقراطية وامل�شاواة و�شيظل نهجها مثاالً 

يحتذى يف الت�شحية والعطاء.
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وداد املنا�شلُة ال�شتثنائية

فوؤاد عبد ال�شاتر*     

ال�شاد�ُس من ني�شان هو يوُم تكرمي املنا�شلِة الزميلِة وداد �شختورة، وال ي�شعني يف هذه 

 لرفقِة درٍب وم�شريِة ن�شاٍل امتدَّت 
ِ
املنا�شبة اإال اأن اأكتَب ب�شعَة كلماٍت من باِب الوفاء

منُذ مطلع ال�شبعينات حتى حلظِة الفراق، رفقِة درب يف م�شرية ن�شاليٍة واحدة جمعتنا 

اأربعني  �شحابَة  دامْت  واالجتماعيِة،  العامِة  والوطنيِة  ال�شيا�شيِة  املياديِن  �شتى  يف 

عاًما ا�شتنفذْتها وداُد حتى اآخِر حلظاِتها يف الن�شال دون كلٍل اأو ملٍل: ن�رشًة للق�شية 

الفل�شطينية تارًة، وطوًرا دفاًعا عن عروبة لبناَن وحفاًظا على ا�شتقالله ومنًعا لتق�شيمه 

؛ اأحياًنا ت�شامًنا مْع حركات التحرر 
ّ
 والقومي

ّ
وتفتيته والعبِث بوحدته وبالرتاِث الوطني

العربية والعاملية، وا�شتنكاًرا لكل اأ�شكال القمع واال�شطهاد، ودفاًعا عن احلرية يف كلِّ 

اأ�شقاع ِاالأر�س. لكْن جمعتنا دائًما م�شريُة ن�شاٍل م�شرتكٍة للنهو�س بالتعليم الر�شمي 

 
ِ
واالنت�شار لق�شايا املعلمني واالأ�شاتذِة والطالب، كما اجتمعنا اأي�ًشا على ن�رشِة الفقراء

واملعوزين والكادحني اإىل اأيِّ �شنٍف اأو جن�ٍس انتَمْوا دون تفرقٍة اأو متييٍز.

 لكنَّ وداد �شبقْتنا يف كلِّ ذلك، واأ�شافت اإىل مفكرتها الن�شاليِة هموًما اأخرى تتعّلق 

ْت يف فكِّ الكثري من  ، ودخلْت كّل ثنايا ق�شايا املجتمِع املدين، وتب�رشَّ بالعمِل الن�شويِّ

 بكلِّ جمعّياته ومنتدياِته 
ِّ
ِر املراأِة، واأهابْت باملجتمع االأهلي

ُّ
العقبات التي حالت دون حتر

 اأ�ش�ِس العدالة وامل�شاواِة بني اجلن�شني وبني 
ِ
اأن ينتف�َس لَلِعِب دوِره يف �شبيل اإر�شاء

. الب�رشِ ب�شكٍل عامٍّ

ها،  حقَّ الكلماِت  هذه  كلَّ  تفَيها  لن  التي  اال�شتثنائيةُ  املنا�شلةُ  �شختورة،  وداد  هي 

واأجزُم بالقول اإن التكرمَي الذي يليق بوداد واأمثالها هو فوق طاقاتنا وقُدراتنا. وُجلَّ 

ما ن�شتطيع القيام به هو اأن نحيَط من جديٍد بكلَّ هذا االإرِث والتاريِخ الن�شايلِّ الفريِد 

ِز يف تنوُِّعه، الذي عا�شْته وداد بعّزِة االأبراِر وكرامِتهم، وعنفواِن االأحراِر  من نوِعه، واملميَّ

ا كبرًيا اأينما حلُّوا، و�شموِخ من خلَّف وراءه اإرًثا غنيًّا مكتنًزا 
ً
املنا�شلني الذين تركوا اأثر

بدرو�س وجتارَب تفيُد يف متابعة م�شرية ٍاختارْتها وداد طوًعا.

ال�شيا�شِة  يف  �شعيٍد  غري  على  ر�شمْتها  التي  االأهداِف  خدمِة  يف  تفانْت  �شختورة  وداد 

العامة والنهِج واملبادئ: حيث كانت مثاال لاللتزام بجوهر املبادئ التي اعتنَقْتها والتي 

*رابطة اأ�شاتذة التعليم الثانوي الر�شمي يف لبنان  
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، فغدت مدر�شًة يف 
ِّ
 واالجتماعي

ِّ
 يف العمل الن�شويِّ والنقابي

ٍ
ة قادْتها اإىل مواقَع طليعيَّ

الن�شاِل واالأخالِق وال�شجاعِة واالإقدام.

بل  حتديًدا،  املعلمني  حركة  ويف   
ِّ
النقابي العمِل  يف  يوًما  البو�شلَة  اأ�شاعت  ما  ووداد 

 
ِّ
كانت هي البو�شلة. الأنها تبوَّاأت على الدوام مهمَة ر�شِم اخلطِّ البياينِّ الن�شايلِّ النقابي

واحدة، فاندجَمت يف كلِّ  الن�شايلِّ حلظًة  تاريِخها  غابْت عن  ما  التي  املعلمني  حلركة 

ْين على وجهها وبكل االإخال�س والتفاين 
َ
تفا�شيلها دون تردٍد بكل احلبِّ والفرِح الظاهر

املعهوَدْين لديها، وبكلِّ االإقداِم واجلراأِة املعروَفنْي عنَدها.

اأيِّ منعطٍف  يف كلِّ �شاردٍة وواردة، ويف كلِّ حمطٍة من حمطاِت ن�شاِل املعلمني وعند 

كانت وداد حا�رشًة، وب�شماُتها وا�شحة.

واأ�شهَمْت  املعلمني،  وحدَة  و�شاَنْت  وقّوِتها،  طاقِتها  بكل  ت  زجَّ املعلمني،  نقابة  يف 

جعل  متطوٍر   
ٍّ
نقابي برنامٍج  �شياغِة  على  عطًفا   

ِّ
النقابي  

ِ
االأداء تطويِر  يف  مبا�رشٍ  ب�شكٍل 

االأو�شع،  العمِل  اإىل   
ٍّ
ب�شكٍل تلقائي رقًما �شعًبا ي�شُعُب جتاوُزه. فاندفَعت  النقابِة  من 

اأراَدْت: حيث  ما  لها  االأوىل. فكان  مداميِكه  و�شِع  و�شاهَمت يف  املعلمني؛  مكتِب  اإىل 

َل مكتُب املعلمني احل�شَن الذي تهاوْت عند حدوِده كلُّ حماوالِت النيل من ق�شايا  �شكَّ

وداد  �شريِة  يف  الالفَت  اأنَّ  اإال  واخلا�ّس.   
ِّ
الر�شمي القطاعني  يف  واالأ�شاتذِة  املعلمني 

 فح�شب، بل 
ِّ
وم�شريِتها هو ذاك الدوُر الرياديُّ البارز: ال يف الدفاِع عن التعليِم الر�شمي

 ولرفِع �شاأِنه وتطويِر م�شريِته والنهو�ِس 
ِّ
 املقاِم االأوِل لتعزيِز التعليِم الر�شمي

ِ
يف اإعطاء

النقابيةُ  الن�شاالُت  حولها  متحورت  عامًة  اجتماعيًة  تربويًة  وطنيًة  م�شاألًة  كونه  به، 

 للنهو�ِس به.
ٍ
والرتبويةُ منُذ مطلِع ال�شتيناِت حول برامَج مف�ّشلة

حقوق  عن  بالدفاع  التزاًما  كان  اخلا�س  بالتعليم  وداد  التزاَم  اإنَّ  �شديد  باخت�شار 

املعلمني ودفِعهم اإىل االنت�شاِب اإىل نقابتهم ح�شِنهم احل�شنِي على الدوام. ومل ُيثِنها 

هذا الدور عن االإيفاء بالتزاِمها جتاه الق�شيِة الرتبوية املركزيِة يف الدعوة اإىل نه�شٍة 

ُته وجمانيُته يف   التعليم الر�شمي والزاميَّ
ُ
تربوية �شاملٍة عموُدها الفقريُّ تعزيزُ وتطوير

 لكلِّ تلميذ؛ الأنَّ التعليَم حقٌّ الأبناء الطبقاِت الفقرية واملتو�شطة 
ٍّ
اإيجاد مقعٍد درا�شي

 الطبقات املي�شورة.
ِ
ا على االأغنياء وال امتياًزا الأبناء

ً
ولذوي الدخِل املحدود، ولي�س ِحكر

. هكذا كانْت، وهكذا عا�شْت، وهكذا انخرطْت تلقائيًّا  هي وداد، �شمري املعلمني بحقِّ

اأو  ر  تذمُّ دون  والن�شائيِة  والرتبويِة  واالجتماعية  والوطنيِة  ال�شيا�شيِة  الن�شاالِت  بكلِّ 

تلّكوؤٍ.
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ويح�رُسين هنا قوٌل جلربان خليل جربان: 

 »من النا�ض من ُيعطون بفرح، وفرحهم مكافاأةٌ لهم؛ ومنهم من يعطون 

باأملٍ، واأملهم معمودية لهم. وهناك الذين يعطون ول يعرفون معنى لالأمل 

يف عطائهم، ول يطلبون فرًحا، ول يرغبون يف اإذاعة ف�شائلهم. هوؤلء 

يعطون ما عندهم كما يعطي الريحاُن عبرَيه يف ذلك الوادي«.

حًقا وداد كانت من طينة هوؤالء الب�رش. طوت خم�شني عاًما اأو اأكرث من الن�شاِل الدوؤوِب 

املتوا�شِل ملت�شقًة بهموم النا�ِس وق�شاياهم، وعلى الرغم من هذا ال�شخِب الن�شايل 

املتنوِع واملتميز، ان�شحبت بلطف وهدوء تاركًة وراءها اإرًثا �شخًما قد يكون اأبرز ما فيه 

النا�ِس وق�شاياهم على خمتلف م�شارِبهم  التم�شك وااللتزاُم الالحمدودان بهموم  هذا 

وانتماءاِتهم. ومل ُتْثِنها كل التحوالت التي طراأت عن اعتبار املذهبية والطائفية مبقام 

العدو االأول، واعتبار حماربتها مهمة ال تقل اأهمّيًة عن حماربِة اجلهل واالأمّيِة والتخّلف.

كل هذا حملتهُ وداد، وذهَبْت مبطالبِتها اإىل ابعِد حدٍّ ِلبلوغ العدالِة االجتماعية وحتقيِق 

ه اإرٌث �شخٌم يدركه الكثريون ومن خمتلِف االجتاهات، وبخا�شٍة   من امل�شاواة. اإنَّ
َ
ما تي�رّش

رفاُق وداد واأ�شدقاوؤها وزمالوؤها، الذين واكبوا وداد ورافقوها يف م�شريتها الن�شالية.

هي وداد العالمةُ الفارقة يف الن�شال �شدَّ كلِّ اأ�شكاِل القهِر واال�شتبداِد والتع�شب.

هي وداد ن�شريةُ العروبِة والدميقراطيِة والتطوِر

هي وداد �شمرُي املعلمني 

هي وداد مر�شدةُ العمِل الن�شائّي.

،  لك مّنا كّل 
ِّ
وداد �شختورة التي مل يغْب ا�شُمِك عن اأيِّ مرفٍق من مرافِق العمل الوطني

ا يف البئر الذي نهْلنا منه �شوًيا، واأن نبقى بحدٍّ 
ً
 حجر

َ
؛ وعهًدا اأن ال نلقي

ِ
التقديِر والوفاء

اأدنى اأوفياَء مل�شرية ن�شِف قرٍن من الزمن.

 
ِّ
 اأماَم املدِّ املذهبي

ِ
 لكنَّ الوفاَء االأكرَب مل�شريِتك يكون بعدم طاأطاأِة الروؤو�ِس واالنحناء

ا مل�شريتك، 
ً
وتقدير احرتاًما  والروؤو�ُس مرفوعًة  �شاخمًة،  اجلباُه  تبقى  وباأن   ،

ِّ
والطائفي

وبعدِم التخاذِل يف مواجهة العنِف على اأنواِعه، و�شتى اأنواِع الفنِت املذهبيِة والطائفية.

 و�شالٍم على روِحك الطاهرة.
ٍ
األف األف حتية
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وداد ...

ريادية العمل النقابي والإجتماعي والوطني

االأ�شتاذ حممد قا�شم*

واالهداف،  املعامل  وا�شح  بيانياً  خطاً  حلياتهن  ير�شمن  اللواتي  الن�شاء  هن  نادرات 

االمة  وق�شايا  وال�شعب  الوطن  خدمة  يف  انف�شهن  ينذرن  اللواتي  هن  وقليالت 

واالجتماعية  ال�شيا�شية  احلركة  م�شار  على  ب�شماتهن  يرتكن  اللواتي  هن  ومعدودات 

والثقافية والرتبوية والنقابية.

 وداد ، هي من تلك الن�شاء التي جعلت من ذاتها وفكرها ون�شالها ونقابيتها حيزاً ال 

ميكن ملتابع او منا�شل اال وي�شعر بوجودها واأثرها وفعلها.

هي امراأة من هذا الوطن تفخر انك تنتمي واإياها اىل مدر�شة واحدة يف الن�شال ال�شيا�شي 

والنقابي واالجتماعي والوطني.

خم�شون �شنة متوا�شلة وهي يف �شاحات الن�شال. مل تكل ومل تياأ�س ،حتى مل ترتدد رغم 

ال�شعوبات والتحديات واملخاطر التي احاطت عملها.

عرفتها بداية يف حركة املعلمني منذ اوائل ال�شبعينيات : نا�شطة ، جريئة ، قيادية. مل 

يوقفها اخلوف من فقدان الوظيفة يوم كان وال يزال �شيف ال�رشف التع�شفي )املادة 

29 من قانون املعلمني يف القطاع اخلا�س( م�شلطاً على رقاب املعلمني ، ومل يحد من 

بالوطن و�رشذمه وهدد وحدته وفرزه  الذي ع�شف  ال�شيا�شي احلاد  االنق�شام  ن�شاطها 

�شيا�شياً حيناً ومذهبياً وطائفياً احياناً.

بعناد  العوا�شف  تواجه  ووقفت  الفرز  ا�شكال  كل  وواجهت  االنق�شامات  كل  حتدت 

االنق�شامات  زمن  يف  بالده.  ووحدة  وديقراطيته  بوطنيته  وامللتزم  بق�شيته  املوؤمن 

االإحتالل  مواجهة  ويف   ، وطنية  كانت  واملذهبية  الطائفية  زمن  ويف   ، وحدوية  كانت 

�شة على املواجهة والت�شدي حتى 
ّ
واالإجتياح االإ�رشائيلي كانت يف �شفوف املقاومة حمر

التحرير.

يف  املعلمني  ومكتب  النقابية  التن�شيق  هيئة  قررت  حني  ال�شفوف  تتقدم  اذكرها 

* رابطة اأ�شاتذة التعليم الثانوي الر�شمي يف لبنان 
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والغربية  ال�رشقية  حينها  ي�شمى  كان  ما  بني  الفا�شلة  املعابر  اجتياز  الثمانينات 

وازالتها دفاعاً عن وحدة الوطن والعا�شمة ورف�شاً للحواجز بني اللبنانيني ومن اجل 

الدميقراطي  والتعبري  واحلرية  الكلمة  �شون  اجل  ومن  القذرة  العبثية  احلرب  انهاء 

ويف مواجهة �شيا�شات االإفقار والغالء واالإحتكار وتاأميناً للقمة عي�س الفقراء وا�شحاب 

الدخل املحدود.

اجتماعات  م�شاركة   1989  –  1976 االعوام  بني  ال�شحة  وزارة  درج  على  اأذكرها 

مكتب املعلمني، متحدية الق�شف الع�شوائي واخلطف على الهوية ومنع التوا�شل بني 

اللبنانيني لنوؤكد معاً للراأي العام اللبناين والعاملي ان الوطن اكرب من ان يق�ّشم واأن 

هناك فئة كبرية من الوطنيني والنقابيني اآمنت بوحدة االر�س وال�شعب واملوؤ�ش�شات 

على  التعليمي  اجل�شم  وحدة  تكري�س  خالل  من  االر�س  على  امِيانها  فعل  ومار�شت 

اختالف انتماءاته كنوذج واقعي لوحدة ال�شعب برمته.

اآخر يوم من خدمتها، وكم من  كم معركة مطلبية ونقابية ووطنية خ�شناها معاً حتى 

االإجنازات حققنا وكم من االخفاقات واجهنا، لي�س الأننا مل نخطط جيداً او مل ننفذ جيداً، 

بل الأن جدراناً �شميكة من املواقف املذهبية والطائفية حيناً ومن تناق�س امل�شالح 

الطبقية وال�شيا�شية احياناً كانت تتالقى معا من اجل اِف�شال حتركنا ومنعنا من حتقيق 

اجِناز يعزز دور ووحدة احلركة النقابية.

النقابية  باحلركة  اآمنت  والوطني.  النقابي  العمل  رواد  من  رائدة   ، �شختورة  وداد 

حتقيق  اجل  من  قواعدهم  خدمة  يف  املنا�شلون  خالله  من  يتناف�س  وطني  كم�شهر 

العدالة االجتماعية وحت�شني �رشوط العمل وت�شحيح اخللل يف ال�شيا�شات االقت�شادية 

والرتبوية ويف �شيا�شات الرواتب واالجور والتقدميات واخلدمات.

كانت ت�شج باحلياة واحليوية. كانت رائدة من رواد العمل التطوعي. اآمنت بامل�شاواة 

الن�شاء  حقوق  الدفاععن  يف  باكراً  فاِنخرطت   ، كافة  ال�شعد  على  والرجل  املراأة  بني 

)عامالت، اأجريات، موظفات، وربات منازل.... ( ال لرتفع عنهن االإجحاف الالحق بهن يف 

الت�رشيعات والقوانني واالأعراف فح�شب ، بل لتحقق بناء وطن وجمتمع يوؤمن بالعدالة 

وامل�شاواة بغ�س النظرعن اجلن�س والدين واملذهب واملنطقة والطبقة االجتماعية.

الثوري  كانت توؤمن بالتحرير واحلرية وفل�شطني واملقاومة فكانت مهجو�شة بالفكر 

والعلمي والدميقراطية.

واأن  املختلفة  ادوارها  بني  تف�شل  ان  والوطني  والثوري  النقابي  بوعيها  ا�شتطاعت 
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ال�شيا�شية  وثقافتها  النقابي ووظفت خرباتها  العمل  مع  تعاطت  اآن.  بينها يف  تربط 

يف خدمته ، ومل توظف يوماً موقعها وموقفها النقابي يف �شيا�شات حزبية �شيقة، بل 

االأرحب  املجال  وليكون  للجميع  ليت�شع  وا�شعاً  النقابي  العمل  اآفاق  فتح  يف  �شاهمت 

للنا�شطني والراغبني يف ارتياده.

ادركت بوعي كامل اأن النجاح يف العمل النقابي ويف منظمات املجتمع االأهلي مقيا�س 

الناجح هو  النقابي  ان  واعتربت  والوطني.  ال�شيا�شي  العمل  للنجاح يف قيادة  ا�شا�س 

القادر على جتديد نف�شه وتطوير معارفه ور�شم توجهاته وبرامج عمله على م�شتوى 

كل الذين ميثلهم مبختلف انتماءاتهم وميولهم وطوائفهم ويوحد بينهم ، الأن النقابي 

م�شتوى  على  نقل  مل  اِن  العام،  احلقل  يف  العاملني  بني  الوحيد  يكون  قد  احلقيقي 

االآخرين،كل  م�شالح  حتقيق  �شبيل  يف  معانيها  بكل  ذاته  عن  يتخلى  الذي  الوطن، 

االآخرين، لي�شتمر وينجح وتتجددالثقة به طاملا الت�شق بقاعدته ومثل طموحاتها وقاد 

ن�شاالتها. هذا ما متيزت به وداد، لذلك ا�شتمرت رائدة يف قيادة حركة املعلمني ما 

يربو على اخلم�شني �شنة متوا�شلة. 

زرعت االأمل يف نفو�س املعلمني والن�شاء واملنا�شلني. غادرت وروحها مطمئنة تاركة 

احلرية  لوطن  و�شوالً  اجله  من  العمر  افنت  الذي  احللم  الكبري يف حتقيق  التحدي  لنا 

الطائفية  اليوم تنخره  الذي بات  الوطن  والعدالة والدميقراطية واملقاومة بديالً عن 

الدويل  والبنك  الدويل  النقد  و�شيا�شات �شندوق  والزبائنية  واملحا�ش�شة  واملذهبية 

حتى العظام. 
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ما اأحوجنا لأمثال وداد يف ظل هذا 

الإنق�شام الطائفي

نعمه حمفو�س 

ما اأحوجنا اليوم للقادة النقابيني،

منتف�شاً  فوقف  اجلميع  وخاف  الرجولة  عزت  يوم   – ميني  للنقيب  اليوم  اأحوجنا  ما 

راف�شاً الذل و�شار يف مقدمة التظاهرة... و�رشنا وراءه.

ما اأحوجنا الأمثال وداد يف ظل هذا االإنق�شام الطائفي!! الأمثال وداد يوم اأ�شبح العمل، 

العامل النظيف وال�شاأن النقابي املطلبي من نوادر هذا الزمن !

جنتمع اليوم، يا معايل الوزير، لكي نقول اأن ذاكرتنا لن تن�شى من اأفنى حياته يف ال�شاأن 

الذين  القالئل  هوؤالء  اأمثال  ين�شى  ال  اأن  لبنان  وطننا  وعلى  الغري!  �شبيل  يف  العام... 

اأبو كل  اأعطوا بدون مقابل. حم�شن ميني – اأبو العيلة – اأبو العيلة اللبنانية احلقة... 

املعلمني اأبو الطيبة والعمل النقابي ال�شادق... حم�شن ميني الذي اإختلفنا معك اأحياناً 

ولكننا اإحرتمناك كل االأحيان... خربنا فرحك لنجاح اأي زميل منا ! خربنا متابعتك لعملنا 

النقابي واإر�شاداتك لنا... بعد اأن تنحيت عن العمل النقابي وبكل طيبة خاطر اإف�شاحاً 

باملجال لل�شباب !

حم�شن املحبوب زغرتاوياً – اإبن طرابل�س – وال�شمال – نقيب كل لبنان. حم�شن ميني 

النقابة...  جمل�س  جل�شات  لكل  االأمان  �شمام  وداد  وداد...  والزميلة  عربياً.  م 
َّ
املكر

حاملة هموم و�شجون معلمي لبنان ون�شائه... ومنا�شالته... وداد التي �شاهمت بتوحيد 

النقابتني مع النقيب حم�شن ميني، وداد هيئة التن�شيق النقابية وحم�شن ميني مكتب 

املعلمني... �شغلتما البلد نقابياً ومطلبياً فاإ�شتحققتما تكرمي اإحتاد املعلمني العرب 

والنقابات وتكرمي الدولة اللبنانية.

نقابة املعلمني يف لبنان، وتكرمياً لذكراكما، وتقديراً للجهد الذي بذلتماه الإن�شاء اإحتاد 

املعلمني العرب منذ 1961، �شتحاول، وبدعم من معايل وزير الرتبية ودولة الرئي�س 

�شعد احلريري اأن جتعل من اإنعقاد املجل�س املركزي القادم الإحتاد املعلمني العرب يف 
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بريوت – يف منا�شبة الذكرى اخلم�شني لتاأ�شي�شه – تظاهرة عربية دميقراطية نقابية 

حم�شن  النقيب  دور  وعلى  اللبناين  النقابي  الدميقراطي  تاريخنا  على  ت�شهد  تربوية 

ميني والزميلة وداد �شختورة لبنانياً وعربياً.

اأ�شجار  لوداد وللنقيب ميني وهما جال�شان حتت ظل �شجرة من  االآن م�شهد  يح�رشين 

ال�شوف يوم اإلتقى معلمو لبنان يف جبل لبنان لتكرمي » مكتب املعلمني« الذي اأنهى 

اأن حتول هذا املكتب اىل حكومة  الرتب والرواتب اجلديدة بعد  لتوه معركة �شل�شلة 

م�شغرة تفاو�س احلكومة اللبنانية على مدى اأ�شبوع... وكان النقيب ميني واملنا�شلة 

وداد يف �شلب هذا التحرك...

– اإال  الذي ال ينتظر  النظيف  العام  ال�شادق،العمل  النقابي  العمل  اأيام زمان  اهلل على 

خدمة االآخرين !

نعي�س  اأن  البع�س  يحاول  الذي  الرعب  فيلم  ورغم  املتفاقمة  ال�شيا�شية  االأزمة  رغم 

حماوالت  رغم   – النقابية  احلركة  زالت  وبحريتنا.ما  ببلدنا  متفائلني  �شنظل  فيه... 

البع�س لتفتيتها – واملدنية تنجب اأمثال النقابيني اللذين نحتفل االآن بتكرميهما.

علمنا النقيب ميني والزميلة وداد اأن ن�شعر ب�شعادة عارمة ونحن نخدم يف ال�شاأن العام 

– يف العمل النقابي ال�شادق – حتقيق مطالب معلمي لبنان. علمانا التم�شك باالإميان 
وباحلق واأن احلق �شلطان... ويف النهاية نحن مع�رش املعلمني واأهل الرتبية ملنت�رشون.
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وداد �شختورة... 

منا�شلة من اجل الفقراء يف طليعة ال�شفوف

 يا�شــر نعمــة*

اأول معرفتي بها يف مدر�شة  اأكرث، وكانت  قراأت ما كتب عنها بعد رحيلها، فعرفتها 

بندكيت  االأخت  اىل  يقدمني  من  اىل  بحاجة  وكنت  ُتَدِر�س.  حيث  جوزف  �شان  كرمل 

رئي�شة املدر�شة، ويومها احتجت يف غر�شي اىل تدخل �شخ�شي من العميد رميون اإدة 

ع�شية مغادرته لبنان، فرافقته اىل املدر�شة، وقد َتعرْفت عليه وداد يومها الأول مرة، 

اأ�شده  على  املناطق  بني  التهجري  وكان   1977 العام  اأو   1976 العام  يف  ذلك  كان 

واحتياجات النا�س كثرية، يحتاجون اىل امل�شاكن واىل املدار�س واىل االأمن وطبعاً اىل 

– ا�شتدعت ت�شكيل �رشيع للجنة طرحت كل  االأ�شا�س  – يف  اجتماعية  العمل... م�شكلة 

امل�شائل وو�شعت حلوالً �رشيعة لها وكانت وداد �شختورة واحدة من اأع�شائها وكذلك 

املخرج الراحل مارون بغدادي واأنا... 

عن قرب مل�شت ويف تلك الفرتة بالذات كم كان امل�شيحي الوطني املنحاز يف ال�شيا�شة 

�شد االنعزال، فخوراً بانحيازه، وكانوا األوفاً بيننا يف مناطقنا – مناطقهم، وقد مت�شكوا 

وكل  وجتارتهم  وحمالتهم  ببيوتهم  مت�شكوا  كما  ب�شيا�شتهم  وجاهروا  راأيهم  بطرح 

األوان اأعمالهم، حتى اأن جاري يف العمل وكان مطراناً يرعى �شوؤون دينه واأبناء طائفته 

تدهور  عندما  رعيته  من  رجل  عقار  يف  موؤقتاً  ال�شكن  اىل  ا�شطر  واملقابر،  والكني�شة 

اأن  اأذكر  »احللفاء«  واأعمال  ت�رشفات  بفعل  اأكرث  الو�شع  تدهور  وملا  االأمني،  الو�شع 

املطران اأخفى �شليبه املذهب الكبري الذي كان يزين �شدره وا�شتبدل مالب�شه وخباأ 

ع�شاه وهرب من بريوت اىل بريوت وهرب معه اأو بعده رعايا مذهبه باملئات يتبعهم 

اأو يتبعون اآالف امل�شيحيني من كل املذاهب. 

وبقيت وداد �شختورة وبقي مارون بغدادي وبقي املئات بيننا وازدادوا ت�شميماً على 

امل�شي مبا فطروا عليه واآمنوا به وانتظموا اأكرث يف �شفوف تنظيمات ومنظمات حا�رشة 

رعاية  والرعاية،  امل�شاعدة  على  وقائمة  بالن�شاط  حافلة  �شختورة  وداد  وفاعلة.حياة 

كاملة لكل من تعرف ولكل من ياأتها وال تعرفه من قبل ويطلب منها خدمة اأو م�شورة، 

رعاية ت�شمل الطالبات والطالب والرفيقات واملعلمات والهيئة االإدارية ملدر�شة كرمل 

�شان جوزيف والرئي�شة وجميع امل�رشفني، �شرية طيبة ون�شاط فاعل له تاأثريه. 

* االأمني العام ال�شابق لالإحتاد العمايل العام، املدير العام جلريدة ال�شفري.
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واالجتماعية  ال�شيا�شية  الن�شالية  م�شريتها  بداية  عن  كثرياً  اأعرف  اإنني  هنا  اأدعي  ال 

ولكنني كغريي اأعرف اأنها ا�شتمرت بالن�شال حا�رشة وقائدة قوية، وهذا ما عرفته عن 

كثب عندما التقينا يف اإطار هيئة التن�شيق النقابية التي ت�شم االحتاد العمايل العام 

للنا�شطني  واأي�شاً  العام  القطاع  لبع�س  التعليم وممثل  املنتخبة يف قطاع  والهيئات 

االجتماعيني يف اأحزاب وتنظيمات. 

وداد ب�شفتها ع�شو املكتب التنفيذي يف نقابة معلمي املدار�س اخلا�شة كان وجودها 

يف الهيئة ملفتاً وكانت ذات تفكري راجح تخطط وتناق�س وتقنع االآخرين مبا تطرحه 

الذي  التنظيم  يف  رفيقاتها  متقدمة  ال�شارع  اىل  وتنزل  به  املتداول  الطرح  توؤيد  اأو 

اآالف اللبنانيني املتظاهرين املطالبني املحتجني  تراأ�شه، ويف التظاهرات تنخرط مع 

رافعي ال�شوت والالفتات وبتحد كبري ملناه�شي كل حترك وللمت�رشرين من كل ن�شاط 

مطالبة بوحدة اللبنانيني وبرفع الظلم عنهم وبتامني اللقمة املمكنة بال�شعر املمكن 

وبت�شحيح الرواتب وت�شحيح الو�شع الوظيفي ملوظفي القطاع العام واخلا�س وكل 

املعلمني والعاملني يف حقل التعليم. 

وللمرة  ا�شرتكت  اأنني  واأذكر  والتثقيف  التوعية  عمليات  تتابع  كانت  �شختورة  وداد 

املنتدين  من  اأكرث  و�رشحت  فحددت  هي،  اأدارتها  املراأة  حقوق  عن  ندوة  يف  االأوىل 

وو�شعت خال�شة للندوة نفعتنا يف ن�شاطات الحقة، كانت حركتهامتتابعة قوية ال تهداأ 

وال تلني.

رفيقاتها  مع  التجمع  تقود  الدميقراطي  الن�شائي  التجمع  رئي�شة  �شختورة  وداد 

اللبناين ويف كل  الن�شائي  املجل�س  ن�شخة مطبّعة عنها وكانت متثلهن يف  وغالبيتهن 

االجتماعات  يف  ت�رشكه  اأن  يجب  ومن  ترى  من  معها  وت�رشك  والن�شاطات  املنتديات 

واللقاءات واملوؤمترات، فالتنظيمات الن�شائية عددها كبري ) 170 جمعية ( وجميعهن 

ينقاد،  من  وينقاد  يقارع  من  ُيقارع  وفيه  اللبناين،  الن�شائي  املجل�س  يف  ينتظمن 

ُمعار�شة وتاأييد و »ا�شتباك« اأغلبه لتاأكيد الذات واحل�شور، ولكنهن كلهن فيما بعد 

يتفقن على خط واحد وراأي واحد، مطالبهن واحدة –تقريباً – تزيد املطالب التي تطرح 

التماثل... لعدم  املراعي  املتميز  الرتخي�س  طلب  يف  املحدد  التوجه  وفق  تنق�س  اأو 

وللتمايز، فمنهن من اكتفى باملراأة والن�شاء، ومنهن من اأ�شاف الطفولة واالأطفال... 

ومن اللواتي يلخ�شن الطرح ويجدن املخارج لكل نقا�س وحوار وي�شعن البيان الذي 

ُيعَلن كانت وداد �شختورة، فهي مع املجموعة املتقدمة يف املجل�س الن�شائي اللبناين 

ومع الرئي�شة طبعاً ي�شكلن العقد الفاعل امُلطالب وجماعياً بحقوق املراأة.
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مع  للمعلمني،  العليا  الهيئة  ويف  اخلا�شة  املدار�س  معلمي  نقابة  يف  كذلك  وهي   

املطالب على طول تخطيطاً وطرحاً ون�شاالً بدون اأدنى مهادنة تنتق�س من احلقوق، 

الن�شال  اأيام  النقابية  التن�شيق  هيئة  يف  وهوؤالء  اأولئك  متثل  �شختورة  وداد  وكانت 

امل�شرتك مع االحتاد العمايل العام، منحازة اىل الفقراء وذوي الدخل املتوا�شع واأ�شا�شاً 

اىل املعلمني والعمال ت�شارك وبقوة يف تاأكيد املطالب وجت�شدها بالنزول اىل ال�شارع 

مع املتظاهرين ورافعي ال�شعارات، وال تكتفي بذلك بل تكون واحدة يف وفود تلتقي 

امل�شوؤولني وتطرح معهم املطالب وتناق�شهم يف اأحقيتها و�رشورة تنفيذها. 

وما اأذكره هنا ما هو اإال اإ�شارات الأربعني �شنة حفلت بعمل ون�شاط وت�شحيات رف�شاً 

املنا�شلني  طليعة  ويف  دائماً،  االأوىل  ال�شفوف  يف  فكانت  تر�شاه  ال  متالحق  لواقع 

وا�شتمرت حتى االإغما�شة االأخرية.
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وداد : �شفافية الدميقراطية وو�شوح االإنحياز االإجتماعي

منظمة العمل ال�شيوعي يف لبنان

احمد جابر *

ن�شيم  طوت  مناديله.  واأودعتنا  اجلّم،  البيا�س  ري�شة،  اأفلتت  وداد.  ختامها  ر�شمت 

ال�شوت، ونرثت بيننا و�َشن �شذاه. ذبلت وداد يف كلمة. اأينعت يف معنى. األقت غيابها 

ن�شيد ح�شور. علقت على اأفنان ال�شوت، اأراجيح كالم. هو الوجدان يا وداد. ينبوع كل 

كّنا  الروؤى،  غزالة  الوجدان  طقو�شها.  على  والدخيل  ال�شيا�شة،  عن  الغريب  هو  بهاء. 

نقراأه اهتزازاً ن�شالياً، وال يقيناً ثورياً. وم�شاومة طبقية، ورومان�شية مرتفة ال حتتملها 

عاد  ما  اليوم  بها،  واالحتفاء  اأحزاننا  لنا عي�س  اأتاحت  التبدالت، وقد  لكنها  الثورات!! 

التي  تلك  احلياة،  مباء  احلياة،  على  الفرح  يبخل  لن  لذلك،  اعرتا�شية،  جملة  احلزن 

تنتخب األوان عباراتها الطليقة، وتطرزها اأبداً بالفواح من اأجنحة الكلمات.

قوالً  ميادينها،  اإىل  ونزلنا  وعمالً،  فكراً  لندائها  ا�شتجبنا  ان�شغالنا،  مدار  احلياة  والأن 

باب  نو�شد  الثبات، ومل  بداهة  اإىل  ن�شتكن  نقفل على فكرة، ومل  وممار�شة. هكذا مل 

التفتح برتاج اليبا�س، العقائدي اأو العملي، ومل ن�شجن نهر ال�شريورة يف جمرى التكرار.

كنا والهوية الفكرية على موعد، موعد ال ميكن التخلف عنه، الأن ال�شيا�شة بال فكرها 

متاهة، والأن املمار�شة بال �شيا�شتها ا�شتن�شاب، والأن القدرة على املراجعة والتقومي... 

متتنع، حني تغيب املرجعية الفكرية، النقدية ال�شاملة.

قلنا، ووداد، اأن املارك�شية لي�شت نبوءة، واأن الراأ�شمالية لي�شت قدراً اأخرياً للتاريخ. مل 

ننكر النظرية ومل نقد�شها. مل نرذلها ب�شطحة تف�شري عجول، بل اجتهدنا لو�شعها يف 

مكانها الفعلي، وغري املفتعل، يف التاريخ. اآمنا، وما زلنا، باأن اال�شرتاكية الدميقراطية 

الطبقي  ال�رشاع  واأن  لالإن�شانية.  واأفق رحب  واأمل  العلمانية، م�شموناً وممار�شة، هدف 

ثابت م�شتدمي، واأن حراك الطبقات وحترك تعريفاتها، ال يلغيان �رشاعها، واأن جتديد 

اأقنعة اال�شتغالل، ال يلغي حقيقة اال�شتغالل ذاته، واأن ثمة فائ�س قيمة، تتعدد طرائق 

حت�شيله، وثمة عدالة توزيع، اجتماعية، يلتف الراأ�شمال عليها، ويجد يف طلبها، بحر من 

اأو التجديد  ال�شغيلة والكادحني. لقد جددنا خيارنا واعتقادنا، باأن االجتهاد الفكري، 

النظري، ال يعني مغادرة املوقع الن�شايل واالجتماعي اإىل نقي�شه، لكنه يعني بالتاأكيد، 

مراجعة التحليل واأ�شانيده، واالأ�شاليب ومالءمتها، والربامج واالأدوات وجناعتها. بني 

بني  اأثمانه.  دفع  وارت�شينا  التحليل،  اخرتنا  التربير،  اإىل  والفرار  امل�شوؤول  التحليل 

*كلمة منظمة العمل ال�شيوعي يف لبنان األقاها اأحمد جابر ع�شو قيادة منظمة العمل ال�شيوعي يف االإحتفال التكرميي »حتية 
لوداد �شختورة« – م�رشح ق�رش اليون�شكو بتاريخ 2010/4/6.
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الثبات يف املوقع والتخلي عنه، ومغادرته، اخرتنا الثبات وقبلنا كلفته. بني االنحياز 

االنحياز  اخرتنا  ال�شيا�شية،  اليومية  النرثيات  ح�شب  واالنزياح  الوا�شح،  االجتماعي 

الواعي، وندعو اإىل حمل اأعبائه اجل�شام.

هويتنا الفكرية، مفتاح قراءة خ�شو�شية موقعنا �شمن الي�شار. ي�شارنا الذي تعمقت 

الوطنية  رقعته  وتقل�شت  ال�شيا�شي،  نفوذه  و�شمر  االجتماعية،  قواه  ووهنت  اأزمته، 

من  وفرة  وعلى  حيناً،  ال�شواب  من  قليل  على  العناوين،  بني  يتخبط  فبات  العابرة، 

ة، الأننا جزء من 
ّ
االأخطاء، التي تكاد تالم�س اخلطايا اأحياناً اأخرى. نقول ذلك ب�رشاحة مر

اأزمة التجديد الي�شاري، ونطمح اإىل اأن نكون قوة من قوى جتاوزها. 

وبيئته  الي�شار  تخ�س  ال  االأزمة  اأن  القول،  يجب  املو�شوعية،  جادة  نغادر  ال  وكي 

االجتماعية فقط، بل هي انعكا�س الأزمة البلد الكربى، التي يجوز معها ال�شوؤال عن �شائر 

االأطياف ال�شيا�شية والدميقراطية، االأخرى، التي حاولت حتديثاً اأو حداثة، اأو دميقراطية 

عن  اأحجمت  اخليبة،  ومع   فخابت.  االأهلية...  القيود  على  متجاوزاً  مدنياً،  اجتماعاً  اأو 

مراجعة جتاربها، مراجعة نقدية مو�شوعية، ال حتمل النعم ولكن، وال تتم�شك باملقولة 

ال�شيا�شة  جعل  التقومي  غياب  احلزب.  نظرة  �شحة  احلياة  اأثبتت   : اجلامدة  احلزبية 

االأخرى �شامتة، وال�شمت فوات وموات، هذا يف حني اأن لبنان يواجه مع�شالت بنيوية 

م�شريية، �شاخبة. من مظاهرها غياب امل�شرتكات والبديهيات واالأ�شا�شيات، حول كل 

املوا�شيع، نعم كل املوا�شيع، ففي قراءة الن�شاأة الكيانية اإ�شكال، ويف تعريف الوطن، 

تعريفاً واقعياً، جدال، ويف حتديد مقومات اال�شتقالل الداخلية واخلارجية، خالف، ويف 

�رشح معطى العروبة �رشاع، ويف موقع لبنان يف ال�رشاع العربي االإ�رشائيلي حيث فل�شطني 

تقف مفردة وم�شتفردة، خ�شام، ومقولة الدفاع عن لبنان، اأو املقاومة، يحكمها توج�س 

تفوق وهواج�س اإنك�شار... اأما الدولة فا�شم م�شتعار لدويالت الطوائف، وال�شلطة مرتع 

لتداول تراتبيتها، والنظام كناية عن ال انتظام الطوائفيات ال�شيا�شية، يف �شياق واحد 

وبتطييف  الدنيا،  مبجامالت  املغلف  قمعها  نعم  وقمعها،  نهبها  تنظيم  وعن  معلوم، 

الدين.

هو ذا حا�رش البلد الذي نواجهه، باالأ�شود واالأبي�س، فال�شيا�شة اجلادة ال تعتمد التزيني، 

القوى  موازين  وما  وكيف؟  وملاذا  تغيريه؟  يجب  الذي  ما  �شوؤال:  من  يبداأ  والتغيري 

االجتماعية؟ املوازين التي ال يعدل اختاللها مثقال الكلمات.

التغيري، هدفنا امل�شرتك، ق�شاياه �شتى، ومواقعه متعددة، لكن امل�شائل التي تت�شل 

نكتفي  املدين،  املجال  هذا  يف  فيها.  بارزاً  مكاناً  حتتل  املدين،  املجتمع  بناء  باإعادة 

بالتفاتة، لها ما بعدها، الأن املقام ال يت�شع ملطوالت... بكلمات: 
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الدميقراطية الرائجة تداوالً، لي�شت و�شفة، بل هي م�شار يحفر يف البنية االجتماعية، 

ال�شبيل ي�شلكه  اإىل امل�شاهمة يف تغيريها. هذا  ال�شائد من عالقاتها، وي�شعى  ويعاند 

ال  يقال:  كما  اإذ  احلقيقيني،  الدميقراطيني  دائرة  لتت�شع  حقيقيون،  دميقراطيون 

دميقراطية بال دميقراطيني.

العلمانية، لي�شت و�شفة �شعارية هي االأخرى، بل اإنها م�شرية وعي، تت�شدى للخرافة 

يف املجتمع ويف ال�شيا�شة، ويف الثقافة، ت�شاجل االإيديولوجيا الزائفة وتف�شح وظائفها 

وت�شعى اإىل متكني معريف، الأن املعرفة احلقة بداية كل متكني. 

هذه امل�شرية يتوالها اأي�شاً علمانيون حقيقيون، الأنه ال علمانية بال علمانيني. ق�شية 

املراأة، وكل ن�شاالت احلركة الن�شوية، فعل تاأ�شي�س ملنظومة اجتماعية اأخرى. عناوين 

احلراك، حقوق املراأة، ووعيها وثقافتها، وم�شاهمتها، وتوظيف قدراتها، واالإ�شكاالت 

م�شائل  كل  هو  العناوين،  م�شمون  لكن  عموماً،  كمراأة  بو�شعها  الل�شيقة  اخلا�شة 

املجتمع وعوائق تطوره، ووطاأة اأحكامه، وجور قوانينه وتع�شف عالقاته.

نكتفي بهذه االإ�شارة ال�رشيعة، ون�شاأل: اإىل اأين من كل ذلك؟ اإىل القول اأن كل الطرق توؤدي 

اإىل ال�شيا�شة. الف�شل بني ال�شعار وال�شيا�شة، هو ف�شل بني املقولة وقوى تنفيذها، 

واملدنية لي�شت حمايدة، بل م�شتقلة، وا�شتقاللها يكون عن الطروحات االأهلية، ولي�س 

عن قوى التغيري االجتماعية، هذا باالإ�شافة، اإىل اأنه لن يكون مفهوماً النطق علمانياً، 

يف  واالنتظار  الدميقراطية،  اإىل  والدعوة،  �شيا�شياً،  الطائفية،  مقاعد  على  واجللو�س 

ردهات الرهانات االأهلية. نقول ذلك الأن ال �شم�س للعلمانيني والدميقراطيني، حتت 

�شماء الطوائف العالية، وال األ�شنة لهم يف ظالل �شيوفها الالمعة الن�شال.

احلزبية،  �شيا�شتها  يف  تاأ�رشها  فلم  دميقراطيتها  اأجادت  التي  وداد  اإىل  حتية  وبعد، 

ونقابيتها  لدميقراطيتها  احلقيقي  االجتماعي  البعد  فبلورت  حزبيتها،  واأتقنت 

ون�شويتها.

وداد يا امراأة احللم.

يا رفيقة االأمل. نكتب لك باالأبي�س، الأنك احلرة اأبداً يف اختيار االألوان.
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وداد �شختورة : علمانيَّة ترهبنت لق�شية

جورج اأبي �شالح 

�شت حياتها للكفاح يف �شبيل ق�شّيتني  تربية النا�شئة والدفاع 
َّ
دة كر وداد �شختورة �شيِّ

عتان من ق�شّية واحدة هي: حق االن�شان يف 
ّ
عن حقوق املراأة. والق�شّيتان عندها متفر

اكت�شاب العلم واملعرفة ويف حياة كرمية والئقة، حيث تكون له قيمته كاإن�شان ب�رشف 

ية تف�شيلّية اأخرى: اجلن�س اأو اللون اأو الدين اأو العرق اأو املعتقد  النظر عن اأّي خا�شّ

اأو خالفه...

التعليم  اختارت  اأن  فكان  اأجلها.  من  وعا�شت  وداد  عا�شتها  التي  املبادىء  هي  تلك 

باحلياة  الناب�س  ال�شباب  مع  توا�شل  على  البقاء  خاللها  من  ت�شتطيع  مهنة،  ال  ر�شالة 

واحليوية والواعد بالتغيري احلقيقي، القائم على اإحداث نقلة نوعية على م�شتوى البُنى 

الذهنية للمواطن اللبناين الغارق يف م�شتنقع االنتماءات الفئوية، الطائفية واملذهبية 

ية  �رشَ
ُ
االأ احلياة  على  واالجتماعي  ال�شيا�شي  الن�شال  اآثرت  اأن  وكان  والع�شائرية.... 

التقليدية ذات االأطر ال�ّشيقة، فن�شجت حولها �شبكة وا�شعة من االأ�شدقاء واملحّبني 

ها وعا�شت 
َّ
اهم حلو احلياة ومر والقادرين، ومن رفيقات ورفاق الدرب، تقا�شمت واإيَّ

فرحات  ف�شاطرتهم  ونبيلة،  �شامية  جوهرية،  ق�شايا  �شبيل  يف  الن�شال  �رشاكة  معهم 

النجاح يف بع�س »املعارك« وخيبات االإخفاق يف معارك اأخرى. ولكن، يف كلتا احلالتني، 

اأو ياأ�س االنك�شار. فكلُّ فوز عندها توظيف  ة ن�شوة االنت�شار  مل تقع وداد يوماً �شحيَّ

ملزيد من املكا�شب واالإجنازات، وكلُّ ف�شل عندها حافزٌ ملزيد من اجلهد واالإقدام.

وهكذا، التحقت وداد العلمانية برهبانيَّة املجتمع املدين منذ �شباها، فرتهبنت لق�شية 

والتقوقع،  واالإذعان  والتبعية  التخلُّف  ر من 
ُّ
للتحر رافعة  التي كانت جتد فيها  املراأة 

واالجتماعية  ال�شيا�شية  م�شامينها  مبختلف  الدميوقراطية  لتعزيز  ناجعة  وو�شيلة 

واالقت�شادية، و�شبيالً اأكيداً للتنمية وامل�شاواة والعدالة.

وداد �شختورة �شخ�شيّة نادرة وقدوة يف �شريتها، وواحدة من رائدات الن�شال الن�شوي، 

اأي�شاً وبخا�شة يف الف�شاء االأورو- متو�شطي  اإمنا  ال يف لبنان والعامل العربي فح�شب، 

واملحافل الدولية. والعزاء يبقى يف متابعة امل�شرية وفاًء ملثل هذه ال�شرية وتقديراً 

ملثل هذه ال�شخ�شّية.

* احلركة الثقافية – انطليا�س - املنرب املدين االأورو- متو�شطي، لبنان
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عن »االأ�شتاذة«  وداد �شختورة

زياد ماجد *

ولو  حتى  معينة،  برابطة  اأو  معينة،  ب�شورة  مرتبطة  بهم  العالقة  تبقى  اأ�شخا�س  ثمة 

تغرّيت االأمور و�شاروا زمالء يف اأن�شطة اأو اأهل ق�شايا م�شرتكة. ووداد �شختورة واحدة 

من هوؤالء. فهي تظل بالن�شبة لكرث مّمن عرفوها اأ�شتاذة ريا�شيات، اأو اأ�شتاذة فح�شب. 

وهكذا كانت حايل معها. 

التالمذة  كان  تدّر�س.  كانت  حيث  يو�شف،  القّدي�س  الكرمل  مدر�شة  يف  ن�شاأت  فاأنا 

يخ�شونها الأ�شباب لي�شت جلّية للوهلة االأوىل، اإذ تبدو وداد هادئة، باردة، ال انفعاالت 

حادة �شلباً اأو اإيجاباً تعلو حمّياها، وهي تدّر�س مادة جافة فيها اأرقام ومعادالت، ت�شعب 

امل�شاومة فيها، وال هوام�س معها للتالمذة خارج اخلطاأ وال�شواب، وال م�شاحة تفاعل اأو 

مفاجاآت اأو اختالفات يف وجهات نظر ت�شتدعي قلقاً اأو خوفاً اأو توّتراً.

على اأنني حني بلغت �شّفها، ومل اأكن من »املوهوبني« يف الريا�شيات، فهمت اأ�شباب 

�شبيهة  هدوئها  يف  اللوح  اأمام  تبدو  فهي  اجلديدة.  اأ�شتاذتي  تبّثها  التي  اخل�شية 

فقط  ملاّدتها.  اإخال�س  فقط  تعاملها.  يف  ليونة  وال  ق�شوة  ال  ح. 
ّ
ت�رش التي  باملعادالت 

حياد. فقط تعليقات قاطعة بغري انفعال. ويف هذين احلياد والال اإنفعال ما يثري اخلوف 

اأكرث من الزجر اأو بع�س الغ�شب.

جت« من الكرمل بحزن، اإذ كانت املدر�شة مكاناً ممتعاً وغّنياً. ت�شاحلت مع رداءتي 
ّ
»تخر

يف الريا�شيات بعد اأن قراأت ن�شو�شاً تنّكل بتجريدّيتها، وتخّل�شت من �شعور بالذنب، 

اأو هكذا اأقنعت نف�شي، رافق اإهمايل لعلومها ومبانيها...

ن�شَيت هي على  اإلتقيتها بعد �شنوات طويلة.  بوداد �شختورة من جديد.  التقيت  ثم 

مدر�شي  ب�شجّل  تفاخر  لعدم  رمبا  تذكريها.  اأنا  اأ�شاأ  ومل  تلميذها.  كنت  اأنني  االأرجح 

دفاعاً  العام  العمل  يف  الت�شارك  يبعثها  معها  نّدية  اإف�شاد  لتجّنب  رمبا  اأو  كنفها،  يف 

املراأة واملواطنية وغريها من م�شائل خ�شنا فيها من موقعني خمتلفني  عن ق�شايا 

اخت�شا�شاً ومتقاربني هواج�س »�شيا�شية«. 

مع  نّدية  وال  اأ�شتاذتي.  اأ�شتاذة.  يل  بالن�شبة  ظّلت  وداداً  اأن  فرتة  بعد  تنّبهت  لكنني 

*ع�شو قيادة جتمع الي�شار الدميقراطي
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اّت�شاح عالقة كهذه. ظهرت وكاأنها مل تكرب. اأو كاأنها على الدوام كبرية... كاأن عمرها 

وتقروؤها  تكتبها  كانت  وباأرقام  االأخ�رش  اللوح  بذاك  معّلقة  بهما  وعالقتي  و�شلطتها 

ان�رشاحها. كاأنها مل تتعب  زالت على ال غ�شبها وال  ما  ب�شوت حيادّي. ظهرت وكاأنها 

ومل تتغرّي. 

قلت رمبا الأنها مهجو�شة مبا تفعل. رمبا الأنها متنح نف�شها بالكامل ملا تقوم به، تعليماً 

اأو ن�شاطاً. اأو رمبا الأنها من مدر�شة ي�شارية توؤثر املناقبية والعمل والفاعلية على غريها 

من موجبات احلياة وم�شالكها.

 تعريفها خارج كونها اأ�شتاذة...
ّ
ويف اأي حال، ظّلت �شيدًة ي�شعب علي

اليوم، واأنا اأتذّكر وداداً واأحاول ا�شتعادة نربتها و�شوتها و�شكل حنجرتها التي لطاملا 

يف  وجلو�شها  وم�شيتها  الداكنة  مالب�شها  األوان  اأتذّكر  واأنا  �شغاراً،  تعليقاتنا  اأثارت 

الندوات واالجتماعات، واأنا اأفّكر بهدوئها وثباتها، يخال يل اأنه يكفي القول فيها اإنها 

اأ�شتاذة ر�شينة ونقابية  واإنها كانت ر�شينة:  ذاتها، مقيمة فيها،  كانت من�شجمة مع 

ر�شينة ون�شوّية ر�شينة ونا�شطة �شيا�شية ر�شينة. والر�شانة لي�شت بال�شفة ال�شهلة 

يف جمتمع ت�شود معظم اأو�شاطه اخلّفة والهوان... كانت �شخ�شاً ال يحتاج اىل انفعاالت 

ليو�شل باأمانة مواقفه.

 وال اىل مظهر كرم عاطفي ليوؤكد التزاماته. كرمها كان قائماً بجهودها، وانفعاالتها 

اأو  جافة  اأو  غام�شة،  تبدو  جعلها  ما  هذا  يف  ولعّل  ومثابرتها.  بعملها  ُم�شهرة  كانت 

املراأة  ق�شايا  ق�شاياها:  لت�شتوطن  �شو�شاء  بغري  دفعها  ما  حتماً  هذا  ويف  بعيدة... 

واحلرية والعدالة والتقّدم، ق�شايا التجمع الن�شائي الدميقراطي، ق�شايانا.

�شالمًا وداد.
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وداد �شختورة

املربية املنا�شلة والقائدة قدوة و�شموخ

زياد عبد ال�شمد*

تكن  مل  االوان.  قبل  املركب  غادرت  اللبنانية،  الن�شائية  احلركة  رائدات  من  كبرية 

وداد تعرف كيف ومتى �شتكون النهاية، اال انها داأبت على الن�شال يف �شبيل حترير 

االن�شان من قيود التخلف والتمييز بال هوادة وال كلل. مل يكن القريبون منها ي�شعرون 

بتعبها، ولكنهم يلم�شون فيها ذلك الغ�شب الذي كان ميتلكها كلما واجهت انحرافا 

عن املنطق والعدالة. ال تعرف اال�شت�شالم، وال ت�شتكني امام �شعوبة. ال ت�شعر باخلوف 

وال تخ�شى املخاطر.

�شاهمت يف ن�شاالت احلركة الوطنية من اجل وحدة لبنان وعروبته وتطوره الدميقراطي، 

رف�شت امل�شاحلات الع�شائرية ونادت من اجل برنامج وطني لال�شالح الدميقراطي. 

والتحقت يف �شفوف احلركة النقابية لتح�شيل حقوق املعلمني، نا�رشت ق�شايا الطالب 

واالق�شاء. وكانت  والعنف  التمييز  والعربية �شد  اللبنانية  املراأة  ودافعت عن حقوق 

املدافعة ابدا عن احلرية وامل�شاواة والعدالة االجتماعية وعن احلقوق املدنية. كانت 

ق�شيتها ق�شية املراأة بامتياز، لكنها ادركت ان حترر املراأة ال مير اال من خالل حترر 

بعماله  وطالبه،  مبعلميه  وفالحيه،  بكادحيه  و�شبابه،  واطفاله  برجاله  ككل،  املجتمع 

ورجال اعماله.

انها املعلمة واال�شتاذة الفا�شلة وداد �شختورة رئي�شة التجمع الن�شائي الدميقراطي، 

الوجه الن�شائي ال�شلب يف الدفاع عن ق�شاياه واملرن يف التعاطي مع االخرين، العنيد 

يف مواجهة التحديات واملنفتح على االفكار اجلديدة واحلوار البناء والهادف.

الدميقراطية  الدفاع عن  الظروف ويف �شلب معركة  احلك  الرتجل يف  اآثرت وداد  لقد 

واحلريات. رحلت، ولكنها تدرك انها خلفت ارثا يبقى وي�شتمر بعد رحيلها. مل تنظر 

اىل الوراء يوما الن وجهة �شريها دوما اىل االمام. وهي مل ترحل لتعب حل بها او الحباط 

ا�شابها، ال بل هي رحلت تعبريا عن �شخط وعن غ�شب. 

*املدير التنفيذي ل�شبكة املنظمات العربية غري احلكومية للتنمية
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لقد �شاهمت اال�شتاذة وداد يف انطالقة �شبكة املنظمات العربية غري احلكومية للتنمية، 

فكانت من ابرز املنا�شالت يف �شفوفها، وكانت احلري�شة دائما على ان حتافظ ال�شبكة 

والعدالة  امل�شاواة  وعن  واالقت�شادية  االجتماعية  احلقوق  عن  الدفاع  يف  دورها  على 

وعن حقوق الن�شاء يف امل�شاركة يف كل املجاالت.

االوروبي  املدين  املنرب  لتاأ�شي�س  االوىل  املراحل  يف  مرافقتها  �رشف  يل  كان  كما 

املتو�شطي، منذ حلظات ن�شاأته االوىل، فرتافقنا يف اجتماعات باري�س والرنكا ونابويل 

جذاب،  بتوا�شع  القيادية  قدراتها  مار�شت  حيث  ومار�شيليا،  وبريوت  وبروك�شل 

و�شاهمت مبعاجلة ال�شعوبات بحكمة فريدة وبتم�شك باملبادئ. و�شاهمت يف تاأ�شي�س 

من�شقة  اول  وكانت   2001 العام  منذ  لبنان  يف  املتو�شطي  االوروبي  املدين  املنرب 

وطنية له فعملت على تو�شيع ع�شويته داعية املجتمع املدين اللبناين اىل امل�شاركة يف 

ن�شاطاته. وملا اطماأنت اىل انطالقته تخلت يف العام 2005 عن العمل القيادي املبا�رش 

واليومي فيه لكي تف�شح يف املجال امام االخرين بامل�شاركة، اال انها ا�شتمرت يف حياكة 

�شيا�شاته حتى اللحظة االخرية.

للمراأة،  اجل احلقوق املدنية  الن�شائية من  ال�شبكة  تاأ�شي�س وقيادة  وهي �شاهمت يف 

اذ مل تقتنع يوما بامل�شاومة على املبادئ والقيم، فلما انق�شمت وجهات نظر احلركة 

ظل  يف  يح�شل  ان  طبيعي  �شاأن  وهذا  اللبناين،  الن�شائي  للمجل�س  املكونة  الن�شائية 

كنف  يف  �شبكة  ت�شكيل  المعة  ن�شائية  قيادات  مع  اآثرت  ومتنوعة،  دميقراطية  حركة 

املجل�س الن�شائي، حتافظ على وحدة احلركة الن�شائية ومواقفها املوحدة من ق�شية 

املراأة، وتعلن عن مت�شكها يف مبادئ اقتعنت بها يف اآن. انها قمة الدميقراطية والرقي، 

فال�رشاع �شمن الوحدة لي�س �شعارا يرفع، ال بل هو ممار�شة وفعل اميان، وهذا ما كانت 

وداد توؤكد عليه يف م�شريتها الن�شالية الطويلة.

را�شخ ومتجذر، وجتمع دميقراطي  اإرث ن�شايل  ما تركته وداد من  الوحيد هو  عزاوؤنا 

املنا�شلني  والرفاق  واملنا�شالت  الرفيقات  من  وثلة  حا�رشة  ن�شائية  و�شبكة  نا�شط، 

واملتفانني يف �شبيل الق�شايا االن�شانية النبيلة. 

الغالية  فقيدتنا  بافكار  نهتدي  الكبرية،  الراحلة  خطى  على  معهن  نبقى  ان  عهدنا 

املعلمة ذات الهامة العالية والتوا�شع املفرط اال�شتاذة وداد �شختورة.
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اإعـــالم 
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غياب 

وداد �شختورة اإمراأة من بالدنا

انطوانيت عويط

»ب�شمٍت يذهب الكبار اإىل النوم«.

النوم  اإىل  وداد �شختورة. ذهبت  الكبرية  املنا�شلة  العظيمة،  االإن�شانة  ب�شمٍت ذهبت 

وداد،  االآن�شة  واملربية  النقابية  ذهبت  ب�شمٍت  الع�شال.  املر�س  مع  مرير  �رشاٍع  بعد 

رّبها  اإىل  ا�شتكانت  النوم،  اإىل  ا�شتكانت  الن�شال،  املتعّددة  املجاهدة  وا�شتكانت 

مغمورة بالر�شا والنور، مطمئّنة.

حياُتها جهاد العقل لي�شري قلبا، وجهاُد اجل�شد لي�شري قربانا، وقد جنحت يف اجلهادين. 

وهي اليوم ترتاح، مكّللًة بجهاد احلّب والكرامة وقد اكتنزت بهما حياتها. 

فة، فجاءت حياتها فعل ن�شال، فعل حّب. 
ّ
نذرت حياتها للن�شال من اأجل ق�شايا م�رش

املعّلمني  نقابة  يف  نا�شطة  فكانت  املعّلم  حقوق  اأجل  من  ونقابّية  كمدّر�شة  نا�شلت 

للمدار�س اخلا�شة وكان لها الف�شل اإىل جانب اآخرين يف تنظيمها ويف حتقيق عدد كبري 

من املطالب. 

اأخريات التجّمع الن�شائي الدميوقراطي   و�شّكلت مع 
ّ
عملت نا�شطة يف االإطار الن�شائي

اللبنايّن الذي كانت تراأ�شه، كما كانت ع�شواً يف اللجنة االأهلية ملتابعة ق�شايا املراأة، 

وقد �شاهمت يف تاأ�شي�س منتدى الن�شاء العربّيات. وكانت ع�شواً يف قيادة منّظمة العمل 

ال�شيوعي يف لبنان. 

اخت�رشت وداد يف حياتها ويف مر�شها وموتها كّل الن�شال فجاءت حياتها تاريخ ن�شال 

�شامت عنيد دوؤوب، عازم عزوم. كانت �شادقة وملتزمة، ومل ت�شاوم. هادئة، مطمئنة 

اإىل �شوابّية جهادها. اأعطت حّبها وحياتها للن�شال من اأجل ق�شايا عظيمة. 

العلم  جماالت  يف  وترفعها  لتحميها  االإن�شانّية  الكرامات  واإىل  االإن�شان  اإىل  تطّلعت 

مع  �شعت  وجامعة.  ن�شالها  يف  علمانّية  كانت  والن�شائي.  النقابي  والن�شال  والرتبية 

اآخرين من خالل ن�شالها اإىل بناء دولة احلق والقانون. 

االأحد 22 ت�رشين الثاين 2009 - ال�شنة 77 - العدد 23883



105 

رة
تو

خ
�ش
د 

دا
لو

ة 
حتي

وداد �شختورة

عملت يف جّو من الت�شامن واحلما�شة وال�شمت. كانت موؤمنة بالق�شايا التي من اأجلها 

نذرت ذاتها. موؤمنة باالإن�شان، موؤمنة بلبنان. كالمها كان �شادقا حكيما، متزنا، ر�شينا. 

كان ن�شاالً مقّد�شا، ون�شاُلها كان ر�شالًة وتطّلعا م�شتقبليا وحمافظة على الكرامة. 

كانت روؤيوّية، وبجهادها �شنعت من الروؤية اإجنازاٍت واأفعاالً. وجوُدها كان �شماناً لنا 

ومرجعاً و�شنداً. وكانت تفعل اأكرث مما تتكّلم.

اأعطت لبنان حبَّها و�شغفها وجهادها واكتنزت حياتها باجلهاد والن�شال املحّق اخلرّي. 

كانت رائدة وم�شلحة. جاهدت ب�شمت وخفر وتوا�شع. مل تتطّلع اإىل من�شب اأو رئا�شة، 

بوداعتها  متّيزت  اخلدمة.  بروح  ذلك  فعلت  فاإمنا  تراأ�س  اأن  لها  اأعطي  قد  كان  واإن 

كانت  باالإن�شاِن.  اإميان  فعل  يف  حكمتها  وترجمت  حكيمة  كانت  ذاتها.  من  دها 
ّ
وجتر

انحازت  اجلماعي.  بالعمل  واإميانا  للفعل  ونهجا  ومعنى  للح�شور  �شكالً  عندها  احلكمة 

طوال اأكرث من خم�شني عاما اإىل الفعل الن�شايل امليداين كتمجيد للحياة ويقظة للقيم 

التي ُي�شتحق من اأجلها الن�شال. 

خريطة  فيه  وجدت  واملنطق.  العقل  يع�شق  والأنه  احل�شارة  قلب  الأنه  القانون  اأحّبت 

للعدالة واحلق وم�شدرا للمعرفة واحلقيقة، وارتكزت عليه يف ن�شالها. كانت عظيمة يف 

عزمها، يف �شمودها، يف �شدقها، يف ن�شالها، ويف ا�شتقامتها. 

لبنان  هي  احلكيمة.  املنا�شلة  االإمراأة  قامة  هي  وداد  ن�شال.  تاريخ  املراأة  هذه  حياة 

ة، منعتقة من كّل قيد، 
ّ
اإمراأة حر راٍق، قدوة، رمز،  اإن�شايّن  الطرق. منوذج  بطريقة من 

اإمراأة  اإمراأة من بالدنا،  اإمراأة وطنّية،  اإمراأة ب�شورة وطن،  منقادة بروح احلب والعطاء. 

من لبنان.

يف  الكرمل  راهبات  من  لِك  �شالٌم  امل�رشف،  يف  يو�شف  القدي�س  كرمل  من  لِك  �شالٌم 

امل�رشف، �شالٌم لِك من اأ�شاتذة الكرمل، �شالٌم لِك من تالمذة الكرمل، �شالٌم لِك من ن�شاء 

اأطفال بالدنا و�شبابها، �شالٌم لِك من  بالدنا، �شالٌم لِك من رجال بالدنا، �شالٌم لِك من 

لبنان الذي اأحببته وخدمته،ننحني اأمام عاطاءاتِك، ننحني اأمامِك كما ننحني اأمام اأيقونة، 

ننحني اأمامِك كما ننحني اأمام القدي�شني.

�شكراً يا وداد. اذهبي ب�شالم وادخلي فرح �شّيدك. 

اأ. ع.

جميع احلقوق حمفوظة - © جريدةالنهار 2009
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امل�شتقبل - االحد 29 ت�رشين الثاين 2009 - العدد 3496 - نوافذ - �شفحة 9

وداد �شختورة

 جيل العطاء يرحل ب�شمت

ح�شني �شلح*

يواجهه  ما  وا�شعب  حياة،  وال  نب�س  وال  حراك  ال  حيث  االأخري،  ماآله  نحو  مي�شي  جيل 

احدنا حني يعلم ان �شديقاً او �شديقة، رفيقاًَ اأو رفيقة حملته اأ�رشعة املوت اىل مثواه 

االأخري، دون �شجيج او اعالنات او اخبار، ومما يوؤمل النف�س ويزعج اخلاطر ان االقربني 

للفقيدة زماناً ومكاناً مل يكلفوا انف�شهم عناء دعوة اال�شحاب للم�شاركة يف وداع عزيزة 

على قلوبهم، احبها كل من عرفها، واحبت كل من كان اىل جانبها يف ال�شدائد، نلتقي 

لنوؤن�س بع�شنا ونوا�شي اهل من فقدوا عزيزة ربطتهم مواثيق مبدئية وافكار طموحة 

والزمالة  ال�شداقة  واجب  وان  خا�شة  وامل�شاواة  العدالة  فيها  تتحقق  كرمية  حلياة 

الن�شال  لتاريخ من  وتقديراً  احرتاماً  بالواجب  والقيام  الدرب توجب احل�شور  ورفقة 

امل�شرتك تعاقد عليه جيل من املنا�شلني يحملون م�رشوعاً لوطن ت�شان فيه م�شالح 

ان  �شيما  وال  الوطنية،  وال�شيادة  والدميوقراطية  احلرية  م�شرية  فيه  وتتعزز  ال�شعب 

وداد مل تكن فردية او انانية يف فكرها و�شلوكها لتم�شي وحيدة يف رحلتها االخرية، 

بل كانت حتب االجتماع ومتقت اال�شتبداد وحتارب الفردية، وطموحها ان حتقق من 

خالل ن�شالها ان�شانيتها من موقع رف�شها للع�شبية الن يف اعتقادها ان بني االن�شانية 

والع�شبية جيالً مير وجمموعات ترقى وذكراً يبقى واثراً يخّلد.

كانت تعرف وتعي ان بني اال�شتبداد واالنانية تتحكم االأهواء في�شقى النا�س يف عي�شهم 

وي�شيبهم الوهن واالحباط واالنحطاط. هكذا راأت يف ظاهرة االحزاب االحزاب الطائفية 

وتناق�شها مع م�رشوعات اخذت ت�شعف وتعتل، وراأت يف ال�شلطة ال�شيا�شية وادارتها 

لل�شاأن العام اختالالً وعجزاً وتفككاً، الن ذلك يعود اىل اال�شتئثار واالحتكار. لكن الطبع 

اىل  ال�شعب  ابناء  ويدعو  االجتماعي  ال�شمري  ينبه  اخذ  وامثالهم  جيلها  البناء  اال�شيل 

حمل م�شاحلهم العامة والن�شال من اجلها، كما دعا هذا اجليل اىل ان يخل�س كل منا 

يف عمله كما يخل�س الهله. وان يحب النا�س عامة كما يحب ويرغب لنف�شه، حمارباً لكل 

ا�شتبداد، داعياً اىل املحبة والت�شامن والتكافل.

امل�شتقبل - ال�شبت 12 كانون االأول 2009 - العدد 3509 - �شوؤون لبنانية - �شفحة 9
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وممار�شاته  �شلوكياته  يف  الرا�شخة  قناعاته  وج�شد  نبيلة  اهدافاً  حمل  وداد  يا  جيلك 

والطالب  والفالحني  العمال  ق�شايا  ت�شتحق  ما  كل  وتعبه  وعرقه  دمه  من  واعطى 

واملعلمني وال�رشائح االجتماعية امل�شحوقة. حمل مطالبها وقاد ن�شالها وتعر�س كثري 

من املنا�شلني واملنا�شالت اىل املالحقة واالعتقال حتى اال�شت�شهاد يف مرحلة النهو�س 

االجتماعي، وكما كان هذا اجليل مقداماً يف حمل لواء الق�شية االجتماعية كان مدافعاً 

ج�شوراً عن الق�شيتني الوطنية اللبنانية والق�شية الفل�شطينية، فهو اجليل الذي اعلن 

قيام جبهة املقاومة الوطنية اللبنانية وكان له �رشف فر�س االن�شحاب اال�رشائيلي من 

بريوت واجلبل و�شيدا.

ا�شاباه  اللذين  والوهن  التعب  رغم  امكاناته  من  االق�شى  احلد  اعطى  وداد  يا  جيلك 

بفعل التطورات ال�شيا�شية اخلارجية والداخلية التي ع�شفت بلبنان وكان اأثرها بليغاً 

على القوى الوطنية والدميوقراطية وم�رشوعها التوحيدي لقيام وطن حر م�شتقل. لقد 

ا�شاب التحلل واالنفراط جيلنا ولكل منا ا�شبابه ومربراته الذاتية واملو�شوعية، لكنك 

بقيت يف ال�شاحة جت�شدين قناعاتك ال �شيما يف جمال العمل الن�شائي ويف القلب منه 

ق�شية املراأة مبا هي حقوق ودور فاعل وذلك من خالل »التجمع الن�شائي الدميوقراطي« 

على ال�شعيدين اللبناين والعربي. وها هي نقابة املعلمني حتقق اجنازات كبرية منها 

للمعلمني  كربى  �شمانة  ي�شكالن  اللذين  التعا�شد  و�شندوق  التعوي�شات  �شندوق 

بالن�شبة لنهاية اخلدمة ومينحانهم االطمئنان اىل �شيخوختهم. ان ب�شماتك وا�شحة يف 

ما اآلت اليه نقابة املعلمني ومبا ا�شبحت عليه اليوم.

وداد ايتها االن�شانة الطيبة الرقيقة كنت ا�شعر ان فرحك ال ي�شاهيه فرح اآخر حني تنجز 

بع�س اهدافك واح�ش�شت ان اخلا�س هو العام، فرحك من فرح االخرين، وحزنك على 

الغري اليم مثل الروح يف اجل�شد، وكانت �شعادتك تتجلى يف حبك البناء جيلك وحبهم 

لك. هكذا تتوافر ال�شعادة ويعظم �شاأنها، وكنت ترددين اذا ق�شى القدر ان افارقكم 

يوماً كما حدثك بذلك قلبك فلن اقول يف وح�شة القرب اين مل انعم باالن�س وال يف ظلمة 

العدم اين مل ا�شعد يف الوجود وح�شبي يا ا�شدقائي ورفاقي ان احيا يف ذاكرتكم ويف 

ذاكرة زميالتي يف »التجمع الن�شائي الدميوقراطي« �شتجدونني »ثالثتكم يف كل مكان 

تكونون فيه ويف كل حفل ت�شهدونه ويف �شمريكم عند كل رفيق تودعون«.
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وداد �شختورة :

 االإبحار عك�س الطوائفية

زهريهواري

مع  تظهر �شورتها  عليه. مل  املتعارف  باملعنى  �شيدة جمتمع  �شختورة  وداد  تكن  مل 

الكثريات وهن »يتاألقن« مباعليهن، مما خف وزنه وغال ثمنه وقلت م�شاحته. نادراً ما 

ن�رشت �شورتها. مل تعترب اأن ح�شورها على ال�شفحات وال�شا�شات من لزوميات عملها 

يف املواقع التي �شغلتها... هي اأ�شالمل تعباأ بذلك يوماً. 

مل تكن وداد �شختورة �شيدة جمتمع كما تعودنا عليه يف بع�س و�شائل االإعالم. ومل تكن 

ممن ينمقن الكالم. كالم املنا�شبات التي يفتعلنها يف املوا�شم ودونها اي�شا. كانت 

تكافح  احلقيقي  املجتمع  اآليات  �شميم  يف  كانت  انها  مع  كثريا.  ال�شامت  النوع  من 

تراكيب  من  وزائف  وزائل  عر�شي  هو  ما  اىل  يوما  تنتم  مل  تعب.  او  هوادة  دون  من 

وان�شطة. مع انها دوما كانت يف قيادة العمل الفريقي الذي مار�شته: النقابي يف نقابة 

معلمي املدار�س اخلا�شة، الن�شائي يف رئا�شة التجمع الن�شائي الدميوقراطي، احلزبي 

يف قيادة منظمة العمل ال�شيوعي. رف�شت وداد بهدوء كل ما يطفو على ال�شطح من 

امواج وانخرطت يف مواقعها الثالثة تعطي من دون منة وتدفع من دون ح�شاب الطموح 

ان تقطف من ذلك �شهرة عابرة او مكت�شبات زائلة ال قيمة لها. هاج�شها دوما امل�شاهمة 

يف حتقيق الرتاكم احلقيقي ببطء واملثابر دوما من دون كلل او ملل.  كان من البديهي 

ان تتعب وداد. وكان من الطبيعي ان متر�س، وان تئن من وجعها. اما ما مل يكن يف 

احل�شبان فهو ان نفقد هذه املراأة التي حافظت على ثباتها يف زمن الغرق يف االلتحاق 

والتبعية للطوائف كممر للح�شول على اال�شواء وااللقاب واملنا�شب. 

العزيزة الغالية: ال ين�شب ماء احلياة التي اطلقِت يف معارج ن�شالك..عطاوؤك منوذج 

التمييز  ازالة  وم�شتقبل  الوطن  م�شري  ان  التيتدرك  واملنا�شلة،  املكافحة  للمراأة 

يف  املراأة  ح�شور  وتاأمني  وال�شيا�شية  االجتماعية  باأ�شكاله  العنف  ومكافحة  والغنب 

مواقع القرار وجمرى التقدم لي�س معلقاً على م�شجب قوى الطوائف ال�شائدة وح�شابات 

اكرث مما ح�شلت عليه  ا�شتحقت دوماً  التي  الرفيقة  ايتها  وداعاً  ال�شيقة.  م�شاحلها 

و�شمنه هذا الكالم الذي ال يهدف اىل التقليل من اخل�شارة، بل يك�شف عن فداحتها يف 

زمن يعز فيه الرجال والن�شاء الباقني والباقيات حمافظني وحمافظات على عقولهم 

وعقولهن يف روؤو�شهن واملدركني واملدركات ان الوفاء للوطن هو مبثابة عهد التزام 

بالدميوقراطية والعلمانية والتقدم االن�شاين على ار�س هذا الوطن. 
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رحلة وداد �شختورة الطويلة: ن�شف قرن 

من الدميوقراطية والعلمانية

زهريهواري

دوماً، كانت وداد �شختورة ترتدي ثيابا فاحتة االألوان. معظم ثيابها كانت مليئة باألوان 

احلياة واأزهار الطبيعة. اأنيقة من دون تكّلف اأو مغاالة. اأحتدث عن ثيابها، الأ�شل اإىل 

القول اإن ودادمل تكن راهبة، بل كانت علمانية حتى العظم، وان م�شيحيتها مل جتعلها 

يف �شلك الرهبنة،مع اأن عالقتها بهن مل تكن عر�شية. وقد عملت معهن يف التدري�س 

�شنوات طويلة اأّثرت خاللها، وتاأثرت. لي�س ذلك �شوى امل�شهد اخلارجي من �شخ�شية 

وداد، بينما م�شرياتها خالل ن�شف قرن توزعت على ثالثة اأقانيم جتتمع يف اأقنوم واحد 

من  الكثري  اأعطته  الذي  الوطن  لهذا  والعلمانية  الدميوقراطية  اأجل  من  الن�شال  هو 

�شعاع روحها وحتى النف�س االأخري. 

والتزامها  املراأة  والدفاع عن حق  النقابي،  والعمل  التدري�س،  ن�شاطها يف  بذلت  وقد 

احلزبي، �شاعية دومنا كلل اأو ملل نحو االقرتاب من بناء لبنان الدميوقراطي والعلماين 

�شدور  على  الراب�شة  واملذاهب  الطوائف  دويالت  يف  الطفيلية  القوى  ح�شاب  على 

يوميات اجلميع. 

حينه  يف  نادرا  اخت�شا�شا  حاملة  اخلم�شينيات،  اأوا�شط  قبيل  باري�س  من  وداد  عادت 

الدرا�شات  الريا�شيات من مركز  االإح�شائية يف علوم  الدرا�شات  البالد، هو دبلوم  يف 

الفرن�شية. مل تتوجه بطلبات العمل اإىل امل�شارف وال�رشكات واملوؤ�ش�شات واحل�شابات 

وامل�شاربات املالية، بل اجتهت نحو قطاع التعليم. وانطالقاً من ذلك، با�رشت العمل يف 

ميدان تعليم الريا�شيات يف ال�شفوف التكميلية والثانوية، موؤثرة مهنة التدري�س على 

�شواها، وهي املهنة التي مار�شتها بحب و�شغف حتى تاريخ تقاعدها يف العام 2004. 

حواىل خم�شني عاما يف الن�شال، انطالقا من مهنة التعليم. ومل تكن خاللها وداد جمرد 

ة درو�شها على نحو جيد، ت�رشح لطالبها على نحو وا�شح،  مدّر�شة تاأتي اإىل ال�شف حم�رشّ

وتخرج من �شفها بعد اأن يقرع اجلر�س. منذ وقت باكر، جتاوزت وداد اأحكام الوظيفة. 

وعرب م�شارات و�رشاعات وجتارب، تو�شلت اىل اأن ت�شري �شمري النقابة وج�رشها وعمود 

الو�شط يف البناء النقابي، ومدّر�شة وحمور العمل النقابي مع امتدادات الحقة نحو العمل 

النقابي العربي والفرنكوفوين.. اىل اآخر االأو�شاف التي ي�شفها بها زمالوؤها النقابيون 

من رعيل املوؤ�ش�شني. 

ال�شفري 6 ني�شان 2010
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ومل ت�شل وداد اإىل هذا امل�شتوى اإال الأنها مل تكن على هام�س احلياة النقابية، بل كانت 

دوماً يف �شميم �رشاعاتها. نتحدث هنا عن القطاع اخلا�س حيث تت�شارع املوؤ�ش�شات 

املكونة انطالقا من الن�س الد�شتوري الذي يحفظ للطوائف دورها يف اإن�شاء املدار�س 

وتطييف العاملني و�شوالً اىل الطالب، كما بتنا عليه اليوم اإال يف النوادر. كيف ميكن، 

و�شط هذا اخل�شم املتالطم من النزاعات وال�رشاعات والتدخالت والتداخالت، الو�شول 

اإىل �شياغة معادالت ت�شع االإن�شان املعلم يف املقام االأول. 

مل تكن وداد، وهي القادمة من علمانية عميقة اكت�شبتها يف حياتها احلزبية، حمايدة 

الن�شاطات  واقرتاح  الربامج  اإعداد  يف  وتتداخل  تتدخل  كانت  مداهنة.  اأو  مهادنة  اأو 

رحم  عن  اخلروج  اإىل  ودفعه  النقابي  العمل  م�شارات  حتديد  ويف  اللوائح،  وت�شكيل 

املعلمني  م�شالح  عن  وتعبريا  توحيدية  االأكرث  االجتاهات  ودعم  االأ�شلي  التكوين 

والعاملني يف القطاع. وقبل ذلك كله، حقوق الطالب يف نيل التعليم الذي ميّكنهم من 

خو�س غمار احلياة... لذا، مل يكن من قبيل ال�شدفة اأن ت�شبح ما يتعارف عليه قياديون 

نقابيون بـ»مدر�شة وداد �شختورة« يف العمل النقابي، وعليه، ت�شغل ع�شوية املجل�س 

تقاعدها.  وحتى  وال�شبعينيات  ال�شتينيات  جمال�س  يف  لل�شندوق  واأمينة  التنفيذي 

ـ  يتغذى ذلك كله من امل�شاركة التاأ�شي�شية الن�شطة يف موؤمتر مدر�شة �شيدة اللويزة 

ذوق م�شبح الذي انعقد �شنة 1978، ويف عداد اأع�شاء اللجنة العليا لتوحيد النقابتني 

يف  اإىلالتوحد  النقابتان  وتو�شلت  مهمتها  يف  جنحت  التي  اللجنة  وهي   .1992 �شنة 

كانت  ودوماً،  االنق�شامية.  العامة  النقابية  امل�شارات  عك�س  يحدث  توحد  اآب 1992. 

وداد يف عداد الوفود النقابية التي تقابل امل�شوؤولني ملجادلتهم يف احلقوق ويف اإطار 

هيئة التن�شيق النقابية ويف مكتب املعلمني واملجل�س االقت�شادي االجتماعي. واالأهم، 

هو التوا�شل اليومي والدائم مع قواعد املعلمني واإعداد العدة للتحركات اإذا ف�شلت 

املفاو�شات وم�شاريع الت�شويات.

)من  متهني  اأجل  من  النقابي  ن�شالها  قرن،  ن�شف  قرابة  منذ  �شختورة  وداد  بداأت 

راية  وتعلي  املعلمني  تدافع عن حقوق  نقابة  وتاأطريه يف  التعليمي  العمل  »مهنة«( 

التي تقال يف منا�شبة عيد املعلم وغريه عن  ال�شعر  اأبيات  اأن  اأدركت  مطالبهم. وقد 

املعلم الر�شول، ال تطعم خبزا وال جتعل من تلك املهنة مهنة حقيقية تليق بالعاملني 

وحياتهم  خياراتهم  وبناء  الع�رش  لدخول  الالزمة  باملعارف  الطالب  تزويد  مهمة  بها، 

اأن يح�شل املعلم على  اإذ كي ت�شتقيم مثل هذه املهنة يجب  و�شياغة جمتمعاتهم.. 

اأن  اأدركت وداد بوعيها الطبقي الدقيق  اأجر حقيقي مقابل اجلهد الذي يوؤديه. وقد 

القطاع اخلا�س هو فعال قطاعان: جماين ومدفوع، وان مدار�س االأول عبارة عن دكاكني 

ما  اأ�شبه  طويلة  عمل  �شاعات  خالل  من  املعلمني  اأتعاب  نهب  عمليات  فيها  متار�س 

الوزارة  غياب  و�شط  حقوقهم  عن  التخلي  على  فيه  العاملني  واإرغام  بال�شخرة  تكون 
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املعلمني  لنقابة  فرع  اإن�شاء  على  اإحلاحها  كان  هنا،  من  الرتبوي.  التفتي�س  ومفت�شي 

يف املدار�س املجانية يف منطقة النبعة. ومنذ عملية ال�رشف التع�شفي يف عهد حكومة 

بدء م�شرية  املعلمني، تكر�شت  ال�شبعينيات،والرد عليها من جانب جميع  ال�شباب يف 

وحدة ومتا�شك املوقف التعليمي يف القطاعني اخلا�س والعام. ومل يتحقق ذلك عفو 

اخلاطر، بل كان ثمرة �رشاعات، بع�شها داخل النقابة وبع�شها خارجها.

الن�شال الن�شوي الذي خا�شته وداد منذ تاأ�شي�س »التجمع الن�شائي الدميوقراطي« مل 

يكن اأقل حدة وثباتاً من ذلك الذي خا�شته على م�شتوى العمل النقابي. لي�س من قبيل 

ال�شدفة اأن تاأ�شي�شه حدث فيما احلرب االأهلية ت�رشب بعنفها املجتمع اللبناين فتحيله 

اىل خنادق ومتاري�س وكانتونات تدمر بع�شها بع�شاً. كانت ورفيقاتها ممن عملن على 

اإطالق تلك التجربة يدركن اأن موقع ق�شية املراأة كاإن�شان، وحقوقها، لن تكون خارج 

لالإبادة  وامل�شتقبل  التقدم  قوى  فيه  تتعر�س  الذي  اللبناين  املجتمع  تقدم  ق�شية 

الدورية، كلما فا�شت املطالب ال�شعبية عن اإمكانية التحقق لدى الطبقات امل�شيطرة. 

الوطني  الن�شال  من  مكونا  جزءا  تكون  اأن  حقوقها  على  حت�شل  كي  املراأة  واأنعلى 

واالجتماعي العام. ولعله لي�س من قبيل ال�شدفة اأن يطلق التجمع اأبرز درا�شات تناولت 

�شوؤونا ن�شوية يف تاريخ حركة ن�شال املراأة اللبنانية، وهما درا�شة اأو�شاع املراأة العاملة 

يف لبنان عام 1990، والتي تعترب حتى االآن من اأهم الدرا�شات املرجعية التي تناولت 

املو�شوع وحتوالته العميقة يف املجتمع اللبناين. ودرا�شة العنف االأ�رشي التي تتعر�س 

خرجت  التي  ال�رشيحة  هذه  اإىل  املجتمع  بها  ينظر  التي  الدونية  عن  كتعبري  املراأة  له 

التعليم  اإىل �شفوف ممار�شة  العائلي والزوجي  البيت  اإطار  العلم والثقافة من  بفعل 

والطب واملحاماة وال�شحافة والتجارة و.. وان هذا اخلروج يجب ان يح�شل اأ�شحابه على 

ما يوازيه من تعزيز ال�شتقاللية املراأة ودورها ال�شيا�شي وحقوقها القانونية والنظرة 

التي  التجمع يتابعن تلك امل�شرية  املجتمعية لها. وبذلك، كانت وداد ورفيقاتها يف 

اأطلقتها رائدات احلركة الن�شائية اللبنانية منذ ما قبل اخلم�شينيات. ومن اأجل حتقيق 

تلك االأهداف، كان ال بد من اعتماد اخلط الوا�شح اخلا�س وكل اأ�شكال التن�شيق املمكنة 

لتوحيد اجلهود من اأجل اإزالة التمييز والدفاع عن حرية املراأة يف اإطار من الن�شال من 

اأجل حرية املجتمع و�شمان م�شرية تقدمه بعيداً عن القيود البالية و�شيوف االقتتال 

االأهلي امل�شلطة على روؤو�س نا�شه ن�شاء ورجاال.

ويف هذه املمار�شة الن�شالية بالفعل والفكر التي قدمها التجمع للعمل الن�شائي، كانت 

اإ�شافة  من  مّكنها  ما  املطلبي  النقابي  الن�شال  يف  ومتر�شها  خربتها  من  تنهل  وداد 

مقاربة الن�شال الن�شوي واملطلبي ال�شاغط واملت�شاعد، ولي�س االكتفاء باالت�شاالت 

والتمنيات والرتجي واملنا�شدة.
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ويبقى انتماوؤها احلزبي، هو االأ�شا�س الذي ال ميكناأن ينف�شم عن جمرى حياتها املهنية 

اللواتي  من  وداد  كانت  الن�شوي.  وعملها  النقابي  ون�شالها  الريا�شيات  تدري�س  يف 

انتمني اإىل »منظمة العمل ال�شيوعي« منذ تاأ�شي�شها، تعبريا عن رف�س ال�شائد املاألوف 

اأن  ا�شتطاعت  التي  الوحيدة  لكنها  حينه.  يف  منحرفة  اأو  تابعة  وتنظيمات  اأحزاب  من 

تنقل احلياة النقابية والن�شوية اإىل العمل احلزبي ولي�س العك�س. مل تكن وداد ت�شل 

اإىل طاولة العمل النقابي واجتماعاته حاملة يف جعبتها التعليمات واملواقف من الهيئة 

احلزبية التي تنت�شب اإليها. فعلت العك�س متاماً، وجعلتمن ن�شالها هنا وهناك جمال 

النقا�س لتعميق الوعي بهدف امل�شاعدة على بلورة اخلطوط العامة وامل�شارات االأكرث 

�شوابا. لذلك، مل يقل يوما اأي من النقابيني واملنا�شالت الن�شويات اأن وداد تعمل على 

ت�شويق اأو فر�س اخلط ال�شيا�شي الذي حتمله. على طاولة نقا�س العمل احلزبي، كانت 

حت�رش االأقانيم التي توزع عليها وداد ن�شاطها، فيغتني النظر ويطمئن اجلميع اإىل اأن 

هذه ال�شيدة ال�شامتة اإال عندما يتطلب االأمر الكالم الوا�شح، اإمنا متار�س قيادة �شفافة 

كالبلور، ولي�س اأمامها �شوى م�شالح العاملني يف قطاع التعليم اأو املراأة اأيا تكن. مل 

تنكفئ وداد يوماً عن انتمائها ال�شيا�شي يف »منظمة العمل ال�شيوعي« منذ تاأ�شي�شها 

مطالع ال�شبعينيات، وبقيت ع�شو قيادتها منذ العام 1976، معتربة اأن الظروف التي 

اأعقبت الغزو االإ�رشائيلي �شيف  متر على العمل ال�شيا�شي، خ�شو�شا يف املرحلة التي 

ياحلداثي  الدميوقراط  تراثه  لبنان  ا�شتعادة  واأن  عار�شة،  مرحلة  هي   ،1982 العام 

يتطلب اإعادة االعتبار للموؤ�ش�شات احلديثة مبا هي التنظيم والنقابة واالحتاد والتنظيم 

تقدم  ال  الطوائف  واأن  الطوائفي.  امل�شمر  ولي�س  الدميوقراطي  والن�شال  احلقيقي 

هذا االأفق ال�شعب، بل على العك�س، اأق�شى ما ت�شتطيعه لي�س �شوى ت�شييج املعازل 

وتزنريها باحلقد واملزيف من اخل�شو�شيات وجتهيزها لالقتتال.

املجاالت  املحبط وخا�شت يف جتارب قيادية يف  الواقع  دوماً  �شختورة  وداد  جتاوزت 

الثالثة. وا�شتطاعت بجدلها و�شمتها اأن تثبت دوما اأن املراأة باإمكانها اأن توؤدي دورها 

يف الدفع بعجلة التقدم اإىل االمام رغم الوحول والركام الذي ي�شد الطرق الوعرة اأمامها.
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يف وداع »القائدة«

وداد �شختورة.. احلانية ال�شاخرة

دالل البزري

امل�شماة  االهلية،  احلرب  من  االوىل  اجلولة  ُذرى  احدى  يف   .1975 العام  يف  نحن 

العمل  »منظمة  من  والرفيقات  مقطوعة،  والكهرباء  ليل  الدنيا  ال�شنتني«.  »حرب 

على  بينهن  النقا�س  ن�شائية.  جمعية  لتاأ�شي�س  حزبي  بتكليف  جمتمعات  ال�شيوعي« 

كما  والغنيمة،  ي�شتنبطهما.  من  اىل  يحتاجان  ال  ظاهران،  والتوتر  واحل�شا�شية  ا�شّده، 

هي العادة، هي »القيادة«. من تكون رئي�شة هذه اجلمعية. وحدها من بني الرفيقات، 

متجردة،  نظرتها  �شكينتها.  من  املحتدمة  املناف�شةُ  تنال  ال  �شختورة  وداد  الرفيقة 

ومالمح وجهها ت�شي مبو�شوعية عنيدة، غري م�شتحبة يف هكذا حلظات م�شتعجلة، حيث 

املطلوب القفز فوق الوقت. فيما زمنها م�شبوك على وترية واحدة؛ ال هي م�شتعجلة، 

وال هي متباطئة. 

الرفيقة وداد بدت لغالبيتنا يف ذلك الفا�شل من االجتماع، الوحيدة ال�شاحلة لقيادة 

جتمعنا وادارة امزجتنا، وال احد غريها من بني الرفيقات �شاحبات »الطموح« اجلامح. 

انظارنا كلها اجتهت اليها ب�شبه عفوية، فكان االقرتاح املتّوج للحالة والذي تقدمت 

يف  الوحيدة  القائدة  �شختورة،  وداد  جميعهن.  بل�شان  وكاأنه  الرفيقات،  احدى  به 

وال  منها،  الُيخجل  �شفافة،  نزيهة،  اآلية  ويف  طبيعي،  �شياق  يف  انتخبت  التي  منظمتنا 

اأو الت�شرت عليها بعبارت التذويق احلزبي البل�شفي من قبيل »احلفاظ  يتم متويهها 

على اخلط«، اأو التكّتم على ما هو »داخلي«... انتخبناها عفويا الأنها ت�شلح ان تكون 

قائدة حقيقية، قائدة مطلوبة، قائدة قادرة على ادارة االمزجة املتناق�شة وعلى تنفيذ 

املهمات املطلوبة با�شرتاك اجلميع بها. ال قائدة »االمر الواقع«، قائدة ال�شهداء االبرار 

اأو الرتتيبات، اأو الهاالت املغ�شو�شة اأو الت�شلطية الغوغائية البريوقراطية... القائدة 

الوحيدة التي اعرفها مل ت�شْب بدايتها ال�شوائب املعروفة، رجالية كانت هذه القيادات 

»كواجهة  ن�شائية  جمعية  نوؤ�ش�س  ونحن  لنا،  لقيادتها  اقرتاعي  ولعل  ن�شائية.  اأو 

جماهريية«، هو االقرتاع اليتيم الذي عرفته يف حياتي احلزبية. واالرجح انه كان موؤ�رشا 

اىل ما �شتكون عليه قيادة وداد طوال 36 عاما ف�شلت بينها وبني رحيلها املباغت.

امل�شتقبل - االحد 29 ت�رشين الثاين 2009 - العدد 3496 - نوافذ - �شفحة 9
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بداأت وهكذا تطور قدرها.  وداد �شختورة �شّبت قائدة نظيفة منتخبة باال�شل. هكذا 

من ن�شائية وتعليمية و�شيا�شية، مل تخنها  التي خا�شت بها الحقاً  يف جميع املجاالت 

تراتبياً  انثوياً. ال ت�شلطياً  وال  طبائعها. قيادة من نوع خا�س، ال جن�س لها، ال ذكورياً 

اأو ه�شتريياً كما يظهر عند غالبية  بالذكوري  على ما يعهد لدى الرجال، وال التحاقياً 

القيادة  امرا�س  �شد  احل�شانة  من  قلعة  النف�شي  عمادها  قيادة  الن�شائية.  القيادات 

وجنونها وانفال�شها االعالمي وت�شخم ذواتها الخ. 36 عاما من القيادة مل تتحول فيها 

م�شرية  وهذه  ال�شاخبة.  املوؤمترات  اأو  املجتمع  اأو  ال�شا�شة  جنوم  من  جنمة  اىل  وداد 

فريدة تتطلب طبائع فريدة ميتحنها الزمن فتخرج دائما منها معافاة، على جوهرها. 

وطبائع تر�شم �شفات هكذا قيادة هي امل�شووؤلة عن تكونها ور�شوخها؛ وال �شيىء اآخر، 

اال مفهوم وداد عن الن�شال وااللتزام.

�شفافيته  و�رشورة  الطبع،  اأ�شالة  اأعني  اال�شالة.  هو  وداد  عند  الرئي�شي  الطبع  ولعل 

بالتايل. وداد ال تفتعل حركة وال كلمة وال موقفاً. كل ما ين�شح عنها حقيقي، ال ي�شوبه 

زيف. متوا�شعة كما يكون التوا�شع، من دون مبالغة وال اإحماء. مثابرة بالنف�س الطويل، 

املنتظم، الذي ان عرف االرهاق، فلي�س من قلة الدراية، بل من غياب من يرفع ثقل 

باالآخرين  اال�شطدام  بقناعاتها وعدم �رشورة  موؤمنة  املهمات. �شلبة من غري ت�شلب، 

هي  احلزبي  التوتر  ذروات  يف  عرفتها  التي  وال�شكينة  نف�شها.  القناعات  هذه  ب�شبب 

الظروف  اأو  الواقع  مع  االكرث تطابقا  باملنطق  بارد يعمل  ريا�شي  ي�شندها عقل  هي. 

اأو ال�شياقات. وكل هذه االخرية، التي نعاملها عادة ب�شفتها ثغرات، تلتقطها وداد، 

الوقائع  مع  تتعامل  تفل�شف.  وال  »تنظري«  غري  من  معها  تتعامل  تعجنها،  حتد�شها، 

وال  غ�شبا  ت�شتاأهل  ال  احلياة،  �شووؤن  من  طبيعية  امور  وكاأنها  لوجهتها  املناه�شة 

حما�شة وال ع�شبية. فقط جرعة من ال�شخرية احلانية، ال�شخرية احلري�شة على مو�شوع 

�شخريتها. وبكل النزاهة املمكنة واملكّملة لها. �شمري واحد عند وداد. �شمري م�شيحي 

حركات  يف  اقت�شاد  واملزيج  اجلالدين.  وال  ال�شحايا  عند  ال  جتده  ال  �شيوعي  علماين 

اجل�شد والكلمات والظهور. اقت�شاد من اجل خدمة الق�شية الأن الوقت دائما يداهمها، 

مع انها ال هي م�شتعجلة وال هي متباطئة. دقائق فقط حتت�شب من الوقت املتوفر ومن 

الطاقات  بني  التوازن  من  االعتدال،  حاالت  ابهى  يف  قيادة  العنيد.  الواقع  �شعوبات 

امزجة  وبني  ال�شيا�شي،  اأو  النقابي  اأو  الن�شوي  بالن�شال  التغيري  اجل  من  ة 
ّ
امل�شخر

ا�شحاب هذه الطاقات وجموحاتهم الب�رشية، وهي جزء ال يتجزاأ من الواقع امُلتاح. توازن 

يف الطبائع يجعل من هكذا نوع من القيادة، غري املرتبط بجن�س، القيادة االندروجينية... 
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هي القيادة اال�شلح لتكون منوذجاً. والعربة طبعا لي�شت يف ما حققته وداد من اهداف. 

نعلم من التاريخ ان معظم »االجنازات« ال تن�شب عادة اال ملن �شجل انت�شارا فيه. بل 

العربة من قيادة وداد هو النموذج احلي الذي ج�شدته يف حياتها العامة الطويلة. وهو 

والتوثيق ملختلف مراحله وتفاعل طباع  احياوؤه ومتابعة دقائقه،  منوذج مطلوب منا 

وداد مع م�شريته. 

ال تكتمل مالمح وداد من دون ر�شم مفهومها للن�شال وااللتزام ال�شيا�شي، مبعنى ان 

تكون منا�شلة. وداد بقيت منا�شلة تختلف اختالفا جذريا عن »املنا�شالت«، اأو بتعابري 

النادي من »املنا�شالت«  الباقيات. مل تدخل وداد يف هذا  ايامنا هذه، »النا�شطات« 

اواننا  يف  عدده  كرث  فما  العامة.  االن�شطة  وغالبية  االعالم  غزون  اللواتي  امل�شهديات 

هذا »املنا�شلة« اأو »املنا�شل ال�شابقة« الـhas been كما يعربون باالنكليزية؛ التي 

اأو يف  الثقافية خ�شو�شا،  العامة  الن�شالية يف ر�شيد هيبتها  )اأو الذي( ت�شتثمر هذه 

انب�شاطها ال�شيا�شي. وال�شاحة تعج بالبارزات )اأو البارزين( من بني اولئك من ا�شحاب 

التاريخ ال�شابق اللواتي يبنني راأ�شمالهن االجتماعي على ما هن مرتدات )اأو مرتدون( 

عنه اليوم، غري اآبهات باالعباء التي ترتّتب على هذا التوظيف، املقرون باالرتداد. 

وداد �شختورة منا�شلة حقيقية، هنا اي�شا، كما هي قائدة حقيقية، مبعنى انها تقيم 

بقيت  الأنها  لي�س  ذلك  ج�شدها.  وحركة  و�شمريها  وفعلها  قولها  بني  تاما  ان�شجاما 

ع�شوة يف »منظمة العمل ال�شيوعي«، اذ ميكن ان جتد يف احزاب اخرى مناق�شة للمنظمة 

وال  امل�شاعر  اجلها  من  يفتعلون  ال  االوىل  لعهودهم  اوفياء  وداد  منا�شلني من طراز 

ي�شتبطنون. فقط م�شتمرون بالرغم من املاآخذ والعيوب التي على منظمتهم اأو حزبهم 

يف  دفعهم  للذي  يخفق  زال  ما  فيهم  قلباً  هناك  الأن  ملاذا؟  متاما.  يعرفونها  والتي 

�شبابهم االول اىل »خط« هذه املنظمة اأو ذاك احلزب. وداد لو فكرت يف �رشيرتها يوما 

بالتخلي عن ن�شاليتها، ف�شوف تعترب ذلك خيانة. خيانة لي�س ل�شبابها االول فح�شب، 

بل للذين ا�شت�شهدوا اأو ق�شوا اأو خربت بيوتهم اأو حيواتهم اأو حّلت عليهم واحدة من 

ماآ�شي احلرب االهلية.

وداد �شختورة خا�شت جتربة قيادة على م�شتويات عدة اهمها وا�شعبها قيادة جمعية 

لتجربتها  نوؤرخ  لكي  اليه  نحتاج  وما  ال�شائدة.  التيارات  االآن  تعاك�س  باتت  ن�شائية 

من  االخرية  االربعة  العقود  يف  تطورها  وو�شف  القيادة  هذه  معامل  �رشد  هو  الفريدة 

جتربتها النادرة. بهذا اأو بغريه من االقرتاحات التي ت�شب يف تكرمي وجهها القيادي 

الن�شايل احلق نرد لها جميل اتيانها اىل دنيانا على هذه اخُللق. رحلت وداد عن هذه 

الدنيا فاكملت معنى حياتها. وال يبقى علينا �شوى اخراج هذا املعنى من بوؤرة الن�شيان.
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امل�شتقبل - االحد 29 ت�رشين الثاين 2009 - العدد 3496 - نوافذ - �شفحة 9

هدية وداد �شختورة

 املوازنة بني وجوه احلياة

و�شاح �رشارة

اأو  »ن�شيدها«،  ختام  �شختورة،  وداد  و�شلت  واآتني،  �شابقني  كرث،  اآخرين  اأعقاب  يف 

الن�شيد، على قول حممد مهدي اجلواهري. ومل يكن ن�شيدها  عمرها وحياتها، مبطلع 

ويقني  »حداء«  يف  ت�شكك  على  كلنا،  حياتنا  �شاأن  انتظار،  حداء  بل  اخللود«،  »ن�شيد 

اأو الن�شيد يف حياة واحدنا النرثية،  من »انتظار«. وال تطعن غلبة االنتظار على الغناء 

البعرثة واالقت�شار على جزئية من  وال يف مرتبتها ومعانيها. فالنرث، على رغم معنى 

غري �رشورة وال اإلهام وال تعّلق مبكانة �رشيفة وعالية، النرث هذا قد ينم بداأب وتوا�شع 

النملة  جتهم  لي�شت  ولكنها  رمبا،  وو�شالته  ال�رش�شار  »اأحلان«  يف  ت�شدح  ال  وق�شد 

وجدَّها االأبكمني، على ما تروي احلكاية نف�شها.

على  ترتتب  ال�شداقة  كانت  يوم  القدمية  وال�شديقة  الرفيقة   - �شختورة  ووداد 

»الرفاقية« )احلزبية(، وتولد هذه من تلك ومتوتان معاً، ظاهراً ورمبا حقيقة - كائن 

هجني ومولَّد يكذب ق�شمة احلكاية. وهذه ق�شمة حاكتها احلكاية، حياكة وحماكاة معاً 

اأو قراأها ومن مل ي�شمع ومل  وجميعاً، ويعرفها ويقلِّبها وي�شتعملها من �شمع احلكاية 

يقراأ. فهي من نرث احلياة وال�شعي، ومن اأدب اليوم والليلة. ولعل األ�شق ما كان ل�شيقاً 

بوداد، وكانت هي ل�شيقة به، هو هذا االأدب، من غري حمل الكلمة اأو اللفظة على معنى 

ج�شيم اأو مبجل.

الرفيق  اىل  يعود  فيما  اإال  مطلعاً  لي�س  اخلتام  اإليه  يرد  الذي  �شختورة  وداد  ومطلع 

وال�شديق القدمي واملتذكر اأو الذاكر اليوم، غداة قراءة ورقة النعي الفاحمة احلروف 

الطالء(  )ولي�س  الطر�س  خ�شن  جدار  على  ُل�شق  البيا�س  ونا�شع  م�شتطيل  ورق  على 

الدميوقراطي  الن�شائي  »التجمع  ر  واأجَّ به،  اأقيم  الذي  املبنى  اىل  الداخل  ي�شتقبل 

اأعوام  االأوىل منذ �شنوات قليلة. فبعد  اللبناين«، وهو »جتمع« وداد، �شقة يف طبقته 

اأو وجه من وداد، يت�شل  اأقام جزء  اأو العقود، من منت�شف ال�شتينات،  ُتعد بالع�رشات 

تعد  ومل  وجميئي.  رواحي  من  بعيد  غري  »التجمع«،  هو  رفاقي،  اأو  »تنظيمي«  بعمل 

يخيل  التي  والنظرة  بتحية.  وال  �شختورة،  وداد  بلقاء  واملفاجئة  القريبة  االإجارة   
َّ
علي

اإيل اليوم اننا تبادلناها، هي واأنا، هي يف دخولها باب املبنى امل�شرتك االأر�شي واأنا 

ويتعرفه،  راأى  من  الرائي  يثبت  وال  وم�شتوَقفة،  متاأخرة  نظرة  كانت  منه،  خروجي  يف 

امل�شتقبل - االحد 27 كانون االأول 2009 - العدد 3522 - نوافذ - �شفحة 11
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على �شك وتردد، اإال بعد انق�شاء روؤيا العني احل�شية وفوتها. ف�شاأن الواحد ما قال فيه 

ال�شاعر التغلبي الذي ق�شى اخلليفة الرا�شد الثاين يف قومه، وهم قوم وداد من بعد، اأال 

يغم�شوا اأوالدهم يف املاء )كناية عن عمادتهم(، »كذبتك عينك اأم راأيت بوا�شط/ َغَل�س 

الظالم من الرباب خياال«.

واحلق اأن عيني مل تكذبني، وراأيت راأي العني وداد �شختورة، قبل �شنة وبع�س ال�شنة 

العالية واملحيطة ب�شاحة غدت مراآب  رمبا، يف و�شح نهار ظليل مثل نهارات املباين 

االأوىل. ومل  ال�شلم  درجات  ب�شعود  تهم  راأيتها وهي  االإ�شفلت،  على  راب�شة  �شيارات 

اأنزل درجات  تفتني التفاتتها املم�شكة واملقيدة مبعرفة مل تكن ا�شتيقظت يّف واأنا 

اإال بعد مرور امللتفتة، وتركها وراءها �شحابة خفيفة من ف�شول  ال�شلم. ومل ت�شتفق 

اآخر، بل اىل ظل �شعيف من�رشم  اإىل »�شيء« حا�رش  اإيل، وال  ممتزج بابت�شامة ال تتوجه 

يحوم حلظة يف العينني، ومائهما امللتمع وحدقتيهما البنيتني وال�شوداوين، ويطوِّف 

اأثره الداكن. وهذا الظل، على �شعفه  اأ�شنان ترك فيها التبغ  بافرتار الفم عن �شف 

وداد  تعرف  اىل  خيطي  هو  امُلغلِّ�شني،  و»اخليال«  »الكذب«  من  وقربه  وه�شا�شته 

�شختورة.

وهي يف االأثناء، مل يغري الوقت املديد وجهها وق�شماته املمتلئة واملل�شاء وال�شاحبة 

واحلانية، وال غريَّ م�شيتها الثابتة والثقيلة بع�س ال�شيء واملت�شاوية اخلطوات. واألوان 

ثيابها، املائلة اىل االأ�شود والرمادي، ما عدا القمي�س الفاحتة االألوان اأو البلوزة، هي 

رفاقاً  )جمدالين(  غازي  مادونا  جمعت  يوم  ال�شتينات،  منت�شف  اىل  هذا  ويعود  هي. 

�س  �شة، مثلها هي مادونا مدر�شة الريا�شيات، تدرِّ اأ�شدقاء، كنت فيهم، اىل زميلة مدرِّ

يف مدار�س راهبات خا�شة املادة نف�شها. وذريعة اجلمع وهذا مل يكن ليحتاج اىل ذريعة 

فنحن كنا نرتدد بع�شنا اىل بع�س على الطعام واحلديث وال�شينما والنزهة والتعرف 

واملنا�شبات العائلية واالأعياد كانت »االت�شال« احلزبي والنقابي، اأي ا�شتمالة نا�شطني 

اأو راغبني يف »الن�شاط« اىل راأي وموقف ي�شبغهما اإدخالهما يف باب »خط �شيا�شي«، 

مقنَّع بخط نقابي، ب�شبغة التما�شك، ويخرطهما يف دائرة وا�شعة ومعقدة من احل�شابات 

والتوقعات.

وكنا نحن الدعاة و »ال�شيا�شيني« املفرت�شني. وكان املدعوون نقابيني �شادرين يف 

�شبات مهني غافل عن دواعي االأفق االأو�شع واالأرفع. واملدعوون، �شاأن الدعاة، كانوا 

قلة قليلة. ومل ن�شك كثرياً، اأي �شككنا قليالً وفوق القليل اأحياناً كثرية، يف اأن القلة 

قرينة على قوة الدعوة ورجحانها يف ميزان الفعل االآتي. واللقاء بوداد �شختورة اآذن، 

يف ح�شباننا، مبعنى عميق وكبري يتخطى العدد، وهو واحد يف اللقاء االأول ببيت مادونا 

ما  نحو  ورزينة، على  عاملة  �شابة  امراأة  التقنياها كانت  املتحفظة. فمن  رعايتها  ويف 
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عملها  من  »طالعة«  اأي  قادمة،  وهي  اإليها.  ووا�شطتنا  ورفيقتنا  �شديقتنا  و�شفتها 

وخربتها ولي�س من »قراءاتها«. وهذا بيت من بيوت الق�شيد املم�شة. فنحن، الدعاة، 

اأقلقنا واأم�شنا اأننا اأهل قراءة يف املرتبة االأوىل. وما �َشَفع لنا اإيقاننا باأن االأفق االأو�شع 

واالأرفع، »ثورة« ال�شعفاء املباركني واملم�شوحني وقيامهم على الظاملني وعاملهم، ال 

يدرك اإال من طريق التعليم و »العلم«، ومن خارج ا�شتجابة امل�شالح املبا�رشة واالنقياد 

ما  »النظام«، ال يغادرها وال يك�رشها على  دائرة  والدائر يف  لهديها امل�شلل واخلادع 

ينبغي. و�شبيل »العلم« القراءة والفهم. 

منهم،  الوالدة  اىل  وموجعاً  حاداً  توقاً  نتوق  كنا  ممن  االنف�شال  بدمغة  دمغنا  وهذا 

الالزمة،  ب�رشورته  وال�شدوع  االنف�شال،  واجلمع بني  والذوبان فيهم.  اإليهم،  والعودة 

وبني التخلل والتقلب يف الثنايا العميقة واحلارة، كان غايتنا املعظمة، لفظاً وخطابة 

و�رشاً. ويف معظم االأوقات َغَلَبنا اال�شرت�شال مع قطب من القطبني، قوالً وعمالً، اأو قوالً 

ْرنا على حال خمتلطة مل ندر ما هي، ومل نرد اأن نعلم ما هي.
َ
تارة وعمالً تارة ثانية. وَقر

وبيت اآخر من بيوت الق�شيد هو اأن وداد �شختورة م�شيحية مارونية وتقيم باالأ�رشفية اأماً 

عن جدة واأباً عن جد. ومل يكن انق�شى عقد تام بعد على »حوادث« 1958 »الطائفية«، 

اإقبال  اأن  االإ�شالمي. وذهبنا، من غري مناق�شة وال تردد، اىل  وعلى االقتتال امل�شيحي 

م�شيحيني على »العمل« معنا، وكان معظمنا يومها من ال�شباب امل�شيحيني، هو امتحان 

الدعوة و »خطها« احلا�شم واالأول. فحيث اأخفق دعاة العروبة النا�رشية، ودعاة البعث 

على  االأقحاح،  »املارك�شية«  اأهل  ينجح  اأن  ينبغي  اأعالمه(،  بع�س  م�شيحية  رغم  )على 

فنا اأنف�شنا تعريفاً �رشيحاً ال تخالطه هجنة وال عورة ن�شب، فيه. وعلى هذا، 
َّ
ح�شب ما عر

كانت  اأن  ي�شبق  ومل  باالأ�رشفية،  ومقيمة  وم�شيحية  ونقابية  عاملة  �شابة  امراأة  فاإقبال 

�شادقاً  برهاناً  ح�شبناه  »علينا«  اإقبالها  قراءة،  اأو  »ثقافة«  عن  ت�شدر  وال  �شيوعية 

القادمة املدعوة  اأن  النظر، من غري جهد، عن  اإليه. وغ�ش�شنا  ما ندعو  ا�شتقامة  على 

وبياناً  معرباً  كالماً  اال�شتواء  طور  ويف  متلعثمة  دعوة  ا�شتجابُتها  �شبقت  وامل�شتجيبة 

مفهوماً.

اأو  التحفظ  بدد  ومناق�شتنا،  تعارفنا  حال  القول  �شار  ما  على  ب�شختورة،  اللقاء  ولكن 

االأول.  االجتماع  اأو  اللقاء  يف  راأيها  ح�شمت  فهي  اإلينا.  ان�شمامها  دواعي  عن  ال�شوؤال 

وراأيها احلا�شم والوا�شح بدا را�شخاً يف بداهة قوية وثابتة مل نكن، نحن الدعاة، را�شخني 

يف  واملفاجئة  اجلديدة  الرفيقة  فدخلت  والثبات.  القوة  من  املقدار  هذا  على  فيها 

لبا�س ثوبه.  الذي عزم على  الرهبنة  اأو معلنها �شلك  النذور  »الدعوة« دخول �شاحب 

واأظن انها مذ ذاك اىل حني وفاتها، على نحو ما »متمت واجباتها الدينية« على قول 

ورقة النعي الكن�شية، اأقامت على اعتقادها »الدعوة« ال�شيا�شية، ومل تنحرف عنه. ويف ا
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الأثناء، انقلبت اأحوال، ون�شبت حروب، وجاء نا�س وراحوا، وتغريت اآراء واأفكار واأحكام، 

واجتمعت جماعات وانف�شت، وطعن نا�س يف العمر...

مت�شلة  �شوية  على  وا�شتوائها  املتقدمة  اجلزم  �شيغة  رغم  على  هذا،  معنى  ولي�س 

وثابتة، اأن وداد �شختورة موؤمنة ومتدينة بدين ومعتقد فوق ما هي حمازبة و »منا�شلة«. 

واأذكر اأنها، يف لقائنا ذاك، جل�شت م�شتقرة يف مقعدها، ومالأته جمازاً وحقيقة، واتكاأت 

دقيقاً،  عنقاً  يعلو  احلا�شية،  رقيق  بوجه  وتوجهت  املقعد،  ذراعي  على  خفيفاً  اتكاًء 

هي  تكلم  وحني  املتكلم،  املحادث  اىل  وانتباهها  منا.  الكالم  على  تعاقبوا  من  اىل 

خماطبها، رمبا كان اأول ما ا�شتوقفني ولفتني يف فاحتة اللقاءات. فهي اأقبلت بوجه 

هادئ وقريب من ال�شكون، لوال مودة العينني وبارقة يقظة مم�شكة ولطيفة فيهما، 

ولكنها،  فيه.  راأي  اىل  وانتهى  ي�شمع،  فيما  التفكري  له  �شبق  من  ا�شتماع  وا�شتمعت 

 اأن الراأي اإذا وافق راأياً اآخر، على ما ينبغي يف اجتماعات املتحزبني، 
َ
على خالفنا، مل تر

اجل�شم.  واإمياء  الكالم  ونربة  الوجه  م�رشح  على  وعر�شهما  والتهليل،  االحتفال  يوجب 

اأو دفعاً، مل يكن من �شيمها. ولي�س هذا حياداً وال  واال�شتفا�شة يف االحتجاج، موافقة 

وخروجي  وقطيعتنا  جفائنا  على  عاماً  ع�رشين  نحو  غداة  مرة،  التقيتها  وحني  تو�شطاً. 

من جماعة اأقامت هي على »االنتماء« اإليها، واأردت اأنا االحتفال باللقاء غري املتوقع، 

والرتحيب بال�شديقة القدمية، اأفهمتني النظرة الباردة واجلانبية اأنني وحدي املحتفي 

واملرحب.

العبارة اخلطابية وامل�رشحية  التحفظ عن  اأن  االأوىل ظهر  اللقاءات  التالية  االأ�شهر  ويف 

ِحَدٍة )اأو  اأو رغبة يف رعاية  اأو راأي مت�شكك  املطنبة لي�س قرينة اقت�شاد يف الت�شديق 

حديقة �رشية، على ا�شتعارة فرن�شية(.، فالرفيقة اجلديدة مل تتاأخر مرة دقيقة واحدة 

عن اجتماع، وال ترددت يف التزام عمل، وال تربمت برتابة، وال تذرعت ب�شاغل. واحت�شبُت 

�شجاعة.  احت�شبته  التقليل  وعلى  العبارة،  يف  املبالغة  لداعي  م�شايرة  »بطولة«،  هذا 

وداأب بع�شنا، يف تلك االأيام ال�شعيدة وال�شاكنة، ترديد عنوان فيلم هنغاري اأو ت�شيكي 

الذي  »اأبانا  التي تخاطب  ال�شالة  معا�رش: »)اأعطنا( �شجاعة كفاَف يومنا«، على مثال 

فقر  من  عالنيتهم،  اأو  �رشهم  يف  ي�شتحون،  كانوا  منا  الدعاة  فقدامى  ال�شموات«.  يف 

مادة »العمل ال�شيا�شي« التي يخو�شون فيها، ومن اقت�شار معظمها على االجتماعات 

واملناق�شات وال�رشوح اأو التعليق. وكان يخيم على االجتماعات، يف اأحيان كثرية، ياأ�س 

يتفاوت قتامه من يوم اىل اآخر، اأو من �شاعة اىل اأخرى يف اليوم الواحد. والباعث عليه 

هو �شاآلة رابطتنا باحلوادث ال�شيا�شية واالجتماعية والثقافية، وهزال انخراطنا فيها 

املرتبة  مزاعمنا يف فهمها وتعليلها، يف  االأوىل، وعلى  املرتبة  رغباتنا يف  على  قيا�شاً 

الثانية. وت�شرتت ال�رشية التي األب�شناها »عملنا«، وت�شددنا فيها من غري داع اأو م�شوغ 

ظاهر، على ال�شاآلة والهزال هذين.
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فاأهدتنا وداد �شختورة �شكينتها واطمئناناً ثمينني هما �شدى �شكينتها واطمئنانها 

ال�شامتني واحلييني. فلم حتتجَّ ملوقف اأو راأي يف مكانة الرابطة باحلوادث من قيمة 

»عملنا«، اأو حملها من قيا�س االأثر يف احلوادث. فميدان عملها، اإذا �شحت اال�شتعارة 

عمله  و�شاعات  واأجوره  ومدار�شه  ونقابتهم  ومعلموه  اخلا�س  التعليم  هو  احلربية، 

�شمانه  �شندوق  وخطوات  التع�شفي  �رشفه  وتعوي�شات  وعقوده  التحكيمية  وجلانه 

االأوىل يومذاك. وميدان عملها كان جمرى حياتها وح�شن احلياة الدافئ. و�شداقاتها 

واأ�رشهم  بيوتهم  يف  وباالأزواج  االآحاد  باالأفراد  وزمالئه،  العمل  بزميالت  عقدتها  كلها 

وتدري�شها  واملتو�شطني.  واجلدد  وبالقدامى  وولوجهم،  وخروجهم  ومنتزهاتهم 

الريا�شيات كان هوى مزدوجاً: هوى التدري�س وهوى مادته. فاأرادت التعليم فر�شة 

الوقت  واإدارييه. يف هذا  وتالميذه  يليق مبزاوليه  وعمالً  والكرمية،  الثمينة  املعلمني 

االأبواب، يف  والتدافع على  االإقبال  واملنتهزة  املتكاثرة واملتنا�شلة،  املدار�س  �شعت 

تقلي�س تكلفة التعليم من طريق الرواتب الهزيلة واملتقطعة، وحجب التعوي�شات، 

املراقبة  اىل  ومندوبيهما  والعمل  الرتبية  وزارتي  موظفي  ور�شوة  بالتجهيز،  والبخل 

والتحكيم. والب�شت االإرادة هذه معامالت الرفيقة ال�شديقة واإميانها اأو معتقدها، على 

الق�شمة املعروفة، اأو وجهي حياتها املهني العام واخلا�س. ف�رشفت االأ�شهر االأوىل من 

الداخلي،  املدار�س  معلمي  نقابة  لنظام  جديدة  �شياغة  مناق�شة  اىل  احلزبي  ن�شاطها 

واأ�شهراً اأخرى تليتها اىل اقرتاح برنامج نقابي ومطلبي جديد. ون�رش غ�شان كنفاين يف 

»املحرر«، وكان جاري يف ال�شكن، الورقتني.

ومل تقت�رش املناق�شات الطويلة على االجتماعات الر�شمية ال�شارمة. فدارت االأحاديث 

على مو�شوعات املناق�شات يف زيارات عائلية كثرية اىل زمالء اأ�شدقاء واأ�شحاب كانت 

االأخبار املازحة واالأليمة واملتداعية  تقوم بها، وت�شطحبني معها. ويخلط املتحدثون 

باالقرتاح اأو التنبيه والتذكري، ويتنقلون بني وجوه امل�شاعر واالأحكام ومنازعها من غري 

تقيد بوجه اأو حد. ولعل م�شدر �شكينة الرفيقة ال�شديقة واطمئنانها، قلت يف نف�شي 

يومها، هو هذا. و »هذا« هو مزاج دقيق بني وجوه احلياة املتفرقة، يحفظ للوجوه هذه 

انف�شالها وِحَدَتها من غري اإغفال بع�س ات�شالها وت�شابكها. فال يدعو تداول الراأي، اأو 

االإعداد لعمل، اىل اإغفال املودة اأو االإ�شاحة عن متعة املجال�شة واملوؤاكلة، وعن نكدهما 

اخلا�شة.  والتقليدية  املنف�شلة  حيواتهم  هوؤالء  الزمالء  ولالأ�شدقاء  اأخرى.  اأحيان  يف 

وال  اخل�شو�شية،  اأو  التقليد  اأو  االنف�شال  على  متمردة  اأو  متمرٍد  �شرية  اأذكر  ول�شت 

اأذكر تزمتاً وال غمزاً من »منحرف« اأو »منحرفة« )ن�شبياً( عن اجلادة املتعارفة. ولكن 

اقت�شاماً م�شمراً الإلفة وجوار ماأمونني كان يخيم على نا�س اللقاءات والزيارات، ورمبا 

على حياتهم التي مل اأعلم منها اإال القليل. وهم اأقاموا بني وجوه احلياة موازنة حالت 

دون جماح بع�شها، وعدوانه على بع�شها االآخر، وق�رشها كلها على نظر جديد وَقِلق يف 
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ترتيبها.

اأو على بع�شنا ورمبا على معظمنا. وحملت الرفيقة ال�شديقة  وهذا ما ا�شتحال علينا 

االعتياد  من  االأرجح،  على  تتحدر،  التي  الع�شية  املوازنة  ال�شيقة  دائرتنا  اىل  معها 

اأفعال وعالقات ودالالت م�شرتكة. فخرجت  العبارة االجتماعية عن  املبكر على ر�شوم 

اأو  اأهل  من  انقطاع  وال  االأخرى،  احلياة«  »عامل  دوائر  على  خروج  غري  من  »�شيا�شًة« 

اعتقاد اأو زمالء اأو اأ�شدقاء اأو جوار و�شكن، على رغم خمالفتها اأهل هذه الدوائر على 

الذي  الوقت  بها  واأقامت  اجلديدة،  دائرتها  نزلت  هذا،  ونظري  قليلة.  اأو  اأمور كثرية 

دخولها  يدُعها  ومل  لب�شها.  واعتادت  لب�شتها،  التي  عبارتها  ر�شوم  م�شتبقية  اأقامته، 

دائرتها اجلديدة اىل تبديل �شمت اأو كالم اأو لبا�س اأو خمالطة، ورمبا زادت ر�شوخاً يف 

بع�س دوائرها من غري اأن ي�شعف ر�شوخها يف الدوائر االأخرى. ومل تخرجها »ال�شيا�شة« 

واالنق�شامات،  ال�شيع  تتجاذبها  ومل  اأطوارها.  اأو  ال�شائر  اليومي  طورها  عن  واأهواوؤها 

ومل تغرها، على ما اأعلم، »االبتكارات« واالآفاق الطالعة من وراء الغيوم )اأي ما حمله 

اأ�شحابه على ابتكارات واآفاق(.

اأن  اأن وداد �شختورة �شدرت، يف راأيها  ومل يكن هذا �شمماً وال حذراً خال�شاً. واأح�شب 

والتوطن.  واالإقامة  املدينة  بنت  هي  فالحيني،  وترب�س  اإم�شاك  عن  هذا،  اعتقادها 

واأخالها مل حت�شب يوماً اأن هواها ي�شلح ميزاناً تزن فيه احلوادث واالأفعال والنا�س، اأو 

اأن الهوى ي�شبق هذه وهوؤالء، اأو اأن احلياة معلقة يف انتظار ظهور اأو جميء ينفخ احلياة 

احلق يف حياة كاذبة. فعلى خالف هذه املزاعم، اأخالها حملت نرث احلياة املتوا�شعة على 

�شيافة �شادقة وكرمية. وال يدعو الع�رش وال�شيق والق�شور واملر�س واالأمل، واملوت 

ال�شغينة،  تخالط  فلم  كرمها.  اإنكار  اأو  االأوىل،  ال�شيافة  اإنكار  اىل  املطاف،  اآخر  يف 

الثابت  واإيقانها  مل�شتحقيها،  احلقوق  طلب  يف  اإحلاحها  الثوريني،  احلزبيني  ف�شيلة 

اإليها. وكان هذا  اأو غمطت »حقاً« يعود  اأنها �ُشلبت   
َ
بهذه احلقوق، على نحو ما مل تر

اأ�شمعها تتكلمها ومل  اإميان مل  من وداد فعل �شكر، على ما كانت قالت رمبا يف لغة 

اأ�شمعها تنكرها. و�شكرها، على �شاكلة اأفعالها االأخرى، متتمة خافتة ت�شتحي من جهر 

الفرح املقيم، وترى اجلهر اإدالالً ال يليق بـ »ال�شيد«، اأ�شحاب الفرح، كلنا، من عرفت 

و�شادقت ومن مل تعرف.
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يف تكرمي الرئي�شة وداد �شختورة التي

»ال ت�شاوم على حقوق الن�شاء«

يو�شف حاج علي

معر�س  يف  كلمة  اأي  �شديداً.  وحذراً  انتباهاً  ت�شتدعي  النعرفهم  الذين  عن  الكتابة 

اعرف  مل  مو�شوعيته.  املرء  وتفقد  حمله،  غري  يف  دعاًء  ت�شبحا  الت�شخيم  اأو  املبالغة 

الراحلة وداد �شختورة �شخ�شياً، ومل التق بها اأبداً. كل ما و�شلني عنها كان عن طريق 

ما قراأته وما �شمعته عنها، وهو لي�س بقليل. 

جريدة ال�شفري 7 ني�شان 2010

لكنها،  خا�س،  �شنف  من  الراحلة  لي�شت 

النا�س  نوع  من  جلياً،  يبدو  ما  بح�شب 

االآخر.  اإىل  بق�شاياهم  يلتزمون  الذين 

كانت  ق�شية.  من  اأكرث  حملت  وهي، 

ن�شوية،  ونا�شطة  ونقابية،  معلمة، 

وقيادية حزبية. وقد جنحت يف جميع هذه 

عارفوها،  يوؤكد  ما  بح�شب  االلتزامات، 

اختارت  التي  ال�شيدة  وكاأن  كرث.  وهوؤالء 

تتزوج  اأن  قررت  حياتها  طوال  العزوبية 

،اأو فلنقل، اأن تلتزم وتلزم نف�شها بجميع 

هذه الق�شايا. 

االأوني�شكو  ق�رش  اإىل  اأم�س  تقاطروا 

التكرمي  رف�شت  التي  هي  لتكرميها، 

تكلموا  الذين  قال  هكذا  حياتها.  طوال 

التي  حفالته  من  تهرب  كانت  عنها. 

لهم:  وتقول  »فولكلورية«  اعتربتها 

هو  للمنا�شالت  احلقيقي  »التكرمي 

على  اأ�رشوا  لكنهم  االإجنازات«.  بتحقيق 

بي�شاء  حتية  لها.  لطيفة  حتية  توجيه 

يف  قمي�شها  زينت  التي  الورود  بلون 

مة ت�رشف علىح�شور االأوني�شكو 
ّ
املكر

اأم�س )م�شطفى جمال الدين(
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ال�شورة العمالقة التي بثتها ال�شا�شة لها طوال مدة االحتفال. حتية بي�شاء ت�شبه باقة 

الورد التي الحت، يف ال�شورة نف�شها، والتي ما اأنزلت يدها التي رفعتها حتيي احل�شور 

فيها. حتية بي�شاء ت�شبه الورود التي زينت مقدمة امل�رشح اخل�شبي لق�رش االأوني�شكو.

واالأبي�س الكثري ظهر اأي�شاً  يف كلمات ع�شو قيادة »منظمة العمل ال�شيوعي« اأحمد جابر 

حينما قال: »يا رفيقة االأمل، نكتب لك باالأبي�س، الأنك احلرة اأبدا يف اختيار االألوان«. 

وكلمة جابر مل تخل اأي�شاً من الر�شائل ال�شيا�شية.

العواطف.  من  �شيء  �شي�شوبه  التكرمي  لكن  ومنظماً.  وهادئاً،  لطيفاً،  كان  اال�شتقبال 

عندما �شعدت فهمية �رشف الدين على امل�رشح، �شهقت مراراً خالل اإلقاء كلمتها. �شهيق 

مل يتوقف اإال بعدما �شالت دمعتها، فاعتذرت.

املتحدثات  يحت�شن  كان  ال�شيوعي«،  العمل  ل»منظمة  العام  االأمني  اإبراهيم،  حم�شن 

الواحــدة منهــن كلــمتها،  اأنهت  االأخرى. كلما  بالقرب منه، واحدة تلو  اللواتي جل�شن 

بادر اإىل الثناء عليها وتقبيلها. 

عريفة احلفل، ليلى مروة، ظلت تقول »رئي�شتنا« كلما حتدثت عن الراحلة. والت�شمية ال 

عالقة لها مبن�شب �شختورة كرئي�شة �شابقة لـ»التجمع الن�شائي الدميوقراطي اللبناين« 

بح�شب ما هو ظاهر، بقدر ما هي مرتبطة بنوع من االحرتام ل�شخ�شية الراحلة. 

وعلى امل�رشح رفعت الفتة حتمل �شورة حمامة حتمل وردة حمراء مبنقارها كتب عليها: 

»وداد �شختورة �شرندد قولك دائما: ال م�شاومة على حقوق الن�شاء«.

ك�رشواين،  زغيب  اإيزابيل  التجمع  لع�شو  وق�شيدة  ل�شختورة  حتية  �شمت  دقيقة  بعد 

حتدثت رئي�شة »املجل�س الن�شائي اللبناين« د. اأمان كبارة �شعراين فاعتربت اأن اأجمل 

ما يف �شختورة كان تفانيها للعمل، وتعففها عن اأي موقع يوؤدي اإىل الظهور. وقالت: 

نا�شلت يف  والطفل.  املعلم)ة(  لتح�شني ظروف  عديدة  تربوية  معارك  خا�شت  »لقد 

موؤمترات وم�شريات ومطالب لتح�شني و�شع املراأة يف لبنان. ومل تظهر ياأ�شاً اأو قنوطاً 

عند اقتتال االأخوة يف الوطن، و�شقوط القيم«.

وا�شتذكرت د. فهمية �رشف الدين، التي األقت كلمتي »اللجنة االأهلية ملتابعة ق�شايا 

املراأة« و»ال�شبكة الن�شائية اللبنانية« عبارات للراحلة يوم التقت بها للمرة االأوىل يف 

موؤمتر عن املراأة يف العام 1981. قالت �شختورة يومها: »على املراأة اأن تتعلم لت�شتطيع 

االقت�شادي  ا�شتقاللها  الأن  اأن تعمل  الذاتية. وعليها  باأحوالها  تكوين وعيها اخلا�س 
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يك�رش حدة التبعية التي ت�شعها فيها قوانني االأحوال ال�شخ�شية. وعلى املراأة اأن تهتم 

بال�شاأن العام، فداخل هذا الف�شاء توؤخذ القرارات وتر�شم اخلطط وتنفذ«.

وراأت رئي�شة »جلنة حقوق املراأة اللبنانية« ليندا مطر اأن الراحلة كانت قدوة يف جمال 

الرتبية، ومقدامة يف الن�شال النقابي. وقالت: »مل تاأبه يوماً لتداعيات مواقفها الثابتة 

واملحقة. يف رحاب الن�شاط اليومي كانت مثاالً، ويف قيادة العمل اجلماهريي اأ�شهمت 

مع زميالت لها يف تاأ�شي�س التجمع الن�شائي الدميوقراطي اللبناين الذي متكن بف�شل 

ن�شاطه وقيادته الواعية واحلكيمة ببناء مداميك من االإجنازات«.

واألقت اآمنة جربيل كلمة »االإحتاد العام للمراأة الفل�شطينية يف لبنان« واعتربت فيها 

اأحدثن تغيريا يف احلياة العامة، ويف جمال  اأن �شختورة واحدة من ن�شاء لبنان اللواتي 

ال�شعب  مع  وداد  تت�شامن  »مل  عنها:  وقالت  والن�شوي.  الوطني  الفكر  على  التعبئة 

الفل�شطيني وق�شيته العادلة ك�شعب الجئ اقتلع من اأر�شه و�رشد يف بقاع االأر�س فقط، 

لكنها اأحبت ال�شعب الفل�شطيني ودافعت عن ثوابته وعن حقه باأن يكون حراً يف دولة 

فل�شطينية م�شتقلة ذات �شيادة«.

الوجه  املعلمني  نقابة  يف  كانت  »وداد،  حمفو�س:  نعمه  املعلمني  نقيب  عنها  وقال 

املدين العلماين، الوجه النا�شط ن�شائياً، كانت عامل توازن �شمن املجل�س التنفيذي، 

توازن بني حما�س ال�شباب وتطرفهم النقابي... وبني هدوء و�شعي البع�س االآخر اإىل 

اإىل  العرب« قرر منحها  »اإحتاد املعلمني  اأن  اأحيانا«.واأعلن  براأيهم  الرابحة  امل�شاومة 

جانب حم�شن ميني، »و�شام املعلم العربي« خالل احتفال يقام يف متوز املقبل.

�شختورة  اأن  مرعي  جمانة  اللبناين«  الدميوقراطي  الن�شائي  »التجمع  رئي�شة  واأكدت 

اإنها  »عملت دوماً على بناء ومتكني كادرات قادرات على امل�شاركة يف �شنع القرار، 

»اإنها  وقالت:  معا.  اآن  وتدافع عنها ومتار�شها يف  قناعات  التي متلك  للمراأة  منوذج 

لتحقيق  الن�شال  معنى  املقنع  وكالمها  وعيها  وعمق  بهدوئها  علمتنا  التي  الثائرة 

امل�شاواة بني الرجال والن�شاء يف �شياق التغيري الدميوقراطي«.

التحليل  »بني  كلمته:  يف  جابر  اأحمد  ال�شيوعي«  العمل  »منظمة  قيادة  ع�شو  وقال 

الثبات يف  اأثمانه. بني  اإىل التربير، اخرتنا التحليل، وارت�شينا دفع  امل�شوؤول والفرار 

املوقع والتخلي عنه، ومغادرته، اخرتنا الثبات وقبلنا كلفته. بني االنحياز االجتماعي 

الوا�شح، واالنزياح ح�شب النرثيات اليومية ال�شيا�شية، اخرتنا االنحياز الواعي، وندعو 

اإىل حمل اأعبائه اجل�شام«. وقال: »التغيري، هدفنا امل�شرتك، ق�شاياه �شتى، ومواقعه 

متعددة، لكن امل�شائل التي تت�شل باإعادة بناء املجتمع املدين، حتتل مكاناً بارزاً فيها. 

يف هذا املجال املدين، نكتفي بالتفاتة، لها ما بعدها«.
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وداد �شختورة. 

م�شاركة يف اعت�شام  اأمام جمل�س النواب. 
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امل�شتقبل - االحد 29 ت�رشين الثاين 2009 - العدد 3496 - نوافذ - �شفحة 9

امل�شتقبل - االربعاء 7 ني�شان 2010 - العدد 3616 - 

حتية اىل املنا�شلة الراحلة

 وداد �شختورة يف االأوني�شكو:

قيادية رائدة طالبت بامل�شاواة واأعلت �شاأن الوطن

عالمة  تاريخياً  �شختورة  وداد  الراحلة  والرتبوية  والنقابية  الن�شوية  املنا�شلة  �شكلت 

الدفاع  �شبيل  يف  حياتها  وهبت  بحيث  والوطني،  الن�شائي  العمل  يف  ومميزة  فارقة 

االأحوال  قانون  وبتحديث  والعدالة  واحلرية  بامل�شاواة  واملطالبة  املراأة  حقوق  عن 

ال�شخ�شية، ونا�شلت للحفاظ على العي�س امل�شرتك واإلغاء الطائفية واإعالء �شاأن الوطن 

اأي مقابل، وكانت القيادية الثائرة واالإمراأة الرمز  واملواطن فاأعطت بال حدود ودون 

ومدر�شة لل�شلوك والقيم.

لوداد  »حتية  بعنوان  احتفال  اأم�س  اأقيم  وعطاءاتها،  الراحلة  الإجنازات  وتكرمياً 

اأحمد جابر، نقيب  ال�شيوعي  االأوني�شكو، ح�رشه ممثل منظمة العمل  �شختورة« يف ق�رش 

املعلمني نعمة حمفو�س، رئي�شة املجل�س الن�شائي اللبناين اأمان كبارة �شعراين رئي�شة 

جلنة حقوق املراأة اللبنانية ليندا مطر، ممثلة االحتاد العام للمراأة الفل�شطينية يف لبنان 

اآمنة جربيل، رئي�شة التجمع الن�شائي الدميوقراطي اللبناين جمانة مرعي وممثلة اللجنة 

الوطنية  االأحزاب  وممثلو  و�شفراء  الدين  �رشف  فهمية  املراأة  ق�شايا  ملتابعة  االأهلية 

واملنظمات  املدين  املجتمع  وجمعيات  منظمات  وروؤ�شاء  الفل�شطينية  والف�شائل 

االأهلية الن�شائية والرتبوية والنقابية.

�شعراين

واأرواح  �شختورة  روح  عن  �شمت  ودقيقة  مروة  ليلى  من  فرتحيب  الوطني  الن�شيد 

ايزابيل  ال�شاعرة  تلت  بعدها  العربي.  والعامل  لبنان  يف  الن�شوي  العمل  يف  الرائدات 

ك�رشواين ق�شيدة من وحي املنا�شبة وحتدثت �شعراين فاأكدت ان »لبنان خ�رش برحيل 

�شاأن  رفع  �شبيل  التي جهدت يف  والرتبوية  الن�شائية  احلركة  رائدات  اإحدى  �شختورة 

الق�شايا  وعلى  واالجتماعي  النقابي  العمل  على  وانفتحت  املراأة  وبخا�شة  االن�شان 

املبدئية للوطن، متحلية باملنطق واحلكمة والتحاور يف حل االأمور املعقدة«.
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ولفتت اىل »انها تفانت يف عملها وكانت منا�شلة بارزة يف �شفوف العمل االأهلي يف 

لبنان ومتيزت بالثقافة واملحبة وال�شدق وال�رشاحة وعملت جاهدة للحفاظ على العي�س 

امل�شرتك ولتحقيق امل�شاواة الكاملة للمراأة، ال �شيما واأن مقايي�س التقدم والتطور الأي 

جمتمع هو االعرتاف بطاقات املراأة.

�رشف الدين

الن�شائية  وال�شبكة  املراأة  ق�شايا  ملتابعة  االأهلية  اللجنة  كلمة  الدين  �رشف  واألقت 

اللبنانية، فتحدثت عن »مزايا �شختورة النادرة واأولها التوا�شع ال�شديد الذي مل يلغ 

قدرتها على ال�رشاحة وامل�شارحة واتخاذ مواقف �شجاعة وجريئة ولو كلفها ذلك غالياً، 

وثانيها ال�شفاء الذهني الذي كانت تتمتع به وتلك ال�شالبة املرنة التي اأهلتها لتكون 

مرجعاً لطي ملفات اخلالفات«.

وقالت: »كانت وداد مدر�شة لل�شلوك والقيم وكانت مثاالً لتلقي الفكر اجلديد ورحلت 

باكراً تاركة لنا اإرثاً كبرياً قوامه املحبة والتعاون وااللتزام«.

مطر

م�شتوى  على  كبرية  »خ�شارة  انها  موؤكدة  الغنية،  الراحلة  �شرية  عن  مطر  وحتدثت 

االن�شانية قيم  اىل �شفتها  اأ�شافت  التي  مبادئها  دافعت عن  واأنها  �شيما  ال  الوطن، 

وقد  واال�شتقالل،  وال�شيادة  والدميقراطية  واحلرية  والعلمانية  والتقدمية  امل�شاواة 

وهبت حياتها من اأجل حتقيق هذه املبادئ«.

وقالت: »كانت �شختورة قدوة يف الن�شال النقابي ويف الرتبية، ومل تاأبه يوماً لتداعيات 

وعروبته  لبنان  ا�شتقالل  عن  دفاعاً  الن�شال  �شنتابع  ونحن  واملحقة.  الثابتة  مواقفها 

و�شيادته ووحدته ولتاأمني امل�شاواة بني املواطنني وان�شاء الدولة العلمانية«.
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جربيل

واأ�شادت جربيل »بن�شال �شختورة الذي كان مبفهومها �شمتاً وق�شية حملتها ل�شنني 

و�شاركت بها على درب الدميوقراطية وحقوق املراأة االن�شانية، فكانت املدافعة عن 

احلقوق واملطالبة بها«.

واعتربت ان »الراحلة كانت رائدة من رواد العمل الن�شائي اللواتي اأحدثن تغيرياً يف 

احلياة العامة وتركت ب�شمات غنية ومتعددة، وقد حملت يف �شخ�شيتها �شفات الهدوء 

والتوا�شع والثقة بالنف�س واملرونة غري امل�شاومة واجلراأة والو�شوح يف الروؤيا، فكانت 

منا�شلة متر�شت يف الكفاح الوطني ونا�شلت من اأجل حقوق املراأة ونبذت الطائفية 

وعملت على اإلغائها وعلى املطالبة با�شتحداث قانون مدين لالأحوال ال�شخ�شية ي�شاوي 

بني اجلن�شني«.

باأن  حقه  وعن  ثوابته  عن  ودافعت  الفل�شطيني  ال�شعب  اأحبت  »�شختورة  ان  واأكدت 

يكون حراً يف دولة فل�شطينية م�شتقلة ذات �شيادة، وقد اأعطت بال حدود«.

حمفو�س

ب�شبابها  �شحت  التي  �شختورة  وداد  ي�شبهون  الذين  هم  »قالئل  اأن  حمفو�س  وراأى 

وعمرها و�شعادتها وبفر�شها يف �شبيل ال�شاأن العام دون اأي مقابل ويف �شبيل التغيري 

وبناء الدولة املدنية العادلة ال�شامنة للحقوق والرافعة من �شاأن املواطن الفرد«.

وقال: »كانت وداد يف نقابة املعلمني الوجه املدين العلماين النا�شط ن�شائياً، وكانت 

جتربة ن�شائية نقابية فريدة �شعت للم �شمل احلركة النقابية و�شاهمت يف احلفاظ على 

ما تبقى من العمل النقابي احلر ويف التزام ق�شايا الوطن وامل�شاواة والعمل الإعالء �شاأن 

الوطن ودولة احلق والقانون«.
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مرعي

ولفتت مرعي اىل ان »�شختورة تعاطت مع ق�شية املراأة كق�شية �شيا�شية جمتمعية 

م�شرية  حكاية  �شكلت  وقد  تقدمية،  حتررية  دميوقراطية  علمانية  وبروؤية  بامتياز 

اإمراأة رمز، فاعلة وموؤثرة، نا�شلت ب�شدق واميان �شد الظلم والتمييز والقهر والعنف 

لالأحوال  املدين  القانون  ا�شتحداث  �رشورة  وطرحت  الن�شاء  يطال  الذي  والتهمي�س 

اال�شالح  على  وا�رشت  الن�شاء،  باأو�شاع  والنهو�س  للتغيري  اأ�شا�شي  ك�رشط  ال�شخ�شية 

ال�شيا�شي والتغيري الدميوقراطي«.

وقالت: »انها معلمتنا الثائرة التي علمتنا بهدوئها وعمق وعيها وكالمها املقنع معنى 

الن�شال لتحقيق امل�شاواة والتي �شكلت اال�شتثناء للقيادية املرتفعة عن ال�شخ�شنة 

والفردانية ولعبت دوراً رائداً يف اعادة توحيد نقابة املعلمني يف القطاع اخلا�س«.

جابر

ووجه جابر »حتية اىل وداد التي اأجادت دميوقراطيتها فلم تاأ�رشها يف �شيا�شتها احلزبية 

ونقابيتها  لدميوقراطيتها  احلقيقي  االجتماعي  البعد  فبلورت  حزبيتها،  واأتقنت 

ون�شويتها«.

ولفت اىل ان »العلمانية لي�شت و�شفة �شعارية، بل انها م�شرية وعي ولن يكون مفوماً 

الدميوقراطية  اىل  والدعوة  �شيا�شياً  الطائفية  مقاعد  على  واجللو�س  علمانياً  النطق 

واالنتظار يف ردهات الرهانات االأهلية«.
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ال�شبت 10 ني�شان 2010 - ال�شنة 77 - العدد 24011 

50 عاما من الن�شال واالنحياز 

لق�شايا العمال واملهم�شني واملراأة

وداد �شـــخـــتــــورة: االأحـــــالم الــــواقـــعـــيــــــة 

يف تكرميها من قبل التجمع الن�شائي الدميوقراطي، ُو�شعت وداد �شختورة، االن�شانة 

والرتبوية والنقابية واملنا�شلة من اجل حقوق املراأة، حتت ال�شوء. من يعرفها من رفاق 

الدرب يدرك جيدا انها ال حتب حفالت التكرمي، ومل تتحول يوما »حالة اعالمية«. غري 

ان من عاي�شها واحبها ي�شعر بان من اقل االمور ان تكرم تلك ال�شيدة التي بقيت حتى 

اآخر حلظة من حياتها، رغم مر�شها املفاجئ، �شلبة ومتما�شكة، ال تتكلم عن نف�شها امنا 

عن روؤيتها اىل كيفية اكمال العمل من اجل تقدم او�شاع املراأة يف لبنان. فعلى فرا�س 

تق�شي  وامل�شرية  امل�شرية«.  اكمال  هو  املهم  مهمة،  ل�شت  »انا  تقول  كانت  املوت 

بالعمل احلثيث لتعديل قوانني االحوال ال�شخ�شية، فوداد �شختورة كانت توؤمن بان 

حترر املراأة يبداأ من احليز اخلا�س.

»ال ت�شت�شلمي للعنف،  اخرقي جدار ال�شمت« �شعار حلملة التجمع الن�شائي الدميوقراطي، 

اليها  اخرى معلقة يف بهو قاعة االجتماعات، ا�شيفت  من �شمن �شعارات ومل�شقات 

اأ�ش�شت هذا التجمع، وغّيبها املوت  التي  اليوم �شورة لوداد �شختورة مبت�شمة. وداد 

يف ت�رشين الثاين املا�شي، ال زالت حا�رشة يف اعمالها ويف �شمري من عاي�شها. وعلى رغم 

ان غيابها ال يعو�س، وفق القيمني على التجمع، يبدو ان حال ت�شامن كبرية يعي�شها 

املن�شوون حتت لوائه، وهناك ا�رشار على اكمال امل�شرية وامل�شي قدما يف هذا اخلط 

»حتى نحافظ على خطاب علماين دميوقراطي وان ال نرتاجع اىل ما هو �شائد«، »كانت 

وداد نقطة ثقة وتوازن يف التجمع ناجتة عن خربة«، »نعتقد اننا نحتاج اىل وقت حتى 

يبني التجمع �شخ�شا مبوا�شفات وداد«. فمن هي وداد �شختورة؟

ولدت يف 8 اآذار 1937. وكان ا�شدقاوؤها يحتفلون لها بعيد ميالدها بالقول »عيدك 

3 بواحد«، فهو ي�شادف اي�شا عيد املعلم، وفيه ا�شبح يحتفل بيوم املراأة العاملي. 

ميادين عدة تقا�شمت وداد العمل فيها، ربط بينها ال�شغف بالعمل على حتقيق العدالة 

وحقوق االن�شان، فمن التعليم اىل العمل النقابي واحلزبي ثم العمل من اجل ق�شايا 

املراأة. ما متيزت به يف �شلوكياتها العامة، يقول من عاي�شها وتعامل معها من احلركة 

الن�شائية، هو توا�شعها ال�شديد وقدرتها على اتخاذ املواقف واح�شا�شها باالآخرين. وما 

مييز �شخ�شيتها انها امراأة ا�شرتاكية ي�شارية منحازة اىل ق�شايا العمال واملهم�شني. 



132 

رة
تو

خ
�ش
د 

دا
لو

ة 
حتي

وداد �شختورة

مييزها  وما  عملها.  نواحي  كل  يف  م�شيطرة  االن�شانية  النفحة  هذه  ظلت  املعنى  بهذا 

اي�شا انها من القالئل يف اجلمعيات التي ن�شاأت قبل احلرب �شجعت ال�شبايا وال�شباب 

واعطتهم حيزا وا�شعا من احلركة. دخلت اىل الي�شار من باب وعيها للق�شايا االن�شانية 

واح�شا�شها املرهف، وهي ابنة عائلة »مرتاحة« تعلم ابناوؤها وبنى اغلبهم م�شتقبلهم 

خارج لبنان. وداد �شختورة مل تكن تتكلم عن نف�شها وعندما كانت ت�شاأل عن احوالها 

كانت تقول »ما تعتلو همي انا ماأمني حايل«. 

»حالة ميدانية«

احلركة  يف  عملها  وترية  زادت  ولكنها  التعليم.  من   2005 العام  يف  وداد  تقاعدت 

اخلروج  ا�رشع يف  ان  فبدل  التقاعد،  بعد  واحدة  �شاعة  تقول »ك�شبت  كانت  الن�شائية. 

�شباحا من املنزل اىل املدر�شة ا�شبح يف امكاين ان اتاأخر �شاعة ا�شافية قبل ان اتوجه 

اىل التجمع«.

العاملني  وفق  مييزها،  وما  هي.  لتربز  تعمل  تكن  ومل  الكادرات  ببناء  توؤمن  كانت 

لبناء  جهدا  بذلت  وقد  فيه.  البارز  الوحيد  ال�شخ�س  تكن  مل  انها  التجمع،  يف  معها 

قيادات، واعطت ادوارا »وكنَّ من اكرث اجلمعيات التي لديها وجوه نا�شطة يف احلركة 

الن�شائية«. مل تكن حتب الربوز وتهرب من التكرمي، فكانت دائما تعترب ان التكرمي 

هو بتحقيق االجنازات. كانت االنا غائبة لديها ومل تتحدث يوما عن حالها او عن حياتها 

اخلا�شة.«علمتنا ان نعمل على ابراز الـ »نحن« بدل الـ »انا«. واعطاء م�شاحة اكرب للحيز 

العام على احليز اخلا�س«. هكذا مل تتحول وداد �شختورة جنمة من جنوم ال�شا�شات او 

�شيدة �شالونات، ومل ي�شبها جنون العظمة بل ظلت تتنقل بني املناطق الحياء ور�شات 

التدريب والتحدث عن ق�شايا املراة املحقة كانت تعمل على االر�س، ومل تكن »حالة 

اعالمية« امنا »حالة ميدانية« ت�شهد لها الن�شاء واملعلمون يف بقع خمتلفة من لبنان. 

مثاليتها واقعية

ي�شفها من يعرفها باأنها حقيقية من دون ت�شنع ومتوا�شعة من دون مبالغة. املنطق 

التنظري وتتعاطى  الريا�شيات، فكانت تبتعد عن  غالب لديها. كيف ال وهي مدر�شة 

النقابي  العمل  اىل  التعليم  من  حياتها  نهج  املنطق  حكم  هكذا  مبنطق.  الوقائع  مع 

حيث كانت االرقام والوقائع ت�شري اىل غنب الحق بطبقة املدر�شني، اىل العمل املدين 

حيث املعطيات اي�شا ت�شري اىل غنب الحق باملراأة. مثاليتها واقعية اذ كانت تعترب ان 

الواقعية التي ت�شتلهم املثل العليا فهي  اما املنهجية  املثالية قد تقود اىل اخليبة 

الطريق ال�شحيح اىل حتقيق النجاح. وقد ادركت انها عرب التعليم ال تتعاطى مع ملفات 
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جامدة او مادة جافة فقط امنا تتعامل مع انا�س �شيكون لها ب�شمة يف التاثري عليهم. 

كانت قابلة للتنوع وتعدد االآراء وكانت اي�شا قادرة على التعبري عن موقفها من دون 

م�شاومة ومن دون عدائية او معاداة. وكان هدوءها يخفي القدرة على احل�شم. كانت 

امراة �شلبة ولينة يف الوقت عينه. ت�شتمع وتناق�س وتتقبل الراأي االآخر ولكنها قادرة 

على احل�شم. كانت جتمع موا�شفات �شعب جمعها ت�شعرين بحنانها ودفئها حتى لو 

كانت قا�شية معك. و يف العالقة اليومية معها ت�شعرك وداد بانها تريد جلميع العاملني 

معها ان يطوروا قدراتهم وي�شتفيدوا من فر�س التقدم. يقول من عاي�شها يف التجمع 

انها »�شاهمت يف ت�شكيل وعينا وتفكرينا وكانت تعمل معنا على بناء منطقنا وحججنا 

فكرنا  بناء  على  معنا  عملها  يف  تركز  وكانت  ق�شايانا.  عن  ندافع  ان  ن�شتطيع  حتى 

النقدي.« 

نحو حركة اجتماعية مطلبية

النقابي  والعمل  النقابية  خلفيتها  هو  الن�شائية  احلركة  يف  غريها  عن  وداد  مييز  وما 

واملطلبي. فعندها ان احلركة الن�شائية لن حتقق مكت�شبات ما مل تتحول حركة مطلبية 

�شاغطة. وهذه احلركة يجب ان ت�شم ن�شاء من الفئات كافة، حتى يكون لديهن القدرة 

على ال�شغط على �شناع القرار الإحداث التغيري. فاحلركة الن�شائية ال يجب ان تكون 

نخبوية. اآمنت بالتعدد والتنوع والهام�س احلر للحركة، اال انها كانت تعترب ان حتقيق 

املكت�شبات لن يتم ما مل تتوحد املطالب وان تعددت الن�شاطات. اعتربت ان حتقيق 

الفقريات  الن�شاء  باأو�شاع  بالنهو�س  حتما  مير  ان  يجب  اجلن�شني  بني  ما  امل�شاواة 

املهم�شات واملتو�شطات احلال، اذ ان النخب ال حُتدث الفرق يف العمل املطلبي. كانت 

احلركة  �شمن  امل�شكالت  ربط  من  ال�شيا�شية  روؤيتها  مّكنتها  �شيا�شيا،  نا�شطة  امراأة 

الن�شائية بال�شياق العام ال�شيا�شي، لذا كانت تعترب ان م�شكلة املراأة يف لبنان مرتبطة 

يف �شكل ا�شا�شي بتعديل قوانني االحوال ال�شخ�شية الذي ي�شطدم بالنظام الطائفي. 

كما ان الن�شاء ال ميكنهن ان يخرقن النظام من دون حراك دميوقراطي. وما مّيزها عمق 

حتليلها للم�شكالت االجتماعية بطريقة مرتبطة بالو�شع العام.

ما ا�شهم يف تطوير فكر واآلية عمل �شختورة متر�شها يف العمل النقابي الذي اتى بها اىل 

العمل احلزبي يف منظمة العمل ال�شيوعي ومنه انطلقت اىل العمل الن�شائي. 

اأحالم واقعية

وداد �شختورة احلزبية كانت تعرف كيف تر�شم اخلط الفا�شل ما بني انتمائها احلزبي 

وعملها العام الذي اتخذ اكرث من وجه لاللتزام واكرث من اطار تفاعلي. فكانت يف مواقع 
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العمل الدميوقراطي والن�شائي تطرح اال�شكاليات بنف�س �شيا�شي، ولكن من دون ان 

ال�شيا�شي تطرح  كانت من موقعها  اليه.  تنتمي  الذي  للحزب  تتكلم مب�شلحة فئوية 

م�شكالت املعلمني والن�شاء والفئات االجتماعية االخرى وفق م�شالح هذه الفئات ووفق 

روؤيتها ال�شيا�شية للحل ولي�س وفق روؤية احلزب. كانت تتميز بروؤيتها ال�شيا�شية دون 

فئوية وم�شلحة حزبية. َمن تعرف اىل وداد ادرك جيدا انها �شاحبة احالم كبرية »فبقدر 

نقا�شنا معها كنا ن�شت�شف انها �شاحبة حلم واقعي وقابل للتحقيق«. وكانت توؤمن بان 

ما من م�شتحيل يف حال عرفت احلركة الن�شائية ان تراكم جهودها وت�شتثمرها يف االجتاه 

ال�شحيح، لذا عندما بادرت اىل اطالق ال�شبكة الن�شائية كانت تهدف اىل الت�شديد على 

فكرة انه« كّلما ا�شتطعنا ان نراكم �شويا اجنازات �شنتمكن من بناء احلركة الن�شائية 

كحركة اجتماعية قادرة على التغيري.«

م�شار حياة

مل تكن �شختورة حتب الف�شل، وال حتى ا�شتعمال هذه املفردة يف التعبري ففي عقلها 

انه لي�س من جتربة فا�شلة امنا هناك م�شاع غري ناجحة. وكانت تنظر بايجابية اىل االمور، 

فال�شبكة الن�شائية التي عملت على ت�شكيلها اعتربتها جماال لتطوير النقا�س والروؤية. 

مل تكن تذكر كلمة ف�شل امنا عدم جناح. وكانت تردد �شحيح اننا مل ن�شتطع اىل االآن 

تغيري القوانني املجحفة بحق املراأة، امنا ا�شتطعنا ان نغري اجتاهات النا�س واأن نزيد 

من وعيهم. وكانت ترد عدم النجاح اىل املاأزق ال�شيا�شي الذي مير فيه البلد. فعندها 

واميان،  طاقة  لديها  كانت  للن�شاء.  اجنازات  يقدم  ان  ميكن  ال  الطائفي  النظام  ان 

وقد  تهمها  التي  االمور  اكرث  من  فهو  العمل،  تقومي  اما  التغيري.  تتوهم  مل  ولكنها 

اعتمدت هذا املنهج يف تقومي عمل »التجمع الن�شائي الدميوقراطي«. ومل تكن تفكر 

وكان  االآخرون.  يقومنا  كيف  امنا  التجمع،  يف  نحن  به  نقوم  ان  يجب  امر  التقومي  ان 

هناك تقومي خارجي دائما لعملنا. وهكذا كنا ن�شتند اىل التقومي امل�شتمر حتى نتمكن 

من ر�شد الفر�س املتاحة لنا للعمل والرتكيز على الدرو�س امل�شتفادة وتطوير نقاط 

القوة يف االجتاه ال�شحيح«.

حتى اآخر حلظة من حياتها كانت تاأمل بانها �شتعود اىل العمل. واجهت املوت بعقالنية 

وكرب، على ما يقول من رافقها يف ايامها االأخرية. »حتى يف اأكرث حلظات حياتها �شعوبة 

تقبلت مر�شها«. كنا ن�شعر اننا مت�شايقني ومقهورين ولكننا مل ن�شعر باأنها �شعيفة. 

هي ر�شمت م�شار حياتها وتقبلته، وان مل تكن قررت املر�س امنا واجهته بقوة ومن 

دون ا�شت�شالم«. غري ان اآخر ما كانت تتكلم عنه هو �رشورة اال�شتمرار يف الن�شال من 

اأجل اقرار قانون مدين لالحوال ال�شخ�شية.
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االأربعاء 07 ني�شان 2010 - ال�شنة 77 - العدد 24008

تكرمي لذكرى وداد �شختورة

»املنا�شلة االأمينة ال�شادقة العلمانية«

الن�شوية  املنا�شلة  النقابية  واحلركة  والعربية  اللبنانية  الن�شائية  احلركة  مت 
ّ
كر

والنقابية الراحلة وداد �شختورة يف احتفال حا�شد يف ق�رش االوني�شكو مب�شاركة ال�شفرية 

الربيطانية فرن�شي�س غاي، امل�شت�شار االول يف ممثلية فل�شطني ا�رشف دبورة، نقيب 

املعلمني نعمة حمفو�س، االمني العام ملنظمة العمل ال�شيوعي حم�شن ابرهيم، رئي�شة 

املجل�س الن�شائي اللبناين الدكتورة امان كبارة �شعراين، الدكتورة فهمية �رشف الدين، 

رئي�شة جلنة حقوق املراأة اللبنانية، رئي�شة االحتاد العام للمراأة الفل�شطينية يف لبنان 

املدين  املجتمع  ومنظمات  واحلقوقية  الن�شائية  املنظمات  من  جمع  اىل  جربيل،  اآمنة 

والقا�شيات  اجلامعات  ا�شاتذة  من  وجمع  الراحلة  وعائلة  اللبنانية  املناطق  من جميع 

ليلى  لالحتفال  وقّدمت  الوطني  بالن�شيد  االحتفال  افتتح  واملحامني.  واملحاميات 

مروة، واألقت �شعراين كلمة عن م�شرية �شختورة يف املجل�س واللجنة االهلية والتجمع 

الن�شائي الدميوقراطي وال�شبكة الن�شائية اللبنانية. وتلتها �رشف الدين بكلمة اأ�شاءت 

الف�شاء  اىل  املراأة  خروج  على  توؤكد  كانت  »التي  �شختورة  وداد  خطاب  على  فيها 

االأرحب«. وقالت ال�شيدة ليندا مطر: »وهبت وداد كل حياتها وكانت يف جمال الرتبية 

ويف الن�شال النقابي قدوة«. 

الن�شال مبفهومها كان ق�شية حملتها �شنني طويلة  الراحلة، »ان  وقالت جربيل يف 

و�شاركت بها على درب الدميوقراطية وحقوق املراأة االن�شانية«.

وقال النقيب حمفو�س: »كانت وداد يف نقابة املعلمني الوجه املدين العلماين النا�شط 

»التجمع  رئي�شة  وو�شفتها  التنفيذي«،  املجل�س  �شمن  توازن  عامل  وكانت  ن�شائياً، 

الن�شائي الدميوقراطي« جومانة مرعي باأنها »ن�شال متوا�شل، جت�ّشد يف �شخ�س امراأة 

منا�شلة ب�شدق واميان«.

واألقى احمد جابر كلمة منظمة العمل ال�شيوعي وفيها: »هويتنا الفكرية ووداد مفتاح 

قواه  ووهنت  اأزمته  تعّمقت  الذين  ي�شارنا  الي�شار،  �شمن  موقعنا  خ�شو�شية،  قراءة 

الي�شار  اأزمة  وان  العناوين  بني  يتخبط  فبات  الوطنية،  رقعته  وتقّل�شت  االجتماعية، 

النطق  يكون  لن  مفهومنا  وان  الكربى.  البلد  الأزمة  انعكا�س  هي  االجتماعية  وبيئته 

الن  ذلك  نقول  الدميوقراطية،  اىل  والدعوة  الطائفية  مقاعد  على  واجللو�س  علمانياً 

ال�شنة لهم يف ظالل  الطوائف وال  والدميوقراطيني حتت �شماء  للعلمانيني  ال �شم�س 

�شيوفها الالمعة الن�شال«.
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جريدة االأخبار  - االأربعاء 7 ني�شان 2010

وداد �شختورة  بني اجلذرّية 

النقابّية و»امل�شاومة« الرابحة

فاتن احلاج

�شختورة  وداد  رّددته  كالم  االإجنازات«،  بتحقيق  هو  للمنا�شالت  احلقيقي  »التكرمي 

مراراً، يف حياتها، للهروب من »فولكلور حفالت التكرمي«. لكن، يف غيابها، مل ت�شتطع 

يوم  واأ�شدقائها، فكان  دربها  ورفاق  اأن تفلت من حتية حمبيها  املنا�شلة  النقابية 

وداد. امل�شهد كاد يكتمل، اأم�س، يف ق�رش االأوني�شكو لو مل تغب كلمة اأ�رشة الراحلة عن 

االحتفال.

موؤّثرة،  لها  �شورة  عرب  بيدها  حُتّييهم  فوجدوها  وداد  ليحّيوا  املحتفون  اأتى  هكذا، 

ُعّلقت يف املكان. �شورة تذّكر اأمان �شعراين، رئي�شة املجل�س الن�شائي الدميوقراطي، 

»بقوة الراحلة التي مل تتزعزع حتى خالل مر�شها، فظلت مّتقدة االأمل، ت�شاأل من حولها 

عن امل�شتجدات من تعديل القوانني، يف داخلها دافع يكافح ب�شغف وينا�شد بهو�س 

ويتابع بر�شد«.

تقو  فلم  املراأة،  االأهلية ملتابعة ق�شايا  اللجنة  رئي�شة  نائبة  الدين،  �رشف  اأما فهمية 

يف  ذلك  كان  الهادئة«.  »بال�شبية  االأول  اللقاء  عن  احلديث  لدى  دموعها  حب�س  على 

عام 1981. يومها، قالت وداد: »على املراأة اأن تخرج من احلّيز اخلا�س الذي �شجنتها 

فيه قوانني االأحوال ال�شخ�شية اإىل احليز العام الذي ال يزال حكراً على الرجال«. كالم 

وا�شح، كالم مفيد، كالم اآخر اأثار ح�رشية �رشف الدين فكتبت مقالتها االأوىل عن املراأة 

وكان بداية ان�شغالها بق�شايا الن�شاء.

م 
ّ
يكر اأن  اأ�شعب  »ما  اللبنانية، تقول:  املراأة  رئي�شة جلنة حقوق  ليندا مطر،  وكادت 

بيننا  »حا�رشة  اأم�س  مة 
ّ
املكر اأّن  ا�شتدركت  لكّنها  غيابهم«،  يف  يحّبهم  من  االإن�شان 

كعادتها، فغياب وداد �شختورة ج�شدياً ال يحجب عنا �شرية حياتها الغنية«.

اأجادت دميوقراطّيتها فلم تاأ�رشها يف حزبّيتها واأتقنت حزبّيتها فبلورت نقابّيته الكلمة 

االحتاد العام للمراأة الفل�شطينية نكهة خا�شة يف االحتفال، وال �شيما حني حتدثت اآمنة 

جربيل عن عالقة الراحلة بالق�شية، »فوداد مل تت�شامن مع ال�شعب الفل�شطيني كالجئ 
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اأحبته ودافعت عن ثوابته وحقه باأن يكون حراً يف دولة  اأر�شه فقط، لكنها  اقتلع من 

فل�شطينية م�شتقلة ذات �شيادة«.

 ال تزال جربيل تذكر جيداً ذلك اليوم من اآب 1982 حني تدخلت وداد على اأثر ورود 

معلومات، اإىل االعت�شام الن�شائي يف اجلامعة االأمريكية �شد ح�شار بريوت، عن مغادرة 

اأتفهم  واأنا  �شعب  الو�شع  اأّن  »�شحيح  فقالت:  الفل�شطينية،  التحرير  منظمة  قوات 

خوفكم من املجهول، لكن اأنتم �رشكاوؤنا يف امل�شري واأمانة يف اأعناقنا ونحن جاهزون الأي 

م�شاعدة تخفف من اأملكم«.

التي  وداد،  »كانت  النقابية:  وداد  عن  فتحدث  حمفو�س  نعمه  املعلمني  نقيب  اأما 

اختلفنا معها كثرياً، عامل توازن للنقابة بني حما�شة ال�شباب وتطرفهم النقابي وبني 

هدوء و�شعي البع�س االآخر اإىل امل�شاومة الرابحة براأيهم اأحياناً«.

اأحالم  »بحكاية  وداد  الدميوقراطي،  الن�شائي  التجمع  رئي�شة  مرعي،  جمانة  وو�شفت 

ن�شالها  وجتربة  وعيها  مّكنها  وقد  للن�شاء،  الكاملة  املواطنة  اأجل  من  الواقع  حتاكي 

على  وا�شتع�شائه  الطائفي  ال�شيا�شي  النظام  ببنية  واقعهّن  ربط  من  ال�شيا�شي 

االإ�شالح«.

اأجادت  التي  »الرفيقة  وداد  ال�شيوعي،  العمل  منظمة  قيادة  ع�شو  جابر،  اأحمد  وحّيا 

البعد  فبلورت  حزبيتها  واأتقنت  احلزبية  �شيا�شتها  يف  تاأ�رشها  فلم  دميوقراطيتها 

االجتماعي احلقيقي لدميوقراطيتها ونقابيتها ون�شويتها«.
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وداد 
نعمة 

�شختورة.

وداد 
نعمة 

�شختورة.
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مواليد:    8 اآذار 1937.

اجلن�شية:   لبنانية

التح�شيل العلمي: 

الريا�شيات  درا�شة  مركز  من  الريا�شيات  علوم  يف  اإح�شاءات  دبلوم 

الفرن�شية.

العمل:

- بداأت يف ميدان تعليم الريا�شيات يف ال�شفوف التكميلية يف املدار�س 

اخلا�شة منذ عام 1955 لغاية 2004.

يف جمال الن�شاطات النقابية:

- تر�ّشحت عام 1961 النتخابات جمل�س نقابة املعلمني يف لبنان واأ�شبحت 

ع�شوة فيه لغاية 2004.

- مثلت نقابة املعلمني يف مكتب املعلمني يف لبنان الذي ي�شم الهيئات 

النقابية التعليمية يف املدار�س الر�شمية واخلا�شة.

-مثلت نقابة املعلمني يف الهيئات التن�شيقية النقابية على م�شتوى لبنان.

العرب، كذلك  اإطار احتاد املعلمني  -�شاهمت يف عدد من املوؤمترات يف 

مثلت نقابة املعلمني مبوؤمتر الفرانكوفون.

-ع�شو يف املجل�س االقت�شادي- االجتماعي.
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يف جمال الن�شاطات الن�شائية: 

- اأ�ش�شت مع زميالت لها »التجمع الن�شائي الدميقراطي اللبناين«، حيث 

رئا�شة   1978 عام  وتولت   ،1976 عام  للرئي�شة  نائبة  البداية  يف  كانت 

»التجمع الن�شائي الدميقراطي اللبناين« وظلت حتى رحيلها.

- عام 1990 حتى العام 1996 كانت ع�شو يف الهيئة االدارية يف املجل�س 

الن�شائي ورئي�شة جلنة االعالم.

- عام 1996 كانت ع�شو يف الهيئة االدارية للجنة االهلية ملتابعة 

ق�شايا املراأة.

- عام 2003 كانت ع�شو موؤ�ش�س لل�شبكة الن�شائية اللبنانية.


