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تزامن ي��وم امل��رأة العاملي ه��ذا العام
م ��ع س �ج ��ال ح� ��ول «س� ��رق� ��ة» ع�ي��د
امل � ��رأة ،ال ��ذي ح� ّ�ول��ه ق��ان��ون لبناني
عيدًا لألبجدية .املعطيات املتوافرة
ح��ول امل��وض��وع ال ت��وح��ي ب��وج��ود
«مؤامرة» تستهدف املرأة .املشكلة
ّ
كلها تكمن ف��ي أن أح �دًا م��ن ن��واب
لبنان الـ  128ال يعرف ،أو لم يتذكر،
أن للمرأة عيدًا تحتفل به في الثامن
من آذار .وربما ك��ان ال�ن��واب الذين
ي� �ش ��ارك ��ون ف ��ي إح �ي��ائ��ه س��اب �ق��ًا،
ي�ع�ت�ق��دون أن �ه��م ي �ل� ّ�ب��ون دع ��وة إل��ى
م�ن��اس�ب��ة اج �ت �م��اع �ي��ة ت�ح�س��ب في
رصيدهم االنتخابي الحقًا.
ل�ك��ن اس�ت�ب�ع��اد ن�ظ��ري��ة «امل ��ؤام ��رة»
ح��ال �ي��ًا ال ي�ن�ف��ي اح �ت �م��ال ال�ل�ج��وء

إليها الحقًا .ذلك أن غضب النساء
ال �ي��وم ،ي�م�ك��ن اح �ت ��واؤه م��ن خ�لال
املبادرة إلى اقتراح تعديل للقانون
ينقل عيد األبجدية إل��ى ي��وم آخر.
ت �ع��دي��ل ق ��د ي �م� ّ�ر س��ري �ع��ًا ،ب �م��ا أن

الدولة اللبنانية ّ
تحب األعياد (من
دون عطل؟) وتخترعها .وبما أن
ما تطلبه النساء هذه املرة ال ّ
يهدد
أح � �دًا .ال ي�م�ن��ح أوالده � ��ا وزوج �ه��ا
الجنسية ،ال يحميها م��ن العنف،

ال يمنحها ح��ق حضانة أطفالها
أو ح �ت��ى ف �ت��ح ح �س ��اب م�ص��رف��ي
لهم ،إلخ .هو مجرد تطبيق اللتزام
لبنان االحتفال بيوم املرأة العاملي،
ي �س �ت �ع �ي��ض ب � ��ه رب � �م� ��ا ع � ��ن ع ��دم

تطبيقه ات�ف��اق�ي��ة «ال �س �ي��داو» ،التي
ّ
وقعها أيضًا وإن مع تحفظات.
ي �م �ك��ن ال � �ت � �ف ��اؤل م� ��ن ال � �ي� ��وم إذًا،
والقول إن نساء لبنان سيحتفلن
ف��ي  8آذار  2013بتحقيق إنجاز
يومهن .ه� ّ�ن اللواتي ّ
ّ
كن
استعادة ّ
يحتفلن ك��ل ع��ام ،ع��ادة ،بالتذكير
بحقوقهن امل �ه��دورة واس�ت�ع��راض
م �ش��اري��ع ال� �ق ��وان�ي�ن ال �ت ��ي ي�ط��ال�بن
ب��إق��راره��ا ّ
للحد م��ن التمييز ال��ذي
ّ
يتعرضن له.
التفاؤل ،ذلك
بل يمكن اإلكثار من ّ
أن يوم امل��رأة  2013سيحل عشية
االن� �ت� �خ ��اب ��ات ال �ن �ي��اب �ي��ة .ك �ث �ي��رون
س� ُ�ي��رض��ون ال�ن�س��اء ع�ب��ر السماح
ّ
لهن بالحديث عن «إنجاز» حققنه
 ...ق �ب ��ل ال� �ت ��وج ��ه إل � ��ى ص �ن��ادي��ق
االقتراع.

المرأة تريد
نساء في معترك النقابات
اعتبارات كثيرة تقف وراء عدم
االستفادة الجدية من اإلمكانات
القيادية للنساء العامالت.
هؤالء ُيستبعدن ً عن مواقع
القرار النقابي تارة عبر التهديد
بالصرف ،وطورًا عبر التدخالت
العائلية .وأحيانًا يكون السبب
عدم الوعي لدى الزمالء الرجال
في العمل ،أو عدم الجرأة لدى
النساء على خوض املعترك
ّ
وتبوء املسؤولية
فاتن الحاج
وردة ب � �ط ��رس إب� ��راه � �ي� ��م .ي �ص �ع��ب ع�ل��ى
دارسي الحركة النقابية في لبنان تجاهل
اسم هذه املرأة .يحضر طيف هذه العاملة
في كل األدب�ي��ات النقابية .يذكرها مؤرخ
ال �ح ��رك ��ة ج � ��اك ك � ��والن ف ��ي م� �ع ��رض س��رد
وق��ائ��ع «اإلض � ��راب ال��دم��وي ل�ع�م��ال شركة
ال��ري�ج��ي» ع��ام  .1946يومها ،ق��ررت إدارة
ً
ال �ش��رك��ة ص ��رف  24ع ��ام�ل�ا ،وط �ل �ب��ت دع��م
«ال��درك» لكسر تحرك دام أسبوعني وبلغ
أوج��ه ف��ي  27ح��زي��ران .ظهيرة ذاك اليوم،
أل � �ق ��ت ال � �ع� ��ام �ل�ات ب��أن �ف �س �ه��ن أرض � � ��ًا ف��ي
ط��ري��ق ش��اح�ن��ة دخ �ل��ت م��رك��ز ال�ش��رك��ة في
ف ��رن ال �ش �ب��اك ،ال� ��ذي ك ��ان ي �ح��رس��ه رج ��ال
ال � � ��درك ،إلخ � ��راج اإلن � �ت ��اج .ع �ن��ده��ا أع�ط��ي
األم��ر بإطالق ال��رص��اص .وكانت حصيلة

الصدام أن استشهدت وردة وجرح  29من
رفاقها ،وتمكنت الشاحنة من املرور.
وف ��ي ال�ت�ف��اص�ي��ل ال �ت��ي ت��روي �ه��ا ال�ن�ق��اب�ي��ة
واألس�ت��اذة الجامعية د .م��اري الدبس أن
«بعض العمال تراجعوا ،فصرخت فيهم
وردة أن ع � ��ودوا إل ��ى أم��اك �ن �ك��م واث �ب �ت��وا
ف �ي �ه ��ا .ف � �ج� ��أة ،ت� �ق ��دم أح � ��د أف� � � ��راد ال � ��درك
ووج ��ه ب�ن��دق�ي�ت��ه إل��ى ص��در وردة وأط�ل��ق
ال �ن��ار .سقطت وردة أول شهيدة للطبقة
ال�ع��ام�ل��ة ع�ل��ى أي ��دي ش��رط��ة وط�ن�ه��ا ،لكن
استشهادها ل��م يذهب س��دى ،فبعد حني
حققت هذه الطبقة إنجازها بفرض إقرار
قانون العمل».
ال �ي��وم ،ي�س� ّ�ج��ل إس �ه��ام امل� ��رأة ف��ي ال�ح��رك��ة
ال�ن�ق��اب�ي��ة ت�ق��دم��ًا ب�ط�ي�ئ��ًا .ل��م تتغير كثيرًا
النتائج التي خرجت بها دراسة ميدانية
أعدتها ال��دب��س ع��ام  2003ع��ن واق��ع امل��رأة
ال �ع��ام �ل��ة وامل ��وظ �ف ��ة ودوره � � ��ا ف ��ي ال �ق ��رار
ّ
النقابي .تقول الدراسة إن بعض النقابات
واف �ق��ت ع �ل��ى ت �ب� ّ�وء امل � ��رأة م��واق��ع ق�ي��ادي��ة
فيها ،إنما من دون أن ترفق ذلك بمطالب
نسائية فئوية تساعد امل��رأة في نضالها
م��ن أج��ل إل�غ��اء التمييز ف��ي مجال العمل.
أما البعض اآلخر من النقابات ،فوضعت
توجهات «نسائية» في برامجها ،من دون
السماح للنساء باملشاركة في القرار.
لكن هذا الواقع ال يحجب ،بالطبع ،تجارب
نقابية نسائية غنية ،أو«أليمة» ،كما هي
ح ��ال ت�ج��رب��ة امل��وظ �ف��ة ف��ي ال�ب�ن��ك امل��رك��زي
س�ه��ام ق ��اووق.امل ��رأة خ��اض��ت بعد الحرب
األهلية انتخابات نقابة موظفي املصرف،
م� �ع� �ت� �م ��دة ع� �ل ��ى خ �ل �ف �ي �ت �ه��ا ال �س �ي��اس �ي��ة
والنقابية في العمل مع الشرائح العمالية.
الحلم كان كبيرًا بعد  3سنوات من اإلعداد

ل�لاس �ت �ح �ق��اق ،ع �ب��ر ت��أل �ي��ف ش �ب��ه تنظيم
دي �م��وق��راط��ي ل �ت �ط��وي��ر ال �ع �م��ل ال �ن �ق��اب��ي،
وتمكنت مع  3من زمالئها «املناضلني»،
إث��ر انتخابات حماسية ،من خ��رق قواعد
ال�ل�ع�ب��ة امل��ذه�ب�ي��ة وال��وص��ول إل��ى مجلس
النقابة ،لكن ق ��اووق ل��م تتأخر لتكتشف
ُ
ً
أن مثل هذه اللعبة ال تكسر طويال ،بدليل
عضوًا،
أنها وجدت نفسها وحيدة بني ّ 11
ح�ين ق��ررت الترشح للرئاسة ليس ألنها
ام��رأة ،بل ألنها تحمل قناعات ال تصرف
عند أمراء الطوائف.
ف��ي نقابة ع�م��ال الخياطة ،تمرست ليلى
وردان��ي ّ 20عامًا قبل أن يكتشف صاحب
املعمل أنها تمتهن العمل النقابي ،وذلك
بسبب أخذها إجازة.
حني قرر أن يطردها ّ
يومها ،شعرت ليلى بأنها محمية وقوية
ويحسب لها حساب ألنها نقابية .الالفت
م��ا تقوله لجهة مفاتيح النجاح ف��ي هذا
امل �ع �ت��رك «أع� � ��رف ح �ق��وق��ي ج� �ي� �دًا ،أخ �ت��ار
ال��وق��ت املناسب للحفاظ عليها ،أتعاطى

وضعت النقابات توجهات
«نسائية» من دون السماح
بتبوء القرار
للمرأة ّ

ب��دب�ل��وم��اس�ي��ة ف�لا أح� � ّ�رض وال أق ��ف وراء
م �ت��راس» .ل�ش�ه�ن��از ال��زي��ن ق�ص��ة مختلفة.
ف��امل��رأة ال�ت��ي تشغل ال�ي��وم منصب عضو
امل� �ج� �ل ��س ال �ت �ن �ف �ي ��ذي الت � �ح� ��اد ال �ط �ب��اع��ة
واإلعالم دخلت االتحاد الوطني لنقابات
ال �ع �م ��ال م��وظ �ف��ة إداري � � ��ة ل �س �ن ��وات ع ��دة،
عايشت خاللها رموزًا نقابية أمثال الياس
ال � �ب ��واري وال� �ي ��اس ال �ه �ب��ر وح �س �ي��ب عبد
ال�ج��واد وأدي��ب بوحبيب ون�ق��وال اللحام،
ون�س��اء م�ن��اض�لات أم�ث��ال وداد شختورة
وليندا مطر .وشاركت ،كما تقول ،في كل
ال�ت�ح��رك��ات النقابية ل�ل��دف��اع ع��ن مصالح
ال �ع �م��ال .ال ت�خ�ف��ي ال ��زي ��ن ش �ع��وره��ا ،في
أواخ� ��ر ال�ت�س�ع�ي�ن�ي��ات ،ب��اإلح �ب��اط ال�ن��ات��ج
ع��ن ت�س��وي��ة ن�ه��اي��ة ال �ح��رب وت��راج��ع عمل
األحزاب العلمانية .في هذه الفترة تعرفت
إل��ى د .غ�س��ان صليبي ،املنسق االقليمي
ل�ل�ات� �ح ��اد ال � ��دول � ��ي ل� �ل� �خ ��دم ��ات ال� �ع ��ام ��ة،
وال�خ�ب�ي��ر ال ��دول ��ي ف��ي ال �ت��دري��ب ال�ن�ق��اب��ي
«وع �م �ل �ن��ا م �ع��ًا ل �ت �ع��زي��ز ق � ��درة ن�ق��اب��ات�ن��ا
على تحقيق مطالبها ،ووض�ع�ن��ا برامج
ع �م��ل ل �ت �ط��وي��ر م �ش��ارك��ة امل � ��رأة م ��ن خ�لال
إل��زام االتحاد كل النقابات املنتسبة إليه
ب�ت�م�ث�ي�ل�ه��ا م�ن��اص�ف��ة م��ع ال ��رج ��ل ،ت�ك��وي��ن
لجان نسائية في النقابات ،إلخ».
أم��ا ان �خ��راط ال�ن�ق��اب�ي��ة بهية بعلبكي في
رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي،
فكان ام�ت��دادًا طبيعيًا لنشاطها الطالبي
في كلية التربية ونضاالت السبعينيات،
ع �ل��ى ح ��د ت �ع �ب �ي��ره��ا .ه ��ي ال� �ي ��وم ت�ش�غ��ل
منصب أمينة الشؤون التربوية في رابطة
ان �ت �خ �ب��ت ل �ع �ض��وي��ة ه�ي�ئ�ت�ه��ا اإلداري � � ��ة 6
مرات ،ورأست مكتب بيروت أكثر من مرة.
تؤمن بعلبكي بأنه ليس هناك ف��رق بني

رج��ل وام ��رأة ف��ي التمثيل الديموقراطي،
فالنقابي يحتاج فقط إلى إتقان مهارات
التواصل مع القاعدة واإلحاطة بتفاصيل
قضايا من يمثلهم والقدرة على متابعتها
وتوضيحها .تجزم بأنها لم تستند يومًا
إل��ى طائفة أو ح��زب ،وك��ل م��ا حققته كان
ب�ج�ه��ده��ا ال�ش�خ�ص��ي وم �س��اع��دة زوج�ه��ا،
لكون العمل النقابي ّ
تطوعيًا ،ويأخذ من
وق��ت امل��رأة من دون أن يراعي االلتزامات
ال� �ع ��ائ� �ل� �ي ��ة ،وت � �ح� ��دي � �دًا ل �ج �ه ��ة م ��واع �ي ��د
االجتماعات .تفتخر بأنها أسهمت عبر
الرابطة في تعديل قانون مساواة املوظف
باملوظفة في تقديمات تعاونية موظفي
الدولة.
ه� ��ي امل � � �ه � ��ارات ال� �ق� �ي ��ادي ��ة ن �ف �س �ه��ا ال �ت��ي
تحدثت عنها بعلبكي جعلت من د .كلير
غ �ف��ري زب�ل�ي��ط ع�ل��ى رأس ن�ق��اب��ة دخلتها
بالصدفة .فنقيبة املمرضات واملمرضني
ل ��م ت �خ��ض م �ع��رك��ة ان �ت �خ��اب �ي��ة ،ب ��ل ن��ال��ت
إج�م��اع زمالئها على ت�ب� ّ�وء املنصب ،لكن
س �ب��ق ل��زب�ل�ي��ط أن ان�ت�خ�ب��ت ف��ي أك �ث��ر من
موقع ق�ي��ادي ،فقد كانت مندوبة لصفها
أيام الدراسة الجامعية ،ثم عينت عميدة
لكلية التمريض في الجامعة اليسوعية.
ت �ع �ل��ن ش �غ �ف �ه��ا ب��ال �ع �م��ل ع �ل��ى ال �ق��وان�ي�ن
وت�ح�س�ين ش ��روط ع�م��ل امل �م��رض�ين .ت��ذك��ر
أن الدنيا قامت ول��م تقعد عندما انتخب
ً
الرئيس األول للنقابة رجال فيما  % 80من
الجسم التمريضي إناث ،لكن تبدو اليوم
راضية عن التمثيل النسائي في النقابة:
الرئيس و 8عضوات من أصل  .12وبينما
والتزامهن
تثني على فعالية العضوات
ّ
ب �ح �ض��ور االج �ت �م��اع��ات ،ت �ج��زم ب��أن �ه��ا ال
تنتخب امرأة ملجرد أنها امرأة.

