
فـي غـــــــــوانــــــــــزهـــــــــو وواجنــــــــــو في
.وحــصـلت في عـام 2012 عــلى الــصـ
لـقب (دام) وهو أرفع لقـب تمنحـه ملكة
بــريــطــانـيــا لــلــنـســاء بــاإلضــافـة إلى

العديد من اجلوائز.
وشــــددت حـــديــــد في عـــدة مــــقـــابالت
تـلفزيـونية عـلى فخرها بـكونهـا عربية
عـــراقــيـــة مـــعــربـــة عن رغـــبــتـــهــا في
ـــــــشــــــــاركـــــــة فـي إعــــــــادة بـــــــنـــــــاء ا
الـعـراق.وتـوفـيت حديـد عن عـمـر نـاهز

65 عاما إثر أزمة
قـــــلــــــبـــــيـــــة في
مــــســــتــــشــــفى
بـــــالــــواليــــات

تحدة. ا

ـبـاني مــنـزلي فـنــكـست األعالم عــلى ا
الــرسـمـيــة فـيــمـا وقف الـوزراء دقــيـقـة
صــــمت خـالل اجـــتــــمــــاع احلـــكــــومـــة

األسبوعي.
والـعام الفـائت قتلت 28 امـرأة من قبل
شــركــائـهـن او شـركــائــهن الـســابــقـ

بـحــسب مـا تـقـول مـنــظـمـات حـقـوقـيـة
نـسوية. وقالت وسائل إعالم محلية إنّ

 12امرأة قتلن هذا العام.
وكـتب رئـيـس الوزراء الـبـرتـغـالي عـلى
تــويــتــر أنّ "الــعــنف يــجب أن يــتــوقف
وهــذا حتـد جـمـاعي لــكل مـجـتـمع وكل
شـخص بـيـننـا" مـضـيفـا أن "اسـتـذكار
الـضـحايـا هـو أول خطـوة نـحو اتـخاذ

موقف".
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عالم يكون منزال للجميع".
رأة هي وقـال الـبـابـا في الفـاتـيـكـان "ا
الــتي جتــعل الــعـالم جــمــيال وحتـرسه
وحتــافظ عــلـيـه حـيــا. هي حتــمل إلـيه
الـنــعـمـة الـتي جتـعل األشـيـاء جـديـدة
(...) وشــجــاعــة بــذل الــذات" كــمـا ورد
عـلى مـوقع الـفـاتـيكـان.وأضـاف احلـبر
األعـظم "السالم هو امرأة يولد مجدّداً
وعــلـى الــدوام من حــنــان األمــهــات ...
لـذلك فـإن حلم الـسالم يـتحـقق بـالنـظر
ــرأة. وبــالـتــالي فــإن كـنــا نــهـتمُّ إلى ا
ـسـتقـبل لـلـمـسـتـقـبل وإن كـنـا نـحـلم 
سالم يـنـبـغي علـيـنا أن نـفـسح اجملال

للمرأة".
ومـنــحت فـرنـسـا جـائـزة سـيـمـون فـيل

اجلـمـعة لـلنـاشطـة الـكامـيرونـية آيـسا
دومـــارا نــغــاتــانـــســو الــتـي تــنــاهض
الـــزواج الـــقــســـري وأشــكـــال الـــعــنف
األخـرى ضد الفـتيات والنـساء منذ 20
عـامـا.ومع تـسـلـمـهـا اجلـائـزة الـبـالـغة

 100الف يورو (112 الف دوالر)
وأهــدت نـغـاتـانـســو اجلـائـزة "جلـمـيع
الـــنــســاء ضـــحــايــا الـــعــنف والــزواج
القسري" ومن هربن من جهاديي بوكو
حـرام الذين ينشطـون في غرب افريقيا
بـعد ان ظهـروا الول مرة في ينيـجيريا

قبل عشر سنوات.
ÍdÝ« nMŽ

واعــلـنت الــبـرتــغـال اخلـمــيس احلـداد
على النساء اللواتي قض جراء عنف
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زاح لـكـن نـشـطـاء نددوا إال مـن بـاب ا
ب"كـــراهـــيــتـه لــلـــنـــســاء" واعـــتـــبــروا
تصريحاته "غير مقبولة" مشيرين إلى
احــــصــــاءات تـــظــــهــــر زيــــادة حـــاالت
ــئــة في االغــتــصــاب بــنــســبـة  153بــا
الــبالد مــقــارنــة بــالــعــقــد الــذي ســبق

وصوله السلطة.
وتــتـــعــرض امــرأة او طــفل كل ســاعــة

لالغتصاب في االرخبيل اآلسيوي.
وفـي بيـونـغ يانـغ يـزدهـر بيـع الـزهور
ي للمرأة الذي يعد يوم في الـيوم العا
عـطــلـة رسـمـيـة في كــوريـا الـشـمـالـيـة.
ويــتـدفق الــزبـائـن عـلى احملــال لـشـراء
بــاقـات الــزهـور ألمـهــاتـهم وزوجــاتـهم

وأقاربهم واصدقائهم.
…—u¦ « ÊU —«

ـــيــزة في كــوريــا ولــلـــمــرأة مــكــانــة 
الـشمالـية وينـسب الى مؤسس البالد
كـيم ايل سونغ قوله "في بالدنا النساء

مسؤوالت عن أحد أركان الثورة".
ولـسـونغ جد زعـيم البالد احلـالي كيم
جـونغ أون عبارات رسـخت في الذاكرة
ـقــاتـلـة الــكـوريــة الـشـمــالـيــة مـنـهــا "ا
الـثــوريـة الـتي ال تـقـهـر" و"إذا الـتـزمت
الــنــسـاء مــنـازلــهن وبــقـ بــعــيـدا عن
كن الـعـمل واحلـياة الـتـنـظيـمـيـة فال 

أن يكن ثوريات".
ـيـا أكـثر مـن ثالثة وتـؤدي الـنـسـاء عـا
دفوعة في العمل همات غيـر ا أربـاع ا
ــتـوسط أربـع سـاعـات و25 ــنـزلي  ا
دقـيقـة يوميـا فيـما يؤدي الـرجال فقط

مهمات تستغرق ساعة و 23 دقيقة.
ـنـظـمــة الـعـمل الـدولـيـة وذكـر تــقـريـر 
ـتــحـدة أنّ "الـتـقـسـيم الــتـابـعـة لأل ا
ــنـزل بـ ــتـوازن لــلـعــمل في ا غــيـر ا
الـرجـال والـنـسـاء هـو أحـدى الـسـمات
." ساواة ب اجلنس البارزة لعدم ا

بــاريس  – لـــنــدن - بــغــداد (الــزمــان )
شـــهــد الــعــالم امس 8 آذار مـن كل عـام
مــســيـرات واحــتــجـاجــات وإضــرابـات
وصــوال الى إصــدار دراســات احــتــفـاء
ي لــلــمـرأة فـي مـســعى بــالــيــوم الــعــا
لـتـكــثـيف وتـنـسـيق اجلـهـود لـتـحـقـيق

ساواة مع الرجل. ا
ـنـاسـبة في مـا يـأتي بـعض فـعـاليـات ا

ية: العا
لــلــعــام الــثــاني عــلى الــتــوالي نــفـذت
االسـبانيات اضرابـا اجلمعة في ارجاء
الـــبالد في حتـــرك يـــأمــلـن بــأن يـــكــون
ــاضــيــة حـ نــزلت بــحــجم الــســنــة ا
ماليـ الـنسـاء الى الشـارع للـدفاع عن
حــقـوقـهـن. ويـشـمل االضــراب راهـبـات
وصــحــافـيــات وحــتى رئــيــسـة بــلــديـة

مدريد مانويال كارمينا.
وضوع حاضرا بـقوة منذ أيام وبـات ا
في بــلــد يــضم حــركــة قـويــة مــطــالــبـة
ـرأة واتـخذ بـعـدا سـيـاسـيا بـحـقـوق ا
ي للـمـرأة قـبل أسـابيع في الـيـوم الـعـا
من انـتخـابات تـشريـعيـة مبـكرة في 28

نيسان.
وقـال رئـيس الوزراء االشـتراكي بـيدرو
سـانـشـيـز في تـغـريـدة "نـريـد اسـبـانـيـا
داعـمة حلقوق النساء ألنه فقط بفضل
(احلـركة) الـنسـائيـة سنـنهي عـنف قوة
ــســاواة الـــعــضالت ونـــحــصل عـــلى ا

احلقيقية".
وشـارك نـحـو أربـعـة آالف مـتـظـاهر في
مــســيــرات جــابت شــوارع الــعــاصــمــة
الـفيلبينيـة مانيال مرددين هتافات ضد
الـرئيس رودريغو دوتيرتي الذي يلقي
بـاسـتـمـرار نـكـات عن االغـتـصـاب وأقر
الـعام الفائت بـانه المس خادمة أسرته

بشكل لطيف ح كان مراهقا.
ويـقول مساعدوه إن تصريحاته ليست

تـناول كتـاب جديد بـعنوان "نـساء غير
مـرئيات" أنّ حيـاة النساء تتـأثر يوميا
علومـات" يالمس تقريبا بـ"نـقص في ا

كل شيء في حياة البشر.
وقــالت مـؤلــفـة الــكـتــاب الـبــريـطــانـيـة
كــاروالين كــريـادو بــيـريــز إنّ كــتـابــهـا
يـتناول "ما الذي يحدث ح ننسى ان
نــأخـذ في االعـتـبـار نــصف الـبـشـريـة"
مـشـيـرة الى امـثلـة تـراوح بـ مـسائل
تـثـيـر غـضـبـا مـحـدودا وأوضـاع تـهدد

احلياة.
وأوضـــحت أن األمـــر يـــتـــضـــمن مـــثال
الـسيارات التي تسـتخدم دمى الختبار
حوادث مستندة الى مقاييس ذكورية.
وقـــالت إنّ الـــرجـــال هم دومـــا مـــحــور
مـنتـجات اخرى بـدءا بتـطبيق الـتعرف
عـلى الصوت الـذي يتعرف بـشكل أكبر
عـــلى صـــوت الــرجـل وتــصـــمــيـــمــات
الــهـواتف اجلـوالـة الـتـي تـكـون غـالـبـا

كبيرة جدا على أيدي النساء.
ـصمـمون أنهم ـا يعـتقد ا وتـابعت "ر
يـصـنـعون مـنـتـجات لـلـجـمـيع لكن في
الـواقع هم يـصمـمونـها بـشكل رئـيسي
لـلـرجال".في مـوسكـو امـتطى الـرئيس
ير بوتـ حصانا وقام الـروسي فالد
بــجــولــة في مــركــز لــلــشــرطــة بــرفــقــة
شـرطيات.انتهزت احلكومة االسترالية
ي للـمـرأة للـتنـديـد بشـركة الـيـوم العـا
لــسـيــارات الـتــخـيـيـم تـشـغـل سـيـارات
حتـــمـل رســومـــا وشـــعـــارات تـــعـــكس

"كراهية للنساء".
ـــرأة كـــيـــلـي اودويــر وقـــالـت وزيــرة ا
"لــيس لــديـنــا تــسـامح مـع الـشــعـارات
ـعادية للنـساء" فيما دان اجلـنسية وا

وزير النقل ميشال مكورماك الشركة.
وفي الـفاتيـكان أشاد الـبابا فـرنسيس
ـسـاهـمـة الـفـريـدة لـلـمـرأة في بـناء "بـا
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اسطنبول

ـراة  .. اجـد نـفـسي .. حـائـرا مـرتـبـكـا .. خـاشـعـا واقـفا .. في عـيـد ا
وبإجالل امام هـيبة االم ومكـانتها  ..تضـحياتهـا وذكراها .. فال بالغة

ناسبة تستوفيها  . اللغة تواسيها  .. وال روعة ا
االم.. هي الــغــيـث اذا نــــزل  .. واألرض اذا انــبــتـت .. والــســمــاء اذا

رحبت .
فال تدخل عـليها ..كـارها مبـتئسا  شـارد الذهن متـطيرا ..انـها الوفاء
في عقلك  .. واحلب في قلبك .. فأحسن رضاها وقبلها تقبيال  .. فان

في تقبيل يدها وجبينها متعة .. وفي  االنحناء أمامها لذة ونشوة .
// أمي..يا أمي ..

منـذ اكثر مـن خمسـ عامـا.. وانت في طيفي .. وكـانك ما زلت خـائفة
عـلي .. وانـا أخـــوض جتــربـة جـديـدة.. جـعــلــــتـهـا مـقـيــاسـا لـثـــــقـتك

العـــالية بي .
اذكـر .. يــوم اسـتـعــجـلت الــرحـيل الـى بـاريس .. وكــنت بـ مــصـدقـة
ومرتابة  ..ب مبتهلة ومبتئسة .. وكانت حقيبة السفر  امامك .. ويدك
منهمـكة في ترتيـبها .. وال يفوتـها  وضع / التمـر و الكليجـة .. والليفة
ا جتـوع و تـختل .. والـصـابونـة  فـيـها .. وكـانك خـائـفة عـلى مـعـدة ر

وعلى جسد يتسخ فيعتل . 
ولَم انس يـومـهـا .. خـوفك و وصـايـاك.. وقـلـقك  مـن مـفـاجـآت  احلـياة
فـي شـوارع الـغـربـة .. وفي مـطـارات لم يــنـتـظـرني فـيـهـا احـدا .. وعن
ـديـنة .. يـوم  وجدت نـفـسي فيـها / تـعثـري وصمـتي وسط  ضـجيج ا
بـال لــغــة ..وال الـــفــة.. وال اخ وال صــديـق.. وال دار وال جــار .. وكــأني

ولدت  من جديد على ارض اختلط فيها الظل والنار . 
وكان علي ان اشـتغل وادرس واتعلم الـلغة .. واخوض حـياة  وجتربة
جـديــدة  لم أعــتـدهــا  من قــبل .. فال الــشـقــراوات دنــون  مـني .. وال

دينة اشفقت علي . ا
غير اني لـم انس  ابدا / على الـرغم من حزنك وقلـقك ..ترديد مـعانيك
الـسـاميـة في الـنـباهـة والـرجولـة  ..وكـنت تقـولـ بثـقـة وعبـرة ( ولـيدي

كاظم .. مو تنس  نفسك   و بيتك  واهلك  ومنطقتك  ) .
ومنذ تلك الوصية .. وانا لم .. ولن انس 

 مـنطقـة العـطيـفيـة واهلهـا الكـرام .. وال بغـداد وناسـها الـعظام .. وظل
نام  .. قبلة  ومنار / واهال ودار . الوطن في عيني في اليقظة وا

اعـرف ان احلـيـاة لـم تـكن يـومــا ..سـوى مـسـرحــا يـقف فـوق خــشـبـته
اجلميع .. وهناك من وقف راسخا  ..وهناك من تعثر مرتبكا .

وتمر االيـام والسن  ويـحصل ولدك عـلى شهادة اجلامـعة  وشهادة
احلياة .

ر  كان شكسبير في مسرحية  ماكبث  يقول ../ ما احلياة اال ظل 
.. لـكن شـكـســبـيـر الـثـائــر عـلى تـراتـيــبـيـة الـلـغـة ..
انـــتـــفض و عـــلى لـــســـان هـــامــلـت وهـــو يــهـــتف

نتشي (  اكون ..او ال اكون  )  . . بحماسة ا
 وكــنت انـا / و كــمـا أردت ..يـا أمـي ..فـارقـدي

في سالم  .
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في ورشـة لـتـقطـيع األشـجار بـإحـدى ضواحي
ـبلل دمـشق الـشرقـيـة فاحت رائـحـة اخلشب ا
ـكان بـعـد هـطول أمـطـار غـزيرة حـوّلت أرض ا
لـبــقع طـيـنـيـة كــبـيـرة تـعج بـشـظــايـا خـشـبـيـة
مــتـــنــاثــرة. بــوسط الـــورشــة راحت أم أحــمــد
تـباشر عمـلها وقد ارتـدت لثاما يـحمي وجهها
ورأسـهـا وثـوباً طـويالً يـغطـي كامل جـسـدها
وقــفـازين سـمــيـكـ يـســاعـدانـهـا عــلى الـعـمل

بسهولة وأمان.
بـعـد الـنـزوح بـسـبب احلـرب وجـدت أم أحـمـد
ـهن نــفـسـهـا مـضـطــرة لـلـعـمل في كــثـيـر من ا
ــألــوفــة لــلـنــســاء في ــا غــيــر ا الــشــاقــة ور
اجملـتـمع الـسـوري أحـدثهـا بـورشـة األخـشاب
هـذه. فالدخل الشـهري الذي يجـنيه زوجها من
بـاني السـكنـية ال يـكفي لـتأم حـراسة أحـد ا
نـزل وتكاليف احلـياة اليـومية وعلى إيـجار ا

رأسها اليوم مستلزمات التدفئة.
) سـاعــات الـنـهـار تــقـضي أم أحـمـد ( 45عــامـاً
وهي حتــمل قــطع خــشب كــبــيــرة لـتــضــعــهـا
واحـدة تلـو األخرى على آلـة النشـر لتـقطيـعها
ألجـزاء صغيرة للغـاية تسمى نشارة اخلشب
وهـي مـادة تـســتـخـدم عــادة لـفـرش األرض في

حظائر الدجاج.
…d¹eſ —UD «

ـكـان الـذي يـديره إنه الـشـهـر الـثـاني لهـا في ا
رجل ستيني مع ولديه ويعمل فيه ثالث نساء
إلـى جانب أكثر من  15رجـال وشابا على مدار

الساعة.
"الـضرورة أوالً وأخـيراً هي مـا دفعـتني لـلعمل
هـنا. بدنا نعيش. بـدنا ناكل ونتدفى" تقول أم
أحـمد دون أن تتوقف عن العـمل للحظة ودون
ـنـعهـا طقس مـارس/ آذار شـديد الـبرودة أن 
ــتـســاقــطــة بـغــزارة من مــتــابــعـة واألمــطــار ا

مهامها.
جتــني أم أحــمــد لــقـاء عــمــلــهـا  60ألـف لــيـرة
ســـوريـــة شـــهـــريــاً ( 120دوالراً) ومـن حــسن
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ومـرات أخرى تأتي السيارة وفـيها كميات أقل
ـنـتـظـرين" هــكـذا حتـدثت مـيس عن من عــدد ا
رحـلـتـهـا الـيـوميـة الـشـاقّـة.ال خـيـار لـدى ميس
سـوى الـعـودة في الـيوم الـتـالي إلى الـطـابور
لك الوقت الكافي لتأم الغاز أو فـزوجها ال 
ـنـزل عـلى الـوقــود ومن دونـهـمـا ال دفء في ا
اإلطـالق وهو أمـر ضـروري خـاصـة مع وجود

ولدين ال زاال في مرحلة الدراسة االبتدائية.
WHŽUC  —UFÝ«

تـوضح مـيس "شراء الـغاز أو الـوقود بـالسـعر
الــرســمي يــتــطــلب االنــتــظــار أو دفع أســعـار
مـضـاعفـة في الـسوق الـسوداء. أمـا الـكهـرباء
وهي احلـل األخـيـر لـلــتـدفـئـة بـالــكـاد نـحـصل
عــلــيــهــا بــضع ســاعــات في الــيـوم مـع ازديـاد
".تعتـقد مـيس أن حالهـا اليوم سـاعات الـتقنـ
كــحـال مــعــظم الـنــسـاء الــســوريـات الــلـواتي
يـخضن غمار معارك يومية لم تكن مألوفة لهنّ
ــضـي أنـا قــبل احلــرب."مـن كـان يــتــوقع أن 
وجـارتي وهي حامل بـشهـرها الـتاسع أيـامنا
ونـحن نكافح للحصـول على أسطوانة غاز أو
ـياه الـصـاحلة بـعض الـوقـود أو القـلـيل من ا
لالستخدام والشرب?" تتساءل بنبرة متهكمة.
كل مـا تـتمـناه الـيوم هـو أن تـوفّر حـياة جـيدة
لـولـديـها ويـعـني ذلك تـأمـ الدفء والـتـعـليم
والـطعـام وغيـرها من ضـروريات احلـياة فهي
بكـر كما تـعتبـر أنهـا ظُلمت بـسبب زواجهـا ا
درجت الـــعــادة في مــحــيــطــهــا وعــدم إكــمــال
تـعليـمها وحتـلم بأن يكـون ألطفالـها مسـتقبل
ـا حـظـيت هـي به.أمـا أم أحـمـد ومع أفــضل 
مـضي الـنـهار واقـتـراب مـوعد انـتـهـاء عمـلـها
تـزيح طرف اللثـام عن وجهها وتـنفض نشارة
اخلـشب التي عـلقت بـثيـابها.سـألتـها عن مدى
ـصـادف 8 ي ا ــرأة الـعــا مــعـرفــتـهـا بــيـوم ا
مــارس/آذار.وبـــعــيــنــ ضــاحـــكــتــ أجــابت
بـاستـغراب "يـوم للـمرأة? لم أسـمع به من قبل.
ال أمـلك سـوى أن أتـمنى أن تـكـون حيـاتـنا أقل

صعوبة ولو بقليل".

احلـصول علـيه أشبه برفاهـية غيـر متاحة مع
ـناطق انـخـفـاض درجات احلـرارة في بـعض ا
إلى مـا دون الصـفر وارتـفاع تـكالـيف التـدفئة

دن السورية. بشكل غير مسبوق في معظم ا
واجلـميـع متـساو بـالشـعور بـالبـرد مع وجود
بـعض الفـروق طبـعاً ب مـدينـة وأخرى وب
سـتـمرة مـنـذ حوالي طـبـقة وأخـرى.فـاحلـرب ا
ثـمـاني سـنوات تـسـببت في أضـرار فـادحة في
االقـتـصاد والـبنـيـة التـحتـيـة ودفعت أكـثر من
ثـلـثي السـكـان إلى ما دون خـط الفـقـر. وتشـير
اضي إحـصـائـيات رسـمـيـة صدرت الـشـهـر ا
إلـى أن كل أسرة سوريـة حتتاج إلى  325ألف
لــيــرة شــهــريـاً ( 650دوالراً) كــمــعــدل وسـطي
لـإلنــفــاق في حـــ ال يــزيــد مــتـــوسط الــدخل

الشهري للعائلة في البالد عن  200دوالر.
احلـرب دمّرت أيضاً الـعديد من مصـادر الطاقة
في ســوريـا. وشـددت الـعـقــوبـات االقـتـصـاديـة
ــفـروضـة عـلى الـبـالد من وطـأة هـذا الـدمـار; ا
ستخـدم للتدفئة في فـارتفعت أسعار الـوقود ا

تـاحة ـنـازل عدة أضـعاف وبـاتت الـكمـيـات ا ا
مـنه مـحـدودة لـلـغـايـة وكـذلـك األمـر بـالـنـسـبة
ــكن اسـتــخـدامـهـا ألســطـوانـات الــغـاز الـتي 
لــلــتـدفــئـة ولــلــطـبـخ أمـا الــكــهـربــاء فـازدادت
ســاعـات تــقــنـيــنـهــا في مــعـظم أرجــاء الـبالد.
وبـعض الـبـيوت حـالـيا تـقـطع عنـهـا الكـهـرباء
نـحو  12سـاعـة يومـيا عـلى األقل في كثـير من
دن مـناطق مـحافـظة ريف دمـشق وكثـير من ا

األخرى دون وجود بدائل للتدفئة.
يـعـني ذلك بـالنـسـبـة آلالف السـوريـات مثل أم
أحـــمــد ضـــرورة الـــعــمل لـــتـــأمــ مـــعــيـــشــة
ـكافـحة للـحصـول على أدنى حد عـائالتهن وا
ـكن مـن الـدفء في مـنـازلهـنّ وحتـمّل أعـباء
كــانت عــادة من نــصـيـب الـرجــال.في الــورشـة
نـفسها تعمل أم حـس وهي امرأة ثالثينية
عـلى آلة أخرى لتـقطيع األخشـاب.كما هو حال
أم أحـمـد حتـصل أم حسـ عـلى دخل شـهري
نزلها الذي تعيش فيه وجتـلب بعض احلطب 
ـريض بـعـد نـزوحـهـمـا من ريف مع زوجــهـا ا
حــلـب قــبل عــدة أعــوام."ال أمــلك خــيــاراً آخــر.
أعـمل كـما الـرجال ألعـيل نـفسي وزوجي وفي
داخـــلي قــوة تــكـــفي ألحتــمل قـــســوة احلــيــاة
وأحـصل في نـهـاية الـيـوم عـلى بعض الـطـعام
والــدفء" تـقـول صـائـحـة كـي يُـسـمع صـوتـهـا
وسط هـديـر اآللـة الـضـخـمـة.فـي الـطـرف اآلخر
من الــعـاصــمـة الــسـوريــة وحتـديـداً فـي بـلـدة
ديـنة الـغربي لم تـفقد جـديدة الـفضل بـريف ا
) مــعــيــلــهــا لــكــنــهــا الــيــوم مــيس ( 27عــامــاً
ـسـؤولـة األولى عن تـدبـيـر كـافـة احـتـيـاجات ا
ـنزل مع عـمل زوجها في أكـثر من مكـان منذ ا
ســـاعـــات الــصـــبـــاح الـــبــاكـــر وحـــتى حـــلــول
ـاضي بأكـمله ـسـاء.أمضت مـيس األسبـوع ا ا
وهـي حتــاول احلــصــول عــلـى أســطــوانــة من
الــغـاز دون جــدوى."أقف يــومـيــاً في الـطــابـور
اخملـصص لتـوزيع الغاز ومـعظمه من الـنساء
لــتــنـتــهي رحــلـتـي كل مـرة بــالــفـشـل. أحـيــانـاً
يــخــبـرونــنــا بـعــدم وصــول سـيــارة الــتـوزيع

حـظها كما تـقول أنها تسـتطيع احلصول من
الـــورشـــة عـــلى كـــمـــيــات جـــيـــدة من احلـــطب
تـسـتخـدمهـا للـطبخ والـتـدفئـة بواسـطة مـدفأة
شـائعـة االسـتعـمال في سـوريا تـسمى مـحلـيا
(صـوبـيـا حـطب)."إنـه شتـاء صـعـب لـلـغـاية. ال
نــحـلـم بـشــراء الـوقــود أو الــغـاز والــكـهــربـاء
مــقــطــوعــة مــعــظم ســاعــات الــنـهــار. احلــطب

بالنسبة لنا هو الكنز الذي ال غنى عنه".
وت غادرت أم قـبل ثالث سنوات وهرباً من ا
أحـمـد مع زوجـهـا الـستـيـني وابـنـتـهـا التي لم
تـكـمل حيـنـها أعـوامـها الـعـشرة مـدينـة مـنبج
ـطـاف في إحـدى بــريف حـلب واسـتـقــر بـهم ا
ضـواحي دمـشق. وعـائـلـة أم أحـمـد واحدة من
آالف الـعائالت السـورية التي أجبـرتها احلرب
عــلى الـنــزوح حـيـث تـقــدر إحـصــائـيـات األ
ــتــحـدة وجــود حـوالي 6 مـالي نـازح داخل ا
الــبالد.يــعـيش الــســوريـون هــذا الــعـام شــتـاء
يــعـتـقــدون أنه األقـسى مــنـذ سـنــوات طـويـلـة;
ـنـازل ويـغدو حـيث يـغـيب الـدفء عن مـعـظم ا

تقول في صفحته األولى  . . إليك  يا عزيزتي . .
إقرأي كلماتي هذه بحزن وستشعرين بالكــــره . . 
إقرأيها بغضب وستشعرين بالرغبة في اإلنتقام . .

إقرأيهــا بإرتيـــاب وستشــــعرين  باإلرتبـــاك . .
إقرأيهــا بتــعاطــف وستشعــرين بالعـطـــــف . .
إقرأيهــا بحــــــــب وسـشعـــرين باإلطــــراء . .

إقرأيهــا بـــأمـــــل وستشعــرين باإليجــابيـــة . .
تعـــــــــة . . ـــــرح وستشعـــرين با إقرأيهــا 

إقرأيهــا مـن دون انحيــاز وستشعرين بالسالم . .
ال تقـــرأيهـا إطـالقاً ولــن تشعــري بشيء ; ;

رأة بـطبعـها أكثر ـرأة ستقـرؤها ألن ا لكـنهــا متـأكدة كل التـأكيد أن ا
مـثـلـمـا اسـتـفـز من الـنـصف اآلخـر تـبـحث في أمـر كـل مـا يـسـتـفـزهـا 
الـدكـتـورة " حـنان الـقـيـسي " عـنـوان أحــد مـقـاالت الـكـاتبـة األمـريـكـية
ـــرأة إنـســـان ? " والـذي دوروثي لـ . ســـايـرس  والــذي كـان " هــل ا
لـكنـهـا حال صـعب عـليـهـا تخـيل احلـاجـة الى طرح مـثل هـذا السـؤال 
ـذكـور حـتى ـقـال ا الـشـروع بـقـراءة مـا تــيـسـر من االقـتـبـاســات عن ا
وجدت نـفسـها تـبحث فـي هذا االسـتفزاز فـأعادت  طـرح السـؤال على

ــرأة " إنســان ?  نفســها : هل أنا " ا
وطرحته على وفق مـا تقول بشـكل محايد بعـيداً عن أية توجـهات دينية
ـانـها أن الـله لم يـخـلقـنا إال ا إل وإ تتـفق مـعهـا أو ال  أو اجـتـماعـيـة 

للبحث والتعلم . 
ألنـهـا تـرى من الـظـلم وتـعـيـد طـرح الـسـؤال عـلى نـفـسـهـا مـرة أخـرى 
تـكـراراً بالـرغم من الـشـعارات ـرأة الـعراقـيـة  واحلـيف الـذي يـلحق بـا
ـرأة واخلطب الـرائعـة التي تـشيد الرنـانة واالحـتفـاالت البـاذخة بـيوم ا
وكلها ال يتجاوز اللحظة ويوم االحتفال والذي يقام من دون قناعة بها 
عــلى الـرغم من األفـواه الـنـاطـقـة تـعــلم عـلم الـيـقـ أنـهـا من دون دعم
لـكن الــكـلـمـات واخلـطب مـا أسـهــلـهـا دعـايـة مـجـانـيـة ـرأة لن تـكـون  ا
وتقـول هذا لـناطـقهـا وهي مجـرد كلـمات ال تـسمن وال تـغني من جـوع 
كن ليس من باب شـخصي كونـها قد حـظيت بأروع مـناصرة لـلمرأة 
لكـنـها تـعـيـد طرح الـسـؤال مرة تـصـورها من زوجـهـا احلـبيب صـالح 
عـاملة أخـرى على الـرغم من أنهـا " نادراً " مـا تعـرضّت للـتمـييـز في ا
بغض الـطرف عنهـا   حينمـا يذكرها بكونـها تعامل األشـياء من تلك 
بعـض الزمـالء بيـنـهم أو بـحـضـورهـا بـكـلـمـة ( امـرأة ) بـدالً من لـقـبـها
أو حـينما يتم تـقد من هم أصغر منهـا عمراً ومكانة ال فرق  العلمي 
ومـنهم من يرفض الـعمل بإمـرتها في نـاقشات الـعلمـية ( مثالً )  في ا
أو حينمـا يشعر البعض بالغيـرة والنفور ألنها بلغت ما إحدى اللجان 
كل ذلك ألنـها لم يـبـلـغه هو لـدرجـة اإلساءة لـهـا بـغيـابـها وأخـر مـثـلهـا 
ـن أثـبـ الـوجود لـكـنـهـا رغم ذاك تـعـتـبـر نـفـسهـا  إمرأة وهـو رجـل 
وتكرر . . ال كانـة ب الـرجال طوعـاً أم كرهـاً  واستـطعن ( خـلـــق ) ا
فرق ; لكنها تعيد طرح السؤال على نفسها على الرغم من أنها ليست
ـانها رأة إل تـزمتـات عن حقـوق ا ـدافعـات ا ن تـوصف بأنـها من ا

ساواة . .  بأن احلديث عن ا
ألن الـقضـيـة األكـبـر عـنـدهـا تـتـمـثل بـالـدفـاع عن اإلنـسـانـية .. عبــــث 
لـتعود ال الدفاع عن فـئة من الـبشر بـعيـنها  احتـرام وحقـــوق كبشـــر 

رأة إنسان ?  لتسأل : فهل ا
فقد آثرت ـا كنت من اللواتي يـوصفن باإليجـابية والتـفاؤل  فتجيب .. 
تـوجيه بـعض الرسـائل لبـنات جـنسـها سـمتـها " الـلحـظات احلـاسمة "
ً وتعتقـد بأنها سـتكون إعالناً بأن في حياتـهن كلهن ( النـساء ) طبعـا 

رأة إنســان لتقولها  بأعلى صوت ..  ا
ـرأة ) جـديداً يـؤكـد تلك أنـا إنـســان .. في كل حلـظه  تـدرك  فـيهـا ( ا
لـقـد بـلغت الـلـحـظات احلـاسـمة الـتي أتت عـلـيـها الـدكـتورة اإلنـسـانـية 
حـنـان القـيسـي لتـدركهـا بـنات جـنسـهـا ( ثمـانـون ) حلظـة لتـقـول فيـها
كـلـهـا وبـأعلى صـوتـهـا  " أنـا إنـسان " فـهي الـقـوة األقـوى من الـسيف
ـأثور حملـمد علـي جناح مـؤسس باكـستـان " هناك والقـلم على الـقول ا

قوتان عظمتان في العالم . . إحداهما السيف واألخرى القلم . 
وهنالك منافسة عظيمة ب االثنـان . هنالك قوة ثالثة أقوى منهما معاً.
. .وهي قــوة الـنســـاء " فـتحـيـة لـلمـرأة اإلنـســـان وحتـيـــة لإلنســـانـية

رأة في كل زمان ومكان .              با

زها حديد
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احـتـفى مـحـرك الـبـحث (غـوغـل) بـعدد
ـناسـبة من الـشـخصـيـات النـسـائيـة 
ي لـلــمـرأة ومـن بـيــنـهن الــيـوم الــعــا
ـعـمـاريـة الـعـراقـيـة زهـا حـديـد الـتي ا
تــوفــيت فـي  آذار عـام 2016 عـن عــمـر
نـاهز 65 عـاما.وجاء عـلى موقع غوغل
(ان زها حديد كانت أول امرأة حتصل
عــلى جــائــزة مـرمــوقــة في الـهــنــدسـة

عمارية (جائزة بريتزكر للعمارة ). ا
حــديـد ولـدت في بــغـداد ودرست بـهـا
رحلة الثانوية ثم حـتى االنتهاء من ا
حـصلت على شهادة البكالوريوس في
الـرياضيات من اجلامعة األمريكية في
بـــيـــروت عــام 1971 قـــبل أن تـــســـافــر
لــلــدراســة في بــريـطــانــيــا ثم فــتـحت

مكتبا لها في لندن في عام 1979.
ـعمـاريـة ذات الـشـهرة وتـنـتـمي ا
ـيـة إلى عـائـلـة عـريـقـة من الـعـا
ـــوصل  حـــيث كـــانت االبـــنــة ا
الـــــوحــــــيـــــدة لــــــلـــــســــــيـــــاسي

عـروف محـمد حـديد واالقـتصـادي ا
الــذي شــغل مــنـاصـب وزاريـة رفــيــعـة
حـــتى ســـنــة  1960حــ اســتــقــال من
زاولـة النـشاط مـنـصبه قـبل أن يعـود 
الــسـيــاسي.وتــمـتــعت حـديــد بـشــهـرة
ـــعـــمـــاريــة واســـعـــة فـي األوســـاط ا
الـغربـية حيث حـصلت عـلى جوائز
وأوســمـة عـديــدة خالل مـسـيــرتـهـا
الـعملية.قد كانت أول امرأة حتصل
ـعـهد ـيـداليـة الـذهـبيـة من ا عـلى ا
ــعــمــاريـة عن ــلــكي لــلــدراسـات ا ا
مــجــمل أعــمــالــهــا.كـمــا شــاركت في
تـصـمـيم بـعـض أشهـر الـبـنـايـات في
ـائـية الـعـالم مـثل مـركـز الريـاضـات ا
الـــذي احــتـــضن مـــنــافـــســات دورة
ـبــيــة في عـام 2012 األلــعــاب األو
فـي لـنـدن بـاإلضـافــة إلى بـنـايـات
أخــرى في مــدن عـديــدة مـنــهـا دار
األوبــــرا في كــــارديـف وفي بــــرلـــ
وهونغ كونغ.وصممت حديد أيضا
جــسـرا في سـرقــسـطـة بـإســبـانـيـا
ومـتـحفـا في غالسكـو ودار األوبرا
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رأة ـاضي حصلت ا عـلى مدار العام ا
في عـــدد من الــبــلــدان الـــعــربــيــة عــلى
مـكاسب عـديدة بعـضهـا غير مـسبوق
وذلك رغـم الـتـحــديـات اخملــتـلــفـة الـتي

تواجهها في اجملتمعات العربية.
ي لـلـمرأة في وتـزامـناً مـع اليـوم الـعا
الـــثـــامـن من مـــارس/آذار من كـل عــام
والــذي يــأتي هــذا الــعــام حتـت شــعـار
"تــوازن أفـضل عـالم أفـضل" احـتـفـلت
جـمـعـيـات وجـمـاعـات حـقـوقـيـة وكـذلك
ـكاسب.وتـعـكس هذه مـراقـبـون بهـذه ا
ــكــاسب في مــعــظــمــهــا تــغــيــيـرات ا
هـيـكلـية تـبنّـتهـا بـعض الدول الـعربـية
ـرأة ومن أجل خـلْق مـن أجل تـمـكـ ا
مــجــتــمع يـحــقق الــتــوازن بــ الـرجل
ــرأة. لــكـن في ذات الــوقت قــوبــلت وا
بـعـض هـذه الـتـغـيـرات بـانـتـقـادات من
جــانب مَن وصـفـوهــا بـأنـهـا "شــكـلـيـة"
لــتــجــمـيل الــوجه الــســيــاسي لــبـعض
األنـظـمـة الـعـربـيـة أو مـجرد "إمالءات"
مـن تلك األنظـمة ال تـمثل في الواقع أي
تــغـيـر حـقـيــقي في الـثـقــافـة احملـافـظـة
لــلـدول الـعــربـيـة الـتـي ال تـزال تُـحـجّم

رأة أو تقلل من شأنه. دور ا
كــمـا انــتــقـد الــبـعـض هـذه الــتـغــيـرات
بــوصـفــهـا "تـأثــرا بـالــغـرب" وجتـاهال
لـــــلــــقـــــيم واألعـــــراف الـــــســــائـــــدة في

اجملتمعات العربية.
l «Ë d √

كاسب لـكن هذا ال يقلل مـن شأن هذه ا
الــتي أصـبـحت أمــرا واقـعـا في أنـحـاء

مختلفة من العالم العربي.
ــصــري عــبــد ومــنـــذ أعــلن الــرئــيـس ا
الـفـتـاح الـسـيسي 2017 عـامـا لـلـمرأة
ــصـريـة حــصـلت بـعض الــنـسـاء في ا
مـصــر عـلى مـكـاسب مـتـعـددة.وجتـسّـد
ذلك بــشــكل مـلــحـوظ في زيــادة نـســبـة
ــنـاصب ــصـريــة في ا ــرأة ا تــمــثـيل ا
الـتنـفيـذية والـتشـريعـية والـقضـائية
رأة في كـما اسـتمر االهـتمـام بتمـك ا
 2018أيضا ووصفت جريدة األهرام
صرية ذلك بأنه "عام االنطالق للمرأة ا

ـصـريـة".وأشـارت الـصـحـيـفـة إلى أن ا
ثــمـانـي سـيــدات كـلــفن وألول مـرة في
مــصـر بــشـغـل مـنــاصب وزاريـة كــمـا
عُــيـنت أول امـرأة قــبـطـيــة في مـنـصب
مـــحــافـظ وعُــيـــنت خـــمس نـــســاء في
مـنصب نائـبات للمـحافظـ باإلضافة
إلـى قرارات بتـعي 77 قـاضـية وأول
مــســاعـــدة لــوزيــر الــعــدل.كــمــا شــهــد
ــــصــــري ألول مــــرة في ــــان ا الــــبـــــر
ـرأة عـلى  15 في تــاريـخه حـصــول ا
ان. ـئـة من إجمـالي عدد مـقاعـد البـر ا
ــوافــقــة عــلى الــتـعــديالت وفـي حـال ا
ـقـترحـة الـتي تقـدم بـها الـدسـتوريـة ا
ان فـإن هذه النسبة بـعض نواب البر
مــرشـحــة لـلــزيـادة لــتـصل إلى  25في
قاعـد.وترتبط معظم األدوار ـئة من ا ا
رأة في اجلـديدة التي حصلت عـليها ا
ــا يـعــرف بـ "اســتــراتـيــجــيـة مــصــر 
ـســتـدامــة" الـتي أطــلـقــهـا الــتـنــمـيــة ا
الــرئـيس الـسـيـسي عـام 2016 والـتي
صر في عام تعبر عن رؤية مستقبلية 

اضي 2030. وفي كانون أول ا
تـحدة لـلمرأة في أشـادت هيـئة األ ا
مـصر بتعـي رحمة خالـد كأول مذيعة
تالزمة "داون" والتي ظهرت مصابة 
ألول مـرة عـلـى شـاشـات شـبـكة "دي إم
سي" الــتـلــفـزيـونــيـة.وفي مـشــهـد طـال
انـتـظاره أصـبح لـلنـسـاء السـعـوديات
احلـق في قيـادة الـسيـارة ألول مرة في
تـاريخ البالد في الرابـع والعشرين من
يـــونــيــو/حـــزيــران عــام  2018 بـــعــد
اتـخـاذ قرار بـرفع احلـظر عن قـيـادتهن
لــلـســيـارات وذلك في إطــار حـزمـة من
اإلصالحـات االجتمـاعية الـتي يتـبناها
ولي الـــعــهـــد الــســـعــودي مــحـــمــد بن
سـلمـان.واعتُـبر هـذا التـطور سَـبقاً في
تـاريـخ الـنـسـاء الـسـعـوديـات الالتي ال
يـزلن يخـضعـن لسـيطـرة نظـام وصاية
ـــــرأة.وفـي الـــــثـــــالث الـــــرجـل عـــــلى ا
ــاضي عـ والــعــشــرين من شــبــاط ا
الــعــاهل الــسـعــودي ســلـمــان بن عــبـد
ــا بـنت بــنـدر بن الــعـزيــز األمـيــرة ر
سـلـطان سـفـيـرة للـمـملـكـة العـربـية في

واشـنطن لتـصبح أول امـرأة سعودية
نصب خلـفاً لألمير خالد تـشغل هذا ا
بن ســلـمــان الـذي عُــيّن نــائـبــاً لـوزيـر
اضي عُيّنت وئام الـدفاع.وفي أيلول ا
الــدخـيل كـأول مـذيـعــة سـعـوديـة تـقـدم
األخبار على القناة األولى السعودية.
ـاضي أصـبـحت وفـي بـدايـة الـشـهـر ا
هـيـلـة الـفـراج أول معـلـقـة ريـاضـية في

ملكة العربية السعودية. تاريخ ا
وفي الــبـحـرين انـتُـخـبت فـوزيـة زيـنل
كــأول امــرأة تــتـولـى مـنــصب رئــيــسـة
ان في الـبالد في ديسمـبر/كانون الـبر
ــاضي لــتــصـبـح الـثــالــثــة عـلى أول ا
مــسـتـوى الـدول الــعـربـيــة بـعـد تـولي
ـنصب اإلمـاراتيـة أمل القـبيـسي هذا ا
عـام 2015 والــسـوريـة هــاديـة عـبـاس
فـي عـــام 2016.وفـي دولـــة اإلمـــارات
وجّه رئـيس الـدولـة الـشـيخ خـلـيـفة بن
رأة زايد آل نهيان برفع نسبة تمثيل ا
اإلمــــاراتــــيــــة في اجملــــلس الــــوطــــني
ـــئــة االحتـــادي لـــتـــصل إلى 50 فـي ا
وفــقـاً لـصــحـيــفـة الـعــ اإللـكـتــرونـيـة
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ــــغـــرب الــــعــــربي وفـي بـــعـض دول ا
شُــرّعتْ قـوانــ عـديــدة حلـفـظ حـقـوق
ـرأة العربية وحمـايتها. ومهدّت مثل ا
هـذه الـقـوان الـطـريق لـتحـقـيق مـزيد

. من اخلطوات على صعيد التمك
ـــغــــربــــيـــة في ـــمــــلـــكــــة ا وتــــبـــنّـت ا
ـاضـي قـانـون رقم ســبـتــمـبـر/أيــلـول ا
ـكــافـحــة الـعـنف "103-13 اخلــاص 
ـــرأة.وقــالت وزيــرة الــتــضــامن ضــد ا
ـرأة واألسرة والتـنميـة االجتمـاعية وا
ــغـــرب بــســـيـــمــة احلـــقــاوي إن فـي ا
القانون ينص على "اعتبار العنف ضد
ــرأة بــســـبب جــنــســهــا ســبــبــاً من ا
أسـبـاب الـتـشـديـد في الـعـقـوبـات عـلى
اجلــانـي" وهــو مــا يــعــد "من األبــعــاد
األسـاسـيـة في هـذا الـقـانون" نـقالً عن

غربية. موقع البوابة الوطنية ا
ـاضـي صـدّق وفـي تـشــريـن الـثــانـي ا
مـجـلس الـوزراء في تـونس عـلى الـعام
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مــسـودة قــانـون األحـوال الــشـخــصـيـة
ـسـاواة في الـذي يــتـضـمن أحـكـامـا بـا
رأة وسـتعرض ـيراث بـ الرجـل وا ا
ـان من ـشـروع عــلى الـبــر احلــكـومــة ا
ــصــادقـة عــلــيه.ووفــقـاً جلــريـدة أجل ا
الـــعـــرب الــلـــنـــدنــيـــة اعـــتــمـــدت عــدة
إصالحـات تـشـريـعـيـة خـاصـة بـقـانـون
ـاضي األســرة في اجلــزائــر الـشــهــر ا
شـملت "اعتـماد قانـون يكفل اسـتقاللية
الـــزوجـــة مـــالــيًـــا كـــإحـــدى الــوســـائل
الـقانونيـة للحدّ من اخلـالفات الزوجية
فـي مــا يـــخص أمــوال الـــزوجــة كـــمــا
يـــضـــمن حـــمـــايــة أكـــثـــر لـــلــمـــرأة من
ــادي ويــشــجــعــهــا عــلى االســتــغالل ا
الـــســـعـي إلى الـــعـــمل بـــالـــتـــوازي مع
ساواة ب الـقوان التي نصّت على ا

اجلنس في شتى اجملاالت".
ـرأة الـعربـيـة عـلى لم تـسـلـم مكـاسـب ا
ــاضي مـن االنــتــقـادات مــدار الــعــام ا
وعـلى رأسـهـا وصـفـهـا بـأنـهـا مـكـاسب
"مــسـيــسـة".يـقــول حـسـاب يــحـمل اسم
"الـشـبـاب الـسـعـودي احلـر" علـى موقع
الـتـواصل االجـتـمـاعي تـويـتـر: "تـعـي
ــا بــنِت بـــنــدر بن ســطــان األمـــيــرة ر
ســفــيـرة ســعــوديـة في واشــنــطن جـاء
رأة نـاصـرة حـقـوق ا إليـهـام الـغـرب 
ـنـظـمـات احلـقـوقـيـة عـلى إثـر تـركـيـز ا
ـعــنـفـات مــسـألــة فـرار الـســعـوديــات ا
ـملكة و كـشف جرائم التعذيب داخل ا

رتكبة بحق النساء اإلصالحيات". ا
ــعـارض أمــا مــوقع رصــد اإلخــبــاري ا
ــصــريـــة فــقــد نــقل عن لــلـــحــكــومــة ا
الـناشـطة احلقـوقيـة نيفـ ملك قـولها:
ـصـرية ـرأة ا "الـسـيـسي يـتـعـامل مع ا
كــأنـهــا وسـيــلـة يــصل من خاللــهـا إلى
احلـكم خاصة وأنه يوهـم الشعب أنها
كــــان لـــــهــــا دور في الــــتــــصـــــويت في

االنتخابات الرئاسية 2014.
كـما وصـفت قناة الـلؤلـؤة التلـفزيـونية
ـعارضـة في البـحرين انـتخـاب فوزية ا
ان زيـنل لـتـشغـل منـصب رئـيـسة الـبـر
فـي البالد بـأنه جـاء "بدعم من الـديوان

لكي". ا

رأة بساحة التحرير d¼UEð…∫ نساء خالل تظاهرة يوم ا


