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وطنية  أصدرت وحدة اإلتصال واإلعالم في اإلسكوا البيان االتي: "ورد في بعض
وسائل اإلعالم أن األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أشار إلى "أن
أكثر نساء العرب قهرا هن المصريات والسوريات٬ في كلمة ألقتها بالنيابة عنه

الموظفة األممية هناء الصراف". 

وقد جاء ذلك بعيد االحتفال الذي نظمته لجنة األمم المتحدة االقتصادية
واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا) في مقرها في بيروت يوم أمس اإلثنين 6

آذار/مارس 2017. 

ان وحدة االتصال واإلعالم توضح ما يلي: 
أوال: الدكتورة خولة مطر نائبة األمينة التنفيذية لالسكوا هي التي تلت رسالة

األمين العام لألمم المتحدة في هذه المناسبة. 

ثانيا: لم يرد إسم أي دولة في رسالة األمين العام لألمم المتحدة على
اإلطالق. 

ثالثا: إن التصاريح الجانبية التي يدلي بها المدعوون في النشاطات التي
تنظمها اإلسكوا ال تتبناها اإلسكوا وال تتحمل مسؤوليتها ال من قريب وال من

بعيد".  

===============س.م 

اخترنا لك

+−

http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/272998/
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توضيح لالسكوا حول تغطية اليوم العالمي للمرأة

لألمم العام  األمين  أن  اإلعالم  وسائل  بعض  في  "ورد  االتي:  البيان  اإلسكوا  في  واإلعالم  اإلتصال  وحدة  أصدرت 
المتحدة أنطونيو غوتيريش أشار إلى "أن أكثر نساء العرب قهرا هن المصريات والسوريات٬ في كلمة ألقتها بالنيابة

عنه الموظفة األممية هناء الصراف".

وقد جاء ذلك بعيد االحتفال الذي نظمته لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا) في مقرها في
بيروت يوم أمس اإلثنين 6 آذار/مارس 2017.

ان وحدة االتصال واإلعالم توضح ما يلي:
هذه في  المتحدة  لألمم  العام  األمين  رسالة  تلت  التي  هي  لالسكوا  التنفيذية  األمينة  نائبة  مطر  خولة  الدكتورة  أوال: 

المناسبة.

ثانيا: لم يرد إسم أي دولة في رسالة األمين العام لألمم المتحدة على اإلطالق.

ثالثا: إن التصاريح الجانبية التي يدلي بها المدعوون في النشاطات التي تنظمها اإلسكوا ال تتبناها اإلسكوا وال تتحمل
مسؤوليتها ال من قريب وال من بعيد".

 الوكالة الوطنية لالعالم



 يوم المرأة العالمي في اإلسكوا

 تمكين المرأة تمكيٌن لألمم

 7107مارس /آذار 6-7

 

 رةتقارير مصو  

New TV 

OTV (30’56 – 33’33) 

Future TV (31’40 – 33’12) 

 شارع الفن

 

 إذاعيتقرير 

 قسم قطاع التنمية االجتماعية وشؤون أمن وسالم المرأةفي الشؤون االجتماعية  ان السقاف، مسؤوليدرمع عبر الهاتف 

BBC Arabic 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NtYJfC1MHuc
https://www.youtube.com/watch?v=l3iiMWQvD2M
https://www.youtube.com/watch?v=_phxk3EZ1BU&list=PLAQRZmLE7uyg1KgPXqCj_xbQb-HM2Sj_3&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=UQrjzHtNYqw
https://www.youtube.com/watch?v=UQrjzHtNYqw
https://soundcloud.com/bbc-arabic/escwa
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تابعونا على فايسبوك

ماذا قالت السيدة ماجدة الرومي في يوم المرأة العالمي؟

Mar 07, 2017

شاركت السيدة ماجدة الرومي في احتفال يوم المرأة العالمي الذي نظمه بيت األمم المتحدة في بيروت٬ تحت عنوان: “تمكين المرأة هو تمكين األمم٬
الجرأة للتغيير”٬ في حضور وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسابيان٬ وكيلة األمين العام لألمم المتحدة األمينة التنفيذية ل”االسكوا” الدكتورة

ريما خلف٬ السيدة ليندا مطر٬ الفنانة والمؤلفة المسرحية الفلسطينية رائدة طه٬ الفنانة التشكيلية كاتيا طرابلسي٬ الممثلة تقال شمعون٬ رئيسة مجموعة
الخدمات المصرفية في بنك عودة رندة بدير٬ مؤسسة ورئيسة منظمة “بليسنغ” ريما الحسيني٬ أول قائدة لطائرة تجارية لبنانية روال حطيط٬ الرائدة في

مجال المطاعم والسياحة مايا بخعازي٬ وشخصيات سياسية وديبلوماسية وممثلين لمنظمات المجتمع المدني وحشد من المهتمين بشؤون المرأة
والقضايا اإلنسانية.

وكان للسيدة ماجدة الرومي كلمة في المناسبة جاء فيها:
َمَعاِلي َوِزيِر الدَّْوَلِة ِلُشُؤوِن اْلَمْرَأِة االستاذ جان أوغاسبيان

حضرة األَِْميَنِة اْلَعامَِّة التَّْنِفيِذيَِّة ِلإلِْْسْكوا الدُّكتورة ريما خلف
َأْصَحاَب اْلَمَعاِلي َوالسََّعاَدِة َوالسَِّياَدِة

أَيَُّها اْلُحُضوُر اْلَكِريُم…

اْلَمْرَأُة الَِّتي َتْحَتِضُن اْلَحَياَة في َأْحَشاِئَها٬ ُتوَلُد ِمْنَها األَْْوَطاُن َعَلى ُصوَرِتَها َوِمَثاِلَها.
ُمْنُذ األََْزِل٬ َشاَء َربَُّنا اْلَمْرَأَة ُأمًّا٬ َوَأَراَد األَْْرَض ُنْسَخًة َعْن ُحبَِّها َوَعَطاِئَها.

َوَشاَءَها ُمَربَِّيًة٬ وأراد الشُُّعوَب َصًدى ِلِفْكِرَها َوَقْلِبَها.
َوَشاَءَها ُمَدبَِّرًة َحِكيَمًة ِلُشُؤوِن َبْيِتَها الصَّغيِر٬ َفَربَّْت َوَخرََّجْت ِمْن َتْحِت َجَناَحْيَها ِرَجاًال٬ َقاِدَرٌة ِهي بالتأكيد٬ َأْن َتُكوَن ِمْثَلُهْم َوِفي ِمَصافِِّهْم٬ في َتْدِبيِر

ُشُؤوِن اْلَبْيِت اْلَكِبيِر.
ِؤ َأْرَقى اْلَمَراِكِز٬ ِفي َأْوَطاِنَنا اْلَعَرِبيٍَّة َجِميًعا٬ َواألَْْمِثَلُة َعَلى النََّجاَحاِت ِقها َقاِدَرٌة ِهَي َأْن َتْنَجَح٬ في َتَبوُّ ِبَعاِطَفِتَها بِحْكَمِتَها بَصْبِرَها٬ ِبِعْلِمَها ِبَتَميُِّزَها َوَتَفوُّ

ِفَتِة الَِّتي َحقََّقْتَها اْلَمْرَأُة٬ في ُكلِّ َزَماٍن َوَمَكاٍن٬ َال ُتَعدُّ َوَال ُتْحَصى. الالَّ
َهَذا ِبالنِّْسَبِة ِإَلى َمْن َحاَلَفُهنَّ اْلَحظ٬ُّ َفَبَرْعَن َوأَْثَبْتَن أَْنُفَسُهنَّ.

َأمَّا اْلَباِقَياُت َفَماَذا َعْنُهنَّ؟ َماَذا َعْن َمَالِييِن السَّيَِّداِت المضطهدات٬
اللََّواتي ُيَعاِنيَن ُظُروَف َقْهٍر َصْعَبًة ٬

َعَلى اْمِتَداِد األَْْرِض اْلَعَرِبيَِّة٬ َوَيْضَغُط اْلُمْجَتَمُع َعَلْيُهن٬َّ َحتَّى َال َيْبَقى ِمْنُهن٬َّ َمْن َتْقوى َعَلى َرْفِع الصَّْوِت!

ًال٬ َفَما ِمْن َشك٬ٍّ ِإَذا َكاَن الرَِّجاُل ُهُم الَِّذيَن ُيَسيُِّروَن ُشُؤوَن َهَذا اْلَعاَلِم٬ َوَيْضُبُطوَنُه ِبَمَواِقِفِهْم َأوَّ
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ًال٬ َفَما ِمْن َشك٬ٍّ ِإَذا َكاَن الرَِّجاُل ُهُم الَِّذيَن ُيَسيُِّروَن ُشُؤوَن َهَذا اْلَعاَلِم٬ َوَيْضُبُطوَنُه ِبَمَواِقِفِهْم َأوَّ
ِفي َأنَّ ُجْزًءا َال َيَتَجزَُّأ ِمْن ِتْلَك اْلَمَواِقِف اْلُمَشرَِّفِة في اْلَحَياِة٬

ُهَو َصْوُن اْلَمْرَأِة َوِحَماَيُتَها َواْحِتَراُم ُحُقوِقَها.
بناًء َعَلْيِه٬ ِإَلْيِهْم ُأَوجُِّه َكَالَمي ألَُِقوَل:
َأِقُف ُهَنا اْلَيْوَم٬ ِبُمْنَتَهى اْلَمْسؤوِليَِّة٬

ألَُِضمَّ َصْوِتي ِإَلى َجِميِع َمْن َعَلْت َأْصَواُتُهْم٬َكْي ُيَطاِلُبوا ِبُجْرَأٍة٬ ِبَتْغِييِر الظُُّروِف الحياتية الصَّْعَبِة اْلُمْسَتِحيَلِة٬
الَِّتي ُتَعاِنيَها َمَالِييُن السَّيَِّداِت اْلَعَرِبيَّاِت َعَلى اْمِتَداِد األَْْرِض اْلَعَرِبيَِّة ُكلَِّها.

َأِقُف ِلْلُمَطاَلَبِة ِبالتَّْغِييِر
ًال ِباْسم اإلِْْنَساِنيَِّة٬ َأوَّ

َثاِنًيا ِباْسِم ُمْجَتَمَعاِتَنا اْلَعَرِبيَِّة٬
الَِّتي َيْرَتدُّ َعَلْيَها َقْهُر اْلَمْرَأِة َواْضِطَهاُدَها َسْلًبا٬ َال َحدَّ ِلَتَداِعَياِتِه.

َأِقُف ُهَنا اْلَيْوَم ألَُِقوَل ِبِملِء َصْوِتي :
– َأْعِتُقوا اْلَمْرَأَة َوَأْطَفاَلَها َوَعاِئَلَتَها ِمْن ُبَؤِر اْلَفْقِر َواْلَجْهِل َواألُْمِّيَِّة٬ َتُكوُنوا ِبَذِلَك ُتَخطُِّطوَن ِلِقَياِم ُدَوٍل َأَقلَّ ِإْجَراًما َوُحُروًبا٬

َوَتْنَزُعوَن َفِتيَل اْلَقَناِبِل اْلَمْوُقوَتِة ِمْن ُبُيوٍت َوُقُلوٍب َمْقُهوَرٍة َوُمْنَكِسَرٍة٬
وتحّولونها الى سنابل َبَركٍة ومواسم خير .

– َثقُِّفوا اْلَمْرَأَة َوَعلُِّموَها َوَشرُِّعوا َلَها أَْبَواَب اْلَمَداِرِس َواْلَجاِمَعاِت٬
َتُكوُنوا ِبَذِلَك ُتَبْرِمُجوَن ِلُنُشوِء مجتمعاٍت َأَكَثَر َتَمدًُّنا وإيجابيًة َواْنِفَتاًحا َوَمْعِرَفًة٬ َوَأْكَثَر َتَحيًُّزا ِلْلَحَياِة َواْلَحقِّ َواْلَخْيِر َواْلَجَماِل.

– َضُعوا َقَواِنيَن َتْحِمي اْلَمْرَأَة َنْفِسيًّا َوَجَسِديًّا ِمْن ُكلِّ ُعْنٍف َوُذل٬ٍّ َتُكوُنوا ِبَذِلَك َتْقِطُفوَن ِمْن َسكينة َقْلِبَها َأْجَياًال على صورتها ُمَؤهََّلًة ِلُكلِّ َتْغِييٍر َواِعٍد ِفي
ُكلِّ َمَياِديِن اْلَحَياِة.

َأِقُف ُهَنا٬ َوَقْد ُقْلُت َكِلَمِتي… َوَقْبَل َأْن َأْمِشَي٬ َأرفع َصْوِتي َبْعُد َوَبْعُد
ألََْلِفَت النََّظَر٬

ِإَلى َمْأَساِة َمَالِييِن السَّيَِّداِت اْلُمَكبََّالِت ِبالضِّيَقاِت٬ َعَلى اْمِتَداِد األَْْرِض اْلَعَرِبيَِّة٬ والقول معهن :
أَُيْجَنى مِن الشَّْوِك ِعَنٌب٬ َومِن اْلَعْوَسِج ِتيٌن؟

َمْن َلُه ُأُذَناِن َفْلَيْسَمْع
وْلَنْسَع َمًعا َجِميًعا٬ َكْي َتُكوَن الشََّجَرَة طَّيَِّبًة٬ ِإْن ُكنَّا َنْرُجو ألَِْوَطاِنَنا الثَِّماَر اْلَجيَِّدَة.

ِخَتاًما
َأْشُكُر ِلُمَنظََّمِة اإلِْْسْكوا َدْعَوَتها اْلَكِريَمَة ِلي٬

َوَأْشُكُر َلَها أَنََّها أََتاَحْت ِلي اْلُفْرَصَة٬
ِلَتْوِجيِه َهِذِه اْلَكِلَمِة ِمْن ِمْنَبِرَها اإلِْْنَساِنيِّ النبيل.

َوأََتَمنَّى ِلَجِميِع اْلَعاِمِليَن ِفيَها ُكلَّ التَّْوِفيِق ِفي ُمِهمَّاِتِهِم الصَّْعَبِة٬
َلِكْن

َال َصْعَب َعَلى النُُّفوِس اْلِمْقَداَمة.
َوَحْسُبُكْم ُشْجَعاٌن ِمْقَداُموْن.



افتتحت »م��وؤ���س�����س��ة م��ي ���س��دي��اق« م��وؤمت��ره��ا ال�����س��ن��وي، ب��ع��ن��وان »ن�����س��اء على 

ال��وزراء �سعد  خطوط املواجهة«، يف فندق »فيني�سيا«، برعاية رئي�س جمل�س 

احلريري ممثاًل بوزير الدولة ل�سوؤون املراأة جان اأوغا�سابيان، وح�سور الرئي�س 

اأمني اجلميل، وزير ال�سحة غ�سان حا�سباين ممثاًل رئي�س حزب القوات اللبنانية 

ال�����س��وؤون  ال��ع��ايل م����روان ح��م��ادة، وزي���ر  ال��رب��ي��ة والتعليم  �سمري ج��ع��ج��ع، وزي���ر 

ال�سفري  ري��ت�����س��ارد،  اليزابيت  الأم��ريك��ي��ة  ال�سفرية  ع��ا���س��ي،  ب��و  ب��ي��ار  الجتماعية 

الربيطاين هيوغو �سورتر، النائبني عاطف جمدلين وريا�س رحال، ممثل النائب 

�سامي اجلميل الوزير ال�سابق اآلن حكيم، الوزيرة ال�سابقة وفاء ال�سيقة حمزة، 

نائب رئي�س »موؤ�س�سة الوليد بن طالل الإن�سانية« الوزيرة ال�سابقة ليلى ال�سلح 

حمادة، ال�سيدة منى الهراوي، ال�سيدة نورا جنبالط، وفاعليات.

�سدياق

امل��راأة  اأعطينا  باأننا  نتغنى  »اأننا  اىل  �سدياق  مي  املوؤ�س�سة  رئي�سة  واأ���س��ارت 

فهل   ،1952 ع��ام  خ��الل  الن��ت��خ��اب��ات  يف  بحرية  والق����راع  الت�سويت  يف  حقها 

يعقل اأن يحل لبنان عامليًا باملراتب الع�سر الأخرية يف ال�2017 لناحية متثيل 

املراأة يف الربملان مب�ساركة ل تتعدى 3 يف املئة؟ لكن �سكوى املراأة يف لبنان 

ل تقت�سر على م�ستوى التمثيل ال�سيا�سي، فبعد مرور 70 عامًا على الن�سو�س 

واملعاهدات، يبقى قانون الأحوال ال�سخ�سية التابع لأهواء املراجع الدينية علة 

العلل«، داعية اىل »تطبيق معاهدة CEDAW التي �سدق عليها لبنان يف عام 

�سد  التمييز  اأ�سكال  كل  اإلغاء  اىل  تهدف  التي  الدولية  التفاقيات  وكل   1996

املراأة«.

ال�سلح حمادة

امل��راأة  انتخبت قبل  لبنان  ال�سلح حمادة: »امل��راأة قوية يف  وقالت 

الأوروبية واليوم نائب، قا�سية، طبيبة، حطمت قيود وطنها، عندما 

تظاهرت واأ�سفرت �سنة 1943 يف �سبيل ا�ستقالله، فحطم لها قيودها 

و�سعه  فلبنان  لأولده��ا  للجن�سية  بالن�سبة  بالريث  نطالبها  لكننا 

نرف�س  ون��ح��ن  م��واط��ن،  اللبناين  ول  دول���ة  ه��و  ف��ال  �سعب  ال�سيا�سي 

اأت��ى، خ�سو�سًا بعد اجتياح  اأي باب  اأي نوع هو، ومن  التوطني من 

ول  با�سرجاعهم  �سيا�سي  مطالب  ول  لأر���س��ه  �سوري  ن��ازح  مليوين 

راغب يف اإر�سالهم، وقوى اأممية ت�سعى لإبقائهم، فال�ستقرار املوقت 

الذي ننعم فيه يعود اىل وجودهم. هذه هي املعادلة القاتلة«.

اأوغا�سابيان

واأ�سار اأوغا�سابيان اىل اأن »املراأة ثروة وقد متكنت من حتقيق النجاحات يف 

يف  العام  القطاع  اإن  ُت�ستغل؟  ل  ال��روة  ه��ذه  فلماذا  واخل��ا���س،  العام  القطاعني 

حاجة اىل هذه النجاحات، واملراأة مبقدورها اأن ت�ساهم يف تقدم لبنان وازدهاره 

جمل�س  اأو  ال�����وزراء  جمل�س  يف  ���س��واء 

الأخ��رى، ونحن  اأو املوؤ�س�سات  النواب 

بحاجة اىل هذه الطاقات لي�س بهدف 

ال������رف ال�����س��ي��ا���س��ي واإمن��������ا ه�����ذه ه��ي 

بالكوتا  مطالبتنا  هنا  فمن  احلقيقة، 

كمرحلة انتقالية«.

ريت�سارد

»ع���ن���وان  اأن  ري���ت�������س���ارد  واع����ت����ربت 

امل��وؤمت��ر ي��اأت��ي يف وق��ت م��ه��م، ولبنان 

متكن من انتخاب رئي�س بعد �سنتني 

واليوم  الرئا�سي  ال�سغور  من  ون�سف 

يجري  و���س��وف  ج��دي��دة  حكومة  لديه 

انتخابات برملانية قريبًا«، لفتة اىل 

اأن��ه »يف ي��وم امل���راأة ال��ع��امل��ي، نتطلع 

اىل الإجن�����ازات ال��ت��ي حت��ق��ق��ت. امل���راأة 

م�سددة  وال�سجاعة«،  الل��ت��زام  جت�سد 

من  ي��اأت��ي  ال��ذي  التغيري  »اأهمية  على 

الأ�سفل اىل الأعلى وعليه كانت املراأة 

هي عن�سر فعال يف هذا التغيري«.

وتوالت على الكالم كل من: رئي�سة الحتاد التون�سي لل�سناعة والتجارة 

لل�سالم عام  وي��داد بو�سماوي احلا�سلة على جائزة نوبل  اليدوية  واحل��رف 

الربملانية ملجل�س  الع�سو يف اجلمعية  النائب ديبورا بريغاميني   ،2015

رئي�س  وم�ست�سارة  ال�سابقة  الوزيرة  اإيطاليا،  ف��ورزا  با�سم  املتحدثة  اأوروب��ا 

الجتماعي يف  الت�سامن  ال�سريالنكية روزي �سيناناياكي، وزيرة  احلكومة 

م�سر غادة وايل، وزيرة م�سر ال�سابقة ل�سوؤون البيئة ليلى اإ�سكندر، النائب 

ال�سابق دوري�س باك، رئي�سة جمل�س الأمناء ملركز �سرطان الأطفال ورئي�سة 

لل�سرطان  ح�سني  امل��ل��ك  موؤ�س�سة  رئي�سة  جنبالط،  ن���ورا  ك��ي��اين  موؤ�س�سة 

ال�سومالية  اجل��م��ه��وري��ة  ل��رئ��ا���س��ة  ال�سابقة  امل��ر���س��ح��ة  ط���الل،  غ��ي��دا  الأم����رية 

الإدارة  جمل�س  ورئي�سة   ،Miribure موؤ�س�سة  فولري  و�سوكي  داي��ب  فلدومو 

والرئي�سة التنفيذية ل�France Medias Monde ماري كري�ستني �ساراغو�س.

حلقات نقا�س

متحورت احللقة الأوىل حول »الن�ساء يف ال�سيا�سة« حيث اأ�سار �سورتر، اإىل اأن 

»هذا النقا�س ياأتي يف وقت مهم، اإذ ينتظر لبنان ارتفاع عدد الن�ساء يف مواقع 

القرار، ل �سيما مع وجود وزير يوؤمن بالكوتا الن�سائية«.

 EPP Women  كما حتدثت فيها �سيناناياكي وال�سيا�سية الأملانية ورئي�سة 

 Reagan ال��دول��ي��ة يف  ال��ع��الق��ات  دور����س ب��اك، وبرغاميني، وب��و���س��م��اوي، وم��دي��رة 

انخراط  مو�سوع  الثانية  احللقة  وتناولت  ناركيفي�سيوتي.  غينتاري   House
املراأة يف جمال العمل الإن�ساين، وحتدثت امل�ساركات عن اأدوارهن يف جمالت 

البيئة، التعليم، والأطفال وغريها، وحاورهن الزميل ريكاردو كرم.

العام  وامل��دي��ر  رئي�س  ون��ائ��ب  وجنبالط  وط��الل  ا�سكندر  احللقة  يف  وحت��دث��ت 

عامل  يف  الن�ساء  انخراط  اىل  الثالثة  احللقة  وتطرقت  ك�سار.  ندمي   BLC Bank
التكنولوجيا. حتدثت فيها م�ساعدة مدير عام BLC bank، و�سوكي فولر، ورانيا 

�سميطلي وميلي�سا جون رويل.

وادار النقا�س غ�سان تلحوق.

اأما الالجئة ال�سابقة واأول مر�سحة لرئا�سة ال�سومال فادومو دايب، فقد حتدثت 

عن جتربتها حيث حاورها الزميل ريكاردو كرم. 

 France Medias Monde�ل التنفيذية  والرئي�سة  الإدارة  ولفتت رئي�سة جمل�س 

ماري كري�ستني �ساراغو�س اىل جتربتها، وحاورها زياد خمول. 

اأما الفقرة الأخرية، فكانت مع ن�ساء مقاتالت وناجيات من ال�سراع يف العراق 

التي مررن بها.  الرعب وال�سطهاد  اأدلني ب�سهادتهن حول معاناتهن وحالت 

وقد حاورهن الزميل ب�سام اأبو زيد.

من  اأخ��ري��ات  يازيديات  وفتيات  اختطافها  وقائع  عن  اأو�سو  بافرين  وحتدثت 

قبل »داع�س« حيث تعر�سن ل�ستى اأ�سكال العنف واغت�سنب و�سلنب كراماتهن 

واأحالمهن. واأ�سارت لوما بادي اىل مركز تاأهيل الهاربات من عنف »داع�س«. 

الكرديات تقاومن  »الن�ساء  اأن  اىل  الب�سمركة مزدا ر�سيد  الكابنت يف  ولفتت 

الديكتاتوريات يف املنطقة منذ عقود«.
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برجا وهاج�س ال�سطو امل�سلح: حتّرك بلدي ونيابي

توّزع النازحني والأعباء  بني اللبكي ومفو�سية الالجئني

الأمن الفرعي جنوبًا ي�سيد بـ»اليونيفيل« ويطالب بت�سليم املطلوبني

اأوغا�سابيان يف احتفال »الإ�سكوا« بيوم املراأة: 

�سرتيدا جعجع: لدينا مر�سحات للندوة الربملانيةلتعزيز دورها يف �سنع القرار وبـ»الكوتا«

»القوات« يكّرم 7 �سفريات يف اليوم العاملي للمراأة

برجا ����� »امل�ستقبل«

ي�سيطر اخلوف والقلق على اأهايل بلدة برجا 

بعد تعر�س ثالث عائالت لل�سرقة عنوة وحتت 

تهديد ال�سالح داخل منازلهم، وهو ما دفعهم 

اىل رفع ال�سوت عاليًا اأمام امل�سوؤولني لتعزيز 

ف�سيلة برجا بعنا�سر اإ�سافية.

وف���ي���م���ا ك���ت���ب ال���ن���ائ���ب حم���م���د احل����ج����ار ع��ل��ى 

»���س��رورة  الفي�سبوك  ع��ل��ى  اخل��ا���س��ة  �سفحته 

تلقى  اإ�سافية،  بعنا�سر  برجا  ف�سيلة  تعزيز 

احل��ج��ار ات�����س��اًل م��ن امل��دي��ر ال��ع��ام ل��ق��وى الأم��ن 

فيه  اأعلمه  ب�سبو�س  ابراهيم  ال��ل��واء  الداخلي 

ب��رج��ا  مب��خ��ف��ر  ���س��ي��ل��ت��ح��ق��ون  ع��ن�����س��رًا   12 اأن 

اأث��ار جوًا  بحلول ي��وم الإثنني ال��ق��ادم«، وه��و ما 

م���ن الرت���ي���اح امل���وق���ت ل���دى الأه������ايل اىل حني 

برجا  بلدية  رئي�س  وق��ال  الإج����راء.  ه��ذا  تنفيذ 

ل�»امل�ستقبل«: »اتخذنا بع�س اخلطوات وهي 

بالإ�سافة  البلدية،  لل�سرطة  دوري����ات  ت�سيري 

اىل ت��وا���س��ل دائ���م م��ع ال��ق��وى الأم��ن��ي��ة، وزي���ارة 

ُي�سار  اأن  بلدية بعا�سري والتعاون معها على 

زي��ارة اىل بلدة اجلية، و�سنبداأ بركيب  قريبًا 

ك���ام���ريات م��راق��ب��ة ع��ل��ى م��داخ��ل ال��ب��ل��دة وعلى 

�سي�ساعد  ما  وهو  والفرعية،  الرئي�سية  الطرق 

على �سبط الو�سع«.

ب��اأي  ال�ستباه  عند  »امل��واط��ن��ني  حمية  ودع���ا 

حركة غريبة اىل التوا�سل مع الأجهزة المنية 

التي  الع�سابة  »اأن  البلدية«. ولفت اىل  اأو مع 

ت��ق��وم ب��ال�����س��رق��ة ه���ي ع�����س��اب��ة حم��رف��ة لأن��ه��ا 

ويحملون  ملثمون  واأف���راده���ا  اأث���ر  اأي  ت���رك  مل 

لدى  م��وج��ود  ال�ستنفار  »اأن  ا���س��ل��ح��ة«،م��وؤك��دًا 

دقيق  الو�سع  لأن  الأم��ن��ي��ة  ال��ق��وى  قبل  النا�س 

وح�سا�س«. 

و���س��ك��ر ح��م��ي��ة »ب�����س��ب��و���س و احل���ج���ار على 

اله��ت��م��ام مب��و���س��وع خم��ف��ر ب��رج��ا واإع��ط��ائ��ه��م��ا 

اأه��م��ي��ة ل���الأم���ن و���س��ب��ط امل��خ��ال��ف��ات وامل��خ��ل��ني 

ب��الأم��ن والأم�����ان يف ال��ب��ل��دة«، م��ع��ت��ربًا »ان ه��ذا 

املخفر لي�س فقط لربجا اإمنا للقرى املجاورة 

اأي�سًا«.

يف  اللبكي  عماد  عكار  حمافظ  ا�ستقبل 

مكتبه يف �سراي حلبا احلكومي، وفدا من 

الالجئني  ل�سوؤون  املتحدة  الأمم  مفو�سية 

UNHCR، �سم م�سوؤولة املكتب امليداين 
اأبو  اإيتا �سويت ومن�سقة العالقات جي�سي 

التنمية  مكتب  عمل  فريق  بح�سور  عيد، 

.LDO املحلية يف حمافظة عكار

التي  والربامج  الن�ساطات  الوفد  وعر�س 

عملها  وخ��ط��ط  حاليا  املفو�سية  تنفذها 

اللبكي  مع  واطلع  عكار،  يف  امل�ستقبلية 

النازحني  على اخلريطة اجلديدة لتوزيع 

ال�������س���وري���ني امل�����س��ج��ل��ني ل�����دى م��ف��و���س��ي��ة 

عكار  يف  الالجئني  ل�سوؤون  املتحدة  الأمم 

واأع��داده��م يف ك��ل منطقة م��ن املحافظة. 

ال��ن��زوح ال�سوري  اأع��ب��اء  كما مت البحث يف 

ع��ل��ى ل��ب��ن��ان ب�����س��ك��ل ع���ام وع��ل��ى حمافظة 

ع����ك����ار ب�����س��ك��ل خ����ا�����س، ول ���س��ي��م��ا ع��ل��ى 

ال�سلبية  وال��ن��ت��ائ��ج  ال��ك��ه��رب��اء  ���س��ب��ك��ات 

ال��ت��ي ت��رت��ب ع��ن��ه��ا. واج��ت��م��ع اللبكي مع 

و�سع  يف  البحث  ومت  املانحة  املنظمات 

ال����ق����رى ال���ت���ي ل ب���ل���دي���ات ف��ي��ه��ا وك��ي��ف��ي��ة 

م�ساعدتها.

�سيدا ������ »امل�ستقبل«

ال��و���س��ع يف خم��ي��م ع��ني احل��ل��وة اىل جانب 

ح�سرت  واجلنوب  �سيدا  يف  الأمنية  الأو�ساع 

على طاولة جمل�س الأمن الفرعي الذي انعقد 

حمافظ  برئا�سة  احلكومي  �سيدا  ���س��راي  يف 

الأج��ه��زة  ق��ادة  وح�سور  �سو  من�سور  اجل��ن��وب 

وت��دار���س  وال��ق�����س��ائ��ي��ة.  والع�سكرية  الأم��ن��ي��ة 

الأمنية يف املنطقة  املجتمعون امل�ستجدات 

ال��ف��رع��ي  ل���الأم���ن  الأول  ك��ك��ل. وه����و الج���ت���م���اع 

التطورات  اث��ر  على  وياأتي  العام  لهذا  جنوبا 

ال��ت��ي �سهدها خم��ي��م عني  والأح�����داث الأم��ن��ي��ة 

واأوقعت قتيلني و�ستة جرحى  احللوة موؤخرا 

حيث تداول املجتمعون بهذا ال�ساأن.

وعلمت »امل�ستقبل« ان املجتمعني ا�ستمعوا 

يف  اللبناين  اجلي�س  خمابرات  ف��رع  رئي�س  من 

تقييم  اىل  حمود  خ�سر  الركن  العميد  اجلنوب 

للو�سع الأمني يف املخيم على اثر ال�ستباكات 

الأخ��������رية وم�����ا اع��ق��ب��ه��ا م����ن ق��������رارات وخ���ط���وات 

واع����ادة  ال��و���س��ع  ���س��ب��ط  اج���ل  م���ن  فل�سطينية 

ت�سكيل القوة الأمنية الفل�سطينية امل�سركة، 

اإ�سافة اىل ملف املطلوبني اللبنانيني.

وب����ح���������س����ب ب�����ي�����ان ر�����س����م����ي �������س������ادر ع��ن 

الفرعي  الأم����ن  ف��ق��د دع���ا جمل�س  الج��ت��م��اع، 

بت�سكيل  ل��الإ���س��راع  الفل�سطينيني  »الأخ����وة 

املطلوبني  لت�سليم  والعمل  الأمنية  اللجنة 

كما  اللبنانية«.  ال�سلطات  اىل  اللبنانيني 

التي  لل�توتر  التطرق  الج��ت��م��اع  خ��الل  ج��رى 

���س��ه��دت��ه ال��ع��الق��ة ب��ني ق����وات »ال��ي��ون��ي��ف��ي��ل« 

والأه��ايل يف بع�س مناطق اجلنوب موؤخرا، 

فاأثنى املجتمعون على الدور الذي تقوم به 

قوات الطوارئ الدولية يف اجلنوب اللبناين 

القوات  تلك  ب��ني  التن�سيق  اأهمية  موؤكدين 

والأهايل.

اف���ت���ت���ح وزي������ر ال�����دول�����ة ل���������س����وؤون امل���������راأة ج���ان 

اأوغ��ا���س��اب��ي��ان اح��ت��ف��ال »ي���وم امل����راأة ال��ع��امل��ي«، 

ب����ريوت،  امل���ت���ح���دة يف  الأمم  ب��ي��ت  ن��ظ��م��ه  ال�����ذي 

بعنوان: »متكني املراأة هو متكني الأمم، اجلراأة 

ل��الأمم  ال��ع��ام  الأم����ني  وك��ي��ل��ة  بح�سور  للتغيري«، 

املتحدة والأمينة التنفيذية لال�سكوا رميا خلف، 

الفنانة ماجدة الرومي، ليندا مطر.

وق����ال اأوغ��ا���س��اب��ي��ان »م���ا ن�����س��ه��ده م��ن م�سائل 

اإن�������س���ان���ي���ة ل���ه���ا ب���ع���د ���س��ي��ا���س��ي واق���ت�������س���ادي، 

وترتبط باملاأ�ساة التي ن�سهدها يوميًا يف زمن 

فيها  وت�سمحل  املنطقة  يف  الكربى  التحولت 

اأن »مت��ر ه��ذه املرحلة  اآم���اًل  اإتنيات وق��وم��ي��ات«، 

�سيا�سية  بحلول  ال�سالم  اإر���س��اء  ويتم  ال�سعبة 

النا�س  وك��رام��ة  الإن�����س��ان  ت��راع��ي  ودبلوما�سية 

اأي جهة  اإىل  ق��راه��م  اإىل  ال��الج��ئ��ني  وت��ع��ي��د ك��ل 

�سيا�سية اإنتموا واأيا كانت طائفتهم«.

وكرر اأوغا�سابيان »اأولويات اإنهاء التمييز �سد 

املراأة وتعزيز دورها يف �سنع القرار وامل�ساركة 

واإنهاء كل  ال�سيا�سية والقت�سادية،  يف احلياة 

منظمات  وم�ساندة  الن�ساء،  �سد  العنف  اأ�سكال 

امل��ج��ت��م��ع امل����دين وح��ق��وق الإن�����س��ان يف �سبيل 

ان��ه »�سي�ستمر يف  تعزيز حقوق امل���راأة«. وق��ال 

اإن��ت��ق��ال��ي��ة لقناعة  امل��ط��ال��ب��ة ب��ال��ك��وت��ا مل��رح��ل��ة 

را����س���خ���ة ب���اأه���م���ي���ة وج������ود امل��������راأة يف م��ن��ا���س��ب 

�سيا�سية يف احلكومة واملجل�س النيابي، لي�س 

عالقة  لها  اأو  اإداري  طابع  لها  وزارات  يف  فقط 

باملراأة بل يف وزارات �سيادية كالدفاع واملال«.

ر�سالة غوتريي�س

وكان احتفال الإ�سكوا بداأ با�ستهاللية قدمتها 

الفنانة تقال �سمعون. ثم تلت مطر ر�سالة الأمني 

اأك��د  غوتريي�س  اأنطونيو  امل��ت��ح��دة  ل���الأمم  ال��ع��ام 

فيها ان »الختاللت التاريخية يف عالقات القوة 

التي تفاقمت ب�سبب تزايد  الرجل وامل��راأة،  بني 

اأوجه عدم امل�ساواة داخل املجتمعات والبلدان 

�سد  التمييز  زي����ادة  اإىل  ت����وؤدي  ب��ي��ن��ه��ا،  م��ا  ويف 

الن�ساء والفتيات«.

التح�سينات،  بع�س  من  الرغم  »على  اأ�ساف: 

فال تزال املنا�سب القيادية يف جميع القطاعات 

القت�سادية  الفجوة  الرجال، وتزداد  من ن�سيب 

اأن نغري ذلك عن  ات�ساعا. يجب  بني اجلن�سني 

امل�ستويات،  جميع  على  الن�ساء  متكني  طريق 

ومنحهن  لأ���س��وات��ه��ن  ال���س��ت��م��اع  يت�سنى  ح��ت��ى 

ال�سيطرة على حياتهن وعلى م�ستقبل عاملنا. 

وامل�������س���اواة ب���ني اجل��ن�����س��ني اأم����ر ����س���روري لكي 

توؤدي املجتمعات والقت�سادات دورها كامال«. 

خلف

واألقت خلف خطابها الأخري يف الإطار الر�سمي 

لالأمم املتحدة قبيل مغادرتها يف اأواخر ال�سهر 

اجلاري وقد بداأته من ق�سة »�سيدة فل�سطينية 

مل تخ�س اإرهاب الإحتالل الذي كان اآتيا لعتقال 

اأن ول��دي��ه��ا �سيتزوجان  ل��ه  اأك���دت  ب��ل  ول��دي��ه��ا، 

وينجبان ويعي�سان بقربها، وهكذا ح�سل«.

اأهل فل�سطني  اأ�سافت: »الظلم الذي يقع على 

ف��ري��د. ف��ق��د ط����ردوا م��ن ب��الده��م وح���رم���وا حقهم 

يف ت���ق���ري���ر م�������س���ريه���م وي���خ�������س���ع���ون ل���الأح���ك���ام 

ال���ع�������س���ك���ري���ة. ك����ذل����ك يف ال����������دول امل���ن���ك���وب���ة 

ب��ال��ن��زاع��ات ك�����س��وري��ا وال���ع���راق وال��ي��م��ن وليبيا، 

تعاين املراأة من الظلم الذي ي�سرب جمتمعاتها 

وت��ت��ح��م��ل ف���وق ذل���ك ظ��ل��م��ا ت��ف��ر���س��ه عليها تلك 

املجتمعات«.

وتابعت: »الظلم لي�س جديدا على نا�سنا، اإل اأن 

بلوغه هذا املبلغ غري م�سبوق يف تاريخ العرب 

احلديث. واأبدت ثقتها باأن«�سعوب املنطقة لن 

تعجز عن مقاومة مثل هذا امل�سري».

الرومي

كل  اإىل  �سوتها  اأنها«ت�سم  ال��روم��ي  واأك����دت 

هنا  وق��ال��ت:«اأق��ف  بالتغيري»،  يطالبون  ال��ذي��ن 

للمطالبة باإعتاق املراأة واأطفالها وعائلتها من 

بوؤر الفقر واجلهل والأمية لقيام دول اأقل اإجراما 

وحروبا ونزع فتيل القنابل املوقوتة من بيوت 

وقلوب منك�سرة ومقهورة لتحويلها اإىل �سنابل 

و����س���ددت على«تثقيف  وم��وا���س��م خ���ري».  ب��رك��ة 

اأك��ر متدنا  لن�سوء جمتمعات  امل��راأة وتعليمها 

واإيجابية وانفتاحا ومعرفة».

م�سرحية«األقي  م��ن  مقاطع  احل��ف��ل  وت�سمن 

زيك فني يا علي»قدمتها موؤلفتها رائدة طه، كما 

قدمت اأميمة اخلليل عر�سا فنيا رافقها فيه على 

على  الإحتفال  وا�ستمل  �سبليني.  هاين  البيانو 

معر�س فني لأعمال كاتيا طرابل�سي بالتعاون 

حرفية  ومنتجات  ب��رك��ات.  �سالح  غ��ال��ريي  م��ع 

يف  ولج��ئ��ات  لبنانيات  �سيدات  اأع��دت��ه��ا  وم��ون��ة 

لبنان، بالتعاون مع منظمة«بلي�سنغ»، وعر�س 

لفيلم«678« الذي يتناول مو�سوع العنف �سد 

حلقة  الإح��ت��ف��ال  هام�س  على  نظم  كما  امل����راأة. 

اأدارت��ه��ا  رائ���دات  ن�ساء  جت���ارب  عر�ست  نقا�س 

الإعالمية دميا �سادق.

اللبنانية«،  »ال��ق��وات  يف  امل���راأة  دور  تفعيل  جهاز  اأق���ام 

�سريدا  النائب  وح�سور  برعاية  الثاين،  ال�سنوي  ع�ساءه 

اوتيل حبتور - �سن  ال��وط��ن«، يف  جعجع، بعنوان »م���راآة 

الفيل.

واخ���ت���ار اجل���ه���از ت���ك���رمي ���س��ب��ع ���س��ف��ريات ب��ي��ن��ه��ن ث��الث 

اأج���ن���ب���ي���ات، ه����ن: امل��ن�����س��ق��ة اخل���ا����س���ة ل����المم امل���ت���ح���دة يف 

لبنان  يف  الأوروب����ي  الإحت���اد  �سفرية  ك��اغ،  �سيغريد  لبنان 

كري�ستينا ل�سن، و�سفرية الوليات املتحدة الأمريكية يف 

مندوبة  لبنانيات،هن:  واأرب���ع  ريت�سارد،  اليزابيت  لبنان 

يف  الدولية  واملنظمات  املتحدة  المم  ل��دى  الدائمة  لبنان 

جنيف جنالء ريا�سي ع�ساكر، �سفرية لبنان يف لندن اإنعام 

ع�سريان، مديرة املرا�سم يف وزارة اخلارجية واملغربني 

مريا �ساهر فيوليد�س، مديرة ال�سوؤون القت�سادية يف وزارة 

اخلارجية واملغربني ال�سفرية دونا بركات الرك، وذلك 

يف  ب�سمات  تركت  التي  واأعمالهن  الرائد  لدورهن  تقديرا 

ال�ساأن الديبلوما�سي وال�سيا�سي.

رئي�س  ممثال  اوغا�سابيان  ج��ان  ال��وزي��ر  الع�ساء،  ح�سر 

ممثلة  عفي�س  م��ن��ى  ال���وزي���رة  احل���ري���ري،  �سعد  احل��ك��وم��ة 

ال��ن��واب  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  �سليمان،  مي�سال  الرئي�س 

ال�سحة غ�سان  فريد مكاري، نائب رئي�س احلكومة وزير 

حا�سباين، الوزراء: مي�سال فرعون وبيار بو عا�سي وملحم 

جوزيف  زوي���ن،  جيلبريت  ع���ون،  الآن  ال��ن��واب:  ال��ري��ا���س��ي، 

معلوف، �سانت جاجنانيان، طوين اأبو خاطر، فادي كرم، 

فادي الهرب، هرني حلو، ناجي غاريو�س، نقيبا املحامني 

ال��ه��ا���س��م، وامل��ه��ن��د���س��ني يف ال�سمال  اأن��ط��ون��ي��و  يف ب���ريوت 

لالنت�سار  امل��ارون��ي��ة  املوؤ�س�سة  رئي�س  بعيني،  م��اري��و���س 

نعمة افرام.

لل�سفريات  ت��ق��دي��را  ب��الن��ك��ل��ي��زي��ة  كلمة  جعجع  واأل���ق���ت 

ال��ي��وم  الج��ن��ب��ي��ات امل��ك��رم��ات، ف��ق��ال��ت »جن��ت��م��ع ملنا�سبة 

الن�ساء  م��ن  ب��اق��ة  ب��ت��ك��رمي  ل��ل��م��راأة، ك��ي نحتفل  ال��ع��امل��ي 

لبنان  من  والديبلوما�سية  ال�سيا�سة  ميادين  يف  الرائدات 

ال��ط��راز  م��ن  منا�سلة  »امل����راأة  ان  معتربة  ل��ب��ن��ان«،  وخ���ارج 

�سدياق،  مي  هي  اإلينا  بالن�سبة  »امل��راأة  اأ�سافت  الرفيع«. 

ال�����س��ه��ي��دة احل���ي���ة ال���ت���ي ق���اوم���ت ب��ل��ح��م��ه��ا احل����ي م���وؤام���رة 

الظالميني لإق�سائها، لكنها ك�سرت بروحها الوثابة قيود 

هي  للحق.  ت�سهد  وا���س��ت��م��رت  فانت�سرت  وال��ق��م��ع،  الظلم 

الو�ساية  التي واجهت نظام  اأنطوانيت �ساهني املنا�سلة 

والعتقال والعنف. هي �سانتال �سركي�س، الأمينة العامة 

حلزب »القوات اللبنانية«.

و���س��ددت ع��ل��ى »ان��ن��ا يف كتلة ن���واب »ال���ق���وات«، عملنا 

ونعمل من اأجل رفع �ساأن املراأة يف لبنان، ومن اأجل تطوير 

كل الت�سريعات البالية التي كانت ت�سيء اإىل و�سع املراأة 

النيابية،  النتخابات  ع�سية  ونحن  و�سيا�سيا.  اجتماعيا 

النيابية  لالنتخابات  ج��دي��د  ق��ان��ون  اإق����رار  اأج���ل  م��ن  نعمل 

امل��راأة  لت�سجيع  نعمل  كما  ودمي��وق��راط��ي��ة،  متثيال  اأف�سل 

على امل�ساركة يف احلياة ال�سيا�سية،و�سن�سعى اىل تقدمي 

عدد من املر�سحات اإىل الندوة الربملانية«.

زغريني  م��اي��ا  امل����راأة  دور  تفعيل  ج��ه��از  رئي�سة  ولفتت 

ال�سورة  اىل »اننا يف »ال��ق��وات« ن�سعى اىل عدم تكري�س 

ال مظلومة  م��ن��ط��ق��ت��ن��ا  امل������راأة يف  ت��ظ��ه��ر  ل  ال��ت��ي  ال��ن��م��ط��ي��ة 

و�سعيفة، لذلك فاإن الدعوات املتكررة اىل ا�سالح و�سعية 

املراأة يجب ا�ستبدالها بالدعوة اىل اإ�سراك املراأة يف عملية 

النهو�س باملجتمع الذي يعاين بن�سائه ورجاله واأطفاله 

تداعيات الأزمات واحلروب«.

وع��ر���س��ت اأف����الم وث��ائ��ق��ي��ة ع��ن امل��ك��رم��ات ت�سمنت اأب���رز 

دروع  وزغ��ري��ن��ي  جعجع  م��ن  ك��ل  ق��دم��ت  ث��م  ن�ساطاتهن. 

التكرمي لكل منهن.

وكانت الزميلة رول حداد قدمت الحتفال. و�سارك جهاد 

املهنا يف عزف مقاطع مو�سيقية. واأحيت ال�سهرة عازفة 

الكمان حنني العلم وفرقتها.

عودة »الأونروا« تدريجيًا اىل »عني احللوة«

�سيدا ����� راأفت نعيم

»الأون����روا«  اأن  �سهوان  حكم  بالوكالة،  لبنان  يف  الأون����روا  ع��ام  مدير  اأع��ل��ن   

ح�سلت اأم�س، على �سمانات خطّية من املحاورين باحرام حياد مرافق الأمم 

موّظفي  واأم���ن  �سالمة  على  للحفاظ  والعمل  احل��ل��وة  ع��ني  خميم  يف  املتحدة 

خدماتها  با�ستئناف  للوكالة  ي�سمح  ما  الأط��ف��ال،  بينهم  واملدنيني  الأون���روا 

داخل املخّيم.

وجاء يف بيان �سادر عن �سهوان: لقد اتخذت الوكالة اإج��راءات موقتة جلمع 

النفايات من خميم عني احللوة وذلك بف�سل زيادة خدمات ال�سرف ال�سحي. ويف 

حال ا�ستمرار الهدوء الأمني، تعاود الأون��روا يوم الثالثاء املوافق 7 اآذار/ مار�س 

2017 تقدمي خدماتها يف العيادة ال�سحية رقم 2 يف خميم عني احللوة ابتداًء 

من ال�ساعة الثامنة والن�سف �سباحًا. كذلك، تفتح الأونروا مركزًا �سحيًا متنقاًل 

�سيدا  ع��ي��ادة  يف  ال�سحية  اخل��دم��ات  تقدمي  ي�ستمّر  فيما  ال�سموع  مدر�سة  ق��رب 

لالجئي فل�سطني من �سكان خميم عني احللوة.

واأ�ساف البيان: نظرًا لالأ�سرار اجل�سيمة التي حلقت مبدار�س الأونروا نتيجة 

التي  اإغ��الق املدار�س با�ستثناء مدر�سة بي�سان  الأخ��رية، ي�ستمّر  ال�ستباكات 

تفتح اأبوابها يف الثالثاء 7 اآذار )مار�س( 2017 لطالب ال�سف التا�سع اأ�سا�سي 

م��دار���س املخيم مل�ساعدتهم على  ي��رت��ادون  ال��ذي��ن  ث��ان��وي  ال��ث��ال��ث  وال�����س��ف 

والجتماعي  النف�سي  الدعم  خدمات  اأّن  علمًا  الر�سمية  لالمتحانات  التح�سري 

الأ�سرار  الأون��روا على تقومي  �ستتوافر للطالب يف املدر�سة. وبالتوازي، تعمل 

متى  علمًا  الطالب  و�ستحيط  ال�سراع  من  املت�سررة  امل��دار���س  تاأهيل  واإع���ادة 

اأ�سبحت هذه املدار�س جاهزة ل�ستقبالهم كي يتابعوا درا�ستهم وتعوي�س 

اأيام الدرا�سة التي فقدت خالل الفرة املا�سية.

ال��و���س��ع يف  با�ستمرار  تتابع  ال��وك��ال��ة  اأن  اىل  الأون�����روا  ع��ام  م��دي��ر  ب��ي��ان  وخل�س 

ويف  م�ستقرًا.  الأم��ن��ي  الو�سع  دام  ما  خدماتها  كافة  ل�ستئناف  وتتح�سر  املخيم 

اآذار عند  م��ن  الثامن  رق��م 1 يف  ال�سحي  امل��رك��ز  ُي��ع��اد فتح  ال��ه��دوء،  ا�ستمرار  ح��ال 

ال�ساعة الثامنة والن�سف �سباحًا. ودعت الأونروا جمّددًا القوى امل�سلحة يف املخيم 

التدابري الالزمة حلماية املدنيني  الأعمال العدائية واتخاذ  اإىل »احرام قرار وقف 

واحرام قد�سية مرافق الأمم املتحدة وحرمتها وتاأمني الو�سول الآمن اإىل املدار�س 

والعيادات واخلدمات احليوية الأخرى«.

[  �صو مرتئ�صا �جتماع �لأمن �لفرعي جنوبا يف �صر�ي �صيد�  )ر�أفت نعيم(

[ �صدياق متحدثة يف �ملوؤمتر 

[  �لريا�صي وجعجع وزغريني يقدمون درعا تكرميية لكاغ[  �لرومي وخلف و�أوغا�صابيان ووليد �لبخاري يف �لحتفال  )جورج فرح(

»ن�ساء على خطوط املواجهة«.. موؤمتر ملوؤ�س�سة مي �سدياق برعاية احلريري



https://www.aliwaa.com/entertainment/starsandarts/2017/03/10/%d9%87%d8%b0%d9%87%d9%87%d9%8a%d8%b4%d8%a8%d9%8a%d9%87%d8%a9%d9%85%d8%a7%d9%8a%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a7%d8%a8%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%a9) (صورة) !!هذه هي شبيهة مايا دياب (/https://www.aliwaa.com/./entertainment/starsandarts) نجوم وفن

مارس 7, 08:40 2017 (/https://www.aliwaa.com/./entertainment/starsandarts) نجوم وفن 

بالفيديو.. ماجدة الرومي تشارك في احتفاالت “اليوم العالمي للمرأة”

يطالبون الذين  كل  إلى  “تضم صوتها  أنها  فيها  أكدت  كلمة  والقت  للمرأة،  العالمي  باليوم  االسكوا  احتفاالت  اليوم في  الرومي  ماجدة  الفنانة  شاركت 
بالتغيير”.

وقالت: “أقف هنا للمطالبة بإعتاق المرأة وأطفالها وعائلتها من بؤر الفقر والجهل واألمية لقيام دول أقل إجرامًا وحروبًا ونزع فتيل القنابل الموقوتة من
بيوت وقلوب منكسرة ومقهورة لتحويلها إلى سنابل بركة ومواسم خير”.

وشددت الرومي على “تثقيف المرأة وتعليمها لنشوء مجتمعات أكثر تمدنا وإيجابية وانفتاحا ومعرفة وأكثر تحيزا للحياة والحق والخير والجمال”.

تمكين المرأة تمكيٌن لألمم - شادي خليفة

(google_plus#/)  (twitter#/)  (facebook#/) 
(whatsapp#/) 

(jpg.بالفيديو..ماجدةالروميتشاركفياحتفاالتاليومالعالميللمرأة/https://www.aliwaa.com/wpcontent/uploads/2017/03)

(https://www.aliwaa.com)
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النسخة: الثالثاء۷ ٬ مارس/ آذار ۲۰۱۷ (۰۰:۰)
آخر تحديث: الثالثاء۷ ٬ مارس/ آذار ۲۰۱۷ (۰۰:۰)  

افتتح وزير الدولة اللبناني لشؤون المرأة جان أوغاسابيان احتفال يوم المرأة العالمي الذي نظمه بيت األمم المتحدة في بيروت٬ تحت عنوان: «تمكين المرأة هو تمكين األمم٬ الجرأة للتغيير»٬ في حضور
وكيلة األمين العام لألمم المتحدة األمينة التنفيذية لـ «االسكوا» ريما خلف٬ الفنانة ماجدة الرومي٬ ليندا مطر٬ الفنانة والمؤلفة المسرحية الفلسطينية رائدة طه٬ الفنانة التشكيلية كاتيا طرابلسي٬ الممثلة تقال

شمعون٬ وجمع من المهتمين بشؤون المرأة والقضايا اإلنسانية.
> يستقبل وزير اإلعالم اللبناني ملحم الرياشي رئيسة مجلس «موند ميديا فرانس» ماري كريستين ساراغوس يرافقها مدير تلفزيون «فرانس 24» مارك صيقلي٬ ومديرة المعهد الفرنسي في لبنان

فيرونيك اوال نيون ومدير التوزيع لراديو مونت كارلو في شمال أفريقيا والشرق األوسط وتركيا احمد الشيخ٬ اليوم في مكتبه في الوزارة.
> يقام في القاهرة الملتقى الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة «أوالدنا» من 24 آذار (مارس) الجاري حتى نهايته٬ بمشاركة 25 دولة عربية وأجنبية وبرعاية وزارات وهيئات منها وزارة الشباب

والرياضة واالتحاد المصري الرياضي لإلعاقات الذهنية برئاسة أمل مبدي وأكاديمية الفنون واتحاد الفنانين العرب وغرفة صناعة السينما.
وقد اختيرت سهير عبد القادر لرئاسة الملتقى والفــنان عــــزت أبـــو عوف والمنتجة إسعاد يونس رئيسي شرف للمهرجان.

> تلقي المحامية أسمى خضر محاضرة لمناسبة «يوم المرأة العالمي» بعنوان «اإلصالح التشريعي لضمان حقوق المرأة»٬ السادسة مساء اليوم في مقر رابطة الكتاب األردنيين في عّمان٬ ويقدم
المحاضرة ويدير الحوار أحمد ماضي.

> تقيم اإلعالمية فاتن درزي صباح األحد 19 الجاري مهرجانًا لتكريم ذكرى المطربين الراحلين نصري شمس الدين ومنى مرعشلي في أحد مطاعم بيروت٬ يشارك فيه الفنان حسان هاشم وعدد كبير
من الفنانين واإلعالميين.
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ماجدة الرومي: ضعوا قوانين تحمي المرأة نفسيًا وجسديًا من كل عنف

أطلقت الفنانة ماجدة الرومي اليوم صرخة من مقر األمم المّتحدة في بيروت "اإلسكوا"٬ لمناسبة يوم المرأة العالمي٬ طالبت فيها بجرأة بتغيير
الظروف الحياتّية الصعبة المستحيلة٬ التي تعانيها ماليين السّيدات العربّيات على امتداد األرض العربية كّلها.

وقالت خالل االحتفال الذي أقامه مقر "اإلسكوا" قبل ظهر اليوم٬ تحت عنوان "تمكين المرأة هو تمكين األمم على الجرأة للتغيير" وبحضور
وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسبيان: "أعِتقوا المرأة وأطفالها وعائلتها من بؤر الفقر والجهل واألمّية٬ تكونوا بذلك تخططون لقيام دول أقّل

إجرامًا وحروبا"٬ وتنزعون فتيل القنابل الموقوتة من بيوت وقلوب مقهورة ومنكسرة٬ وتحولونها إلى سنابل بركة ومواسم خير.
ودعت الرومي إلى تثقيف المرأة وتشريع أبواب المدارس والجامعات لها٬ ألّن ذلك يؤدي الى نشوء مجتمعات أكثر تمّدنًا وإيجابية وانفتاحًا

ومعرفة٬ وأكثر تحيزًا للحياة والحق والخير والجمال. كما دعت إلى وضع قوانين تحمي المرأة نفسّيًا وجسدّيًا من كل عنف وذّل.
وقبل أن تُنهي الرومي كلمتها رفعت صوتها مجددًا وقالت: "أريد أن ألفت النظر إلى مأساة ماليين السيدات المكّبالت بالضيق٬ على امتداد

األرض العربّية٬ وألقول معُهّن: "أُيجنى من الشوك عنب٬ ومن العوسج تين؟

ماجدة الرومي
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هبا نصر – اإلمارات نيوز:

شاركت النجمة "ماجدة الرومي" في االحتفال الرسمي الذي أقامته منظمة االسكوا يوم أمس االثنين 6 آذار/ مارس
الحالي، في بيت األمم المتحدة ببيروت بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

وطالبت "الرومي" خالل االحتفال الذي أقيم تحت عنوان "تمكين المرأة هو تمكين األمم على الجرأة للتغيير"، بتغيير
الظروف الحياتّية الصعبة، التي تعانيها ماليين السيدات العربيات.

ونشرت "الرومي" عبر حسابها الخاص على "إنستجرام" عدة صور من االحتفال وعلقت قائلة :" في مقر اإلسكوا في
بيروت لالحتفال باليوم العالمي للمرأة".

يشار إلى أن اإلسكوا كانت منحت "الرومي " وسام الفنون واآلداب الفرنسي من رتبة ضابط، وذلك في كانون األول/
ديسمبر من العام 2012.

الغالف االسبوعي

﴾1488811114661‐06‐03‐2017/﴿
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أسعار إغالق متباينة للنفط تأثرا بزيادة االنتاج األمريكي وتمديد خفض أوبك إنتاجها   مسؤول إماراتي: هدف النمو الصيني قابل للتحقيق ويساعد االقتصاد العالمي   األخباراالتحاد األوروبي يستضيف مؤتمرا من أجل مستقبل سوريا في إبريل
األخيرة

مواقع التواصل الصينية
تجذب المستخدمين من

جميع أنحاء العالم

خدمات الدفع عبر
الموبايل تزدهر في

الصين

المبنى األكثر تحصينا في
العالم

الترفيهيالعالميالعربيالصينيالجميع

السفارة الكويتية ببكين تقيم حفل استقبال1
بمناسبة العيد الوطني الكويتي

أحد أبرز قادة التمرد بدارفور يصل الخرطوم2
بعد انضمامه التفاق السالم

تقرير اخباري: النتائج االولية التي حققتها3
سياسة انجاب طفلين في الصين

ياو مينغ: أول رئيس االتحاد الصيني لكرة4
السلة خارج الدوائر الرسمية الحكومية

الدّراجات التشاركية تسجل نموا فلكيا في5
الصين

أخبار بصور

القوات البحرية الصينية
تجري مناورة بالذخيرة
الحية في غرب المحيط

الهادئ

مشاهد الضباب الجميلة في
جبال فانجينغ بقويتشو

كتابان صينيان من ضمن
"أجمل الكتب العالمية" لعام

2017

مسن يورث حرفة تقليدية
لتقديم أطباق على رأسه

آلة موسيقية قديمة تلعب
بلوحة المفاتيح

قصة أجنبي يعمل في
الصين كمسؤول ريفي

أخبار ساخنة

روابط ذات العالقة

تحقيق إخباري: تجارب ومشاعر نساء
عربيات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في بكين

االسكوا تحتفل باليوم العالمي للمرأة في بيروت

   اطبع   2017:03:07.08:24    حجم الخط

بيروت 6 مارس 2017 /أحيت لجنة األمم المتحدة
االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا (االسكوا) اليوم
(اإلثنين) في بيروت اليوم العالمي للمرأة٬ مشيرة

إلى "معاناة" المرأة في المنطقة العربية.

وقالت األمينة التنفيذية لإلسكوا ريما خلف٬ في كلمة خالل االحتفال إن المرأة كما الرجل تعاني
من شراسة النزاعات في المنطقة.

وتابعت أنها تعاني أيضا ظلم التمييز في قوانين غير منصفة في حقوق الزواج والطالق
وحضانة األطفال وحرية التنقل وحق الملكية والتهميش في سوق العمل٬ إضافة إلى العنف

المنزلي.

وأضافت أن المرأة في الدول المنكوبة بالنزاعات كسوريا والعراق وليبيا واليمن "تلملم الجراح
وتصنع بيديها عيشا مؤقتا على أرض مؤقتة".

وأشارت إلى "الظلم الواقع على الفلسطينيين والمرأة الفلسطينية جراء مصادرة بيوتهم
وأراضيهم واألحكام العسكرية واالعتقال اإلداري الطويل والقتل العشوائي خارج القانون

والمعاناة من نظام تفرقة عنصرية يعاقب على العرق واللغة والدين".

بدوره٬ قال وزير الدولة لشؤون المرأة اللبنانية جان أوغاسابيان٬ إن أولويات وزارته هي
إنهاء التمييز ضد المرأة وتعزيز دورها في صنع القرار والمشاركة في الحياة السياسية

واالقتصادية وإنهاء كل أشكال العنف ضد النساء ومساندة منظمات المجتمع المدني وحقوق
اإلنسان في سبيل تعزيز حقوق المرأة.

من جهتها٬ دعت الفنانة ماجدة الرومي٬ في كلمة إلى "تغيير الظروف الحياتية الصعبة
المستحيلة التي تعانيها ماليين السيدات العربيات على امتداد األرض العربية".

ورأت أنه ال حدا للتداعيات السلبية على المجتمعات العربية بسبب قهر المرأة واضطهادها٬
ودعت إلى "وضع قوانين تحمي المرأة نفسيا وجسديا من كل عنف وذل".

وتعتمد األمم المتحدة رسميا يوم 8 مارس منذ العام 1975 يوما عالميا للمرأة٬ وتدعو الدول
األعضاء إلى االحتفال بهذا اليوم تأكيدا لدور المرأة االجتماعي والسياسي واالقتصادي تعزيزا

للمساواة بين الجنسين.

/مصدر: شينخوا/
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أوغاسابيان افتتح احتفال يوم المرأة العالمي في اإلسكوا:
لتعزيز دورها في صنع القرار والمشاركة في الحياة

السياسية واالقتصادية
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وطنية  افتتح وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسابيان احتفال "يوم المرأة
العالمي"٬ الذي نظمه بيت األمم المتحدة في بيروت٬ بعنوان: "تمكين المرأة هو
تمكين األمم٬ الجرأة للتغيير"٬ بحضور وكيلة األمين العام لألمم المتحدة واألمينة
التنفيذية لالسكوا الدكتورة ريما خلف٬ الفنانة ماجدة الرومي٬ ليندا مطر٬ الفنانة
الفلسطينية رائدة طه٬ الفنانة التشكيلية كاتيا طرابلسي٬ الفنانة تقال شمعون٬
رئيسة مجموعة الخدمات المصرفية في بنك "عودة" رندة بدير٬ رئيسة "منظمة

+−

1
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بليسنغ" ريما الحسيني٬ أول قائدة لطائرة تجارية لبنانية روال حطيط٬ االختصاصية
في مجال المطاعم والسياحة مايا بخعازي٬ وشخصيات سياسية ودبلوماسية
وممثلين لمنظمات مجتمع مدني وحشد من المهتمين بشؤون المرأة والقضايا

اإلنسانية. 

ولفت أوغاسابيان إلى ان "ما نشهده من مسائل إنسانية٬ لها بعد سياسي
واقتصادي٬ وترتبط بالمأساة التي نشهدها يوميا في زمن التحوالت الكبرى في
المنطقة وتضمحل فيها إتنيات وقوميات"٬ مشددا على "مواجهة ذلك باألمل"٬

داعيا إلى "إعطاء فسحة للحلم"٬ آمال أن "تمر هذه المرحلة الصعبة ويتم إرساء
السالم بحلول سياسية ودبلوماسية تراعي اإلنسان وكرامة الناس وتعيد كل

الالجئين إلى قراهم إلى أي جهة سياسية إنتموا وأيا كانت طائفتهم". 

وتطرق إلى "تكليفه وزارة الدولة لشؤون المرأة٬ فقال: "لم اكن اتوقع أن يتم
تكليفي بهذه المهمة٬ حتى أن رئيس الحكومة سعد الحريري لم يبلغني بأنني

سأكون في عداد الحكومة". 

وقال: "كان تكليفي بوزارة الدولة لشؤون المرأة مفاجأة ولكنه اليوم قد تحول إلى
تحد وإيمان. إنني أضم صوتي إلى أصوات كل السيدات في لبنان والعالم العربي٬

السيدات المناضالت واللواتي قدمن إنجازات وتضحيات كبيرة من أجل دعمهن
للوصول إلى إعطاء المرأة حقوقها الكاملة". 

أضاف: "خالل شهرين باتت لدى لبنان وزارة بهيكلية واضحة ومكاتب وفريق عمل
واستراتيجية ورؤيا مستقبلية وموازنة تشغيلية لمدة سنة٬ فضال عن موقع

إلكتروني حديث تتم مواكبته بتعزيز مختلف وسائل التواصل اإلجتماعي". وأكد أن
"وزارة الدولة لشؤون المرأة على تواصل مع كل الجمعيات اللبنانية والوكاالت

الدولية المعنية بالمرأة"٬ مشيرا إلى متابعته "أحد عشر اقتراح قانون مع اللجان
النيابية في البرلمان٬ وتقدمه بأربعة مشاريع قوانين إلى مجلس الوزراء في غضون

شهرين". 

وكرر أوغاسابيان التذكير بأهداف وزارة الدولة لشؤون المرأة معددا "أولويات إنهاء
التمييز ضد المرأة وتعزيز دورها في صنع القرار والمشاركة في الحياة السياسية
واالقتصادية٬ وإنهاء كل أشكال العنف ضد النساء٬ ومساندة منظمات المجتمع

المدني وحقوق اإلنسان في سبيل تعزيز حقوق المرأة". 

وإذ أمل "تحقيق األهداف المرجوة"٬ جدد أوغاسابيان القول: "أنا رجل أحلم. وقد
أنعم علي هللا بالكثير مما تمنيته". وأعلن أنه "كان قد تمنى أن يكون وزيرا عندما
كان ضابطا في المؤسسة العسكرية٬ وقد أنعم هللا عليه بتجسيد هذا التمني. أما

هذه الوزارة٬ فلم يحلم بها٬ ولكنها باتت تحديه اليومي". 
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وأكد أنه "سيستمر في عمله مواظبا على المطالبة بالكوتا لمرحلة إنتقالية لقناعة
راسخة بأهمية وجود المرأة في مناصب سياسية في الحكومة والمجلس النيابي٬
ليس فقط في وزارات لها طابع إداري أو لها عالقة بالمرأة بل في وزارات سيادية

كالدفاع والمال".  

واشار الى انه يطالب "بالكوتا لمرحلة إنتقالية ألنه يؤمن بأن المرأة التي أعطت
الكثير للوطن ولها إنجازات كثيرة ونجاحات وتتمتع بطاقة فكرية وأكاديمية وأثبتت

حضورها المتميز في المجتمع٬ تشكل قيمة مضافة لكونها ثروة بحد ذاتها". 

رسالة غوتيريس 
وكان احتفال اإلسكوا بدأ باستهاللية قدمتها الفنانة تقال شمعون ثم تلت نائبة
األمينة التنفيذية لالسكوا الدكتورة خوال مطر رسالة األمين العام لألمم المتحدة
أنطونيو غوتيريس جاء فيها: "ان االختالالت التاريخية في عالقات القوة بين الرجل
والمرأة٬ التي تفاقمت بسبب تزايد أوجه عدم المساواة داخل المجتمعات والبلدان
وفيما بينها٬ تؤدي إلى زيادة التمييز ضد النساء والفتيات. وفي جميع أنحاء العالم٬

يساء استخدام التقاليد والقيم الثقافية والدين لتقييد حقوق المرأة٬ وترسيخ
التحيز الجنسي٬ والدفاع عن ممارسات كره النساء".  

أضاف غوتيريس: "على الرغم من بعض التحسينات٬ فال تزال المناصب القيادية
في جميع القطاعات من نصيب الرجال٬ وتزداد الفجوة االقتصادية بين الجنسين

اتساعا٬ بفضل المواقف البالية والمغاالة الذكورية المترسخة. ويجب أن نغير ذلك٬
عن طريق تمكين النساء على جميع المستويات٬ حتى يتسنى االستماع

ألصواتهن ومنحهن السيطرة على حياتهن وعلى مستقبل عالمنا. وإنكار حقوق
النساء والفتيات ليس خطأ في حد ذاته فحسب؛ بل له تأثير اجتماعي واقتصادي
خطير يعوقنا جميعا. والمساواة بين الجنسين لها أثر تحويلي٬ وهو أمر ضروري
لكي تؤدي المجتمعات واالقتصادات دورها كامال". ودعا إلى "حصول المرأة على
خدمات التعليم والصحة له منافع تعود على أسرهن ومجتمعاتهن المحلية وتمتد

إلى األجيال المقبلة. والبقاء لسنة دراسية إضافية يمكن أن يضيف ما يبلغ 25 في
المائة إلى دخل الفتاة في المستقبل". وأكد التزامه "بزيادة مشاركة المرأة في
جهود بسط السالم واألمن والتغلب على التحيز المترسخ وتعزيز المساواة بين

الجنسين". 

خلف 
بعدها٬ ألقت الدكتورة خلف خطابها األخير في اإلطار الرسمي لألمم المتحدة قبيل
مغادرتها في أواخر الشهر الجاري وقد بدأته من قصة "سيدة فلسطينية لم تخش
إرهاب اإلحتالل الذي كان آتيا العتقال ولديها٬ بل أكدت له أن ولديها سيتزوجان

وينجبان ويعيشان بقربها وهكذا حصل".  
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أضافت: "ان الظلم الذي يقع على أهل فلسطين فريد. فقد طردوا من بالدهم
وحرموا من حقهم في تقرير مصيرهم ويخضعون لألحكام العسكرية. كذلك في
الدول المنكوبة بالنزاعات كسوريا والعراق واليمن وليبيا٬ تعاني المرأة من الظلم
الذي يضرب مجتمعاتها وتتحمل فوق ذلك ظلما تفرضه عليها تلك المجتمعات٬ إذ
يبقى عليها أن تلملم الجراح وتربي أطفالها وتعلمهم وتصنع بيديها عيشا موقتا

على أرض موقتة أو بين ترحيلين في خيمة أقيمت على عجل". 

وتابعت: "الظلم ليس جديدا على ناسنا٬ إال أن بلوغه هذا المبلغ غير مسبوق في
تاريخ العرب الحديث. ولكن ما بدا ضيقا تقبلناه على رجاء الفرج تطور إلى اختناق
مطبق ال بقاء معه. وتعلمنا مع األيام أن القبول بالظلم يغري الظالم بالمزيد٬ وأن

من يقبل بالسيىء خوفا من األسوأ يبتل بالسيىء ثم باألسوأ فاألسوأ.  

وقالت خلف: "إن األمل في مثل هذه الظروف يصبح ضربا من الخيال ولكن شيئا ما
في الطبيعة البشرية يتشبث بالحياة مهما بدا احتمالها صعبا واحتماالتها ضئيلة.

واليأس ترف ال نملكه فالمصير الذي نقرأه لغدنا إن تقاعسنا ال يترك مجاال للتعايش
معه".  

وأبدت ثقتها بأن "شعوب المنطقة لن تعجز عن مقاومة مثل هذا المصير٬ فلهذه
الشعوب تاريخ حافل في مقاومة اإلستعمار واالستبداد وفي السعي الدؤوب إلى

الحرية". 

الرومي 
من جهتها لفتت الرومي إلى أنها "تضم صوتها إلى كل الذين يطالبون بالتغيير"٬
وقالت: "أقف هنا للمطالبة بإعتاق المرأة وأطفالها وعائلتها من بؤر الفقر والجهل
واألمية لقيام دول أقل إجراما وحروبا ونزع فتيل القنابل الموقوتة من بيوت وقلوب

منكسرة ومقهورة لتحويلها إلى سنابل بركة ومواسم خير". وشددت الرومي على
"تثقيف المرأة وتعليمها لنشوء مجتمعات أكثر تمدنا وإيجابية وانفتاحا ومعرفة وأكثر

تحيزا للحياة والحق والخير والجمال". 

وتضمن الحفل مقاطع من مسرحية "أالقي زيك فين يا علي" قدمتها مؤلفتها رائدة
طه٬ كما قدمت أميمة الخليل عرضا فنيا رافقها فيه على البيانو هاني سبليني.
واشتمل اإلحتفال على معرض فني ألعمال كاتيا طرابلسي بالتعاون مع غاليري
صالح بركات. ومنتجات حرفية ومونة أعدتها سيدات لبنانيات والجئات في لبنان٬

بالتعاون مع منظمة "بليسنغ"٬ وعرض لفيلم "678" الذي يتناول موضوع العنف ضد
المرأة. كما نظم على هامش اإلحتفال حلقة نقاش عرضت تجارب نساء رائدات

أدارتها اإلعالمية ديما صادق. 



الوكالة الوطنية

االثنين 06 آذار 2017

لفت وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسابيان إلى ان "ما نشهده من مسائل إنسانية٬ لها

بعد سياسي واقتصادي٬ آمال أن "تمر هذه المرحلة الصعبة ويتم إرساء السالم بحلول

سياسية ودبلوماسية تراعي اإلنسان وكرامة الناس وتعيد كل الالجئين إلى قراهم إلى أي

جهة سياسية إنتموا وأيا كانت طائفتهم".

 

وضّم أوغاسبيان٬ خالل افتتاح احتفال "يوم المرأة العالمي"٬ الذي نظمه بيت األمم المتحدة

في بيروت٬ بعنوان: "تمكين المرأة هو تمكين األمم٬ الجرأة للتغيير"٬ صوته  إلى "أصوات كل

السيدات في لبنان والعالم العربي٬ السيدات المناضالت واللواتي قدمن إنجازات وتضحيات

كبيرة من أجل دعمهن للوصول إلى إعطاء المرأة حقوقها الكاملة".

 

وأكد انه "خالل شهرين باتت لدى لبنان وزارة بهيكلية واضحة ومكاتب وفريق عمل واستراتيجية

أوغاسابيان يطالب بالكوتا لمرحلة إنتقالية



ورؤيا مستقبلية وموازنة تشغيلية لمدة سنة٬ فضال عن موقع إلكتروني حديث تتم مواكبته

بتعزيز مختلف وسائل التواصل اإلجتماعي"٬ مشددا على أن "وزارة الدولة لشؤون المرأة على

تواصل مع كل الجمعيات اللبنانية والوكاالت الدولية المعنية بالمرأة"٬ مشيرا إلى متابعته "أحد

عشر اقتراح قانون مع اللجان النيابية في البرلمان٬ وتقدمه بأربعة مشاريع قوانين إلى مجلس

الوزراء في غضون شهرين".

 

وكرر أوغاسابيان التذكير بأهداف وزارة الدولة لشؤون المرأة٬ معددا "أولويات إنهاء التمييز ضد

المرأة وتعزيز دورها في صنع القرار والمشاركة في الحياة السياسية واالقتصادية٬ وإنهاء كل

أشكال العنف ضد النساء٬ ومساندة منظمات المجتمع المدني وحقوق اإلنسان في سبيل

تعزيز حقوق المرأة".

 

وأكد أنه "سيستمر في عمله مواظبا على المطالبة بالكوتا لمرحلة إنتقالية لقناعة راسخة

بأهمية وجود المرأة في مناصب سياسية في الحكومة والمجلس النيابي٬ ليس فقط في

وزارات لها طابع إداري أو لها عالقة بالمرأة بل في وزارات سيادية كالدفاع والمال".

 

وطالب بالكوتا لمرحلة إنتقالية ألنه يؤمن بأن المرأة التي أعطت الكثير للوطن ولها إنجازات

كثيرة ونجاحات وتتمتع بطاقة فكرية وأكاديمية وأثبتت حضورها المتميز في المجتمع٬ تشكل

قيمة مضافة لكونها ثروة بحد ذاتها".



فى: 6 مارس 2017, 17:32 فى: أخر األخبار

افتتح وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسابيان احتفال “يوم المرأة العالمي”٬ الذي نظمه بيت األمم المتحدة في بيروت٬ بعنوان: “تمكين المرأة هو
تمكين األمم٬ الجرأة للتغيير”.

وتطرق أوغاسابيان إلى “تكليفه وزارة الدولة لشؤون المرأة٬ فقال: “لم اكن اتوقع أن يتم تكليفي بهذه المهمة٬ حتى أن رئيس الحكومة سعد الحريري لم
يبلغني بأنني سأكون في عداد الحكومة”.

وقال: “كان تكليفي بوزارة الدولة لشؤون المرأة مفاجأة ولكنه اليوم قد تحول إلى تحد وإيمان. إنني أضم صوتي إلى أصوات كل السيدات في لبنان
والعالم العربي٬ السيدات المناضالت واللواتي قدمن إنجازات وتضحيات كبيرة من أجل دعمهن للوصول إلى إعطاء المرأة حقوقها الكاملة”.

أضاف: “خالل شهرين باتت لدى لبنان وزارة بهيكلية واضحة ومكاتب وفريق عمل واستراتيجية ورؤيا مستقبلية وموازنة تشغيلية لمدة سنة٬ فضال عن
موقع إلكتروني حديث تتم مواكبته بتعزيز مختلف وسائل التواصل اإلجتماعي”. وأكد أن “وزارة الدولة لشؤون المرأة على تواصل مع كل الجمعيات
اللبنانية والوكاالت الدولية المعنية بالمرأة”٬ مشيرا إلى متابعته “أحد عشر اقتراح قانون مع اللجان النيابية في البرلمان٬ وتقدمه بأربعة مشاريع قوانين

إلى مجلس الوزراء في غضون شهرين”.

وأكد أنه “سيستمر في عمله مواظبا على المطالبة بالكوتا لمرحلة إنتقالية لقناعة راسخة بأهمية وجود المرأة في مناصب سياسية في الحكومة والمجلس
النيابي٬ ليس فقط في وزارات لها طابع إداري أو لها عالقة بالمرأة بل في وزارات سيادية كالدفاع والمال”. 

واشار الى انه يطالب “بالكوتا لمرحلة إنتقالية ألنه يؤمن بأن المرأة التي أعطت الكثير للوطن ولها إنجازات كثيرة ونجاحات وتتمتع بطاقة فكرية
وأكاديمية وأثبتت حضورها المتميز في المجتمع٬ تشكل قيمة مضافة لكونها ثروة بحد ذاتها”.

الحضور

وحضر االحتفال كل من: بحضور وكيلة األمين العام لألمم المتحدة واألمينة التنفيذية لالسكوا الدكتورة ريما خلف٬ الفنانة ماجدة الرومي٬ ليندا مطر٬
الفنانة الفلسطينية رائدة طه٬ الفنانة التشكيلية كاتيا طرابلسي٬ الفنانة تقال شمعون٬ رئيسة مجموعة الخدمات المصرفية في بنك “عودة” رندة بدير٬ رئيسة

“منظمة بليسنغ” ريما الحسيني٬ أول قائدة لطائرة تجارية لبنانية روال حطيط٬ االختصاصية في مجال المطاعم والسياحة مايا بخعازي٬ وشخصيات

سياسية ودبلوماسية وممثلين لمنظمات مجتمع مدني وحشد من المهتمين بشؤون المرأة والقضايا اإلنسانية.
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أوغاسابيان يطالب بالكوتا لمرحلة إنتقالية: المرأة أثبتت
حضورها بالمجتمع

سياسة اإلثنين 06 آذار 2017   17:28

سياسي بعد  لها  إنسانية٬  مسائل  من  نشهده  "ما  ان  أوغاسابيانإلى  المرأةجان  لشؤون  الدولة  وزير  لفت 
فيها المنطقة وتضمحل  الكبرى في  التحوالت  يوميا في زمن  التي نشهدها  بالمأساة  واقتصادي٬ وترتبط 
إتنيات وقوميات"٬ مشددا على "مواجهة ذلك باألمل"٬ داعيا إلى "إعطاء فسحة للحلم"٬ آمال أن "تمر هذه
المرحلة الصعبة ويتم إرساء السالم بحلول سياسية ودبلوماسية تراعي اإلنسان وكرامة الناس وتعيد كل
."الالجئين إلى قراهم إلى أي جهة سياسية إنتموا وأيا كانت طائفتهم
وخالل افتتاح احتفال "يوم المرأة العالمي"٬ الذي نظمه بيت األمم المتحدة في بيروت٬ بعنوان: "تمكين
المرأة هو تمكين األمم٬ الجرأة للتغيير"٬ تطرق إلى "تكليفه وزارة الدولة لشؤون المرأة٬ فقال: "لم اكن
اتوقع أن يتم تكليفي بهذه المهمة٬ حتى أن رئيس الحكومة سعد الحريري لم يبلغني بأنني سأكون في عداد
الحكومة"٬ مشيرا الى انه "كان تكليفي بوزارة الدولة لشؤون المرأة مفاجأة ولكنه اليوم قد تحول إلى تحد
المناضالت السيدات  العربي٬  والعالم  لبنان  في  السيدات  كل  أصوات  إلى  صوتي  أضم  إنني  وإيمان. 
."واللواتي قدمن إنجازات وتضحيات كبيرة من أجل دعمهن للوصول إلى إعطاء المرأة حقوقها الكاملة
وأكد انه "خالل شهرين باتت لدى لبنان وزارة بهيكلية واضحة ومكاتب وفريق عمل واستراتيجية ورؤيا
مستقبلية وموازنة تشغيلية لمدة سنة٬ فضال عن موقع إلكتروني حديث تتم مواكبته بتعزيز مختلف وسائل
الجمعيات كل  مع  تواصل  على  المرأة  لشؤون  الدولة  "وزارة  أن  على  مشددا  اإلجتماعي"٬  التواصل 
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اللبنانية والوكاالت الدولية المعنية بالمرأة"٬ مشيرا إلى متابعته "أحد عشر اقتراح قانون مع اللجان النيابية
."في البرلمان٬ وتقدمه بأربعة مشاريع قوانين إلى مجلس الوزراء في غضون شهرين
وكرر أوغاسابيان التذكير بأهداف وزارة الدولة لشؤون المرأة٬ معددا "أولويات إنهاء التمييز ضد المرأة
العنف أشكال  كل  وإنهاء  واالقتصادية٬  السياسية  الحياة  في  والمشاركة  القرار  في صنع  دورها  وتعزيز 
."ضد النساء٬ ومساندة منظمات المجتمع المدني وحقوق اإلنسان في سبيل تعزيز حقوق المرأة
وأعرب عن امله في "تحقيق األهداف المرجوة"٬ مجددا القول: "أنا رجل أحلم. وقد أنعم علي هللا بالكثير
العسكرية٬ وقد المؤسسة  أنه "كان قد تمنى أن يكون وزيرا عندما كان ضابطا في  مما تمنيته". وأعلن 
."أنعم هللا عليه بتجسيد هذا التمني. أما هذه الوزارة٬ فلم يحلم بها٬ ولكنها باتت تحديه اليومي
بأهمية وجود راسخة  لقناعة  إنتقالية  لمرحلة  بالكوتا  المطالبة  على  مواظبا  عمله  في  "سيستمر  أنه  وأكد 
المرأة في مناصب سياسية في الحكومة والمجلس النيابي٬ ليس فقط في وزارات لها طابع إداري أو لها
."عالقة بالمرأة بل في وزارات سيادية كالدفاع والمال
كثيرة إنجازات  ولها  للوطن  الكثير  أعطت  التي  المرأة  بأن  يؤمن  ألنه  إنتقالية  لمرحلة  بالكوتا  وطالب 
مضافة قيمة  تشكل  المجتمع٬  في  المتميز  حضورها  وأثبتت  وأكاديمية  فكرية  بطاقة  وتتمتع  ونجاحات 
."لكونها ثروة بحد ذاتها
أنطونيو المتحدة  لألمم  العام  األمين  رسالة  مطر  خوال  لالسكوا  التنفيذية  األمينة  نائبة  نقلت  بدورها٬ 
غوتيريس ان "االختالالت التاريخية في عالقات القوة بين الرجل والمرأة٬ التي تفاقمت بسبب تزايد أوجه
عدم المساواة داخل المجتمعات والبلدان وفيما بينها٬ تؤدي إلى زيادة التمييز ضد النساء والفتيات. وفي
التحيز وترسيخ  المرأة٬  حقوق  لتقييد  والدين  الثقافية  والقيم  التقاليد  استخدام  يساء  العالم٬  أنحاء  جميع 
."الجنسي٬ والدفاع عن ممارسات كره النساء
القطاعات من القيادية في جميع  المناصب  تزال  التحسينات٬ فال  الرغم من بعض  انه "على  الى  ولفتت 
نصيب الرجال٬ وتزداد الفجوة االقتصادية بين الجنسين اتساعا٬ بفضل المواقف البالية والمغاالة الذكورية
المترسخة. ويجب أن نغير ذلك٬ عن طريق تمكين النساء على جميع المستويات٬ حتى يتسنى االستماع
ألصواتهن ومنحهن السيطرة على حياتهن وعلى مستقبل عالمنا. وإنكار حقوق النساء والفتيات ليس خطأ
في حد ذاته فحسب؛ بل له تأثير اجتماعي واقتصادي خطير يعوقنا جميعا. والمساواة بين الجنسين لها أثر
إلى "حصول كامال". ودعت  دورها  واالقتصادات  المجتمعات  تؤدي  لكي  أمر ضروري  تحويلي٬ وهو 
المرأة على خدمات التعليم والصحة له منافع تعود على أسرهن ومجتمعاتهن المحلية وتمتد إلى األجيال
المقبلة. والبقاء لسنة دراسية إضافية يمكن أن يضيف ما يبلغ 25 في المائة إلى دخل الفتاة في المستقبل".
المترسخ التحيز  على  والتغلب  واألمن  السالم  بسط  جهود  في  المرأة  مشاركة  "بزيادة  التزامه  وأكدت 
وتعزيز المساواة بين الجنسين
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أوغاسابيان افتتح احتفال يوم المرأة العالمي: أضم صوتي إلى المناضالت
في العالم العربي إلعطاء المرأة حقوقها

افتتح وزير الدولة لشؤون المرأة جان
أوغاسابيان احتفال يوم المرأة العالمي

الذي نظمه بيت األمم المتحدة في بيروت،
تحت عنوان: "تمكين المرأة هو تمكين
األمم، الجرأة للتغيير"، في حضور وكيلة

األمين العام لألمم المتحدة األمينة
التنفيذية ل"االسكوا" الدكتورة ريما خلف،
الفنانة ماجدة الرومي، السيدة ليندا مطر،
الفنانة والمؤلفة المسرحية الفلسطينية

رائدة طه، الفنانة التشكيلية كاتيا
طرابلسي، الممثلة تقال شمعون، رئيسة

مجموعة الخدمات المصرفية في بنك عودة
رندة بدير، مؤسسة ورئيسة منظمة "بليسنغ" ريما الحسيني، أول قائدة لطائرة تجارية لبنانية روال حطيط،
الرائدة في مجال المطاعم والسياحة مايا بخعازي، وشخصيات سياسية وديبلوماسية وممثلين لمنظمات

المجتمع المدني وحشد من المهتمين بشؤون المرأة والقضايا اإلنسانية.
ولفت أوغاسابيان إلى "ما نشهده من مسائل إنسانية لها بعد سياسي واقتصادي، وترتبط بالمأساة التي

نشهدها يوميا في زمن التحوالت الكبرى في المنطقة وتضمحل فيها إتنيات وقوميات". وشدد على
"مواجهة ذلك باألمل"، داعيا إلى "إعطاء فسحة للحلم"، وآمال "أن تمر هذه المرحلة الصعبة ويتم إرساء

السالم بحلول سياسية وديبلوماسية تراعي اإلنسان وكرامته وتعيد كل الالجئين إلى قراهم، إلى أي جهة
سياسية انتموا وأيا كانت طائفتهم".

وتطرق إلى تكليفه وزارة الدولة لشؤون المرأة، فقال إنه لم يكن يتوقع أن يتم تكليفه هذه المهمة، حتى
أن رئيس الحكومة سعد الحريري لم يبلغه بأنه سيكون في عداد الحكومة. وقال إنه فوجئ بتعيينه وزيرا،

وفوجئ أكثر عندما سمع بالحقيبة التي أسندت إليه.

وأضاف: "كان تكليفي وزارة الدولة لشؤون المرأة مفاجأة، لكنه اليوم قد تحول إلى تحد وإيمان. إنني أضم
صوتي إلى أصوات كل السيدات في لبنان والعالم العربي، السيدات المناضالت واللواتي قدمن إنجازات

وتضحيات كبيرة من أجل دعمهن للوصول إلى إعطاء المرأة حقوقها الكاملة".

وتابع: "خالل شهرين باتت لدى لبنان وزارة بهيكلية واضحة ومكاتب وفريق عمل واستراتيجية ورؤية
مستقبلية وموازنة تشغيلية لمدة سنة، فضال عن موقع إلكتروني حديث تتم مواكبته بتعزيز مختلف وسائل
التواصل اإلجتماعي". وأكد أن "وزارة الدولة لشؤون المرأة على تواصل مع كل الجمعيات اللبنانية والوكاالت

الدولية المعنية بالمرأة"، مشيرا إلى متابعته أحد عشر اقتراح قانون مع اللجان النيابية في البرلمان،

وتقدمه بأربعة مشاريع قوانين إلى مجلس الوزراء في غضون شهرين.

http://nournews.tv/ar/home
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وتقدمه بأربعة مشاريع قوانين إلى مجلس الوزراء في غضون شهرين.

وكرر أوغاسابيان التذكير بأهداف وزارة الدولة لشؤون المرأة، معددا أولويات إنهاء التمييز ضد المرأة وتعزيز
دورها في صنع القرار والمشاركة في الحياة السياسية واالقتصادية، وإنهاء كل أشكال العنف ضد النساء،

ومساندة منظمات المجتمع المدني وحقوق اإلنسان في سبيل تعزيز حقوق المرأة.

وإذ أمل تحقيق األهداف المرجوة، جدد القول: "أنا رجل أحلم. وقد أنعم علي هللا بالكثير مما تمنيته".
وأشار الى أنه كان قد تمنى أن يكون وزيرا عندما كان ضابطا في المؤسسة العسكرية، وقد أنعم هللا عليه

بتجسيد هذا التمني. أما هذه الوزارة، فلم يحلم بها، لكنها باتت تحديه اليومي.

وأكد أنه سيستمر في عمله مواظبا على المطالبة بالكوتا لمرحلة إنتقالية "لقناعة راسخة بأهمية وجود
المرأة في مناصب سياسية في الحكومة والمجلس النيابي، ليس فقط في وزارات لها طابع إداري أو لها
عالقة بالمرأة بل في وزارات سيادية كالدفاع والمال". أضاف أوغاسابيان أنه يطالب بالكوتا لمرحلة إنتقالية

ألنه يؤمن بأن "المرأة التي أعطت الكثير للوطن ولها إنجازات كثيرة ونجاحات وتتمتع بطاقة فكرية
وأكاديمية وأثبتت حضورها المتميز في المجتمع، تشكل قيمة مضافة لكونها ثروة بذاتها".

وختم شاكرا "اإلسكوا" وكل القيمين على اللقاء، وموجها التحية الى ريما خلف وماجدة الرومي التي
وصفها بأنها "فخر للبنان". 
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www.annahar.com/article/549539 :إقرأ هذا الخبر على موقع الّنهار
6 آذار 2017 | 15:06

افتتح وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسابيان احتفال #يوم_المرأة العالمي الذي نظمه بيت
األمم المتحدة في بيروت٬ تحت عنوان: "تمكين المرأة هو تمكين األمم٬ الجرأة للتغيير"٬ في
حضور وكيلة األمين العام لألمم المتحدة األمينة التنفيذية لـ"االسكوا" الدكتورة ريما خلف٬
الفنانة #ماجدة_الرومي٬ ليندا مطر٬ الفنانة والمؤلفة المسرحية الفلسطينية رائدة طه٬ الفنانة
التشكيلية كاتيا طرابلسي٬ الممثلة تقال شمعون٬ وشخصيات سياسية وديبلوماسية وممثلين

لمنظمات المجتمع المدني وحشد من المهتمين بشؤون المرأة والقضايا اإلنسانية.

ولفت أوغاسابيان إلى "ما نشهده من مسائل إنسانية لها بعد سياسي واقتصادي٬ وترتبط بالمأساة
التي نشهدها يوميا في زمن التحوالت الكبرى في المنطقة وتضمحل فيها إتنيات وقوميات".

وشدد على "مواجهة ذلك باألمل"٬ داعيا إلى "إعطاء فسحة للحلم"٬ وآمال "أن تمر هذه المرحلة
الصعبة ويتم إرساء السالم بحلول سياسية وديبلوماسية تراعي اإلنسان وكرامته وتعيد كل

الالجئين إلى قراهم٬ إلى أي جهة سياسية انتموا وأيا كانت طائفتهم".

وتطرق إلى تكليفه وزارة الدولة لشؤون المرأة٬ فقال إنه لم يكن يتوقع أن يتم تكليفه هذه
المهمة٬ حتى أن رئيس الحكومة سعد الحريري لم يبلغه بأنه سيكون في عداد الحكومة. وقال

إنه فوجئ بتعيينه وزيرا٬ وفوجئ أكثر عندما سمع بالحقيبة التي أسندت إليه.

وأضاف: "كان تكليفي وزارة الدولة لشؤون المرأة مفاجأة٬ لكنه اليوم قد تحول إلى تحد وإيمان.
إنني أضم صوتي إلى أصوات كل السيدات في لبنان والعالم العربي٬ السيدات المناضالت

واللواتي قدمن إنجازات وتضحيات كبيرة من أجل دعمهن للوصول إلى إعطاء المرأة حقوقها
الكاملة".

وتابع: "خالل شهرين باتت لدى لبنان وزارة بهيكلية واضحة ومكاتب وفريق عمل
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واستراتيجية ورؤية مستقبلية وموازنة تشغيلية لمدة سنة٬ فضال عن موقع إلكتروني حديث تتم
مواكبته بتعزيز مختلف وسائل التواصل اإلجتماعي". وأكد أن "وزارة الدولة لشؤون المرأة
على تواصل مع كل الجمعيات اللبنانية والوكاالت الدولية المعنية بالمرأة"٬ مشيرا إلى متابعته
أحد عشر اقتراح قانون مع اللجان النيابية في البرلمان٬ وتقدمه بأربعة مشاريع قوانين إلى

مجلس الوزراء في غضون شهرين.

وكرر أوغاسابيان التذكير بأهداف وزارة الدولة لشؤون المرأة٬ معددا أولويات إنهاء التمييز
ضد المرأة وتعزيز دورها في صنع القرار والمشاركة في الحياة السياسية واالقتصادية٬ وإنهاء

كل أشكال العنف ضد النساء٬ ومساندة منظمات المجتمع المدني وحقوق اإلنسان في سبيل
تعزيز حقوق المرأة.

وإذ أمل تحقيق األهداف المرجوة٬ جدد القول: "أنا رجل أحلم. وقد أنعم علي هللا بالكثير مما
تمنيته". وأشار الى أنه كان قد تمنى أن يكون وزيرا عندما كان ضابطا في المؤسسة العسكرية٬
وقد أنعم هللا عليه بتجسيد هذا التمني. أما هذه الوزارة٬ فلم يحلم بها٬ لكنها باتت تحديه اليومي.
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وأكد أنه سيستمر في عمله مواظبا على المطالبة بالكوتا لمرحلة إنتقالية "لقناعة راسخة بأهمية
وجود المرأة في مناصب سياسية في الحكومة والمجلس النيابي٬ ليس فقط في وزارات لها

طابع إداري أو لها عالقة بالمرأة بل في وزارات سيادية كالدفاع والمال". أضاف أوغاسابيان
أنه يطالب بالكوتا لمرحلة إنتقالية ألنه يؤمن بأن "المرأة التي أعطت الكثير للوطن ولها

إنجازات كثيرة ونجاحات وتتمتع بطاقة فكرية وأكاديمية وأثبتت حضورها المتميز في المجتمع٬
تشكل قيمة مضافة لكونها ثروة بذاتها".

وختم شاكرا "اإلسكوا" وكل القيمين على اللقاء٬ وموجها التحية الى ريما خلف وماجدة الرومي
التي وصفها بأنها "فخر للبنان".
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وكان للممثلة تقال شمعون٬ مقّدمة الحفل كلمة قالت فيها: "أنصفوها قبل أن تعّيدوها".

أما الرومي فقالت في كلمتها: "اذا كان الرجال هم الذين يسّيرون شؤون هذا العالم ويضبطونه
بمواقفهم أوال٬ فما من شك في أن جزءا ال يتجزأ من تلك المواقف المشّرفة  في الحياة هو صون
المرأة وحمايتها واحترام حقوقها"٬ وتابعت: "أقف اليوم هنا بمنتهى المسؤولية ألضم صوتي
إلى جميع من علت أصواتهم كي يطالبوا بتغيير الظروف الحياتية الصعبة المستحيلة التي

تعانيها ماليين السيدات العربيات على امتداد األرض العربية كلها. أقف للمطالبة بالتغيير أوًال
باسم االنسانية وثانياً باسم مجتمعاتنا العربية التي يرتد عليها قهر المرأة واضطهادها سلباً. أقف

هنا ألقول بملئ صوتي اعتقوا المرأة وأطفالها وعائلتها من بؤر الفقر والجهل واألمية.

شاهد اآلن: "كّف كبير..."
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:أوغسابيان افتتح احتفال يوم المرأة العالمي في اإلسكوا

لتعزيز دورها في صنع القرار والمشاركة في الحياة السياسية واالقتصادية

أ.ل) – افتتح وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغسابيان احتفال “يوم المرأة العالمي”٬ الذي نظمه بيت األمم المتحدة في)

بيروت٬ بعنوان: “تمكين المرأة هو تمكين األمم٬ الجرأة للتغيير”٬ بحضور وكيلة األمين العام لألمم المتحدة واألمينة التنفيذية

لالسكوا الدكتورة ريما خلف٬ الفنانة ماجدة الرومي٬ ليندا مطر٬ الفنانة الفلسطينية رائدة طه٬ الفنانة التشكيلية كاتيا

طرابلسي٬ الفنانة تقال شمعون٬ رئيسة مجموعة الخدمات المصرفية في بنك “عودة” رندة بدير٬ رئيسة “منظمة بليسنغ” ريما

الحسيني٬ أول قائدة لطائرة تجارية لبنانية روال حطيط٬ االختصاصية في مجال المطاعم والسياحة مايا بخعازي٬ وشخصيات

.سياسية ودبلوماسية وممثلين لمنظمات مجتمع مدني وحشد من المهتمين بشؤون المرأة والقضايا اإلنسانية

ولفت أوغسابيان إلى ان “ما نشهده من مسائل إنسانية٬ لها بعد سياسي واقتصادي٬ وترتبط بالمأساة التي نشهدها يوميا

في زمن التحوالت الكبرى في المنطقة وتضمحل فيها إتنيات وقوميات”٬ مشددا على “مواجهة ذلك باألمل”٬ داعيا إلى “إعطاء

فسحة للحلم”٬ آمال أن “تمر هذه المرحلة الصعبة ويتم إرساء السالم بحلول سياسية ودبلوماسية تراعي اإلنسان وكرامة

.”الناس وتعيد كل الالجئين إلى قراهم إلى أي جهة سياسية إنتموا وأيا كانت طائفتهم

وتطرق إلى “تكليفه وزارة الدولة لشؤون المرأة٬ فقال: “لم اكن اتوقع أن يتم تكليفي بهذه المهمة٬ حتى أن رئيس الحكومة

.”سعد الحريري لم يبلغني بأنني سأكون في عداد الحكومة

وقال: “كان تكليفي بوزارة الدولة لشؤون المرأة مفاجأة ولكنه اليوم قد تحول إلى تحد وإيمان. إنني أضم صوتي إلى أصوات كل

السيدات في لبنان والعالم العربي٬ السيدات المناضالت واللواتي قدمن إنجازات وتضحيات كبيرة من أجل دعمهن للوصول إلى

.”إعطاء المرأة حقوقها الكاملة

أضاف “خالل شهرين باتت لدى لبنان وزارة بهيكلية واضحة ومكاتب وفريق عمل واستراتيجية ورؤيا مستقبلية وموازنة تشغيلية

لمدة سنة٬ فضال عن موقع إلكتروني حديث تتم مواكبته بتعزيز مختلف وسائل التواصل اإلجتماعي”. وأكد أن “وزارة الدولة

لشؤون المرأة على تواصل مع كل الجمعيات اللبنانية والوكاالت الدولية المعنية بالمرأة”٬ مشيرا إلى متابعته “أحد عشر اقتراح

.”قانون مع اللجان النيابية في البرلمان٬ وتقدمه بأربعة مشاريع قوانين إلى مجلس الوزراء في غضون شهرين

وكرر أوغسابيان التذكير بأهداف وزارة الدولة لشؤون المرأة معددا “أولويات إنهاء التمييز ضد المرأة وتعزيز دورها في صنع القرار

والمشاركة في الحياة السياسية واالقتصادية٬ وإنهاء كل أشكال العنف ضد النساء٬ ومساندة منظمات المجتمع المدني

.”وحقوق اإلنسان في سبيل تعزيز حقوق المرأة

وإذ أمل “تحقيق األهداف المرجوة”٬ جدد أوغاسابيان القول: “أنا رجل أحلم. وقد أنعم علي هللا بالكثير مما تمنيته”. وأعلن أنه

“كان قد تمنى أن يكون وزيرا عندما كان ضابطا في المؤسسة العسكرية٬ وقد أنعم هللا عليه بتجسيد هذا التمني. أما هذه

.”الوزارة٬ فلم يحلم بها٬ ولكنها باتت تحديه اليومي

وأكد أنه “سيستمر في عمله مواظبا على المطالبة بالكوتا لمرحلة إنتقالية لقناعة راسخة بأهمية وجود المرأة في مناصب

سياسية في الحكومة والمجلس النيابي٬ ليس فقط في وزارات لها طابع إداري أو لها عالقة بالمرأة بل في وزارات سيادية

.”كالدفاع والمال

واشار الى انه يطالب “بالكوتا لمرحلة إنتقالية ألنه يؤمن بأن المرأة التي أعطت الكثير للوطن ولها إنجازات كثيرة ونجاحات

وتتمتع بطاقة فكرية وأكاديمية وأثبتت حضورها المتميز في المجتمع٬ تشكل قيمة مضافة لكونها ثروة بحد ذاتها”.انتهى
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غوتيريش يدعو إلى معالجة "االختالالت" في العالقة بين الرجل والمرأة
في كلمة وجهها خالل احتفالية بمقر األمم المتحدة في بيروت بمناسبة يوم المرأة العالمي

   

بيروت – األناضول 

دعا األمين العام لألمم المتحدة٬ أنطونيو غوتيريش٬ الى معالجة "االختالالت التاريخية" في العالقة بين الرجل والمرأة من خالل حصولها
على مزيد من الخدمات والحقوق وزيادة مشاركتها في جهود بسط السالم واألمن.

جاء ذلك في كلمة ألقتها نيابة عنه األمينة التنفيذية لالسكوا (لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا)٬ الدكتورة خوال مطر٬
خالل احتفالية انطلقت تحت شعار "قبل أن تحتفلوا بها .. أعطوها حقوقها" بمناسبة الذكرى الثانية والسبعين ليوم المرأة العالمي٬ داخل

مقر األمم المتحّدة في لبنان٬ وقبل يومين من تاريخ الذكرى في 8 آذار/ مارس من كل عام٬

وشارك في االحتفالية عدد من الوجوه السياسية واإلعالمية والفنّية في لبنان بينهم وزير شؤون المرأة في لبنان ( وهي وزارة مستحدثة
مؤخرًا يترأسها رجل) جان أوغاسبيان ٬ والفنانة ماجدة الرومي ( سفيرة السالم والفاو) .

وفي كلمته٬ قال عوتيريش "ان االختالالت التاريخية في عالقات القوة بين الرجل والمرأة٬ التي تفاقمت بسبب تزايد أوجه عدم المساواة
داخل المجتمعات والبلدان وفيما بينها٬ تؤدي إلى زيادة التمييز ضد النساء والفتيات. وفي جميع أنحاء العالم٬ يساء استخدام التقاليد والقيم

الثقافية والدين لتقييد حقوق المرأة٬ وترسيخ التحيز الجنسي٬ والدفاع عن ممارسات كره النساء".

وأضاف غوتيريس: "على الرغم من بعض التحسينات٬ فال تزال المناصب القيادية في جميع القطاعات من نصيب الرجال٬ وتزداد الفجوة
االقتصادية بين الجنسين اتساعا٬ بفضل المواقف البالية والمغاالة الذكورية المترسخة. ويجب أن نغير ذلك٬ عن طريق تمكين النساء على
جميع المستويات٬ حتى يتسنى االستماع ألصواتهن ومنحهن السيطرة على حياتهن وعلى مستقبل عالمنا. وإنكار حقوق النساء والفتيات

 06.03.2017 Beyrut
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ليس خطأ في حد ذاته فحسب؛ بل له تأثير اجتماعي واقتصادي خطير يعوقنا جميعا".

ورأى ان "المساواة بين الجنسين لها أثر تحويلي٬ وهو أمر ضروري لكي تؤدي المجتمعات واالقتصادات دورها كامال". ودعا إلى
"حصول المرأة على خدمات التعليم والصحة له منافع تعود على أسرهن ومجتمعاتهن المحلية وتمتد إلى األجيال المقبلة. والبقاء لسنة

دراسية إضافية يمكن أن يضيف ما يبلغ 25 في المائة إلى دخل الفتاة في المستقبل". وأكد التزامه بالعمل على "زيادة مشاركة المرأة في
جهود بسط السالم واألمن والتغلب على التحيز المترسخ وتعزيز المساواة بين الجنسين". 

وفي تصريح لالناضول٬ قالت ماجدة الرومي إن "المرأة العربية تدفع فاتورة حروب الرجال واإلرهاب٬ هي األم التي تضّحي بكل شيء
حتى أوالدها في سبيل األوطان٬ مع العلم أن المرأة هي الوطن وعلى صورتها ينشأ المجتمع". 

وأضافت "ال ينقص المرأة أي شيء كي تنجح في مجاالت عّدة٬ لكن الناجحة في بالدنا العربية هي من حالفها الحظ فقط٬ أما اآلخريات
فماذا عنهن وماذا عن ماليين المضطهدات٬ العمل يجب أن يكون على تلك الفئة المهّمشة للنهوض بالمرأة العربية وإخراجها من وطأة

اإلرهاب العائلي والخارجي والسياسي". 

وفي كلمتها األخيرة على منبر رسمي قبل تركها منصبها كوكيلة األمين العام المتحدة واألمينة التنفيذية لإلسكوا٬ رّكزت الدكتورة ريما
خلف على وضع المرأة الفلسطينية بشكل خاص٬ التي منذ عام 1948 وهي تدفع الثمن لتنضم إليها نساء من دول عربية "تستباح حياتهن

ويباعوا في سوق النخاسة٬ المرأة تعاني من الظلم كما الرجل ولكن معانتها تزداد مع الظلم والتمييز الذي يلحفها بكونها إمراة". 

وأضافت "ان الظلم الذي يقع على أهل فلسطين فريد. فقد طردوا من بالدهم وحرموا من حقهم في تقرير مصيرهم ويخضعون لألحكام
العسكرية. كذلك في الدول المنكوبة بالنزاعات كسوريا والعراق واليمن وليبيا٬ تعاني المرأة من الظلم الذي يضرب مجتمعاتها وتتحمل

فوق ذلك ظلما تفرضه عليها تلك المجتمعات٬ إذ يبقى عليها أن تلملم الجراح وتربي أطفالها وتعلمهم وتصنع بيديها عيشا موقتا على أرض
موقتة أو بين ترحيلين في خيمة أقيمت على عجل". 

من جهته٬ قال وزير شؤون المرأة اللبناني٬ جان اوغاسبيان٬ إن "ما نشهده من مسائل إنسانية٬ لها بعد سياسي واقتصادي٬ وترتبط
بالمأساة التي نشهدها يوميا في زمن التحوالت الكبرى في المنطقة وتضمحل فيها إتنيات وقوميات"٬ مشددا على "مواجهة ذلك باألمل"٬

داعيا إلى "إعطاء فسحة للحلم"٬ وآمال أن "تمر هذه المرحلة الصعبة ويتم إرساء السالم بحلول سياسية ودبلوماسية تراعي اإلنسان
وكرامة الناس وتعيد كل الالجئين إلى قراهم إلى أي جهة سياسية إنتموا وأيا كانت طائفتهم". 

األخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة األناضول٬ هي اختصار لجزء من األخبار التي ُتعرض للمشتركين عبر نظام تدفق األخبار (HAS). من أجل االشتراك لدى الوكالة
ُيرجى االتصال بالرابط التالي. (/ar/p/اشتراك/1001)

http://aa.com.tr/ar/p/%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83/1001


3/7/2017 غوتيريش يدعو لعالج اختالل العالقة بين الرجل والمرأة

http://www.aljazeera.net/news/humanrights/2017/3/6/%D8%BA%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D9%84%D9%85%D… 1/2

غوتيريش يدعو لعالج اختالل العالقة بين الرجل والمرأة

دعا األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى معالجة "االختالالت التاريخية" في العالقة بين الرجل والمرأة من خالل حصولها على مزيد
من الخدمات والحقوق وزيادة مشاركتها في جهود بسط السالم واألمن.

جاء ذلك في كلمة ألقتها نيابة عنه األمينة التنفيذية لإلسكوا (لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا) خولة مطر٬ أثناء احتفال انطلق
تحت شعار "قبل أن تحتفلوا بها.. أعطوها حقوقها" بمناسبة يوم المرأة العالمي٬ داخل مقر األمم المتحدة في لبنان٬ وقبل يومين لتاريخ الذكرى في

8 مارس/آذار من كل عام.

وقال غوتيريش إن االختالالت التاريخية في عالقات القوة بين الرجل والمرأة٬ التي تفاقمت بسبب تزايد أوجه عدم المساواة داخل المجتمعات والبلدان
وفيما بينها٬ تؤدي إلى زيادة التمييز ضد النساء والفتيات٬ مشيرا إلى أنه في جميع أنحاء العالم يساء استخدام التقاليد والقيم الثقافية والدين لتقييد حقوق

المرأة٬ وترسيخ التحيز الجنسي٬ والدفاع عن ممارسات كره النساء.

وأضاف غوتيريس "رغم بعض التحسينات٬ ال تزال المناصب القيادية في جميع القطاعات من نصيب الرجال٬ وتزداد الفجوة االقتصادية بين الجنسين
اتساعا٬ بسبب المواقف البالية والمغاالة الذكورية المترسخة. ويجب أن نغير ذلك٬ عن طريق تمكين النساء على جميع المستويات٬ حتى يتسنى

االستماع ألصواتهن ومنحهن السيطرة على حياتهن وعلى مستقبل عالمنا".

وأشار إلى أن إنكار حقوق النساء والفتيات ليس خطأ في حد ذاته فحسب٬ بل له تأثير اجتماعي واقتصادي خطير.

ودعا غوتيريس إلى حصول المرأة على خدمات التعليم والصحة٬ ألن منافع ذلك تعود على أسرهن ومجتمعاتهن المحلية وتمتد إلى األجيال المقبلة. 

وأكد التزامه بالعمل على زيادة مشاركة المرأة في جهود بسط السالم واألمن والتغلب على التحيز المترسخ وتعزيز المساواة بين الجنسين.

وأشار غوتيريس إلى أن المساواة بين الجنسين هدف أساسي لجدول أعمال األمم المتحدة للتنمية المستدامة ٬2030 وأضاف أن مشاركة المرأة بشكل

خولة مطر تلقي كلمة األمين العام لألمم المتحدة نيابة عنه (رويترز)

http://www.aljazeera.net/home/getpage/4f51f922-997b-4db4-a88c-158034f501b4/ad239cd7-580c-46ba-be37-57a5fae85329
http://www.aljazeera.net/home/getpage/fdd68154-5cb7-4edd-a8d0-fc680f0d7696/08dd5770-ca89-40c6-a38c-b941d33736f1
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/f931e0f8-cb7a-4106-8761-fd419bfe7076
http://www.aljazeera.net/home/getpage/4747cd0f-a6e2-4d5d-9e36-95d31bbdd07b/6758aed8-7759-44ed-bb60-70fd847850fc
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كامل في القوى العاملة يسد الفجوة بين الجنسين في العمل٬ ومن الممكن  أن يضيف 12 تريليون دوالر في الناتج المحلي العالمي بحلول عام
.2025

المصدر : وكاالت
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1/1

"األسكوا" تحيي يوم المرأة العالمي
 

بيروت 6 آذار (بترا) أحيت منظمة االسكوا "يوم المرأة العالمي"٬ باحتفال أقيم بمقرها في بيروت٬ وحمل هذا العام عنوان: "تمكين المرأة هو
تمكين األمم٬ الجرأة للتغيير".

وحضر الحفل وزير الدولة اللبناني لشؤون المرأة جان أوغاسابيان٬ ووكيلة األمين العام لألمم المتحدة واألمينة التنفيذية لألسكوا الدكتورة ريما
خلف٬ والفنانة ماجدة الرومي٬ وشخصيات سياسية ودبلوماسية وممثلين لمنظمات مجتمع مدني وحشد من المهتمين بشؤون المرأة والقضايا

اإلنسانية.

وتليت خالل اللقاء رسالة األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريس جاء فيها: "ان االختالالت التاريخية في عالقات القوة بين الرجل والمرأة٬
التي تفاقمت بسبب تزايد أوجه عدم المساواة داخل المجتمعات والبلدان وفيما بينها٬ تؤدي إلى زيادة التمييز ضد النساء والفتيات. وفي جميع
أنحاء العالم٬ يساء استخدام التقاليد والقيم الثقافية والدين لتقييد حقوق المرأة٬ وترسيخ التحيز الجنسي٬ والدفاع عن ممارسات كره النساء".

وأكد التزامه "بزيادة مشاركة المرأة في جهود بسط السالم واألمن والتغلب على التحيز المترسخ وتعزيز المساواة بين الجنسين".

من جهتها قالت األمينة التنفيذية لألسكوا الدكتورة ريما خلف٬ التي القت خطابها األخير في اإلطار الرسمي لألمم المتحدة قبيل مغادرتها أواخر
الشهر الجاري٬" ان الظلم الذي يقع على أهل فلسطين فريد٬ فقد طردوا من بالدهم وحرموا من حقهم في تقرير مصيرهم ويخضعون لألحكام
العسكرية. كذلك في الدول المنكوبة بالنزاعات كسوريا والعراق واليمن وليبيا٬ تعاني المرأة من الظلم الذي يضرب مجتمعاتها وتتحمل فوق ذلك
ظلما تفرضه عليها تلك المجتمعات٬ إذ يبقى عليها أن تلملم الجراح وتربي أطفالها وتعلمهم وتصنع بيديها عيشا موقتا على أرض موقتة أو بين

ترحيلين في خيمة أقيمت على عجل".

وأبدت خلف ثقتها بأن "شعوب المنطقة لن تعجز عن مقاومة مثل هذا المصير٬ فلهذه الشعوب تاريخ حافل في مقاومة االستعمار واالستبداد وفي
السعي الدؤوب إلى الحرية".

(بترا) ف ج/هـ ح/ اع 
6/3/2017  07:49 م
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اليوم العالمي للمرأة 2017 في اإلسكوا
23 زيارة المرأة والتنمية   06/03/2017  Dr. Imad Saad

 

 

 

وقفت صباح اليوم الدكتورة ريما خلف٬ وكيلة األمين العام لألمم المتحدة واألمينة التنفيذية لإلسكوا٬ على منبر قاعة المؤتمرات الكبرى في اإلسكوا في

ساحة رياض الصلح٬ بيروت٬ لتلقي خطابها األخير في اإلطار الرسمي لألمم المتحدة ولمناسبة اليوم العالمي للمرأة فقالت في وصٍف مباشر لوضع المنطقة

العربية: 

“في وطننا العربي اليوم٬ دول تتصدع تحت وطأة نزاعات معلنة٬ ودول على وشك التصدع تحت وطأة نزاعات كامنة ال تقل عن المعلنة شراسة. ضحايا

بالماليين. أطفال ينتزعون من مقاعد الدراسة ويلقون في ساحات المعارك. نساء تستباح حياتهن. والناس يخيرون بين أن يباعوا في أسواق النخاسة٬ أو أن

يعدموا في المعتقالت؛ بين أن يجوعوا في السجون حتى الموت٬ أو أن يقضوا تحت البراميل المتفجرة أو القذائف الموجهة٬ أو المصفحات وهم معتصمون

في الميادين. 

والمرأة تعاني كل هذا الظلم كما الرجل٬ ثم يقع عليها ظلم وتمييز ألنها امرأة. تمييز في قوانين ال تنصفها في حقوق الزواج والطالق وحضانة األطفال

وحرية التنقل وحق الملكية. تمييز وتهميش في سوق العمل٬ يحرمها من فرص متساوية في الوظيفة وإن تساوت في التعليم. عنف داخل المنزل وعنف

مؤسسي يصيبها كونها امرأة. 

وفي الدول المنكوبة بالنزاعات٬ كسوريا والعراق وليبيا واليمن٬ تعاني المرأة من الظلم الذي يضرب مجتمعاتها من قتل وتدمير وتشريد واتجار بالبشر٬

وتتحمل فوق ذلك ظلماً تفرضه عليها تلك المجتمعات٬ تسلبها مقومات الحياة٬ وتأتمنها على استمرار الحياة. في هذه البقعة الصعبة من األرض٬ يذهب

الرجال ليتداولوا الموت بينهم٬ ويبقى عليها هي أن تلملم الجراح٬ أن تربي أطفالها وتعلمهم٬ أن تصنع بيديها عيشاً مؤقتًا٬ على أرض مؤقتة٬ بين قصفين في

بيت مهدم٬ أو بين ترحيلين في خيمة أقيمت على عجل. 

أما فلسطين٬ فالظلم الذي يقع على أهلها فريد. طردوا من بالدهم وحرموا من حقهم في تقرير مصيرهم٬ ولو جزئياً. وحتى اليوم تصادر بيوتهم وأراضيهم٬

وتقام عليها مستوطنات لغرباء أتوا من وراء البحر. يخضعون لألحكام العسكرية٬ واالعتقال اإلداري الطويل٬ والقتل العشوائي خارج القانون. ومن ينج من

http://www.abudhabienv.ae/news-category/csr/53
http://www.abudhabienv.ae/news-author/imad


3/7/2017 اليوم العالمي للمرأة 2017 في اإلسكوا – بيئة أبوظبي

http://www.abudhabienv.ae/news26415.html 2/3

هذا كله يعش ليعاني نظام تفرقة عنصرية يعاقبه على عرقه ولغته ودينه٬ ويترك للعسكر الغزاة أن يحددوا له نصيبه من األرض والسماء”. 

الخطاب الذي ألقته خلف والذي وصف الزمان الصعب الذي تعيشه المنطقة والعالم بكل جوانبه المريرة توّجهت فيه إلى الحضور من سياسيين٬ على رأسهم

وزير الدولة لشؤون المرأة اللبنانية جان اوغاسابيان٬ ودبلوماسيين ومثقفين ومعنيين بحقوق اإلنسان وشؤون المرأة لتقول: 

“كنت أرجو أن أقول لكم٬ في آخر كلمة لي من على هذا المنبر٬ إن فرجاً قريباً سيأتي. ولكن ما نرى ينذر بأيام قد تكون أكثر ظلمًا٬ أيام تباعد بيننا وبين

مبتغانا”. 

إال ان كلمة خلف٬ التي تطرقت إلى الخطر الذي يواجه أهم اإلنجازات البشرية في الزمان الصعب هذا وإلى العنصرية المتصاعدة والطائفية التي تنال من

التعايش بين فئات المجتمع وإلى خسارة اإلنجاز األخالقي الذي دفعت البشرية تاريخاً من الدماء إلحرازه٬ أضاءت فيها األمينة التنفيذية شعلة أمل ُتجّسد

صالبة المرأة العربية حتى في الملّمات فقالت: 

“العاشرة ليًال٬ في المطر٬ يدق ضابط االحتالل اإلسرائيلي باب وصال٬ أم نبيل٬ من قرية دير غسانة شمالي رام هللا. يطلب منها تسليمه ولديها. يقول إنه

جاء العتقالهما٬ ثم يضيف: “ألبسيهما جيدًا في هذا البرد٬ لن تريهما مرة ثانية”. تجيبه وصال: “سأراهما٬ وسيكبران وسيتزوجان وسيرزقان باألوالد

والبنات٬ أما أنت فلن يحول عليك الحول”. كان هذا عام ٬1982 ووصال تحكي هذه القصة اليوم٬ وحولها ولداها وأحفادها٬ وال ندري ما مصير الضابط”. 

وقالت: 

“ومن يخبر العمل الرسمي في بالدنا٬ مثلي ومثل الكثيرين منكم٬ يعلم أنه يقترب من الحرية كلما ابتعد عن السلطة وتخلص من رقابة ذاتية يفرضها على

نفسه٬ ال خوفًا٬ بل حرصاً على زمالئه ومؤسسته٬ يصبح له ملء حرية االختيار٬ وأنا٬ مثل وصال والكثيرات غيرها٬ أختار األمل. 

أختار األمل بارغم من توحش الظلم في منطقتنا٬ أو ربما بسبب توحشه”. 

غوتيريش

وكان االحتفال قد اسُتهّل برسالة لألمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريش٬ تلتها نائبة األمينة التنفيذية لإلسكوا٬ الدكتورة خولة مطر وجاء فيها: 

“وعندما تشارك المرأة مشاركة كاملة في القوة العاملة٬ فإن مشاركتها تهيئ فرصا وُتحّقق نموا. وسد الفجوة بين الجنسين في العمالة يمكن أن يضيف مبلغ

12 تريليون دوالر إلى الناتج المحلي اإلجمالي على الصعيد العالمي بحلول عام 2025. وزيادة نسبة النساء العامالت في المؤسسات العامة يجعلها أكثر

تمثيال٬ وينهض باالبتكار٬ وُيحسِّن عمليات اتخاذ القرار٬ ويحقق فوائد للمجتمعات بأسرها. 

والمساواة بين الجنسين عنصر محوري في خطة التنمية المستدامة لعام ٬2030 الخطة العالمية التي اتفق عليها قادة جميع البلدان بغية التصدي للتحديات

التي نواجهها. ويدعو الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة تحديدا إلى تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات٬ وهذا أمر أساسي لبلوغ

جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر. 

وإنني ملتزم بزيادة مشاركة المرأة في جهودنا لبسط السالم واألمن. ويزيد قيام النساء بالمفاوضات من فرص تحقيق السالم المستدام٬ والنساء حفظة السالم

ُيقلصن فرص حدوث االستغالل واالنتهاك الجنسيين”. 

أوغاسابيان والرومي 

وتمّيز احتفال هذا العام الذي قدمته الفنانة القديرة تقال شمعون بمشاركة الوزير أوغاسابيان والسيدة ماجدة الرومي. 

وفي كلمته٬ قال أوغاسابيان: “خالل شهرين باتت لدى لبنان وزارة بهيكلية واضحة ومكاتب وفريق عمل واستراتيجية ورؤية مستقبلية وموازنة تشغيلية لمدة

سنة٬ فضال عن موقع إلكتروني حديث تتم مواكبته بتعزيز مختلف وسائل التواصل االجتماعي”. وأكد أن “وزارة الدولة لشؤون المرأة على تواصل مع كل

الجمعيات اللبنانية والوكاالت الدولية المعنية بالمرأة”٬ مشيرا إلى متابعته أحد عشر اقتراح قانون مع اللجان النيابية في البرلمان٬ وتقدمه بأربعة مشاريع

قوانين إلى مجلس الوزراء في غضون شهرين. 

وذّكر أوغاسابيان بأهداف وزارة الدولة لشؤون المرأة٬ معّددًا أولويات إنهاء التمييز ضد المرأة وتعزيز دورها في صنع القرار والمشاركة في الحياة

السياسية واالقتصادية٬ وإنهاء كل أشكال العنف ضد النساء٬ ومساندة منظمات المجتمع المدني وحقوق اإلنسان في سبيل تعزيز حقوق المرأة. 

وأكد أنه سيستمر في عمله مواظبا على المطالبة بالكوتا لمرحلة إنتقالية لقناعة راسخة بأهمية وجود المرأة في مناصب سياسية في الحكومة والمجلس

النيابي٬ ليس فقط في وزارات لها طابع إداري أو لها عالقة بالمرأة بل إن المرأة قادرة أن تتسلم وزارات سيادية مثل الدفاع والمال. 

أما الرومي٬ فقالت: 

“أقف هنا اليوم٬ بمنتهى المسؤولية٬ ألضّم صوتي إلى جميع من عَلت أصواتهم٬ كي يطالبوا بجرأة٬ بتغيير الظروف الحياتية الصعبة المستحيلة٬ التي تعانيها

ماليين السيدات العربيات على امتداد األرض العربية كّلها. 

أقف للمطالبة بالتغيير أوًال باسم اإلنسانية٬ ثانياً باسم مجتمعاتنا العربية٬ التي يرتّد عليها قهر المرأة واضطهادها سلبًا٬ ال حّد لتداعياته. 
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أقف هنا اليوم ألقول بملء صوتي:

أعتقوا المرأة وأطفالها وعائلتها من بؤر الفقر والجهل واألمّية٬ تكونوا بذلك تخططون لقيام دول أقّل إجراماً وحروبًا٬ وتنتزعون فتيل القنابل الموقوتة من

بيوٍت وقلوب مقهورة ومنكسرة٬ وتحّولونها إلى سنابل بركٍة ومواسم خير. 

(…) ضعوا قوانين تحمي المرأة نفسياً وجسدياً من كل عنٍف وذّل٬ تكونوا بذلك تقطفون من سكينة قلبها أجياًال على صورتها مؤّهلة لكّل تغيير واعٍد في كّل

ميادين الحياة”. 

وتمّيز االحتفال أيضاً بأداٍء للسيدة أميمة الخليل رافقها على البيانو األستاذ هاني سبليني وبعرٍض مسرحٍي بعنوان “أالقي زيَّك فين يا علي” من تأليف وأداء

السيدة رائدة طه وإخراج السيدة لينا أبيض. 

لوحة فنّية ومعارض حرفية وثقافية وحلقة نقاش

وقد كتب المشاركون كلمات من وحي المناسبة على لوحة ُوضعت على مدخل مقّر اإلسكوا على أن ُتعرض في ما بعد بين األعمال الفنية المهداة إلى المقّر.

كما ُنظم على هامش االحتفال معرض لمنتجات حرفية وغذائية لجمعيات داعمة للمرأة بالتعاون مع منظمة “بليسنغ”٬ وعرض لفيلم “678” الذي يتناول

موضوع العنف ضد المرأة ومعرض ألعمال السيدة كاتيا طرابلسي بالتعاون مع غاليري صالح بركات.

ُونظمت أيضاً على هامش اإلحتفال بالتعاون مع هيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة٬ حلقة نقاش عرضت تجارب نساء رائدات في

الحياة العامة وعالم األعمال أدارتها اإلعالمية ديما صادق وشاركت فيها كل من السيدة رندة بدير (رئيسة مجموعة الخدمات المصرفية في بنك عودة)

والسيدة ريما الحسيني (مؤِسسة ورئيسة منظمة بليسنغ) والكابتن ُرلى حطيط (أول قائدة لطائرة تجارية لبنانية) والسيدة مايا بخعازي (رائدة في مجال

المطاعم والسياحة) والسيدة كاتيا طرابلسي (فنانة تشكيلية).
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ماجدة الرومي تحتفل بـ”يو م المرأة العالمي

تستعيد المطربة ماجدة الرومي نشاطها الفني في االيام المقبلة وهي التي طرحت أغنية “ال
تسأل” من كلمات الشاعرة د. سعاد الصباح وألحان مروان خوري وتوزيع المؤلف الموسيقي

ميشال فاضل.

في سياق آخر٬ تتحضر الفنانة اللبنانية لجملة نشاطات فنية أولها مشاركتها في االحتفال
الرسمي الذي تقيمه االسكوا غدا االثنين في بيت األمم المتحدة في بيروت٬ االحتفال يقام

في مناسبة “يوم المرأة العالمي” تقديرًا لدور المرأة في المنطقة العربية ومسيرتها في
النضال.

التعليقات

عنوان التعليق

عنوان التعليق

-اختياري-البريد االلكتروني 
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االسكوا تحتفل باليوم العالمي للمرأة في بيروت

بيروت 6 مارس 2017 (شينخوا) أحيت لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا (االسكوا) اليوم
(اإلثنين) في بيروت اليوم العالمي للمرأة٬ مشيرة إلى "معاناة" المرأة في المنطقة العربية.

وقالت األمينة التنفيذية لإلسكوا ريما خلف٬ في كلمة خالل االحتفال إن المرأة كما الرجل تعاني من شراسة النزاعات في
المنطقة.

وتابعت أنها تعاني أيضا ظلم التمييز في قوانين غير منصفة في حقوق الزواج والطالق وحضانة األطفال وحرية التنقل
وحق الملكية والتهميش في سوق العمل٬ إضافة إلى العنف المنزلي.

وأضافت أن المرأة في الدول المنكوبة بالنزاعات كسوريا والعراق وليبيا واليمن "تلملم الجراح وتصنع بيديها عيشا مؤقتا
على أرض مؤقتة".

وأشارت إلى "الظلم الواقع على الفلسطينيين والمرأة الفلسطينية جراء مصادرة بيوتهم وأراضيهم واألحكام العسكرية
واالعتقال اإلداري الطويل والقتل العشوائي خارج القانون والمعاناة من نظام تفرقة عنصرية يعاقب على العرق واللغة

والدين".

بدوره٬ قال وزير الدولة لشؤون المرأة اللبنانية جان أوغاسابيان٬ إن أولويات وزارته هي إنهاء التمييز ضد المرأة
وتعزيز دورها في صنع القرار والمشاركة في الحياة السياسية واالقتصادية وإنهاء كل أشكال العنف ضد النساء ومساندة

منظمات المجتمع المدني وحقوق اإلنسان في سبيل تعزيز حقوق المرأة.

من جهتها٬ دعت الفنانة ماجدة الرومي٬ في كلمة إلى "تغيير الظروف الحياتية الصعبة المستحيلة التي تعانيها ماليين
السيدات العربيات على امتداد األرض العربية".

ورأت أنه ال حدا للتداعيات السلبية على المجتمعات العربية بسبب قهر المرأة واضطهادها٬ ودعت إلى "وضع قوانين
تحمي المرأة نفسيا وجسديا من كل عنف وذل".

وتعتمد األمم المتحدة رسميا يوم 8 مارس منذ العام 1975 يوما عالميا للمرأة٬ وتدعو الدول األعضاء إلى االحتفال بهذا
اليوم تأكيدا لدور المرأة االجتماعي والسياسي واالقتصادي تعزيزا للمساواة بين الجنسين.
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شاركت الفنانة ماجدة الرومي اليوم في احتفاالت االسكوا باليوم العالمي للمرأة، والقت كلمة أكدت فيها

أنها "تضم صوتها إلى كل الذين يطالبون بالتغيير".

وقالت: "أقف هنا للمطالبة بإعتاق المرأة وأطفالها وعائلتها من بؤر الفقر والجهل واألمية لقيام دول أقل

إجرامًا وحروبًا ونزع فتيل القنابل الموقوتة من بيوت وقلوب منكسرة ومقهورة لتحويلها إلى سنابل بركة

ومواسم خير".

وشددت الرومي على "تثقيف المرأة وتعليمها لنشوء مجتمعات أكثر تمدنا وإيجابية وانفتاحا ومعرفة وأكثر

تحيزا للحياة والحق والخير والجمال".

بالفيديو.. ماجدة الرومي تشارك في احتفاالت "اليوم العالمي
للمرأة"

2017-3-6 21:31
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 اليوم العاملي للمرأة تقال شمعون: املرأة ليست سلعة
مثيرة.. ماجدة الرومي وأميمة الخليل حاضرتان بالكلمة والنغم

الثالثاء 07 آذار 2017   آخر تحديث 08:09

الرجل  منافسة    قادرًا  املجتمع    أساسيًا  عنصرًا  نفسها  فرض    املرأة  أفلحت 
فجابهت تهميشها،  عدم  معادلة  رّسخت  املراكز،  أهم  حصدها  خالل  ومن  امليادين،  مختلف 

القيود التي ما زالت تواجهها، لتثبت أّن خلف رّقتها قّوة إبداعية تنافس الرجل.
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الجرأة األمم:  تمكين  هو  املرأة  "تمكين  عنوان  تحت 
جان املرأة  لشؤون  الدولة  وزير  افتتح  للتغيير"، 
نظمه الذي  العاملي  املرأة  يوم  احتفال  أوغاسابيان 
"ما أّن  الى  فلفت  بيروت    املتحدة  األمم  بيت 
سياسي بعد  لها  إنسانية  مسائل  من  نشهده 

يوميًا  نشهدها  التي  باملأساة  وترتبط  واقتصادي، 
 املنطقة". زمن التحوالت الكبرى 

وذّكر بأهداف وزارة الدولة لشؤون املرأة، معددا أولويات
القرار صنع    دورها  وتعزيز  املرأة  ضد  التمييز  إنهاء 
وإنهاء واالقتصادية،  السياسية  الحياة    واملشاركة 
منظمات ومساندة  النساء،  ضد  العنف  أشكال  كل 
تعزيز سبيل    اإلنسان  وحقوق  املدني  املجتمع 
جدد املرجوة،  األهداف  تحقيق  أمل  وإذ  املرأة.  حقوق 
القول: "أنا رجل أحلم. وقد أنعم علي الله بالكثير مما

تمنيته".
املرأة وجود  بأهمية  راسخة  "لقناعة  إنتقالية  ملرحلة  بالكوتا  املطالبة    سيواظب  أنه  وأكد 
 وزارات لها طابع إداري أو  الحكومة واملجلس النيابي، ليس فقط   مناصب سياسية 

 وزارات سيادية كالدفاع واملال". لها عالقة باملرأة بل 
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ألنه إنتقالية  ملرحلة  بالكوتا  يطالب  أنه    وشدد 
ولها للوطن  الكثير  أعطت  التي  "املرأة  بأن  يؤمن 
فكرية بطاقة  وتتمتع  ونجاحات  كثيرة  إنجازات 
املجتمع،   املتميز  حضورها  وأثبتت  وأكاديمية 

تشكل قيمة مضافة لكونها ثروة بذاتها".
بدورها، ألقت وكيلة األمين العام لألمم املتحدة األمينة
خطابها خلف  ريما  الدكتورة  لـ"االسكوا"  التنفيذية 
الحضاري إنجازنا  قائلة: "إّن  املنبر،  هذا    من  األخير 
مبادئ   الزاحف  التآكل  منع    بقدرتنا  مرهون 
ارتضيناها التمييز،  وعدم  واملساواة  العدل  مثل  وقيم، 
كان وإن  الدولية.  شرعتنا  عليها  وأّسسنا  ألنفسنا 
السقوط يحدثه  فما  حين،  الى  مؤملًا  املادي  التدهور 
بعد ُيشفى  ال  واملجتمعات  للبلدان  دمار  من  األخالقي 
 أسس العيش املشترك ومقّومات حين، بل يأتي 

استمراره".
كي أصواتهم،  علت  من  جميع  الى  صوتها  فضّمت  املسرح،  الرومي  ماجدة  الفنانة  اعتلت  ثم 

العربيات  السيدات  ماليين  تعانيها  التي  الصعبة  الحياتية  الظروف  بتغيير  بجرأة،  يطالبوا 
امتداد األرض العربية كلها.
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وأطفالها املرأة  "أعتقوا  كلمتها:    جاء  وهنا 
تكونوا واألمية،  والجهل  الفقر  بؤر  من  وعائلتها 
وحروبًا. إجرامًا  أقل  دول  لقيام  تخططون  بذلك 
أبواب لها  وشّرعوا  وعّلموها  املرأة  ثقفوا 
املدارس والجامعات. ضعوا قوانين تحمي املرأة
نفسيًا وجسديًا من كّل عنف وذّل، تكونوا بذلك
صورتها   أجياًال  قلبها  سكينة  من  تقطفون 
 كّل ميادين الحياة". مؤهلة لكّل تغيير واعد 
جميعًا معًا  ولنسع  فليسمع،  أذنان  له  من  تيٌن؟  العوسج  ومن  عنٌب  الشوك  من  أُيجنى  وختمت: 

كي تكون الشجرة طّيبة إن كّنا نرجو ألوطاننا الثمار الجيدة".

من مقتطفًا  مسرحيًا  عرضًا  طه  رائدة  قّدمت  بعدما 
تأليفها تحت عنوان "أالقي زّيك فين يا علي" وهو من
املرأة حياة    الضوء  يسّلط  أبيض  لينا  إخراج 

الفلسطينية املناضلة، التي خسرت زوجها "علي" 
يعانونه ما  وكّل  لبنان،    أوالدها  مع  تعيش  الحرب، 
الى واضحة  رسالة  فمّررت  يومية،  حياتية  مشاكل  من 
قبل من  إن  لبنان،    الفلسطيني  الشعب  معاناة 
األمم منظمة  مع  التعاون  خالل  من  أو  املجتمع 

املتحدة.
بأغنيتين الحفل  الخليل  أميمة  الفنانة  واختتمت 
وقالت سبيلي.  هاني  البيانو    ورافقها  مميزتين 
قوّي مخلوق  "املرأة  الفن:  ملوقع  خاّص  حديٍث   
ال املوضوعة  فالقوانين  عنها،  شركم  إبعدوا  لكن  جدًا، 

 خدمتها". تحميها ألنها ال تصّب 
 حياة املرأة كما هي  حياتها كامرأة، تقول: "طبعًا فالرجل مهم جدًا  وعن أهمية الرجل 
نفسي أعتبر  املنطلق  هذا  ومن  البعض  لبعضهما  مكمالن  جنسان  هما  حياته،    مهمة 

محظوظة بالرجال الذين يحاطونني".
 

https://files.elnashra.com/elnashrafan/pictures/7974443_1488813677.JPG
https://files.elnashra.com/elnashrafan/pictures/6911608_1488813678.JPG
https://www.elfann.com/news/tag/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84


3/10/2017 أخبار الفن وأهل الفن والنجوم والمشاهير  النشرة الفنية  في اليوم العالمي للمرأة تقال شمعون: المرأة ليست سلعة مثيرة.. ماجدة الرومي وأميمة الخليل حاضرتان بالكلمة والنغم (2)

https://www.elfann.com/news/show/1175252/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%… 5/8

كانت التي  صبرا  عايدة  املمثلة  لقاء  فرصة  لنا  وكان 
جدًا مهّم  "املسرح  أّن  فاعتبرت  الحضور  بين  متواجدة 
إليصال قضايا كثيرة فهو مرآة للمجتمع، إضافة الى دور
 نقل الرسائل التلفزيون ومواقع التواصل االجتماعي 
وتسليط الضوء عليها، معتبرة أّنه من املعيب أن نكون
أنها رغم  بعد  حقها  تأخذ  لم  واملرأة  هذا  عصرنا   
حقوقها املرأة  "أعطوا  وقالت:  املجتمع،  نصف  تشكل 

وخذوا ما يدهش العالم".
املناسبة هذه    فقالت  صادق  ديما  اإلعالمية  أما 
ملوقعنا: "عقبال كّل سنة ونحنا حرين بعقلنا وجسدنا
 كل معتقداتنا وتصرفاتنا، ويكون عنا كامل الحرية 

 جسدنا". وآراءنا واألهم 
الحفل، قّدمت  قد  شمعون  تقال  املمثلة  وكانت 

املجتمع    ودورها  املرأة  أهمية  عن  وتحدثت 
التمثيل أّن  شّك  "ال  فقالت:  الفن  ملوقع  خاّص  حديٍث 
 إيصال رسائل مهمة لدعم املرأة لكن محليًا هناك محاوالت لتسليط الضوء بشكل عام قادٌر 
 قضايا املرأة وأبرزها العنف، إّال أننا نعاني من معضلة كبيرة قد غفل عنها التمثيل وتطال
حقيقية صورة  ليست  العربي  للوطن  معّينة  نسائية  أنماط  إظهار  يتّم  حيث  مسلسالتنا،  بعض 
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عن املرأة اللبنانية".
 

عنها تتحدث  التي  املرأة  حرية  أّن  واعتبرت 
املسؤولة بالحرية  ليست  هي  اللبنانية  املسلسالت 
املحترمة غير  واألعمال  الجريء  اللباس    فترتكز 
يطلبها جريئة  بحركات  القيام  عن  ناهيك  لشخصها، 
هي اللبنانية  املرأة  بل  كمشاهد،  غرائزه  إلثارة  الرجل 
 حياتها، تلك املثقفة التي تحب عائلتها، وتجتهد 
سلعة ليست  هي  اجتماعية.  مراكز  وتتبوأ  العلم  تحّب 
مثيرة، وهي ليست كما تظهرها الدراما ووسائل االعالم.
منع خطوة    والعدل  االعالم  وزيري  من  كًال  وحّيت 
اللبنانية، للمرأة  املسيء  كلينك  ميريام  كليب  نشر 
الترفيه برامج  عن  االبتعاد  الى  االعالم  وسائل  داعية 

واالبتذال والتسلح بالثقافة واالحترام.
وإعالميين دبلوماسيين  من  املشاركون  قام  كما 

وفنانين بكتابة كلمات معّبرة من وحي املناسبة 
 أن  مدخل بيت األمم املتحدة  لوحة وضعت 

 ما بعد بين األعمال الفنية املهداة الى مقّر اإلسكوا. تعرض 
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رسالة ماجدة الرومي بمناسبة يوم المرأة العالمي
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نحنا: شاركت النجمة اللبنانية ماجدة الرومي صباح اليوم اإلثنين في السادس من أذار/ مارس في اإلحتفال
الرسمي الذي أقامته “االسكوا” في بيت األمم المتحدة في بيروت إحتفاًال باليوم العالمي للمرأة تحت شعار

“تمكين المرأة هو تمكين لألمة٬ نعم لجراءة التغيير”٬ ويصادف يوم المرأة العالمي بعد غد األربعاء في الثامن
من أذار.

من نحنتصويتمقابالتتحقيقاتاخبارالرئيسية
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في هذه اإلحتفالية٬ وجهت السيدة ماجدة الرومي كلمة أكدت خاللها على دور المرأة في الوطن العربي٬ وقالت
في كلمتها منذ األزل شاء ربنا المرأة أما وأراد األرض نسخة عن عطائها بعاطفتها٬ بحكمتها٬ بصبرها٬ بعلمها
بتمّيزها وتفوقها قادرة هي أن تنجح٬ في تبوؤ أرقى المراكز في أوطاننا العربية جميعا”٬ وأضافت “اقف هنا

اليوم بمنتهى المسؤولية ألضم صوتي إلى جميع من علت أصواتهم كي يطالبوا بجرأة بتغيير الظروف الحياتية
الصعبة المستحيلة٬ اعتقوا المرأة وأطفالها وعائلتها من بؤر الفقر والجهل واألمّية٬ تكونوا بذلك تخططون لقيام

دول أقل اجراما وحروبا”.
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بيروت_علي حّالل | االثنين 20170306

15 صور
أطلقت الفنانة ماجدة الرومي اليوم صرخة من مقر األمم المّتحدة في بيروت "اإلسكوا"٬ لمناسبة يوم المرأة العالمي٬ طالبت فيها بجرأة بتغيير

الظروف الحياتّية الصعبة المستحيلة٬ التي تعانيها ماليين السّيدات العربّيات على امتداد األرض العربية كّلها.
وقالت خالل االحتفال الذي أقامه مقر "اإلسكوا" قبل ظهر اليوم٬ تحت عنوان "تمكين المرأة هو تمكين األمم على الجرأة للتغيير" وبحضور وزير
الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسبيان: "أعِتقوا المرأة وأطفالها وعائلتها من بؤر الفقر والجهل واألمّية٬ تكونوا بذلك تخططون لقيام دول أقّل إجرامًا

وحروبا"٬ وتنزعون فتيل القنابل الموقوتة من بيوت وقلوب مقهورة ومنكسرة٬ وتحولونها إلى سنابل بركة ومواسم خير.
ودعت الرومي إلى تثقيف المرأة وتشريع أبواب المدارس والجامعات لها٬ ألّن ذلك يؤدي الى نشوء مجتمعات أكثر تمّدنًا وإيجابية وانفتاحًا ومعرفة٬

وأكثر تحيزًا للحياة والحق والخير والجمال. كما دعت إلى وضع قوانين تحمي المرأة نفسّيًا وجسدّيًا من كل عنف وذّل.
وقبل أن ُتنهي الرومي كلمتها رفعت صوتها مجددًا وقالت: "أريد أن ألفت النظر إلى مأساة ماليين السيدات المكّبالت بالضيق٬ على امتداد األرض

العربّية٬ وألقول معُهّن: "أُيجنى من الشوك عنب٬ ومن العوسج تين؟
قّدمت الحفل الممثلة اللبنانية تقال شمعون٬التي وجهت رسالة للمرأة في عيدها عبر "سيدتي نت" قالت فيها :" يجب أن ننتزع حقوقنا بحق٬ وخصوصًا

النساء اللواتي تكون األضواء مسّلطة عليِهّن٬ فهّن عليِهّن مسؤولية نقل صورة المرأة باحترام وبطريقة جميلة".
ولوقف العنف ضد المرأة قالت: "هذا مظهر من مظاهر التخّلف٬ وعلينا أن نعمل على تثقيف المرأة وتعليمها٬ ونجعلها تطالب بحقوقها من خالل

بيتها٬ ونساعدها للتعبير عن ذاتها٬ ليكون لها كامل الجرأة أن تتكلم في ما تتعّرض له من انتهاكات".
ورفضت شمعون أن تقّدم في تمثيلها دور المرأة المعّنفة٬ مشيرة إلى أنها تفّضل التركيز على إبراز دور المرأة المناضلة.

كما كانت كلمة للدكتورة ريما خلف وكيلة األمين العام لألمم المتحدة٬ كشفت فيها عن أّن "القبول بالظلم يغري الظالم بالمزيد٬ وأّن من يقبل بالسّيىء
خوفًا من األسوأ٬ ُيبتلى بالسّيىء ثم باألسوأ فاألسوأ".
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وتابعت: "في الدول المنكوبة بالنزاعات٬ كسوريا والعراق وليبيا واليمن٬ تعاني المرأة الظلَم الذي يضرب مجتمعاتها من قتل وتدمير وتشريد واّتجار
بالبشر٬ وتتحّمل فوق ذلك ظالمًا تفرضه عليها تلك المجتمعات٬ تسلبها مقّومات الحياة. وختمت بالقول: "المرأة ال يسعها أن تستريح في يأس يسّلم

أوالدها للهالك".

تابعوا أيضًا:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل اإلجتماعي عبر صفحة مشاهير أونالين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"
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شاركت النجمة اللبنانية ماجدة الرومي صباح اليوم اإلثنين في السادس من مارس 2017 في اإلحتفال الرسمي الذي أقامته “االسكوا” في بيت
األمم المتحدة في بيروت إحتفاًال باليوم العالمي للمرأة تحت شعار “تمكين المرأة هو تمكين لألمة٬ نعم لجراءة التغيير”٬ ويصادف يوم المرأة

العالمي بعد غد األربعاء في الثامن من أذار

في هذه اإلحتفالية٬ وجهت السيدة ماجدة الرومي كلمة أكدت خاللها على دور المرأة في الوطن العربي٬ وقالت في كلمتها منذ األزل شاء ربنا
المرأة أما وأراد األرض نسخة عن عطائها بعاطفتها٬ بحكمتها٬ بصبرها٬ بعلمها بتمّيزها وتفوقها قادرة هي أن تنجح٬ في تبوؤ أرقى المراكز في

أوطاننا العربية جميعا”٬ وأضافت “اقف هنا اليوم بمنتهى المسؤولية ألضم صوتي إلى جميع من علت أصواتهم كي يطالبوا بجرأة بتغيير
الظروف الحياتية الصعبة المستحيلة٬ اعتقوا المرأة وأطفالها وعائلتها من بؤر الفقر والجهل واألمّية٬ تكونوا بذلك تخططون لقيام دول أقل اجراما

وحروبا
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1111 ث������ق������اف������ة وف������ن������ون

»الفرائ�س« ل�صوفيا كوبوال!

حتتجز املخرجة �سوفيا كوبوال نيكوال كيدمان، وكري�ستني 

داف�ست، وايل فانيغ يف مدر�سة داخلية يف اأوّج احلرب االأهلية 

االأمريكية.

فيلم  ك��ان  نيويورك  يف  كوبوال  �سوفيا  والدة  ع��ام   ،1971 يف 

دون �سيغل مع كلينت اي�ستوود »الفرائ�ض«، ُيقدم يف بع�ض 

تامة.  ال مباالة  الواليات املتحدة، لكن يف  ال�سينما عرب  �ساالت 

الق�سة الغوطية حول جندي �سمايل جريح، ي�ستقبل يف  هذه 

عز احلرب االأهلية يف هذه املدر�سة الداخلية يف اجلنوب كان 

عن  يتاأخرا  مل  واإي�ستوود  �سيغل  لكن  كارثيًا:  اقت�ساديًا  ف�ساًل 

جنمه  ���س��ورة  يثبت  ال���ذي  ه���اري«  »املحقق  يف  ذل��ك  تعوي�ض 

م��ا���س��و���س��ي�����س��ت��ي، ه��و���ض �سديد  ق���ا����ٍض،  ع��ن��ي��ف،  دائ����م:  ب�سكل 

بالذكورة، خوف من الن�ساء...

ق��راءة هذه  اإع���ادة  بعد 46 ع��ام��ًا، ها هي �سوفيا كوبوال تريد 

نظر  وجهة  م��ن  الق�سة  تقدم  ل��ن  املعطيات:  بقلبها  التحفة، 

اجل��ن��دي )ال���ذي يلعبه ال��ي��وم ك��ول��ن ف��اري��ل(، ول��ك��ن م��ن وجهة 

الن�ساء:  من  اأج��ي��ال  ثالثة  توؤديها  )ق�سة  املدر�سة،  ن�ساء  نظر 

كيدمان، وان�ست، فانينغ(.

ح��ي��ث ن��ح�����ّض ذائ��ق��ة خم��رج��ة »ف��رج��ني ���س��وي�����س��ي��دز«، للعامل 

الن�سائي »انه نوع من العامل االأ�سود الذي اأر�سمه لكن بوجود 

عقدة!«.

من  املقبل،  اآب   23 يف  عرو�سه  ت��ب��داأ  اأن  يتوقع  ال��ذي  الفيلم 

املحتمل جدًا اأن ي�سارك يف مهرجان كان يف �سهر اأيار.

[ نيكول كيدمان

���س��ارك��ت ال��ف��ن��ان��ة امل�����س��ري��ة نيللي ك���رمي ج��م��ه��وره��ا احل��ن��ني اىل 

الباليه، عرب ن�سر �سورة لها اأثناء تقدميها اأحد عرو�ض الباليه على 

م�سرح دار االأوبرا امل�سرية.

موقع  ع��رب  ال�سخ�سي  ح�سابها  على  جميلة  لقطة  ن�سرت  نيللي 

»اأن�ستغرام«، ولفتت االنتباه اىل تقنيتها العالية يف رق�ض الباليه، 

ال�سورة قائلة: »ذكريات، باليه،  وحركة مبدعة، بينما علقت على 

دار االأوبرا امل�سرية، نقاء«.

الرابعة من عمرها،  الباليه يف  ب��داأت رق�ض  اأن نيللي كرمي  ُيذكر 

وانتقلت فيما بعد اىل اأوىل اأعمالها الفنية يف فوازير رم�سان »حلم 

بعد  لتكون  خمتلفة  باليه  ع��رو���ض  وق��دم��ت   ،1999 ع��ام  ع��ل��م«  وال 

ذلك نقطة انطالقها يف الو�سط الفني عام 2000، عندما وقفت اأمام 

التلفزيونية  اأعمالها  اآخ��ر  يف  حمامة  فاتن  العربية  ال�سا�سة  �سيدة 

الباليه  ت��ارك��ة  التمثيل،  ع��امل  يف  انطلقت  وب��ع��ده��ا  ال��ق��م��ر«،  »وج���ه 

فيلم  يف  وبالتحديد  ال�سينما،  يف  ا�ستحياء  على  ب��ه  ظ��ه��رت  ال���ذي 

»ا�سكندرية نيويورك« ليو�سف �ساهني عام 2004.

وتقوم نيللي حاليًا بت�سوير م�ساهدها يف م�سل�سل »الأعلى �سعر«، 

تاأليف مدحت العدل واإخراج ماندو العدل. ومن املقرر اأن يعر�ض يف 

رم�سان املقبل. كما بداأ عر�ض فيلمها الكوميدي اجلديد »ب�سرتي 

راجل« والذي ي�ساركها بطولته حممد ممدوح وهو من تاأليف اإينا�ض 

لطفي واخراج حممد علي.

نيللي كرمي يف حالة حنني اىل الباليه يف �صورة

[     نيللي كرمي اأثناء عر�ض بالريو يف اأوبرا القاهرة

[ رميا خلف

ق�ص�س جديدة الإدغار األن بو

من اأ�سل ال�سبعني ق�سة الإدغار األن بو، ن�سي بودلري ترجمة 

القارئ  الفرن�سية ظلت جمهولة من  نحو ع�سرين منها اىل 

عمومًا.

هذه املجموعة تقرتح خم�سًا منها، برتجمة وتقدمي الن جوبرت 

ع��ن تلك  للكاتب تظهر ج��ّد خمتلفة  ال���ذي كتب »���س��ورة ج��دي��دة 

املتمثلة بالرومانطيقي مدمن الكحول الذي فر�ست علينا«.. 

يرتك بو الفانتازيا اىل الهزل. ففي »دفن قبل اأوانه«، اأف�سل ق�سة 

يف املجموعة، رجل م�ساب بالبارانويا، يخاف من فكرة اأن يدفن 

حيًا، ر�سد ودر�ض كل احلاالت التي دفن فيها اأنا�ض اأحياء، واتخذ 

كل االحتياطات لكي ال يدفن حيًا، ي�سحو ذات يوم يف ما بدا اأنه 

قرب. وادغار األن بو يلهو هنا يف اإحالته على »الغوتية« التي �سّببت 

�سهرته.

التي يزول فيها  الدقيقة  دائمًا ما يلتقط بوين ق�س�سه بالنقطة 

الفارق بني ما ُيخيف وما ُي�سحك.

ي�����س��ه��د م��ق��ر االإ����س���ك���وا يف ���س��اح��ة ري��ا���ض 

ال�سلح االإثنني 6 اآذار/مار�ض 2017 تظاهرة 

ال تقّل اأهمية عن حجم املنا�سبة وهي اليوم 

املتحدة  االأمم  حتييه  ال��ذي  للمراأة  العاملي 

ه��ذا العام حتت ع��ن��وان: »متكني امل���راأة هو 

متكني االأمم: اجلراأة للتغيري«.

يف  �سارك  الذي  اأوغا�سابيان،  جان  الوزير 

منا�سبات �سابقة لالإ�سكوا يلقي كلمة على 

منربها الأول م��رة م�����س��وؤواًل ع��ن ���س��وؤون امل��راأة 

التي  ال���روم���ي،  م��اج��دة  وال�����س��ي��دة  اللبنانية. 

زارت االإ�سكوا يف كانون االأول/دي�سمرب من 

ال��ف��ن��ون  و���س��ام  منحها  ق��ب��ي��ل   2012 ال��ع��ام 

رت��ب��ة ���س��اب��ط، تقف  م��ن  ال��ف��رن�����س��ي  واالآداب 

ع��ل��ى م�����س��رح ق��اع��ة امل���وؤمت���رات ال��ك��ربى يف 

ك��ل��م��ة ل��ل��م��ن��ا���س��ب��ة. وال���دك���ت���ورة رمي���ا خلف، 

واالأمينة  املتحدة  ل��الأمم  العام  االأم��ني  وكيلة 

االأخ��ري  خطابها  تلقي  لالإ�سكوا،  التنفيذية 

ل�����الأمم امل���ت���ح���دة قبيل  ال��ر���س��م��ي  االإط�������ار  يف 

مغادرتها يف اأواخر ال�سهر اجلاري.

ال�ساعة  مت��ام  يف  ُيفتتح  ال��ذي  واالحتفال، 

لالأمم  العام  االأم��ني  بر�سالة  �سباحًا   10:30

اأنطونيو غوتريي�ض والذي تكرمت  املتحدة 

ب��ت��ق��دمي��ه امل��م��ث��ل��ة ال����رائ����دة وال���ق���دي���رة تقال 

�سمعون، يتمّيز باأداٍء لل�سيدة اأميمة اخلليل 

يرافقها على البيانو االأ�ستاذ هاين �سبليني 

��ك فني  زَيّ وبعر�ٍض م�سرحٍي بعنوان »اأالق��ي 

رائ��دة طه  ال�سيدة  واأداء  تاأليف  يا علي« من 

واإخراج ال�سيدة لينا اأبي�ض.

ل��وح��ة ف��ن��ّي��ة وم��ع��ار���ض ح��رف��ي��ة وث��ق��اف��ي��ة 

امل�ساركون  يكتب  و���س��وف  نقا�ض  وحلقة 

م����ن دب���ل���وم���ا����س���ي���ني واإع����الم����ي����ني وم��ث��ق��ف��ني 

كلمات  والتنمية  امل����راأة  ب�����س��وؤون  ومعنيني 

من وحي املنا�سبة على لوحة ُو�سعت على 

ُتعر�ض  اأن  على  املتحدة  االأمم  بيت  مدخل 

يف م��ا بعد ب��ني االأع��م��ال الفنية امل��ه��داة اإىل 

مقّر االإ�سكوا.

وُي��ن��ظ��م ع��ل��ى ه��ام�����ض االح���ت���ف���ال م��ع��ر���ض 

ملنتجات حرفية وغذائية جلمعيات داعمة 

»بلي�سنغ«،  منظمة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  ل��ل��م��راأة 

وعر�ض لفيلم »678« الذي يتناول مو�سوع 

ال�سيدة  الأعمال  ومعر�ض  امل��راأة  �سد  العنف 

ك��ات��ي��ا ط��راب��ل�����س��ي ب��ال��ت��ع��اون م���ع غ��ال��ريي 

�سالح بركات.

وُي���ن���ظ���م اأي�������س���ًا ع���ل���ى ه���ام�������ض االإح���ت���ف���ال 

بالتعاون مع هيئة االأمم املتحدة للم�ساواة 

بني اجلن�سني ومتكني املراأة، حلقة نقا�ض 

ت��ع��ر���ض جت���ارب ن�����س��اء رائ����دات يف احل��ي��اة 

االإع��الم��ي��ة  االأع���م���ال تي�سرها  ال��ع��ام��ة وع���امل 

دميا �سادق وت�سارك فيها كل من ال�سيدة 

رن�����دة ب���دي���ر )رئ��ي�����س��ة جم��م��وع��ة اخل���دم���ات 

امل�����س��رف��ي��ة يف ب��ن��ك ع����ودة( وال�����س��ي��دة رمي��ا 

�������س���ة ورئ���ي�������س���ة م��ن��ظ��م��ة  احل�����س��ي��ن��ي )م���وؤ����سِ

)اأول  ح��ط��ي��ط  ُرىل  وال����ك����اب����ن  ب��ل��ي�����س��ن��غ( 

وال�سيدة  لبنانية(  جت��اري��ة  ل��ط��ائ��رة  ق��ائ��دة 

م��اي��ا ب��خ��ع��ازي )رائ�����دة يف جم���ال امل��ط��اع��م 

وال�����س��ي��اح��ة( وال�����س��ي��دة ك��ات��ي��ا ط��راب��ل�����س��ي 

)فنانة ت�سكيلية(.

اليوم العاملي للمراأة يف »االإ�صكوا«

بالن�صو كاتبًا �صيا�صيًا

ال�سيا�سية  بالن�سو  موري�ض  كتابات  غاليمار«  »دار  �ستجمع 

املقبل.  ني�سان   27 يف  وت�سدرها   ،)1940  -  1931( ب��ني  م��ا 

متابعة حقيقية لوقائع 1930 تت�سمنها هذه املقاالت، لت�سهد 

اأ�سكال العمل.  اإرادة القب�ض على روح املجريات لتو�سع  على 

»اأن  وي��وؤك��د  ال��ف��ا���س��دة«  »فرن�سا  م��ن  ينتهي  اأن  ي��ري��د  فبالن�سو 

الثورة وحدها �سرورية«.

الرقابة االأمنية اللبنانية حتذف 12 دقيقة من فيلم »موالنا«

م كاماًل وال�صركة ترّد باإيقاف عر�صه اإذا مل يقدَّ
ق����ررت جل��ن��ة ال��رق��اب��ة ع��ل��ى االأف����الم 

حذف  اللبناين  العام  لالأمن  التابعة 

12 دق��ي��ق��ة م���ن ف��ي��ل��م »م����والن����ا« قبل 

بحجة  ال�سينما  ���س��االت  يف  ع��ر���س��ه 

)!( حت��ّر���ض على  اأّن ه��ذه »ال��دق��ائ��ق 

االق���ت���ت���ال ال���ط���ائ���ف���ي واإث���������ارة ال��ف��ت��ن��ة 

وال�����ن�����ع�����رات ال���ط���ائ���ف���ي���ة ب�����ني اأب����ن����اء 

ال��ط��ائ��ف��ة امل�����س��ل��م��ة ال����واح����دة وب��ني 

امل�سلمني وامل�سيحيني«.

واح��ت��ج��اج��ًا على ه��ذا ال��ق��رار ق��ررت 

ال�����س��رك��ة امل��ن��ت��ج��ة ل��ل��ف��ي��ل��م اإي���ق���اف 

ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة،  ال���������س����االت  ع���ر����س���ه يف 

واأع��ل��ن��ت ق��راره��ا ه��ذا ع��رب ب��ي��ان قالت 

ف���ي���ه »اإن���������ه ب���ع���د اج����ت����م����اع ال��ل��ج��ن��ة 

ال�سينمائية  االأف��الم  اخلا�سة مبراقبة 

يف ب����ريوت، و���س��دور ق���رار ح���ذف 12 

باعتبارها  »م��والن��ا«  فيلم  من  دقيقة 

حت��ت��وي ع��ل��ى حت��ري�����ض ي��ه��دف اىل 

بني  التفرقة  وب��ث  الطائفية  الفتنة 

اأب����ن����اء ال�����س��ف ال����واح����د وب����ني اأب���ن���اء 

ال���دي���ان���ات ال�����س��م��اوي��ة )ك���اأن���ن���ا اأم����ام 

والفرادي�ض!(، قّررت  مالئكة اجلنان 

لبنان  عن  دف��اع��ًا  املنتجة،  ال�سركة 

احل��ري��ة ول��ب��ن��ان ال��ث��ق��اف��ة، واح���رتام���ًا 

العمل،  هذا  و�سناع  ال�سركة  لتاريخ 

لبنان  يف  الفيلم  عر�ض  عن  االمتناع 

ال��ع��ام  واالأم�������ن  ال���رق���اب���ة  اأ�����س����ّرت  اإذا 

اللبناين على االقتطاع«.

ُي���ذك���ر اأن ال�����س��رك��ة ق���ّدم���ت ك��ت��اب 

ال��ت��م��ا���ض اإع�����ادة ال��ن��ظ��ر ل��الأم��ن ال��ع��ام 

�سرحًا  ت�سمنت  حماولة  يف  اللبناين 

حذفها.  طلب  التي  للم�ساهد  مف�ساًل 

كما قدمت ن�سخة عن الكتاب نف�سه 

لوزير الداخلية نهاد امل�سنوق.

اإدارة  جم���ل�������ض  رئ����ي���������ض  واع�����ت�����رب 

اخلطوة،  هذه  »اأن  املنتجة  ال�سركة 

وبرغم اأنها �سترتافق بخ�سارة مادية 

اجليل  حلماية  دعوة  اأنها  اإاّل  كبرية، 

اجلديد«.

اأحمد  واأ���س��ار خم��رج الفيلم جم��دي 

خطابًا  لي�ض  الفني  العمل  »اأن  اىل 

ال��درام��ي  �سياقها  م��ن  واإخ��راج��ه��ا  فيه  االأل��ف��اظ  ا�سطياد  يتم  مبا�سرًا 

اإدراك كلي  ال��ي��ه��ا، واإمن����ا ي��ت��م فهمها ع��رب  وم���ن ث��م ت��وج��ي��ه االت��ه��ام 

لل�سخ�سيات التي تنطق بها داخل العمل الفني«.

ال��ذي وّجهه نيابة عن كل �سّناع  االلتما�ض  ووق��ع املخرج كتاب 

الفيلم، وت�سمن الكتاب روؤية فيلم »موالنا« وهدفه. ومّتت من خالله 

االإ������س�����ارة اىل »اأن������ه وب���رغ���م ب�����س��اع��ة 

وُبعدها  الفيلم  اىل  املوجهة  التهمة 

ال���ت���ام ع���ن احل��ق��ي��ق��ة وال����واق����ع؛ ك��ون 

اإليه  ت�سري  م��ا  عك�ض  ي��ه��دف  الفيلم 

ال��ل��ج��ن��ة امل����وق����رة ع���رب اأ����س���ل���وب فني 

ي��ن��اق�����ض ال��ق�����س��اي��ا وي���ه���دف ���س��ي��اق��ه 

ال���ع���ام اىل اإدان������ة ك���ل م���ا اأ����س���ار اإل��ي��ه 

وقبول  الت�سامح  اىل  ويدعو  التقرير، 

االآخ������ر امل��خ��ت��ل��ف وع�����دم ال����ت����ورط يف 

االق���ت���ت���ال ب���ا����س���م اح���ت���ك���ار احل��ق��ي��ق��ة 

امل���ط���ل���ق���ة وع��������دم ا����س���ت���غ���الل ال���دي���ن 

���س��ي��ا���س��ي��ًا ع���رب ت���دخ���الت يف ال�����س��اأن 

االجتماعي واالأخالقي«.

والتم�ض املخرج »اإعادة النظر عرب 

جل��ن��ة حم��اي��دة ت�����س��م رج����ال الثقافة 

وال���ف���ن يف ق�����رار ال��ل��ج��ن��ة »امل����وق����رة« 

احل��ال��ي��ة وال�����س��م��اح ب��ع��ر���ض ال��ف��ي��ل��م 

م���ع حتمل  رف�����س��ه ك����ام����اًل،  اأو  ك���ام���اًل 

امل�����س��وؤول��ي��ة االأدب���ي���ة واالأخ���الق���ي���ة عن 

قمع االإبداع الذي مل ُيفلح عرب التاريخ 

يف وقف م�سرية االإن�سانية نحو اخلري 

واحلب وال�سالم«.

و�سائل  اىل  انتقلت  الق�سية  ل��ك��ن 

االإع������الم ووج���ه���ت ب��ح��م��الت اع��رتا���ض 

ع��ل��ي��ه��ا، وان��ت�����س��رت ب��ق��وة ع���رب ت��وي��رت 

اأي مقطع من  تدعو اىل ع��دم اج��ت��زاء 

بحرية  امل�����ّض  مفهوم  �سمن  الفيلم 

التعبري، مطالبة الرقابة بعدم حذف 

اأي م�سهد من »موالنا«.

اأث��������ار ج�������داًل يف  ال���ف���ي���ل���م  اأن  ُي����ذك����ر 

دور  ه��و  وه���ذا  مُي��ن��ع،  مل  لكنه  م�سر، 

ال��ف��ن��ون يف اأن���ه���ا ال ت��خ�����س��ع ل���ق���راءة 

فوقية  اأو  »اأم��ن��ي��ة«!  خ�سو�سًا  واح���دة 

ق����راءة ه��ي ن�سبية،  ف��ك��ل  ث��ق��اف��ي��ة،  اأو 

يف  ���س��ت��ق��ع  واإاّل  اأح������ادي������ة  ول���ي�������س���ت 

خ��ان��ة ال��ق��م��ع. وبح�سب م��ا ق��راأن��ا عن 

الفيلم، فاإنه يدعو اىل قراءة ع�سرية 

العلماء  عند  خ�سو�سًا  دميوقراطية 

الدين، ليكونوا دعاة للتقوى  ورجال 

والقيم واالخالق، باأ�سلوب رجال دين 

ع�سريني.

ال�سلمي  الدين هذا املنحى  الدعوى الحت�سان رجال  اأن  اأت��رى هل 

يف الدين... هي حتري�ض على الطائفية؟!

[ اإدغار األن بو

قفزة لبيع الكتب يف بريطانيا

من جديد كينغ كونغ!

الكتب  بيع  يف  مهمة  قفزة  بريطانيا  يف   2016 ع��ام  �سجلت 

بزيادة خم�سة يف املئة بالن�سبة اىل العام ال�سابق، على الرغم 

من اجلو الرمادي الذي ي�سود املكتبات.

كاتبان اأنقذا وحدهما املوقف: ج.ك. رولينغ وجو ويك�ض )يف 

الثالثني من عمره( ظل يف طليعة الئحة االأكرث مبيعًا على امتداد 

12 اأ�سبوعًا.

ب���داأت قبل اأي���ام ع��رو���ض »كينغ: ج��زي��رة ���س��ك��ول«، جل��وردان 

فوكت - روبرت�ض، مع طوم هيو�ستون، وبري الر�سون.

لبيرت جاك�سون )2005(، وجناحه  فيلم »كينغ كونغ«  بعد 

املدوي، ها هي جتربة اأخرى يف هذا املجال، )ونتذكر كينغ يف 

ال�سبعينات اأي�سًا(. ب�سيغة اأخرى و�سخ�سيات اأخرى.

ي��روي فيلم ج��وردان روبرت�ض، رحلة تقوم بها جمموعة اىل 

جزيرة غام�سة، لتعرث فيها على قرد �سخم وعلى جندي قدمي، 

علق هناك منذ احلرب العاملية الثانية.

اأن يكتفي الفيلم مبتابعة ق�سة هذين االأخريين،  كان ميكن 

بدل اإطالة احلديث اىل واقعة تاريخية. حيث يعمد املخرج اىل 

نقد حرب فييتنام! �سيء طريف: من »افاتار« اىل »ابوكاليب�ض 

ن����او« و����س���واًل اىل »م��ادم��اك�����ض« ت��ب��دو ت���اأث���ريات امل���خ���رج على 

ال�سا�سة، تبدو اأقرب اىل »�سرائط - اإعالن« منها اىل فيلم روائي 

طويل، وكما يحدث عادة يف مثل هذه االأف��الم، فطاقم املوؤثرات 

اخل��ا���س��ة وال��ت��ح��ري��ك ي��ن��ق��ذ االإخ������راج ب���رف���ده ب��ب��ع�����ض امل�����س��اه��د 

املتقنة واجلميلة.

اأما الطاقم: فطوم هيو�ستون وممثلة اآ�سيوية تيان جينغ، تبدو 

يف العملية، لكي توفر اإعالن الفيلم يف ال�سني.

[ من الفيلم

ديكابريو �صرطيًا من جديد

القرن،  اأج��واء ع�سابات ما قبل  يعود ليوناردو ديكابريو اىل 

التي مثلها يف »ع�سابات نيويورك« مع دانييل لوي�ض واإخراج 

�سكور�سيزي.

الع�سابة هذه املرة يف نهاية القرن التا�سع ع�سر.. ال�سرطي 

ج���و ب��ي��رتو���س��ي��ن��و ي��ك��اف��ح الع���ت���ق���ال ع�����س��اب��ة »ال���ي���د ال�������س���وداء« 

املتخ�س�سة بال�سرقة واخلطف يف نيويورك تلك الفرتة.

الق�سة التي �سيج�سد فيها ديكابريو دور ال�سرطي، مقتب�سة 

ع���ن رواي�����ة ���س��ت��ي��ف��ن ت���ال���ني، وال���ت���ي ا����س���رتت ���س��رك��ة ب��ارام��ون��ت 

حقوقهًا موؤخرًا، والتي يظهر فيها هذا املمثل بدور غري جديد 

يف �سريته ال�سينمائية.

يف  ديكابريو  �سي�سارك  َم��ن  وال  امل��خ��رج،  ا���س��م  بعد  ي��ذك��ر  مل 

التمثيل، لكن ذكر اأن هذا االأخري ي�سارك يف اإنتاج الفيلم.

[ ديكابريو
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ماجدة الرومي في االسكوا بمناسبة اليوم العالمي للمرأة
التاريخ: السبت 04 مارس 2017
الموضوع: ثــقــافــة وفــــــــن

تعود ماجدة الرومي لرفع صوت المرأة عالياً حيث تشارك في االحتفال الرسمي الذي تقيمه منظمة االسكوا يوم األثنين 6
آذار الحالي٬ في بيت األمم المتحدة في بيروت  بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

في المرأة  لدور  تقديرًا  الحفل  ويأتي 
المنطقة العربية ومسيرتها في النضال٬
المرأة "تمكين  شعار    يحمل  ان  على 
هو تمكين لألمة: نعم لجرأة التغيير".

ويذكر ان ماجدة كانت قد زارت مبنى
العام من  األول  كانون  في  اإلسكوا 
2012 لرفع الصوت عالياً بوجه الظلم
واألطفال المعنفات  النساء  يطال  الذي 

الذين يعانون من الجوع.

سنمار اإلخباري ـ مواقع

 

أتى هذا المقال من سنمار االخباري
/http://sinmarnews.com/article/start

عنوان الرابط لهذا المقال هو:
http://sinmarnews.com/article/start//modules.php?name=News&file=article&sid=15145

http://sinmarnews.com/article/start/
http://sinmarnews.com/article/start//modules.php?name=News&file=article&sid=15145
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خاص – ماجدة الرومي في انتظارها حدثين مهمين
Mar 03, 2017

خاص – بصراحة: تستعد السيدة ماجدة الرومي لحدثين مهمين ان
للناحية الفنية او االجتماعية وذلك خالل االيام القليلة المقبلة،
حيث تشارك صاحبة “كن صديقي” في االحتفال الرسمي الذي

تقيمه االسكوا يوم األثنين 6 آذار/ مارس الحالي، في بيت األمم
المتحدة في بيروت وذلك احتفاًال بمناسبة اليوم العالمي للمرأة
تقديرًا لدور المرأة في المنطقة العربية ومسيرتها في النضال،
على ان يحمل الحفل شعار “تمكين المرأة هو تمكين لألمة: نعم

لجراءة التغيير”.

يشارك في المناسبة الوزير جان أوغاسبيان، الذي سيلقي كلمة بهذه المناسبة بصفته مسؤوًال عن شؤون المرأة
اللبنانية. والسيدة ماجدة الرومي، التي زارت اإلسكوا في كانون األول/ديسمبر من العام 2012 قبيل منحها وسام

الفنون واآلداب الفرنسي من رتبة ضابط، تقف على مسرح قاعة المؤتمرات الكبرى في كلمة للمناسبة. والدكتورة ريما
خلف، وكيلة األمين العام لألمم المتحدة واألمينة التنفيذية لإلسكوا، تلقي خطابها األخير في اإلطار الرسمي لألمم

المتحدة قبيل مغادرتها في أواخر الشهر الجاري.

اما من الناحية الفنية، ُتكرِّم  الدولة االسبانية السيدة ماجدة الرومي بمنحها وسامًا ستقدمه لها سفيرة اسبانيا في
لبنان “ميالغروس هيرناندو” في السفارة االسبانية يوم الخميس الموافق في تاريخ 9 آذار/مارس الحالي.

نذكر ان “الرومي” كانت قد اطلقت مؤخرًا اغنية جديدة بعنوان “ال تسأل” من كلمات الشاعرة سعاد الصباح، ألحان الفّنان
الشامل مروان خوري، توزيع المؤلف الموسيقي ميشال فاضل. وقد حققت االغنية اكثر من 800 الف استماع على قناة

روتانا الرسمية عبر موقع يوتيوب.

ماجدة الرومي
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(/http://nnaleb.gov.lb/ar/newscategories/1) سياسة  /  (http://nnaleb.gov.lb/ar) الرئيسية
 (مصحح) ميقاتي بعد زيارة بري: لتطبيق الدستور وإجراء اإلنتخابات في موعدها  /

الجمعة 10 آذار 2017 | 09:32

(مصحح) ميقاتي بعد زيارة بري: لتطبيق الدستور وإجراء
اإلنتخابات في موعدها

وطنية  إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري٬ بعد ظهر اليوم في عين التينة٬
الرئيس نجيب ميقاتي٬ وعرض معه االوضاع الراهنة وال سيما ما يتعلق

باإلستحقاق اإلنتخابي وقانون اإلنتخابات. 

وقال الرئيس ميقاتي بعد اللقاء: "سعدت بدولة الرئيس٬ ومن الطبيعي ان يكون
الحديث اليوم عن موضوع اإلنتخابات النيابية وقانون اإلنتخابات. كلنا نذكر ان
دولة الرئيس بري كان خالل جلسات الحوار دائما ينادي بأن تكون هناك سلة
كاملة بما فيها قانون اإلنتخاب وإنتخاب رئيس للجمهورية. ونذكر انه كان يقال

15:58 07 آذار 2017 الساعة  الثالثاء 

+−
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(/http://nnaleb.gov.lb/ar/shownews/272674)

ندوة بعنوان لبنان في طوابع...وعبيه لها طابع

في حينه ان ال قانون إنتخابات قبل إنتخاب الرئيس. واليوم انتخب رئيس
الجمهورية٬ نقول ان قانون اإلنتخاب همهم جدا حتى انه اهم من إنتخاب رئيس

الجمهورية٬ فبالتالي نسأل انفسنا: اين اصبح هذا القانون٬ وما هو مصير
المجلس النيابي؟ ولكن علينا أال ننسى ان لدينا دستورا يحكم علينا بإجراء
اإلنتخاب خالل فترة شهرين قبل انتهاء والية المجلس. وهناك قانون ساري

المفعول على رغم انني لست من انصار قانون ما يسمى ٬1960 ولكن علينا ان
نطبق الدستور والقانون وان تجري اإلنتخابات في الموعد المحدد. من هنا ادعو
الحكومة أال يحصل اي تأخير او تقاعس في هذا الموضوع ودعوة مجلس الوزراء

الى إقرار االعتمادات الالزمة وتأليف الهيئة المشرفة على االنتخابات. هذا
الموضوع مهم جدا ويجب القيام به وإال فإن هناك مسؤولية دستورية في هذا

الموضوع. هذه هي مناشدتنا ان نبقى تحت سقف الدستور وان يبقى الدستور
سيد االحكام٬ وبالتالي علينا ان نطبق الدستور وإال على الدنيا السالم". 

زوار 
وكان الرئيس بري استقبل٬ ظهرا٬ سفير سويسر فرنسوا باراس وعرض معه

للتطورات الراهنة. 

وإستقبل كذلك وكيلة األمين العام لألمم المتحدة واألمينة التنفيذية لالسكوا
الدكتورة ريما خلف. 

وبعد الظهر٬ إستقبل الرئيس بري نائب رئيس البنك الدولي حافظ غانم ومدير
ادارة الشرق االوسط فريد بلحاج. 

=======م.ع.

اخترنا لك
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 «جيبك» تبتعث المهندسة البيئية ريم البستكي للمشاركة في ورشة «االسكوا»

شاركت مهندسة البيئة بشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات
(جيبك) ريم البستكي٬ في ورشة عمل حول «نشر اقتناص واستخدام

وتخزين الكربون: التحديات والفرص» والتي نظمتها اللجنة
االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (االسكوا)٬ بالتعاون مع الهيئة
الوطنية للنفط والغاز. ويأتي ذلك انسجاماً مع توجّهات قرينة عاهل
البالد المفدى٬ رئيسة المجلس األعلى للمرأة٬ صاحبة السمو الملكي

األميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة٬ باختيار شعار يوم المرأة
البحرينية 2017 لإلحتفاء بالمهندسة البحرينية٬ واستجاّبة

لتوجيهات مجلس إدارة الشركة بالعمل على تطوير الكوادر البحرينية
النسائّية الشابة وتفعيل دور المهندسات البحرينيات واستمرارًا

لتمكين المرأة البحرينية.

وتأتي هذه الورشة في إطار برنامج العمل اإلستراتيجي لإلسكوا٬ وتهدف إلى تعزيز قدرة حكومات الدول األعضاء وحّثها على
تعميم أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالطاقة في خطط التنمية الوطنية. كما تسعى الورشة إلى استكشاف التحديات والفرص
المتاحة لنشر تكنولوجيا اقتناص واستخدام وتخزين الكربون على نطاق واسع٬ ومسح اآلثار الجانبية لهذه التكنولوجيا بالمنطقة

العربية في سياق القوانين البيئية الدولية واإلقليمية٬ إلى جانب إلقاء الضوء على مسألة الترابط بين المياه والطاقة.

وبهذه المناسبة٬ أعرب وزير النفط معالي الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة٬ عن فخره الكبير وثقته الالمحدودة بإمكانيات المرأة
البحرينية وبخاصة المهندسات العامالت في قطاع الصناعة والطاقة٬ مشيدًا بمشاركة المهندسة البيئية ريم البستكي في هذه

الورشة المهمة والتي تناقش في بعض جوانبها التحديات البيئية التي يفرضها التغيير المناخي.

ومن جانبه٬ أعرب جواهري عن فخره الكبير لوجود نخبة من المهندسات البحرينيات الالتي أثبتن كفاءة ال مثيل لها في العمل
بمصانع الشركة وكافة مرافقها٬ وكشف بأن المهندسات وجميع العامالت بالشركة قد تلقين دورات متخصصة في مجال

البتروكيماويات وشاركن في العديد من ورشات العمل سواء داخل المملكة أو خارجها٬ حيث لم تدخر الشركة جهدًا في تزويد
منتسباتها بكافة المهارات والمعلومات التي تتطلبها طبيعة العمل بالشركة.

ومن جانبها٬ أعربت المهندسة ريم البستكي عن بالغ شكرها للدعم الذي يقّدمه وزير النفط للمرأة البحرينية العاملة في هذا القطاع
الحيوي٬ كما أشادت بالدعم الكبير الذي تجده من إدارة الشركة٬ مؤكدة بأن منحها فرصة المشاركة في هذه الورش المتخصصة

إنما يأتي إيماناً من الشركة بأهمّية دعم طاقاتها البشرية٬ معربة عن أملها بأن تتمكن بالتعاون مع بقية زميالتها وزمالئها
المهندسين من االستفادة من مخرجات هذه الورشة وتطبيق أحدث المستجدات في هذا المجال بالشركة.

المصدر: صحيفة الوسط البحرينية

http://www.alwasatnews.com/news/1218005.html :تم حفظ الصفحة من الرابط
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2(جيبك) تبتعث المهندسة البيئية ريم البستكي للمشاركة في ورشة (األسكوا)

البيئة مهندسة  البستكي  ريم  المهندسة  شاركت  مارس/بنا/   5 في  المنامة 
بشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات في ورشة عمل حول "نشر إقتناص
اللجنة نظمتها  والتي  والفرص"  التحديات  الكربون:  وتخزين  وٕاستخدام 
الوطنية الهيئة  بالتعاون مع  (االسكوا)  أسيا  لغربي  اإلقتصادية واإلجتماعية 

للنفط والغاز.
وفي بيان صحفي قالت شركة (جيبيك) أن مشاركة المهندسة البستكي تأتي
الملكي األميرة سبيكة بنت ابراهيم آل إنسجامًا مع توجّهات صاحبة السمو 
خليفة حفظها اهللا ورعاه قرينة عاهل البالد المفدى٬ رئيسة المجلس األعلى
بالمهندسة لإلحتفاء   2017 البحرينية  المرأة  يوم  شعار  بإختيار  للمرأة٬ 
تطوير على  بالعمل  الشركة  إدارة  مجلس  لتوجيهات  وٕاستجاّبة  البحرينية٬ 

الكوادر البحرينية النسائّية الشابة وتفعيل دور المهندسات البحرينيات وٕاستمرارًا لتمكين المرأة البحرينية.
تعميم الدول األعضاء وحّثهم على  قدرة حكومات  تعزيز  إلى  اإلستراتيجي لإلسكوا٬ وتهدف  العمل  برنامج  إطار  أقيمت في في  الورشة  أن  إلى  وأشارت 
تكنولوجيا لنشر  المتاّحة  والفرص  التحديات  إستكشاف  إلى  الورشة  تسعى  كما  الوطنية.  التنمية  خطط  في  بالطاقة  المتعلقة  المستدامة  التنمية  أهداف 
الدولية البيئية  القوانين  سياق  في  العربية  بالمنطقة  التكنولوجيا  لهذه  الجانبية  اآلثار  ومسح  واسع٬  نطاق  على  الكربون  وتخزين  وٕاستخدام  إقتناص 

واإلقليمية٬ إلى جانب إلقاء الضوء على مسألة الترابط بين المياه والطاقة.
وبخاصة البحرينية  المرأة  بإمكانيات  الالمحدودة  وثقته  الكبير  فخره  النفط عن  وزير  خليفة  آل  خليفة  بن  محمد  الشيخ  معالي  أعرب  السياق  هذا  وفي 
المهندسات العامالت في قطاع الصناعة والطاقة٬ مشيدًا بمشاركة المهندسة البيئية ريم البستكي في هذه الورشة الهامة والتي تناقش في بعض جوانبها

التحديات البيئية التي يفرضها التغيير المناخي.
وفي تصريح له بهذه المناسّبة إمتدح الدكتور عبدالرحمن جواهري رئيس الشركة الجهود الكبيرة التي تقدمها موظفات الشركة في جميع األقسام والدوائر٬
حيث أثبتت المرأة بالشركة كفاءتها وقدرتها على التعامل والتكيف مع طبيعة العمل في المجال الصناعي وذلك على الرغم من تعقيداته العملية وما يتميز
به من تقنية عالية وما يتطلبه من مهنية خاصة ومهارات محددة٬ األمر الذي شّجع معظم الشركات في المملكة على إستقطاب المرأة البحرينية التي

تمتلك الكثير من الطاقات المذهلة واإلقبال على العمل واإلخالص فيه.
وكافة الشركة  بمصانع  العمل  في  لها  مثيل  ال  كفاءة  أثبتن  الالتي  البحرينيات  المهندسات  من  نخبة  لوجود  الكبير  فخره  عن  جواهري  الدكتور  وأعرب 
مرافقها٬ وكشف بأن المهندسات وجميع العامالت بالشركة قد تلقين دورات متخصصة في مجال البتروكيماويات وشاركن في العديد من ورشات العمل

سواء داخل المملكة أو خارجها حيث لم تدخر الشركة جهدًا في تزويد منتسباتها بكافة المهارات والمعلومات التي تتطلبها طبيعة العمل بالشركة.
الحيوي٬ القطاع  هذا  في  العاملة  البحرينية  للمرأة  النفط  وزير  معالي  يقدمه  الذي  للدعم  شكرها  بالغ  عن  البستكي  ريم  المهندسة  أعربت  جانبها  ومن 
وأشادت في الوقت ذاته بالدعم الكبير الذي تجده من إدارة الشركة٬ مؤكدة بأن منحها فرصة المشاركة في هذه الورش المتخصصة إنما يأتي إيمانًا من
اإلستفادة من مخرجات هذه المهندسين من  زميالتها وزمالئها  بقية  مع  بالتعاون  تتمكن  بأن  أملها  معربة عن  البشرية٬  طاقاتها  دعم  بأهمّية  الشركة 

الورشة وتطبيق أحدث المستجدات في هذا المجال بالشركة.
الجدير بالذكر أن اللجنة اإلقتصادية واإلجتماعية لغربي آسيا هي أحد اللجان اإلقليمية األربع التي أنشأتها األمم المتحّدة في عام (1973) وذلك لتحقيق
اللجنة العالم. وجاء إنشاء  التعاون والتكامل بين بلدان كل منطقة من مناطق  الميثاق٬ من خالل تعزيز  التي حددها  األهداف االقتصادية واالجتماعية 

لتحفيز النشاط االقتصادي في البلدان األعضاء٬ وتعزيز التعاون في ما بينها٬ وتشجيع التنمية.
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By James M. Dorsey

Common wisdom has it that ultimately failed or troubled popular revolts in

2011 in the Middle East and North Africa have sparked bloody civil wars and

violent extremism, and given autocracy a new lease on life.

Indeed, there is no denying that a brutal civil war in Syria has killed

hundreds of thousands and dislocated millions. Iraq, like Syria, is seeking to

defeat the Islamic State (IS), the most vicious jihadist movement in recent

history. Sectarianism and religious supremacism is ripping apart the fabric of

societies in the Middle East, North Africa, and beyond.

Yet, the legacy of the 2011 revolts is not simply massive violence, brutal

jihadism, and choking repression. In fact, the revolts kicked off an era of

change, one that is ugly, destabilizing, violent and unpredictable, and that

may not lead any time soon to more liberal, let alone democratic rule.

It is an era that is buffeted by autocrats’ need to push diversification of their

economies and economic reform that involves a radical rewriting of social

contracts. It also involves the need to upgrade autocracy to ensure

sustainable economic change. That means making repressive rule more

palatable by broadening the margins of acceptable social life and behaviour

and creating channels for expressions of discontent and frustration.

Change by hook or by crook

Jihadist groups like IS have risen on the back of policies that have excluded

or marginalized societal groups, counterrevolutions that have helped

reverse advances made in 2011 without producing credible alternatives,
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mismanagement of expectations in the immediate wake of the popular

revolts, and repression of whatever channels existed to express even

modest or limited criticism.

IS, like it or not, constitutes a revolutionary force in the sense that it seeks

radical and fundamental social, political and economic change. It may not be

the kind of change many would want to embrace, but its philosophy thrives

in an environment in which alternatives have little opportunity to blossom.

Saudi Arabia, for all its warts, including ideological roots that it shares with

jihadism, is like others in the region experimenting with controlled, albeit

risky social and economic change. Granted, the purpose of the exercise is

to ensure the survival of the ruling Al Saud family. Nonetheless, social

change such as greater entertainment opportunities in a culturally austere

kingdom, less religious policing, and more opportunities for women, is

tangible.

The problem, however, is as detailed in the 2016 Arab Human Development

Report (AHDR), that social, economic and political reform is likely to succeed

only if freedom to express grievances is guaranteed.

Warning that in the absence of freedoms “some Arabs would eventually

resort to violence, with dire consequences,” the report noted that “the

events of 2011 and their ramifications are the outcome of public policies

over many decades that gradually led to the exclusion of large sectors of

the population from economic, political and social life, depriving many

people of appropriate health care, good educations and suitable

livelihoods.”

A recipe for disaster

Little has changed in much of the Middle East and North Africa. The youth

bulge is bulging with youth accounting for one third of the Arab world’s

population. Employment prospects are limited and likely to deteriorate in

the coming years.

“In the Arab region, the policies and laws that regulate the labour market

hinder the growth of jobs in a manner that matches demographic growth

and the needs of market. This affects youth in particular and prevents the

economic empowerment of youth. The prevalence of nepotism and

reliance on social connections play a large role in the distribution of the

limited available jobs, prompting young people who are looking for jobs to

depend on social relationships and family ties,” the report said.

Opportunities for political engagement are even more restricted. In short,

issues that drove the 2011 revolts are six years later even more prevalent.

Counter-revolutions have rolled back whatever openings were created by

http://www.arab-hdr.org/
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the uprisings and engineered situations in which civil war, brutality and

political violence set the tone. It amounts to a recipe for disaster in an

environment in which state-encouraged sectarianism, supremacist religious

ideology, violence and repression create an explosive mix.

The writing is on the wall. The failure of governments to deliver leads many

to increasingly stress religious, sectarian or tribal rather than national

identities. Many young people have a sense of having been marginalized.

The result is a hardening of battle lines. Fifteen years ago, five Arab

countries were mired in conflict, today the number is eleven and increasing.

On the surface of things, the counterrevolution, the war in Syria, and the

hard-handed policies of secret police and law enforcement have stifled

appetite for protest in many Arab countries. Yet, much like in the walk-up to

2011, discontent is simmering. That does not mean that it by definition will

erupt. It may not or perhaps more likely be sparked by an unpredictable

black swan.

Protest in cycles

The AHDR charts a five-year cycle in the life of protest movements in the

Arab world. Each cycle proves to be more volatile than its predecessor. IS is

one expression of that. Youth “may prefer more direct, more violent means,

especially if they are convinced that existing mechanisms for participation

and accountability are useless,” the report warns.

At the bottom line, the counterrevolution coupled with autocratic attempts

to ensure a continuation of the fundamental status quo with upgrades and

limited reforms harbours the seeds of a next cycle of a push for change.

A survey by the United Nation’s Economic and Social Commission for

Western Asia (ESCWA) put the cost of armed conflict in the Arab world at

$613.8 billion in lost economic activity and a $243.1 billion in fiscal deficits.

Decades of economic cronyism, lower productivity, reduced investment with

the exception of the energy and real estate sectors, the choking of channels

to express discontent, and greater emphasis on the repressive arms of the

state at the expense of strengthening institutions make autocratic upgrades

less likely to succeed and heighten the role of violence in efforts to force

change.

Violence does not connote the end of what many believe to have been a

short-lived effort to achieve change. It also does not mark an end to a short-

lived Arab era of defiance and dissent. Instead, it serves as an indicator of

how far Arab regimes are willing to go to ensure their survival and raises the

cost of inevitable change.

The Arab world is since 2011 in transition, albeit one that is likely to continue

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/survey-economic-social-development-arab-region-2015-2016-english.pdf
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to be bloody and brutal. It may well be a transition in cycles, some of which

may be regressive rather than progressive on Lenin’s principle of two step

forwards, one step backwards. What is nevertheless clear is that the status

quo ante is history and change is the name of the game.
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