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 اإلسكوا في اإلعالم
 

  (تابع)اليوم العالمي للمرأة في اإلسكوا 
 

 فخرا ُُصوتناُنرفعُ : العربي الجديد 
 ُوتمكين..ُُالمرأةُتمكينُشعارُتحتُللمرأةُالعالميُباليومُيحتفلُلعالما: وكالة األنباء اليمنية

 اإلنسانية
 ُتكرمهاُوهبهُوجاهدةُالذكوريُالمجتمعُعلىُالمنتفضةُبالمرأةُتحتفلُاإلسكوا: موقع النشرة فن

 الحلمُبصوتها
 العربيةُالمرأةُأصوات"ب"ُالعالميُالمرأةُيوم"ُببيروتُتحييُالمتحدةُاألمم: ةموقع منار" 

ُ

 

 فخرا   صوتنا نرفع  

ُالعربيُالجديد

ُالمساواةُوتحقيقُتمكينهاُلناحيةُالمرأة،ُلصالحُتهحققُماُت راجعُأنُالعالمُبدولُي فترضُاليوم،ُهذاُمثلُي

ُألمانياُمنُكلُاحتفلتُ،1111ُعامُخالل.ُطويلُوقتُمنذُنضالهاُبدأتُفقدُهي،ُأما.ُالجنسينُبين

ُشاركتُاليوم،ُذلكُفي.ُاألولىُللمرةُآذار/مارس11ُُفيُالدوليُالمرأةُبيومُوالنمساُوسويسراُوالدنمارك

ُوالتدريبُالعامة،ُالمناصبُفيُوالعملُالتصويت،ُفيُبالحقُللمطالبةُاالحتفاالت،ُفيُامرأةُمليونُمنُأكثر

ُاألممُبدأتُ،1191ُعامُآذار/مارس8ُُفيُوتحديدا ُُطويلة،ُسنواتُبعد.ُالعملُفيُالتمييزُوإنهاءُالمهني،

 .ُللمرأةُالدوليُباليومُاالحتفالُالمتحدة

ُعلىُالمرأة،ُنضالُويجسدُالتاريخ،ُصانعةُالعاديةُالمرأةُقصةُهوُالدوليُالمرأةُيومُإنُالمتحدةُاألممُتقول

ُالمديرةُدفعتُالمناسبةُهذه.ُالرجلُمعُالمساواةُقدمُعلىُالمجتمعُفيُالمشاركةُأجلُمنُقرون،ُامتداد

ُجازمةُقناعتي:ُ"القولُإلىُبوكوفا،ُإيريناُ،"اليونيسكو"ُوالثقافةُوالعلومُللتربيةُالمتحدةُاألممُلمنظمةُالعامة

 ".ُوالعدلُالسالمُمنُأوفرُبقسطُينعمُعالمُإرساءُجبهاتُمنُجبهةُهوُالمرأةُتمكينُبأن

ُللمرأة،ُالدوليُباليوم"ُاإلسكوا"ُآسياُلغربُواالجتماعيةُاالقتصاديةُالمتحدةُاألممُلجنةُاحتفالُوخالل

ُدورُخلف،ُريماُ،"ااإلسكو"لـُالتنفيذيةُواألمينةُالمتحدةُلألممُالعامُاألمينُوكيلةُثمنتُالماضي،ُالخميس

ُنرفعُأننا"ُإلىُالفتةُأفضل،ُمجتمعُبناءُإلىُسعتُالتيُالمطلبيةُوالحركاتُالثوراتُفيُالعربيةُالمرأة

 ".ُوالحربُالسلمُأوقاتُفيُالعربيةُالمرأةُبنضالُفخرا ُُصوتنا

ُ



 اإلنسانية وتمكين..  المرأة تمكين شعار تحت للمرأة العالمي باليوم يحتفل لعالما

ُوكالةُاألنباءُاليمنية

ُ،(معا ُُفلنتخيل..ُُاإلنسانيةُوتمكينُالمرأةُتمكين)ُشعارُتحتُرأةللمُالعالميُباليومُاألحدُاليومُالعالمُيحتفل

ُوالحصولُالسياسيةُالحياةُفيُالمشاركةُخياراتُكافةُممارسةُالمرأةُفيهُتستطيعُلعالمُرؤيةُوضعُبهدف

 .والتمييزُالعنفُمنُخاليةُمجتمعاتُفيُوالعيشُللدخلُومصدرُالتعليمُعلى

ُخارطةُبمثابةُيعدُوالذي(ُبيجين)ُعملُومنهاجُإعالنُعلىُالضوءُالعامُلهذاُللمرأةُالدوليُاليومُويسلط

 .المرأةُحقوقُتحقيقُأعمالُجدولُلوضعُعاما 02ُُُمنذُحكومة181ُُقبلُمنُوقعتُتاريخيةُطريق

 

ُمجالُفيُالتغييرُلتفعيلُالسبلُوإيجادُالمرأةُامامُالمقبلةُالتحدياتُلتقييمُمحوريا ُُعاما 0211ُُُعامُويمثل

 .بدورهاُللقيامُالطوائفُجميعُوتشجيعُالجنسينُبينُالمساواةُتحقيق

ُالذيُالتاريخيُالمؤتمرُعنُفيهُتحدثُالمناسبة،ُبهذهُرسالةُمونُكيُبانُالمتحدةُلألممُالعامُاألمينُووجه

ُالسابقةُيوغوسالفياُفيُالمدّمرُالنزاعُخلفيةُعلىُبالمرأة،ُالخاصةُاإلنسانُحقوقُبشأنُعاما 02ُُُقبلُعقد

 .المدنيينُضدُهناكُارتكبتُالتيُاألخرىُالحربُجرائمُبمسألةُواجبُاهتمامُمنُاسترعاهُوما

ُالتجمعاتُجدوىُمنُاليأسُإليناُيتسربُأنُالسهلُمنُأصبحُالزمنُمنُعقدينُمرورُبعد"ُأنهُواعتبر

ُدمهنوتستخُبلُسنوات،9ُُأعمارهنُتتجاوزُالُفتياتُتستهدفُعنيفةُمتطرفةُجماعاتُنشاهدُونحنُالدولية

 ".أغراضهاُلخدمةُسالحا ُ

ُالكاملةُالمساواةُتحقيقُمنُنتمكنُأنُقبلُقطعهاُيتعينُطويلةُأشواطُأمامناُتظلُحينُفيُلكن"ُقائال ُُواضاف

ُمدىُعلىُأ حرزُالذيُالتقدمُفإنُ-ُالجنسُنوعُعلىُالقائمُللعنفُحدُوضعُعلىُخاصُبوجهُالتركيزُمعُ-

 ".م1111ُلعامُبالمرأةُالمعنيُبيجينُلمؤتمرُالثابتةُالقيمةُعلىُشاهدُالماضيينُالعقدين

ُبيجين،ُعملُومنهاجُإعالنُاعتمادُمنذُمثيلُلهاُيسبقُولمُسجلتُالتيُالمستوياتُالىُمونُكيُبانُوأشار

ُهذاُأنواعُأوُبالتعليمُالتحاقهنُسبلُتعددُحيثُمنُأوُبالتعليمُإلتحقنُالالتيُالفتياتُعددُحيثُمنُسواء

 .تقريبا ُُالنصفُإلىُالوالدةُأثناءُالنساءُوفياتُعددُانخفاضُمعُالتعليم،

ُالعامُبحلولُالعالمُحولُالنساءُعددُالرأيُالستطالعات(ُجالوب)ُمركزُأحصىُالذيُالوقتُفيُذلكُويأتي

 .ُامرأةُمليار0ُُبنحوُم0211ُالحالي

ُالعالمُحولُامرأةُمليون002ُُحواليُهناكُانُللمرأةُالعالميُاليومُبمناسبةُاصدرهُتقريرُفيُالمركزُوذكر

ُتقييمُأنُالسيداتُبقيةُترىُبينماُ،(المزدهرة)ُفئةُتحتُإلدراجهنُيكفىُإيجابيُبشكلُحياتهنُيقيمنُفقط

 (ُ.الكفاح)ُأو(ُالمعاناة)ُفئةُتحتُيندرجُحياتهن



ُوحتىُم0221ُعامُمنذُدولة،102ُُمنُأكثرُفيُتمثيليةُاستطالعاتُالصددُهذاُفي(ُجالوب)ُمركزُوأجرى

ُالى2ُُمنُرأسيُمقياسُعلىُوالمستقبليةُالحاليةُحياتهمُيقيمونُأنُوالرجالُالنساءُفيهاُتسألُم،0212ُعام

 .المعاناةُأوُالمكافحةُأوُالمزدهرةُفئاتُلثالثُالتصنيفاتُالمركزُوقسمُ،12

ُكماُ،%20ُبنسبةُاالستقرارُعدمُمنُعامُبشكلُالنساءُفيهاُتعانيُالتيُالبلدانُقائمةُفيُمصرُوجاءت

 %.02ُبنسبةُبلغارياُبعدُالثانيةُالمرتبةُفيُجاءتُوالتيُأفغانستانُأيضا ُُالقائمةُشملت

ُالمرتبةُفيُحلّتُالتيُومدغشقرُوكامبودياُوتركياُواليونانُأوكرانياُمثلُبلدانُأيضا ُُالقائمةُوتضمنت

ُبحياةُوالسويدُأيسلنداُفيُالسيداتُينعمنُاألخرُالجانبُوعلىُهناك،ُالنساء(ُمعاناة)ُحيثُمنُاألخيرة

 (.مزدهرة)ُفئةُتحتُيندرجنُوبالتاليُعامُبشكلُأفضل

 

ُمنُيعانونُأنهمُيقولونُالعالمُحول%21ُُُلـ%02ُُُمنُفإن(ُجالوب)ُأجرتهاُالتيُالتقييماتُإلىُواستنادا ُ

 .والغضبُوالقلقُالجسديُواإلرهاقُواإلجهادُوالحزنُالضغطُمثلُالسلبيةُمشاعر

ُالسلبيةُالمشاعرُيختبرنُالالتيُالعالمُحولُالسيداتُأكثرُمنُالعراقيةُالمرأةُأنُالمركزُتقريرُوأظهر

ُمن%10ُُوبنسبةُالثالثةُالمرتبةُفيُمصرُجاءتُبينماُ،%00ُالسلبيةُالمشاعرُيعانينُالالتيُنسبةُوبلغت

 .السلبيةُالمشاعرُمنُالمصرياتُالنساء

ُاإلنتاجيةُلزيادةُفعاليةُاألكثرُالوحيدُاإلجراءُهوُوالفتياتُالنساءُتعليمُأنُالدراساتُمنُالعديدُوأظهرت

ُوتعزيزُالتغذية،ُوتحسينُالقادم،ُالجيلُوتثقيفُواألمهات،ُالرضعُمنُالوفياتُوخفضُالشاملةُاالقتصادية

 .الصحة

ُالمشترك،ُالرخاءُوتعزيزُالفقر،ُعلىُوالقضاءُاالقتصادي،ُللنموُحيويا ُُأمرا ُُوالفتياتُالنساءُتمكينُويعد

 .والسكانُالبيئةُبينُالديناميكيةُوانسجامُوتناسقُالدائم،ُوالسالمُالرشيد،ُالحكمُعلىُكبيرُتأثيرُأيضا ُُوله

ُفيماُتقدما ُُأحرزتُالعربيةُالمنطقةُأنُالىُالعربيةُالدولُفيُاإلنمائيُالمتحدةُاألممُبرنامجُتقريرُويشير

 .األمهاتُووفياتُالخصوبةُمعدالتُانخفاضُمعُللنساء،ُالحياةُبظروفُيتعلق

ُاإللتحاقُلجهةُالجنسينُبينُالفجوةُإزالةُفيُملحوظُبشكلُتطورا ُُحققتُالعربيةُالدولُمعظمُانُيظهرُكما

 .البلدانُومجموعةُالبلدانُبينُالتبايناتُمنُبالرغمُاإلبتدائيُبالتعليمُوخاصةُبالتعليم

ُمعظمُفيُالتعليمُمراحلُكلُفيُالبنين،ُإلىُالبناتُنسبةُيقيسُوالذيُالجنسينُبينُالمساواةُمؤشرُوارتفع

 .العربيةُالدول

ُوهيُنجاحا ُُاألكثرُالثالثُالمجموعاتُبينُموجودةُتزالُالُملحوظةُتبايناتُظلُفيُالتطورُهذاُوتحقق

 .نموا ُُاألقلُالدولُوبينُالعربيُالمشرقُودولُالعربيُالمغربُودولُالخليجيُالتعاونُمجلسُدول



ُجديدةُقوانينُووضعتُوالرجلُالمرأةُبينُتميزُالتيُالتشريعاتُمنُالعديدُإصالحُالعربيةُالمنطقةُوشهدت

 .العامةُالحياةُفيُمشاركتهاُوزيادةُالمرأةُلحماية

ُوالسياسيةُاإلقتصاديةُالمشاركةُتظلُالتعليم،ُعلىُالحصولُفيُتحققتُالتيُاإلنجازاتُمنُالرغمُوعلى

 .العربيةُالمنطقةُفيُمنخفضةُللمرأة

ُالعالم،ُدولُمعظمُفيُوالمهرجانُواالحتفالياتُوالندواتُللمراةُالتكريماتُمنُالعديدُاقيمتُالمناسبةُوبهذه

ُبالبرلمانُالمتواجدُالنسائيُالعنصرُالناصرُمحمدُالتونسيُالنوابُمجلسُرئيسُكرمُواتيُتونسُبينهاُمن

 .ُالمناسبةُبهذهُالورودُبعضُلهنُمقدما ُ

 

(ُاإلسكوا)ُآسياُلغربيُواالجتماعيةُاالقتصاديةُالمتحدةُاألممُلجنةُاحتفلتُبيروتُاللبنانيةُالعاصمةُوفي

ُاإلجحافُأشكالُإزالةُأجلُمنُالجهدُباستمرارُالتزامهاُواكدتُللمرأة،ُالعالميُباليومُالماضيُالخميس

 .المرأةُضدُوالتمييز

ُالمرأةُبيومُاالحتفالُأنُخلفُريما(ُاإلسكوا)ُلـُالتنفيذيةُواألمينةُالمتحدةُلألممُالعامُاألمينُوكيلُواعتبرت

ُبالعملُااللتزام"ُعلىُمشددة"..ُالنساءُتواجههاُالتيُالتحدياتُمنُي نسىُالُماُفيهاُنستذكرُمناسبة"ُالعالمي

 ".ضدهنُوالتمييزُاإلجحافُأشكالُكلُإزالةُعلى

ُتلكُوليستُالالمعة،ُالمجالتُأغلفةُعلىُالمصّورةُتلكُليست"ُالعربيةُالمرأةُأنُكلمتهاُفيُخلفُوأّكدت

ُاأللوانُمنُوحاضرُتاريخُهيُالعربيةُالمرأة"ُأنُإلىُمشيرة"..ُواإلعالنُالتسويقُفيُجسدهاُالمستخدم

 ".واألصوات

ُخاصةُوالمرأة01ُُالـُالقرنُفيُأنناُالمؤسفُمن"ُشبطينيُأليسُاللبنانيةُالمهجرينُوزيرةُقالتُجانبهاُمن

ُيؤثر"ُذلكُأنُمؤكدة"ُ..ُالحقُومصادرةُواإلرهابُوالتمييزُللقهرُعرضةُزالتُماُالثالثُالعالمُدولُفي

 ".تخلفا ُُالمجتمعاتُأكثرُفيُالتقدمُمسيرةُعلىُسلبا ُ

ُمديرُخاللهاُتلقيُالمناسبةُبهذهُاحتفاليةُغدا ُُالمرأةُوتنميةُلصحةُاإلقليميُاإلسكندريةُمركزُيقيمُمصرُوفي

ُوضع)ُعنوانُتحتُمحاضرةُمعاذُفوزيُمهاُالدكتورُاالجتماعيُوالسالمُالديمقراطيةُالدراساتُمركز

 (.والمأمولُالواقعُبينُالمصريةُالمرأة

 .ُباالشتراكُالخاصةُاالحتياجاتُوذوىُالسرطانُمرضىُأطفالُألمهاتُتكريمُالفعالياتُتتضمنُكما

ُبهدفُللصحفياتُواألحد،ُالسبتُيوميُالقيادةُلألنباءُالعربيُالمغربُوكالةُسلمتُاعالميةُمبادرةُوفي

 .والدوليُالوطنيُالمستويينُعلىُالوكالةُإشعاعُفيُشكُأدنىُأيُدونُيساهمنُاللواتيُالصحفياتُتكريم

ُوالرفعُاإلنتاجُلتحسينُالوكالةُفيُالنسائيةُالعناصرُتبذلهاُالتيُبالجهودُاعترافا ُُأيضا ُُالمبادرةُهذهُوتشكل

ُالمسؤوليات،ُوتحملُقياديُبدورُلالضطالعُيومين،ُمدىُعلىُالفرصة،ُلهنُستخولُكماُالمردوديةُمن

 .اإلداريةُأوُالتحريريةُسواء



يحتفلُالعالم،ُفيُالنسائيةُالمجموعاتُبهاُتحتفلُمناسبةُالدوليُالمرأةُيومُانُذكرهُالجدير ُاليومُبهذاُأيضا ُُو 

 .وطنيُعيدُيومُجعلهُعديدةُبلدانُقررتُفيماُالمتحدة،ُاألممُفي

ُعلىُالمرأةُنضالُإلىُأصلهاُيعودُالتيُالقصةُالتاريخ،ُصانعةُالعاديةُالمرأةُقصةُالدوليُالمرأةُيومُويعد

ُ.الرجلُمعُالمساواةُقدمُعلىُالمجتمعُفيُالمشاركةُأجلُمنُالقرونُامتداد

ُ

 تكرمها وهبه وجاهدة الذكوري المجتمع على المنتفضة بالمرأة تحتفل اإلسكوا

 الحلم بصوتها

ُموقعُالنشرةُفن

ُ

ُالجسديُالعنفُأنواعُبكلُويحيطهاُالضعف،ُرداءُترتديُأنُالمرأةُعلىُالشرقيُالذكوريُمجتمعناُحكم

ُالمحتومُالواقعُعلىُوتنتفضُالقهريُالرداءُذلكُلتخلعُتقاومُزالتُماُولكنهاُ،ُوالنفسيُوالمعنوي

ُأهمُعلىُ،ُالثوراتُميادينُفيُفنراهاُكبيرةُقوةُتحملُأنوثةُمنُتحملُماُبقدرُبأنهاُوتثبتُعليهاُالمفروض

ُمنهاُتسلبُالتيُحقوقهاُلتحصلُتناضلُالمرأةُزالتُوما..ُُالفنُتقدمُ،ُالسياسيةُالمناصبُفيُ،ُالمنابر

ُالخاضعةُالثانويةُباألدوارُيكتفيُتابعا ُُكائنا ُُاألنثىُومنُأسيادا ُُالرجالُمنُجعلتُأوطانُفيُعنها،ُرغما ُ

ُوماُالصعبُنضالهاُمشوارُيفُاشواطا ُُالمرأةُقطعتُوبالفعل.ُُفقطُألوالدهاُومربيةُمنزلُسيدةُأنهاُلمفهوم

ُويعترفُيومُيأتيُأنُأملُعلىُ،ُالمجتمعُفيُالميادينُكافةُفيُالقيمُوجودهاُلفرضُبالسعيُمستمرةُزالت

ُعقلُعنُمستوىُيقلُالُبعقلُزودهاُولكنُاألمومةُبنعمةُهللاُكرمهُكاملُكائنُبأنهاُوعيُبكلُالمجتمع

 .ُتحققهاُالتيُوإنجازاتهاُالمرأةُأهميةُعلىُالضوءُلنلقيُالعالميُالمرأةُبيومُنحتفلُعامُكلُوفي.ُُالرجال

ُالمرأةُبأصواتُاحتفالية"ُالجاريُالشهرُمن1ُُفيُاإلسكواُأقامتُللمرأةُالعالميُباليومُاإلحتفالُإطارُوفي

 (ُ.أبعاد)ُالجنسينُبينُللمساواةُالمواردُمركزُمعُبالتعاونُبيروت،ُفيُالمتحدةُاألممُبيتُفي"ُالعربية

ُ 

ُالمرأة،ُبدورُالتقديمُخاللُألقتهاُالتيُالمتفرقةُكلماتهاُفيُنّوهتُالتيُالزّياتُرابعةُاإلعالميةُالحفلُقدمت
 ".مؤنثُوالبطولةُمؤنثُفالثورة"ُُوثائراتُمقاوماتُسيداتُمرورُعلىُشهدُالتاريخُأنُإلىُالفتةُ 

 .ُمعهاُالخاصُالحديثُهذاُلناُوكان

 ؟ُالعربيةُمجتمعاتناُفيُاليومُالمرأةُوضعُترينُكيفُرابعة

ُوالتهميشُالعنفُمنُمزيدا ُُنشهدُفنحنُاألدراجُفيُوتوضعُالمقرراتُوتخرجُالتوصياتُترفعُسنةُكل

 .وكرامتهاُلحقوقهاُإنتهاكا ُُونشهدُاإلنسانيةُوالحياةُاإلجتماعيةُوالحياةُالقوانينُفيُُالمرأةُحقُفيُوالتمييز



 بحقوقها؟ُالمطالبةُسياقُفيُاإلستسالمُعدمُعلىُوتشجعينهاُالمرأةُتحثينُكيف

ُالمرأةُبحقُوتحديدا ُُاألصعدةُكلُعلىُالعنفُمنُالمزيدُهناكُلكنُالسياقُهذاُفيُوحراكا ُُاعماال ُُنشهدُنحن

ُوالعلمُوالثقافةُبالوعيُونتسلحُونكافحُنناضلُوأنُ،والحكمةُبالصبرُنتحلىُأنُعليناُ،ُلهاُأقولُانُأريدُ،

ُلنصلُونتحدىُنعملُُسيجعلناُاالملُوهذاُُباألملُمحكوماتُوإنناُ،ُسواهُلديناُوليسُسالحناُهذاُألن

 .وإنسانيتناُحقوقناُعلىُللحفاظ

ُ 

ُ 

 حقوقها؟ُكافةُالمرأةُإعطاءُمجالُفيُمسؤوليةُيتحملُالذيُللرجلُتقولينُماذا

ُللرجلُاتوجهُُأنُأريدُلذاُكرامتها،ُمنُواإلنتقاصُالمراةُتعنيفُفيُالرجلُيساهمُالذكوريُمجتمعناُفي

ُوزوجتكُاطفالكُوأمُأنجبتكُالتيُاألمُهيُالمرأةُألنُباإلنسانيةُاإلرتقاءُعلىُمعا ُُنعملُأنُُعلينا:ُ"ُبالقول

 ُ."األصلُوهي

ُلألمينةُإفتتاحيةُكلمةُتلتهُمون،ُكيُبانُالمتحدةُلألممُالعامُاألمينُلكلمةُمصّورُفيديوُبعرضُاإلحتفالُبدأ

ُ،ُالعالمُحولُالمرأةُبإنجازاتُهوُاإلحتفالُأنُفيهاُوردُخلفُريماُالسيدةُكوااإلسُلمنظمةُالتنفيذية

ُصوتناُنرفع:"ُُوتابعتُ،ُضدهنُوالتمييزُاإلجحافُإزالةُضرورةُعلىُمشددةُ ُالعربية،ُالدولُفيُخصوصا ُ

ُُُلكلُكريمُوعيشُُمساواةُُُوُُبعدالةُملتزمُعربيُوطنُنحوُبناُيسيرُنضال.ُالعربّيةُالمرأةُبنضالُفخرا ُ

 ."رجلُولكلُُُإمرأة

ُالمجتمعُمؤسساتُُودورُالمطلبيةُوالحركاتُالثوراتُفيُالعربيةُالمرأةُُلدورُتقديرهاُعنُخلفُوعبرت

 .المرأةُبقضيةُالنهوضُفيُالعربيةُالمدني

ُتّمامُلمىُالسّيدةُاللبنانيةُالمرأةُلشؤونُالوطنيةُللهيئةُالثانيُالنائبُبحضورُتمُالحفلُانُإلىُاإلشارةُوتجدر

 .ُسالم

ُواإلجحافُالتمييزُسيهزمانُوالحقُالعدالةُأنُفيهاُاعتبرتُ،ُكلمةُشبطينيُأليسُالمهجرينُوزيرةُألقتُوقد

 ُ.ُالزمنُطالُمهما

ُتقدمُعلىُسلبا ُُيؤثرُوهذاُواإلرهابُالحقُوسلبُوالتمييزُالقهرُمنُتعانيُزالتُماُالمراةُأنُشبطينيُورأت

ُللمرأةُويؤمنُاألجتماعيةُالعدالةُيحققُالذيُاإلجتماعيُالوعيُنسبةُزيادةُضرورةُعلىُُمؤكدةُمجتمعاتنا،

ُولمُُ،ُالعالميُيومهاُفيُوالعربيةُاللبنانيةُللمراةُواإلعتزازُالتقديرُآياتُبأسمىُوتقدمتُ،ُُوحقوقهاُحريتها

ُخاللُالمفقودينُبأوالدهنُليطالبنُاإلسكواُمبنىُأمامُيتجمعنُاللواتيُالنساءُذكرُعلىُالورودُشبطينيُتنس

 .ُالمرأةُلقضاياُدعمهاُعلىُالعالميةُالمنظماتُشاكرةُ .الحرب



ُالليبيُالوطنيُالحوارُلجنةُلعضوُكانُُ،"والحربُالسلمُحاالتُفيُالقرارُصنعُفيُالمرأة"ُعنوانُوتحت

ُالنساءُآالفُفاستذكرتُالعربيةُمجتماتناُفيُالمرأةُوضعُانتقادُعلىُفيهاُاتتُ،ُكلمةُجبريلُنعيمةُالسيدة

 ُ.الذكوريُواإلرهابُالدينيُالتعصبُيشهدنُمنُومنهنُوسبايا،ُمعنفاتُوالمئاتُاالحتالل،ُوطأةُتحت

ُعرفنُالنساءُمئاتُانُموضحةُ ُعليها،ُيعولُالُالتيُوالمطيعةُالخاضعةُتعدُلمُالمرأةُانُجبريلُواعتبرت

 "ُ.الوراءُإلىُعودةُوال"ُالنمطيةُصورتهنُوغيرنُطريقهن

ُمنُُواليمنُُسورياُُوُُليبياُُُوُُمصرُُُوُُتونسُُُفيُالثوراتُومفجرةُصانعة"ُالمرأةُذكرُعلىُجبريلُاتتُكما

 ".الديمقراطيةُوتحقيقُاالضطهادُعلىُالقضاءُأجل

 

ُراقية،ُموسيقيةُاجواءُ ُالحفلُعلىُلتضفيُوهبهُجاهدةُالفنانةُأطلّتُ،ُاعالهُالمذكورةُالقّيمةُالكلماتُوبعد

ُالبّحةُبتلكُقلوبناُليدخلُصوتهاُوعالُ،ُاألصيلُالفنُزمنُمنُحقبةُعلىُأقفلتُغرفةُإلىُالقاعةُحّولت

 .ُالمعانيُعميقةُشعريةُبكلماتُالحسُُّالمرهفُالصوتُهذاُوانمزجُكالحلم،ُالهادئةُالممّيزة

ُمن"ُالحمامُيطير"،وُالحالجُشعرُمن"ُهجرتُإذا"وُعمارة،ُعباسُلميعةُشعرُمن"ُبيروت"ُوهبهُفغنت

 ُ.ُنفسهاُوهبهُجاهدةُألحانُهيُالمذكورةُالثالثُوالقصائدُدرويش،ُمحمودُشعر

 :وهبهُجاهدةُالفنانةُمعُخاصُحديثُلناُوكان

 ؟ُاليومُالعربيةُللمرأةُرسالتكُهيُما

ُوتكونُ،ُوالظالميةُوالعنفُاإلستبدادُوجهُفيُصوتهاُوتعليُوالرائدةُالقدوةُهيُتكونُانُللمرأةُرسالتي

ُخصوصا ُُالثقافةُفيُالميادينُشتىُفيُفعالةُتكونُأنُوندعوهاُدائما ،ُبهُيحتذىُالذيُوالمثالُالملهمةُاألم

 ُ.المجتمعاتُتحميُالثقافةُألن

 ؟ُللمرأةُتقولينُماذاُكفنانةُموقعكُومن

ُ،ُالثقافةُطياتهُفيُيحملُالذيُاألصيلُالفنُبفضلُيتقدمُفاألخيرُ،ُللمجتمعُثقافةُيقدمُاألصيلُالفنُانُأقول

ُوإنتُعامُكلُللمرأةُوأقولُالشهداءُأمهاتُالمفقودينُواهاليُوالمعذباتُالمضطهداتُاألمهاتُكلُوأحيي

 ُ.ُبخير

 العربي؟ُمجتمعناُفيُالمرأةُحقوقُتحصيلُمجالُفيُآمالكُهيُما

ُليومُبحاجةُنعودُوالُللمرأةُأعيادا ُُأيامناُكلُتصبحُبلُالعالميُالمراةُبيومُفيهُنحتفلُالُليومُنصلُأنُأتمنى

 .ُالرجلُمنُأقلُأنهاُتصورهاُدونيةُنظرةُللمراةُُالنظرُعنُونتوقفُبهاُلإلحتفال

 الجديدة؟ُالفنيةُمشاريعكُهيُما



ُُبرودُكومونُشركةُُمعُتعاونيُُوهوُبتفاصيلهُسابقا ُُموقعكمُزودتُالذيُلمشروعيُالتحضيرُفيُأستمر

ُمهمينُشعراءُمعُباإلشتراكُواللبنانية،ُالعربيةُإلىُبيافُاديثُاألسطورةُاغنياتُمنُعددُوترجمةُلغناء

ُمهرجانُفيُسيشاركُالمشروعُهذاُفاضل،ُميشيلُالفنيُاإلشرافُوتوليُوعرب،ُلبنانيينُفرانكوفونيين

 .ُالعربيُوالعالمُأوروباُإلىُويسافرُلبنانُفيُمهم

ُوُعديدة،ُدولُفيُلبنانُوعمالقةُكبارُسنغنيُحينُزينُملحمُالفنانُمعُبالتعاونُآخرُمشروعا ُُهناكُأنُكما

 .ُاللبنانيةُالمحكيةُباللغةُموضوعاتُيتضمنُالذيُالجديدُألبوميُأحضر

 

 

ُ 

what she saidُُُاإلنكليزيةُباللغةُشعريتينُقصيدتينُمججُليزاُاألميركيةُالفلسطينيةُالشاعرةُألقتُوقد

 .ُبالمرأةُتغّنتُالتيclaimsُوُاإلحتاللُقمعُتحتُلهنأطفاُعلىُاألمهاتُخوفُمعاناةُشرحتُالتي

ُتضمنُانهُحيثُالحاضرينُنفوسُفيُأثرُمنصور،ُكارولُاألفالمُومنتجةُللمخرجةُوثائقيُفيلمُوعرض

ُالعنف،ُفيُسواءُمتعّددةُقضاياُفيُمعاناتهن،ُعنُ،ُمختلفةُجنسياتُمنُالسيداتُمنُللعديدُ،ُحّيةُشهادات

 ..الجنسيُالتمييزُالحرب،ُبسببُالتهجيرُ،ُألوالدهنُالجنسيةُإعطاءُعلىُمقدرتهنُعدم

ُ،ُالمرأةُحقوقُتحصيلُسياقُفيُمتقدمةُأشواطُتحقيقُإلىُوصولناُوهمُعنُنبتعدُالوثائقيُالفيلمُوجعلنا

 .ُالعربياتُالنساءُبحقُواإلجحافُوالظلمُيالتهميشُمليءُلواقعُونعود

ُمنُكلُفيهاُشكرتُبكلمةُعطاهلل،ُسميرةُالسيدةُاإلسكواُفيُالمرأةُمركزُشعبةُمديرةُاإلحتفالُوختمت

ُ.عنانيُغيداُمديرتهاُبشخصُأبعادُمنظمةُبينهمُمنُاللقاء،ُهذاُإنجاحُفيُساهم

ُ

 "العربية المرأة أصوات"ب" العالمي المرأة يوم" ببيروت تحيي المتحدة األمم

ُموقعُمنارة

ُالمرأةُيومُببيروت،ُالخميسُأمسُ،(االسكوا)ُآسياُلغربيُواالجتماعيةُاالقتصاديةُالمتحدةُاألممُلجنةُأحيت

ُمتميزاتُعربياتُلنساءُالكلمةُبإعطاءُالحفلُوتميز".ُالعربيةُالمرأةُأصوات"بُباحتفاليةُالسنةُهذهُالعالمي

ُللجنةُالتنفيذيةُاألمينةُواعتبرت.ُواإلدارةُواالقتصادُوالفنُوالشعرُالثقافةُوفيُالسياسي،ُالعملُفي

ُالمصورةُتلك"ُليستُوأنهاُ،"وحاضرُتاريخُربيةالعُالمرأة"ُأنُبالمناسبة،ُكلمةُفيُخلف،ُريماُ،(االسكوا)

ُعلىُالمغلوبةُالعين،ُعنُالمغيبةُتلكُوالُالقاتمة،ُاألخبارُنشراتُفيُوالُالالمعةُالمجالتُأغلفةُعلى

ُوالُالمستشرقين،ُخياالتُمنُالمنسوجةُتلكُوالُواإلعالن،ُالتسويقُفيُجسدهاُالمستخدمُتلكُوالُأمرها،



ُواألصواتُاأللوانُمنُوحاضرُتاريخ"ُخلف،ُحسبُالعربية،ُالمرأةُإن".ُأهلهاُمنُعليهاُالمخوفُالعورة

ُإلى)...(ُُوالعراقُوسوريةُولبنانُفلسطينُنساءُإلى)...(ُُالبنينُوأمُالخنساءُمنُالصانعة،ُواأليدي

ُوالطالباتُوالشاعراتُالروائياتُإلىُاألشعار،ُورواياتُالحكاياُصانعاتُإلى)...(ُُالسياسياتُالناشطات

ُالجوعُيأخذ"ُحيثُالحروب،ُفيُالعربياتُالنساءُلهُتتعرضُبماُاألمميةُالمسؤولةُونددت)...(".ُُوالعالمات

ُأسواقُوخشباتُالمعتقالت،ُجدرانُبين"ُلهُيتعرضنُوماُ،"القذائف"ُأيضا،ُهنُ،"وتأخذهنُأبناءهن،

ُكما".ُإليهاُالطريقُفيُواالغتصابُوالسبيُاللجوء،ُمخيماتُفيُالمبكرُالقسريُالزواجُوبينُالنخاسة،

ُانتزعن"ُوالالئيُ،"الدساتيرُفيُوالمساواةُالمناصفةُمبدأُفرضنُحتىُيستكنُلم"ُالالئيُبالنساءُنوهت

ُلجنةُعضوُاعتبرتُالسياق،ُذاتُوفي".ُوالتمييزُوالتحرشُالعنف"ُمن"ُلحمايتهنُوتشريعاتُقوانين

ُالعربياتُالنساءُوآالفُللمرأةُالعالميُباليومُلالحتفالُمعنىُال"ُأنُجبريل،ُنعيمةُالليبي،ُالوطنيُالحوار

ُومعنفاتُوالجئاتُونازحاتُومشرداتُمهجراتُمنهنُومئاتُاإلسرائيلي،ُاالحتاللُوطأةُتحتُيرزحن

ُالموتُثقافةُفيُتنخرطُالعربيةُالمرأة"وُجبريل،ُحسبُاليوم،ُبهذاُلالحتفالُمعنىُالُكما...".ُضائعات

ُوزيرةُأما".ُمقتولةُأوُقاتلةُإماُالمرأة،ُلتكونُالنساءُصفوفُفيُاإلرهابُتغلغلُدبعُوالمفخخات،ُواالنتحار

ُوالعدالةُحقوقُعنهاُوغابتُحقوقاُنالتُالتي"ُالعربيةُالمرأةُأنُفرأتُشبطيني،ُأليسُاللبنانيين،ُالمهجرين

ُبالمناسبةُوحيت".ُالمساواةُدرجاتُأرقىُإلىُالوصول"ُخاللُمنُإالُالحقوقُهذهُتنالُلنُ،"االجتماعية

ُمارسُفيُاإلرهابيةُالتنظيماتُخطفتهمُالذينُالمخطوفينُاللبنانيينُالعسكريين"ُوزوجاتُوأخواتُأمهات"

ُاللبنانيةُالفنانةُفيهاُأدتُغنائيةُوصالتُالحفلُوتخلل(ُ.ُجنديا01ُ)ُالسوريةُاللبنانيةُالحدودُعلىُالماضي

ُالشاعرةُقرأتُكماُعمارة،ُعباسُولميعةُدرويشُومحمودُالحالجُشعرُمنُمختاراتُوهبهُجاهدة

ُ.قصائدهاُمنُأبياتاُحجيجُسهيرُليزاُالفلسطينية

ُ

ُ


