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من: منى عرموش
بأنهن  يشعرن  ك��ث��ي��رات  ع��رب��ي��ات  ن��س��اء  ت���زال  ال 
رفع  اج��ل  من  الكاملة  حقوقهن  على  يحصلن  لم 
مكانة املرأة وتقدمها في كافة املجاالت السياسية، 

اإلجتماعية، اإلقتصادية والدينية.
جلجولية  في  والتعليم  التربية  دار  مديرة  وقالت 
دره��ك��ان ري��ان ملوقع ال��ع��رب: "امل���رأه ه��ي القوة، 
األمل، العطاء. لكل امرأة اقول خلقت لكي تكوني 
االجمل في كل مكان تواجدت فيه. املرأة  هي االم 
التي صنعت وتصنع التضحيات والبطوالت بكل 
حب وفخر وعطاء وبال حدود، وال أحد يستطيع أن 
يقف في وجه هذا العطاء وقوة االرادة واالصرار 
آمنت وتؤمن مبا لديها  التي  املرأة  به  التي تتحلى 
من قدرات ميزها الله بها. استمري نحو العال نحو 
القمة وال يوجد هناك اي قوة في العالم تستطيع 
ال��ت��ي تثق في  امل���رأة  ام���ام رغ��ب��ة وارادة  ال��وق��وف 
خطاها. نفخر بكوننا نساء وحتيا كل امرأة قوية 
ال��ذات. املرأة  مؤمنة وطموحة  تسعى الى حتقيق 
هي نصف املجتمع، وهي التي تلد وتربي النصف 

األخر وكل عام وأننت بخير".
الناشطة نعمة غزاوي من قلنسوة قالت: "يوم املرأة 
يرتبط بيوم نكبة نساء عامالت سنة 1908/8/3 
حيث اغلق مصنع النسيج على نساء عامالت في 
النسيج بسبب طلبهن بتحسني اجورهن ومت احراق 

عيد  ي��وم  ه��ذا  نعتبر  فهل  املصنع،  داخ��ل  النساء 
للنساء؟ أم نعتبره يوم حزن وانتفاضة للنساء ضد 
الظلم؟. هذا اليوم هو يوم رمزي للظلم ضد النساء 
وهنا اقف حائرة هل رفع هذا الظلم عن النساء بعد 
100 سنة. عن اي ظلم نتحدث وقد قال  اكثر من 

رسول الله صلى الله عليه وسلم "ما اكرمهن اال 
بالنساء خيرا".  ايضا "استوصوا  كرمي"، وقال 
هل يكفي النساء باقة ورد في هذا اليوم فقط؟. ماذا 
فعل رجالنا من اجل املرأة ،على املستوى العام. حتى 
االن ال تقوم أي بلدية في مجتمعنا باعطاء النساء 
حقوقهن أين مزانيات.  اين انا كمستشارة ملكانة 
 5 تتعدى  ال  قلنسوة  ف��ي  نسائنا  ميزانية  امل���رأة. 
االف شيكل وبقوة نستطيع استعمالها. هل هذا ما 
اوصى به الرسول عليه الصالة والسالم، كما وال 
يوجد بناية  خاصة للنساء. ملاذا يبنون احلضانات 
ومكاتب الشؤون االجتماعية واملساجد واملدارس 
وينسون بناء األساس وهي املرأة؟. اين نحن منكم 

يا شفائق النساء".
ثم قالت: "لك مني حتيه اختي املرأة في كل مكان. 
لقد نسوا الرفق بك، وانا اقول لكن اننت من تبنني 
املجتمع  االن��س��ان واس��اس  تبنني  ان��نت من  الوطن 
ايها  لك  اليوم  ه��ذا  ك��ان  اجلكن  وم��ن  لكن  بأسره، 
صمودك  على  حتية  ال��ف  واالب��ن��ة.  واالم  االخ���ت 

وبنائك مجتمع صالح".

نساء من املثلث: 

"املرأة لم حتصل بعد على احلقوق الكاملة لتقدمها في كافة املجاالت"

الناشطة نعمة غزاوياملربية درهكان ريان

حتقق ذاتها وجميع النساء يستطعن وال ينقصهّن 
أي شيء لفعل هذا." 

 روال أبو رعد أم الفحم معملة لغة اشارات ومعلمة 
سياقة نظرية للصم ومحاضرة في موضوع كيفية 
التواصل مع الصم في املجتمع العربي قالت: املرأة 
هي لكل يوم والنساء لسن بحاجة ليوم واحد، ولكن 
أّن املراة  أهمية هذا اليوم تكمن في تذكير املجتمع 
تساهم بشكل كبير في بناء املجتمع وهي النصف 
بالرغم  امل��راة  اّن  أرى  لألسف  ولكن  آلدم،  اآلخ��ر 
من تقّدمها ووصولها ملراتب عالية في املجتمع إال 

أّنه ال زال يهّمشها ويقيّدها، وحتّى اليوم لم تأخذ 
حّقها كما يجب لذلك فالتّكير بإجنازات املرأة هو أمر 
جّدًا مهم. أقول للمراة فقط كوني نفسك وحاولي 
االندماج في املجتمع بكل قّوتك ألّنك أجمل ما خلق 

الله وألّنك أساس أي مجتمع.

بثينة جولييت نعيم الذقني )30 عاًما( االصل من 
عام  منذ  متزوجة  حيفا  ف��ي  وتسكن  كفرياسيف 
لشركات  وتسويق  اعمال  تطوير  كمديرة  وتعمل 

هايتك في مركز البالد وناشطة نسوية وسياسية
املرأة مختلط وليس  يوم  إّن شعوري في  للحقيقة 
واضحا بشكل كاف، فمن جانب أشعر أّنه من حّقنا 
كنساء،  بذاتنا  نحتفل  وأن  اليوم  بهذا  نحتفل  أن 
أال  املرأة  بذاتنا فعلى  أن نحتفل  وأشدد على فكرة 
تنتظر أن يحتفل بها اآلخ��رون، ألّن أول من يجب 
عليه أن يعرف قيمة املرأة ويقّدرها هي املرأة نفسها.
ومن جانب آخر هذا اليوم فقد قيمته املعنوية وأصبح 
الروزنامة،  على  امل��وج��ودة  االي��ام  من  ي��وم  مجرد 
ف��ب��ش��ك��ل روت��ي��ن��ي ت��ك��ت��ب ع��ل��ى م���واق���ع ال��ت��واص��ل 
االجتماعي املعايدات للنساء مثل أي يوم آخر، ومثال 
بعض الرجال يحضرون الورود لزوجاتهن بالرغم 
من أنهم ال يتقاسمون معهن االعمال، وكم من ابن 
ال يحترم أمه ويقول لها في هذا اليوم كل عام وأنت 
بخير؟ وعدا عن ذلك كله فكّمن رسالة نصية تصلنا 
هدفها  جتميل  مساحيق  أو  م��الب��س  ش��رك��ات  م��ن 
يتطّرقون  الكثير  جند  فال  جت��اري،  واالخير  االول 
امل��رأة وإل��ى دوره��ا في املجتمع، نحن بحاجة  إل��ى 
ماسة إلى العمل على تطوير مكانة املراة في املجتمع، 
وإيجاد مساحة لها في العمل واملساهمة االقتصادية 
واملجتمع والعائلة، علينا أن نفهم أّن مكانة املرأة في 

سوق العمل ال تقل أهمية عن مكانة الرجل.  
رسالتي للمرأة في هذا اليوم ثوري وثوري ومن ثم 
ثوري ثوري على جميع العادات والتقاليد التي تربط 
تستطيعني  ال  وبسببها  مكانك،  في  وقدميك  يديك 
املنحّطة  املجتمعية  القيم  جميع  على  ثوري  التّقدم، 
العقول، ثوري  التي يحاول املجتمع ترسيخها في 
على اجلهل واقرأي، ودعي الكتاب أهم سالح بني 
جميعا  ألّننا  أحالمك  حتققي  ان  تخافي  وال  يديك 
والكثير  الصعوبات  وجود  من  وبالرغم  نستطيع، 

من الكالم احملبط إال أّنك تستطيعني ان أردت ذلك، 
وأخير اقول لك، أنت لست سلعة جنسية ألي شخص 
ان تكوني دمية بيد أحد، فأنت مستقلة  وال تقبلي 
تريدين  عندما  احلواجز  جميع  كسر  على  وق��ادرة 
هذا  احل���دود،  البعد  عاليا  حتلّقي  أن  وتستطيعني 
الصعوبات ولكنّه ليس  الكثير من  به  بالتأكيد  امر 
مستحيال، فال نكوني "البنت الشاطرة" وال تكون 
تصنع  ان  تريد  التي  األنثى  كوني  املطيعة،  الفتاة 

التغيير االيجابي للمجتمع، كوني القوة والثقافة.  

م���س���اح���ة ت��ت��س��ع جل��م��ي��ع ال���ن���س���اء ب��أح��ام��ه��ن"

ل��أس��ف  رع������د:   أب����و  روال   *
من  ب���ال���رغ���م  امل������راة  اّن  أرى 
ت��ق��ّدم��ه��ا ووص���ول���ه���ا مل��رات��ب 
أّن���ه  امل��ج��ت��م��ع إال  ع��ال��ي��ة ف���ي 
وي���ق���ّي���ده���ا ي��ه��ّم��ش��ه��ا  زال  ال 

ل���ي���ن���ا ع�����م�����ار ج�����ل�����ي�����ل:  م��ن 
ط��م��وح��ات��ه��ا  وراء  ت���س���ع���ى 
وأح�����ام�����ه�����ا حت����ق����ق ذات����ه����ا 
وال  يستطعن  النساء  وجميع 
هذا لفعل  شيء  أي  ينقصهّن 

ن��ع��ي��م  ب���ث���ي���ن���ة ج���ول���ي���ي���ت   *
ل��س��ت سلعة  أن����ت  الذق����ان����ي: 
جنسية ألي شخص وال تقبلي 
ان تكوني دمية بيد أحد، فأنت 
كسر  ع��ل��ى  وق�����ادرة  مستقلة 
جميع احلواجز عندما تريدين 
عاليا حتلّقي  أن  وتستطيعني 

لينا عمار جليل

بثينة جولييت نعيم الذقاني

روال أبو رعد


