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العدد 40 الثالثاء 7/7/2020 

ــع  ــا تتمت ــة عندم ــر شراس ــر واكث ــون اخط ــيات تك المليش
العمليــة  مــن  جــزءاً  يعتبــر  رســمي  سياســي  بغطــاء 
السياســية ومشــارك فــي إدارة الدولــة، وهــذا الغطــاء 
واســعة،  امكانيــات  الميلشــيات  لهــذه  يتيــح  السياســي 
لوجســتية  او  اعالميــة  او  معلوماتيــة  او  سياســية 
العقــاب. مــن  وتفلــت  بجرائمهــا  تقــوم   وبالتالــي 
اغتيــال االعالمــي هشــام الهاشــمي هــو محاولــة إلســكات 

اي صــوت حــر ضــد النظــام السياســي القمعــي..

                 نساء االنتفاضة 6/7/2020

ن 
ٔ
ة... إىل أين تريد ا

ٔ
العنف األسري، انتهاك حقوق األطفال، انتهاك حقوق املرا

ي عدد ستتوقف؟
ٔ
تصل تلك املسميات إىل ا

 أصبــح القتــل واالغتصــاب والحــرق مــن الجرائــم الشــائعة فــي اآلونــة األخيــرة. وال نجــد مــن يــردع أو يمنــع تلــك الجرائــم. لمــاذا 
ال تســن قوانيــن صارمــة لــكل مــن يقتــرف مثــل هــذه الجرائــم الشــنيعة؟ 

لمــاذا يتغاضــى أصحــاب الشــأن عمــن يقتــرف تلــك الجرائــم وبصمتهــم هــذا وعــدم ثبــات موقفهــم فــي مثــل تلــك الحــوادث يجعلــون 
غيرهــم يتمــادون ويستســهلون األمــر كل يــوم نصبــح علــى قضيــة أبشــع مــن التــي قبلهــا كل يــوم نســتيقظ علــى منظــر الدمــاء 
والحــرق واهــات األطفــال. اخــر مــا وصلنــا ٕاليــه هــو قضيــة اغتصــاب وتعذيــب نفســي وجســدي للطفــل الســوري الــذي يبلــغ مــن 
العمــر ١٣ عــام فقــط علــى يــد وحــوش بشــرية تخلــو قلوبهــم مــن الرحمــة. صرخاتــه تــدوي فــي اذنــي، قلبــي مــا زال يتقطــع كلمــا 
ذكرتــه.   أيــن حقــوق األطفــال؟ أيــن هــي المــادة24 مــن العهــد الدولــي؟ التــي تضمنــت حقــوق الطفــل واالعتــراف بــه دون تمييــز 
ــدًا عــن وحشــية  ــة وأمــان بعي ــل بحري ــة وان يعيــش الطف ــة الكامل ــى الحماي ــة عل وان يحصــل مــن أســرته ومــن المجتمــع والدول

وقســوة العالــم ايــن هــي الدولــة عندمــا اغتصــب الطفــل الســوري الصغيــر؟ أيــن هــي القوانيــن اللبنانيــة؟
مــا فائــدة القــاء القبــض علــى المجرميــن بعدمــا فعلــوا فعلتهــم الشــنيعة؟ لــو كان هنــاك نظــام سياســي عــادل يوفــر الحريــات للفــرد 

والمســاواة والوضــع المعيشــي المرفــه لمــا وصلنــا لهــذه النتيجــة 
لمــا تجــرأ اب بحــرق أوالده األربعــة والعــذر كان أقبــح مــن الفعــل »خــالف عائلــي« ال أدرى كيــف طاوعــت لــه نفســهُ فــي حرقهــم 

اي قلــب يمتلــك؟ ام انــه صخــر ال ينكســر 
أتــدرون لمــاذا وصلنــا لتلــك القســوة؟ لمــاذا أصبحــت تلــك األعمــال الوحشــية شــيء يبــدو وكأنــه مــن دواعــي الحيــاة يعــود هــذا 
لإلهمــال الحكومــي ومــدى عجزهــم عــن وضــع حــد لــكل مــن يقــوم بتلــك األعمــال البشــعة التــي يكــون أكثــر ضحاياهــا األطفــال 
والنســاء حيــن صــدر الدســتور العراقــي فــي عــام 2٠٠٥ فــي المــادة )٣٠( هــو أن يتوفــر للفــرد واالســرة والطفــل والنســاء الضمــان 
الصحــي واالجتماعــي والعوامــل األساســية للعيــش بحيــاة حــرة كريمــة، كان المفــروض هــذا الدســتور يطبــق بشــكل جــدي وان 
ــاة  ــة نفتقــر للحي ــا العيــش بحري ــذي يضمــن لن ــى الالشــيء نحــن نفتقــر للقانــون ال ــار لكــن تعالــت األمــال عل يؤخــذ بعيــن االعتب

وبهجتهــا نفتقــر للطفولــة األمنــة النســاء تحــرق وتقتــل، األطفــال يغتَصبــون، ويتعذبــون والدولــة وال تبالــي
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حرية ومساواة المرأة شرط أساسي ألي تغيير ثوري في المجتمع

ان التغيريات االجتماعية العظيمة 
مستحيلة من دون  الثورة النسائية      

كارل ماركس 

ــي  ــر ف ــالف البش ــم اخت ــدء ورغ ــي الب ف
التميّــز  ان  اال  وامكاناتهــم،  قدراتهــم 
العبقريــة  والتفــوق والموهبــة او حتــى 
ــة  ــن الدراس ــر م ــا الكثي ــألة فيه ــى مس تبق
االجتماعــي  العامــل  ويبقــى  والبحــث، 
البيئــي التربــوي الموضوعــي هو الحاســم 

فــي تكويــن الموهبــة واســتخدامها. 
هنــاك مســألة تشــكل االســاس لمفاهيــم 
المجتمــع  تشــمل  والنبــوغ  الموهبــة 
للموهبــة ولمــن يمتلــك حــق  والنظــرة 

اســتخدامها.  تقريــر 
ــخصية  ــمات الش ــن الس ــام تتباي ــكل ع بش
للنســاء الــى حــد كبيــر، ويرجــع ذلــك 
الــى الظــروف البيئيــة المحيطــة بالمــرأة، 
فبعــض النســاء تعتمد بشــكل أساســي على 
الدراســة والبعــض االخــر ال تســتطيع 
إكمــال الجامعــة وهنــاك فئــة مــن النســاء 
تعتمــد علــى والديهــا او معلميهــا بتطويــر 

ــا. ــا وموهبته ذاته
النســاء  مــن  قليــل  عــدد  كان  ســابقا   
الموهوبــات فــي مجــاالت مثــل الفلســفة او 
الفــن او الروايــة أو غيرهــا، إذا مــا قــورن 
بأعــداد الرجــال، والوضــع حاليــا أفضــل 
لكــن ليــس فــي جميــع المناطــق والبلــدان
بالنســبة  الــذات  بتطويــر  االهتمــام  ان 
ــات  ــن المعوق ــد م ــرأة يصطــدم بالعدي للم
والمســؤوليات  الحيــاة  اعبــاء  اهمهــا 
ــه  ــى كاهــل النســاء، فأضاف ــة عل االضافي
ــى  ــل عل ــي تعم ــة الت ــال الموهب ــى مج ال
ــا المســؤوليات  ــى عاتقه ــع عل ــره تق تطوي
االجتماعيــة واالســرية وعمــل المنــزل 
ناهيــك عــن الضغوطــات الممارســة مــن 

قبــل المجتمعــات المتخلفــة علــى عمــل 
واالجتماعيــة  النفســية  واآلثــار  المــرأة 

المترتبــة علــى ذلــك .
ان أغلــب النســاء الناجحــات فــي عملهــن 
او موهبتهــن صنعــن جيــل ناجــح مؤمــن 
بنفســه وذكــى، واســتطعن ان يكــّن قــدوة 
لبقيــة النســاء، وال يمكــن أن نجعــل جميــع 
إعطــاء  دون  المســتوى  بهــذا  النســاء 

ــاواة  ــة والمس ــة الكامل ــرأة الحري الم
 يعــرف البعــض الموهبة بانهــا القــدرة أو 
ــدى الفــرد، أمــا مــن  االســتعداد فطــري ل
ــاك  ــة فهن ــة واالصطالحي ــة التربوي الناحي
صعوبــة فــي تحديــد وتعريــف المصطلح، 
 )1932( ويكــوم  ألنــج  يعــرف  وكمــا 
قــدرات خاصــة ذات  بأنهــا:  المواهــب 
ــرد،  ــذكاء الف ــط ب ــي ال ترتب ــل تكوين أص
بــل إن بعضهــا قــد يوجــد بيــن المتخلفيــن 
عقليــاً، ولكــن فــي اآلونــة األخيــرة أكــدت 
ايجابيــة  الموهبــة عالقــة  ان  دراســات 
بالــذكاء، وقــد يجــد البعــض صعوبــة فــي 
تحديــد موهبــة الشــخص باختــالف الفتــرة 

ــات  ــارات والتطلع ــدد المه ــة وتع الزمني
ان اكتشــاف وتشــجيع الفــرد يعــد مــن 
ــرة  ــق األس ــع علــى عات المهــام التــي تق
لألنثــى  مجــال  تــرك  حيــث  مــن  اواًل 
ــا  ــط عليه ــدم الضغ ــا وع ــار هوايته باختي
فــي اختيــار موهبــة معينــة أو مــن خــالل 
تشــتيت عقلهــا بدفعهــا للمشــاركة فــي 
مهــارات عــدة قــد ال ترغــب بهــا، وذلــك 

حســب نظــرة المجتمــع او التقاليــد. 
ان خلــق جــو مــن اجــل اإلبــداع واالبتكار 
الختيــار  الكافيــة  المســاحة  وتــرك 

الموهبــة، مــن شــأنه تحفيــز الفــرد ودفعــه 
ــط  ــع المحي ــك المجتم ــام، وكذل ــى االم ال
ايضــا لــهُ تأثيــر علــى نــوع الهوايــات 
ــر  ــيقى وآخ ــض بالموس ــب البع ــد يعج فق
بالكتابــة وغيرهــا، ومــن المهــم أن تتــرك 
ــبه. ــا يناس ــار م ــي اختي ــرد ف ــة للف الحري

أمــا المســؤولية الثانيــة فتقــع علــى عاتــق 
ــا  ــي وعليه ــكان الثان ــا الم ــة ألنه المدرس
تشــجيع اإلنــاث بتحديــد مواهبهــن وطــرح 
ــر  ــل التطوي ــن اج ــاليب م ــرق واألس الط
وتعزيــز الثقــة، مــن خــالل عمل ورشــات 
وتقديــم  تحفيزيــة  مســابقات  أو  معينــة 

ــتمرارها . ــالزم الس ــم ال الدع
المواهــب  نجــاح  طــرق  اهــم  امــا 
األهــل  احتــواء  هــي  واســتمرارها 
ــان  ــة ب ــك التوعي ــم وكذل ــجيعهم الدائ وتش
نجــاح اإلنســان مرتبــط بســعيه وجهــده 
وال بــاس بالعثــرات وان ســر النجــاح هــو 

الهــدف علــى  الثبــات 
تبقــى المســألة األساســية فــي اســتثمار 
المســتويات  كل  علــى  النســاء  طاقــات 
مرتبطــة بالنظــام السياســي واالقتصــادي 
واالجتماعــي، فبــدون هــذا النظــام العــادل 
الــذي يوفــر للجميــع الحريــة والعدالــة 
لــن  والفــرص  التعليــم  فــي  والمســاواة 
تكــون هنــاك مواهــب، وإذا مــا أردنــا 
ــا  ــة يمكنن ــك موهب ــاء تمتل ــول اي النس الق
الجــزم ان لــكل امــرأة القــدرة علــى التميز 
ــة إذا مــا توفــرت لهــا الظــروف  والموهب

ــك. ــة لذل ــبة والداعم المناس

إميان حممد

مواهب النساء
كيف ميكن للمرأة إبراز موهبتها وإمكانياتها العلمية والثقافية وأراءها السياسية؟


