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 ــر ــد قــو مكننــا
تــ ــرإ ــ جاــة تفاــة
ــامعتر نســاء ــرها قــ
،ينــ هســا شــاة قتــ ــى
شــهد ــيا ــد ــ ــ
ســب ،1979 ــا نــذ منطقــة
تفاـــة ــذ تبــا ــومو
ــا ــ فاــة ــد ــ
ــذ  نســو ــ طا ــو منطقــة
ســتطي ــى مــر ميزــا،
مثيــ جســيد ــرإ ســاء
متضــر ئشــر ــخت عــاط

.نــا ــل نظــا ــ
ــحا ــسيا ــل ظــا 

ضــا ــى تــتمر قــاء ــ ركــز ــلية، ــرإ مهوــة ــ
ــ معتمــد يــا ــ ــد يهــا، ســيطر هميشــها مــر
نهائيــة امحصــة عنــ ــذ ،بــا حجــا ــ ــذ ضــا ميــة
دنيــة، سياــية ســطة بــ ــ يــ ســيطر ــا جــر مــر كــو 
ــذ ،مــ ــأ يــ حفــا رــز ــذ قــاء ــ ــ هــد دــر  تــ
ينهــو ــر مــا ــ ــ ــكا  ــ ــل ــرة نشــر هــ

متخفــة. رعيــة
جــا ــد ــرإ ــا ــو ــا ــو، ــكثير ــا ــ خطــر ــؤ
ــة ــد ــر ــ جــا ــد ــر  عنــ نــ اــة بــا؟
ــتجا ــو هــو ــذ ــر، ــذ يــد ــد نــا نظــا ،قيــ
يــا  ــ كــ ،شــو قمــا ــرإ ــد ــ ــ حاــة
تفاــة ــذ ــدا   ،منتفضيــ ــ اضــد تبعهــا تــ بررــة
ــى نظــا ــد ــ حــد ــا ــايبها، تطــو ــر عــد وــا ــتو

يهــا. ســيطر
قــ ــذ حــد ــى ــ ــر ــ مجتمــ ــ تــر جــ 

ــء. عــ ــ ــزا ــر نظــا يشــيا هــز ــا

احــر تجــا تيجــة بطاــة، تشــا بــؤ فقــر ــر حكــ
،ــذ ونــا ــى ــتمر ييــل ــطة جــء قــ تــ تجايــة
اهــا ــوح جــا ــى ــا يــر ســطة ــذ ــع ــعو ــذ 
فقر موــا مــر شــك تــ حايــة ــاتجا  صوــا متفامــة،

.ــر ــل نظــا ــ وــر ــر
ييــل ــطة ــة ــى  ريــة تفاــة ــد ــ نظــر غــ
نظــا ــذ ــة ــ مقــ أيــد ــك هــا  ،ــحا ــو ــ دهــا ــ
منطقــة ــ تحرــة نســوة احــر  هــت هــا مــا .ــا ــز
قــو  ــ ــ فعــة ــتكو هــا ــى ااــة .عــر ضمنهــا
جمايرــة ــاتفا ثــو حصــر  حــا تــ متخفــة ذوــة
ــر، تغيي ــد ــى  دهــا ــر م  ــ  ــ تقي ــة حا ،ــار ــد ي
قــ مســا تحــر عيــد ــى يــ قوــة بحــ ريــة مــرا
شــاة. جمايرــة ثوــة ــاتفا ــد يــا عيــد ــى مــا

حصــو ــ ــ حثيــ ــعيها ــ ريــة مــر دمســا ــد 
دنيــة طاســ ثــر ــ ــد ــو ــ ســاها، قوهــا ــى

.ــ عا ســتو ــى متخفــة قمعيــة

ا ي
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ــد ــتر ــو فهــو ــوو ــسيا عمــ مــر عتــز
ــتر ندــا ،قــ ــار ــ ختــ ــ ــ سياــة ــأ ،مجتمــ
مــر نــد ــا شــك مجتمــ ــ هــذ فهــو ثــ تجــذ
هــا ــ ي ــوذ عمــ ــا ن عزيتهــا، ؤــد أهــا ،ــا شــك
نظــر ،ــر ــكا ــذ تأيــد تعيميــة، ليــة مؤســاها
ــتر  سياــة، ــ تحــد ــ مــر »ــوذ« مجتمــ
ــذ أهــا نهــا قــا ،مــر هــذ يــة ظــر ــ ــا، ــاتخا
جعهــا هــا ســج وــد مــر ــد مربــة ــذ  ،ــر 
ــار « :قــو صــو وــى ــل تــ قــد نعزــة. ــتاا
ــ ــتفو ــ ،صيــر يــر ــجاة، يــر يــة، يــر ــأ ــتهمو
حيحــة، تهــ ــذ  ،فنــو  ــوع ــ بــر ــ ،تــر
نــا ــد ــو ،بيــ ــ حبوــة ــيا مضيــ ــ حيحــة كنهــا
يهــا«. ــ تهميــ تــ حــا ــذ ــ كنــا حبــ  ــار حــ

مــر شــاة ــى ــجا شــك نعكــ تصــا تطــو 
صناــة طــو ــ  قصــد تصــا تطــو ،ــسيا مجــا ــ
عاــة مــر خــو عندــا ،ــر جــا ســياة زــة
، ياــة ــ تحــد  عمــ اــا  ــو ــو نقــا
سياــية، حيــا ــ مشــاة ــة ؤ كــو  هــا ممكــ ــ ــ ا
عمايــة، ــار ــرمظا تجمعــا ــ ــتنخر تمــا هــا
ــ نســوة، حرــة طوــر ــ ــا ــزء ــ عمايــة احرــة

.نســو ــسيا ــو طــو

ــ طــو هضــة ــ يــيز ــ عــد مهــا مــر يــع
 ــ  شــرعها ــلية قــو  ــ ت ــ قوي  ،ــر م
فتــاا ذوــة، هيمنــة قــاء ــ عبيــر  ــ ــا يرــا، ــرقا
قائهــا زجهــا، عــد دــة تــر ثــر  ــنو عشــر عمــر
ثــو فهــ قاــة دهــا ــر ــا هــا، دــة ــ بيــ ــ
ــ مهيمنــة، ذوــة يــمفا ــج اــة عيــ ــتاا ,»بســ«

.هــذ عاشــر ثــ ــ ــمظ ــر ــجا

ــا،  ــو  ــ »مشــهد حمــو« ــب مــابر ئيــ ــ ا قــد
ــى »يــامابر« نســاء ــذ ــأ عنيــة، ســاج ــد ــ
ا تأــر، ــ ــى ــقا مكــ ــل ،ــا ــد شــم  بيــ
،تــ ــ« ريــة: هجــة هــ ــا موــة، ــر ــو ــتصو
ــر تــ«  ادمقريــة«، دگتــو ،مــّ ديــا ،بيــ ــ

ــمث  مــابر ــ نســو  قيقــة ــ ،»ــو هــا ــ ــا
بــر ــد ا مشــهد   ،مــابر ضــاء ــبا ،عــر ــ مــر
 ،حفــ  جاــة، ــك تــا شــكا يمنتــ تــو ــ
ــو ــ تــى ــد، نتقــد  ،مــابر ســاء ــد يــ ــع 
قويــة ــلية قــو  ــا ســا ا ــأ عرــة، ســاة

.ــذ ا قــا ــو رعيــة،

 ــر» »قــ »اصــة ــ- ــتما نــاء تــا ــو فهــ ــذ 
ســاؤ عمــ ئمــا، تعــز حظــة، يــد يــ -»ــد ــء عيبــ
دئيــة ــاعل تــا ــا تــا هــا ،يــدأ ــى هــا يــ
ــ ــود نســوة حرــة ــا ؤــفا ائقــا شــك ــا نوتهــا،
هــا مكــ  عينــا كاــا هــا ــّر ضــا فهــ ــذ ،ــسيا مجــا
اعــة بقــى ،شــ مطبيــة رتهــا عــد ــتاا ،نــ خــر
صهــا عزيتهــا ثــر ثــر ؤــد مهيمنــة، تصــو ــكا
ايتهــا ــ تقيدــة ــكا ــى جــأ ،كــو  يهــا جــ ــا ــ

.بســ شــكا »ــر« هــا ــ تــ حقيقيــة، يــر
تاهــا، ــا بدئيــة، ــاعل ــذ ثــ ــو تلــى تــى كــ
نطــ ــا ويــة، ــلية ــ مهيمنــة، ســائد قــو بــ ــ
ســاة،  و مــر كــو  ،ــيما ــى حتــ ــسيا عمــ
 ــى قضــاء ،مبكــر دــية ــمر نــذ عيمهــا جــاا ــد
ــ ــا  ضــ مهــا، جــاا ــد ضــا نســاء، يــ يــة ــكا
هــا نهــا قــا ــا  ــ يــقو عيمهــا، ــة ر مهــا اــة ــأ

.حيــا ــ حقيقيــة طلــة ــى مــر ــو ــ تخفــة،

ــ د ،مســيطر قــو خــد ــسيا عمــ ــ ــر م ــز 
،ــ ــر  دهيــة، ــو ــ جعــ ؤدــا، ســيطر ــذ
حــر  ،عمــ ــعا مــر يســ ــى عمــ ،فيــ جــ ــا ــو
ــ حرــر وهــا، ــكا ــ ــر حرــر ــو ــذ ــو مــر
ــاير ــ ،ــطو خــا بــر ســجها تــ ــر يــمفا ــ
تاهــا ــ ــو ــو  ــيمو تبــ قــد قايــد، ــا قــو
ــ  مطبــ ــ مــر حبــ »نــا :قــو ــر« جنــ« مهــ
ــ نايهــا قــ ،حــد قهــا ــر  ــد ــ عــد مخــد

.»يــتح عــر  هــا ــ شــكو

تح ا


