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 ُأسبوع آذاري للنساء
الفرنسية  واتيهپفي مدينة     

رابحة مجيد الناشئ.د                       
أحزاب سياسية يسارية، منظمات الدفاع عن حقوق المرأة ومنظمات  ››آذار  8حتفل تجمع ا

                   -الذي يسمى هنا في فرنسا، عيد النساء المرأة،بعيد  ‹‹مجتمع مدني ُأخرى 
 La fête des Femmes اتفق التجمع على أن يستمر االحتفال ،3102هذا العام في  

ميعها في دعم شعار آذار، ُمفعمًا بالفعاليات التي تصب ج 00إلى  4اسبوعًا كاماًل، من 
  :هذا العيد لهذه السنة 

" حق النساء في العمل وفي األجور المتساوية"   

 

 

سرًا بأن النساء يخضعن للتمييز في فرص العمل وفي األجور، واألسباب العميقة لعدم  ليس
بالرغم من وجود الكثير من ف .المساواة هذه كانت قد تركزت في المجتمع على مر العصور

ناث حديث الساعة ، حاضرًا بين الذكور واإل يزتمنع عدم المساواة، ما زال التمي القوانين التي
    - االقتصادية ززًا بمعطيات المعهد الوطني الفرنسي لإلحصاء والدراساتمعمطبقًا و و 

.L’INSEE 

                                                          : فحسب المعطيات االحصائية 
32 %الذكور واإلناث في المتوسط بنسبة  االختالف في االجور ما بين -♦    
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%7,7 من الرجال  يعملن بوقت جزئي أو مؤقت مقابل من النساء   31,2 ♦- %  

 ،Verticale   - هو التمييز العموديلعدم المساواة السبب األول  إن

وهو يعني وضع العراقيل لمنع العنصر النسوي من الوصول للوظائف ذات المسؤولية العليا، 
فلجان تعيين الكوادر على سبيل المثال . المهنية وكفاءتهنعلى الرغم من تحصيلهن العلمي 

قابلية التحرك الجغرافي ) ، كالتواصل وااللتزام والحراكيةتضع معايير يجب توفرها في المتقّدم
بل ....، وتعتقد هذه اللجان بأن هذه المعايير غير مالئمة للنساء اللواتي لهن عائلة وأوالد(

ثير من األحيان من قبل المؤسسات والشركات، حتى من ليس لهن عوائل، يعاملن في الك
.كأمهات ُمحتمالت، لذا ليس بإمكانهن النجاح في موضع المسؤولية العليا  

، الذي ُيبقيهَن في - Horizontal   -اأَلقَل شأنًا هو التمييز األفقي ، وليسالسبب الثاني

:                                                                   قطاعات العمل بعض  

، INSEE قطاع، محددة من قبل ال  01قطاعات من 2من النساء يعملن في  %01    

كمجال التجارة ومجال التربية ومجال الصحة ومجال السياحة والخدمات وهي في الغالب  
شيء ُمشترك بين هذه المهن، هو التسجيل البارع للدور التقليدي  وهناك. وظائف ثانوية

مثل بالنسبة ألصحاب العمل للمرأة في المنزل أو في المؤسسات والمشاريع العائلية، وهكذا 
ن سن إ . تحتا  لكفاءات ومهارات تكنيكيةُأجورًا عالية بحجة أنها ال ال تستحق هذه الوظائف

اء على مسببات عدم التساوي، بل يجب العمل على تغيير القوانين لوحدها ال يكفي للقض
.من جهة والتطبيق الحقيقي للقوانين من جهة أخرى المواقف واألفكار السائدة  

 فعاليات األسبوع

:آذار 4ثنين، ال   

:ل بلزري –واتيه پاالجتماعي للحي الغربي لمدينة  –في المركز الثقافي   

سنة فما فوق، تفضح العنف الموجه ضد العنصر  03للجمهور من عمر  مسرحية -0
.النسوي متبوعة بنقاشات مع مؤلف المسرحية  

.‹‹كل المهن ممكنة  :فتيات وفتية ››: صور فوتوغرافية بعنوان َمعرض -3  
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:آذار 6ربعاء، ال   
Radio Pulsar :َث لساعات طويلة بُ ....    -لزارپذاعي خاص في راديو برنامج إ

.النساء َومناقشتها من قبل المختصيناالستماع لشكاوى   

:آذار 7، خميسال    

نقاش -محاضرة  "، "  Espace Mendès France الثقافي العلمي والتقني في المركز   

والمحاضرة ُمعززة بشهادات. التصورات النمطية عن النساء والتساؤل عن كيفية تغييرها َحولَ   

قبل فتيات ونساء وأخصائيين في العلوم االجتماعية والتربوية َحضرتها وسائل اإلعالم  من
.المسموعة والمرئية  

                    من الساعة الخامسة مساًء حتى منتصف الليل :آذار 8، جمعةال

ُمصاحبة بفرقة  وليگالمظاهرة من ساحة شارل د تقفي الساعة الخامسة ثم انطل التجمع بدأ
نة من نساء َورجال َومن جنسيات مختلفة واتيه پجابت المظاهرة شوارع مدينة . موسيقية ُمكوَّ

.والجماهير ُتحييها في كل مكان تمر به  
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الطريق ُيسمع صوت النساء وهن يرددن ترنيمة ُمهداة  لكل نساء العالم، وفيما  طولعلى و 
:يلي ترجمة لبعض مقاطع هذِه الترنيمة  

إماء...لنستيُقظ ِنساء   

 ولنحطم َحواجزنا

ُوقوفًا، ُوقوفًا ُوقوفًا،   

***** 

 نحن اللواتي دوَن ماض  

 نحن اللواتي بال تأريخ

نساءومنذ زمن سحيق،   

 َنحُن القارة السوداء
***** 

 ُمستعبدات، ُمهانات، نساء

، ُمباعات، ُمغتصباتُمشترات  

 في كل المناِزِل عن العالِم هابطات
***** 

إماء...لنستيُقظ ِنساء  

 ولنحطم َحواجزنا

 ُوقوفًا، ُوقوفًا، ُوقوفاً 

***** 

واتيه، پواسعة جدًا تابعة لبلدية مدينة  ، وهي قاعةالمظاهرة إلى صالون بلوساكعند وصول 
بالتوجه انتهت، وجلسات حميمية، احتفالياكان بانتظار الجمهور المتظاِهر عشاًء   

.ُمشاهدة الفلم المخصص لعيد المرأةلدية من أجل القريبة من الب   Tap Castille لسينما 
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خرا  ‹‹دراما  ››فلم فرنسي   كتابة وا  < Louise Wimmer -لويز ويَمر > 

.2012 – Cyril Mennegun 
عائلي ُمؤِلم في ِسن الخمسين  انفصالبعد  امرأةالفلم عن ُمعاناة  يتحدث

النهار وتنام متواضعة كثيرة العطب تتنقل فيها في فاقدة لكل شيء، كل ما تملكه هو سيارة و 
.فيها في الليل  

في  واالنطالقوتكافح في سبيل الحصول على شقة  تعمل لويز ويمر كخادمة في فندق
.الحياة من الصفر، ُمتمسكة بحبها للحياة  

 امرأةفي كل مكان، إال أنها  ومتصدعةناضجة صلبة كصخرة، متضررة  المرأةصورة رائعة 
العيش ... ل أن تبقى واقفة على القدمين وغير ُمستِعَدة للتخلي عّما تريد الوصول إليهتحاو 

فبعد كل المعاناة والمنِغصات التي عانت منها هِذه المرأة الشجاعة، تنتهي قصة الفلم . بكرامة
.ابتسامة عريضة للحياةبرفع الرأس وب  

.حاز هذا الفلم على جوائز كثيرة  

:كان مكرسًا لشهادات عن آذار 11، ثنينال   

إنشاء الشركات بواسطة النساء -*  

عن نجاحهن في الخلق واالنشاء  وشركات يتحدثنَ  مؤسسات رئيسات لمشاريع في -*
.للمشاريع ويشهدَن على مكانة المرأة وثقلها في ميدان البحث والعلوم  

معركة من أجل سبوع التضامن مع المرأة، لكن الهِذه الشهادات خير ما ُيختم به ا كانت
....عد وقد تكون طويلةالمساواة لم تنتهي ب  

هذا االسبوع االحتفالي لم يكن للنساء الفرنسيات فحسب، بل كان كذلك اسبوعًا تضامنيًا إن 
 ولم يكن. الستقالل والمساواةمع نساء العالم في كفاحهن المتواصل من أجل الحرية وا

ففي كل فعالية من . عن الطرح والنقاش بعيداً  الوضع القاسي الذي تعيشه النساء العراقيات
فعاليات هذا األسبوع ُطرحت ونوِقشت معاناة النساء العراقيات الصابرات على الِمَحن 

فبعد ظلم وجور النظام الدكتاتوري السابق، ومردودات نزاعاته . والمضحيات على الدوام
ذلك النظام  بسقوط ستبشرنثمنها بالدرجة األولى، ا وحروبه العبثية التي دفعت النساء

لحياة َأفضل في دولٍة مدنية ِعلمانية تؤمن بالديمقراطية وبالمساواة وبحقوق  اتالجائر، متطلع
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جعل منهن ضحايا لإلرهاب واالغتصاب والتهجير وألجندات  لكن الواقع الجديد. المواطنة
.سالفكر الرجعي المسيَّ   

 

 
 

تعاطفت النسوة الفرنسيات واألجنبيات مع المرأة العرقية في ُمعاناتها وفي بطوالتها حتى أن 
.والحب والمواصلةوالبطولة تاريخها أعتبر من قبل المحتفالت شهادة عن التضحية   

بمجتمع ما أو  مرتبطاً  بجديد وليس أن اإلجحاف بحق النساء واغتصاب حقوقهن ليس     
.النوعبالدرجة و بيختلف  بحقبٍة زمنية معينة، لكنه برقعٍة جغرافية محددة وال  

              
 

   
 


