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صنعاء ـ العربي الجديد

يـــتـــركـــونـــنـــا  يـــخـــلـــولـــنـــاش حــــالــــنــــا )ال  ــا  ــ ــ »مـ
ــل يــــــوم، أســـمـــع كـــامـــا وســخــا  ــا(. كــ ــنــ ــأنــ وشــ
وبعضهم يمّدون أيديهم علينا في الشارع«. 
تشكو فاطمة )27 عاما( من اإلســاءات التي تتعّرض 
لــهــا فــي أثــنــاء تنظيف أحـــد أحــيــاء شــمــالــي صنعاء، 
وهي تنظر إلى كومة من النفايات وتمسك مكنستها 

وكيسا مخصصا لجمع العلب الباستيكية.
وتـــتـــعـــّرض الــنــســاء الـــعـــامـــات فـــي مـــجـــال الــنــظــافــة، 
 من فئة املهّمشني أصحاب البشرة السوداء أو 

ّ
وهن

. لــطــيــفــة عــلــى ســبــيــل املـــثـــال، تعمل 
ّ
أمـــاكـــن عــمــلــهــن

مــســاء فــي أحــد املــرافــق الــخــاصــة إلــى جــانــب عملها 
ــهــا تتعرض 

ّ
أن مــن  الــشــارع، وتشكو  فــي  الصباحي 

ملــضــايــقــات وتـــحـــّرش مــن قــبــل الــعــامــلــني فــي املــرفــق 
»العربي  ومــن املــواطــنــني الــذيــن يــقــصــدونــه. تــقــول لـ
 »حــقــوقــنــا تــنــتــهــك مـــن قــبــل املــشــرفــني 

ّ
الـــجـــديـــد« إن

العمل  الفصل مــن  إلــى   
َ
يــتــعــّرضــن علينا، وكــثــيــرات 

ألســبــاب تــافــهــة، ال ســّيــمــا املــتــزوجــات واملــرضــعــات 
، من دون مراعاة الجانب اإلنساني«. تضيف 

ّ
منهن

يــتــعــامــلــون معنا  بــشــرتــنــا ســــــوداء،   
ّ
لــطــيــفــة: »وألن

كعبيد با قيمة. وعندما يسيئون إلينا ال يخشون 
 ال أحد يحاسبهم«.

ّ
من العقاب ألن

ليس التحّرش فقط ما تواجهه املهّمشات في اليمن، 
النظافة  أعمال  في  فثّمة شركات خاصة متخصصة 
 على 

ّ
 وتجبر بعضهن

ّ
في صنعاء تتاعب بأجورهن

 
ّ
مستحقاتهن قبيل  من  املالية،   

ّ
حقوقهن عن  التنازل 

 
ّ
، أو تفصلهن

ّ
في نهاية الخدمة أو أجزاء من رواتبهن

ــرة، وهــي  . وهـــو مــا تــؤكــده زهــ
ّ
تعسفيا مــن أعــمــالــهــن

ــة فــي  عـــامـــلـــة نـــظـــافـــة فــــي إحــــــدى الــــشــــركــــات الـــخـــاصـ
»العربي الجديد«: »نحن لقمة سائغة  صنعاء. تقول لـ
الذين ال يهمهم ســوى جمع  الشركات  لــدى أصحاب 
املال من خال الجهد الذي نبذله. الشركة تتعاقد مع 
مستشفيات وشركات وبنوك وترسلنا للعمل في تلك 
املرافق مقابل أجور ضئيلة، في حني تنّص عقودها 
أّي حقوق  على  ال نحصل  كــذلــك  كــبــيــرة.  مبالغ  على 

أخرى أو تأمني صحي«.
 عدد املهّمشني في اليمن يقّدر 

ّ
تجدر اإلشــارة إلى أن

بنحو 3.3 مايني شخص، أي 11 في املائة من إجمالي 
ــاد املــهــمــشــني  ــانـــات اتــــحــ ــيـ ســـكـــان الــــبــــاد، بــحــســب بـ
اليمنيني. ويعيش هــؤالء في مدن عشوائية معزولة 
في  معظمهم  ويعمل  اليمنية،  املحافظات  أغــلــب  فــي 

قطاع النظافة وفي مهن هامشية أخرى.

املضايقات  من  وأشكال مختلفة  للتحّرش  األخـــدام، 
 
ّ
أو اضطرار بعضهن املجال   في هــذا 

ّ
بسبب عملهن

ها 
ّ
أن الجديد«  »العربي  فاطمة  التسول. وتخبر  إلى 

ــنــي 
ّ
 يــــوم، أخــــرج لــلــعــمــل وأعـــــرف أن

ّ
»فــــي صــبــاح كــــل

ســوف أضــطــر إلــى مواجهة مــن يضايقني. تــعــّودت 
ها تواجه من يتعّرض لها 

ّ
على ذلك«. وتشير إلى أن

 من يحاول 
ّ

»بصابة، عن طريق الــصــراخ وســّب كــل
ـــي، بـــخـــاف بــعــض زمــيــاتــي الــلــواتــي 

ّ
ــن ــراب مـ ــتــ االقــ

«. تضيف فاطمة: 
ّ
 من أّي رد فعل قد يضّر بهن

َ
يخفن

 ال قبيلة 
ّ
نا من فئة املهمشني، يعتقد بعضهم أن

ّ
»ألن

وال أهــل لنا وال عــار يلحق بنا في حــال تعّرض لنا 
 هذا األمر 

ّ
أحد كما هي الحال في بقية القبائل. لكن

ها 
ّ
ــقـــوة«. لكن غــيــر مــقــبــول لــديــنــا ونــحــن نــواجــهــه بـ

تلفت إلى »عدم وجود سلطة تحفظ لنا حقوقنا إذا 
تعّرضنا ملثل هذه االعتداءات. وهذا ما يساعد على 

استمرار اإلساءة«.
وقتها  عــامــا( معظم   20( أمــانــي  تقضي  مــن جهتها، 
في الشوارع وتسكن في خيمة متواضعة على جسر 
الــســائــلــة فــي منطقة الــحــصــبــة وســـط صــنــعــاء، وهــي 
»العربي  لـ تــقــول  املهمشة.  لــأســر  مخصصة  منطقة 
ــارة أو  الــجــديــد«: »لـــم أســلــم مــن الــتــحــّرش مــن قــبــل املــ
أصحاب السيارات، سواء بالكام أو بمحاولة اللمس. 
وأنـــــا أتــلــقــى عـــروضـــا مـــن قــبــل أصـــحـــاب الـــســـيـــارات 
ملــرافــقــتــهــم فــي ســيــاراتــهــم فــي مــقــابــل مــبــلــغ مــالــي أو 
ــا تــضــطــر إلــى  ــهـ ـ

ّ
ــانـــي أن وجـــبـــة غـــــــداء«. وال تــخــفــي أمـ

 »الــراتــب الــذي أحصل 
ّ
التسّول فــي أيــام كثيرة، إذ إن

األمر  احتياجات أسرتي. وهــو  لتلبية  عليه ال يكفي 
الذي يجعل كثيرين يتحّرشون بي«.

ــاة عــلــى عـــامـــات الــنــظــافــة في  ــانـ ــعـ وال تــقــتــصــر املـ
ــوارع، بـــل تـــطـــاول كــذلــك عـــامـــات الــنــظــافــة في  ــشــ الــ
 كذلك للتحّرش 

َ
الشركات الخاصة اللواتي يتعّرضن

 في 
ّ
 مــن قــبــل املــشــرفــني عــلــيــهــن

ّ
والنــتــهــاك حــقــوقــهــن

مجتمع
لقي 142 شخصا حتفهم وأصيب 4146 آخرون بجروح وإصابات مختلفة في 3602 حادث مروري 
الجاري 2018، بحسب  العام  الربع األول من  الجزائرية خــال  املــدن  جــرى تسجيلها في مختلف 
ه مقارنة مع 

ّ
نائب مدير األمن املروري بمديرية األمن العمومي العميد رشيد غزلي. أوضح غزلي أن

الربع األول لعام 2017 فقد سجل تراجع في عدد الوفيات شمل 16 حالة، ما نسبته 10.13 في املائة، 
وانخفاض في عدد الجرحى شمل 89 حالة، ما نسبته 2.10 في املائة، وتراجع في عدد حوادث 
)واج( املرور بـ5 حوادث أي ما نسبته 0.14 في املائة.  

قررت بلدية العاصمة النمساوية فيينا، فرض حظر على تناول املشروبات الكحولية في األماكن 
 استهاك املشروبات 

ّ
العامة وسط املدينة. وقال رئيس بلدية العاصمة النمساوية مايكل لودفيغ إن

الكحولية يتسبب باضطرابات متكررة في األماكن العامة. ووصف لودفيغ خطوة حظر استهاك 
 قرار 

ّ
»الضرورية من أجل رفع مستوى جودة الحياة«. ولفت إلى أن الكحول في األماكن العامة بـ

الحظر سوف يشمل محطة قطارات »براتيرسترن« واملناطق املحيطة بها وسط املدينة، وسيدخل 
)األناضول( حيز التنفيذ اعتبارًا من يوم الجمعة املقبل.  

فيينا تحظر المشروبات الكحولية في األماكن العامةمقتل 142 على طرقات الجزائر في الربع األول من 2018

ــي 
َ
نــمــيــل إلـــــى ربـــــط األطــــفــــال الـــبـــكـــر بــصــفــت

ــاح، واألصــــغــــر ســنــا بكسر  ــجـ ــنـ الـــقـــيـــادة والـ
القواعد والفكاهة. وعلى الرغم من أن العلم 
ــا، وجـــد  ــيـ ــاملـ ال يـــدعـــم هـــــذه االفــــتــــراضــــات عـ
ر 

ّ
خبراء أن ترتيب الشخص في العائلة يؤث

عــلــى مـــدى نــجــاحــه. يــعــرض مــوقــع »بــزنــس 
انسايدر« صفات املواليد بحسب ترتيبهم.

1 - املـــوالـــيـــد الــبــكــر لــهــم مــكــانــة خــاصــة في 
التسلسل الهرمي للعائلة

»تأثير  كتاب  ف 
ّ
مؤل كلوغر،  جيفري  يكتب 

األشـــقـــاء: مــــاذا تــقــول الـــروابـــط بـــني اإلخـــوة 
واألخــوات عنا«، في مقال في موقع »تايم«: 

أو  العالم كأمراء  إلى  يأتون  البكر  »األطفال 
أمــيــرات وحــيــديــن ألهــلــهــم«. يــضــيــف: »إنــهــم 
 ليكونوا مدللني، والشعور بأنهم 

ً
أكثر ميا

في قلب اهتمام العائلة«.
 لتولي مناصب 

ً
وعادة ما يكونون أكثر ميا

جري في عام 2007 وشمل 
ُ
قيادية. في مسٍح أ

1582 مــن املـــــدراء الــتــنــفــيــذيــني، أفــــاد 43 في 
الــبــكــر. ويكشف  األوالد  ــهــم 

ّ
بــأن منهم  املــائــة 

أكثر  البكر  األطفال  أن  للرأي  آخر  استطاع 
ــة، لتأسيس  ــائـ املـ فـــي  قــابــلــيــة، وبــنــســبــة 55 
شركات. وتفيد »نيويورك تايمز«، استنادًا 
ــة أعـــدتـــهـــا »كــــاريــــر بـــيـــلـــدر«، بــأن  ــ إلــــى دراســ

األطفال البكر هم أكثر ذكاًء وحذرًا واطاعا، 
ويحصلون على رواتب أعلى.

العمل وسط  الــوســط يجيدون  املــوالــيــد   -  2
فريق

األطــفــال الــوســط، بحسب كلوغر، هــم »أكثر 
مــن لــغــز. قــد يتبنون ســلــوك األشــقــاء األكبر 
قــد يتبنون خليطا من  أو  أو األصــغــر سنا، 
عـــــد في 

ُ
ســـلـــوك االثــــنــــني«. وبــحــســب بــحــث أ

 
ّ
جــامــعــة »ريــــدالنــــدز« فـــي كــالــيــفــورنــيــا، فـــإن

األطفال الوسط أكثر تركيزًا على العاقات، 
مــــا يـــعـــد أمــــــرًا إيـــجـــابـــيـــا لــعــمــلــهــم. ويــكــتــب 

»كلوغر« فــي »الــتــايــم«: »تــراهــم فــي قلب كل 
الوظائف تقريبا. هم قادرون على التفاوض 
قد ال يصيرون رؤســاء شركات.  والتوسط. 
لكن مهما كانت أعمالهم، يرجح أن يفعلوا 
أكثر  هم  لذلك،  ونتيجة  مقبول.  بشكل  ذلــك 
نجاحا من األشقاء اآلخرين«. من بني هؤالء 
ــر كـــيـــنـــغ، وتـــشـــارلـــز  ــوثـ ــا، ومــــارتــــن لـ ــ ــادونـ ــ مـ

داروين، وأبراهام لنكولن.

ــيــــدون صــيــاغــة  ــر يــــعــ ــ ــغـ ــ 3 - املــــوالــــيــــد األصـ
القوانني

حــني تــكــون مــولــود الــعــائــلــة األصــغــر، عليك 

أن تــتــغــلــب عـــلـــى فـــكـــرة أنـــــك األضــــعــــف فــي 
ــذا يــجــعــل  ــ املـــجـــمـــوعـــة. ويـــكـــتـــب كـــلـــوغـــر: »هــ
ــى الـــتـــمـــّرد،   إلــ

ً
ــر أكـــثـــر مـــيـــا ــغـ املـــوالـــيـــد األصـ

وأكثر ساسة وجاذبية من أشقائهم األكبر 
ــادة مـــا يـــشـــارك األشـــقـــاء األصــغــر  ــ ســـنـــا. وعــ
فــي األلــعــاب الرياضية الــخــطــرة، مــا يترجم 
إلــى مجازفة أكبر في عالم األعــمــال. دراســة 
أخـــرى تشير إلــى أن األشــقــاء األصــغــر أكثر 
استرخاًء وتسلية. ويكتب كلوغر: »أظهرت 
ــات عـــدة أن األشــقــاء األصــغــر يميلون  دراســ

إلى الفنون«. 
ربى...

ترتيب المواليد يؤثّر على نجاحهم في أعمالهم

هيفاء  االجتماعية  االختصاصية  تقول 
االعتداءات  إّن  الجديد«،  لـ»العربي  محمد 
على المهمشات »ما كانت لتستمر لوال أّن 
األجهزة األمنية والرقابة المجتمعية غائبة 
»التحرّش  أّن  تضيف  ــا«.  دوره تــؤّدي  وال 
بنسبة  يأتي  النظافة  الذي يطاول عامالت 
أكبر من غيرهن، ألّن كثيرين ممن يمارسون 
لن  أنّهم  يدركون  الشنيعة  األفعال  تلك 
ظروف  ويستغلون  للعقاب،  يتعرّضوا 

هؤالء النسوة المعيشية«.

أجهزة أمنية غائبة

ربى أبو عمو

ا ال يتحّدث عن أمنيات أو أحالم 
ّ
أحد من

ق بعد موعد االنتخابات 
ّ
يمكن أن تتحق

النيابية اللبنانية في السادس من مايو/ 
أيار املقبل. وما بقي من أحالٍم قديمة 

كتب على الفتات أو في صحف، 
ُ
كانت ت

ذكر. هي من املاضي. 
ُ
بالكاد تحضر أو ت

وأصواتنا، التي قد تشارك أو ال تشارك 
 »

ّ
نهار التصويت، تبدو تائهة بني »الحق

في التعبير عن الرأي، وبني عدم اإليمان 
باحتمال حدوث أي تغيير. والحديث هنا 

عن غير املؤّيدين ألي حزب سياسي.
ة، كمحاربة 

ّ
الشعارات الكبيرة باتت ممل

 في التعليم املجاني الجيد 
ّ

الفساد والحق
وتأمني أبسط حقوق األشخاص املعّوقني 

ّرس نظام نجح 
ُ
وغيرها الكثير. في لبنان ك

 الشعارات. الفساد 
ّ

وسينجح في تجاوز كل
موجود وسيحاربه النواب الجدد. هكذا 
فقط، وببساطة ُيحارب الفساد بشعار. 

وفي دورة انتخابية جديدة، سُيرّدد الشعار 
نفسه مجددًا كما كان الحال في السابق. 

وفي ظل هذا الغطاء، لن يحدث التغيير. 
على العكس، رّبما ترتفع أقساط املدارس، 

ويزداد الغالء والفوارق الطبقية، وتعجز 
نسبة أكبر من املواطنني عن الطبابة، 

ونبقى نبحث عن حدائق عامة فيها القليل 
من األلعاب لألطفال.

نا 
ُ

في املحصلة، نعيش وسنعيش. بعض
قد ُيدلي بصوته إذا كان حقوقيًا ويؤمن 

بوجوب التعبير عن الرأي، وإن لم يكن 
لصوته أي أثر. سنعيش كما عاش الذين 

قبلنا، وسنحلم بتلك الفرصة التي تبعدنا 
ة إيمان بالبلد، 

ّ
عن هذا املكان. وليس هذا قل

يا عن أدوارنا فيه ومسؤولياتنا في 
ّ
أو تخل

بنائه وتوعية شبابه وحماية أطفاله. بات 
 لنا أن نتعب، بل ونيأس، وهذا ليس 

ّ
يحق

تشاؤمًا بل واقعًا. األزمة تتجاوز أشخاصًا 
فاسدين بعينهم أو أحزابًا فاسدة. األزمة 

في نظام لن نرى نورًا من خالله.
أوراق بيضاء في صناديق االقتراع، أو 
مستقلون. من ُيبالي طاملا أن أي خرق 
لن ُيسقط نظامًا بات صلبًا إلى أقصى 

الحدود، في ظل شعب، وإن أبدى اعتراضه، 
إال أنه يشعر بحاجة إلى النظام كما هو، 

بطائفيته وفساده. وحتى الخارجون 
من الناس عن األحزاب والطوائف، ربما 
يكونون مستعدين للقبول بهذا النظام، 
ت، ولو أن جزءًا 

ّ
لو أن أزمة النفايات حل

من الشاطئ مجاني ونظيف، ولو أن هناك 
حدائق عامة، ولو أن أقساط املدارس 

مقبولة. 
 وسط. أوروبا؟ ال نحلم 

ّ
هو البحث عن حل

بدولة مثل دولها. نحلم بالقليل القليل، 
ه حلم، سننساه 

ّ
بقطعة من الحلوى. لكن

مع كل صباح. وفي الليل، سنفسح املجال 
ألحالم شخصية، وقد فقدنا األمل.

في اليوم االنتخابي وما بعده، سنستمع 
إلى النتائج والطعون. ال جديد. رّبما خرق 
من هنا أو هناك، قبل أن نعود إلى العيش 

الذي اعتدناه. 

نعيش في لبنان

مزاج
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عرضة لإلساءة دائمًا )العربي الجديد(



بــهــا، والـــتـــوقـــف عــنــد بــعــض الــشــخــصــيــات 
الجيدة،  كآمنة محمود  وامللهمة،  الريادية 
مــوزا بنت  البنات، والشيخة  رائــدة تعليم 
نــاصــر، التي مثلت ومــا زالــت تمثل عالمة 
فارقة في تطور تاريخ املرأة القطرية. تطّور 
مــســيــرة املـــــرأة الــقــطــريــة، وأخـــذهـــا منحى 
التوقف  ويــســتــوجــب  يستحق  تــصــاعــديــا، 
ــة والــتــوثــيــق، بـــل وقــــد يستدعي  ــدراســ والــ
جهودًا مجتمعية ومؤسساتية في سبيل 
الحفاظ على مكتسباتها وإنجازاتها على 
مختلف األصعدة، وتطويرها بما يتوافق 
مع أهــداف وخصوصية املجتمع القطري، 
وحمايتها من أي استغالل أو انحراف لها 

عن مسارها املنشود.

■ ما هي اإلضافة التي ُيقّدمها تمثيل النساء في 
مجلس الشورى القطري؟ وهل هناك آفاق أخرى 
املنظومة  القطرية  املـــرأة  فيها  تخترق  أن  يمكن 

القائمة؟
ــي الـــحـــيـــاة  ــ ــة فــ ــريــ ــطــ ــقــ مــــشــــاركــــة املـــــــــــرأة الــ
أو  الـــشـــورى  الــســيــاســيــة، ال سيما مجلس 
ــــروري  ــــر ضـ الـــبـــرملـــان املــنــتــخــب املـــقـــبـــل، أمـ
الكتمال مواطنتها من باب تكافؤ الفرص 
والعدالة، ولتفعيل دورها املأمول في بناء 
وخدمة الوطن. ويعد تمثيل املرأة القطرية 
في مجلس الشورى بال شك، إضافة مهمة 
فــي تــاريــخ تــطــور املـــرأة الــقــطــريــة. وأعتقد، 
ــذه الـــخـــطـــوة،  ــ ــلــــى الــــرغــــم مــــن تــــأخــــر هــ وعــ
أنــــهــــا أتـــــت فــــي وقـــتـــهـــا، فــاملــجــتــمــع مــهــيــأ 
املـــرأة السياسية  نــوعــا مــا لتقبل مــشــاركــة 

كـــيـــف  والــــــــــيــــــــــوم،  األمـــــــــــــس  بــــــــن   ■
ــع املـــــــرأة الـــقـــطـــريـــة عــلــى  ــ  تـــقـــرئـــن واقــ
الصعد التعليمية واملهنية والحقوقية 

بشكل عام؟
قطعت قطر منذ التسعينيات شوطا كبيرًا 
فـــي مــجــال تــطــويــر قـــــدرات املـــــرأة الــقــطــريــة 
الــتــعــلــيــمــيــة واملــهــنــيــة وتــمــكــيــنــهــا، وبــذلــت 
وتعزيز  العوائق  إلزالــة  املمكنة  السبل  كل 
ــا عــلــى املــســتــويــات واملـــجـــاالت كــافــة.  دورهــ
املشاركة  نسبة  ارتــفــاع  هــذا  ُيفسر  ورّبــمــا 
ــــوق الـــعـــمـــل،  االقــــتــــصــــاديــــة لـــلـــمـــرأة فــــي ســ
مــســتــوى تحصيلها  بــارتــفــاع  واملــرتــبــطــة 
ــر »إنــســبــكــتــور« تفوق 

ّ
العلمي. وأكـــد مــؤش

وتـــمـــيـــز املــــــــرأة الـــقـــطـــريـــة الـــحـــاصـــلـــة عــلــى 
 تــعــلــيــم جــامــعــي بــنــســبــة 36.1 فـــي املـــائـــة، 
 املـــرتـــبـــة األولـــــــى عـــاملـــيـــا، مــتــفــوقــة 

ّ
لــتــحــتــل

 بذلك على أميركا وبريطانيا وسنغافورة 
ودول أخرى. 

انــعــكــس إيــجــابــا فــي تقلدها مناصب  ــٌر  أمـ
ــة، ودخــــولــــهــــا مـــجـــاالت  ــ ــاديـ ــ ــيـ ــ وزاريـــــــــــة وقـ
جــديــدة كانت حتى عهد قريب حكرًا على 
والعسكري  الدبلوماسي  كالسلك  الــرجــل، 
 الـــدولـــة 

ّ
والــســيــاســي والـــبـــرملـــانـــي. كــمــا أن

ــــن خــــــالل إصــــــدار  ــمــــت تـــمـــكـــن املـــــــــرأة مـ دعــ
املنظمة  والقوانن  التشريعات  من  العديد 
وبعض  البشرية  املـــوارد  كقانون  لعملها، 
قوانن األســرة، ومــن خــالل إنشاء عــدد من 
املــؤســســات االجــتــمــاعــيــة املــتــخــصــصــة في 
خدمات الدعم واإلرشاد األسري وتمكينها 

اقتصاديا.
ــراغ،  ــأت مـــن فـ ــذا الــتــطــور والــتــمــكــن لـــم يـ هـ
ــادة الــســيــاســيــة على  ــيـ ــقـ بـــل مـــن حــــرص الـ
الــنــهــوض بـــاملـــرأة الــقــطــريــة ودفــعــهــا نحو 
بعدما  والسياسية،  االقتصادية  املشاركة 
أثبتت جــدارتــهــا وقــدراتــهــا. وهــذا مــا نّص 
عليه الدستور القطري، الذي أشار صراحة 
إلــى تــســاوي املـــرأة مــع الــرجــل فــي الحقوق 
املأمول  والواجبات، والتركيز على دورهــا 
في تحقيق رؤية قطر الوطنية لعام 2030.

■ ما هي رؤيتك ألوضــاع املــرأة القطرية بحلول 
عام 2030 انطالقًا من واقعها الحالي، والفرص 

والتحديات التي تواجهها في املدى القريب؟
ــم يــكــن  ــخ، إذ لــ ــاريــ ــتــ  إلـــــى الــ

ً
فــلــنــعــد قـــلـــيـــال

وضــــع املــــــرأة الــقــطــريــة مــخــتــلــفــا عــمــا كــان 
ــــرى. مـــّر بــمــراحــل  عــلــيــه فـــي مــجــتــمــعــات أخـ
عــــدة مـــن الــتــطــور املــجــتــمــعــي حــتــى وصــل 
إلـــى مــا هــو عليه الـــيـــوم. فـــاملـــرأة الــقــطــريــة، 
ــــرت بـــمـــراحـــل مــن  كــنــظــيــرتــهــا الـــعـــربـــيـــة، مـ
قيود  تــارة على  املبني  املجتمعي  التمييز 
ثــقــافــيــة مــتــمــثــلــة فـــي مــــوروثــــات الـــعـــادات 
ــارة عــلــى قـــيـــود تــشــريــعــيــة  ــ والــتــقــالــيــد، وتــ
التعليم والعمل  وقانونية تمثلت في حق 
 أن الـــقـــراءة 

ّ
وريـــــادة األعـــمـــال وغــيــرهــا. إال

التاريخية ملسيرة املرأة القطرية تستدعي 
ــدءًا مــن  ــ الـــتـــوقـــف عـــنـــد بـــعـــض األحـــــــــداث، بــ
ــّم إنـــشـــاء  ــ ــة لـــلـــبـــنـــات، ثـ ــاء أول مــــدرســ إنــــشــ
ــعـــديـــد مــــن املـــؤســـســـات املــعــنــيــة بـــاملـــرأة  الـ
ــرة، وإصـــــدار الــتــشــريــعــات الــخــاصــة  ــ واألســ

هند المفتاح
حصار قطر زاد 

الوعي السياسي 
لدى المرأة

معهد الدوحة 
تجسيد للرؤية 
الوطنية 2030

تؤّكد عضو مجلس الشورى القطري، ونائب رئيس معهد الدوحة للدراسات العليا، 
هند المفتاح، أن مشاركة المرأة القطرية في الحياة السياسية، ال سيما مجلس الشورى 
المنتخب مستقبال، أمر ضروري الكتمال مواطنتها من باب تكافؤ الفرص والعدالة. 
وتقول إن »أزمة حصار قطر زادت من الوعي السياسي بشكل عام لدى المرأة والرجل 

على حد سواء«

مجددًا، تطالب 
السعوديات بمعالجة 

أساس مشاكلهن وهو 
نظام الوالية. بقاء النظام 
يعني استمرار االنتهاكات، 
كما هو حال المحتجزات 

في دور الرعاية، 
والضيافة، ممن يالقين 

االضطهاد، ويرفض 
أولياؤهن تسلمهن

اضطهاد السعوديات مستمر في دور الرعاية والـضيافة

التحدي األكبر الذي 
يواجه ُصناع القرار في 

قطر يتمثل في االستغالل 
األمثل للمرأة

عايشت وشاهدت الكثير 
من الطلبة القطريين 
المتضررين من الحصار

تحتجز في دور الرعاية 
الشابات ما بين عمر 15 

عامًا و29 بظروف سيئة

تنقل نزيلة دار الرعاية إلى 
الضيافة مع رفض وليها 

تسلمها بانتهاء حكمها

1819
مجتمع

لندن ـ العربي الجديد

أوصت مجموعة من أعضاء مجلس الشورى 
السعودي بالسماح للنساء املفرج عنهن بعد 
انقضاء محكوميتهن بمغادرة دور الضيافة 
بــشــكــل فــــوري مـــن دون الــحــاجــة إلـــى حــضــور 
أولــيــاء أمــورهــن لتسلمهن، بحسب مــا ينص 
عليه قانون والية الرجل الذي بات مثار جدال 

حقوقي واسع.
املــنــتــشــرة فـــي مختلف  الـــرعـــايـــة،  تــعــتــبــر دور 
أنـــحـــاء الـــبـــالد، الــســجــون الــرســمــيــة لــلــشــابــات 
الــســعــوديــات الــلــواتــي هــربــن مــن بــيــوتــهــن أو 
السلطات  أخــالقــيــة. وتحتجز  جــرائــم  ارتــكــن 
فيها الشابات ما بن عمر 15 عاما و29 وسط 
ــدًا، فــيــمــا تــحــتــجــز الــنــســاء  ــ ــروف ســيــئــة جــ ــ ظــ
اللواتي يبلغن 30 عاما وأكثر، وعليهن أحكام 

قضائية، في سجن النساء العام.
 نـــزيـــالت دور 

ّ
يــؤكــد نــاشــطــون حــقــوقــيــون أن

ــة، يـــعـــانـــن مــــن تــســلــط  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ ــايــــة االجـ الــــرعــ
الــســجــانــات عــلــيــهــن ومــنــعــهــن مـــن اســتــخــدام 

ــــع الـــعـــالـــم  ــــل مـ ــــواصـ ــتـ ــ ــة والـ ــالـ ــقـ ــنـ ــف الـ ــواتــ ــهــ الــ
 

ّ
الخارجي، كما يتعرضن للجلد أسبوعيا كل

لتخويفهن وإخضاعهن،  وذلــك  يــوم خميس، 
كما يجبرن على الوقوف فترات طويلة، وعلى 
تــنــظــيــف دورات املـــيـــاه وبــقــيــة مـــرافـــق الــــدور، 
بــاإلضــافــة إلــى وجـــود كــامــيــرات مراقبة حتى 
فــي دورات املــيــاه »لــضــبــط ســلــوك الــفــتــيــات«، 
نفسيا وجسديا، ويعاملن  تعنيفهن  ويجري 

كمذنبات مستحقات للعقاب.
بــعــد انــتــهــاء مــحــكــومــيــة نــزيــلــة دار الــرعــايــة، 
تكون بن خيارين، إما تسلم ولي أمرها لها 
أو رفضه ذلــك خوفا  ومكوثها معه في بيته، 
من »العار االجتماعي« الذي لحق به. وهو ما 
يعني نقل الفتاة بعد انتهاء محكوميتها إلى 
ولي  يقرر  حتى  فيها،  وبقاءها  الضيافة  دار 
أمرها تسلمها، أو تحصل على فرصة ضئيلة 
بــالــزواج بعد رفــع دعــوى عضل أمــام القضاء. 
تستطيع الفتاة الذهاب إلى العمل أو الدراسة 
أثناء وجودها في دار الضيافة برقابة مشددة 
ها 

ّ
مــن الشرطة كــي تضمن عــدم هــروبــهــا، لكن

تــبــقــى مــقــيــدة بــقــيــة الـــيـــوم فــيــه مـــن دون إذن 
بالخروج.

ــــي انـــتـــهـــت  ــتـ ــ ــاء الــــفــــتــــاة الـ ــ ــقـ ــ ــم مـــــن بـ ــ ــرغـ ــ ــالـ ــ وبـ
دار  فــي  تسلمها  أهلها  ورفـــض  محكوميتها 
 السلطات ال تستطيع حمايتها، 

ّ
الضيافة، فإن

إذ سبق إقــدام شقيق إحــدى املحكومات على 
قتلها بــأربــع رصــاصــات بسبب وجــودهــا في 
ــزواج لــلــخــروج  ــ دار الــضــيــافــة ومــحــاولــتــهــا الــ
من املكان. كذلك، شهدت إحدى دور الضيافة 
ــتــــجــــزات فــيــه  ــاء املــــحــ ــســ ــنــ ــرات الــ ــ ــشـ ــ هــــــــروب عـ
خصوصا  املحيطة،  األحــيــاء  في  واختفاءهن 

مع عدم وجود أحكام جنائية بحقهن.
تــقــول الــنــاشــطــة الــنــســويــة والــحــقــوقــيــة عنود 
التميمي لـ«العربي الجديد«: »املعاملة السيئة 
الضيافة  ودور  االجتماعية  الرعاية  دور  فــي 
 كــبــيــرًا مــن فــصــول انــتــهــاك املـــرأة 

ً
تمثل فــصــال

الـــســـعـــوديـــة فـــي بــلــدهــا وســــط صــمــت جميع 
املنظمات الحقوقية الحكومية«.

الــشــورى غير امللزم  تضيف: »اقــتــراح مجلس 
الرعاية  دور  مــن  بــالــخــروج  لــلــمــرأة  بالسماح 

يرفع ضدها دعوى عقوق بسبب عدم سكنها 
معه، وبالتالي تعود إلى السجن مرة أخرى، 

 شيئا لم يحدث«.
ّ
كأن

مـــن جــهــتــهــا، تـــقـــول مــســتــشــارة وزيـــــر الــعــمــل 
الـــســـعـــودي، وهــــي الــجــهــة املـــســـؤولـــة عـــن دور 
لطيفة  الــضــيــافــة،  ودور  االجتماعية  الــرعــايــة 
الــرفــض األســـري للفتاة   مسألة 

ّ
أبــو نــيــان، إن

التي انتهت محكوميتها يجب أن تنتهي على 
الفور، فعلى األسرة تحّمل مسؤوليتها تجاه 
ــادة الــنــظــر فـــي مسألة  ــ بــنــاتــهــا. تــدعــو إلـــى إعـ
رفض األسرة استقبال بناتها، خصوصا مع 
انتفاء املسببات التي قد تبقي املــرأة في دور 
الضيافة اضطرارًا، كالخوف على سالمتها أو 

تهديد حياتها.
القسط  مركز  ورئيس  الحقوقي  الناشط   

ّ
لكن

ــان، يـــحـــيـــى عــــســــيــــري، يــقــول  ــ ــســ ــ ــقـــوق اإلنــ لـــحـ
أبو  لطيفة  »املــســتــشــارة،  الــجــديــد«:  لـ«العربي 
نيان، تحاول تحميل العائالت مسؤولية خطأ 
الــحــكــومــة الـــفـــادح الــــذي ســمــح لــهــا بالتسلط 
النساء والتحكم في حياتهن حتى بعد  على 

املحكومية«.  وانــتــهــاء  السجن  مــن  خــروجــهــن 
قـــرارًا جائرًا  يضيف: »أيهما أســهــل: أن تــعــّدل 
واحدًا وهو نظام الوالية أم تحاول إقناع آالف 
الــلــواتــي خرجن من  بناتهن  بتقبل  الــعــائــالت 
 
ّ
السجن؟ بالطبع الخيار األول هو األسهل لكن
لتبرئة  بالثاني  إقناعنا  تــحــاول  املــســتــشــارة 

الحكومة«.
ــرأة فـــي الــســعــوديــة تــقــدمــا  ــ شـــهـــدت حـــقـــوق املــ
نسبيا بعض الشيء، بعد السماح للسعوديات 
ــتــــســــاهــــل مـــعـــهـــن فــي  ــارة، والــ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــادة الـ ــيــ ــقــ بــ
األمــر  املــالبــس بعد تجميد عمل هيئة  حــريــة 
إلى  بــاإلضــافــة  املنكر،  بــاملــعــروف والنهي عــن 
تعين العديد من النساء في مناصب صورية. 
 الحاجز األصعب هو بقاء نظام 

ّ
مع ذلــك، فــإن

والية الرجل على املرأة الذي يسمح له بمنعها 
مــن الــســفــر والــتــوظــيــف والــتــنــقــل، إذ قـــال ولــي 
الـــعـــهـــد مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان فــــي مــقــابــلــتــه مــع 
ه ال يفكر 

ّ
صحيفة »ذا أتالنتيك« األميركية إن

بإلغاء هــذا الــنــظــام. وهــو مــا سبب جـــدااًل في 
الوسط الحقوقي السعودي.

انــتــهــاء محكوميتها  حـــال  الـــعـــام  الــســجــن  أو 
 األهــم لــم يــأِت بعد 

ّ
ال يعد اقــتــراحــا كافيا، ألن

وهــو إسقاط نظام واليــة الرجل عن املـــرأة، إذ 
يــســتــطــيــع الـــرجـــل فـــي حــــال خــــروج ابــنــتــه من 
السجن من دون إذنه وفي ظل نظام الوالية أن 

تـــهـــا فــي  بـــعـــدمـــا أثـــبـــتـــت جـــدارتـــهـــا وكـــفـــاء
بعض املــجــاالت، إضافة إلــى تهيئة البيئة 
املــؤســســاتــيــة والــقــانــونــيــة الــداعــمــة للمرأة 
الــعــامــلــة، وإن كــانــت مــا زالــــت تــحــتــاج إلــى 

املزيد من التطوير.
وال نخفي ســرًا حن نؤكد أن أزمــة حصار 
الــســيــاســي بشكل  الـــوعـــي  ــن  مـ زادت  قــطــر 
عام لدى املرأة والرجل على حد سواء، وال 
ل اإلضافة فقط في تمثيل املرأة للمرأة 

ّ
تتمث

ــرح ومــنــاقــشــة قــضــايــا األســــــرة بشكل  ــ وطـ
ــرأة لــصــوت  ــ ــام، بـــل أيـــضـــا فـــي تــمــثــيــل املــ ــ عـ
 

ّ
املواطن واملجتمع بشكل أعم وأشمل. لعل
املــــرأة الــقــطــريــة تــواجــه بــعــض الــتــحــديــات، 
مــــثــــل الــــتــــوفــــيــــق بــــــن األســـــــــــرة والــــعــــمــــل، 
والــبــيــئــة املــؤســســاتــيــة الـــداعـــمـــة، وعـــدالـــة 
الـــتـــوظـــيـــف، وفـــــرص الـــتـــدريـــب والــتــطــويــر 
املــهــنــي، وحـــواجـــز الــســقــف الـــزجـــاجـــي في 
يؤثر  مــا  والسياسية،  القيادية  الــوظــائــف 
األمــثــل لعوائد  فــي االســتــغــالل والتوظيف 
ــاءات الــنــســائــيــة  ــ ــفـ ــ ــكـ ــ اســـتـــثـــمـــار تـــعـــلـــيـــم الـ
للمجتمع  نفسها  املـــرأة  وتهيئة  القطرية، 

الديمقراطي واالنتخابات املقبلة.
 التحدي األكــبــر الــذي يــواجــه ُصناع 

ّ
ولــعــل

الــقــرار فــي قطر ال يتمثل فقط فــي إصــدار 
التشريعات وتعديل القوانن املساهمة في 
تمكن املــرأة القطرية، بما في ذلــك قوانن 
وتشريعات عادلة لالنتخابات املقبلة، وال 
فــي اســتــحــداث وإنــشــاء املؤسسات  يتمثل 
ــنــفــذة والــداعــمــة لــذلــك، بــل قــد يتمثل في 

ُ
امل

الـــتـــوظـــيـــف واالســــتــــغــــالل األمــــثــــل لـــلـــمـــرأة 

نــفــســهــا مــــن نـــاحـــيـــة، والــتــطــبــيــق الــفــعــلــي 
وفقا  وقوانينها  لتشريعاتها  املؤسساتي 
وعــادلــة،  واضــحــة وسليمة  ومتابعة  آللية 
وهـــو مــا شملته اســتــراتــيــجــيــة قــطــر 2017 
وقانونية  تشريعية  مــبــادرات  مــن   2021  -
ومـــؤســـســـاتـــيـــة وإعــــالمــــيــــة ومــجــتــمــعــيــة، 
ُمصانة  تــكــون  أن  القطرية  لــلــمــرأة  تضمن 
انحراف  أو  تشويه  أي  عــن  بعيدًا  الحقوق 

أو استغالل أو تعطيل أو إهمال.

الــتــي تعملن عليها فــي مجلس  املــشــاريــع  ■ مــا 
الـــشـــورى، وهـــل هــنــاك تــعــاون مــع الــزمــيــالت في 

املجلس؟
الــشــورى كفريق واحــد،  فــي مجلس  نعمل 
ــة مـــشـــاريـــع  ــاقـــشـ ــنـ ــاء، فـــــي مـ ــ ــســ ــ رجـــــــــااًل ونــ
ــرح أي مــشــاريــع أو قــضــايــا  ــ الـــقـــوانـــن وطـ
للدراسة، تهم املواطن واملجتمع سواء من 

الرسمية  الــشــورى  مجلس  جلسات  خــالل 
اللجان املختلفة أو حتى من  أو من خــالل 
خــــالل الـــطـــرح الــجــمــاعــي. لــكــن بــالــتــأكــيــد، 
أتــشــارك فيها  الــتــي  هــنــاك بعض القضايا 
مع أخواتي عضوات املجلس، تحديدًا تلك 
املــتــعــلــقــة بـــاملـــرأة والــطــفــل واألســـــرة وذوي 

اإلعاقة.

■ من خالل موقعك الوطني، وقربك من قضايا 
املــــرأة وقــضــايــا الــطــالب فــي الــوقــت نــفــســه، كيف 

يؤثر الحصار على هاتن الشريحتن تحديدًا؟
حصار  من  تضررًا  الشرائح  أكثر  بالفعل، 
ــرأة والــطــلــبــة، فــمــن تــداعــيــات  ــ قــطــر هــمــا املـ
الحصار الظالم على قطر التأثير السلبي 
فـــي الـــعـــالقـــات االجــتــمــاعــيــة بـــن مــواطــنــي 
ــواء تــلــك الــنــاتــجــة من  مجلس الــتــعــاون، سـ
االمتداد القبلي أو النسب واملصاهرة مما 

وتفكيك  تشتيت  في  مباشر  بشكل  ساهم 
النسيج االجتماعي بشكل عام.

ــر حصار قطر بشكل مباشر على املــرأة، 
ّ
أث

وبــالــذات املــتــزوجــة أو األم ألبــنــاء مــن دول 
الــحــصــار، فــبــعــد فـــرض قـــوانـــن الــتــأشــيــرة 
عــلــى الــقــطــريــن وتــعــقــيــد زيـــــارة مــواطــنــي 
أبناء  واجــه  والعكس،  لقطر  الحصار  دول 
األم القطرية -املطلقة واألرملة - الكثير من 
التحديات القانونية املتمثلة في استخراج 
أو تجديد وثائقهم الرسمية، األمر الذي أثر 
على حقوقهم في التعليم والصحة والعمل 
بل وحتى ممارسة حياتهم اليومية بشكل 

طبيعي.
أما بالنسبة للطلبة، فقد عايشت وشاهدت 
الــكــثــيــر مــن الــطــلــبــة الــقــطــريــن املــتــضــرريــن 
ل إما في 

ّ
من الحصار الغاشم، والــذي تمث

طردهم من الجامعات التي كانوا يدرسون 

بها في دول الحصار، علما أن بعضهم كان 
في املراحل النهائية ولم يتبق له إال أشهر 
في شكل صعوبة  أو  للتخرج،  أسابيع  أو 
أو استحالة استخراج وثائقهم الجامعية 
الرسمية. كما عايشت وسمعت عن حاالت 
لــطــلــبــة مــــن دول الـــحـــصـــار يــــدرســــون فــي 
الجامعات القطرية، وقد أجبروا على ترك 
دراســتــهــم على الــرغــم مــن أن بعضهم كان 

في املراحل األخيرة.

■ كيف توفقن حاليًا بن املسؤوليات األكاديمية 
ومجلس الشورى؟

بــشــكــل عــــــام، الـــتـــوفـــيـــق بــــن املـــســـؤولـــيـــات 
الـــوقـــت  إدارة  ــــن  وفـ مــــهــــارة  إال  يــتــطــلــب  ال 
اعتدت شخصيا على ذلك منذ  والتنظيم. 
التوازن  إحــداث  على  نفسي  وكّيفت  فترة، 
املطلوب بن أسرتي وعملي. لكن مع زيادة 

األعـــبـــاء اإلداريـــــة واألكــاديــمــيــة والــتــزامــات 
مجلس الشورى، أجد نفسي أحيانا غارقة 
ــيـــات واملــــهــــام املــطــلــوب  فــــي بـــحـــر املـــســـؤولـ
إنــجــازهــا فــي وقـــت مــا وبــمــعــايــيــر معينة، 
وال أخفي سرًا  أن هذا أثر سلبا على تأخر 
إنجاز مشاريعي البحثية وحتى واجباتي 

وحياتي االجتماعية.

■ باالنتقال إلى الشأن األكاديمي، كيف يساهم 
معهد الدوحة للدراسات العليا في تحقيق التقّدم 
عــلــى املــســتــوى الــقــطــري خــصــوصــًا؟ ومـــا حجم 

مساهمته في إمداد اإلدارة القطرية بالكفاءات؟
لرؤية  الــدوحــة جــاء تجسيدًا  إنشاء معهد 
قــطــر الــوطــنــيــة حــتــى عـــام 2030 وخــريــطــة 
طريقها، وتحديدًا املساهمة في بناء رأس 
املــــال الــبــشــري املــنــشــود لــنــهــضــة وتــطــويــر 
والبحثية  األكاديمية  املــجــاالت  فــي  الــبــالد 
ألهمية  األمير  لرؤية  واستجابة  واملهنية، 
التنمية  الثقافية واملهنية في  النخبة  دور 

البشرية. 
مــنــذ إطــــالق املــعــهــد، تـــم قــبــول 155 طــالــبــا 
وطالبة في عام 2015، و233 في عام 2016، 
و254 فــي عــام 2017. وتــخــرج الــفــوج األول 
ــران فـــي عــام  ــزيـ مـــن املــعــهــد فـــي يــونــيــو/ حـ
2017، وبلغ عدد املتخرجن 101، ووصلت 
نسبة الطالب القطرين إلى أكثر من 40 في 
ط املعهد ألن 

ّ
املائة من طالب املعهد. ويخط

امللتحقن  للطالب  اإلجمالي  العدد  يــراوح 
به خالل األعــوام املقبلة ما بن 350 و400، 
مع السعي إلى تقديم برامج دراسية على 

مستوى شهادة الدكتوراه.
العليا  لــلــدراســات  الــدوحــة  ويــــؤّدي معهد 
دورًا في عملية التأهيل األكاديمي والبحثي 
ملنتسبي بعض مؤسسات املجتمع املدني، 
فـــي مـــجـــاالت الــعــمــل االجــتــمــاعــي والــعــمــل 
الـــنـــزاع، ال ســيــمــا مــركــز  اإلنــســانــي وإدارة 
االمتياز للتعليم التنفيذي في املعهد الذي 
يمكن اعتباره منارة متميزة لناحية جودة 

التدريب واالستشارات اإلدارية.
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هو عدد النساء من 
بين أعضاء مجلس 
الشورى القطري 

الذي يضّم خمسة 
وأربعين مقعدًا

في المائة من النساء 
القطريات حاصالت 

على تعليم جامعي، 
ما يضعهن في 

المرتبة األولى عالميًا

عدد المتخرجين 
من معهد الدوحة 
للدراسات العليا في 

عام 2017

أجراها 
أسامة سعد الدين

◆ هند المفتاح هي نائب 
الرئيس للشؤون اإلدارية 

والمالية في معهد الدوحة 
للدراسات العليا، وقد ُعيّنت 
عضوًا في مجلس الشورى 

القطري، بموجب أمر أميري 
صدر بتاريخ 9 نوفمبر/ تشرين 
الثاني في عام 2017. حصلت 

على درجة الدكتوراه من 
جامعة إكستر في بريطانيا في 

عام 2004، بتخصص 
رأس المال البشري في دولة 
قطر، وأصدرت عددًا من 

األبحاث والدراسات التي 
نشرت في مجالت علمية 
متخصصة. كما شغلت 

مناصب إدارية عدة.
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