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مشــــاركـــــة النســاء واإلعــــــالم،

أســاس لحوكمة محليـة أفضــل : 

عندما يجتمع الفاعلون 
المحليــــون لتحقيــــــــق 
المركزيـــة ديمقراطيــة 
تشـــــاركيــة ومؤثـــــــــرة 

صــــــــانعــــــات وصــــانعــــــو األفــــــــــالم
في تونس وفلسطين يعملـون من أجـل
» تعزيز المساواة بين الجنسين خلف الكاميرا «

العنف ضّد اإلعالميات الليبيات 
بيــن »العـــورة« و«العبـــرة«



تنمية  »جدول  حتقيق  أن  املستدامة  التنمية  خطة  تشري 
مستدامة ناجح يتطلب شراكات فاعلة بني احلكومات والقطاع 
اخلاص واجملتمع املدني. وهذه الشراكات الشاملة ُتبنى على 
قواعد وقيم ورؤية مشرتكة وأهداف مشرتكة تضع الناس 
والكوكب يف القلب من هذه اجلهود«. وقد شهدت سنة 2018 
أنشطة وفعاليات أممية ودولية وإقليمية وحملية هدفت إىل 
املستدامة  التنمية  حتقيق  أجل  من  العاملية  الشراكة  تعزيز 
»كوثر«  مركز  يكن  ومل  وحقوقهن.  النساء  أوضاع  وتطوير 
مبعزل عن هذه الديناميكية، إذ سجل اخنراطه يف أكثر من 

مناسبة ومع شركاء اسرتاتيجيني متنوعني.

اخلليج  برنامج  منتديي  فعاليات  ضمن  »كوثر«  شارك  فقد 
وكان  والسابع،  السادس  التنمويني  »أجفند«  للتنمية  العربي 
السادس  املنتدى  يف  الرئيسيني  املتحدثني  بني  من  املركز 
موضوع  حول  متحورت  اليت  الثالثة  اجللسة  أشغال  ضمن 
 ،2030 أجندة  لتحقيق  املبكرة  الطفولة  وتنمية  املرأة  متكني 
وخالل أعمال الندوة االفتتاحية للمنتدى السابع واليت كانت 
غرب  يف   2030 املستدامة  التنمية  أهداف  حتقيق   « بعنوان 
ووسط أفريقيا من خالل الشمول املالي«. كما حضر »كوثر« 
واليت  والستني،  الثانية  دورتها  يف  املرأة  وضع  جلنة  أشغال 
 ،2018 مارس-آذار   12-23 الفرتة  خالل  بنيويورك  انعقدت 
اجلنسني  بني  املساواة  تواجه  اليت  »التحديات  حول  ومتحورت 

ومتكني النساء والفتيات يف الريف«. 

واخنرطنا يف اجتماعات إدارة املرأة واألسرة والطفولة جبامعة 
وجلنة  العربية  الطفولة  بلجنة  املتصلة  العربية،  الدول 
األطفال.  ضد  العنف  وقف  متابعة  وجلنة  العربية  األسرة 
التنمية  خطة  أبعاد  حول  االجتماعات  هذه  أعمال  وتركزت 
املنطقة  يف  والطفولة  باألسرة  عالقتها  يف   2030 املستدامة 

العربية. 

السنوي  االجتماع  أعمال  للمشاركة يف  الفرصة  نفوت  ومل 
الثالث واألربعني جملموعة البنك اإلسالمي للتنمية املنعقدة 
يف تونس من 1 إىل 5 أفريل-أبريل 2018. وترأس »كوثر« 

تعزيز  أجل  من  »الشراكة  مبحور  اخلاصة  العمل  جلسة 
التمكني االقتصادي للمرأة«، حيث متت مناقشة عديد احملاور 
ذات األولوية على غرار أهمية التعاون الثالثي، والدور املهم 
للمجتمع املدني، وأهمية اإلحصاءات اليت تراعي الفوارق بني 
اجلنسني، والتثقيف املالي للشباب والنساء باعتبارها من بني 
للنساء،  االقتصادي  التمكني  مبسألة  املتصلة  القضايا  أهم 
للمرأة  االقتصادي  التمكني  تعزيز  أجل  من  والشراكات 
باعتباره من أهم مداخل حتقيق التنمية الشاملة واملستدامة.

يف  الشريكة  األطراف  بني  من  أيضا  »كوثر«  مركز  كان 
العربي  املدني  اجملتمع  ملكونات  اإلقليمي  االجتماع  تنظيم 
وشبكة  اإلسكوا  جانب  )إىل  املستدامة   التنمية  أهداف  حول 
العربي  واالحتاد  للتنمية  احلكومية  غري  العربية  املنظمات 
والشبكة  املعوقني  لألشخاص  الدولية  واملنظمة  للنقابات 
العربية لدميقراطية االنتخابات ومنظمة الشفافية الدولية 
وشبكة رائد( املنعقد يف بريوت يومي 23 - 24 أفريل 2018. 
من  اإلقليمي  االجتماع  تنظيم  يف  »كوثر«  اخنراط  ومكن 
إدماج قضايا املرأة ضمن النقاشات الدائرة حول خطة التنمية 
املستدامة 2030. كما شارك كذلك يف االجتماع اإلقليمي 
 2030 السنوي حول متابعة تنفيذ خطة التنمية املستدامة 
بالدول العربية الذي تال االجتماع اإلقليمي ملنظمات اجملتمع 

املدني، والذي التأم بريوت يومي 25-26 أبريل 2018.

ما انفك »كوثر« يعزز موقعه كشريك للمؤسسات اإلقليمية 
والدولية، وحيرص على االخنراط يف أهم املبادرات واملسارات 
األممية والدولية واإلقليمية والعربية اليت تنتظم دوريا من 
املشرتك ومناصرة تطوير  والعمل  التشبيك  آليات  تعزيز  أجل 
والفتيات.  النساء  حلقوق  الضامنة  والتشريعات  السياسات 
جممل  مواكبة  أجل  من  قدما  املضي  على  حريصون  وحنن 
عالقتها  يف  التشريعات  مستوى  على  احلاصلة  التغيريات 
بأوضاع النساء بهدف اإلملام باإلطار التشريعي الضامن واملساند 
حلقوق النساء والفتيات والدعوة من أجل تغيري وتطوير اإلطار 
التشريعي ليكون مساندا لقضاياهن، قصد املساهمة يف ترسيخ 
l .بيئة أكثر مالءمة ملمارسة النساء حلقوقهن اإلنسانية

اإلفتتاحية
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د. سكينة بوراوي
 املديرة التنفيذية



فـــــي البــــــدء كلمــــــــة
لبنى النجـار - كوثـــر

أنشطة عديدة ومتنوعة ينفذها مركز املرأة العربية للتدريب والبحوث »كوثر« يف خمتلف 
اهلدوء  تعرف  ال  اليت  النحل  كخلية  »كوثر«  وفريق  املنطقة.  خارج  وحتى  العربية  البلدان 
والسكينة : هذا منسق مشروع يف مهمة إلطالق مشروع جديد، وآخر بصدد إعداد تقرير تقييمي 
فمنشغل  لـ«كوثر«،  اإلعالمي  التدريب  مركز  فريق  أما  تنفيذه.  استكمل  مشروع  أثر  لقياس 
مبتابعة كل املشاريع ملزيد التعريف بها ولدفع وسائل اإلعالم على االهتمام مبختلف جماالت 
العمل املتصلة بالنوع االجتماعي والتمكني الشامل للنساء والفتيات. ووحدة التوثيق وتكنولوجيا 
على  تقامسها  أجل  من  لشركائه  أو  للمركز  جديد  إصدار  أو  وثيقة  أية  تفّوت  ال  املعلومات، 
والنوع  املرأة  بقضايا  املهتمني  جلميع  وإتاحتها  املعلومات  لتبادل  اإللكرتوني  »كوثر«  مركز 

االجتماعي يف املنطقة العربية وخارجها.

ثلة من اخلرباء واخلبريات من كافة  اليومية مع  واملتابعة  بالتنسيق  يتم  ذلك وأكثر،  كل 
خمتلف  ضمن  تدريبية  مبهمات  مكلفون  أو  ودراسات،  تقارير  إجناز  يتولون  العربية  البلدان 
خيارا  وجعلها  »كوثر«  مركز  انتهجها  تشاركية  ديناميكية  هي  ومشاريعه.  املركز  برامج 
خمتلف  مع  وصلبة  فاعلة  شراكة  إطار  يف  براجمه  كل  تنفذ  أن  إىل  أفضت  له  اسرتاتيجيا 
اجلهات الفاعلة من هيئات أممية ومنظمات دولية ومؤسسات حكومية ومنظمات غري حكومية 

وطنية وحملية. 

متابعة  آليات  ويضع  براجمه،  تنفيذ  يف  والنجاعة  الدقة  حتري  على  »كوثر«  حيرص  كما 
للرصد والتقييم وقياس األثر. ويواصل تبين منهج املقاربة املندجمة والقائمة على استخراج 
األدلة العلمية والقرائن من إنتاجه املعريف واستثمارها يف التدريب واملناصرة. ويطور باستمرار 

حمتوى منتوجه املعريف والتدرييب حتى يواكب حتديات املنطقة.

مواضيع  لتشمل  تدخالته  جماالت  وتتوسع  وتوجهاته  املركز  خيارات  تتأكد  آخر  بعد  وعاما 
بكل  قدما  ميضي  »كوثر«  وفريق  املنطقة.  خارج  أخرى  وبلدان  ومناطق  ومستحدثة  جديدة 
النساء والفتيات على وجه اخلصوص.  حرفية والتزام مببادئ حقوق اإلنسان عموما وحبقوق 
وإسهامات  جهة،  من  املركز  جهود  عاكسة  املنتظم  صدورها  »كوتريات«  نشرية  وتواصل 
اليت  التحديات  أهم  الذين يضعوننا يف كل مرة صلب  الصحفيني والصحافيات  أعضاء شبكة 

l.تواجه النساء يف خمتلف البلدان العربية من جهة أخرى
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النساء  مشاركة  واقع  فهم  مزيد  من  املركز  متكن  وقد 
القدرات  وتعزيز  احمللي،  الصعيد  على  العامة  احلياة  يف 
التغيريية للنساء، إضافة إىل تيسري احلوار والشراكة بني 
السلط احمللية واجلمعيات واإلعالم، وذلك من خالل تنفيذ 
مشروع مندمج بالشراكة مع الوكالة اإلسبانية للتعاون 
حلوكمة  أساس  واإلعالم،  النساء  »مشاركة  الدولي 
حملية أفضل« الذي يرمي إىل الرفع من مشاركة النساء 
واحلوكمة  العامة  احلياة  يف  احمللي  واإلعالم  والشباب 
احمللية. ويعترب املشروع بدوره امتدادا حلزمة من املشاريع 
والربامج اليت نفذها مركز »كوثر« منذ سنوات يف جمال 
لالضطالع  املدني  اجملتمع  وهياكل  النساء  أدوار  تعزيز 

بدور فعال يف التنمية. 

فاعلة  مبشاركة  إال  يتحقق  أن  ميكن  ال  والوطين،  احمللي  الصعيدين  على  احلوكمة  جناح  أن  »كوثر«  مركز  يعترب 
الفئات.  جلميع  عادلة  تنمية  بتحقيق  الكفيلة  السياسات  وضع  مستوى  على  قيادي  بدور  واضطالعهم  والشباب  للنساء 
ويعمل »كوثر« من أجل تعزيز هذه املشاركة إىل دفع مجيع الفاعلني واملتدخلني يف الشأن السياسي والتنموي حنو  مزيد 
عند  الفئات  كل  احتياجات  االعتبار  بعني  واألخذ  االجتماعي  للنوع  مراعية  سياسات  تبين  اجتاه  يف  والشراكة  التنسيق 

ضبط امليزانيات حتى تتحقق التنمية العادلة للجميع.

وتوعوية.  تدريبية  وأخرى  حبثية  أنشطة  املشروع  مشل 
حول  نوعية  دراسات  ثالث  أجنزت  البحث،  مستوى  فعلى 
النساء واملشاركة يف احلياة العامة والسياسية يف واليات 
بنزرت وقابس وقفصة، هدفت إىل مجع وحتليل املعطيات 
والسياسية  العامة  احلياة  يف  النساء  مشاركة  واقع  حول 
املشاركة،  هلذه  املساعدة  أو  املعيقة  األسباب  وفهم 
يف  احلكومية  وغري  احلكومية  املتدخلة  األطراف  وأدوار 
خمتلف  يف  النساء  مشاركة  أن  البحث  بني  وقد  ذلك. 
ضعيفة،  تكون  والنقابات  واجلمعيات  واألحزاب  املؤسسات 
وحنو  الداخلية  اجلهات  جنو  اجتهنا  كلما  ضعفا   وتزداد 
املناطق الريفية. كما يرتافق هذا الضعف بضعف حضور 
وحتى  واجلمعيات  واألحزاب  وهياكلها  الدولة  مؤسسات 
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مشـــــاركـــة النســــــاء واإلعـــالم، أســــــاس لحوكمــــة محليــــــة أفضـــــــــل : 

عندما يجتمع الفاعلون المحليون لتحقيق 
المركزيـــة ديمقراطيــة تشــاركيــة ومؤثــرة 



أفضت  كما  الريفية.  األوساط  يف  املؤسسات اخلدمية 
للقيادات  متعّمد  تهميش  وجود  إىل  أيضا  الدراستان 
النسائية الفاعلة حمليا على مدى التاريخ يف خمتلف 
الكتابات، حيث مت يف غالبية املراجع إسقاط دور النساء 
الدولة  بناء  يف  الرجال  أدوار  تثمني  مقابل  تقزميه،  أو 
الوطنية بعد االستقالل أو حتى يف احلركات النضالية 

اليت أتت بعد ذلك.  

وعلى صعيد التدريب، استهدف املشروع أكثر من 45 
و27  حملية  أهلية  منظمة   24 ميثلون  وشاب  امرأة 
حملية  إعالم  وسائل  يف  يعملون  وإعالميا  إعالمية 
وجهوية يف بنزرت وقابس وقفصة، مت تعزيز قدراتهم 
مقاربيت  »إدماج  جماالت  يف  تدريبية  دورة   11 خالل 
احلوكمة  يف  اإلنسان  وحقوق  االجتماعي  النوع 
التفاوض«،  وتقنيات  التواصل  »مهارات  احمللية«، 
للنوع  املراعية  احمللية  وامليزانيات  و«السياسات 
ميزانيات  أجل  من  والتأثري  و«املناصرة  االجتماعي« 
حملية مراعية للنوع االجتماعي«، و«القيادة التغيريية 
التدريب  هدف  وقد  والسياسات«.  واملمارسة  الفكر  يف 
يف  الناشطني  األشخاص  من  جمموعة  تكوين  إىل 
اجملتمع املدني التونسي على املستوى احمللي، واملؤثرين 
املساواة  حتقيق  حنو  الدفع  أجل  من  حميطهم  يف 
اليت تعيق مشاركة  املمارسات  والدميقراطية وتغيري 

النساء يف احلياة العامة والسياسية.

عمل  ورش  ثالث  انتظمت  الوعي،  رفع  مستوى  وعلى 
 170 من  أكثر  مجعت  باملشروع  املشمولة  املناطق  يف 

اجملتمع  ومنظمات  احمللية  للسلط  وممثلة  ممثال 
املدني واإلعالم من أجل رفع الوعي بأهمية إدماج النوع 
إعداد  ويف  الالمركزية  دعم  مراحل  يف  االجتماعي 
بني  الفرص  وتكافؤ  املساواة  تضمن  حملية  ميزانيات 
املستدامة.  للتنمية  األلفية  أهداف  ولتحقيق  النساء 
كما حرص مركز »كوثر« على إعداد شريط فيديو 
توعوي وومضات إذاعية عن أهمية ميزانيات اجلماعات 
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ناشطة جبمعية وكذلك براديو واب خمصص للشباب، 
»املاتلني«، وإثر  البلدية  الدائرة  البلدية عن  لالنتخابات 

فوزها، تشغل حاليا منصب مساعدة رئيس بلدية.

ويعترب مركز »كوثر« أن املشروع هو تتويج ملسار عمل 
تعززت  واإلعالم  املدني  اجملتمع  هياكل  مع  وشراكة 
تطوير  من  خالهلا  املركز  متكن   ،2011 سنة  منذ 
احمللية  السلط  بني  والتعاون  والتنسيق  الشبكي  العمل 
متواصال  املسار  يزال  وما  اإلعالم.  ووسائل  واجلمعيات 
واليت  املشروع  من  املستخلصة  الدروس  إىل  استنادا 
الوعي  ورفع  القدرات  بناء  برامج  تعزيز  أهمية  أثبتت 
العمل  آليات  من  متكينهم  وضرورة  الفاعلني  هلؤالء 

 lاحمللي التشاركي

ظروف  حتسني  يف  ودورها  االجتماعي  للنوع  املراعية 
عيش النساء والرجال، ويف حتقيق املساواة بني املواطنني 

واملواطنات والتنمية العادلة على الصعيد احمللي. 

فشباب  أهمية  ذات  وإجنازات  نتائج  إىل  املشروع  أفضى 
والية قفصة ممن استفادوا من املشروع، كونوا قائمة 
ترشحت  »القصر«،  البلدية  الدائرة  متثل  مستقلة 
 ،2018 ماي  شهر  يف  املنعقدة  البلدية  لالنتخابات 
وفازت بأغلب األصوات. ويشغل أحد أعضائها اليوم، من 
الناشطني ضمن هياكل اجملتمع املدني، منصب مساعد 
الشباب  اخنراط  بتعزيز  ملتزم  وهو  البلدية،  رئيس 
بنزرت  والية  ويف  احمللية.  التنمية  وبرامج  أنشطة  يف 
وهي  املشروع،  من  املستفيدات  إحدى  ترشحت  أيضا، 
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صــــــــانعــــــات وصــــانعــــــو األفــــــــــالم
في تونس وفلسطين يعملـون من أجـل
» تعزيز المساواة بين الجنسين خلف الكاميرا «
»كيف ميكن دمج مقاربة املساواة بني اجلنسني يف األفالم دون تعريفها من املراحل األوىل من كتابة السيناريو؟ كيف 
نتحدث عما يقوض جمتمعاتنا اليت ال تزال مرتددة يف التعامل مع قضايا املساواة ومناهضة التمييز والعنف دون حتويل 
الشباب  األفالم واملخرجني  الوعي بني صانعي  اإلنسانية؟ وكيف ننشر  القضايا  أدوات مناصرة ودعوة ألهم  أفالمنا إىل 
وصانعي األفالم بضرورة مناهضة التمييز اجلنسي والقوالب النمطية للجنسني دون االنغماس يف املرجعيات ذات الصلة؟« 
بهذه العبارات يلخص املخرج واملدرب التونسي نضال شطا فلسفة مشروع »تعزيز املساواة بني اجلنسني خلف الكامريا«  يف 
تونس وفلسطني، الذي انطلق مركز املرأة العربية للتدريب والبحوث »كوثر« يف تنفيذه بالشراكة مع مؤسسة »شاشات 
املضامني  تنوع  السينما سواء على مستوى  املساواة بني اجلنسني يف قطاع صناعة  تعزيز  بهدف  املرأة« يف فلسطني  سينما 

والصور أو من حيث متثيلية الرجال والنساء، تكريسا ملبادئ حقوق اإلنسان.

تونس  يف  للتصوير  قابلة  سينمائية  أشرطة  ملشاريع 
إطار  يف  املنجزة  السيناريوهات  تستند  وفلسطني. 
املشروع إىل قصص مستوحاة من الواقع تكرس مبادئ 
ومتثيليتهن  النساء  حضور  وتعزز  واملساواة  التنوع 
يناهز  ما  فعليا  انطلق  وقد  السينما.  يف  وصورتهن 
وفلسطني  تونس  من  ومستفيدة  مستفيدا  األربعني 
مبادئ  تدعم  ألفالم  سيناريوهات  مشاريع  بلورة  يف 
دورات  للغرض  وانتظمت  اإلنسان.  وحقوق  املساواة 
تدريبية يف جمال كتابة السيناريو وإدماج مقاربيت 
الدليل  ويتضمن  اإلنسان.  وحقوق  االجتماعي  النوع 
إدماج  بكيفية  متصلة  ومعارف  إرشادات  التطبيقي 
مقاربة النوع االجتماعي ومبادئ املساواة بني اجلنسني 

تنفيذه  يف  »كوثر«  انطق  الذي  املشروع  ويرتكز 
املدربني  قدرات  دعم  على   2018 سنة  منتصف 
واهلواة،  منهم  احملرتفني  السينما،  قطاع  يف  والعاملني 
من خالل متكينهم من أدوات وآليات الكتابة واإلخراج 
املراعية ملفاهيم املساواة والنوع االجتماعي. وهو يسعى 
عرب  مستدامة  بطريقة  واألدوات  املعارف  دمج  إىل 
إىل  املكتسبة  واملهارات  املعرفة  لنقل  املدربني  تدريب 
يف  الشباب  األفالم  وصانعات  من صانعي  أوسع  دائرة 

تونس وفلسطني.

تونس  من  واملستفيدين  للمستفيدات  املشروع  وميكن 
وسيناريوهات  تطبيقية  أدلة  إجناز  من  وفلسطني، 

لبنى النجـار - كوثـــر



وصناعة السينما. وسوف يفضي املشروع يف نهايته إىل 
النوع  إدماج  حول  تطبيقية  وأدلة  سيناريو   14 بلورة 
اختيار  يتم  وسوف  األفالم.  صناعة  يف  االجتماعي 
أفضل سيناريو وأفضل دليل تطبيقي لكل من تونس 

وفلسطني. 

خلف  اجلنسني  بني  املساواة  »تعزيز  مشروع  يندرج 
برنامج  ضمن  شهرا   12 على  ميتد  »الذي  الكامريا 
اجلنسني:  بني  املساواة  مزيد  »حنو  األوروبي  االحتاد 
يف  البصري  السمعي  القطاع  يف  املرأة  صورة   تعزيز 
األوروبي  االحتاد  قبل  من  وينفذ  املتوسط«،  جنوب 
العليا  املدرسة  مع  إسبانيا  يف   interArts بقيادة 
للسمعي البصري والسينما يف تونسESAC ووكالة 
يف   CUMEDIAE أوروبا   يف  واإلعالم  الثقافة 
البصري  السمعي  للمشغلني  الدائم  واملؤمتر  بلجيكا، 
سكرين  ومعهد  إيطاليا  يف   COPEAM املتوسطي  

انستيتيوت بريوت SIB يف لبنان.

دليل تطبيقي  أن يصدر  السينما. وينتظر  يف صناعة 
عن الفريق التونسي وآخر عن الفريق الفلسطيين. 

اتسمت الدورات التدريبية املنعقدة يف كل من تونس 
وفلسطني بالتفاعلية والتشاركية يف نسق تنظيمها، 
التطبيقية  األشغال  بني  التدريب  تراوح  حيث 
والعروض النظرية وورشات كتابة وكذلك عروض 
ألهل االختصاص من املخرجني وكتاب السيناريو ما 
الكتابة  تقنيات  تعلم  من  واملتدربات  املتدربني  مكن 
السينمائي  السيناريو  كتابة  وأساسيات  السينمائية 
ومقاربتها  وحتليلها  املواضيع  يف  والتفكري  وأدواته 
املساواة  ومبادئ  االجتماعي  النوع  مقاربة  منظور  من 

والكرامة وحقوق اإلنسان.

منطلق  الواقع  يكون  أن  على  املدربون  وحرص 
السيناريو وذلك حملاكاة مواضيع تتعلق بقضايا النوع 
والعنف  االجتماعي  والتمييز  واملساواة  االجتماعي 
مبا  التطبيقية  األدلة  بلورة  تتم  كما  النساء.  ضد 
من  السينما  صناعة  جمال  يف  العاملني  كل  ميكن 
وتفكيك  االجتماعي  النوع  مقاربة  وأبعاد  مبادئ  فهم 
الصور النمطية وجتنبها مبا حضور النساء يف األفالم 
أن تعقد خالل  افنسان. وينتظر  ملبادئ حقوق  مراعيا 
مشرتكة  عمل  ورشة  بتونس   2019 فرباير  شهر 
جتمع املتدربني من البلدين من أجل تعزيز التشبيك 
وتبادل التجارب واخلربات يف جمال النوع االجتماعي 
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يف  التصرف  جمال  يف  احمللية  النسائية  املبادرات  مرافقة  حول  السويسري  الفين  التعاون  مشروع  ضمن 
املوارد املائية وتعزيز فرص اندماجهن االقتصادي واالجتماعي، والذي اضطلع خالله مركز املرأة العربية 
قدن  الالتي  باملشروع  املنتفعات  من  نساء  التقت  »كوتريات«  الفين،  بالدعم  »كوثر«   والبحوث  للتدريب 
مبادرات تنموية مستدامة متميزة يف جمتمعاتهن احمللية خاصة يف جمال التصرف يف املوارد املائية.تركنا 
هلن اجملال لريوين جتاربهن وجناحاتهن مبا رافقها من حتديات وصعوبات جتاوزنها ال فقط بفضل فريق 

املشروع، ولكن بفضل عزمية ال تلني واصرار على النجاح وعلى تطوير أوضاعهن وأوضاع جمتمعاتهن. 

ما  عند  يتوقف  ال  التعلم  أو  العلم  أن  واكتشفت  الكثري، 
درسناه باملعهد«. وتواصل »مل أكن أعلم ماذا يعين التثقيف 
مع  التواصل  أن  حتى  وال  االقتصادي  النموذج  وال  املالي 
الناس له أسس وقواعد جتنبنا التصادم واالختالف احلاد 
والصراع يف بعض األحيان«.  وأضافت ضاحكة وخمفية 
وجهها بيديها » االدخار بالنسبة إلي مل يكن إال يف مكتب 

الربيد. والقرض ال يسنده البنك إال بضمان«. 

   أمـــــــــــال 
سأحول النادي إلى عنصــر تغييــر 
حقيقي في ذهنيات أبنــاء الدوار

يف قارة النعام اليت تبعد عن القصرين 50 كلم يف اجتاه 
العمر  من  سنة   33 ابنة  العزباء  أمال  تقطن  فريانة، 
واليت اختارت مالزمة البيت ملدة 10 سنوات. ففي 2008 
اجتازت أمال امتحان الباكالوريا دومنا جناح، مما شكل 
بالنسبة إليها صدمة ذلك أنها اختزلت احلياة واملستقبل  
يف شهادة الباكالوريا. »فهي بوابة اجلامعة وإن مل يكن 

العمل، وإن مل يكن االخنراط يف أي نشاط...« .

تطلب وضع حد لإلحباط وقتا كبريا ناهز العشر سنوات 
إال لقضاء حاجة  تبارحه  تكاد  البيت، ال  أمال يف  قضتها 
املنطقة هي  باملياه يف  أكيدة. »وكانت مجعية مهتمة 
لي  يقول  شيء  داخلي،  ما  شيء  حتريك  يف  بدأت  اليت 
جديد  من  أمال  من  يتمكن  اإلحباط  وكاد  حتركي«. 
البيئة  املشروع مع مجعية احملافظة على  عندما توقف 
بالقصرين  املياه  مشروع  فريق  حلول  لوال  بالقصرين، 

بقيادة مركز »كوثر«. 

أنها  ذلك  تلقتها،  اليت  بالتدريبات  تفتخر  أمال  مازالت 
منها  وتعلمت  إلي  بالنسبة  »جديدة  جديدة  جماالت 

مشـــــــــــروع التعــــــــــــاون الفنــــــــــــي السويســــــــــــري حــــــــــــول 

مرافقـــــــــة المبــــــــادرات النســــــــائيــــــــــــة المحليـــــــة 

في مجــــــــــــال التصــــرف في المــــــــوارد المــــائيــــــــة 

اعتدال مجبري - كوثــــر 



باملعاهد باملدينة. فاحتكاكنا بأطفال املدينة لطاملا خلف 
واملعرفة  والفرح  التعامل  يف  مثلهم  لسنا  أملا.  أنفسنا  يف 

وهذه حقيقة باقية إىل اليوم«.

وحتس أمال مبسؤولية أكرب اليوم جتاه األطفال ذلك، 
أن جيلها وجيلني من بعدها كانوا حمميني من األهل 
اليوم  األطفال  يواجه  حني  يف  الدولة،  وحتى  والعشرية 
وإرهاب،  واغتصاب  وحوادث  عنف  من  الشارع  خماطر 
إحساسهم  تعمق  اليت  الفضائيات  مغريات  على  عالوة 
اإلنهزامية  فريسة  منهم  وجتعل  واحلرمان  بالنقص 
الدراسة  عن  االنقطاع  إىل  بهم  تؤدي  أن  ميكن  اليت 

وفقدان األمل يف غد أفضل.

»الجماعة )عن المشروع تتحدث(
أوفوا بعهودهم، فهل سأفي بوعدي؟«

الثقة  جلهة  قويا  دفعا  أمال  التدريبات  أعطت  ولئن 
الطاقات  على  والتعويل  اآلخر  مع  والتعامل  بالنفس 
ارتبكت  املقر،  على  وحبصوهلا  أنها  إال  فيها،  الكامنة 
هل  ؟  سأجنح  »هل  اآلخر  تلو  السؤال  وبدأت  جمددا 
املشروع  ؟ اجلماعة )عن  املسؤولية  سأكون يف مستوى 
أسئلة  بوعدي؟«.  سأيف  فهل  بعهودهم،  أوفوا  تتحدث( 
التواصل املستمر مع فريق املشروع، يف  تؤكد  أمال أن 
ما بعد مرحلة التدريبات، ساعدها كثريا على جتاوزها، 
يف أسئلة كان من املمكن، لوال مرافقتهم هلا، أن تتحول 

إىل هواجس تثنيها عن املواصلة.

مبجرد  والناس  واألمور  للمسائل  أمال  نظرة  تغريت 
املشروع  فريق  مع  والتفاعل  التدريبات  تلك  تلقيها 
»وميكن لي أن أكتفي بذلك، فلقد تفتحت داخلي آفاق، 
جتعل مين شخصا قادرا على املواجهة البناءة والتحدي 
أن  بعد  دواري  ويف  عائليت  داخل  النزاعات  وفض  املنتج 

كنت منعزلة متاما عن حميطي«.

»الحلم يمكن أن يعدل أو أن 
توجهه وجهة أخرى تفيد بها نفسك 

ومجتمعك«...

كانت أمال قبل خوض هذه التجربة، ومنذ أيام الصبا 
لبنيتها  نظرا  حتديدا  األمن  بسلك  بااللتحاق  حتلم 
تذكرا  إما  احللم  ذاك  يف  نفسها  وحصرت  اجلسدية. 
أو حتسرا على عدم استماتتها يف حتقيقه، إىل أن تلقت 
ميكن  احللم  »أن  بالكاشف  هلا  بينت  اليت  التدريبات 
نفسك  بها  تفيد  أخرى  وجهة  توجهه  أن  أو  يعدل  أن 

وجمتمعك«...

أخوين  من  املكونة  عائلتها  أعني  يف  هذا  أمال  رأت  وقد 
تغريت  بأن  أوال،  تعليمهم  مجيعهم  يكملوا  مل  وأختني، 
افتخار.  نظرة  إىل  الناس  من  والتخوف  اخلوف  نظرة 
أول  يف  الدوار  أهل  يطرحها  كان  اليت  األسئلة  وحتى 
التحاقها بالتدريب، انقلبت إىل نوع من التمجيد ملا تقوم 
: ما سر هذا االنقالب الذي حدث  به. »كانوا يتساءلون 
على مستوى آمال، ما الذي غريها وملاذا ولصاحل من ؟ فال 

وظيفة وال راتب يستحق هذا التغيري«. 

واليوم تؤكد أمال أن أهل دوارها يتمنون إجناز 1 باملائة 
مما أجنزته. معلومة استقتها من ثقات أهل الدوار الذين 
أن  متمنني  بفخر  أصبح  عنها  احلديث  أن  هلا  أكدوا 

حيذو اجلميع حذوها ويقدمون شيئا نافعا للمجموعة.
تشرف أمال اليوم وصديقتها يسرى على نادي لألطفال 
الذي تعتربه »حياة ثانية بالنسبة إليها«. فهي مل تنسى 
الالحقة  األجيال  طفولة  وال  احملرومة  طفولتها 
الثقافية  األنشطة  معنى  جتهل  تزال  وال  كانت  اليت 
إلي  بالنسبة  شكل  ما  »وهو  والرتفيهية.  واملسرحية 
وإىل جيلي نقصا كبريا حنس به دائما ساعة التحاقنا 
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فوضعت  إليها،  بالنسبة  اجلد  ساعة  دقت  واليوم، 
النادي رغم أن طاقة  25 طفل يف  خمططها وسجلت 
وجنحت  الرتوي.  خريت  لكنها  املائة،  تصل  استيعابه 
أمال يف استقطاب منشط رياضي يف املنطقة ومشرفني 
على النشاط املسرحي من أبناء املنطقة تطوعا. وتتوىل 
لألطفال.  جمانية  تدارك  دروس  إعطاء  ويسرى 
عبور  فضاء  إىل  أيضا  النادي  يتحول  أن  أمال  وتربمج 
مبقابل  فيها  باملنطقة  مارون  يعقدها  الجتماعات 
شركاء  ومن  »كوثر«  من  ستطلب  أنها  كما  رمزي، 

آخرين تأثيث ركن املطالعة واأللعاب.

ولعل النقطة األهم بالنسبة إليها هي أن يتحول النادي 
»مل  الدوار.  أبناء  ذهنيات  يف  حقيقي  تغيري  عنصر  إىل 
أعد أطيق مساع ماذا بعد ؟ من أي كان، فاملشروع وفر 
لنا الفضاء وما علينا إال أن نشمر عن أذرعنا للمواصلة 
ولفعل شيء، بل أشياء مماثلة يف منطقتنا اليت مل يعد 

فيها املستحيل مستحيال«...

و«هؤالء األطفال »مشرية إىل البعض من الذين ميرون 
أريدهم  »ال  افتتاحه  إىل  متطلعني  بالنادي  يوميا 
يفتقدون الثقة يف أنفسهم وإن للحظة وال أريد لربيق 

أعينهم أن ينطفئ. هذا وعد هلم وسأنفذه«.  

   حليـــــمة 
تشكيك في صدقية القائمين على 
المشـــروع، تاله طلبات تسجيـــل 
تفـــوق بكثير طاقة االستيعـــــاب

مشرق  عمادة  سبيطلة،  معتمدية  من  سفيسيفة   يف 
وثالثة  وزوجها  الشهيب  حليمة  تعيش  حتديدا،   الشمس 
أطفال. تبلغ من العمر 39 عاما ومل تلتحق باملرة بالتعليم، 
دون  القراءة  من  مكنتها  أمية  حمو  دروس  تابعت  أنها  غري 
الكتابة. كانت ربة بيت تنسج بعض الزرابي واملرقوم لبيتها 
تقول  حرفة  هي  »نعم  وأبنائها.  لزوجها  صوف  وأقمصة 
حليمة وتتطلب صربا وتفننا ونوعا من االبتكار، إال أنها ال 
أن حليمة  العائلي«. وحيث  االستخدام  لي أكثر من  توفر 
مل تتمتع »بنعمة التعلم« على حد قوهلا، فهي جتزع لفكرة 
أن ينقطع أوالدها عن التعلم، وترتعد فرائصها أن ال يتمكن 

أحدهم من مواصلته إىل حدود الدراسة اجلامعية. 

انطلقت حكاية حليمة مع مشروع املصنع »بالتوازي مع 
مشروع املياه« كما تقول، توعية باستخدام املاء واحملافظة 
بعدها  دعاها  استهالكه.  برتشيد  الدوار  اهل  وحث  عليه 
مركز »كوثر«  إىل القصرين هي وأربعة نساء من دوارها 
لتلتقي بـ20 امرأة أخرى قادمات من مناطق متعددة. ومن 
هنا انطلق التفكري يف احتياجات املنطقة، وتواترت األفكار 
شيء  كل  ينقصها  »فاملنطقة  االجتاهات  كل  يف  وذهبت 
كل  نريد  الكفاية.  فيه  مبا  باملعرفة  مسلحات  نكن  ومل 
شيء اآلن وليس غدا. فأهل الدوار نزحوا إىل واليات أخرى 

ومل يتبقى فيها سوى 60 نفرا على أقصى تقدير«.



األهم داخل عائليت، كيف نتحدث مع بعضنا البعض، كيف 
ندخر، وإن مل يكن لنا ما ندخره، كيف حنلم مبشروع«. 

وأصبح املشروع حديث الدوار أيضا وموضوع نقاشات متواصلة 
اآلخرين،  عن  نتحدث  نعد  »فلم  وجريانها  حليمة  بني  ما  يف 
بقدر ما أصبحنا نتحدث عن أنفسنا، عن مستقبلنا... وأصبحت 

أحس أنين مهمة وأن لي قيمة وأنين املرجع بالنظر«.

خذلنا الكثيرون قبال... 
فدحض وصول اآلالت شكوكنا

كل ذلك كان مرفوقا بشك كبري يف أن يرى املشروع 
النور كما عربت عن ذلك حليمة بصراحة تامة قائلة 
حببال  معهم  وتعلقنا  املنطقة  إىل  أتوا  من  »كثريون 
تواصل هذا  لكنهم خذلونا«.  الفقر  النجاة واخلروج من 
حلظة.  آخر  إىل  دوارها  أبناء  عيون  ويف  داخلها  الشك 
يف  مكانها  لتأخذ  إلينا  اآلالت  وصول  هي  حلظة  و«آخر 

املقر، ولكن أيضا لتدحض شكوكنا اليت استبدت بنا«.

واسرتجعت حليمة بقدوم اآلالت بعضا مما تعلمته وكانت 
مراجعة  للمراجعة.  التدريب  يف  برفيقاتها  تستنجد 
االدخار، املصاريف، املداخيل، استعدادا لالنطالق، حتى أنها 
مل تعد تتوانى يف االتصال »بالفريق يف تونس« لالستفسار 
عن شيء بدا هلا غامضا أو أنها نسته بانشغاهلا يف الرتتيبات.

وأحدثت اآلالت حركية يف بيتها ويف دوارها حتى أن ابنتها 
آية البالغة من العمر عشر سنوات حولت رسوماتها من دمى 
سيكون  ابين  أن  »وأحس  تصميمات.  إىل  طبيعية  ومناظر 
املشروع واخلطوات  السؤال على تقدم  مستثمرا، فهو كثري 
ويطلب  االنطالق،  قبل  واملتبقية  شأنه  يف  أجنزت  اليت 
تفاصيل كثرية يف التدريب الذي تلقيته وحدثته عنه قبال«.

وجهها  تقاسيم  يف  أو  كالمها  يف  إن  حليمة  ختفي  وال 
شكك  أن  »فبعد  واالعتزاز.  والنخوة  بالنصر  إحساسها 
اليوم  تلقيت  املشروع،  على  القائمني  صدقية  يف  الكثريون 
طلبات تسجيل تفوق بكثري طاقة استيعاب املصنع«. تعززت 
ثقة حليمة يف نفسها ويف شريكاتها وهي مقرة العزم على 
الذي تتمنى  التسويق  النجاح والتوسع. يبقى فقط هاجس 
على القائمني باملشروع مساعدتها فيه يف أول خطوة »حتى 

نقف على قدمينا وسنريهم العجب العجاب بعد ذلك...«

كنت قبل التدريب...
 بالكاد أنطق بكلمة وسط الناس

إىل  بالنسبة  خاصة  الرؤيا  اتضحت  التدريب،  وبعد 
حليمة وصديقاتها من الدوار واستقرين على رأي واحد 
»متسكنا مبشروع نسيج وخياطة«. فالتدريبات غريت يف 
حليمة وصديقاتها الشيء الكثري وخاصة املشرتك فيما 
بينهن »أن نعرف ما نريد بالتحديد ونتمسك به ونضع 
ال  تشاركية  بصفة  حتقيقه  على  نعمل  هدفا  ألنفسنا 

أفضلية لواحدة منا على األخرى«.

النقص  لعقدة  حليمة  جتاوز  يف  مهما  عامال  هذا  وكان 
اليت خلفتها داخلها أميتها. تقول »كنت قبل التدريب بالكاد 
أنطق بكلمة وسط الناس، واآلن توسعت دائرة معاريف من 
الدوار وخارجه وأصبحت أكثر جرأة يف التعبري عن رأيي«. 

وخاصة  األخريات  بالنساء  واللقاءات  التدريبات  وحولت 
التعامل مع فريق املشروع، حليمة من تلك املرأة اخلجولة 
غري الواثقة يف نفسها إىل امرأة ختتلط بسهولة باآلخرين 
وتعمل معهم وتتحدث إليهم الند بالند »حتى أنين وقفت 
وأقرتح«.  الرأي  وأبدي  أسأل  األشغال  على  العمال  مع 
وهذا مل يكن ليكون ممكن حسب حليمة أو أنه مستحيال، 
الفريق  املتواصل مع  اليت تلقتها وتعاملها  التدريبات  لوال 
فرصة  لي  تتوفر  األوىل  »فللمرة  املشروع،  على  املشرف 
شيء  إجناز  على  وقدرتي  عزمييت  واختبار  نفسي  اختبار 

لي ولعائليت ولناس دواري«.

أيضا مل تكن متوفرة حلليمة للحديث يف مسائل  الفرصة 
خالفا  أفرادها  بني  ما  يف  وال  عائلتها  إطار  خارج  ال  أخرى 
لألكل وامللبس والدراسة ومقتضيات العيش اليومي »وحتى 
النقاش  موضوع  تعلمته  ما  أصبح  و«اليوم  والقال«.  القيل 
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تزوجت مفيدة ووصلت عقدها الرابع ووجدت نفسها أما تعول 
بتونس  يعمل  زوجها  أن  ذلك  عاما،   12 العمر  من  يبلغ  طفال 
عامال يوميا، ال يفي مدخوله حباجيات العائلة. وما زاد الطني 
بلة، هو أن منطقة سفيسيفة وعرة وال مورد رزق فيها. فهي 
منطقة حتت سفح جبل مسامة مباشرة وتشقها أودية كثرية 
حال  يف  املناطق  بقية  على  متاما  تعزهلا  الرمل،  وادي  أهمها 
الطقس يف  تقلبات  املعتادة، وهو حال  األمتار  جتاوزت األمطار 

املنطقة منذ سنوات...

لم تكن قضية المياه تعنيني...
كنت أطمع في مشروع

وغابت  الفوضى  فعمت  التونسية  بالبالد  ثورة  وحصلت 
ومل  منها.  واحدة  وسفيسيفة  املهمشة  املناطق  عن  السلط 
اليت  البئر  أغلقت  أن  إىل  بواجباتهم  يهتمون  األهالي  يعد 
املواطنون  يعد  مل  إذ  للشراب  الصاحل  املاء  منها  جيلبون 
كانت  اليت  اجلمعية  وال  الفواتري  لرتاكم  اخلالص  على 
الفردانية،  الفوضى فرتة طويلة وتفشت  تواصلت  ترعاها. 
»فكل واحد جيبد لروحو إىل أن أصبحنا نشرب من األودية 
املياه  خزان  معاليم  استخالص  على  قدرتنا  لعدم  اجملاورة 
احتياجاتنا  وتكفي لسد  دينار   25 الوقت ب  ذاك  املقدرة يف 

ملدة ال تتجاوز العشرة أيام يف أحسن احلاالت«.

ويف سنة 2012 حلت باملنطقة مجعية سويسرية قيل حسب 
وتضيف  القصرين«.  لوالية  بأبيار  تتربع  »إنها  مفيدة  قول 
تبني  و  مشروع«.  يف  صراحة  طمعا  اجتماعاتها  »حضرت 
سنتني  بعد  االجتماعات  يف  املشاركة  الدوار  ولسكان  ملفيدة 
من املشاورات والورش واالجتماعات أن املوضوع لن خيرج عن 
»أصبنا حبالة من اإلحباط صراحة  املنطقة.  املياه يف  مشكلة 
تستوجب  نتائجه  وأن  جديا  املوضوع  أن  بعدها  نتبني  أن  قبل 
أنابيب  بناء  االنطالق يف  »وحتى عندما  تقول.  صربا ومثابرة« 
املياه  استهالك  ترشيد  بأهمية  وحتسيسنا  وتركيزها  املياه، 
النقاش  املائية، كان حضورنا حلقات  الثروة  واحملافظة على 
جسدا دون روح، فالروح كانت يف املشاريع اليت تؤمن لنا دخال«.

وما زاد من تعميق إحساس اليأس لدى اجلماعة، أن مجعية 
اجلزم  يف  كثريا  ترددوا  املسؤولني  وأن  زياراتها  قلت  املياه 
بوجود مشاريع من عدمها. »من املمكن أن تكون هناك مشاريع 
من  أكثر  احملليني  املسؤولني  أحد  لنا  قاهلا  ال«،  املمكن  ومن 

مرة، مما جعلنا نفقد األمل نهائيا«.

من تحـــت سفـــح جبــل سمــــــامـــــة

 مفيــــــــدة  
يدي هـذه لـم تخلــق ألضعهــا 
علـى خــدي منتظـــرة معجـــــزة

أتت مفيدة الدبابي بعد زواجها من الربابعية لتستقر بالزيودة 
40 كلم حتمل معها  يف سفيسيفة، اليت تبعد عن القصرين 
اخوة   15 تضم  عائلة  من  فهي  تعليمها.  مواصلة  عدم  مرارة 
استعداده  يردد  ما  كثريا  كان  وأبا  تعليمهم  أكملوا  وأختا 
على  فقط  احتكم  تعليمها«  ابنته  تكمل  كي  الالمشروط 
لبيعها«.... ضحت  وأنا مستعد  وبرنوص  قطعة أرض صغرية 
مفيدة من تلقاء نفسها كي يتعلم اخوتها من الذكور »كانت 
التعليم  يف  الذكور  أحقية  نستبطن  وكنا  صعبة  الظروف 

ألننا نشأنا يف بيئة تكرس تلك العقلية«.

شعبة  حنو  توجيهها  مت  الثانوي،  التعليم  يف  التوجيه  سنة  يف 
يف  تعليمها  ملواصلة  تتطلع  مفيدة  كانت  حني  يف  مهنية 
جدوى،  دون  توجيهها  تغيري  جهدها  حاولت  الطويلة.  الشعب 
دراسة  فيها  زاولت  اليت  املهنية  الشعبة  عن  تتخلى  مل  لكنها 
الفصالة واخلياطة ملدة ثالث سنوات، واصلت بعدها يف شعبة 

طويلة يف معهد خاص.

عمل  على  للحصول  تعبريها  حد  على  مفيدة  »حفيت« 
بواليتها، اشتكت أمرها إىل كافة املسؤولني مبا يف ذلك رئيس 
اجلمهورية يف ذاك الوقت. مل يتأخر اجلواب يف الوصول إليها 
هذه املرة على لسان املعتمد الذي أكد هلا أنه مل يتم توظيفها 
أو تقديم أي عمل هلا طاملا تقدمت بشكوى ضدهم...«استجمعت 
قوايا بعد هذا الرد القاطع« كما تقول مفيدة و«شددت الرحال 
ال  براتب  للخياطة،  مصنعني  يف  عملت  أين  الساحل  حنو 

يتجاوز 80 دينارا يف البداية، إىل أن حتسنت األوضاع بعدها«.



كما تقول، وعلى كافة املستويات. هي اليت كانت »ال 
حال  يف  إال  واملعتمدية  والوالية  البلدية  مقرات  أبارح 
مرض ابين  وكان كل كالمي ومطليب واحتجاجي، 
تعلمت  املفاوض«.  الرصني  الكالم  لغة  أتقنت  اليوم،  أما 
معلوم  غري  مطلبا  ال  عينيها،  نصب  هدف  وضع  مفيدة 
حاالت  رغم  النفس  وطول  بالصرب  والتسلح  الوجهة 

اليأس اليت تتمكن بها من حني إىل آخر.

»تعلمت أن أفكر يف إطار اجملموعة ومع اجملموعة ومن 
أجلها«، حتى أنين أصبحت أفكر اليوم ليس يف انطالقة 
فهي  أخرى«.  فروع  استحداث  وإمنا  فحسب،  املشروع 
خارج  من  ألنها  مقصية  كانت  أن  بعد  النموذج،  اليوم 
قناعتها  من  وضحكوا  كثريون  بها  استهزأ  وقد  الدوار 
النور. وال مؤاخذات ملفيدة على أهل  املشروع سريى  بأن 
الدوار فهم كما تقول »آلة اخلياطة بالنسبة إليهم إبرة 
وخيط ال غري« وأن الدوار يعج بالفتيات الالئي مل يتلقني 
تعليما يف حياتهن »حتى أنهن ال يفرقن بني النقود من 
فئة مائة مليم وقطعة الدينار«، وقد اختارت من بينهن 

عشر فتيات لتعليمهن وأخريات لتشغيلهن معها.

اليت  مفيدة  يف  الكثري  غري  إليها  يستمع  من  جتد  وأن 
مفيدة  بني  مقارنة  إقامة  يف  حديثها  طيلة  ترتدد  ال 
املتطلبة، املنتظرة لعمل رمبا يأتي أو ال يأتي وهو ال يأتي 
حسب قوهلا، إىل مفيدة املسؤولة عن نفسها وابنها وبيتها 
وأبناء دوارها الذي يضم 150 عائلة. لذلك »مشرت على 
أخطط  كيف  تعلم  من  متكنت  بأنين  وأحس  ذراعي 

وكيف أسري وكيف سأجنح«.

اتصال هاتفي شحنني مجددا باألمل

يف  النساء  بدعوة  كلفت  )اليت  زينب  من  هاتفي  اتصال 
إطار دورات تدريب »كوثر«( دحض كل هذه الشكوك 
جمددا  شحنت  »كيف  تدري  وال  مفيدة  نفس  يف 
التواصل  يف  التدريب،  على  ورفيقاتها  وأقبلت  باألمل«... 
مع الناس ويف التثقيف املالي ويف كيفية إدارة املشاريع 
على حد قوهلا. »وهذه املرة وإن غابوا جمددا، كنت على 

يقني بأن املشروع سريى النور«...

يرونها  اليت  النقائص  الناس يف حجم  كانت متطلبات 
غري  لكنها  روضة.  مكتبة،  مستوصف،   : منطقتهم  يف 
عن  يزيد  ال  حيث  قليل،  السكان  فعدد  للتنفيذ.  قابلة 
التضاريس  150 ساكنا  واملنطقة شبه معزولة حبكم 

واألحوال املناخية.

يرتاد  أن  لطفل  »كيف  مفيدة.  قالت  بعقلي«   »فكرت 
بسعر  حتى  يفي  ال  لديها  وما  خال،  أمه  وجيب  مكتبة 
جملة، األجدر بنا التفكري يف مشروع مدر للدخل، ميكننا 
لنا  صاحلا  نراه  وما  ومكتب  روضة  بعث  من  بعد  فيما 

وألطفالنا«. 

واتصاالت  نقاشات ومفاوضات  بعد  وبالفعل، هذا ما مت 
النور  املشروع  رأى  أن  إىل  اجلهوية،  والسلط  باإلدارات 
11 آلة خياطة،  وهو عبارة عن مصنع صغري جمهز ب 
6 صناعية و5 يدوية. وتغريت حياة مفيدة 180 درجة 
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فرق كبير بين حلم ينبت في الخالء
 وآخر أراه يتحقق

استقطاب  على  اليوم  يتوقف  مشروعها  أن  وحيث 
الذين  املعارف  بعض  مع  خيوطي  »ربطت  فقد  احلرفاء 
إجناز  من  ميكنوني  حتى  الساحل  يف  قبال  معهم  عملت 
إن  حتى  البنات  وإمكانيات  وإمكانياتي  تتماشى  سلعة 
اقتضى األمر أن نعمل بأسعار تفاضلية كربى«. فاملهم 
بالنسبة إىل مفيدة استجالب احلريف ورضاه ومواصلة 
العمل مع بنات الدوار يف مرحلة أوىل، تسميها »مرحلة 

الوقوف على الرجلني«. 

عليها  تلقتها  اليت  التدريبات  بفضل  مفيدة  وتعرتف 
تقابل  اليت  مفيدة  تعد  مل  تفكريها. فهي  طريقة  وعلى 
الغضب بالغضب وال اإلساءة بسوء الفهم أو بنية سيئة. 
قبل  من  اآلخر  إىل  اإلصغاء  حتسن  مفيدة  وأصبحت 
وتنحو  كالم  من  أذنيها  إىل  يصل  ما  وتغربل  احلديث 
حنو التفسري أكثر من فرض رأيها. كما عاينت خالل 
وأهمية  اجملموعة  إطار  يف  العمل  أهمية  التدريبات 
وكذلك  مسؤولية  موقع  يف  كانت  وإن  حتى  التعاون 
الفرق بني حلم »ينبت يف هذا اخلالء » مشرية إىل الفضاء 

املمتد حوهلا،  وبني هدف تعمل على حتقيقه...

والتعويل  نفسي  يف  »ثقيت  كله  ذلك  من  أهم  تراه  وما 
بها  أفيد  اليت  معارف  من  اكتسبته  وما  ذراعي  على 
على  ألضعها  ختلق  مل  هذه  »يدي  وتضيف  اآلخرين« 
خدي منتظرة معجزة، بل ألرى أحسن ما فيها وأمدها 

لنفسي ولغريي ألغري حالي وحاهلم«.

أهدافا  أصبحت  واهلدف  هدف  شكل  يف  احللم  تبلور 
بالنسبة إىل مفيدة اليت ودعتنا قائلة  »وستعودون يوما 
لتجدوا 50 آلة خياطة و70 عاملة وأنا يف قمة سعادتي«.

   نجـــــــوى  
النــــــادي هـــو ابنـــي الـــذكــــــر 
الذي تخليــت عن فكرة انجــابه

كان حلم والد جنوى الذي كان يعمل حارس مدرسة، 
نفس  يف  مدرسة  به  وتلتحق  تعليمها  ابنته  تكمل  أن 
املدرسة. حلم مل تتمكن جنوى من حتقيقه حيث صممت 
»مل  الثانية.  للمرة  الباكالوريا  امتحان  اجتياز  تعيد  أال 
أحتصل عليها يف أول سنة على غرار صديقاتي، لذلك 

قررت االنقطاع«.

وأم  متزوجة  سنة   43 العمر  من  جنوى  تبلغ  واليوم، 
15 من عمرها وأصغرهن يف  ألربع فتيات أكربهن يف 
السادسة. وعلى الرغم من الندم الشديد الذي أحست به 
على  بتحصلها  تعتز  أنها  إال  دراستها،  مواصلة  عدم  يف 
ففي  التصرف  وإعالمية  املكتبية  يف  فين  عون  شهادة 
ذاك الوقت »من كان له معرفة باإلعالمية، خاصة من 

الفتيات« كما رددت أكثر من مرة.

تسلحت بشهادتها وعملت يف روضة أطفال ملدة عامني، 
)الشمال  خالد  بين  يف  السريع  للربيد  شركة  ويف 
»عدم  السبب  لنفس  الوظيفتني  عن  وختلت  التونسي(، 
الرتسيم وبالتالي انسداد األفق خاصة أنين كنت خارج 

والييت وبعيدة عن أهلي وناسي«.

ليبلغ عددهن  البنت  تلي  البنت  تزوجت جنوى وأجنبت 
أجل  من  عليها  ميارس  الضغط  يزال  وال  فتيات،  أربع 
عن  تتخلى  مل  السنوات،  تلك  وطيلة  الذكر...  إجناب 



»لتغري األوضاع حنو  الرجوع إىل دوارها  وحلمها يف 
تتوفر  فرصة  أي  اقتناص  حتاول  جعلها  األفضل«، 

أمامها. 

ووضعت الصدفة يوما أمام جنوى حديثا عن مجعية 
احتياجاتهم  عن  وتسأل  الدوار  أهل  »تلتقي  بيئية 
اخليط،  بهذا  متسكت  أحالمهم«...  وحتى  وتطلعاتهم 
تأتي  جهة  أي  يف  لديها  الثقة  إحساس  تزعزع  رغم 
تنفذ«. وما  ببقاعهم بوعود مل  املارون  الدوار، فكثر هم 
حث جنوى على مواصلة حضور االجتماعات هو »مدام 
فايزة أوال ووجود مشاركات أخريات من مناطق أخرى 
وخاصة طريقة توليد األفكار اليت اعتمدها القائمون 
على االجتماعات :ألعاب ومتارين إدماج، وحرص على 

أن نرتاح يف جو مل تعتد عليه بعد«.

على  أصرت  عندما  حتى  توجسها  جنوى  ختفي  ومل 
مواصلة التدريب، خوفا من عدم حتقيقها حلم تركيز 
دائمة  »كنت  الغاوي.  أوالد  مدرسة  يف  لألطفال  ناد 
التساؤل بيين وبني نفسي: هل فعال سيوفون بوعودهم، 
عن  خمتلفني  جيعلهم  الذي  ما  بعد؟  يتصلوا  مل  مل 

سابقيهم ممن مروا من الدوار ؟....«

رأسها،  من  األفكار  هذه  وتطارد  تطرد  جنوى  وكانت 
هلا  يوفره  مبا  االكتفاء  إىل  دعاها  زوجها  وأن  خاصة 
وألبنائها....«كنت يف صراع مع نفسي وحميطي وناس 
دواري الذين حتصلت منهم وبطلب من املشرفني على 
املشروع، على دعم معنوي كبري واستعداد حتى لدعم 
مالي وإن بسيط. وزوجي الذي حاول إقناعي يف األول 
خليارها  منتصرة  وتضيف  التجربة«.  خوض  بعدم 
من  مواصليت  يف  احلاسم  هو  كان  الفريق  »بصراحة 

عدمها«.

فكرة العمل، بل إن النظر إىل بناتها يكربن، عزز داخلها 
هذه الرغبة يف ارتباط بهن. »فمن هو ميسور احلال من 
أبنائه يف نوادي جتعل منهم أحسن حال  دوارنا، يسجل 
من أبنائنا، إن جلهة التواصل، أو حتى فرحة احلياة اليت 

نراها على وجوههم«.

إحساس بالنقص وال ضير في تسمية 
األشياء بمسمياتها

هو »إحساس بالنقص« ولنسمي األشياء مبسمياتها كما 
ضيفة  ابنتها  أرسلت  عندما  جنوى  منه  تأكدت  قالت، 
عند أختها يف العاصمة. أتتها ردود الفعل لتقر بالنقص 
الدي برز يف تصرفات ابنتها مع »أبناء املدينة« كما قالت 
»ال  شخصيتها«،  لصقل  أشياء  »تعوزها  »خجولة«،  فهي 

تعرف التعامل مع اآل خرين«... 

بناتها  تنتقل  أن  لفكرة  و«هلعت«  جنوى،  هاجس  تأكد 
دراستهم  ملواصلة  املدينة  إىل  القرية  من  دوارها  وأبناء 
وإن  إقصاؤهم  عديدة،  العتبارات  فيقع،  الثانوية«، 
تتكون  ما  عادة  اليت  األصدقاء  دائرة  من  »وإن  اجتماعيا 

تلقائيا داخل املعاهد«. 

تراها  ذاتية  وبسرية  بشهادتها   2015 سنة  تسلحت 
حمرتمة وتقدمت مبطلب قرض من املعتمد إىل مكتب 
التشغيل بالقصرين، إىل الوالي دون جدوى. تقول جنوى 
»جريت إىل أن حفيت قدماي واجلواب هو نفسه : نسند 

القروض باألسبقية ودورك مل حين بعد«.

به  أحست  ما  لكن  حلمها،  عن  تتخلى  جنوى  كادت 
وبناتها يف مرحلة  هي من نقص يف مرحلة سابقة، 
سبيبة  مببيت  دراستها  أيام  تتذكر  جعلها  الحقة، 
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»انتبهوا كلمة نادي ليست بالكلمة 
البسيطة«

مكبلة«  وأرجل  »بأيدي  احللم  صاحبة  جنوى  وحتولت 
كما تقول إىل صاحبة أو قائدة مشروع نادي ثقايف بأوالد 
سبيبة.  معتمدية  من  املغيلة  جبل  سفح  حتت  الغاوي 
وانتبهوا »ال تظنوا حلظة أن الكلمة بسيط ة« كما قالت.  
مل  الذي  الذكر  ابين  يعين  الغاوي  أوالد  دوار  »فنادي 
أوىل  رأيت  أن  بعد  أجنبه وختليت حتى عن فكرة إجنابه 
بوادر إجنازه. هذا ابين واتركوني يف حالي«. ونادي ثقايف 
ألطفال أوالد الغاوي  يعين بالنسبة إليها »أن ال أستاذ من 
مدرسة جماورة سيقول يوما أبناؤكم يفتقدون احلركة 
يعين  الغاوي  أوالد  ونادي  الفرنسية«  اللغة  يف  واملستوى 
املرأة  مكان  أن  وإثبات  ذاتي  وإثبات  البيت  من  »خروجي 
أيضا خارجه« ونادي وادي الغار هو »أن أصبح لي شأن يف 
املدير  بيت  استغالل  موافقة  على  حتصلت  إن  فما  دواري 
القديم حتى أرجعت 10 عائالت أوالدهم للدراسة بالدوار 

بعد أن كانوا 

الفرحة  سيزرع  الغاوي  أوالد  »ونادي  سبيبة«.  مبدارس 
على  خائفني  غري  لينطلقوا  ناسي  قلوب  يف  والطمأنينة 
أبنائهم يف جين الزيتون«. وهو كذلك بالنسبة إليها مبثابة 
يف  »وثقنا  فيها  ثقتهم  وضعوا  ملن  واحرتام  للمعروف  رد 
القائمني على املشروع ووثقوا فينا وما علينا سوى االلتزام 

مببدأ الثقة«

ال  اليت  جنوى  إىل  بالنسبة  الغاوي  أوالد  نادي  هو  هذا 
امليزانية  إعداد  من  تعلمته  مبا  وفخرها  اعتزازها  ختفي 
والتصرف اإلداري واملالي والتعامل مع الناس خاصة من 
خارج الدوار »كنا بالكاد نتحدث مع الغرباء، أي نعم نقوم 
بواجب الضيافة الذي هو جزء من تقاليدنا، لكن أن تتعامل 
بصفة مستمرة مع خالد ومع ناجم ومع أطراف أخرى يف 
املشروع خاصة من الرجال، فهذا كاد أن يكون أمرا شبه 
اجلميع  مع  تتشاور  جنوى  أصبحت  مستحيل«...واليوم 
حديث  واملشروع  أنا  وأصبحت  »بل  اجلميع،  إىل  وتتحدث 

الدوار وقريبا حديث القرى واملدن اجملاورة«.

جنوى  تعلمته  ما  جليا  بان  املستقبلية،  مشاريعها  ويف 
والتخطيط  االقتصادي  والنموذج  املالي  التثقيف  حول 
إىل  طلب   50 »لدي  والتواصل  والبيداغوجيا  االسرتاتيجي 
حدود اليوم. سأجهز رسوم تسجيل رمزية، متكنين من طرح 
ومكافآت  التنظيف  ومواد  والصيانة  والكهرباء  املاء  تكاليف 

العاملني مع طرح نسبة أضعها جانبا ألمر طارئ....« 

ولنجوى برنامج مسطر لألطفال وحلم توسعة يفوق كل 
فيها  ركزت  اليت  املدرسة  وأن  خاصة  جمتمعة  أحالمها 
النادي تضم 300 تلميذا وتلميذة. لذلك انطلقت يف التحرك 
لتباحث  أخرى  مجعيات  حنو  املقر،  جيهز  أن  حتى  قبل 
أستاذين  موافقة  على  حتصلت  كما  املمكنة،  الشراكات 
وتتواصل  جمانا.  اختصاصاتهم  أنشطة  لتأمني  اجلهة  من 
جنوى يوميا صديقة هلا تشرف على نادي األطفال بسبيبة 
اإلجيابي  باملعنى  »جمنونة  فهي  جديدها.  على  لالطالع 
تطلعات،  أعينهم  يف  ترى  الذي  وبأطفاهلا  بناديها  للكلمة 
تنتظر  ناد  جرمية«.  إلي  بالنسبة  بها  اإليفاء  عدم  يعترب 
تركيزه وانطالقه بفارغ الصرب ألجل عيونهم ولكن أيضا،  
ما  أن  ذلك  البكالوريا،  امتحان  يف  جديد  من  تسجل  حتى 
أكد  متاما  جتهلها  كانت  جماالت  يف  تدريبات  من  تلقته 

هلا أن »طاقة استيعابها مل تتفتت كما كنت أظن«. 

مباشرة(،  املدرسة  قبالة  )وهو  املغيلة  اجلبل،  ذاك  »أترين 
الفرح، حنو  اآلخر، حنو  االجتاه  باألطفال حنو  أنا سأجنح 
الثقافة، حنو مستوى لن يتطلعوا بفضله إىل من اغتصبوا 

تلك اجلبال وحاولوا زرع الكره فينا«.



ولن نتنطع ونكون من املتشائمني إذ علينا األعرتاف 
جهود  جراء  عاملنا  يف  عديدة  جملتمعات  حتقق  مبا 
املنظمة الدولية وما تفتق عنها من هيئات ومنظمات 
دعمت دوال عدة ،واليت أظهرتها طوال عقود بياناتها 
يعانون  من  لعدد  اخنفاض  من  الراصدة  ونشراتها 
الفقرية  النامية  الدول  عامل  سكان  نصف  يف  الفقر 
،وحتقق مستويات تعليمية جيدة ُوّدعت فيها األمية 
األوىل  مبستوياتها  التعليم  فرص  وتكافئت  ،كما 
النساء  لتمثيل  وصعود  ،كما  األوالد  مثل  للفتيات 

نطرح هذا السؤال القديم / احلديث حول »التنمية » ضرورات وأهداف،سياسات عامة وأطر 
تنفيذية حملية ودولية منذ عقد تأسيس منظمة أو عصبة األمم املتحدة ،بيانات صدرت 
املختلفة  جماالتها  يف  بالتنمية  األنشغال  تارخييا  لزاما  كان  فلقد  اجتمعت،  حكومات  من 
انبثقت تلك العصبة عقب حربني ضروسني أعقبهما فقر وجوع ومرض وضرب للبنى  ،إذ 
التحتية سواء عند شعوب قوية تنافست أو شعوب مستضعفة جرى الزج بها يف حرب الناقة 

هلا فيها والمجل لكن الضريبة ُدفعت بشرا وحجرا .

ففيما  ألنفسهن  ومنتخبات  ناخبات  صرن  كونهن 
حققت  دولة   175 وسط  باملائة  نسبته90  يقارب 
النساء متثيال برملانيا واضحا كما مناصب سياسية 
حثيثة  جهود  نتاج  حتقق  ذلك  كل   . متقدمة 
متتالية عنت بالتنمية ومنها لقاء قمة األرض بريو 
دي جانريو 1992، ثم مؤمتر القمة العاملي 2002، 
ويف 2010 قمة مناقشة االهداف االمنائية لأللفية 
املعين  ،و2014   2012 مؤمتر  طبعا  آخرها  ،وليس 

جبوهر خطة التنمية املستدامة 2030 .

فاطمة غندور  - ليبيا
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العربية مع ُموفى حتضريات  وإذا ما قاربنا أوضاعنا 
خطة التنمية املستدامة 2030 واليت كما سبق وأن 
بنا  جيدر  التاسيس،  منذ  تواليا  سلسلتها  هنا  راجعُت 
اليت  الكربى  والتحوالت  املتغريات  اىل  اليوم  االنتباه  
طرأت ،فعدد من الدول شهدت متغريا أعقبته نتائج  و 
أن أختلفت من بلد اىل آخر كل حسب سياقه : تونس، 
،واملغرب  ،والبحرين  ،واليمن  ،وسوريا  ،وليبيا  ومصر 
واجلزائر، والسودان، ... سواء من أشتعلت فيها الشرارة 
باالصالح  مطالبة  ومجاهريها  أنطلقت  مبظاهرات 
كمعطى  ُمضمنة  التنمية  وبالتأكيد  والتغيري 
سياساتها  وراجعت  تأثرت  جارة  دول  كما  رئيس، 
خوفا من أن حترك شعبها ذات املعطيات، ويف احملصلة 
صار طرح سؤال التنمية ُملحا من جديد مبا حتمله 
من متطلبات حول توفر حاجيات العيش الكريم كما 

احلقوق يف التعبري والتمكني وتكافؤ الفرص .

التنمية  الجندة   2016 أطالق  يأتي  ذلك  وعلى 
يف  مستجدة  ومعطيات  ظروف  يف   2030 املستدامة 
غري  واهلجرة  والتطرف،  االرهاب  كحرب  فورتها 
أوخارج  داخل  واملهاجرين  النازحني  كما  الشرعية، 
برجوع  تنادي  نداءات  ننسى  ،ولن  دوهلم  جغرافية 
حققته  ما  بعد  مفجعة  أنتكاسة  يف  الوراء  اىل  املرأة 
املاضي،  القرن  منتصف  منذ  نضالي  تاسيس  من 
يف  حقة  ومتطلبات  كمساعي   17 االهداف  اليوم 
وحشد  املسؤلية  إيالء  جتعل  املستدامة،  التنمية 
عرب  ومؤسسات  أفرادا  والصادقة  الفاعلة  اجلهود 
اجملتمع  بعنصري  للمسألة  تنظر  وتشبيك  حتالفات 
يف  واحد  فالكل  وشيبا،  وشبابا  أطفاال  ونساء  رجاال 
دفع ضريبة حماربة االرهاب الداعشي ،يف يومنا هذا 
عوائل تنقطع بها السبل وتغرق يف أتون الفقر واجلوع 

وأنعدام شروط األمن العام واألمان النفسي اخلاص،  
وتغيب أطفاهلا عن املدرسة كما انعدام سوق العمل 
وهم  الدولية  االغاثات  متنحه  مبا  يتعيشون  ملن 
النزوح والتهجري،  يفرتشون أرض اخليم مبعسكرات 
ان نهمش أحدا  لنا  املستدامة ليس  التنمية  ولنحقق 
وال نغلب أضطالعنا باملهمة جتاه جزء دون مكمله أو 

من يقامسه اهلم واألزمة.

تلك  من  اخلامس  للهدف  أهمية  سنولي  كنا  وإن 
األجندة املهمة وهو ما يتعلق بتحقيق املساواة وتكافؤ 
هذه  كون  النساء  ومتكني  اجلنسني  بني  الفرص 
املهمة قطعنا فيها شوطا من النضال ينبغي أال نفرط 
،من  ويتواىل  يتواصل  أن  ينبغي  قيادات  فخلق  فيه، 
تصنيع  مداومة  عليهن  النسوي  العمل  راية  حيملن 
راية  يسلم  كل   – التعبري  صح  أن   – احلواريات 
واقتصادية  سياسية  املتطلبات  حتقيق  طريق  حنت 
والعمل  ،التعاضد  قادم  جيل  لنساء  وجمتمعية 
منجز  تأصيل  عن  غائب  جزء  واالئتالف  اجلماعي 

النساء .

مطالب  املستدامة  للتنمية  عشر  السبعة  األهداف 
بالعقبات  مليء  حتقيقها  وطريق  مستجدة   / قدمية 
جمتمعات  اىل  تطمح  تظل  مجعاء  األنسانية  أن  غري 
يتوفر فيها العيش اآلمن كما امناط استهالك وأنتاج 
اىل عدالة تضمن  العمالة وحقوقها،والوصول  حترتم 
احلقوق كما تلزم بالواجبات ،وتظل » االستدامة » يف 
عامل منقلب متغري تتجاذبه قوى تتصارع على النفوذ 
وتضرب الكيانات املستقرة  وفق ما تشرتعه من خارطة  
لتحقق أطماعها، نضال مستمر مادام التدافع البشري 

l كيفما كانت وجهته سيفا مسلطا
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والدولية،  احمللّية  واالسنتكار  الّشجب  أصوات  توقف  ومل 
تواصل سلسلة تلك اجلرائم، حيث يتهم متشددون الّناشطات 
يف  ''ينخرطن  بأنهن  واملدني  اإلعالمي  اجملال  يف  الليبيات 
سياق  يف  بالقتل  ويهّددونهن  اجتماعيًا''،  مقبول  غري  سلوك 
االجتماعي  التواصل  مواقع  على  ممنهجة  تشويه  محالت 
العمامي  خدجية  الصحفيات  له  تعّرضت  ما  غرار  على 
املصراتي  وهالة  املغربي  ورزان  املدني  وساملة  سامل  وسعاد 
هواتفهن  عرب  بالقتل  الّتهديدات  عديد  تّلقني  ممن  وغريهن 
الشخصية، ومواقع التواصل االجتماعي، وميثل غياب األرقام 
واإلحصائيات حول العنف املسّلط ضد اإلعالميات حتديًا أمام 
اجملتمع احمللي والدولي. إذ ال توجد بيانات كافية ومفّصلة 

حول األشكال املختلفة للعنف ضدهن يف ليبيا.

حاالت  احصائيات  خالل  من  االستدالل  ميكن  ذلك  ورغم 
اليت  واإلعالميات  اإلعالميني  على  بالعنف  االعتداءات 
واليت   ،2016 عام  خالل  حالة   107 من  أكثر  إىل  وصلت 
»مفزعة  الصحافة  حلرية  اللييب  املركز  تقرير  اعتربها 
وتكشف عمق حمنة ومعاناة مئات اإلعالميني واإلعالميات، 
واألخطار احملدقة بهم وبهّن، يف ظّل عوامل وظروف صعبة 
التعذيب  أو  االختطاف  »حوادث  مثلت  حيث  القهر«،  حد 
وبلغت  االعتداءات،  تلك  من   % 20 التعسفي  واالعتقال 
منها،    % 25 العمل  من  املنع  أو  بالضرب  االعتداء  حوادث 
واهلجمات  والتوقيف،  التعسفي،  الطرد  حوادث  عن  فضاًل 

العنيفة ضد وسائل اإلعالم. 

»نصيب  اإلعالمية  جّثة  كانت  تلك  الوريد،  إىل  الوريد  من  مذبوحة  سبها  مقابر  إحدى  يف  ملقاة 
كرناف« اليت وجدت بعد خطفها من أمام مقّر عملها يف »قناة ليبيا الوطنية«، لتنضاف إىل قائمة 
رئيس  زيد  آبو  مفتاح  الصحفي  الكاتب  مع  واإلعالميني  اإلعالمّيات  من  العنيف  التّطرف  ضحايا 
األسبوع.. وبعد مرور  بنغازي خالل نفس  الذي جرت تصفيته يف مدينة  الفرنيق  حترير صحيفة 
بضعة أشهر على اغتيال الّناشطة احلقوقّية سلوى بوقعيقيص قبلهما، وبعدهم متّكنت اإلعالمية 
الليبية خدجية العمامى مديرة قناة ليبيا األحرار الفضائية، من الّنجاة من حماولة اغتيال من قبل 
زال  وما  ليبيا،  شرق  بنغازى  مدينة  وسط  سيارتها  من  خروجها  عقب  جمهولة  مسلحة  جمموعة 
الغموض يكتنف مصري سفيان الشورابي ونذير القطاري، وهما صحفيان تونسيان فقدا يف سبتمرب/

أيلول 2014 أثناء مهمة يف ليبيا.

طرابلس  مبدينة  واالعتداءات  احلوادث  تلك  أعلى  وسجلت 
ثّم   % 17 بنسبة  سرت  مدينة  تلتها   % 42 بلغت  بنسبة 
بنغازي بنسبة 13 % فمدينة سبها بنسبة 5 % وتوزعت باقي 
االعتداءات على 18 مدينة بنسب تراوحت ما بني 3 % و 1 % . 

تعّرضها  يف  نسبة  أعلى  التلفزيونية  اإلعالم  وسائل  وسّجلت  
اإلذاعات  سجلت  فيما   % 46 إىل  وصلت  بنسبة  لالعتداءات 
اإلعالمّيون/ تلتها   ،% 15 نسبة  الورقية  والصحف  املسموعة 

بنسبة %10  األنباء  13 % ووكاالت  بنسبة  املستقلون/ات  ات 
حيث  للعنف،  عرضة  األكثر  امليدانيون  املراسلون  وكان   ،
فيما  حبقهم،  االعتداءات  حصيلة  26 % من  نسبته  ما  سجلت 
جاء املصورون بنسبة 20 %، يليهم احملررين/ات بنسبة 19 %، 

ومن ثم مقدمو/ات الربامج واإلداريون/ات والفنيون/ات. 

فقد  احلكومية  غري  حدود«  بال  »مراسلون  منظمة  ووفق 
شهدت ليبيا 31 هجوما فرديا ضد صحفيني وصحفيات يف 
عام 2015، وحّلت يف املرتبة 154 من بني 180 دولة على 

مؤشر حرية الصحافة للعام نفسه.

األكثر  األطراف  قائمة  االسالمية  الدولة  تنظيم  وتصّدر 
األمن  قوات  ثم  القبلية  األطراف  تلته  لإلنتهاكات،  ارتكابًا 
فاجلمهور العام«.. وتكشف تلك األرقام الّنزعة الكامنة لدى 
تلك اجلهات يف إسكات صوت اإلعالميني عاّمة واإلعالميات 
كنساًء  مّرة  ضّدهّن،  للعنف  مضاعفة  كممارسة  خاّصة 

بسام عيشه - ليبيا
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العنف ضّد اإلعالميات الليبيات 
بيــن »العـــورة« و«العبـــرة«



!!، ومّرة كإعالميات  »عورة«  باعتباره  جيب حجب »صوتهّن« 
الذي  األمر  ذلك   .!! »عربة«  باعتباره  »حياتهّن«  حجب  جيب 
يف  املنخرطات  عشرات  لدى  املقلق  اهلاجس  حد  مرعبا  أصبح 
مهنة املتاعب، فقد عشن على وقع هواجس أمنية وضغوطات 
ومسلسل   ضراوة،  ازدادت  عنف  حالة  مع  متصاعدة  مهنية 
اعتداءات مل ينته بعد، لنسمع بشكل دائم قصصا مروعة عن 
الفوضى  ضحايا  ليصبحن  اإلعالميات  حلقوق  انتهاكات 
املعايري  وغياب  للقطاع،  الواضح  اهليكلي  التنظيم  وغياب 
والّتدابري  اآلليات  وفقدان  واإلعالم  التعبري  حبرية  املتعلقة 
تلك  مرتكيب  ومالحقة  وأمنيا،  قانونيا  حلمايتهن  املناسبة 
اجلرائم، وكشف النقاب عن قضايا االغتياالت واالنتهاكات 
على  واحملّلي  الّدولي  الضغط  وضعف  هلا،  يتعرضن  اليت 
املسؤولني الليبيني حلماية وصيانة حقوقهن... كّل ذلك دفع 
»الوطن«  هجرن  أو  »ألرواحهّن«  صونًا  »املهنة«  هلجر  أغلبّهن 
حبثًا عن مكاٍن يّتسع ألصواتهّن وجلهودهن املضنية يف طريق 
للمرأة  مناهضة  قوى  فيه  وترتبص  األمنية،  املخاطر  تكتنفه 

وحلرية اإلعالم واستقالليته.

فنساء ليبيا ومنهن اإلعالميات ناهلن األذى أثناء أحداث فرباير 
ونعرات  قانونّي  وانفالٍت  وتطّرٍف  إرهاب  ظّل  يف  وبعدها.. 
قبائلية وانتماءات اجتماعية وسياسية مقيتة وتساكن مقلٍق 
اليت  االقتصادّية  واألزمات  املتزايدة  االجتماعية  املشاكل  مع 

تلحق االذى باجملتمع وتعمل على متزيق نسيجه االجتماعي 
املهاجرات  الليبيات  عدد  وتزايد  التنظيمي.  كيانه  وتقويض 
 .. سيئة  انسانية  ألوضاع  ومعاناتهن  ليبيا  خارج  واملهجرات 
وعملهن بأعمال وضيعة او غري مناسبة لتوفري لقمة العيش .

ويف هذا اإلطار أشار تقرير األمني العام  لبعثة األمم املتحدة 
للدعم يف ليبيا الصادر يف 12 شباط/فرباير 2018 أن هنالك 
احتجازهن  خالل  جنسي  وإيذاء  حترش  إىل  تعرضن  نساء 
''جرائم  أو  انتماءات أسرية  بصورة تعسفية بدوافع تعود إىل 
أو  لالغتصاب  مهاجرات  نساء  تعرضت  كما  أخالقية«، 
وأفراد  حكوميني  مسؤولني  أيدي  على  البغاء  على  اإلكراه 
أيضًا إن جمموعة  التقرير  مجاعات مسلحة ومهربني. وقال 
السفر  عند  واملضايقة  لالستجواب  تعرضن  الناشطات  من 
''هيومن  إىل اخلارج من دون اصطحاب وصي ذكر. وحسب 
واألسري  اجلنسي  العنف  من  الناجيات  فإن  ووتش''  رايتس 
البلدان  يف  النساء  أن  رغم  كافية  موارد  ميتلكن  ال  ليبيا  يف 
األهلية  احلروب  وخاصة  املسلحة  الصراعات  من  تعاني  اليت 

حتتجن إىل احلصول على قدر كبري من املساعدة والدعم.

مرتبطة  املهنة  مبمارسة  املتعلقة  واملخاطر  العنف  ويعد 
والنزاع  السياسي  االنقسام  تزايد  مبدى  األوىل  بالدرجة 
ليصبح  الدولة،  مؤسسات  مظاهر  وغياب  اجلاري،  العسكري 
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التنظيم  وغياب  الفوضى  ضحايا  واإلعالمية  اإلعالمي 
حتميهما  اليت  اآلليات  وفقدان  للقطاع،  الواضح  اهليكلي 

قانونيا وأمنيا.

الّنساء  ورغم تلك املخاطر واإلحباط والغربة، بقيت عزائم 
من  أو  البلد  يف  بقني  من  سواء  خاّصة  واإلعالميات  عاّمة 
يف  ولتساهمن  ومتوهجة،  نرية  الغربة  أرجاء  يف  حّلقن 
ويساهمن  األفضل،  إىل  يتغري  أن  البد  مرير  واقع  جمابهة 
يف إنهاء العنف والفوضى والقمع، ويف ترسيخ األمن والعدل 
التنمية  خطة  عليه  أّكدت  ما  وهو  للجميع.  والسالم 
العديد من أهدافها، حيث ربطت ربطًا  2030 يف  املستدامة 
عضويًا ما بني »القضاء على مجيع أشكال العنف ضد مجيع 
الّنساء والفتيات يف اجملالني العام واخلاص« ، وبني »كفالة 
الفرص  وتكافؤ  وفعالة  كاملة  مشاركة  املرأة  مشاركة 
»احلّد  وضرورة   ، الرجل«  مع  املساواة  قدم  على  هلا  املتاحة 
العنف، وما يّتصل به من  بدرجة كبرية من مجيع أشكال 
معّدالت الوفيات يف كّل مكان« ، و«إقامة جمتمعات مساملة 
املستدامة«،  التنمية  حتقيق  أجل  من  أحد  فيها  ُيهّمش  ال 

و«احلّد من مجيع أشكال العنف« . 

وميكن لإلعالمية واإلعالمي املّطلعان على مفهوم التنمية 
ومنظومة  املستدامة،  2030للّتنمية  خّطة   ومضامني 
يعمالن  اليت  اإلعالم  وسيلة  يستخدما  أن  اإلنسان  حقوق 
ومقاالت  وريبورتاجات  حتقيقات  تنفيذ  خالل  من  فيها 
شبكة  استخدام  أو  تلفزية  أو  إذاعية  وبرامج  ومقابالت 
املساهمة  أجل  من  اإللكرتونية  التواصل  ووسائل  االنرتنت 
حقوق  قيم  تعميم  ويف  والتنمية  الّسالم  ثقافة  بناء  يف 
ايف  الفاعلني  إدراك  تعميق  ويف  والتضامن.  والسلم  اإلنسان 
بالدنا  بأهمية اإلعالم عموما، واإلعالم احمللي واإلعالميني 
عن  البحث  جهود  دعم  مسارات  يف  خصوصا  واإلعالميات 
وفق  الواقع  وقراءة  التنمية،  واألمن  والسالم  االستقرار 
مقاربة حقوق اإلنسان والنوع االجتماعي ومتابعته وتقييمه. 
املهين،  املستوى  اإلعالمي على  باألداء  االرتقاء  مبا من شأنه 
تأخذ  وظيفة  وهي  اجملتمعية،  املسؤولية  مستوى  وعلى 
واإلعالمّية  فاإلعالمي  احمللي،  بعدها  يف  متميزا  موقعا 
ميتلكان قنوات اتصال متكنهما من احلصول على املعلومات 
أكثر من غريهما، والقدرة على التواصل مع الرأي العام ومع 
املسؤولني احملليني أو املركزيني، وبالتالي يستطيعان لعب 
دور حاسم يف رصد وجهة نظر الناس ورضاهم عن مسارات 
تصحيحها،  يف  يساهم  ما  وهو  واحمللّية،  العامة  السياسات 

مبا  ومواقفهم،  املسؤولني  فعل  ردود  رصد  ميكنهما  كما 
يساعد على حتسني التخطيط والتنفيذ احمللي.

منطلقا  تكون  أن  املستدامة  الّتنمية  خلطة  ميكن  كما 
ألفاظ  استخدام  على  معتمدة  خمتلفة  مواضيع  لبحث 
الوقت  ذات  يف  وتطرح  الناس  إىل  لتصل  مبسطة  ومفاهيم 

بعمق مشاغلهم اهلادفة إىل:

• والعدالة 	 واالستقرار  والسالم  األمن  حتقيق  أّوال: 
والرجال،  النساء  بني  واحلريات،  احلقوق  يف  واملساواة 
والغرب  الّشرق  مناطق  وبني  والغين،  الفقري  وبني 
واجلنوب، فاجلميع ليبيون وليبيات يتمتعون ويتمّتعن 
والعدالة  احلق  مبادئ  وفق  متساوية  وحّريات  حبقوق 
أحد  يستبد  وال  أحد،  يظلم  فال  القانون،  وعلوية 
خالل  من  السلطة  انتقال  يتم  بل  واحلكم،  بالسلطة 

االنتخابات والتداول السلمي يف املوعد الدستوري.
• واملساواة 	 العدالة  بتحقيق  الناس،  حياة  حتسني  وثانيًا: 

كّل  الناس  ومتكني  الفقر،  على  والقضاء  الناس،  بني 
والرعاية  التعليم  خدمات  على  احلصول  من  الّناس 
الصحية واملساعدات االجتماعية والسكن الالئق واملياه 

والكهرباء ...اخل.
• وثالثا: تغيري األولويات يف االقتصاد حبيث يكون اهلدف 	

وتوليد  اإلنتاجية  ورفع  األساسّية  الّسلع  توّفر  ضمان 
واحلد  والنساء،  الشباب  السيما  للجميع،  العمل  فرص 
األعمال  رجال  هدف  يكون  ال  وأن  البطالة،...اخل.  من 
الفساد، واقتناص  السريع، وال  الربح  هو احلصول على 

الفرص من دون مسؤولية أخالقية أو اجتماعية.

وبذلك ميكننا املساهمة يف إيقاف مسلسل االعتداءات الذي 
و«بوقعيقيص«  و«أبوزيد«  »كرناف«  ضحاياه  من  كان 
القّوة  الّتضحيات  تلك  من  ولنستمّد  وغريهم،  وغريهن 
واإلصرار على ضرورة املضي قدما حنو مكافحة كّل اشكال 
الذين  اجملرمني  ومالحقة  العقاب،  من  واإلفالت  العنف 
أوغلوا يف دماء الليبيات والليبيني واإلعالميات واإلعالميني، 
ومعايري  مبادئ  على  القائمة  الوطنية  املصاحلة  وحتقيق 
العدالة وعلوية القانون واحرتام احلقوق واحلريات. والسعي 
االوان،  فوات  قبل  ليبيا  يف  السالم  لصناعة  مباشر  بشكل 
وجتنيد الرأي العام والقدرات واجلهود الوطنية لفتح طريق 

l .آمن ملستقبل زاهر
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projects, she said. “This time, even if they were absent 
again, I was sure that the project would see the light”.

People’s needs matched the size of the shortcomings 
they see in their area: dispensary, library, kindergarten. 
But they are not feasible. The population is small, 
there are no more than 150 inhabitants and the area 
is almost isolated due to the difficult terrain and 
weather conditions.

“I thought to myself,” she said. “How can a child go to 
a library and his mother’s pocket is empty, and what 
she has does not even meet the price of a ration. 
We should rather think about an income-generating 
project, we can later establish a kindergarten and an 
office and what would be fit for us and our children.”
Indeed, this is what really happened after 
discussions, negotiations and contacts with regional 
administrations and authorities, until the project 
saw the light. It is a small factory equipped with 11 
sewing machines, 6 industrial and 5 manual one. 

Moufida’s life changed 180 degrees as she said, and 
at all levels. She who “did not leave the headquarters 
of the municipality, the governorate and the 
delegation, except if my son was ill and all my words 
were demand- and protest-oriented, but today, I 
learned the language of sober and negotiating talk.” 
Moufida learned to set a goal in mind, rather than 
demands with unknown purposes and to get armed 
with patience and long breath despite the cases of 
despair that caught her from time to time.

“I learned to think within the group, with the group 
and for it,” so much so that I am now thinking 
not only of the start of the project but also of the 
creation of other branches.” “Indeed, she is now the 
model, after she was excluded because she was not 
from the village and many ridiculed her and laughed 
at her conviction that the project will see the light.

Moufida does not blame the locals since “the sewing 
machine for them is a no more than a needle and 
thread” and the village abounds with girls who have 
not received education in their lives, “so they do not 
distinguish between the one-hundred and one-dinar 
coins,” and she picked among them ten 10 girls to 
teach them and others to work with her.

She sought to find those who listen to her besides 
the many Moufida who does not hesitate to make a 
comparison between the demanding Moufida, the 
one waiting for a work that may come or not and which 
does not come, according to her, and the Moufida who 
is taking care of herself, her son, her home and people 
in the village which counts 150 families.

 For this reason, I rolled on my sleeves and felt that I 
had learned how to plan, how to move forward and 
how to succeed.”

“Big difference between dream growing in 
wilderness and another I see it coming true”

Since her project now depends on attracting 
customers only, “I got in touch with some of old 
acquaintances with whom I previously worked in the 
Sahel to provide me with commodity that matches my 
potential and girls’ potential, even if we have to work 
with great preferential prices.”What is important for 
Moufida is to attract customers and satisfy them and 
continue to work with the local girls in a first stage 
which she called “stage of standing on one’s feet.”

Moufida acknowledges the positive impact of the 
training she received on her and on the way she 
thinks. She was no longer Moufida who responds to 
anger by anger and to abuse by misunderstandings 
or bad intentions. 

Moufida now well listens to others before talking and 
sift what she hears from words and turns towards 
interpretation more than imposing her opinion.

During the training, she also grew aware of the 
importance of working within the group and the 
importance of cooperation, even if it is in a position 
of responsibility, as well as the difference between 
a dream “growing in this wilderness” pointing to 
the space extending around her, and a goal she is 
working to achieve…

What is more important than all this, in her view is: 
“my self confidence and reliance on my arms and 
the knowledge I gained which I benefit others.” She 
added, “This hand was not created to be put on my 
cheek waiting for a miracle, but to see the best of it 
and stretch it to myself and to others to change my 
situation and theirs.”

The dream crystallized out in the form of a goal 
and the goal became goals for Moufida which said 
goodbye to us, telling: “You will come back someday 
to find 50 sewing machines and 70 workers, and I at 
the height of my happiness.”l

كوتريــات عـــدد 70  نوفمبر - تشرين الثاني 232018



24 كوتريــات عـــدد 70  نوفمبر - تشرين الثاني 2018

“I summoned my strength after this categorical 
response,” said Moufida. “I went back to the Sahel 
where I worked in two sewing factories, for a salary 
not exceeding 80 dinars at the beginning, before the 
situation improved afterwards.”

Moufida get married and reached the age of forty 
and found herself a mother feeding a 12-year-old boy. 
Indeed, her husband was a day worker in Tunis and his 
income does not meet the needs of the family. What 
made things worse is that Sfissifa is a rough area that 
lacks sources of livelihood. 

It is an area directly under the foot of Mount Samama 
and is crossed by many valleys, most notably the 
Erramel valley that completely isolates it from the rest 
of the areas if the rain exceeded the usual meters. 
And this is the case with the weather changes in the 
region for years...

“The issue of water was not my concern ... 
I was hoping for a project”

Then, a revolution took place in Tunisia, causing 
chaos and leading to the absence of the State from 
the marginalized areas and Sfissifa was one of them. 
Locals no longer cared about their duties until the 
well from which they brought the potable water 
was closed, as the citizens were no longer able to 
pay due to the accumulation of bills and neither the 
association that sponsored it.

The chaos continued for a long time and individuality 
was rife. “People have grown selfish until we began 
drinking from the nearby valleys because we cannot 
pay the bill of the water tank which was estimated at 
the time at 25 dinars and it is sufficient to meet our 
needs for a period of no more than ten days at best.”

In 2012, a Swiss association came to the region, which 
it was reportedly “donating wells to the governorate 
of Kasserine,” according to Moufida.

“I attended her meetings hoping frankly to garner a 
project,” she added. It turned for Moufida and the 
local residents participating in the meetings after 
two years of consultations, workshops and meetings 
that the issue will not deviate from the problem of 
water in the region.

“We were really caught with a state of frustration 
before we find out that the issue was serious and its 
results required patience and perseverance,” she said. 

“Even when the installation of water pipes and the 
action of raising awareness about the importance 
of rationalizing water consumption and preserving 
water wealth began, our attendance in the panel 
discussions was a kind of body without a spirit. The 
spirit was in projects generating income to us.”

What further deepened the sense of despair among 
the group was that the visits by the water association 
decreased and officials were very hesitant about 
whether or not there would be projects. 

“May be there will be projects and maybe not,” one 
local official told us more than once, which made us 
lose hope forever.

“A phone call instilled hope back in me”

A telephone call from Zaineb (who had been asked to 
invite women as part of “CAWTAR” training courses) 
dispelled all these doubts in Moufida and unknowingly 
“instilled hope back in her”... She and her colleagues 
went to receive training in communicating with 
people and in financial education and how to manage 
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“We have been disappointed by many 
before and the arrival of machinery has 

dispelled our doubts”

All this was coupled with great doubt that the project 
would see the light, as Hlima put it very bluntly. “Many 
people came to the area and reached out with them for 
lifelines and to get out of poverty, but they let us down.” 
This suspicion continued inside her and in the eyes of the 
locals until the last moment. And “the last moment was 
the arrival of machines to us to take seat in the premises, 
but also to refute our doubts that have taken us.”

Hlima recalled some of what she learned from the 
machines and appealed to her colleagues in the 
training for review. To review the savings, expenses 
and income, in preparation for the start, as much 
as they no longer hesitate to contact the “team in 
Tunisia” to inquire about something that seemed to 
her obscure or something she forgot because she 
was focusing on the arrangements.

The machines stirred dynamism in her home and in 
her village as much as her 10-year-old daughter Aya 
transformed her drawings from dolls and landscapes 
into designs. “I feel that my son will be an investor. 
He has a lot of questions about the progress of the 
project and the steps that have been taken in it before 
the start. He asks for many details in the training that 
I received and talked to him about earlier.”

Hlima does not hide that in her words or in her face 
parts her sense of victory and pride.”After many 
questioned the credibility of the project managers, 
I received today registration applications far 
outweighing the capacity of the factory.”

Hlima’s confidence in herself and her partners has been 
strengthened and she is determined to succeed and 
expand. There remains only the marketing concern, 
wishing that those in charge of the project would help 
her in the first step “until we stand on our feet and 
show them the wonder then...”

From under the foot of Mount Samama

After her marriage, Moufida al-Dababi came 
from Al Rbebia to settle in Sfissifa, 40 kilometers 
away from Kasserine, carrying a bitterness for not 
pursuing her studies.

She is from a family consisting of 15 brothers and 
sisters who have completed their studies, and a father 
who often talks of his unconditional readiness to work 
so that his daughter completes her studies. 

“I only have a small piece of land and a Bornouss and 
I am ready to sell it...” Moufida sacrificed willingly 
to let her male brothers pursue their studies. “The 
conditions were difficult and we were imbued with the 
entitlement of males to education because we grew 
up in an environment that upholds that mentality.”

In the year of orientation to secondary education, 
she was oriented to professional courses while she 
was looking forward to continuing her education in 
the long courses. 

She tried unsuccessfully to change her career 
guidance, but she did not give up the professional 
courses in which she had pursued her studies of 
dressmaking for three years.  She later continued 
her studies in long courses in a private high school.
Moufida “walked the streets” as she put it to get 
a job in her governorate. She complained to all 
officials, including the President of the Republic at 
the time. The answer did not take time to come 
this time from the tongue of the delegate who 
assured her that she had not been employed or 
presented with a job because she filed a complaint 
against them... 

      Moufida 
my hand has not been 
created to be put on my 
cheek waiting for a miracle

 A.M – CAWTAR
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In Sfissifa from the municipality of Sbeitla, specifically 
in the Imada of Machreq Chams, Hlima al-Shahbi 
lives with her husband and three children. She is 39 
years old and did not attend school at all, but she 
followed literacy classes that enabled her to read 
but without writing. She was a housewife, weaving 
some carpets and a Margoum for her house and 
woolen shirts for her husband and her children. 

“Yes, it is a craft, says Halima and it requires patience, 
dedication and some kind of innovation, but it does 
not provide me with more than family use.” 

Since Hlima did not enjoy the “grace of learning,” as 
she said, she is afraid of the idea that her children 
will be cut off from learning, and shudders to think 
that one of them may not be able to pursue studies 
to the university.

Hlima’s story began with the factory project 
“concurrently with the water project,” as she said, 
raising awareness about the use and preservation 
of water and urging the village people to rationalize 
their consumption. 

She was then invited by CAWTAR Center to Kasserine 
along with four women from her village to meet 20 
other women coming from different regions. 

From here began the thought about the region’s 
needs.  There were many ideas that converged in all 
directions. “Indeed, the region is lacking everything 
and we were not armed with enough knowledge, we 
want everything now, not tomorrow, and the village 
people have fled to other governorates and there 
are only 60 people left at the most.”

Before training, 
I barely uttered a word in public

After the training, the vision became clear especially 
for Hlima and her friends from the village.  They 
settled for one view. “They clung to the sewing and 
weaving project.”  

Indeed, the training changed a lot of things in Hlima and 
her friends, especially what was common among them, 
“to know exactly what we want and hold to it and to set 
ourselves a goal we work to achieve in a participatory 
way, no a preference for one of us over the other.”

This was an important factor in overcoming Hlima’s 
inferiority complex that her motherhood left behind 
in her. “Before the training, I barely uttered a word in 
public people,” she says. 

“Now my circle of acquaintances has expanded from 
the village and beyond and I have become bolder in 
expressing my opinion.”

The training and meetings with other women, and 
especially the way of dealing with the project team 
have turned Hlima from that timid shy woman to a 
woman who easily mixes with others, works with 
them and speaks to them as equals. “I even oversaw 
workers while carrying out their work.”For the first 
time, I have the opportunity to test myself, test my 
resolve and my ability to accomplish something for 
myself, my family and my people,” Hlima said.

The opportunity was also not available for Hlima to 
talk about other issues outside her family or among 
its members, beyond eating, clothing, studying, daily 
necessities, and even gossip. “Today, what I have 
learned is the most important topic of discussion 
within my family, how to talk to each other, how to 
save even if we do not have what we save, how to 
dream of a project.”

The project has also become the talk of locals and also 
the subject of ongoing discussions between Hlima 
and her neighbors. “We are no longer talking about 
others, as much as we are talking about ourselves, 
about our future ... I feel that I am important and 
that I have value and that I am the reference.”

      Hlima 
credibility of project managers questioned, followed by 
registration applications far exceeding the hosting capacity

 A.M – CAWTAR



information that she gleaned from trustful locals who 
assured her that talking about her has become coupled 
with pride, wishing that everyone would imitate her 
and provide something useful to the community.

Today, Amel and her friend Yusra oversee a children’s 
club that she considers “a second life for her.” She did 
not forget her deprived childhood and the subsequent 
generations of children who still do not know the 
meaning of cultural, play and entertainment activities. 

“This is what represented for me and my generation 
a great shortage that we always feel when we joined 
high schools in the city. Indeed, our interaction with 
children of the city has always left us in pain. We are 
not like them in behaving and in joy and knowledge 
and this fact remains until today.”

Amel now feels that she assumes great responsibility 
towards children, since her generation and two 
generations after her used to be protected by the family, 
tribe and even the state, while today, children face the 
dangers of street violence, accidents, rape and terror. 
This is besides the temptations of satellite channels 
that deepen their sense of deprivation and make them 
prey to defeatism that can lead them to drop out of 
school and to lose hope for a better tomorrow.

“The group (speaking about the project) 
fulfilled their promises, will I fulfill my 

promise?”

 While the training gave Amel a strong boost in terms 
of self-confidence, dealing with the other and relying 
on her dormant potentials, with the acquisition of 
premises, I got confused again and started asking 
questions after the others, “Will I succeed? will I fulfill 
my promise? “Amel stressed that she was able to 
overcome these questions thanks to the continuous 
communication with the project team in the post-

training phase. These questions would have turned 
into concerns dissuading her from continuing, had 
the team not accompanied her.

Today, the moment of truth has arrived for her.  So, 
she set her plan and enrolled 25 children in the club, 
though it has a capacity of up to 100. She rather 
chose to go slow. 

Amel has succeeded in attracting a sports trainer in 
the region and supervisors of the theatre activity from 
the region voluntarily. She and Yusra provide free 
remedial courses for children. Amel is considering 
turning the club into a transit space for meetings 
for those passing through the region for a symbolic 
fee. She will also ask CAWTAR and other partners to 
furnish the reading and games corner.

The most important point for her is probably turning 
the club into a real driver to change the minds of 
locals. “I can no longer bear to hear from anyone 
what is next? Indeed, the project has given us space, 
and we must only roll up our sleeves to continue and 
do something, or rather many similar things in our 
region where nothing is no longer impossible.”

And “these children” pointing to some of those who 
every day pass through the club looking forward to 
its opening: “I do not want them to lose confidence 
in themselves even for a while; and I do not want to 
see the glint in their eyes dim. This is my promise to 
them and I will fulfill it.”
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In Garet en Naam, 50 kilometers from Kasserine in 
the direction of Feriana, 33-year-old Amal, single, 
has chosen to be a stay-at-home for 10 years. 

In 2008 she passed the baccalaureate exam without 
success. This was a shock to her since she reduced 
life and future to the baccalaureate. “Indeed, it is 
the gateway to the university, if there is no work and 
no activity is engaged…”

To put an end to frustration, it took a great deal of 
time, almost ten years spent at home, which she 
left only to meet a vital need. “It was an association 
interested in water in the region that started to 
move something inside me, something that tells me 
to move.”

Frustration almost caught Amel again, when the 
project with the environment protection association 
in Kasserine stopped, had the water project team 
led by “CAWTAR” Center not come.

Amel is still proud of the training she has received, 
as “they are new areas to me and I learned a lot it, 
and I discovered that science or learning does not 
stop at what we studied at school.” 

I did not know what financial education and 
the economic model were, and not even that 
communicating with people has bases and rules 
to avoid confrontation, sharp differences and 
sometimes conflict.” 

She added smiling and hiding her face with her 
hands: “savings for me was only in the post office 
and the loan is granted by banks only if there are 
guarantees.”

Amel’s perception of issues and matters and 
people has changed after she received training 
and interacted with the project team “and this 
can be enough for me. Indeed, new horizons have 
opened up inside them that made a person capable 
of constructive response, productive challenge 
and conflict resolution within my family and in my 
village after I was completely isolated from my 
surroundings.”

“Dream can be modified or turned to 
another direction beneficial to you and your 

community”

Before engaging in this experience and since her 
younger days, Amel had hoped to join the security 
service because of her physical build. She confined 
herself to that dream either as a reminder or a 
bemoaning the fact that she was not absorbed in 
achieving it until she received the training that has 
clearly shown her that “the dream can be modified 
or directed to another destination beneficial to 
you and your community…”

Amel saw this in the eyes of her family composed 
of two brothers and two sisters, all of whom had 
not finished their education. First, her vision 
marked by fear and uncertainty towards people 
has changed to a proud one.

Even the questions posed by people in the village 
when she first joined the training turned into a 
kind of glorification of what she does. 
“They were wondering: what is the secret of this 
transformation that happened with Amel, what has 
changed her and why and for who? Indeed, there 
is no job or salary that may prompt this change. »

Today, Amel says her people hope to achieve 
one percent of what she has achieved. This is an 

      Amel 
I will turn the club into 
a real driver to change 
the minds of locals

 Atidel MEJBRI – CAWTAR
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transfer the acquired knowledge and skills to a wider 
circle of young filmmakers in Tunisia and Palestine.

During this Master Class, trainees learned the technics 
of screenwriting and the basics of scriptwriting and 
its tools, How to reflect on topics and analyze them 
from the perspective of a gender-based approach and 
principles of equality, dignity and human rights.

Trainees also were provided with tools to practice 
thinking and writing with pictures (the frame and 
composition of the image, the light, the anatomy 
of the scenario) and ensure that reality is the 
starting point of the scenario in order to simulate 
topics related to gender issues, equality, social 
discrimination and violence against women.

Thus, besides the selection of the most 14 coherent 
and audacious projects and in view of the excellence of 
the candidates and their hopes to fully play their role 
in the Tunisian and Palestinian audiovisual landscape, 
the training team recommended to ensure continuity 
in this training, give a logical and concrete follow-up to 
the training by dedicating the February 2019 session 
to an initiation to the realization because the scenario 
in the cinema is not an end in itself.

Towards More Gender Equality in the 

Audiovisual Sector in the South-Med

The master class was the first of a 3 planned courses 
as part of a 12-month project “Fostering Gender 
Equality for Women and Men behind the Camera” in 

Tunisia and Palestine which is part of “SouthMed Wia 
Program: Towards More Gender Equality: Enhancing 
the Image of Women in the Audiovisual Sector in the 
Southern Mediterranean”. 

“SouthMed Wia Program” is implemented by the 
European Union led by “Interarts” in Spain, the Higher 
School of Audiovisual and Cinema in Tunisia (ESAC), 
The European Commission for Audiovisual and Film 
(CUMEDIAE) in Belgium, the Permanent Congress of the 
Mediterranean Audiovisual Operators (COPEAM) in Italy 
and Screen Institute Beirut (SIB) in Lebanon.

The project “Fostering Gender Equality for Women and 
Men behind the Camera” which is executed by CAWTAR 
in partnership with “Shashat Women’s Film” Association 
in Palestine, aims to promote gender equality in the 
film industry in Tunisia and Palestine and enable 
beneficiaries to produce practical guides and scenarios 
for film projects to be realized in Tunisia and Palestine.

The added values of this project to CAWTAR’s regional 
media Programs, is that the center has implemented 
its first project in the field of cinema trainings as part of 
South Med Wia regional project, in order to integrate 
the gender approach within the film productions 
which is almost absent in the Arab region l
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Four trainers provided the Master Class In Tunisia, 
dedicated to the approach of gender equality and 
human rights in Scenaristic writing who are Mrs. 
Atidel Mejbri the Director of the Media Training 
Center at the Center of Arab Women for Training 
and Researches (CAWTAR), Mrs. Rayya Laajimi the 
Professor at the Higher School of Audiovisual and 
Cinema in Gammarth (ESAC), Mr. Sami SNOUSSI the 
Director of Photography and Production, and Mr. 
Nidhal CHATTA the Film director.

Mrs. Kehna Attia the Tunisian leader in film editing 
joined the team of Tunisian trainers in progress 
and listened to the scenario proposals and she 
spoke to describe the women’s journey in Tunisian 
cinema and the specificity of gender approach in 
Tunisian cinema.

In Palestine, “Shashat Woman Cinema” worked 
with three trainers who are Dr. Alia Arasoughly’s 
the Expert in women and cinema, Mr. Said Abu 
Moalla, Head of the Media Department at Jenin 
Arab American University and Mrs. Alaa Karajeh, 
the media activist who has a daily morning program 
on Al-Falastinniyah Satellite Channel.

Support the Capacitiy of 40 Tunisian & 

Palestinian film makers

The master class aimed to support the capacity 
of 40 participants in the film industry with varied 
profiles and a majority of young women, by 
empowering them with tools and mechanisms 
of gender-sensitive screenwriting and staging, in 
order to integrate knowledge, skills and tools in 
a sustainable way through training of trainers to 

The Center for Arab Women Training and 
Research (CAWTAR) with the partnership 
of “SHASHAT Women Cinema” in Palestine, 
executed a special Master Class on 
«Promoting gender equality behind the 
camera» executed in Tunisia and Palestine 
during September and October 2018.

In Tunisia the training was in partnership 
with the «Cinematography Master Class» 
(CMC) and the Tunisian Foundation 
«SCREENS Foundation» which works to 
offer intensive training in the film industry 
to young people from disadvantaged 
regions, breaking the rules or disabled.

Special Master Class executed by CAWTAR 
& Shashat  in Tunisia & Palestine

Fostering Gender Equality for 
Women and Men behind the Camera 
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The Sustainable Development Strategy suggests that 
achieving a «sustainable development agenda requires 
effective partnerships between governments, the private 

sector and civil society.

These comprehensive partnerships are based on common 
norms, values and vision and shared goals that put people and 
the planet at the heart of these efforts.»

The year 2018 witnessed international, regional, and local 
activities and events aimed at strengthening the global 
partnership for sustainable development and improve women’s 
conditions and rights.

CAWTAR has shared in this dynamics by getting involved on more 
than one occasion and with various strategic partners.

Indeed, CAWTAR took part in works of the sixth and seventh 
AGFUND development forums and was one of the keynote 
speakers at the sixth forum in its third session that focused 
on the theme of Women’s Empowerment and Early Childhood 
Development to achieve the 2030 Agenda. 

It was also a keynote speaker at the opening session of the 
seventh forum that was entitled «Achieving Sustainable 
Development Goals 2030 in West and Central Africa through 
Financial Inclusion». 

CAWTAR also attended works of the Commission on the Status 
of Women at its 62nd session, held in New York from March 12-
23, 2018, on “Challenges and opportunities in achieving gender 
equality and the empowerment of rural women and girls.”

We have been involved in the meetings of the Women, Family and 
Childhood department at the League of Arab States, related to 
the Arab Childhood Committee, the Arab Family Committee and 
the Follow-up Committee on the Elimination of Violence against 
Children. 

These meetings focused on the dimensions of the sustainable 
development plan 2030 in relation to family and childhood in the 
Arab region.

We have not passed up the opportunity to participate in works of 
the 43rd annual meeting of the Islamic Development Bank Group 
held in Tunis from April 1 to 5, 2018.

 CAWTAR chaired the special session focusing on «Partnership 
for the Promotion of Women’s Economic Empowerment» where 
many priority issues were discussed, including the importance of 
tripartite cooperation, the important role of civil society and the 
importance of gender-sensitive statistics and financial education 
for youth and women as they are among the most important 
issues related to the issue of women’s economic empowerment. 

They also included partnerships to promote women’s economic 
empowerment as one of the most important means to achieve 
comprehensive and sustainable development.

CAWTAR was also a partner in the organization of the Regional 
Meeting of Civil Society on Sustainable Development in the Arab 
Region (besides ESCWA, the Arab NGOs Network for Development, 
the Arab Trade Union Confederation, the International Disability 
Alliance and the Arab Network for Democratic Elections that was 
held in Beirut on April 23-24, 2018.

CAWTAR’s involvement in organizing the regional meeting 
enabled mainstreaming women’s issues into the discussions on 
the 2030 Agenda for Sustainable Development.

The Center also participated in the annual regional meeting on 
follow-up of the 2030 Agenda for Sustainable Development in the 
Arab countries that followed the regional meeting of civil society 
organizations and which met in Beirut on April 25 to 26, 2018.

CAWTAR continues to enhance its position as partner of regional 
and international institutions. 

It is keen to engage in the most important international, regional, 
and Arab initiatives and processes that are periodically organized 
to strengthen networking mechanisms, joint action and advocacy 
for the development of policies and legislation that guarantee the 
rights of women and girls. 

We are keen to move forward in order to keep abreast of all 
changes in terms of legislation in relation to the conditions of  
women in order to familiarize with the legislative framework that 
guarantees and supports the rights of women and girls and to 
advocate for changing and developing the legislative framework 
to make it supportive of their issues in order to contribute to 
the establishment of a more suitable environment for women’s 
exercise of their human rights l

Dr. Soukeina Bouraoui
Executive Director
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Special Master Class executed by CAWTAR 
& Shashat  in Tunisia & Palestine

Fostering Gender Equality for 
Women and Men behind the Camera 

From under the foot of Mount Samama

      Moufida 
my hand has not been 
created to be put on my 
cheek waiting for a miracle


