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 سیدات جرش: رغم ما تحقق للمرأة اال ان الطموح یبقى اكبر

 
 حسني العتوم

اعربت عدد من سیدات المجتمع المحلي في محافظة جرش عن تمنیاتهن بتغییر الصورة النمطیة التي ما زالت 
تتشكل في ذهنیة الرجال عن المرأة، وطالبن المشرع االردني بالعودة الى سلسلة القوانین النافذة ونبشها والنظر بواقع 

 .المرأة االردنیة ما لها وما علیها
ت في المجتمع ابدین جملة من االفكار التي تخص المرأة بمناسبة یوم المرأة العالمي واستدركن سیدات جرش الفاعال

 .بان ما حظیت به المرأة االردنیة یعتبر نموذجا مقارنة مع بلدان العالم لكن ذلك لم ینصفها بعد
زال ال یتجاوز حد الكالم وقالت رئیسة االتحاد النسائي فرع جرش جلیلة الصمادي ان كل ما یقال عن المرأة ما 

المبهرج، مضیفة ان واقع المرأة یشي بالكثیر من الترقب واالمل الذي تتطلع الیه لیكون ذات یوم واقعا حیا وملموسا 
تتعایش معه بشكل طبیعي.واضافت اننا نعتز في هذا الوطن االردني الهاشمي بما تحقق للمرأة على الساحة الوطنیة 

را لتاخذ المرأة دورها الطبیعي والطلیعي جنبا الى جنب مع اخیها الرجل.وقالت ان النظرة اال ان الطموح یبقى كبی
المجتمعیة وما حمل االرث االجتماعي لها وما یزال هو المسیطر علیها فهي بنظر االخرین قاصرة وتعمقت هذه 

لم تكن غائبة عن االحداث التي الفكرة حتى صارت بالنسبة لها اعتقادا؛ ما یجعلها دائما في الصفوف المتأخرة ان 
 .یجب ان تكون فیها

وقالت عضو الهیئة االداریة في جمعیة النساء العربیات خولة الكاید: نرى ان المرأة حققت بعض الجوانب بمساندة 
ووقوف الرجل الى جانبها كما ضمنت بعض التشریعات حضورا للمرأة في المحافل السیاسیة لكن ما نتمناه ان یصبح 

المرأة حقیقة من خالل جهودها البناءة والمثمرة لتصل الى ما تصبو الیه كنتیجة لجهودهاحلم  . 
واضافت الكاید لو نظرنا الى واقع المرأة في المجتمع لوجدنا الكثیر من الهموم التي تحیط بها فهي المربیة والعاملة 

امل في احوال كثیرة نتیجة تعثر الرجل في في ان معا وهي ایضا التي یقع على عاتقها تحمل مسؤولیة االسرة بالك
احیاته دون ان نجد التشریعات الالزمة التي تنصفه . 

 
 



 
مدیرة شباب جرش حنان النعیمات كان لها رأي اخر في مسالة المرأة حیث اشارت الى االعباء الكبیرة التي تتحملها 
مطالبة بتغییر الصورة النمطیة عنها مضیفة ان المرأة حققت افاقا رحبة وواسعة في كافة میادین الحیاة العملیة لكن 

خرى تطرح على كاهلها. وقالت رئیسة تجمع لجان المرأة جلیلة كل ذلك ان لم یجد تنظیما فسیكون بمثابة اعباء ا
القرعان .. ال احد ینكر ما وصلت الیه المرأة في االردن من رعایة واهتمام ال سیما من القیادة الهاشمیة وصوال الى 

 .حصولها على المكاسب الوظیفیة وانخراطها في مجال العمل العام اال ان الطموح هو اكبر من ذلك
لت: اذا كانت المرأة تشكل نصف المجتمع فمن ابسط بدیهیات الحیاة ان یظهر اثرها في كافة مجاالت الحیاة، وقا

والسؤال الذي یطالعنا هو هل تحقق ذلك لها او ان االمر ال یتجاوز حدود االحتفاالت بهذه المناسبة والتذكیر 
احة الوطنیة؟باالنجازات فحسب دون النظر الى خریطة المرأة على امتداد الس !. 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

 
 
 

 


