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لطالما أخبرتنا التجارب ان الكثٌر من اللحظات الماساوٌة لد تصنع تارٌخا مدوٌا وان بعض الصرخات المتهاوٌة لد تفجر طوفانا ٌمتلع
جدران الظلم والطغٌان من الجذور ببساطة هذا ما تلخصه لصة األخوات ( مٌرالبو) من الدومٌنكان وهً بطبٌعة الحال رواٌة تتكرر
فصولها وتُنسج ٌومٌا على اصولها الكثٌر من المعاناة التً تتعرض لها المراة فً بماعٍ مختلفة من العالم ولكن علٌنا ان نعً جٌدا ان
احٌاء هذه الذكرى ٌجب اال ٌمتصر على استذكار هذه المأساة على أهمٌته بل البد ان نخلك إرادة وطنٌة ومجتمعٌة وسٌاسٌة رافضة
لكل انواع الظلم والحٌف الذي تتعرض له المراة وهً بٌن ظهرانٌنا سواء فً ولت السلم او الحرب وفً مختلف المٌادٌن والمطاعات
ت بل نهدف الى تحرٌر
،وعلٌنا ان نوضح أمرا بالغ األهمٌة اننا عندما نمر على هذه الذكرى ال نرٌد ان نحرر انشاء او نرصف كلما ٍ
الهمة االنسانٌة من لٌود النمطٌة السلوكٌة ونغلً دماء الحرٌة فً عروق الحاضر لنصنع ألجٌالنا المستمبل الالئك  .واذا كانت الجمعٌة
)العامة لألمم المتحدة او كما ٌصطلح علٌها( برلمان العالم
حددت بمرا رها التارٌخً المرلم (ٌ )467/87وم 44/ 58
من كل عام ٌوما عالمٌا لمناهضة العنف ضد المراة وكان من ابرز أهدافه رفع الوعً حول حجم المشكالت التً تتعرض لها النساء حول
العالم بسبب ارتفاع معدالت العنف المتعدد الصور والمظاهر اال اننا نُمر ان الطبٌعة الحمٌمٌة للمشكلة الزالت متجذرة ومتخفٌة لذلن
ٌتطلب العالج الكثٌر من الجهود الممنهجة والخطط الشاملة التً تنطلك من التسلٌم بوجود عاللة عضوٌة ومترابطة بٌن مختلف
المجاالت( االلتصادٌة والسٌاسٌة واالجتماعٌة والثمافٌة والصحٌة والخدمٌة والبٌئٌة واألمنٌة والتربوٌة والتعلٌمٌة ) فتحمٌك النجاح فً اي
مجال لن ٌتحك اال بتحمك النجاح الموازي والمتزامن مع النجاح فً المجاالت االخرى لذا علٌنا ان نعمل معا فً السلطات الثالث على
خلك حالة من التكامل تشرٌعٌا وتنفٌذٌا ولضائٌا اذا اردنا بحك ان نجسد عملٌا الهدف الحمٌمً من احٌاء هذا الٌوم فإذا اردنا ان نُحدث
تغٌرا فً نمطٍ سلونٍ فالبد من تشرٌع متمن ونوعً وأدوات إنفاذ جٌدة وارادة عادلة ومجتهدة تسهر على تطبٌك المانون واذا اردنا ان
نعالج مشكلة فالزما علىٌنا ان نبحث عن عواملها الهٌكلٌة وأسبابها الجذرٌة لنمطع بذلن دورة العنف المتجددة ونحمك االمن
واذا اردنا ان نمترح سٌاسة او نعمل على إعداد ستراتٌجٌة او خطة وطنٌة فعلٌنا ان نحرص ان تكون منتزعة من الوالع ولٌست مبتورة
عنه ونصمم من خاللها برامج وأنشطة وفعالٌات تعالج هذا الوالع وتداوي جراحه وتطوره وتدفع به الى االمام واذا اردنا ان ننهض علٌنا
ان نستلهم من تجارب االخرٌن ونصع التجربة التً تناسب احتٌاجاتنا وتلبً طموحاتنا فاإلبداع لٌس حكرا على أمة دون اخرى وبالتأكٌد
تحمٌك ذلن لن ٌتأتى دون ان تكون المراة شرٌكا حمٌمٌا وعنصرا فاعال فً المجاالت كافة سٌما فً موالع صنع المرار واتخاذه وإنفاذه
ومرالبته وتمٌٌم اثاره
لتكون هً من تصنع الفارق فً األحوال كافة
والسالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته

