
اًعا تتعقّل ق بالمرأة بمناسبة يوم المرأة العالمي... أهل بكم من جديد، مشاهدين!، وهذه جولة في الصحف العربية... اخترنا مقال ت طب
اًل للكاتبة    هل من عزاء للمرأة العربية؟"... تحت عنوان "في يوم المرأة العالمي...ليلى أدحمد الدحدبنبدأها بصحيفة "الوطن" واخترنا مقا

قّن... تقول الكاتبة أ

bienvenidos             +َأهًل ِبـ ُك

de nuevo                    ِم ن َجديد 

espectadores                 ُماشاِهدي ن

este paseo por         هذه َجلولة في 

los periódicos árabesالُصُح ف الَعَربية

hemos elegido artículos      ِاتخَترنا َماقال ت 

por supuesto                                َطعبًعا

الَمرأة ّلق ِب َ +َتَتَع
que tienen relación con la mujer

ِبُماناَسعبة َيلوم الَمرأة العاَلمي
con ocasión del Día Internacional de la mujer

empezamos por              َنعبَدأ ِبـ

اللَوَط ن  ...َصحيفة  " "el periódico

ِاتخَترنا َماقاًل
hemos elegido un artículo

الكاِتعبة de la escritora        +ِلـ

bajo el título                 َتحَت ُعانلوان

¿Hay consuelo             َه ل ِم ن َعازاء

الَمرأة الَعَربية para la mujer árabe?+ِلـ

dice la escritora que  َتاقلول الكاِبعبة َأَّن

2 ـ2 السنة2 العاش ة2 23447 العدد2 22010 مارس2 28 ـ2 21431 ربيع2 اللول2 22النثني2 

ء2 للمرأ ة2 العربية؟ ..2 هل2 من2 عزا 2 ف.ي2 يوم2 الرأ ة2 العال.ي.
 اليوم العالمي للمرأة هو للتأكيد على المكتسبا ت التي دحصلت عليها المرأة بعد نضال طويل، وكذلك بغية تعريف المرأة في كل مكان علللى
 دحقوقها، خصوصاًا في تلك المكنة التي تعامل فيها النساء بدونية وتمييز، وللسف فما زالت بيننا فئة تعارض اندماجنا بالعالم، بل وتعتبر
 كل محاولة للندماج أنها محاولة لختراق الثقافة العربية والسلمية، دحتى لو كانت هذه المحاول ت تستند إلى تأويل ت شرعية تنظر إلللى
 النساء باعتبارهن شقائ ق الرجال كما في الحديث الصللحيح، أي أن أسللاس المقارنللة بيللن الرجللل والمللرأة هللو المسللاواة فالشللقي ق هللو ال خ
المماثلللللللللللل فلللللللللللي الحقلللللللللللوق والواجبلللللللللللا ت، وأملللللللللللا الختلفلللللللللللا ت فهلللللللللللي السلللللللللللتثناء ل القاعلللللللللللدة.
 تنسى هذه الفئة أن العالم با ت قرية كونية وادحدة، ولم يعد ثمة مكان للسوار ول للسرار، فمللا يجللري فللي بلللداننا العربيللة تتنللاقله وسللائل

العلم التقليدية التي تتنافس مع الوسائل غير التقليدية كالنترنت

الَمرأة هلو+الَيلوم العاَلمي ِلـ
el día Internacional de la mujer es

para reafirmarالَتكأكيد َعلى        +ِلـ

ّلتي        los logros queالُمكَتَسعبا ت ا

َلت َعلى ha conseguidoها       +َحَص

tras una larga luchaَبعد ِناضال َطلوي ل   

también, así comoَكَذِل ك               

ها+ُبيغية َتعري ف الَمرأة على ُحاقلوق
el deseo de dar a conocer a la mujer sus 
derechos

en cualquier lugarفي ُك ل مكان     

especialmenteتُخصلوًصا                 

في ِتل َك اَلمِكانة 
en aquellos lugares 

ّلتي ُتعاَم ل في َ ها الاِنساء+ا
en los que las mujeres son tratadas

دونية وَتميياز+ِبـ
con menosprecio y discriminación

desgraciadamenteلَلَس ف               

نا+ما زاَلت َبي َن+َفـ
aun hay entre nosotros

un grupo, una claseِفةئة                      

لعالم+نا ِب+ُتعاِر ض ِانِدماج
que se opone a nuestra integración en el 

mundo

quiere decir las mujeresأي، الانساء         

y por el contrario, consideranَب ل و تعَتعِبر   

اِلنِدماج +ُك ل ُمحاَولة ِلـ
todo intento de integración

ّن اها ُمحاَولة                َ que es un intentoَأ

ِاتخِتراق الثفافة الَعَربية واِلسلمية+ِل
para violar la cultura árabe e islámica

ّتى َللو كاَنت َتسَتاِند إلى َح
incluso aunque se base en

ّه الُمحاَولة                   este intentoهِذ

ـــــــــكأويل ت َشـــــــــرعية       interpretacionesَت

legales

que miran a las mujeresَتانُظر إلى الاِنساء   

considerándolasه َّن  +ِاعِتعبار+ِبـ

َشاقاِئق الِرجال
hermanas de los hombres

َكما في الَحديث الَصحيح
como en el Hadith verdadero

El Hadiz son los dichos y las acciones del 
Profeta Mahoma relatadas por sus compañeros 
y compiladas por aquellos sabios que les 
sucedieron

es decirَأي                           

َأَّن َأساس الُماقاَرنة َبي ن
que la base de la comparación entre

el hombre y la mujerالَرُج ل والَمرأة  

es la igualdadهلو الُمساواة           

الاَشاقيق هلو اَلا خ الُمماِث ل+َفـ
y que el shaqiq es el hermano igual

في الُحاقلوق واللواِجعبا ت
en derechos y obligaciones

...َأّما فـ             ...Con respecto a

las diferenciasاِلتختلفا ت            

هي اِلنِتثاناء، ل الاقاِعدة 
son la excepción, no la regla

este grupo olvidaَتانسى َهِذه الِفةئة 

que el mundoَأَّن العاَلم             

با َت َقرية َكلونية واِحدة
se ha convertido en una aldea global

ya no hayَلم َيُعد َثَّمَة              

lugar paraَمكان ِلـ                

اَلسلوار واَلسرار
los muros y los secretos

y lo que sucedeما َيرجري      +َفـ

نا الَعَربية +في ُبلدان
en nuestros países árabes

lo cuentanه                +َتَتاناَق ل

َوساِئ ل اِلعلم الَتاقليدية
los medios de información 

tradicionales

ّلتي َتَتاناَف س َمَع َ ا
los cuales compiten con

اللَوساِئ ل َغير الَتاقليدية
los medios no tradicionales

como internetالنترنت       +َكـ

جولة في الصحف العربية
في اليوم العالمي للمرأة

www.arabevivo.com

www.arabevivo.com


