أصل الحكاية لها
غوت ويتالم

يوم المرأة العالمي:

سيمون فيل

قرنٌ من اإلكتراث وأكثر...

أحداث بيترسبورغ

ينبت السؤال فجأة :لماذا؟ ثم يدفعنا فضولنا إلى تذكر أسئلة ال«كيف؟» وال«متى؟» و«ما هي
القصة األصلية؟» قصة عطر أو اسم أو مناسبة أو وردة ...أشياء تعيش معنا ونعيش معها ،أشياء
نحتاج إليها كل لحظة ونتعامل معها كأنها وجدت قبلنا وكأنها بال تاريخ ثم نتنبّه فجاة إلى أننا
نجهل عنها بداياتها ،وجودها األول .وإذا سألنا أنفسنا لماذا وجدت؟ وكيف؟ ومتى؟ نكتشف أننا
نحتاج أن نعرف القصة األولى ،القصة االصلية ونبحث عمّن يحكيها لنا ثم نحكيها بدورنا ...هنا
ً
ً
قصصا أصلية وبدايات ...
قصصا أولى،
نحكي لكم
مايا بنوت

كالرا زيتكين

1857-3- 8

ألكسندرا كولونتاي

1910

تواريخ نسائية ...
قد ينقص مناسبة «اليوم العالمي للمرأة» كلمة «العاملة» .فقد أضربت النساء العامالت في معامل
النسيج والخياطة في نيويورك عن العمل ،مطالبات بتخفيض ساعات العمل وزيادة رواتبهن وتوفير
الشروط الصحية واإلنسانية المهنية لهن .وهذا ما أدى إلى اإلعتداء عليهن واعتقال بعضهن .لم
يتم اإلعتراف بهذا النهار كاليوم الرسمي األول ليوم المرأة العالمي ولكن األمم المتحدة ارتأت
ً
ً
سنويا لهذه المناسبة.
موعدا
اختيار الثامن من آذار مارس في ما بعد

 3آذار 1911

دعت اإلشتراكية العالمية إلى لقاء في كوبنهاغن في الدنمارك لتكريم التحرّك النسائي
الحقوقي وللمناداة بمنح المرأة حق اإلقتراع .أما المؤتمر الثاني في كوبنهاغن ،فقد
اقترحت فيه القيادية في الحزب اإلشتراكي الديموقراطي كالرا زيتكين تخصيص
يوم عالمي للمرأة للتعبير عن مطالبها وقضاياها .وقد ر حّبت باإلقتراح وصادقت
عليه باإلجماع مئة امرأة من  17دولة ،من بينهن أول ثالث نساء انتخبن في البرلمان
الفنلندي .وكان تاريخ  19آذار مارس  1911نتيجة إلقتراح البولشفية زيتكين.

1909

بالتنسيق مع الحزب اإلشتراكي
في أميركا ،احتفل بيوم المرأة
العالمي في مختلف الواليات
األميركية في  28شباط
فبراير (األحد األخير من هذا
الشهر) حتى عام .1913

1914-1913

1800
متأثرات بحركة السالم التي اختمرت عشية
الحرب العالمية األولى ،خرجت الروسيات
العامالت إلى الشوارع لإلحتفال بيوم المرأة
العالمي للمرة األولى تحت الرقابة الشرسة
للقيصرية .وفي عام  ،1914صدر العدد األول
من دورية "المرأة العاملة" .Rabotnitsa

1917

هؤالء النسوة ّ
حققن الكثير.
فلألسف عدوى اإلحتجاج تنتقل
إلينا نحن من عنق الزجاجة ،شبه
أنبوب.
ً
تطبيقا لتوصيات مؤتمر كوبنهاغن
الثاني في الدنمارك ،احتفل بيوم
المرأة العالمي ألول مرة وبشكل رسمي في
 19آذار /مارس  1911في النمسا وألمانيا
وسويسرا .وقد احتشد أكثر من مليون امرأة
ورجل في شوارع العالم طالبوا بحق المرأة
في التصويت وحقوقها الوظيفية والتدريب
المهني وإلغاء كل أشكال التمييز ضدّ النساء.
وقد كان للمناضلة الروسية ألكسندرا كولونتاي
(في ألمانيا) دور رئيسي في تنظيم هذا اليوم.
وكتبت آنذاك:
«متجاوزتين كل التوقعات ،ألمانيا والنمسا
ً
بحرا يغلي بالنساء .لقاءات تم تنظيمها
كانتا
في كل مكان ،في المدن وحتى األرياف.
تراصت الصاالت بهنّ وكان عليهن مطالبتهم
(الرجال) بمنح أماكنهم للنساء .الزم الرجال
المنزل مع األطفال إلرساء التغيير ،وزوجاتهم،
ربّات المنازل األسيرات ،ذهبن إلى الجلسات
واإلجتماعات .خالل تظاهرة الشارع األوسع
( 30ألف امرأة) ،عمدت الشرطة إلى إزالة
الشعارات المرفوعة وأحدها« :النساء
العامالت لهن موقف» .وخالل المعركة التي
نشبت ،تم ّ
تجنب إراقة الدماء بمساندة النوّاب
اإلشتراكيين في البرلمان».
وخالل هذه الفترة ،صدرت جريدتان في

ألمانيا« :التصويت للمرأة» وفي
النمسا« :يوم المرأة».
لكن دون شك ،يوم المرأة العالمي
األكثر ً
وقعا في التاريخ كان في ما
كان يعرف ببتروغراد في آذار مارس
 .1917رغم القيود القيصرية ،اندفعت
النساء كإعصار في الشوارع .بنات الجنود
وزوجاتهم وأمهاتهم الجنود طالبن بوضع حدّ
للجوع والذل نتيجة للحرب العالمية األولى،
تحت عنوان «الخبز والسالم» .وكان ذلك

كالرا زيتكين

بعد مقتل مليونيْ جندي روسي في الحرب ،ارتأت النساء
الروسيات تحديد األحد األخير من شهر شباط فبراير
لإلحتجاج تحت عنوان «الخبز والسالم» .وقد عارض
الزعماء السياسيون توقيت اإلعتصام ،لكن النساء تابعن
مسارهن .وبعد أربعة أيام ،انهارت القيصرية ،ومنحت
الحكومة الموقتة المرأة حق التصويت.

أصل الحكاية لها

في هذا العام ،صدر
في فرنسا قانون
مناهض للجنسانية
التي تستغل صورة
المرأة في الصحافة
والشركات اإلعالنية.

1937

نظمت اإلسبانيات تظاهرة
ضد القوات الفاشية للجنرال
فرانشيسكو فرانكو .وقد
اعتبر هذا النهار التاريخ
األول لإلحتفال بيوم المرأة
العالمي هناك.

1945

2011
حسب شرعة االمم المتحدة الموقعة عام  ،1945أقرت أول إتفاقية
عالمية إلعالن المساواة بين المرأة والرجل .منذ ذلك التاريخ ،ساهمت
األمم المتحدة في صقل إرث تاريخي لوضع استراتيجيات عالمية وبرامج
متساو مع
وأهداف تصب في مجال تقويم مكانة المرأة في العمل كشريك
ٍ
الرجل .وقد نادت بالمساواة الجندرية عبر مؤسساتها في مختلف أنحاء
العالم في مجاالت السالم واألمن وتطور المجتمع وحقوق اإلنسان.

1982

1928

1943

1975

أول تظاهرة واحتفال باليوم العالمي للمرأة في أوستراليا كانا في  25آذار مارس  1928في سيدني .وقد
متساو مع الرجل في الوظيفة نفسها وبدوام
نظمت حركة النضال النسائية هذا اليوم ،وطالبت براتب
ٍ
عمل ال يتجاوز الثماني ساعات وإجازة سنوية مدفوعة .وعلى مرّ السنوات ،تنوعت الشعارات التي
ً
خصوصا
رفعت خالل هذه المناسبة .وقد حمل عام  1932شعاريْ «كفاح أو جوع» و«مزيد من المعونات»،
ً
ً
ومنطلقا للحركات األوسترالية .يذكر أن رئيس الوزراء األوسترالي غوت ويتالم
عنوانا
ان البطالة كانت
أعلن في يوم المرأة العالمي عام  1974عن برنامج وخطة عشرية لرفع شأن المرأة.

بمعزل عن الدافع السياسي« ،تورخت»
أمهات ورب��ات منزل إيطاليات يوم
المرأة العالمي األول عام  1943حين
اعتصمن ضد الديكتاتور الفاشي
بنيتو موسوليني إلرساله رجالهن
إلى الحرب العالمية الثانية.

في كوبا ،تم اإلحتفال بعيد المرأة العالمي للمرة
األولى عام  .1975وخالل هذا اليوم ،شنت حملة ضد
الذكورة المتجذرة من خالل السلوك والمواقف .كما
أن تصويب وظيفة التدبير المنزلي التي لم تعد حكراً
ً
أيضا،
على المرأة بل مسؤولية ملقاة على عاتق الرجل
ً
ً
حاضرا في هذه المناسبة.
مطلبا
كان

1984

وجوهرية في تاريخ بلدانهن ومجتمعاتهن.
ً
وقد اعتمدته بعض الحكومات ً
رسميا
يوما
ً
ورواجا ،مما حجب بدايته
اكتسب شعبية
ً
ً
نسبيا .كما أن عددا من البلدان
الراديكالية
ً
ً
وطنيا ،مثل
وعيدا
يعتمد هذا اليوم إجازة
الصين وروسيا وأذربيجان وبيالروسيا وبلغاريا
ومقدونيا وأوكرانيا وفييتنام وأوزبكستان
ومولدوفيا وطاجيكستان ...وهذا عرف شبه
معدوم في عالمنا العربي وإن احتفلنا بهذا
اليوم بحضور سيدات أنيقات.
ً
أرقاما نسبية للتحوّل األكبر
وتبقى التواريخ
ّ
الذي وُلد نتيجة مطالبة حثيثة تحققت
ً
احتفاال
دون عنوان ،لكنها دون شك كانت
بالمرأة ومكانتها .فعام  ،1869كان البرلماني
البريطاني جون ستيوارت ميل أوّل رجل دعا
إلى منح المرأة حق التصويت .وبتاريخ  19أيلول
سبتمبر ،1893كانت نيوزيلندا اول دولة في

رغم التمرد الذي
رافق اإلحتفال بيوم
المرأة العالمي ،تجرأت
اإليرانيات وأزلن
مناديلهن في هذا النهار
من عام .1982

2011

مقدمة لثورة شباط فبراير  1917التي قادت
إلى زوال القيصرية.
ً
انحسارا
ومنذ ذلك التاريخ ،خبر هذا اليوم
ً
ً
ً
أحيانا في وتيرة المطالبة بحقوق
وفيضا
حينا
المرأة وقضاياها التي انغمست في األجندة
السياسية.
خالل السنوات والعقود ،عرف «يوم المرأة
ً
أبعادا متشعبة في البلدان المتطورة
العالمي»
ّ
وفي طور التطور .وقد عززت أربعة مؤتمرات
عالمية عقدت في األمم المتحدة شأن هذا
اليوم ،حين بات اإلحتفال به نقطة احتشاد
لدعم حقوق المرأة ومشاركتها في الميادين
السياسية واإلقتصادية واإلجتماعية .وأكثر
ً
موعدا لمراجعة
فأكثر ،أصبح يوم المرأة
التطوير الحاصل والمستجد عقب المطالبة...
نداء للتعبير واحتفال باإلنجازات لتشجيع
ً
أدوارا رائدة
والتعريف بالنساء اللواتي أدّين

العالم تنتزع فيها المرأة حق التصويت .هذا
ما لم تنعم به النساء في بلدان عديدة وعلى
مدى عقود.
ويبقى مخطئ من يخال أن المرأة األوروبية
ولدت حرّة .فحتى في عصر النهضة كانت
المرأة ً
كائنا لإلنجاب وتنشئة األطفال
قانونا مدنياً
ً
واإلهتمام بشؤون المنزل .كما أن
اعتبرها ملكية خاصة للرجل «كالشجرة
المثمرة للمزارع» .في القرن التاسع عشر
ً
كانت المرأة ً
قاصرا تحت وصاية الزوج.
كائنا
ولم تظهر الحركات النسوية في فرنسا قبل
ثالثينات ذلك القرن .وكان للظروف دور تعزيز
المطالبة ،كما حصل عام  1915حين طالبت
النساء بالوصاية األبوية في غياب الزوج الذي
انصرف إلى جبهات القتال .وقد تجرأت
النساء األوروبيات عشية الحرب العالمية
الثانية واعترضن على أوضاعهن القائمة ،فقد
ً
ً
نهائيا لمتابعة المرأة دراستها
ممرا
كان الزوج
الجامعية أو فتح حساب مصرفي أو الحصول
على رخصة قيادة .وحتى منتصف القرن
المنصرم كان قرار اإلجهاض جريمة ،وقد
أعدمت ماري لويز غيرو بالمقصلة عام 1943
جراء ذلك ،إلى أن طالبت السياسية الفرنسية
سيمون فيل منتصف السبعينات بحرية
اإلجهاض واإلمتناع عن الحمل .وقد أقرّت
الحكومة الفرنسية هذا الحق في كانون الثاني
يناير  .1973كما أن اإلصالح الدستوري
يرس تكافؤ الفرص السياسية
الفرنسي لم ِ
بين الرجل والمرأة قبل عام  .2000لقد حازت
المرأة الفرنسية هذا اإلمتياز في العقد ما قبل
األخير من مناسبة مرور قرن على يوم المرأة
العالمي.
هل تعلمون بيوم الرجل العالمي الذي
يحتفل به في  19تشرين الثاني
نوفمبر منذ العام  1999؟ لمَ ال{.

شعار يوم المرأة العالمي 2011
الذي ّ
تبنته األمم المتحدة:
«تعزيز فرص المساواة في
التعليم والتدريب والعلوم
والتكنولوجيا :سبيل إلى
عمل مثمر للمرأة»

