
 بغزةمن الرجال  بدلا عندما تحل األيدي الناعمة  العنوان:

 محمد منصور المؤلف:  

 ( فلسطين)قطاع غزة مكان الصورة:

ة. مع عائلتها البسيطة المحافظ تعيش في غزةو زهر تدرس القانون في جامعة األ, عاما   ٢١فتاة شابة طموحة تبلغ من العمر  هي رنا الهمص

لنفسها  حرة و مستقلة و لتبني لتكونتحيط بها  التيكل الظروف والتعقيدات  و جابهتبحثت عن نفسها إذ أنها   مختلفة   تاة  لطالما كانت ف

مكان للحدادة  . بدأت العمل فيطهاوفقا  لمعايير محي ئقا  لتتمكن من العمل في مجال تحبه و ترتاح فيها حتّى لو لم يكن الالمطلق شخضية  حرة ب

 للفتياتما  خطورة نوعا   يشكل , ورغم رفض عائلتها ومجتمعها لذلك ، ألن هذا النوع من العمل غالبا يكون للرجال فقط ، فهو شاق جدا  

لتواجه ة مدينتها البسيطفي  و العقلية السائدةالظروف بسبب األدوات الحادة و الخطرة التي تستخدم فيه. مع هذا, ناضلت هبة و واجهت كافة 

ل ماديا , و لرغبتها بأن تستقو الرسم و الزخرفة باستخدام الحديد, الحدادة و لمهنة ة حبها للعمل لشدّ التمييز الواضح بينها و بين الرجال. و 

ثبتت أبدأت بالعمل في مكان للحدادة قريب من منزلها .  طوال, و بالفعل بعد عناء استمر ألشهرإال أن قبال ستمرت في محاولة إقناع والديها ا

 العاملين معها في نفس المكان .  زمالئها الذكوربدعت في الحدادة ،وتفوقت على وأفي عملها ،  نها فتاة ناجحة جدا  أللجميع 

 رائعا   كانت مثاال  وفتيات األخريات القيام بها. قيام بأعماٍل شاقة  للغاية, تصعب على المختلفة قادرة على ال فتاة   لتكونتحدت نفسها ومجتمعها 

مييزيالتلمثابرات في مجتمعنا و هي اآلن تُعُد نموذجا  للنساء االذكوري ،  التمييزيللفتاة القوية الطموحة التي كسرت قيود مجتمعها 





 نيللي تكسرالقيود و تقتحم المالعب الرياضية العنوان:

 هبة كريزم المؤلف:

قطاع غزة ) فلسطين( مكان الصورة:

ي فلسطين, فكرة القدم على مستوى قطاع غزة ملعب في  بشكل دائم   هي الصحفية الوحيدة التي تتواجدالصحافية الرياضة نيللي المصري 
لى ع حيث يقتصر الحضور لكافة مباريات كرة القدم من خالل تغطيتها المباشرة  هي أول صحافية رياضية تخطت القيود المجتمعية و 

 الذكور. كما أنه هذه الرياضة بحد ذاتها تقتصر على الذكور و ذلك بسبب طبيعة مجتمع غزة الذكوري. الشباب 

لى إ, و لكن هذه الصعوبات و المشاكل التي كانت تواجهها لم تزدها الكثير من الصعوباتنيللي  ,  واجهتفي بداية نزولها إلى المالعب
المالعب. و على الرغم من صعوبة هذا رياضة كرة القدم في هواة تواجد الفتيات من حول ير نظرة المجتمع يضرورة تغتصميماا على 

تها بدأ بعض الشباب بتقبل حضور الفتيات لمباريات كرة القدم أو تغطي األمر, استطاعت نيللي تغيير هذه النظرة و لو بنسبة صغيرة , حيث
لمساعدة الفتيات و النساء ممكن يرغبن بخوض غمار استعدادها إعالمياا. باإلضافة إلى فرض حضورها في المالعب, فإن نيللي تبدي 

على التغطية الصحفية بمهنية عالية, و دفعهن و ات تأهيل صحفيات قادرالمساهمة في هو مجال اإلعالم الرياضي, إذ لطالما كان هدفها 
 تشجعيهن. كذلك فهي تعرب عن ثقتها بأن المرحلة المقبلة ستشهد إقبال المزيد من الشابات على العمل اإلعالمي الرباضي. 

ا و والدها بالتحديد منحاها إل أن دعم أسرتهيعتبرها ذكورية، مجالت عاماا في مجتمع يرفض وجود المرأة في  15عملها منذ نيللى بدأت 

 راحة و ثقة كبيرتين. نيللي غامرت و عززت مكانة المرأة كإعالمية رياضية و كإنسانة قادرة على كسر الصور النمطية. 







 نساء مجهولت العنوان:

نسيمة بازيز المؤلف:

 (الجزائر) العاصمة الجزائر :الصورة مكان

. في مبنى كالسيكي وسط مدينة الجزائر، تجتمع عشرات النساء إلنهاء عام  كامل من النضال بإقامة ورشة للرقص 2017ديسمبر  28
المعاصر. في ذلك اليوم، كانت تلك النسوة بطالت بالنسبة لي. هن أعضاء نادي الجزائر العاصمة السينمائي النسوي اللواتي يعملن في 

بير عن أنفسهن من خالل أنشطة مختلفة. ويضم الموقع معارض فنية ومكتبة نسوية، كما يقدم عروضاا الظل إلعطاء الفرصة للنساء للتع
ديسمبر ذاك, لم يكن هناك أي معركة, بل كان الهدف هو الستمتاع و تحقيق حلم.. حلم مريم ب.  28سينمائية نسوية. ولكن في يوم 

من الزمن, التي استطاعت إعطار أول درس رقص في الجزائر لجزائريات.. حلم  الجزائرية التي هاجرت إلى مونتلاير منذ أكثر من عقد  
أخذت الصورة عدداا من المعايير بعين العتبار و منها زاوية الصورة التي  .طفلة. حلم امرأة. كان شعورها طاغياا و استطاعت أن تنقله لنا

العمل اإلشارة إلى حركة و دينامية هذه المجموعة في مكان غير متغير تعبُر عن رغبة الشابات بأن يبقين مجهولت. نحاول من خالل هذا 
و في الخلف تظهر صور ليلى سعدنا لمعرض "نساء و تحرر", و ما كان في البداية أمر إجباري أصبح الدافع ألخذ الصورة. كل شيء 

.التغييرمع ذلك يتحركن و يحدثن  يتالشى. المجهولت هن نحن جميعنا, ليس لهن وجوه و



 نعم, هي إنسانة قادرة :العنوان

 محمد الحافظ المؤلف:

 (مصرأسيوط ) :مكان الصورة

تمع يش المجة من الكثير من الصعوبات و من تهمفاطمة هي سيدة مصرية سمراء البشرة من ذوي الحتياجات الخاصة. عانت لفترة طويل
لدتها إذ تعرضت فاطمة لهذه اإلعاقة منذ وبشرتها في بعض األحيان. لون بسبب إعاقتها التي ل تسمح لها بالمشي بشكل طبيعي, و بسبب 

أنها عانت من خلع ولدي تطور مع السنين ألنها لم تتمكن من الخضوع لعمل جراحي بسبب وضع عائلتها المالي المتواضع. يعمل والدها 
ائق تكسي و هو أب لخمسة أولد و ثالث بنات. توفيت والدة فاطمة بعد ولدتها بفترة قصيرة, فاعتنت بها أختها التي كانت تتكبرها كس

 بخمسة عشر عاماا. عندما أنهت فاطمة دراستها في المدرسة, لم تستطع تحقيق خلمها بإكمال دراستها الجامعية نظراا لتكلفتها المرتفعة من
د منزلها عن الجامعة من جهة أخرى, ففاطمة ل تستطيع استخدام وسائل النقل العام ألنها ليست مالئمة لحالتها الصحية. لم تواجه جهة, و ُبع

فاطمة الحرمان من التعليم الجامعي فحسي, بل تعرضت للتهميش في مجال العمل حيث أنها لم تتمكن من إيجاد عمل حيث كانت الحجة 
تتسبب بتأخرها عن العمل و ستعيقها عن تنفيذ األعمال المطلوبة منها. عانت فاطمة من الكثتئاب لفترة, و لكن  دائماا أن إعاقتها سوف

طموحها و عزيمتها كانا أقوى من هذه الظروف و قررت أن تثور بوجه الواقع و أن تثبت للجميع بأنها تستطيع أن تصنع ما يمكن أن يغير 
ياا يساعدها و يساعد نساء المنطقة التي تعيش فيها لتساعدهن أيضاا على تغيير واقعهن المرير, و ذلك حياتها. بدأت فاطمة مشروعاا رياد
إلعادة تدوير األقمشة القديمة و تحويلها إلى مآزر و منتجات لالتسخدام في المطبخ. ساهم هذا المشروع بتحويل غرفة من منزلها إلى مشغل 

لى حياة نساء كثيرات, كما أن استطاعت أن تثبت للجميع أن بإمكانها أن تكون منتجة على الرغم في إحداث تغيير إيجابي على حياتها و ع
  من إعاقتها الجسدية. 
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 عائشة توكروكتشوهذه هي قصة  :العنوان

 إميغه إيلدم المؤلف:

(ركيا)تبيه أوغلو, اسطنبول  :مكان الصورة

هذه القصة, هي قصة عن التعاضد والتضحية والشجاعة, و هي تتناول القصة الملهمة لمرأة لديها الشجاعة على مواجهة الحياة. عائشة 
كانت ضحية سفاح قربى عندما كان عمرها تسعة أعوام. لحقاا قام زوجها ببيعها لبيوت الدعارة حيث أجبرت على العمل في سبعة بيوت 

عام كامل. و بعد أن استطاع الخروج من هذا الموقف, اضطرت للعيش في الشارع. و خالل هذا الوقت بدأت القيام بأعمال  مختلفة طيلة
تطوعية من توزيع الطعام على المشردين. و رغبة منها في إسماع أصوات النساء و نشر التوعية حول أوضاعهن, كانت أول عاملة جنسية 

أسست أول مطبخ  2017, تم نشر كتب لها. لحقاا في عام 2015. و في العام 2007ية كمستقلة في عام تترشح إلى النتخابات البرلمان
حساء في تركيا اسم "مطعم احتضان الحياة". يتم توزيع الطعام على المشردين في الليل من خالل األموال التي يدفعها زيائن المطعم في 

ات المهمشة و يمنحهم فرصاا للحياة من خالل تقديم عدد من الخدمات كالتدريب و الدعم النهار.  و يدعم هذا المطلخ اآلن كان المجموع
عاماا اآلن. عندما تراها لن تشعر بالمودة في عينيها و بالصدق في كلماتها فحسب, بل  52النفسي و استشارات إلنشاء األعمال. تبلغ عائشة 

ل ما مرت به, أتعجب أن عائشة ما زالت تقف قدميها, ل بل تساعد اآلخرين على ستشعر بهذه المرأة التي تحدت الحياة و القدر. بعد ك
النهوض بأنفسهم كذلك. إن نصالها و إيثارها هما شهادة عن القوة التي قامت من خاللها بكسر الحدود التي يقيمها المجتمع.   

 

 



 

 : الشارع لناالعنوان

 شيماء سيد رجب أحمد المؤلف:

: القاهرة, مصرمكان الصورة

ينكر أن  يستطيعل أحد . األجيال وتصنع الحضاراتتبني بدونها تتوقف مسيرة الحياة فهى من  المرأة لها دور كبير وفعال فى المجتمع,
زماتاوز األعلى تج و تساعدهُ تتحمل معه كل الصعاب  , له أساسيللرجل وداعم  قويشريك  فهي والجتماعي, دورها فى العمل السياسى 

رافعة مطالب المجتمع  /كانون الثانييناير 25ثورة , و شاركت في لتعبر عن رأيها ضد القمعمع الرجل  جنب  المرأة جنباا إلىخرجت 

تهتف الجرحى و تداويالميدان  وفي ,ولم تكتفى بذلك بل كانت فى الصفوف األمامية تواجه األمن  .على كتفيها " عيش وعدالة وحرية "
ا من أن يفتك بها أحد، وهناك أيض تغلق األبواب خلفها  خوفاا و تعود الى منزلها للكن هناك من أراد أن يكتم صوتها ليكسرها و  . بالحرية

ى ارع فهدار كرامتها والتحرش بها فى الميادين والشووإعن طريق انتهاك جسدها وإهانتها  ,سهل المنال يشبع به غريزته اا ها صيدرآمن 

فوضى وعدم وجود قوانين صارمة ضد المتحرشالظل 

دوات المطبخ المختلفة التى تستخدمها فى إعداد أوبالرغم من ذلك رفضت المرأة السكوت والهزيمة  وأصرت على النزول حاملة فى يديها 
لناشطات للتحرش فى هذه المرحلة  بهدف على تعرض النساء وا الطعام فى مسيرة ضخمة من مسجد السيدة زينب الى ميدان التحرير رداا 

عدد من األحزاب والقوى السياسية إليها  دعا , و كانت هذه الصورة في مسيرة  السياسية الفعالياتإرهابهن وإقصائهن من المشاركة فى 
2013عام   في" الشارع لنا "  شعارتحت 







 الممثلة حنان حاج علي :العنوان

 نورا نور المؤلف:

 (بلجيكا) بروكسل ة:مكان الصور

 

بعد انتهائها من لعب دورها في مسرحية "هرولة" استقبلتني حنان حاج علي في غرفتها في الفندق في بروكسل. عندما يلتقي المرء بها, 
 يشعر تلقائياا بالقوة العقلية و الجسدية التي تشُع منها, هذه المرأة التي تدعو نفسها بناشطة فنية. تحكي مسرحيتها عن امرأة تركض في

وت و رتاقب شوارع هذه المدينة في الوقت الذي يفقُد به جسدهاا طاقته. تشاركنا أيضاا هواجسها. امرأة محجبة و ممثلة مسرحية شوارع بير
تروي هواجسها على المسرح؟ نعم, عندما نقابل حنان حاج علي, فإن هذا ممكن؟ ولدن في لبنان و درست المسرح خفيةا عن والديها لسنوات 

تها الوحيدة في هذه المسيرة هي جدتها. اليوم, تصعد على المسرح مرتديةا حجابها لتكرم ذكرى جدتها, تلك اإلمرأة عديدة, و كانت شريك
القوية. و من خالل قطعة القماش هذه, تريد حنان نزع الحجاب الذي يمثُل أمام أعيننا و يدفعنا للجهل. هي تكسر المحرمات و تتحدث عن 

واضح على المسرح. لقد كانت المحادثة مع حنان مثريةا للغاية و كان ل بد إذاا من أخذ صورة رمزية.  الجنس و الدين و السياسة بشكل
 تمثل صورتها األمل و هذه الرغبة الجامحة بالتعلم و المشاركة و الحياة. إن تشجيع حنان لجمهورها على النفتاح على الثقافة و المعرفة

ي.  من أجل عالم أفضل, هو ماراثونها اليوم
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 العلم قوة :العنوان

 مادلين نصر المؤلف:

 (مصر)المنيا, صعيد مصر :مكان الصورة

عيش فى قرية فى صعيد مصر. و يعتبرحرمان البنات من الميراث الشرعى ومن التعليم من العادات الشائعة لدينا. كذلك تحرم البنات أ
من تلقي العالج المناسب في حال مرضهن, كما أنه ليس لهن حق اختيار شريك حياتهن أو التعبير عن آرائهن. تتعرض الفتيات كذلك  

 . هكذا إذاا, نشأت في بيئة ل تراعي حقوق المرأة, و لطالما كان حلمي هو التعليم ألنه بوابة المعرفة. للختان والزواج المبكر

ُحرمت من التعليم وتزوجت بمن اختاره لي أهلي ليشاركنى حياتى دون أعرفه سابقاا أو حتى أن يكون لي رأي في اختيار زوجي. إل أن  
لنساء و حقوقهن. طلبت منه أن أتعلم و وافق على ذلك, فبدأت بحضور دروس محو األمية, و القدر كنا بجانب إذ تزوجت برجل يحترم ا

 أنا أيضاا شجعته على التعلم فكنا نذهب سوياا للتعلم. حاول الكثيرون أن يقفوا بوجهنا و أن يعطلوا مسيرتنا بحجة أننا كبرنا و لطالما
 م معاا, و اجتزنا المتحانات. وجهوا لنا النتقاد و كلمات محبطة, و لكننا تحديناه

ل أستطيع أن أصف  مدى سعادتى و إحساسي بالفخر حين جلست بجوار زوجى فى لجنة المتحان فى المدرسة و استلم كل منا ورقة 
المتحان لحل الختبار.  أحسست و كأننا  نعزف موسيقى النتصار على الجهل, شعرت بالنتصار على األمية وعلى العادات والتقاليد 

 حّرم على البنات مجرد الجلوس بجانب األولد, إذ أن الختالط ممنوع. القديمة الموروثة التى ت

 لم نكترث بكالم الناس بل كنا مصممين على النجاح و بعد اجتيازنا المتحان بنجاح, استطعنا أن نغير حتى نظرة المجتم إذ أن أهل القرية
 أتوا ليشاهدونا و تحولت كلماتهم من السخرية إلى التهنئة. 

اا, ثم أكملنا تعليمنا حتى حصلنا على الشهادة العليا. نجحنا إذ
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 قانوناا, دون رخصة :العنوان

فاطمة الصابر المؤلف:

 (المغرب) الرباط :الصورة مكان

و قامت بالعديد من التحركات للعصيان المدني من أجل النساء و  1975إن هذه الصورة هي تحية لذكرى مناضلة ملهمة ولدت في العام 
من أجل حقوق اإلنسان و حقوق مجتمع الميم و الصور النمطية التي يتم تداولها في المجتمع و في النظام األبوي في المغرب. بيتي لشغر, 

لها الحركة البديلة للحريات القردية, حركة عالمية, نسوية و علمانية تدافع عن حقوق اإلنسان و الحريات الفردية في أسست مع صديقة 
بل قالمغرب. منذ إطالق الحركة, قامت بيتي بالعديد من الحركات و تم توقيفها في مناسبات كثيرة. و تم العتداء عليها جسدياا و جنسياا من 

ا تم التحرش بها على الفضاء اللكتروني و وجهت لها تهديدات بالقتل. و بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على كافة ثالثة رجال شرطة, كم
(, نددت بيتي بالتمييز القائم على الجنس و بالعنف الموجه ضد النساء 2017نوفمبر/تشرين الثاني  25أشكال العنف الموجه ضد النساء )

افير العامة في الرباط. و ردت السلطات باستنكار عملها و بالتحقيق معها . أردات من عملها هذا أن من خالل وضع طالء أحمر في النو
تحث المجتمع المغربي على اتخاذ تدابير عاجلة ضد العنف الموجه ضد النساء. تحويل هذا األداء إلى صورة فوتوغرافية هو تحية إجالل 

صورة حاملة لوحة ُكتب عليها تاريخ وضعها للطالء في النوافير العامة, و تاريخ استدعاء أوجهها لهذه المرأة الستثنائية. نراها في ال
الشرطة لها, و الجملة التالية:بدون رخصة"  
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 من ضحية لقائدة ُملهمة –شوفار المرأة المعنفة  :العنوان

ليرون بريير دانزيغر / شاهار تامير :المؤلفتين  

(إسرائيل)مدخل قصرالعدل في تل أبيب  ة:مكان الصور

مرات. تم تدبير زواجها و لم يكن لها أي خيار آخر  7عاماا من رجل  لم ُيسمح لها بلقائه سوى  21تزوجت فيريد أوفاديا عندما كان عمرها 
سدية تعرضت لإلساءة النفسية و الجإل أن تتزوجه, كما تنص العادات في المجتمع اليهزدي األصولي الذي ُولدت فيه. بعد عامين, و بعد أن 

على يد زوجها, تجرأت فيريد أخيراا على ترك منزلها و هي أم لطفل  بلغ من العمر عاماا واحداا.  ناضلت فيريد لمدة ثالثة أعوام لتحصل 
على الطالق )و هو فعلا نادر و شبه ممنوع في مجتمعها(. 

مجتمعها. شعرت فيريد بأنها امرأة حرة ألول مرة بحياتها, بإمكانها تحقيق أحالمها و ها و من اعتبارها فاشلة من قبل على الرغم من نبذ
 راختيارها بنفسها دون أن يختار لها أحد آخر حياتها. تابعت فريدي بتحطيم  السقف الزجاجي و سجلت في كلية الحقوق. اليوم, تقوم بماجستي

وعوية حول العنف الموجه ضد المرأة. في هذه الصورة نرى فيريد و هي تتخذ في الدراسات الجندرية و تنظيم العديد من األنشطة الت
وضعية المنتصر أمام قصر العدل في تل أبيب و هي تنفخ الشوفار*.  هكذا و بفضل نشاطاتها, تردد فيريد أصوات النساء الذين ل يستطيعون 

 الكالم, كما كانت هي في الماضي. 

اليهود سابقاا  أثناء الحتفالت الدينية كإشارة على بدء المعركة, أو كدعوة لإلصالح أو حتى أمل للخالص. *الشوفار هو أداة كان يستخدمها 
هر تشرين في الروزنامة اليهودية.أما اليوم فهي أدارة تستخدم اثناء احتفالت رأس السنة و في ش


