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سسة العربيَة للحريات والمساواة ،بمساعدة هاينريش بول ستيفتونغ الماليّة – مكتب الشرق األوسط،
ت ّم إنتاج هذا العدد في المؤ َ
ّ
بيروتّ .
توجهات المؤسّسة.
إن اآلراء المعبّر عنها في هذا العدد هي آراء الكتاب الخاصة لذا ال تعكس بأي شكل من األشكال ّ

كلمة الشّكر

ينمو هذا العدد من جهود مجموعة من األكاديميّيناات والفنانيناات والنشطاءاالنّاشطات الذّينااللّواتي ندين
لهم ّ
الرعاية
اهن بالكثير .نحن ممتنّتان لجميع الذينااللّواتي ساهمواان في تقدّم هذه المجلة وازهارها من خالل ّ
مستمرة.
ال
ّ
نحن ممتنّتان النهائيّا إلى مجلسنا االستشاري المر ّكب من انجيليكا أروتيونوفا ،أريان شاهفيسي ،ابتهال محادين،
إليزابيث ارمسترونغ ،فاطمة صديقي ،إصالح جاد ،خلود محضاوي ،نادية العلي ،سحر مندور ،وسمر حبيب،
سريعة والدعم الذّي
سدن صفات نحاول تعزيزها من خالل مجلّتنا .نحن نقدّر بال حدود االستجابة ال ّ
اللّواتي تج ّ
قدّمنه بشأن آفاق المجلة .ك نادية على النّقاش الذّي ال يقد ّر بثمن على الطاولة المستديرة عن ممارسة التضامن،
وعلى ورشة العمل عن جمع الروايات الشفوية التّي قدّمتها ،وكذلك على النّقاش المعنون "جندرة الصراع
الكردي التركي ومحاوالت السالم ".شكرا لك أريان على جهدك الدؤوب في تعزيز عمل كحل وعلى ما أكثر
من ذلك.
محررة استشارية لهذا العدد.
طوعت مهاراتها ك ّ
امتناننا الواسع يذهب إلى سوسن عبد الرحيم التّي ّ
ي.
نشكر مترجمتنا األولى ،لين هاشم ،على عملها الذّي يم ّكن كحل من تعزيز اللغة العربية كلغة لإلنتاج المعرف ّ
نحن ممتنّتان أيضا لمايا ع ّمار ،ريبيكا صعب سعادة ،ورؤى الصغير لتوفير ترجمات إضافية.
نحن مدينتان للنساء اللّواتي وافقن بكرم على المشاركة في مجموعة التركيز وراء الحديث عن التحديات التّي
تواجهها عامالت المنازل المهاجرات في لبنان ،والذّي نشر في قسم "أحاديثّ ".
لكن منّا هائل الشكر :جي ّما،
روز ،ماال ،ميريم ،وجوليا .نحن نقدّر الوقت ،الجهد ،و -األهم من ذلك  -الثقة الت ّي منحتنّنا إيّاها.
ّ
نصوصهمان في هذا العدد متعة هائلة .لذلك نشكر عبيرة
كان العمل مع الكتاباكاتبات الذينااللّواتي نشرت
خان ،شانط ،ديما ناصر ،هيذر جابر ،سارة عبد ،شيرين أبو النّجا ،شهد أبو سالمة ،تانيا الخوري ،ماثيو غانييه،
وإ.س.ك .بريرانا .شكرا كذلك لجي ّما ،روز ،وماال على الشهادات.
ّ
عملهمان الرائع ،والذّي بدونه ما كان هذا العدد ممكنا .كانت
نتقدم بخالص الشكر لمراجعياات األقران على
مالحظاتك ّ
مان أساسية في تشكيل المنتج النهائي .نحن ممتنّتان لعالء حجازي ،انجي عبد المنعم ،شارلوت كارم
ألبرشت ،سينثيا الخوري ،ديمة قائدبيه ،دينا جرجس ،إيزيس نصير ،كاثرين هولز ،كنزة يوسفي ،الرا ديب،
لين هاشم ،ماي حبيب ،نادية العلي ،نيكول خوري ،راشيل كابالن ،سلمى شاش ،نسرين الشاعر ،سوار مسنّات،
ّ
معكن في المستقبل.
سوزانا غاالن ،وزينة زعتري .ونحن نتطلع إلى التعاون

يذهب امتناننا الكبير إلى مص ّممة موقع الواب ومستشارتنا في اإلعالم االجتماعي شانتال بارتاميان ،وإلى
خبرتها التّي تعود بالفائدة على وجودنا على االنترنت.
نحن نقدّر المساهمات السخية من الفنانة راوند عيسى ،الواردة على غالف وموقع هذا العدد.
صوتية :الهيئات السياسية
كما نشكر ماريا فردريك مالمستروم على النقاش المعنون "المجاالت الحيوية ال ّ
المصرية".
نشكر مجموعة ديكتافون على عرض أداء الفيديو القائم على البحوث في حفل إطالق هذا العدد من كحل .كما
نشكر  Stationالتي وفرت لنا المكان لهذا الحدث.
نودّ أن نشكر مكتب الشرق األوسك لهاينريش بول ستيفتونغ في بيروت على تقديم الدعم المالي المتواصل منذ
ّ
المنظمة.
بدايات كحل .على وجه الخصوص ،نود أن نشكر نور بعلبكي التي كانت نقطة تواصل مرجعية مع
نحن ممتنّتان على دعم تحالف الصحة العالمي للمرأة  ،IWHCوكذلك على دعم ماماكاش .MamaCash
من الصعب ذكر ك ّل مجتمع كحل الذّي أظهر دعمه الالنهائي من خالل حضور فعالياتنا ،ومشاركة محتوانا
على وسائل االعالم االجتماعية ،وتبادل األفكار معنا ،وأكثر من ذلك .شكرا لكم على دعمكم الذّي ال يقدّر بثمن.
فريق كحل،
غوى صايغ ورؤى الصغير

