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ا                          ًا ظل حاضرًا فيهم ة الفرنسية وجه ة والساحة الثقافي دت الصحافة العالمي رو، فق بوفاة فرنسواز جي
ة              رن، من تأسيس مجل ام       " االآسبرس "اآثر من نصف ق ا ع ّلم اول   ١٩٥٣ورئاسة تحريره ى تس  ال
ر من خمسة      فوزارة الثقافة، وصوًال الى تأليف اآث       ١٩٧٤وزارة تعنى بشؤون المرأة في فرنسا عام        

وعشرين آتابًا، فعودًة الى الصحافة عبر زاوية للنقد التلفزيوني اآسبتها طابع االفتتاحية في اسبوعية               
وقد توفيت جيرو البالغة السادسة والثمانين صباح امس االحد في المستشفى            ". لو نوفيل اوبسرفاتور  "

االميرآي في نويي، في ضاحية باريس، اثر تعرضها لسقطة،
 .ج في الدماغ ما لبث ان ادخلها في غيبوبة، على ما اعلنته ابنتها بارتجا

ة             ى آتاب ا عل ى مواظبته ا، باالضافة ال داد آخر آتبه ى اع  وآانت حتى حصول هذه الحادثة منكبة عل
رو ساعدت              . مقالها االسبوعي  رئيس الفرنسي جاك شيراك ان جي ال ال ا، ق ى وفاته ه عل وفي تعليق ل

ر    .  حديثة تؤمن بالمساواةفرنسا على ان تصبح دولة  رو اآث ادات جي واعتبر شيراك، الذي طاولته انتق
ى  ة ترمز ال رة، ان الراحل ع"من م ي المجتم امًال ف ا آ رأة للعب دوره دت فرنسواز ". طموح الم ول

ا                ١٩١٦جيرو عام    د والدته  في جنيف في عائلة اختلطت فيها الجذور الروسية والترآية، وحملت عن
.اسم فرانس غورجي

دها،                   واتسمت حياتها بالعصامية، اذ اضطرت الى ترك المدرسة في عمر الرابعة عشرة اثر وفاة وال
ة مالحظة                 وعملت بائعة في مكتبة وسكرتيرة، ثم دخلت مجال الصناعة السينمائية حيث شغلت وظيف

ة  سيناريو الى جانب مخرجين آبار، وال سيما منهم جان رينوار، قبل ان تعمل مساعدة مخرج وآا                  تب
يناريو ة            . س ي حرآ ت ف ى فانخرط ا االول ن مهنته رفها ع ة ص ة الثاني رب العالمي دالع الح ن ان لك

ازي  ة االحتالل الن ى نهاي ي السجن حت ا ف تابو وبقائه د الغس ى ي ا عل ى اعتقاله ا ادى ال ة، مم . المقاوم
وت الصحافة  ي آهن ذ ف ر اذ دخلت عندئ د التحري رو بع ة لفرنسواز جي والدة الثاني لتصبح وجاءت ال

.بسرعة آبيرة الكاهنات فيه
ة   ان مجل ى الصحافة آ رو ال دخل جي ل" وم ى  " اي ف ال ين الزاري ا صاحبتها ايل ي دعته ائية الت النس

وصحف  "  سوار -فرانس  "وظلت في هذا المنصب، الى جانب مساهمات في يومية          . رئاسة تحريرها 
امرة  ١٩٥٣اخرى، حتى عام     رو بجان جاك سرفان     التي جمعت ج  " االآسبرس "، حين بدأت مغ  -ي

.شرايبر، في عالقة امتازت باقسى درجات المهنية وان اتسمت بالكثير من الحميمية
ا او                         ية، ان في شكلها واسلوب عمله اريخ الصحافة الفرنس  وقد شكلت هذه المجلة محطة مهمة في ت

ل اقتباس لهذه   في فرنسا، وربما او   " نيوز ماغازين "اول  " االآسبرس"فكانت  . في مضمونها السياسي  
ا آانت                   الصيغة االميرآية خارج الواليات المتحدة، وساهمت بذلك في تحديث الصحافة الفرنسية فيم

ديس         ار من واء بي ت ل ية تح ة الفرنس ديث السياس ى تح ًا ال عى ايض اري  -تس زعيم اليس رانس، ال .  ف
ديس    شرايبر ورئاسة تحرير فرنسواز جيرو آل معارك م        -فخاضت المجلة بادارة سرفان      رانس  -ن  ف

ونس والمغرب                    د الصينية وت ه لوضع حد لالستعمار الفرنسي في الهن ا معرآت وحين  . وال سيما منه
ت     ر، تحول رب الجزائ دلعت ح برس"ان ت      " االآس ية وفتح ة الفرنس ة الكولونيالي د السياس رًا ض منب
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دة "الكثير من الخبطات الصحافية واالختراعات، ولعل اشهرها هو تعبير        ه   " الموجة الجدي ذي اطلقت ال
ن      رات م ه، وخّرجت العش و ورينيي ودار وتروف واء غ ددة تحت ل ية المتج ينما الفرنس ف بالس للتعري

ام    " االآسبرس "وظلت تسهر على    . ا بعد نجوماً  الصحافيين والصحافيات الذين اصبحوا في م      ى ع حت
ى        ١٩٧٤ ديا السلطة  "، حين دعاها فاليري جيسكار ديستان المنتخب حديثًا لالنضمام ال ، حسب  "آومي

ة      . العبارة التي استعملتها هي نفسها عنوانًا لكتابها عن تلك التجربة          فتسلمت حقيبة مستحدثة في حكوم
.ون النسويةجاك شيراك خصصت للعناية بالشؤ

اواة                        وزارة، قالت ان المس ذه ال ا في ه  وحين سئلت عن معنى المساواة بين الجنسين التي سعت اليه
.ستكون قد تحققت حين نرى امرأة غير آفية في منصب مهم

ام    ى ع ار حت ون ب ة ريم ي حكوم ة ف ت وزارة الثقاف يراك، تول اك ش تقالة ج د اس اال ان . ١٩٧٧ وبع
كار د جيس ي عه ا ف ام توزيره ران ع وا ميت دها ترشيح فرنس م يحل دون تأيي تان ل د . ١٩٨١ ديس وبع

ام               ى الصحافة ع دير            ١٩٨٣انقطاع دام تسعة اعوام، عادت ال ال، م ل    " بطلب من جان داني و نوفي ل
رفاتور ة    "اوبس ن تجرب ه م ن معاوني ر م ع الكثي ي م برس"، اآلت رفان   " االآس رو وس د جي ي عه  -ف

ديرتي   آانت المغامرة غريبة   . "شرايبر بعض الشيء، قال دانيال امس في تعليقه على وفاتها، آانت م
".وصارت تعمل تحت ادارتي" االآسبرس"في 

يدة الصحافة الفرنسية        ) وخصوصًا للصحافيين العرب    ( لكن الدرس االبلغ      رو، س ول جي ان في قب آ
ث خلف      وني، حي د التلفزي ة النق اء بزاوي ابقة، االآتف وزيرة الس ر وال ة التحري ر  ورئيس ب الكبي ت الكات

ًا لتحوالت المجتمع                 . المتوّفى آنئذ موريس آالفيل    ا مرقب ة التي جعلته ذه الزاوي ومع مواظبتها على ه
ى  رو عل ًا آخر، انكبت جي ة حين ًا والمتعقل ية، الالذعة حين رًا الطالق المواقف السياس الفرنسي ومنب

ر من      . تقريبًاالكتابة لمتعتها الخاصة، فدرجت على اصدار آتاب جديد آل سنة            وصرفت الجزء االآب
و                ى غرار الشاعرة ل  -اهتمامها آكاتبة على الشخصيات النسائية التاريخية المعروفة او المغمورة عل

ه،    الر وملهمت تاف م روف غوس يقي المع ة الموس الر، زوج ا م ه او ألم يقة نيتش لومي عش درياس س ان
.آارل مارآس" زوجة الشيطان"وجيني مارآس، 

رأة        ولعلها في     رة لشؤون الم أّول وزي م    . ذلك آانت تحاول ان تستكمل عملها آ يبقى ان االنجاز االه
ا                   ه في حياته ذي مثلت اذا ُآتب    . لفرنسواز جيرو في مجال تحرر المرأة آان على االرجح النموذج ال ف

ا                    ان اداءه ا، ف  في   لها، على ما قالت، اال تحتك بسلطوية ذآورية، ال في حياتها الخاصة وال في مهنته
رأة آسب            ة الم ة للتحقق وان حري اواة قابل الحقلين معًا آان واحدًا من البراهين الساطعة على ان المس

 .للمجتمع
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