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افتتاحية العدد
الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح

رحل فارس الديبلوماسية العربية  وخلفه يتسّلم المشعل ..
في عالم الصحافة الذي نهلنا منه تعّلمنا أننا ال نسأل عن القطار الذي يأتي في موعده 
وإنما عن القطار الذي ال يأتي في موعده. بمعنى أن مهمة اإلعالمي األولى البحث عن 

النقائص وتسليط الضوء عنها ولفت األنظار إليها.
فالصحافة ال تقل للمحسن أحسنت وإنما تقول للمسيء أسأت ويجب أن تكون 

محسنا.
هذه  في  أنني  غير  التحريري  فريقنا  إليه  ونوّجه  به  ونعمل  وخبرناه  عرفناه  هذا  كل 
صرح  عن  أتحّدث  وأنا  القواعد  هذه  سأخالف  الكريم-  القارئ  –وليعذرني  االفتتاحية 
ديبلوماسي عربي استحق عن جدارة لقب "عميد الديبلوماسية العربية وفارسها" هو 
وشهادة  حق  كلمة  هو  المقال  هذا  أن  إذ  الصباح.  الجابر  األحمد  صباح  الشيخ  الراحل 

للتاريخ قبل أن يكون مقاال صحفيا علميا.
وألن مدح األموات ال يعّد مدحا إنما هو حديث عن مناقبهم فأعتقد جازما أن األمة 
العربية المشتتة أصال فقدت شخصية مجّمعة تميزت بهدوئها وحكمتها ونال احترام 
الجيش  طرف  من  بالده  اجتياح  ألزمة  إدارته  في  خاصة  ذلك  وتجّلى  "األعداء".  حتى 
أكثر  حشد  في  ساعة   48 ظرف  في  نجح  حيث  الماضي  القرن  تسعينات  في  العراقي 
من ثلثي دول العالم كلها طالبت بصوت واحد تحرير الكويت. وهو الشيء الذي أناله 
التقدير من العراقيين أنفسهم حينها وبعد التحرير وإلى اليوم حيث يحسب له أنه لم 

يقسو على الشعب العراقي في ضعفه ووقف معه في مواقف كثيرة.
كما أن الراحل محل تقدير كبير من القطريين وهو الذي قام بحركة أدارت له رقاب 
األخيرة ما جعل  الخليجية  القمة  أعالم  بين  القطري من  العلم  بتّفقد  بدأ  العالم حينما 

ممثل قطر فيها يقّبل رأسه.
ومواقف الراحل الصباح تضيق بها هذه المساحة لكنها ال تضيق بها الكويت الدولة 
الصباح  األحمد  نواف  الشيخ  فيها  استلم  والتي  المنطقة  في  الفريدة  الديمقراطية 
والذي أكد مرارا أنه سيسير على نهج سلفه في تواتر سلس للسلطة وللمنهج وهذا 

ما يعّول عليه العرب جميعا لتبقى الكويت الدولة التي نعرف ويعرفها الحميع.
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دموية  غزوات  الغرب  يعتبرها  والتي  اإلسالمية  الفتوحات  منذ 
أراضي  استرداد  الغرب  يراها  والتي  الصليبية  الحروب  وبعدها 
مستعمرة والصراع بين الشرق والغرب لم ينته ولن ينتهي فقد 
ذبح  مع  وبشاعة  األيام  هذه  دموية  أكثر  نراها  أخرى  أشكاال  اتخذ 
معلم فرنسي ومقتل ثالثة آخرين على يدي مسلمين في فرنسا 

بلد الحريات وملجأ المضطهدين العرب على مر التاريخ.
اليوم الصراع يبدو فكريا في جانب من جوانبه وهو مقبول لحد 
يستغّله  لم  وإذا  والفكرية  السلمية  أطره  عن  يخرج  لم  إذا  كبير 
المتطرفون لدمغجة أفكار البسطاء كما يحدث في كل العمليات 
اإلرهابية في العالم وخاصة في الدول األوروبية التي كانت ضحية 
لشباب في عمر الزهور استقبلتهم واحتضنتهم وهاجروا للعمل 
فوجدوا أنفسهم فريسة ووقودا وحطبا في قضايا ال تعنيهم وال 

يفقهون أبعادها وهم اليدركون لما يقتلون وفيمن يقتلون.
في المحّصلة العرب ليسوا شرا كلهم ففيهم الماليين منهم 
مبّجلون ومحبوبون في أوروبا ولديهم فضل كبير على ازدهارها 
من  اآلالف  ففيها  كلها  خيرا  ليست  فأوربا  المقابل  في  ولكن 
االيديولوجي  الحقد  حاملوا  وفيها  للعرب  المعادين  المتطرفين 

والديني على المسلمين والعرب.
إن الخوف باعتقادي ليس من الشر والخير في حد ذاتهما فهما 
من  الحقيقي  الخوف  لكن  موجودة  الحياة  مادامت  موجودان 
المتأبطين شرا الذين يقتلون ويرهبون الناس بأيديهم وأفكارهم 

ويفسدون العالقات بين الدول و الحضارات واالديان.



شيعت دولة الكويت الشقيقة أميرها الرابع عشر الشيخ صباح 
بفارس  ولّقب  االنسانية  بأمير  وصف  الذي  الصباح  الجابر  األحمد 
91 عاما واستقبلت أميرها الجديد   الديبلوماسية العربية عن سن 
الشيخ نواف األحمد الصباح مرسوما وولي عهده مشعل األحمد 

الصباح .
تاريخ استالم الشيخ صباح األول   1756 أنه منذ عام  والمالحظ 
الحكم في البالد  كان يتم تحوّل السلطة بسالسة كبيرة تنم عن 
تحولت  حكامه.حتى  حول  متناهي  ال  والتفاف  كبير  شعبي  وعي 
الملكية  بين  جمعت  المنطقة  في  فريدة  دولة  الى  الكويت 
الدول  مصاف  في  بالكويت  حّلق  فريد  تناغم  في  والديمقراطية 
الكبرى ديمقراطيا وكانت من أوائل الدول العربية التي اتخذت من 

الديمقراطية وسيلة للحكم.
واليوم والكويت تعيش بين عهدين ال يالحظ المتتبع لحال البلد 
أي تغيير سلبي ينتج عادة عن انتقال السلطة فالمناخ السياسي هو 
نفسه والمسار االقتصادي يشق طريقه مترجما استمرارية الدولة 

ايمانا من الحكام الكويتيين أن االشخاص زائلون والوطن باق.
ملفا  تخصص  أن  التحرير  ادارة  ارتأت  »الضفتين«  مجلة  في 

كامال لهذا التحول في الكويت ملقين الضوء عن فترة الراحل 
الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح وما شهدته من انجازات 

الشيخ  ومحطات وتحوالت مكتشفين ومستكشفين عهد 
الشيخ نواف األحمد الصباح مرسوما  وولي عهده مشعل 

األحمد الصباح.
ويشاركنا في هذا الملف ويؤثثه معنا ثلة من الكتّاب 
الكويتيين والعرب وهي شهادات ستبقى للتاريخ وهو 

ما نسعى له مع الكويت ومع غيرها من الدول..
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منارة الخليج بين عهدين

ملف
خاص
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المرأة  تفي  لن  قطعا  هي  سأخطها  التي  الكلمات  هذه 
و  الزوجة  والمرأة  إالم  المرأة  عن  نتحدث  أن  لنا  فكيف  حقها 
التي تغنى بها الشعراء  المرأة األخت في بضع كلمات وهي 

وهي التي حملت السالح وناضلت لتحرير الشعوب .
المجتمع  أنها  بل  يقال  كما  المجتمع  نصف  ليست  المرأة 
كله وبدونها تستحيل الحياة بل انها في كثير من الحضارات 

مقدمة على الرجل .
النسوي  العالم  نلج  أن  أردنا  الضفتين"  مجلة"  في  نحن 
النساء  من  نخبة  عن  الضوء  سلطنا  حيث  النجاح  زاوية  من 
الناجحات في مجالهن ورافقناهم في مشاريعهن وتجارتهن 
أكثر  النجاح  القدرة على  المرأة لها  أن  وتعليمهن فاكتشفنا 
فاكتشفنا  العمل  مقّومات  لها  توفرت  ما  اذا  الرجل  من 

الوزيرة والطبيبة وسيدة اإلعمال والمبدعة واإلعالمية.
من  يتجّزأ  ال  جزء  وهو  فريد  العدد  هذا  في  به  قمنا  ما  إن 
امرأة  "مائة  وهو  فترة  منذ  عليه  نشتغل  متكامل  مشروع 
سيضيف  كتاب  في  يصدر  أن  نخّطط  والذي  رائدة"  عربية 

للمكتبة العربية وللتاريخ العربي الكثير.
إننا ندعو كل النساء الناجحات في أوطانهن وفي المهجر 
بسيرهن  مّدنا  أجل  من  المجلة  تحرير  بإدارة  االتصال  إلى 
ننجز  أن  فالهدف  مشروعنا  إلى  لنضيفهن  مشاريعهن  و 

العمل األضخم وهو "ألف امرأة عربية رائدة".
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فقدنا  الكبري..  الوطن  فقدنا  الرحيم..  واالب  الوالد  فقدنا 
األمة.. نعم فقدنا كل ذلك مع فقيد االمة الذي انتقل اىل جوار 
الجابر  االحمد  صباح  الشيخ  وعرابها..  االنسانية  قائد  ربه.. 
الصباح، طيب الله ثراه وأسكنه فسيح جنانه.. يف جنات الخلد 

بإذن الله..  
لقد افتقدت االنسانية  اليوم صباح االنسانية فقد كانت كلماته 
لها  كان  التي  الكلمات  تلك  له..  المثيل  بشكل  ومعربة  مخترصة 
تلك  واستكمل  الكويت  دولة  نهضة  كبرية  وقيمة  بصمة  وضع 
املسرية التي بدأها آل الصباح وقدمت الخدمات الجليلة عىل صعيد 
والثقايف  الفكري  املستوى  وأغنت  الوطن  هذا  ألبناء  الحرة  الكلمة 
لعموم فئات املجتمع الكويتي، وشكلت الكلمات التي نرشها الفقيد 
عىل مدى حياته العملية الحافلة باإلنجازات واألعمال املميزة نرباساً 
النهج  هذا  عىل  ويسري  يتجه  من  كل  يتوجب  التي  الحرة  للكلمة 
أن يتخذها قدوة له لتساعده عىل مواجهة القادم من األيام.. رجل 
قىض حياته لخدمة أبناء وطنه وحقق خالل مسرية حياته تلك أعىل 
املراتب  واملكانة الرائدة منذ بداية خروجه ملعرتك الحياة..  وكان 
فقيد االنسانية مثاالً وقدوة للكلمة التي التخاف يف الله لومة الئم.. 
إذا  الذين  للرجاء  الحقيقية  األفعال  مع  ومتوافقة  موزونة  كلمات 
قالون فعلوا. إذا فعلوا حققوا الخري العميم واإلنجازات الطيبة التي 

تعمل األثر البالغ يف حياة الشعوب واألمم.. 
إن اإلنسانية فقدت شخصية  انسانية من الشخصيات التي قلما 
بالعطاء..  الحافلة  العطرة  السرية  بمثلها،  صاحب  الزمان  يجود 
بلده فقط..  بلد.. ولم يستقر يف  اىل  بلد  من  وقىض حياته متنقالً 
فلم تكن أمتعته الشخصية يف الخزائن.. بل كانت يف حقيبة السفر 
التي تالزمه دوماً حقيبة تحتوي مالبس ملواجهة الشتاء، وحقيبة 
أخرى ملواجهة الحر.. يف البالد التي يتوجه اليها كل حسب ظروفها 
املناخية.. األمر الذي يشري اىل عدم ثباته واستقراره يف بلده.. ويشري 
اىل جهوده الساعية والدؤوبة لحل املشاكل والخالفات التي تنشأ 

يف العالم.. وخصوصا العاملني العربي واإلسالمي.. يف مبدأ يدل عىل 
أن الله حبا هذا الشخص لكي يخفف من معاناة اإلنسانية والدول 
املتخاصمة.. فساهم بكل قدراته يف البذل والعطاء.. لقد كان فقيد 
االمة صاحب السمو الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح شخصية 
املحلية واملصريية  القضايا  التعامل مع كافة  قيادية استثنائية يف 
لتقبل  والدولية.. فقد كان طيب الله ثراه منفتحاً وصدره واسعاً 
كل الظروف. كما إن الجهود التي بذلها فقيد االمة كان لها األثر 
الكبري عىل الصعيد الديبلومايس، وكانت محل تقدير من املجتمع 
الدويل.. ولها أثر إيجابي إلصالح ذات البني املنشود..  األمر الذي 
الذي  اللقب  هذا  اإلنساني  للعمل  قائداً  سموه  اختيار  يف  ساهتم 
يمنح ألول مرة عىل مستوى العالم لرئيس دولة.. ومما ساهم يف 
هذا اللقب مساندة دولة الكويت يف دعم دور األمم املتحدة يف جميع 
الغري  البادرة  تلك  األرض،  بقاع  جميع  يف  تبذلها  التي  جهودها 
الخرّي  اإلنساني  العمل  بأن  للشك  مجاال  اليدع  بما  تثبت  مسبوقة 
الذي يقوم به سموه كان مثاالُ وقدوة ألبناء شعبه الذين يقتدون 
بسموه يف حياتهم اليومية املعتادة.. والتي يبذل فيها هذا الشعب 
الخري والعمل الطيب الذي يصل مداه إىل جميع أنحاء املعمورة..  
يوماً  تثبت  ثراه  الله  طيب  الفقيد  بها  قام  التي  اإلنجازات  إن 
العمل  وأسلوب  السياسة  دعائم  وتعزيز  إلرساء  يوم حرصه  بعد 

الديبلومايس الذي دأب عليه الكويتيون عىل مر الزمن.. 
إن تعازينا القلبية الحارة نوجهها لالمتني العربية واإلسالمية 
بفقدنا للوالد القائد.. وفقدنا للوطن التليد.. وفقدنا لألمة الحقيقية.. 
فرحمة الله تعاىل عىل فقيد اإلنسانية شيخنا صباح األحمد الجابر 

الصباح طيب الله ثراه.. واسكنه فسيح جنانه. والله املوفق.

د. عيسى محمد العميري
كاتب كويتي

Dr.essa.amiri@hotmail.com

عام  الجهراء  مدينة  يف  الصباح  أحمد  صباح  الشيخ  ولد 
1929، وهو االبن الرابع للشيخ أحمد الجابر الصباح ) أحمد 

األول(، والدته منرية عثمان السعيد العيار.
أوفده  حيث  بالكويت  املباركية  مدرسة  يف  تعليمه  تلقى 

والده إىل الخارج للدراسة واكتساب الخربات .
تزوج الشيخ صباح يف العقد الثاني من عمره من الشيخة 
أن  بعد   1990 عام  توفيت  التي  الصباح  سلمان  بنت  فتوة 
الديوان  رئيس  الصباح،  نارص  هم:  أبناء  أربعة  له  أنجبت 
البالد،  يف  األعمال  رجال  أكرب  أحد  الصباح  وحمد  األمريي، 
التي  سلوى  الوحيدة  وابنته   1969 عام  تويف  الذي  وأحمد 

توفيت ايضاً عام 2002.

مبادراته ومواقفه
2007 تربع الشيخ يف القمة الثالثة ملنظمة  u يف نوفمرب 

أوبك التي عقدت يف العاصمة السعودية الرياض بمبلغ 150 
املتصلة  العلمية  البحوث  يمول  برنامج  لدعم  دوالر  مليون 

بالطاقة والبيئة والتغري املناخي.
الحياة  الكويت صندوق  أنشأت دولة   2008 يف  ماي   u

الكريمة وساهمت بمبلغ 100 مليون دوالر يف هذا الصندوق 
ملواجهة االنعكاسات السلبية ألزمة الغذاء العاملية عىل الدول.

دعم  مبادرة  صباح  الشيخ  أطلق   2009 جانفي  يف    u

وتشجيع املرشوعات الصغرية واملتوسطة خالل مؤتمر القمة 
قدره  برأسمال  واالجتماعية  والتنموية  االقتصادية  العربية 
مليارا دوالر، كما مهدت املبادرة لتحقيق املصالحة بني قادة 

الدول العربية من خالل تعزيز األجواء اإليجابية.
مؤتمر  خالل  صباح  الشيخ  أعلن   2012 جويلية   يف   u

قمة االتحاد االفريقي عن تربع دولة الكويت بتكاليف تجهيز 
بجميع  االفريقي  لالتحاد  العامة  للمفوضية  الجديد  املقر 

الشيخ الراحل 
صباح أمحد الصباح  

مسرية  طويلة 
وحمطات متميزة

فقدنا الوالد،
فقدنا الوطن،
فقدنا األمة..

منارة الخليج بين عهدين منارة الخليج بين عهدين
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مستلزماته يف العاصمة اإلثيوبية أديس أبابا.
مبادرة  بالده  أطلقت   2016 أفريل  يف   u

األمم  برعاية  اليمنية  السالم  مباحثات  الستضافة 
لضمان  مبارش  بشكل  األمري  وتدخل  املتحدة 

نجاحها.

أهم مناصبه واألحداث التي 
عايشها

اللجنة  يف  عضواً  ُعنّي   1954 عام  يف   u

إليها تنظيم مصالح  التي عهد  العليا  التنفيذية 
الحكومة والدوائر الرسمية.

االجتماعية  الشؤون  لدائرة  رئيساً  ُعنّي   1955 عام  يف   u

والعمل.
u يف عام 1957 أُسندت إليه أيضاً رئاسة دائرة املطبوعات 

والنرش.
وعالوة عىل ذلك، كان يهتم بالقضايا االجتماعية وعمل عىل 
تنظيم  عىل  عمل  كما  للمواطنني،  املالئم  العمل  فرص  توفري 
العمالة الوافدة وخاصة يف فرتة ما بعد انتاج النفط يف الكويت.
تم يف عهده إصدار الجريدة الرسمية للكويت تحت اسم 
وإصدار  الرسمية،  الوقائع  كافة  لتسجيل  اليوم«  »الكويت 

السياسية  الصحافة  شجع  الذي  والنرش  املطبوعات  قانون 
وكفل حريتها يف حدود القانون.

1961 وبعد استقالل دولة الكويت، تم تشكيل  ويف عام 
الحكومة األوىل وتحولت الدوائر إىل وزارات وعني فيها وزيراً 
لإلعالم. كما كان عضواً يف املجلس التأسييس الذي كلف بوضع 

الدستور .
ويف عام 1963 عني وزيراً للخارجية ورئيساً للجنة الدائمة 
ملساعدات الخليج وظل يف هذا املنصب ملدة 40 عاماً. وبحكم 
منصبه الوزاري أصبح عضواً يف مجلس األمة الكويتي، وهو 
أول من رفع علم الكويت فوق مبنى هيئة األمم املتحدة لدى 

املوافقة عىل االنضمام إليها 1963.
ومن خالل توليه منصب وزير الخارجية ورئيس اللجنة 
الدائمة ملساعدات الخليج قام بإعطاء امُلنح املالية دون مقابل، 
وقد شملت مساعدات اللجنة اليمن الجنوبي واليمن الشمايل 

وسلطنة عمان وجنوب السودان.
ويف عام 1972 ساهم يف إبرام اتفاق السالم بني شطري 

اليمن لوقف الحرب األهلية بينهما.
عمان  سلطنة  بني  ناجحة  وساطة  توىل   1980 عام  ويف 

وجمهورية اليمن لتخفيف حدة التوتر بينهما.

كان األمري صباح يعاني من متاعب يف القلب حيث سبق أن 
خضع لعملية جراحية يف القلب شملت تركيب منظم لنبضات 
القلب منذ عام ،2000 كما خضع لعملية جراحية يف الجهاز 

البويل عام 2007 يف الواليات املتحدة.
صباح  الشيخ  الراحل  الكويت  أمري  أن  التاريخ  سيذكر 
عن  دفاعه  يف  وشجاعة  تاريخية  مواقف  له  كانت  األحمد، 
الدول العربية ، فعندما كان وزيرا للخارجية، التقى الرئيس 
الراحل جمال عبدالنارص خالل العدوان اإلرسائيىل عىل مرص 
بالكامل ىف هذه  الكويت تدعم مرص  أن  له  1967 وأكد  عام 
 55 67 بمبلغ  األزمة، كما ساهمت الكويت وقتذاك ىف حرب 
مليون دينار كويتى ىف إطار مؤتمر القمة العربى الذى عقد ىف 

الخرطوم ىف أوتعام 1967.
باألمم  الراحل  الكويت  أمري  مواقف  أبرز  ما    u

املتحدة؟
تال خطاب الكويت بعد قبول األمم املتحدة لعضوية بالده 

عام 1963.
u ما موقف الشيخ صباح من األزمة الخليجية؟

قاد وساطة الحل منذ اليوم األول، وسبق أن تمكن من حل 
مشكلة سابقة عام 2014.

u ما موقف األمري الراحل من القضية الفلسطينية؟

كان يؤكد مركزية القضية الفلسطينية ويساندها.

تفقد العلم
لفت أمري الكويت الراحل األنظار من خالل قيامه بتفقد 
علم قطر قبل التقاط الصورة التذكارية لرؤساء وفود القمة 
الرياض، وغاب  التي أقيمت بالعاصمة السعودية  الخليجية، 

عنها أمري قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
الدول  قادة  اصطفاف  فعند 
أمسك  التذكارية،  الصورة  ألخذ 
لتفقد  قطر  بعلم  صباح  الشيخ 
أم  الصورة  إن كان ظاهرا يف  ما 
ال، وبعدها جاء سلطان املريخي 
رئيس وفد قطر، نيابة عن الشيخ 
الشيخ صباح  رأس  ليقبل  تميم؛ 
وعقب  قطر،  علم  تفقده  بعد 
اللقطات عمت حالة  تلك  انتشار 
من اإلشادة عىل وسائل التواصل 
الشعب  قبل  من  االجتماعي 
الشيخ  قيام  قدر  الذي  القطري، 

صباح بهذه اللفتة املعربة.

منارة الخليج بين عهدين منارة الخليج بين عهدين
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عرف الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح أمري دولة الكويت 
الدبلوماسية  “عميد  بلقب  بريطانيا  عن  االستقالل  منذ  الخامس 
ألربعة  بالده  دبلوماسية  قيادة  لتوليه  وذلك  الكويتية ”  والعربية 

عقود.
ولد صباح األحمد الصباح يف 16 يونيو)جوان( 1929، ويكون 

بذلك قد رحل عن الدنيا عن عمر ناهز 91 عاما.

الكبرية  املحنة  أثناء  بارزا  دورا  أدى  قد  األحمد  صباح  وكان 
التي مرت بها الكويت عام 1990، باحتالل الجيش العراقي لها، 
من خالل جهوده الدبلوماسية يف حشد الدعم الدويل لقضية بالده 

حينها بخربته الواسعة يف العمل الدبلومايس والسيايس.
أواخر  الكويت  أمري  منصب  الصباح  األحمد  صباح  توىل 
الصباح،  األحمد  جابر  األمري  وفاة  عقب   ،2006 يناير)جانفي( 

الراحل الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح 
»عميد الدبلوماسية الكويتية والعربية« : 

بسبب  حمطات مضيئة ومواقف خالدة السابق،  العهد  ويل  الصباح،  الله  العبد  سعد  تنازل  وبعد 
املرض.

ويحسب لألمري الراحل قيام بالده بأدوار دبلوماسية هامة لحل 
قطر وجاراتها،  بني  الكبري  الخالف  ذلك  يف  بما  املنطقة،  مشاكل 
لدول  املساعدات  لتوفري  باملانحني  خاصة  ملؤتمرات  واستضافتها 

مزقتها الرصاعات مثل العراق وسوريا.
وكانت منظمة األمم املتحدة قد كّرمت صباح الجابر الصباح يف 
9 سبتمرب 2014 بلقب “قائد العمل اإلنساني”، كما جرت تسمية 
الدولية  املنظمة  من  تقديرا  اإلنساني”،  للعمل  “مركزا  الكويت 

لجهودها وأمريها يف خدمة اإلنسانية.
وعانى األمري الراحل يف السنوات األخرية من املرض، وقىض يف 
عام 2019 أسابيع للعالج يف الواليات املتحدة، وعاد إىل هناك يف 
23 يوليو )جويلية(املايض  الستكمال العالج بعد جراحة خضع 

لها يف الكويت.
وأعلن قبل ذلك، يف 18 يوليو)جويلية( نقل بعض صالحيات 
أمري البالد إىل ويل عهده، نواف األحمد الجابر الصباح، البالغ من 

العمر 83 عاما.
الكويت  وبقيت  الدنيا،  عن  الخامس عرش رحل  الكويت  أمري 
ما  وكبح  الجوار  تهدئة  تحاول  مضطربة،  منطقة  يف  آمنة  واحة 

يطرأ من توترات، وحل اإلشكاالت بني األشقاء بالحسنى.
الثامن  القرن  منتصف  منذ  البالد  حكم  الصباح  آل  ويتوىل 
أمري  اختيار  أن  إال  الوراثي،  الحكم  نظام  من  الرغم  وعىل  عرش، 
البالد يخضع إىل عدة قواعد وأعراف إضافة إىل دستور البالد الذي 

ينظم عملية انتقال السلطة.

أمير الكويت الخامس عشر رحل عن 
الدنيا، وبقيت الكويت واحة آمنة في 

منطقة مضطربة

في عهده  سميت الكويت “مركزا 
للعمل اإلنساني”، تقديرا من المنظمة 
الدولية لجهودها وأميرها في خدمة 

اإلنسانية.

األمم المتحدة كرّمت صباح الجابر 
الصباح في 9 سبتمبر 2014 بلقب 

“قائد العمل اإلنساني”.

منارة الخليج بين عهدين منارة الخليج بين عهدين
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ودعت شعوب العالم الشقيقة والصديقة  أمري الكويت الشيخ صباح األحمد الصباح  بقلب حزين صادق  
ودمعة عني حارةعىل فراق قائد اإلنسانية بعد معاناة مع  املرض الذي لم يثنه تجاه عملة السيايس الداخيل 
والخارجي حتى وقفة يف ثنية الوداع . فارقنا وانتقل إىل جوار ربة إثناء رحلة عالجية يف الواليات املتحدة األمريكية

 صاحب االبتسامة األبوية  التي لم تبتعد عن محياه يف املواقف الصعبة  واألخوية .
الشيخ صباح ،  كان من أبرز القادة الذين سّطر لهم التاريخ إنجازات عظيمة عىل مختلف األصعدة  وكسب فيها الكثري 
من املواقف والتحديات السياسية واألمنية والعسكرية عىل املستويني االقليمي والدويل نال كثري من االلقاب الدولية التي 

عكست صفات شخصيته املحبوبة حيث كان لها األثر الطيب املستدام عىل البعد االجتماعي والسيايس واالقتصادي.
القادمون من وسط  أجدادهم  الحكمة  من  اإلدارة ورثت  السياسية وحسن  تاريخ مع  لها  ابن ألرسة  الشيخ صباح   
الجزيرة العربية والتي تعود أصولها إىل عشرية البجايدة من قبيلة عنزة الوائلية التي وسمت جبال ذي قارباالعتزاز العربي 

األصيل.
عىل  يمتهنون الغوص  تأسيسها  منذ  الكويت  سكان  صباح وهم  أرسة آل  الشقيقة  الكويت  دولة  يف  الحكم  توىل   
اللؤلؤ والتجارة البحرية بني الهند وشبه الجزيرة العربية، األمر الذي ساعد عىل تحويل الكويت 
إىل مركز تجاري يف شمال الخليج العربي وجعلها ميناء رئييس لكل من شبه الجزيرة 
العربية وبالد الرافدين وقد ظلت مهنة الغوص عىل اللؤلؤ العصب األسايس لالقتصاد 
الكويتي حتى عام 1946 حينما بدأت الحقبة النفطية بتصدير أول شحنة نفط.

ومن يتابع اإلحداث التي مرت بها منطقة الخليج العربي خالل القرن املايض 
يف  الكبرية  القليلة  السكانية  والرتكيبة  الجغرايف  الكويت  دولة  موقع  ويرى 
املتحدة  األمم  مستوى  عىل  واملساهمة  للمشاركة  املستمر  والطموح  اإلرادة 
الدوليني  واألمن  للسالم  بمناشدة  واإلسالمية  العربية  اإلقليمية  واملنظمات 
يدرك بان هذا الجهود  والفكر  السيايس والجيبولتيكي يحتاج  قوة وطنية 
وعقل اسرتاتيجي للتعامل مع املرسح السيايس واحداثه وتداعياته الرسيعة 

والغري متوقفة عن األمنية والعسكرية واالجتماعية .
 القادة الحكماء من أرسة الصباح وبعون من الله منذ التأسيس حتى 
واملحافظة  الكويتي  للشعب  والسعادة  الرفاهية  توفري  يف  نجحوا  تاريخه 
الكويت وتوفري  لدولة  والخارجي  الداخيل  السيايس  االستقرار  عىل 

العدالة االجتماعية ألبنائها. 
هذا  عىل  املتبادلة   والثقة  والشعب  القيادة  ومازالت 
الطريق حتى ودعنا عهد الشيخ صباح رحمة الله ليأتي 
عهدة  وويل  الصباح  األحمد  نواف  الشيخ  بعدة  من 

الشيخ مشعل األحمد الصباح.
من  وارتياح  وترحيب  وقبول  محبة  وبكل 
حب  بكل  الحياة  لتستمر  الكويتي  الشعب 

وأيمان وبناء لألوطان..
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الشيخ صباح
ال توفيه كلمات

نرثي صباح أم نثري أنفسنا 
بثقافة صباح

طيب  األحمد  صباح  السمو  صاحب  املرحوم  إن 
الله ثراه لم يكن أمري دولة مر بحكمه مرور الكرام 
أو وضع بصمات محدودة كانت شاهدا عىل حقبته 
بل كان صباح هو الصباح للكويت وهو شمس من 
شموس ثقافتها ونرباس سياستها وفنار حكمتها . 
بأساس  دشنت  الخارجية  الكويت  دولة  سياسة  إن 
من صناعته وبها نفتخر ورست باسرتاتيجته ونمت 
ال  الراحل  فمواقف  بتوجيهاته.   وازدهرت  بحكمته 
صحيفة  يف  او  مقال   يف  رسدها  او  حرصها  يمكن 
لهذا  العطرة  مسريته  صفحتها  تناولت  وان  حتى 
ذات معنى عميق وواسع  بكلمة بسيطة  اخترصها 
هي  فالكويت  جسدا  رثيناه  ثقافة  صباح  ان  وهي 
روح صباح وثقافة صباح هي روح الكويت وشعبها 
وذرفت  فراقه  عىل  حزينا  الكويت  علم  نكس  األبي. 
الشعوب دموعها برحيله سيعود علم الكويت يرفرف 
نواف  الشيخ  السمو  صاحب  سيدي  راية  تحت 
سمو  عهده  وأي  وسمو  الكويت  دولة  أمري  األحمد 
الشيخ مشعل األحمد ويل عهده األمني حفظهما الله 
ورعاهم وكيف ال وهم من كانوا سواعد صباح رحمه 
الله سائلني الله ان يوفقهم ويصلح بطانتهم وخري 

خلف لخري سلف .

سعود الحمادة
رجل أعمال كويتي

مساعد حسين المغنم
أكاديمي بإدارة اللوجستيات

كاتب صحفي ومحلل سياسي 
واستراتيجي من الكويت

د. فواز بن كاسب
باحث في الشؤن 

األستراتيجية واالمنية

الشيخ صباح االحمد رحمه الله  هو أّول وزير إعالم وثاني 
وزير خارجية يف تاريخ الكويت.وهو من ترأس وزارة الشؤون 
الفضل بعد  الزمن ويعود له  أربعة عقود من  الخارجية طيلة 
الله ثم من خالله يف توجيه السياسة الخارجية للدولة والذي 
أدار الكثري من امللفات وأعقدها يف املنطقة كان أبرزها الغزو 
العراقي الغاشم والذي استطاع بدوره البارز آنذاك حشد دول 

العالم لدعم الكويت.
عندما نتحدث عن الشيخ صباح األحمد رحمه الله فنحن 
نتحدث من لّقب بـ«شيخ الدبلوماسيني العرب والعالم« ومن 

لقب أيضا بـ »عميد الدبلوماسية الكويتية والعربية«.
فهل صاحب هذه األلقاب تكفيه بعض كلمات فما عارصه 
مجلد  منها  حدث  لكل  أصبح  الله  يرحمه  كثرية  أحداث  من 
خاص فما بال القارئ وكيف لنا حرص من عارص جل أحداث 
الخارجية يف  توليه حقبة وزارة  الساخن منذ  األوسط  الرشق 

عام 1963 
إي شيخ صباح  2020 وعن  عام  الله  يرحمه  وفاته  حتى 
أم  التنمية  صباح  الشيخ  أم  السياسة  صباح  الشيخ  أتحدث 
الذي  وهو  اإلنسانية  صباح  الشيخ  أم  الحكمة  صباح  الشيخ 
الله  رحم  الكلمات  تلك  أروقة  بني  وجوالت   صوالت  له  كانت 
إخوانه  يف  لنا  وبارك  جناته  فسيح  واسكنه  صباح  الشيخ 
صاحب السمو الشيخ نواف وويل عهده وشقيقه سمو الشيخ 

مشعل األحمد آملني لهم النجاح وداعني الله لهم التوفيق.

وداعاً قائد االنسانية ..

منارة الخليج بين عهدينمنارة الخليج بين عهدين

مجلةمجلة
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لم   – الله  رحمه   – األحمد  صباح  الشيخ 
يشّكل  كان  وإنما  فحسب،  للكويت  يكن 
اإلسالمية  واألمة  للخليج  كقائد  فّذاً  نموذجاً 
يرى  جعلته  نظر،  بُعد  يف  يتمتع  وكان  أيضاً، 
املستقبل، ويشكل له وضعاً من خالل تجاربه الطويلة طوال 

فرتة توليه الحكم يف الكويت.
 1955 عام  منذ  الراحل  األمري  سمو  خدمة  يف  بدأنا  ولو 
تلك  يف  والعمل،  االجتماعية  الشؤون  دائرة  مع  أي  وبدايته، 
الفرتة كانت هناك عقود نفط مع الرشكات األجنبية، وكان 
بتوظيف  البدء  الرشكات  هذه  إلزام  منصبه،  بحكم  دوره 
الكويتيني ضمن عقود عمل، ويف حال لم تجد الرشكة مواطناً 
كويتياً يشغل وظيفة عندها، يلزمها سموه ببدء البحث عن 
العرب، فإن لم تجد أحداً من العرب، يلزمها البحث عند الدول 
املايض،  القرن  من  الخمسينيات  فرتة  ويف  لذلك،  اإلسالمية. 
زادت هجرة األشخاص واألرُس للعمل يف الكويت، خصوصاً 
أنه كانت لديه رؤية يف إيجاد منظومة للعمل وحماية للعمال 

يف تلك الفرتة من الرشكات األجنبية.
الفرتة،  تلك  يف  الفلسطينية  القضية  علينا  يخفى  وال 
حيث إن الشيخ صباح سمح للفلسطينيني واليمنيني أيضاً 
دخول الكويت دون الحاجة لعمل إقامات، بل كانوا يكفلون 
عمل  عقود  ودون  الرشكات،  لكفالة  الحاجة  دون  أنفسهم 
للفلسطينيني خاصة، تضامناً وتعاطفاً معهم، وكان يعمل 
عىل هذا املنظور، ولم يتخىل عنهم، وبقي يدافع عن القضية 

الفلسطينية وقضايا األمة العربية إىل أن توفاه الله.
دائرة  أو  جهاز  ترأس  أن  إىل  املرحلة،  هذه  تجاوزنا  ولو 
الثقافة واإلعالم )دائرة اإلرشاد واألنباء(، وهي تمثل وزارة 
مجلة  العرب  سموه  أهدى  فقد  الحايل،  الوقت  يف  اإلعالم 
)العربي(، وكان يسميها - رحمة الله عليه - )هدية الكويت 
للعرب(، وهي مجلة الثقافة وإمداد الفكر العربي وتوجيهه. 
لذلك  املجلة،  هذه  أعداد  الفلسطينية  القضية  تصدرت  كما 
يحملها  كان  التي  والرؤية  باالقتصاد  الثقافة  ارتباط  فإن 

يف  الدولة  استقالل  بعد  سموه  رؤية  عززت  الفرتة  تلك  يف 
إذ  عقود،   4 ملدة  الكويتية  للخارجية  وترؤسه   1961 العام 
إن ارتباطه مع العالم الغربي واألجنبي أدى إىل إيجاد رؤية 
اقتصادية تمحورت يف الكويت، وتعززت أكثر عندما ترأس يف 

العام 2003 رئاسة مجلس الوزراء يف الكويت. 
والهدف األسايس يف ذلك هو منح املرأة الكويتية الحقوق 
السياسية وحقوق العمل واملساواة، وهذه املسألة لم تجرؤ 
عىل تحقيقها أي دولة يف منطقتنا، يف تلك الفرتة وإىل اآلن؛ 
املرأة  عليها  حصلت  كالتي  حقوق  عىل  املرأة  تحصل  لم  إذ 

الكويتية.
وعندما توىل دفة الحكم يف العام 2006 توجه إىل الرشق 
إيماناً منه بأن االقتصاد يأتي من الرشق إىل الغرب، وأسس 
مايل  مركز  )الكويت  تسمى  ومنظومة  أساسية،  قاعدة 

والتجاري  املايل  املركز  هذا  ينبع  من وتجاري(، 
لن  الكويت  ألن  املدى،  وبعيدة  ثاقبة  رؤية 

تستطيع املنافسة عىل املستوى الصناعي، 
وعوائده،  البرتول  يف  الله  حباها  ولكن 

الشيخ صباح األحمد لم يكن للكويت 
فحسب، وإنما كان يشّكل نموذجاً فّذاً 
كقائد للخليج واألمة اإلسالمية أيضاً

الرشق  لدراسات  طروس  مركز  لرئيس  مقال  يف 
الثيان يستذكر فيه أبرز مواقف األمري  األوسط - محمد 

الراحل الشيخ صباح األحمد:
 - الصباح  األحمد  صباح  الشيخ  األمري  سمو  أنعى 
رحمه الله - وأسأل الله أن يتغمده برحمته، الشيخ صباح 
كانت له أدوار كبرية يف منطقة الرشق األوسط، حتى إنه 
لعبها  التي  لألدوار  األوسط(  الرشق  أمان  سمي )صمام 
إبان حكمه يف املصالحة بني دول منطقة الرشق األوسط. 
الشيخ صباح األحمد له أدوار كبرية يف وزارة الخارجية 
األحمد  صباح  فالشيخ  الدبلوماسية،  عميد  أصبح  حتى 
تنموية  الكويت،  دولة  يف  داخلية  محلية  أدواراً  قدم 
األدوار  انعكست  الكويت،  رفعة  أجل  من  ونهضوية 
التي قدمها عىل املستوى الخارجي من أجل صلح البيت 
الخليجي، وأيضاً الصلح يف داخل منطقة الرشق األوسط، 
يف األزمة السورية وكذلك يف القضية الفلسطينية والكثري 
األدوار عندما  العديد من  القضايا، كونه لعب قديماً  من 
كان يف وزارة الخارجية ومنها الصلح يف أزمة اليمن إبان 

بها  قام  كثرية  أدوار  عن  عدا  النارص،  عبد  جمال  عهد 
دولة  لعبة  الصلح، وهذه  أجل  األحمد من  الشيخ صباح 
الكويت وهي الوساطة يف القضايا الخارجية والصلح مع 

الدول الشقيقة. 
وهنا نهنئ ونبارك لسمو األمري الشيخ نواف األحمد 
وهو خري خلف لخري سلف، ونسأل الله عز وجل أن يعينه 
بأدوار  يقوموا  أن  األحمد  مشعل  الشيخ  عهده  وويل  هو 
كبرية يف إكمال مسرية األمري الراحل يف األدوار الخارجية، 

وأيضاً عهد جديد يف داخل دولة الكويت. 
هذه  حول  الكريمة  اللفتة  عىل  مجلتكم  ونشكر 
الراحل  األمري  سمو  يف  االهتمام  هذا  وحول  اإلضافة 

والشأن الكويتي.

محمد الثنيان
رئيس مركز طروس لدراسات 

الشرق األوسط

د. عواد النصافي
أستاذ المحاسبة والتمويل

في الجامعة األمريكية الدولية

منارة الخليج بين عهدينمنارة الخليج بين عهدين

هذه  توجيه  وبالتايل  إيراداته،  من  الطائلة  الثروات  وإيجاد 
هذا  أن  كما  املركز،  لهذا  أسايس  مصدر  لخلق  اإليرادات 
خريجي  الكويتيني  للشباب  كبرية  عمل  فرص  يوفر  املركز 

الجامعات.
جامعة   20 من  أكثر  ترخيص  عىل  عمل  وباملقابل، 

لذلك،  الحكومية،  الجامعة  إىل  باإلضافة  خاصة 
 1955 الله – يف عام  كان توجه سموه – رحمه 
يتمثل يف  الذي  الدؤوب  بالعمل  الله  توفاه  أن  إىل 
حماية املصالح املحلية والخليجية، والسعي إىل 
رأب الصدع، وإيجاد حلول من خالل التفاوض 
والحوار، إذ لم يكن يؤمن باللجوء إىل القوة عند 

اتخاذ أي قرار، بل بالحوار فقط.
هذه القضايا عززت من دور سموه وبالتايل 
والتي  اإلنسانية«  »قائد  لقب  عىل  حصوله 
تجاوزت  التي  العمل  سنوات  طوال  مثلت 
به  وأكرَم  يستحقه  لقب  وهو  قرن،  النصف 

الكويت والكويتيني.

كان توجه سموه – رحمه اهلل – في عام 
1955 إلى أن توفاه اهلل بالعمل الدؤوب 

الذي يتمثل في حماية المصالح المحلية 
والخليجية، والسعي إلى رأب الصدع.

عندما تولى دفة الحكم في العام 
2006 توجه إلى الشرق إيمانًا منه بأن 
االقتصاد يأتي من الشرق إلى الغرب، 

وأسس قاعدة أساسية، ومنظومة 
تسمى »الكويت مركز مالي وتجاري«

الشيخ صباح األحمد صمام أمان الشرق األوسط
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منارة الخليج بين عهدين منارة الخليج بين عهدين

تقّلد  الشيخ نواف األحمد الجابر الصباح السلطة يف الكويت كأمري للبالد خلفا للراحل لألمري صباح 
األحمد الجابر الصباح ليكون االمري 16 يف تاريخ البالد.

ولد الشيخ نواف يف العام 1937، وهو خامس أبناء الشيخ أحمد الجابر الصباح، الحاكم 
الراحل الذي قاد الكويت بني عامي 1921 و1950. وتابع دراسته الثانوية يف الكويت، 
إال أنّه لم يكمل دراساته العليا. وقد بدأ مسريته املهنية قبل نحو نصف قرن حني 

عنّي حاكما ملحافظة حويل.
وتقلد الشيخ نواف عدة مناصب وزارية منها وزارة الشؤون االجتماعية والعمل 
 1991 عام  العراقي  االحتالل  الكويت من  تحرير  بعد  ما  والداخلية حتى  والدفاع 
 10 لحوايل  الكويت  تحرير  عقب  الوزارية  املناصب  عن  بعيدا  نواف  الشيخ  وظل 

سنوات.
ويحظى الشيخ نواف األحمد بتقدير واسع يف الكويت داخل األرسة الحاكمة ويف 
األوساط السياسية والشعبية.  ويف عام 1994 عني نائبا لرئيس الحرس الوطني 

الكويتي لفرتة استمرت حتى جويلية 2003.
النائب األول لرئيس الوزراء ووزيرا للداخلية. وظل يشغل هذا  2003 ُعنّي  ويف 

املنصب حتى تعيينه وليا للعهد يف السابع من فيفري 2006.
ويتسلم الشيخ نواف سدة الحكم يف مرحلة حساسة تشوبها 
أزمة  خضم  ويف  وإيران،  السعودية  بني  اإلقليمية  التوترات 
واإلمارات  السعودية  قطعت  التي  قطر  مع  دبلوماسية 

والبحرين العالقات معها يف 2017.
سلفه  سياسة  نواف  الشيخ  يواصل  أن  املؤكد  ومن 
إن  إذ  املتنازعني،  األفرقاء  بني  الوساطة  عىل  القائمة 
الكويت تجنّبت االنخراط يف النزاعات االقليمية وبقيت 

تدعو لحلها سلميا.

نواف األحمد الصباح:

من هو أمري الكويت اجلديد؟

من المؤكد أن يواصل 
الشيخ نواف سياسة 

سلفه القائمة 
على الوساطة بين 

األفرقاء المتنازعين، 
إذ إن الكويت تجنّبت 

االنخراط في النزاعات 
االقليمية وبقيت 

تدعو لحلها سلميا.

أمريياً، يقيض  أمراً  الصباح  الجابر  االٔحمد  نواف  الشيخ  الكويت  أمري  أصدر 
االٔمر  إرسال  وسيتم  للعهد،  ولياً  الصباح  الجابر  االٔحمد  مشعل  الشيخ  بتزكية 

االٔمريي اليوم ملجلس االٔمة، ملبايعة ويل العهد غداً.
من جانبه، رصح وزير شؤون الديوان األمريي الشيخ عيل جراح الصباح إن »أرسة آل 
صباح الكرام قد باركت تزكية أمري البالد الشيخ نواف األحمد الجابر الصباح للشيخ 
ليواصل  والسداد  التوفيق  له  متمنني  للعهد.  وليا  الصباح  الجابر  األحمد  مشعل 

عطاءه املعهود يف خدمة الكويت.
فمن هو الشيخ مشعل االٔحمد الجابر الصباح ؟

أحمد  الشيخ  العارش  الكويت  ألمري  السابع  االبن  هو  االٔحمد  مشعل  الشيخ   -
الجابر الصباح الذى حكم الكويت قبل االستقالل ىف الفرتة من 1921 اىل 1950.

 أخ غري شقيق لكل من أمري الكويت الحايل الشيخ نواف األحمد الصباح، واألمري 
الراحل الشيخ صباح األحمد الصباح.

 رافق الشيخ مشعل أمري الكويت الراحل الشيخ صباح األحمد يف 
رحلته األخرية للعالج يف الواليات املتحدة األمريكية.

- ولد الشيخ مشعل يف الكويت عام 1940.
- تلقى تعليمه ىف املدرسة املباركية وكلية »هندن« للرشطة 

يف اململكة املتحدة الربيطانية عام 1960.
- التحق بوزارة الداخلية وتدرج يف املناصب حتى أصبح 
 1967 برتبة عقيد منذ عام  آنذاك  العامة  للمباحث  رئيساً 
»أمن  إدارة  اىٕل  عهده  يف  تحولت  وقد   ،1980 عام  وحتى 

الدولة«.
االٔحمد  جابر  الشيخ  الراحل  االٔمري  قبل  من  ُعني   -
الجابر الصباح، عام 1977 رئيساً لديوانية شعراء النبط.

- ُعني بموجب املرسوم رقم ) 12 / 2004 ( الصادر 
يف 13 أفريل 2004 نائبا لرئيس الحرس الوطني بدرجة 

وزير.
- يعترب الشيخ مشعل االٔحمد أحد مٔوسيس الجمعية 

الكويتية لهواة الالسلكي والرئيس الفخري لها.
- عني رئيسا فخريا لجمعية الطيارين الكويتية منذ 

عام 1973.
املبارك  الجابر  األحمد  نواف  الشيخ  اعتىل  وكان 
اليمني  أداء  بعد  الكويت،  ىف  الحكم  مقاليد  الصباح 
الدستوري ىف جلسة خاصة وتاريخية أمام مجلس األمة 
الكويت  لدولة  أمرياً جديداً  30 سبتمرب،  املاىض  األربعاء 
وفقاً لنص املادة الـ60 من الدستور، ليصبح بذلك األمري 
صباح  الشيخ  الراحل  األمري  ويخلف  للكويت،  الـ16 
األحمد الذى وافته املنية ىف الـ 29 من سبتمرب، بالواليات 

املتحدة األمريكية.

10معلومات بخصوص
ويل عهد الكويت اجلديد
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تحديات  أمام  الكويت  وقفت 
وترسيخ  البالد  تأسيس  عصيبة منذ  بدت 
عام  جوان   يف   رسمياً  الكاملة  سيادتها 
من  تنموية  1961، واعتمدت خططا 

أجل النهضة والشموخ.
وقاد البالد خمسة عرش أمرياً، خمسة منهم 
بالرتتيب  هم  بريطانيا،  من  االستقالل  بعد 
الصباح،  األول  الله  وعبد  جابر،  بن  صباح 
وجابر األول الصباح، وصباح الثاني بن جابر 
الصباح،  صباح  بن  الثاني  وعبدالله  الصباح، 
الصباح،  ومبارك  الصباح،  صباح  بن  ومحمد 
وجابر الثاني الصباح، وسالم املبارك الصباح، 
وأحمد الجابر الصباح، وعبدالله الثالث السالم 
الصباح،  السالم  الثالث  وصباح  الصباح، 
وجابر الثالث األحمد الصباح، وسعد العبد الله 
السالم الصباح وصباح الرابع األحمد الصباح.

بناء الدولة 
يف  الحكم  الصباح  صباح  مبارك  توىّل 
ليكون  الله،  أخيه األكرب عبد  1892 بعد وفاة 
بناء  بفرتة  عهده  وعرف  للبالد،  أمري  سابع 
النظامية  املدارس  شيّد  إذ  املعارصة،  الدولة 
بأسماء  مبارك  ولّقب  الطبية.  واملستشفيات 
و»مبارك  البالد«،  »حامي  أبرزها  كان  كثرية، 
األلقاب  ورس  الجزيرة«،  و»أسد  الكبري«، 
إضافة  الدويل،  األمان  بر  إىل  البالد  قاد  كونه 
والصحة  التعليم  تطوير  يف  مساهمته  إىل 

واالقتصاد عىل حّد سواء.
ووّقع الشيخ مبارك الصباح اتفاق حماية 
1899، ليجعل  رسي مع بريطانيا يف جانفي  
الكويت محميّة بريطانية بأسلوب غري معلن 
يف  األوىل. وافتتح  العاملية  الحرب  قيام  حتى 
1912 ومستشفى  يف  املباركية  عهده مدرسة 
اإلرسالية األمريكية العربية يف 1914 واملكاتب 
التجارية الخارجية وأول نظام للجمارك وأول 

مكتب للربيد.

ازدهار التجارة
املبارك  جابر  للبالد  الثامن  األمري  عرف 
بتقديم   1915 يف  الحكم  توىّل  الذي  الصباح 

مصالح  أي  عىل  الشعب  مصالح 
من  املواطنني  أعفى  إذ  أخرى، 
عمل  كأول  العقارية  الثلث  رضيبة 

يقوم به.
التجارية  األعمال  وازدهرت 
قوافل  تسيريه  إثر  عىل  عهده  يف 

والعراق،  والشام  والحجاز  نجد  إىل  التجارة 
الحاكم  كوكس  برييس  ضم  مؤتمراً  وعقد 
عبد  وامللك  العراق  يف  الربيطاني  العسكري 

العزيز آل سعود والشيخ خزعل أمري 
مبارك  بن  جابر  والشيخ  عربستان 

بهدف توحيد كلمة العرب.

التواصل الخارجي
توىّل األمري سالم املبارك الصباح 

 ،1917 يف  أخيه  وفاة  بعد  الحكم  مقاليد 
خفض  عرب  التجارة  تنمية  مسرية  ليستكمل 
عن  الرسوم  وإسقاط  الجمركية  الرسوم 

البضائع الخارجة من الكويت.
عىل  الصباح  سالم  وحرص 
الدول  مع  الخارجي  التواصل 
املجاورة، ليمّد أسالك الربق إىل البالد 
الحلم  عنه  ويعرف  األوىل،  للمرة 

والشغف بمطالعة الكتب األدبية.

توثيق الحدود
تقّلد األمري أحمد الجابر الصباح 
ليكون   ،1921 عام  البالد  حكم 
عصيبة  فرتة  يف  لها،  العارش  األمري 
تأمني  إىل  األمري  واتجه  للكويت، 

الحدود وتوثيقها للحفاظ عليها.

عن  التنقيب  امتياز  منح  عهده  وشهد 
الكويت  بني  املحايدة  األرض  النفط يف 
كذلك  وأُّرخ  بريطانية،  لرشكة  والسعودية 
خام  نفط  شحنة  أول  لتصدير 

تجارية عام 1946.

وثيقة االستقالل
بدأت فرتة عبدالله السالم الصباح 
االستقالل،  بعد  األول  الكويت  أمري 
وهو الحادي عرش من سلسلة األمراء، إذ توىّل 
البنية  أساس  حجر  ممثالً   ،1950 يف  الحكم 
قانون  أصدر  إذ  الرسمية،  للدولة  التحتية 
الجنسية يف 1959، وأقّر قانوناً للنقد 
ليصبح   ،1960 أكتوبر  يف  الكويتي 

الدينار الكويتي وحدة النقد للبالد.
االستقالل  وثيقة  الصباح  ووّقع 
استمرار  مؤكداً  بريطانيا،  من 
وأعلن  البلدين،  بني  الصداقة  عالقة 
إخواني  العزيز.  قائالً »شعبي  االستقالل 
وطننا  أيام  من  األّغر  اليوم  هذا  يف  وأوالدي 
من  فيه  ننتقل  الذي  اليوم  هذا  يف  املحبوب 
مرحلة إىل مرحلة أخرى من مراحل 
صبحه  انبالج  مع  ونطوي  التاريخ 
تحمله  ما  بكل  املايض  من  صفحة 
صفحة  لنفتح  عليه،  انطوت  وما 
االتفاقية  هذه  يف  تتمثّل  جديدة 
التام  استقاللها  الكويت  بموجبها  نالت  التي 
وسيادتها الكاملة«، ليلّقب بـ«أمري االستقالل 

والدستور«.
عمر  قرص  من  الرغم  وعىل 
فإنها  املستقلة،  الكويت  تاريخ 
الدول  جامعة  عضوية  عىل  حصلت 
ذات  من  )تموز(  يوليو  يف  العربية 
لتقدم طلباً مبارشاً  عام االستقالل، 
املتحدة،  األمم  إىل منظمة  لالنضمام 
وحصلت عىل عضويتها يف مايو )أيار( 1963، 
لتمثّل الدولة العضو الحادية عرشة بعد املئة.

نشر العلم
السالم  الثالث  صباح  األمري  توىّل 
الصباح حكم الكويت بعد وفاة أخيه 
خارجية  وزير  أول  وكان   ،1965 يف 
دعائم  بإرساء  عهده  ليعرف  للبالد، 

الديمقراطية عرب تأسيس النقابات 
العمالية والجمعيات املهنية.

يف  الكويت  جامعة  وافتتحت 
1966 لتكون جامعة بني النظامني 

اإلنجليزي واملرصي. وقال الصباح 
»إن  آنذاك،  االفتتاحية  كلمته  يف 
نحتفل  التي  الكويت  جامعة 
سوى  ليست  اليوم،  بافتتاحها 
لشعبها  الحكومة  تقدمها  هدية 

املخلص«.

النهضة العمرانية
لالزدهار  جديداً  عرصاً  الكويت  ودخلت 
الثقايف واستثمار املوارد بعد تقّلد جابر األحمد 
دّشن  إذ   ،1977 يف  الحكم  مقاليد  الصباح 
أول  ليكون   ،1979 يف  الغاز  مرشوع  األمري 
الغاز  إنتاج  ليصل  البالد،  يف  لتصنيعه  مجّمع 
يومياً  قدم مكعبة  مليارات   109 إىل  الكويتي 

يف 2019.
الصباح  جابر  اهتمام  ينحرص  ولم 
بالحارض فقط، بل أنشأ »صندوق احتياطي 
األجيال القادمة«، الذي ينطلق من محدودية 
عمر النفط وأحقية استفادة األجيال القادمة 
إيرادات  من  املئة  يف  عرشة  ليقتطع  منه، 
الدولة العامة لالستثمار يف املشاريع الخدمية 

للشعب الكويتي.
وافتتاح  إنشاء  يف  الصباح  جابر  واستمّر 
مؤسسة  منها  والعلمية،  الثقافية  املشاريع 
العلمي  واملركز  العلمي،  للتقدم  الكويت 
والفنون  للثقافة  الوطني  واملجلس  الكويتي، 
ومتحف  الكويتي،  الوطني  واملتحف  واآلداب، 

الفن الحديث واملكتبة الوطنية.
الطوارئ  حالة  عهده  يف  الكويت  وأعلنت 
لتنتقل   ،1990 عام  العراقي  الغزو  إبان 
يف  دسمان  قرص  من  الكويتية  الحكومة 
يف  الطائف  مدينة  إىل  عجوزة  رأس  منطقة 

السعودية.

أصيل الصيت
السالم  الله  العبد  سعد  إىل  الحكم  وانتقل 
فرتة  تتخطَّ  ولم    2006 جانفي  يف  الصباح 
حكمه الشهر، لينقل مجلس األمة السلطات 
تدهور  إثر  عىل  الوزراء  مجلس  إىل  األمريية 
حكمة  فرتة  فمثّلت  الصحية،  األمري  أحوال 

أقرص مدة لإلمارة يف تاريخ البالد.
فإن  القصرية،  املدة  من  الرغم  وعىل 
سنوات  إىل  امتدت  الله  العبد  سعد  إنجازات 
البرتول  مؤسسة  إنشاء  أبرزها  كان  الحقة، 
الكويتية يف 1980، رغبة منه يف املحافظة عىل 

أمراء الكويت... من التأسيس إىل التنمية
          حتى االزدهار والقادم أفضل...

وقفت الكويت أمام تحديات بدت عصيبة منذ 
تأسيس البالد وترسيخ سيادتها الكاملة 

رسميًا في  جوان  عام 1961، واعتمدت خططا 
تنموية من أجل النهضة والشموخ.

دخلت الكويت عصرًا جديدًا لالزدهار الثقافي 
واستثمار الموارد بعد تقّلد جابر األحمد 

الصباح مقاليد الحكم في 1977

عبد الله 
الثاني 
الصباح

محمد
بن صباح 

الصباح

مبارك
بن صباح 

الصباح

جابر 
املبارك 
الصباح

سالم 
املبارك 
الصباح

أحمد 
الجابر 
الصباح

عبد الله 
السالم 
الصباح

صباح 
السالم 
الصباح

جابر 
االٔحمد 
الصباح
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نساء 
عربيات 
رائدات 
وفاعالت

ملكات
في

مجالهن

قصص نجاح وسير ذاتية 
مصّغرة من السياسة

إلى اإلقتصاد إلى المجتمع

نساء عربيات رائدات و فاعالت ..
"نساء رائدات فاعالت وقادرات" هو العنوان المختصر المفيد الذي اخترناه ليكون 
عنوانا لمّلفنا في مجلة"الضفتين" في عددها الثاني  والذي يحتفي بالمرأة العربية من 
المحيط الى الخليج عبر صفوة منه يمثّلن مختلف القطاعات والمجاالت من االقتصاد 

إلى السياسة إلى المجتمع إلى التعليم والبحث العلمي والطب.
"نساء  أحمد  أوالد  "الصغير  التونسي  الشاعر  قال  كما  العربية  بالدنا  فنساء 
ونصف" .حيث سيكتشف القارئ في هذا الملف كما اكتشفنا نحن في رئاسة التحرير 
أيقونات نذرن أنفسهم للعمل فنلن النجاح تلو األخر بل إن الكثيرات منهن زحزحن 

الرجل وزاحمنه وتفّوقن عليه. 
وسيتفاجأ القارئ بما وصلت إليه المرأة العربية )وضيفاتنا في هذا العدد نموذج 
لها( من نجاحات ومراتب عليا عبر قصص نجاح وسير ذاتية مصغرة تثّبتهن ملكات 

في مجالهن.

الثروة القومية.
الحقائب  من  بكثري  الصباح  سعد  ومّر 
كان  إذ  البالد،  خدمته  فرتة  إبان  فيها  عنّي  التي  الوزارية، 
وزيراً للداخلية يف أول حكومة للبالد 1962، ووزيراً للدفاع 

والداخلية يف الوقت ذاته يف ثالث حكومة للدولة يف 1964.

قائد العمل اإلنساني
وأعلن الديوان األمريي يف الكويت، يوم 29 سبتمرب وفاة 
أمري البالد صباح األحمد الجابر الصباح، يف أمريكا عن عمر 

ناهز 91 سنة.
وقفزت البالد يف عهده قفزة تنموية، كان أبرزها افتتاح 
مدينة صباح األحمد البحرية، وهي أول مدينة تنّفذ من قبل 
االقتصاد  عجلة  تنشيط  عىل  ساعد  مما  الخاص،  القطاع 
االقتصادية  املشاريع  من  حزمة  إىل  إضافة  البالد،  يف 
والتنموية، منها مدينة الكويت لرياضة املحركات ومركز 
عبد الله السالم الثقايف ومدينة الجهراء الطبية ومستشفى 

جابر األحمد.
الخريية  باملبادرات  خاصاً  اهتماماً  الصباح  وأوىل 
للمانحني  الدويل  املؤتمر  البالد  فاستضافت  واإلنسانية، 
لدعم الوضع اإلنساني يف سوريا لثالث نسخ متتابعة، أعلن 

السوريني،  الالجئني  إلغاثة  املاليني  بمئات  الترّبع  خاللها 
قبل  اإلنساني من  للعمل  باختيارها مركزاً  الكويت  لتكّرم 
منظمة األمم املتحدة يف سبتمرب  2014، ومنح أمريها لقب 

»قائد العمل اإلنساني«.
التقديرية  األوسمة  من  الراحل كثرياً  ومنح األمري 
ودول  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  من  والتكريمية 
من  سعود  آل  العزيز  عبد  امللك  قالدة  أبرزها  كان  الجوار، 
السعودية، ووسام زايد من اإلمارات، ووسام الشيخ عيىس 
البحرين،  من  املمتازة  الدرجة  من  خليفة  آل  سلمان  بن 
لبنان  من  االستثنائية  الدرجة  من  االستحقاق  ووسام 

والوسام املدني من الدرجة األوىل من عمان.

وّقع الصباح وثيقة االستقالل من 
بريطانيا، مؤكدًا استمرار عالقة 

الصداقة بين البلدين

سعد 
العبد الله 
السالم 
الصباح

صباح 
االٔحمد 
الجابر 
الصباح

نّواف 
االٔحمد 
الجابر 
الصباح

العدد الثاني - نوفمبر 222020
مجلة



نفسها  عن  تعرف  كيف   u

الوزيرة معصومة املبارك؟
املبارك  معصومة  الدكتورة  أنا 
مجال  يف  أكاديمية  الكويت،  دولة  من 
العالقات الدولية وبالتحديد يف القانون 
الدويل، وأعترب نفيس من أرسة متوسطة 
املستوى  وذلك  واقتصادياً،  اجتماعياً، 
لذلك  العلم،  عىل  تحرص  األرس  يجعل 
أولينا العلم كل االهتمام، فاخرتُت مجال 
العلوم السياسية وبتقدير جيد جداً مع 

مرتبة الرشف. 
الكويت  لجامعة  تقدمُت  بعدها 
العلوم  بقسم  االلتحاق  بغرض 
املوافقة،  عىل  وحصلُت  السياسية، 
وبعدها تقدمُت لبعثة الدراسات العليا، 
وبعد الحصول عليها، درسُت يف جامعة 
شمال تكساس، ونلُت درجة املاجستري 

تقدمت  وبعدها  السياسية  العلوم  يف 
 Graduate School of لجامعة 
جامعة  يف   InternatIonal StudIeS

دنفر يف كوالرادو ألحصل عىل ماجستري 
واملنظمات  الدولية  بالعالقات  آخر 
لدرجة  تقدمُت  بعدها  ثم  الدولية، 
من  الدكتوراه  عىل  وحصلت  الدكتوراه 

نفس الجامعة ونفس القسم. 
إىل  عدُت  الرحالت،  هذه  كل  بعد 
السياسية  العلوم  قسم  يف  التدريس 
رشطاً  ذلك  العتبار  الكويت  جامعة  يف 
بعثة  عىل  يحصل  طالب  لكل  قانونياً 
مدفوعة التكاليف من الجامعة، للعمل يف 

مجال اختصاصه ولعدد من السنوات.
u أول امرأة تتوىل حقيبة وزارية 
يف تاريخ الكويت، ماذا كان يعني لك 

هذا املنصب؟

هي فرحة عّمت يف املجتمع النسائي، 
النساء ما زلَن  إذ إن رشيحة كبرية من 
ال يؤمنَّ بدور املرأة يف العمل السيايس، 
ومع ذلك عندما حان موعد أداء القَسم 
أمام مجلس األمة ووجهُت بعاصفة من 
يف  النواب  بعض  من  الشديد  الرفض 
مجلس األمة فكانوا يستخدمون أسلوب 
وأسلوب  املقاطعة  وأسلوب  الرصاخ 
الرضب عىل الطاوالت حتى ال أتمكن من 
أداء القسم ألن أي وزير يعني ال بد وأن 
الدولة )سمو  أمام رئيس  القسم  يؤدي 
أن  فحاولُت  األمة  وأمام مجلس  األمري( 
عاٍل  صوتهم  وكان  القَسم  إللقاء  أقف 
سماع  من  تمكني  عدم  لدرجة  جداً 
صوتي، املهم وبعد محاوالت تمكنُت من 
حتى  الرصاخ  يشبه  بصوت  إلقائه  أن 
أسمع نفيس وحتى أتغلب عىل رصاخهم 
جراء رفض قبول املرأة باملقعد النيابي 
كناخبة  حتى  أو  الوزاري  املقعد  أو 
بحجة أنني لست عضواً أو لست مسجلة 

يف قوائم الناخبني.
بسالم  األمور  مرت  لله،  الحمد 
استلمتها  وزارية  حقيبة  أول  يعني 
التخطيط  لشؤون  الدولة  وزيرة  كانت 
استلمُت  فرتة  بعد  ثم  اإلدارية  والتنمية 
تعديل حكومي،  تم  يعني  ثانية  حقيبة 
املواصالت  وزارة  حقيبة  واستلمت 
حقيبة  حملت  ذلك  بعد  ثم  واالتصاالت 
وزارة الصحة، أي حملُت ثالث حقائب 
حصل  وبعدها  التوايل  عىل  وزارية 
أحد  يف  حريق  شب  بأن  محزن  أمر 
وفيات  حدوث  دون  ولكن  املستشفيات 
وال أي جرحى، وإنما كان الحدث بحد 
كوزيرة  يل  بالنسبة  مفزعاً  حدث  ذاته 
وسالمة  املرىض  سالمة  عن  مسؤولة 
املستشفيات فقدمت استقالتي إحساساً 
يقدم  وزير  أول  وكنت  باملسؤولية 
املسؤولية،  تحمل  منطلق  من  استقالته 
الحكومة  يف  العمل  حقبة  انتهت  وبهذا 
وعدُت  الوزراء،  مجلس  يف  الكويتية 

الذي  األصيل  عميل  ملمارسة  للجامعة 
أعشقه وهو أستاذة يف العالقات الدولية 

والقانون الدويل.
عىل  وحصولها  املرأة  تميّز   u

لقب وزيرة، يعني ظهور الكثري من 
فأيهما كانت  واملؤيدين،  املعارضني 

النسبة األكرب التي تواجهينها؟
العمل  بُدئ   ،1963 عام  يف 
بالديمقراطية والدستور لدولة الكويت، 
ولكن املرأة أُقصيت من العمل السيايس 
يف  تعييناً  وبالتأكيد  وانتخاباً  ترشيحاً 
أنا  وجدُت  وعليه  الوزارية،  املناصب 
وزميالتي والكثري من الرجال األفاضل 
له،  املرأة ال مربر  التمييز ضد  بأن هذا 
الذي  االنتخاب  قانون  يُعّدل  أن  ويجب 
هو  االنتخاب  حق  أن  عىل  ينص  كان 
للذكر البالغ من العمر 12 عاماً. وهذا ما 
دعانا للبدء بحملة منظمة ومكثفة عىل 
مدى سنوات ليست بالقصرية للمطالبة 
الهّم  وجعلها  السياسية،  املرأة  بحقوق 
املقرتحات  من  بعدد  فتقدمنا  األول، 
الشديد  ولألسف  األمة  مجلس  لنواب 
طالبنا  ثم  املقرتحات،  هذه  إفشال  تم 
املرحلة  تلك  يف  الدولة  قيادة  بمقابلة 
الكويت  دولة  أمري  مستوى  عىل  سواًء 
األوىل  املادة  العهد بغرض تعديل  وويل 

من قانون االنتخاب.
تعديل  إحباط  حاولوا  كثريون 

االنتخاب  قانون  من  األوىل  املادة 
املرسوم  إسقاط  خالل  من 

العام  يف  الصادر  بالقانون 
يحَظ  لم  وبالتايل   1999
باألغلبية يف مجلس األمة، 

يف  نتوانى  لم  أننا  إال 
باملطالبة  االستمرار 
لذلك  بحقوقها، 
بمسريات  خرجنا 
أيام  يف  وتجمعات 

وأيام  االنتخابات 
مجلس  انعقاد 

املرأة الفريدة التي مجعت 
السياسة بالتعليم باإلعالم وجعلت 

رسالتها االرتقاء باملرأة الكويتية
تؤمن الوزيرة معصومة المبارك، بنت الكويت، بأن الجينات الوراثية 
تأخذ  أن  يمكن  األجيال  خلطة  فإن  العائلية،  البيئة  لها  تضاف  عندما 
نموذجاً  ذلك  على  وتعطي  واإلنجاز.  التنشئة  في  ومقتضاها  حقها 
متواضعاً يفسر كيف أصبحت أول وزيرة. كيف ال وهي ابنة رجل شغوف 
بسماع األخبار ومتابعتها أوالً بأول، فدفعها هذا األمر إلى دراسة العلوم 

السياسية في جامعة الكويت في أوائل السبعينيات. 
وزيرة التخطيط ووزيرة دولة لشؤون التنمية اإلدارية ووزيرة الصحة 
وأول نائب فازت في انتخابات مجلس األمة الكويتي عام 2009 والحاصلة 
على المركز األول في الدائرة االنتخابية األولى »معصومة المبارك«، كان ال 
بد لمجلة »الضفتين« من إجراء هذا الحوار معها، لإلضاءة على مسيرتها 
التي  والمطبات  المحطات  وأبرز  الطويليْن  والعملي  العلمي  ومشوارها 

اعترضتها.

لم يكن سهال
قبول السياسيين
بي كأول وزيرة

في تاريخ الكويت

ما زلت أسعى لتسليط   
الضوء على قضايا المرأة 

وأهمية وجودها في العمل 
السياسي

أنا الدكتورة
معصومة المبارك
من دولة الكويت، 

أكاديمية في مجال 
العالقات الدولية 

وبالتحديد في
القانون الدولي،

وأعتبر نفسي
من أسرة متوسطة 
اجتماعيًا، واقتصاديًا
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نساء عربيات رائدات وفاعالتنساء عربيات رائدات وفاعالت

الوزيرة الكويتية
السيدة معصومة المبارك:
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األمة لنقول للجميع إن املرأة الكويتية ما 
زالت مرصة عىل دورها وعملها. 

رغم وقوف كثريين ضد مجهوداتنا، 
جابر  الشيخ  الراحل  األمري  تقدم  أن  إال 
بمرسوم  تقدم   - الله  رحمه   - األحمد 
قانون  من  األوىل  املادة  بتعديل  بقانون 
فأصبحت  الذكر  وإزالة رشط  االنتخاب 
لكل  حق  االنتخاب  أن  عىل  املادة  تنص 

كويتي يبلغ 21 عاماً. 
أجريت  أن  بعد  لألسف  ولكن 
وأن  بد  ال  األمة  مجلس  يف  االنتخابات 
عىل  هذا  بالقانون  املرسوم  يعرض 
مجلس األمة إلقراره أو رفضه وفقاً 

إحباط  تم  ولكن  الدستوري،  للنص 
وإفشال هذه املحاولة الرائعة. 

توقفنا  لم  الكبرية  خيبتنا  أن  إال 
قوة  زادتنا  بالعكس  بل  مطالباتنا  عن 

وإرصاراً.
من  كنت   2009 العام  يف   u

السيدات األربع الالتي يدخلَن الربملان 
للمرة األوىل وحصدِت أعىل األصوات، 

ماذا تفرسيَن هذا التميز؟
يف  االنتخابات  أخوض  أن  قررُت 
الدوائر  أصعب  من  وهي  األوىل  الدائرة 
العملية،  هذه  وخضُت  االنتخابية، 
األول  باملركز  فزُت  إذ  موفقة  وكانت 
مقاعد،   10 فيها  الدائرة  ألن  الدائرة  يف 
أنا و3 سيدات نفوز  وهذا أفرحني جداً 
األول،  باملركز  أنا   ،)2009( بانتخابات 

وهذا يحدث ألول مرة.
تحمل  الربملانية  التجربة  خوض 
تجربة مختلفة عن التجربة الوزارية؛ ألن 
التجربة الربملانية تجربة ترشيع وتقديم 
مقرتحات قوانني للترشيع، واملساهمة يف 
الترشيع ويف الرقابة عىل عمل الحكومة. 
ولم  ثانية  انتخابات  أجريت 
فزُت  ولكني  امرأة،  أي  بها  تفز 
و2013،   2012 انتخابات  يف 
مقاعد  إىل  عدت  ذلك  بعد  ثم 

يف  سياسية  علوم  أستاذة  هي 
جامعة الكويت وتعترب أول وزيرة يف 
تاريخ الكويت حيث أصبحت وزيرة 
لشئون  دوله  ووزيرة  للتخطيط 

التنمية االداريه سنة 2005.
املواصالت  وزارة  حاليا  تتوىل 
وذلك بالتشكيل الوزاري يوليو 
2006. وهي حاصلة عىل 
من  الدكتوراه  درجة 

جامعة دنفر.
كأول  تعيينها  تم 
يف  وزيرة  امرأة 
يونيو)جوان(   14
)وزيراً   2005 لسنة 
الدولة  ووزير  للتخطيط 

لشئون التنمية اإلدارية(.
وتم إعادة الثقة وتعيينها كأول 
فرباير)فيفري(   9 يف  وزيرة  امرأة 
للتخطيط  )وزيراً   2006 لسنة 

التنمية  لشئون  الدولة  ووزير 
اإلدارية(.

كوزيرة  تعيينها  إعادة  وتم 
لسنة  أبريل)أفريل(   1 يف  للصحة 

.2007

الدراسة والتكوين
العالقات  يف  فلسفة  دكتوراه   o

الدولية - جامعة دنفر - كولورادو 
.1982

 - الدولية  العالقات  ماجستري يف   o

جامعة دنفر - كولورادو 1980.
o ماجستري يف العلوم السياسية - 

- تكساس  جامعة شمال تكساس 
.1976

العربي  املعهد   - تخطيط  دبلوم   o

للتخطيط - الكويت 1973
 - سياسية  علوم  بكالوريوس   o

جامعة الكويت 1971.
o أستاذ زائر جامعة دنفر -1986

.1988
البحرين  جامعة  زائر  أستاذ   o

.1991 - 1990
o االختصاص األكاديمي

- عالقات دولية

 - دولية  منظمات  دويل:  قانون   -

دبلوماسية
- سياسات خارجية عالم ثالث

- قضايا املرأة وحقوق اإلنسان

العالم  دول  يف  سيايس  إنماء   -

الثالث
o األبحاث والدراسات

- األمم املتحدة دور متغري ال ثابت.
الحرب  يف  املتحدة  األمم  دور   -

العراقية اإليرانية.
لدول  الخارجية  السياسات   -

الخليج.
حفظ  وقضايا  املتحدة  األمم   -

السالم يف الرشق األوسط.

- األمن السيايس والرتبية.
بني  الخليج  منطقة  يف  األمن   -

الواقع والتوقعات.
للمرأة  السياسية  الحقوق   -

الكويتية.
- الديمقراطية والرتبية.

- املرأة والتنظيمات غري الحكومية.
يف  الدولية  املنظمات  دور   -

معالجة قضية األرسى واملفقودين 
الكويتيني.

- التطور السيايس يف دولة الكويت 
.1961-1996

الكويت  بدولة  العمل  قوانني   -

والتمييز ضد املرأة.
- املرأة واإلعالم )نظرة تحلييل(.

للمرأة  السياسية  املشاركة   -

الكويتية )بني الرشيعة والقانون(.
o الجمعيات العلمية واملتخصصة

للعلوم  األمريكية  الجمعية   -

السياسية
للمنظمات  األمريكية  الجمعية   -

الدولية
للعلوم  العربية  الجمعية   -

السياسية
- الجمعية العربية لحقوق اإلنسان

- الجمعيات النفع العام واملهنية
- جمعية الخريجني الكويتية

- جمعية االقتصاديني الكويتية

- جمعية الصحفيني الكويتية

النسائية  الثقافية  الجمعية   -

الكويتية
- لجنة حقوق اإلنسان الكويتية

- لجنة قضايا املرأة الكويتية
- لجنة متابعة شئون املرأة

لحقوق  الكويتية  الجمعية   -

اإلنسان
o مهمات للجامعة واملجتمع

السياسية  العلوم  قسم  رئيسة   -

 )1985-1987( الكويت  جامعة   -
)2000-2001(

بجمعية  اإلدارية  الهيئة  عضو   -

أعضاء هيئة التدريس )3 مرات(
- عضو اللجنة السداسية بجمعية 

هيئة التدريس
عىل  اللجان  من  عدد  عضوية   -

والكلية  العلمي  القسم  مستوى 
والجامعة

بإدارة  اإلهداء  لجنة  رئيسة   -

املكتبات بجامعة الكويت
- عضو لجنة تقييم الكتب بوزارة 

للثقافة  الوطني  املجلس   - اإلعالم 
والفنون واآلداب )1996-2002(

الجرائد  كاتبة عمود يف عدد من   -

الوطن  القبس,  )السياسة,  اليومية 
السعودية, أخبار الخليج البحرينية, 

األنباء(

الجامعة مرة أخرى.
الكويتية  املرأة  ينقص  ماذا   u

يف العام 2020 رغم قدرتها عىل نيل 
حريتها واستقاللها املايل واإلداري؟

من  مجموعة  مع  محاولتي  بعد 
يف  التمييزية  الفجوة  ردم  السيدات 
أكثر إىل  املرأة، كنا نهدف  القوانني ضد 
ومساواة  عدالة  أكثر  القوانني  تكون  أن 
بتعديل  قمنا  لذلك  والرجل؛  املرأة  بني 
قانون  أي  املدنية،  الخدمة  قانون 
التعليم  قانون  وتعديل  التوظيف، 
إقامة  وقانون  الصحية  الرعاية  وقانون 
األجانب، وقدمنا فيه خدمة طيبة للمرأة 
إذ  الكويتي،  غري  من  املتزوجة  الكويتية 
إقامة  كفالة  تستطيع  ال  سابقاً  كانت 
فأصبحت  اآلن  أما  زوجها،  أو  أبنائها 
غري  وأبنائها  زوجها  ل  تكفُّ عىل  قادرة 
الكويتيني يف إقامتهم، هذه كلها إنجازات 
الربملان  يف  تحقيقها  عىل  قدرتنا  تثبت 

والتي تصب يف مصلحة املرأة الكويتية.
وتقلُّد  العمر  يف  التقّدم  بعد   u

أم ما  املناصب، هل اكتفيِت  كل تلك 
زلِت تطمحنَي ملا هو أكثر؟ وهل من 
لحماية  تعدينها  مستقبلية  خطط 

املرأة؟
يف  ويصّب  له  أخطط  كنت  ما  كل 

الكويتية وحقوقها طالبُت  املرأة  صالح 
منه،  كبرية  أجزاء  تنفيذ  عىل  للعمل  به 
سواًء من خالل عميل كأستاذة جامعية 
إىل  واملحارضات  الندوات  خالل  من  أو 
فساهمُت  الوزارية  للمقاعد  وصلت  أن 
العليا، وحتى  املناصب  تتقلد  يف جعلها 
من  الكثري  أنجزت  األمة  مجلس  يف 
مقرتحات القوانني وكذلك إقرار القوانني 

لصالح املرأة.
جداً  سعيدة  املرحلة  هذه  ويف 
وهذه  الجامعي،  التدريس  إىل  بالعودة 
فرصة جيدة لتعديل بعض األفكار لدى 
للعدالة  بالنسبة  يتعلق  فيما  الشباب 
من  تحّسن  التي  والقضايا  االجتماعية 
وضع املرأة والرجل عىل حد سواء، وهذا 

ما أسعى إليه.
الضوء  لتسليط  أسعى  زلت  وما 
يف  وجودها  وأهمية  املرأة  قضايا  عىل 
أو  كوزير  فقط  ليس  السيايس  العمل 
لحقوقها  ومدركة  كناخبة  إنما  كنائب، 
خالل  عليه  أعّول  ما  وهذا  وواجباتها، 
تلك  واإلناث  الذكور  للطلبة  تدرييس 
يعني  ما  املهمة،  املجتمعية  القضايا 
شكلها  تغرّي  وإن  هي  كما  مسريتي  أن 

وميدان العمل فيها.

معصومة 
المبارك 
في سطور

في عام 1963، 
بُدئ العمل 

بالديمقراطية 
والدستور لدولة 

الكويت، ولكن 
المرأة ُأقصيت من 

العمل السياسي 
ترشيحًا وانتخابًا
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اقتحمت عالـم الرجال فأتقنته
وأضافت له فاستحقت لقب »إمرأة من صخر«

العمانية كاملة العوفي:

كاملة العوفي 
شجاعه ومثقفة 

وقوية وحنونة 
ومليئة بالحب 

والعطاء لها من 
اسمها نصيب ومثال 

لصاحبة األعمال 
ألعربية الناجحة 

بكل المعايير اثبتت 
للمجتمع بأن المرأة 
تستطيع العمل في 

اصعب المجاالت 
يعتقد البعض بأن 

العمل الحر والسوق 
ارض مفروشة 
بالورود خاصه 

لسيدات …

خلقت لنفسها قوانين جديده وبنت   
طريق نجاح خاص بها تحديات وصعوبة 

مشروعها أعطاها دافع وتحدي اكبر 
للوصول نحو القمه واالنطالق والنهوض 

بعائلتها ومجتمعها 

االستاذة كامله العوفي خير مثال للمرأة 
المتميزة والشجاعه والداعم وهي وراء 

الكثير من قصص النجاح للشباب والشابات 
ممن واجهن العثرات ويتكيفن مع 

الظروف ويحولن الفشل الي النجاح..

لألحجار  مصنع  ترؤس   u

عمل  والجرانيت  والرخام  الطبيعية 
يليق بالرجال أكثر.. فكيف أتقنتيه؟ 

لقد أتقنُت العمل يف مصنع الرخام ألن 
أي  اإلرادة إلتقان  يعطيني  العمل  شغف 
عمل أستطيع تأديته. وبالنسبة يل العمل 
وأجد  املتعة،  من  الكثري  فيه  املصنع  يف 

نفيس سعيدة بهذا العمل. 
u تزوجِت من رجل أعمال ساعدِك 
األحجار  »عالم  مرشوعِك  تحقيق  يف 
نجاح  ترجعنَي  فهل  الطبيعية«، 

مصنعِك إليه؟ 
فعالً، زوجي هو من شجعني ودفعني 
لهذا العمل؛ فعندما تحظى املرأة بالدعم 
زوجها  من  سواًء  الرجل،  من  والتشجيع 
أو أخيها أو أبيها فإنه ينعكس عىل ثقتها 
أكثر  لتعطي  الدافع  ويعطيها  بنفسها 

وتنجح أرسع. 
يعيق  لم  مصنعِك  غرق   u

استمراريتِك فيه والتفكري بعمل آخر، 
فهل من املمكن توضيح ذلك؟ 

يل  دافعاً  كان  املصنع  غرق  عندما 
األمر  هذا  واعتربُت  جديد،  من  لالنطالق 
به نفيس  أحّدُث  كنُت  وقبلتُه. وما  تحدياً 
هو أن السهم حتى ينطلق من جديد ال بد 

وأن يرجع إىل الخلف.  
أتقبّل  أن  عاهدُت نفيس  السبب،  لهذا 

كل التحديات ألبقى صامدة يف السوق . 
ليست  العمانية  »إن  تقولني:   u

لكنها كانت  السوق،  العهد يف  حديثة 
أخيها،  أو  أبيها  مسمى  تحت  تعمل 
ألنها  العائلة،  مسمى  تحت  أو 
بالعادات  السابق  يف  محكومة  كانت 
األكرب  العائق  هذا  فهل  والتقاليد«، 

عند املرأة الُعمانية؟ 
الُعمانيات  النساء  لدى  القدم  من 
ولدينا  والعمل،  التحدي  عىل  القدرة 
الكثري من السيدات الالتي شققَن األفالج 
تاريخ  يعرف  والكل  املائية،  والقنوات 

ُعمان ونساء ُعمان.  
تعمل  زالت  ما  الُعمانية  املرأة  ولكن 
تناقضاً  ليس  وهذا  الرجل،  إدارة  تحت 

وال انتقاصاً من حقها، إنما هو احرتام للعادات والتقاليد املتبعة يف سلطنة 
ُعمان.  

u هل تعديَن نفسِك نموذجاً للمرأة الُعمانية املتميزة والناجحة؟ 

نعم، وأفخر بأن أكون أول سيدة ُعمانية تعمل يف مجال صناعي كان 
حكراً عىل الرجال فقط، ولهذا أعترب نفيس نموذجاً للمرأة الُعمانية. 

u أي القوانني يف سلطنة ُعمان تجدينها مجحفة بحق املرأة 
الُعمانية ولم تعِطها حقها؟ 

الحكومة  تتعامل  والرجل، كما  للمرأة  الُعمانية مساوية  القوانني  إن 
معهما بصورة متساوية يف الحقوق والواجبات. 

u هل تشجعنَي املرأة للعمل يف وظائف خِشنة قد ال تليق بأنوثتها.. 

وهل يف مصنعِك موظفات من اإلناث؟ 
نعم، أشجع كل امرأة ُعمانية أو خليجية أو عربية العمل يف أي مجال 
تجد نفسها فيه، واألهم أن ال تكون عالة عىل مجتمعها وأرستها. وبحسب 
معلوماتي، عملت املرأة يف مجاالت عديدة ومتنوعة مثل: الطاقة والهندسة 

الكيميائية والكثري من املجاالت الصعبة.   
u لو سنحت لِك الفرصة بتأسيس مرشوع خاص للمرأة الُعمانية 

فماذا يكون؟ 
بفضل الله، أنا اآلن بصدد افتتاح املصنع الثاني لتعبئة املواد الغذائية، 
هو  املرشوع  وهذا  القادمة،  الثالثة  األشهر  خالل  االفتتاح  نعلن  وسوف 

املرشوع الصناعي الثاني. 
u هل تفكرين بإنشاء مصنع جديد يف إحدى الدول 

العربية بغرض التوسع أكثر؟ وما هي هذه الدولة؟ 
أن تكون هناك فروع ملصانعي يف دول عربية  أتمنى 
العمل  يف  شغفي  وألن  للعاملية.  منها  أنطلق  ثم  عديدة، 

بمرشوع  العمل  بدأُت  معني،  نشاط  عند  يتوقف  ال 
نموذجية  مدينة  إنشاء  عن  عبارة  سياحي، 

سكنية،  وحدة  و450  فندق،  عىل  تحتوي 
ومن املزمع إقامة املرشوع يف نهاية العام 

الحايل إن شاء الله. 

صاحبة المهمات الصعبة، بل وأصعب المجاالت، حتى إن عملها قد ال يفكر به الكثير 
من الرجال، إذ من غير المتوقع أن تترأس سيدة مصنعاً مخصصاً لألحجار الطبيعية، وقطع 

وصقل الرخام والجرانيت.  
أول امرأة  ليس عند هذا الحد، فهو أول مشروع تشغله امرأة عُمانية، فتصبح الحقاً 

صناعية تملك مصنعاً للرخام والجرانيت. 
هذه السيدة اسمها »كاملة العوفية« التي وعلى الرغم من عملها في األحجار، إال 
أن أحجاراً من نوع آخر اعترضت طريقها، ومع ذلك تمكنت من إذابتها وتفتيتها 

مع الزمن. 
هي »امرأة من صخر« كما يطلقون عليها، كيف ال، وهي السيدة األولى التي 

تتولى إدارة مصنع من األحجار.  
هذا األمر دفع مجلة »الضفتين« للتعرف أكثر على مكامن كاملة العوفية، 

وسبر أغوارها، فأُجري معها هذا الحوار: 
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كاملة العوفي 
عالم  لرشكة  التنفيذي  الرئيس   u

التنفيذي  والرئيس  الطبيعية  االحجار 
وتطوير  لالستثمار  هيميان  لرشكه 

املشاريع
u حاصلة عىل شهادة أكاديمية من 

اململكة املتحدة
u رئيسة منتدى صاحبات االعمال 

يف غرفة التجارة والصناعة سابقا
هيئة  ادارة  مجلس  عضو   u

املؤسسات الصغرية واملتوسطة
املركز  ادارة  بمجلس  عضو   u

وتنمية  واالستثمار  للرتويج  العماني 
الصادرات 2010م

u افضل صاحبة اعمال 2009م
u بدأت العمل يف 1999م يف مرشوع 

وصقل  لقطع  مصنع  وهو  صناعي 
مرشوع  اول  وهو  والجرانيت  الرخام 
تشغله امرأة عمانية لحد االن وبفضل 
ان  استطاعت  ادارتها  وجودة  قيادتها 
واالستمرار  النجاح  ايل  بالرشكة  تعرب 
وهي من الرشكات املوجودة واملعروفة 
يف  تجربه  لها  ثم  العماني  السوق  يف 
االبتكار الصناعي وعملت عىل صنع آلة 
لتدوير الهالك من الرخام واملرشوع من 
املشاريع الجديدة ثم افتتحت رشكتها 
الرشكات  من  وتعترب  االستثمارية 

االستثمارية والتطوير العقاري.

نساء عربيات رائدات وفاعالتنساء عربيات رائدات وفاعالت
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ومسميات  عديدة  مناصب  الغامدي..  مسفرة   u

وظيفية يف شخصية واحدة، أي املناصب كانت تعني 
لك الكثري؟

هذا صحيح، وهنا أسجل وبشكل مخترص، من أكون وما 
هي املناصب التي عملُت بها.  

بداية، أنا مالكة مدارس املبتكرة الصغرية األهلية للبنات، 
ونائب  األهيل،  التعليم  لجنة  رئيس  ونائب  تربوية،  وقائدة 
رئيس الخدمات الرئيسية بغرفة جدة، وعضو لجنة التعليم 
بمجلس الغرف السعودية، وسفري أممي للرشاكة املجتمعية، 
ومستشار تنمية مستدامة )سفرية السالم الدويل( من قبل 
الدولية لسفراء السالم، واملدير اإلقليمي ملنطقة  األكاديمية 
جدة املعتمدة اعتماداً دولياً من هيئة األمم املتحدة ومنظمة 

االعتماد الدولية )Iao( لنرش السالم يف العالم أجمع. 
املواصفة  متطلبات  تطبيق  يف  معتمد  مدقق  أيضاً  وأنا 
للمؤسسات  املجتمعية  باملسؤولية  الخاصة  القياسية 
مدرسة  كأول  املتحدة  األمم  وعضو   ،)ISo 26000(
الغرفة  إدارة  انتخابات مجلس  عربية وخليجية رشحت يف 
التجارية الصناعية، كما تميزنا يف الدورة 21 يف غرفة جدة 
كلجنة تعليم أهيل، وحصلت عىل جائزة عطاء جائزة القيادة 

املجتمعية املعطاءة لعام 2019.
ومع كل تلك املناصب، فإن أقربها إىل نفيس هو دوري 

كقائدة تربوية وسفرية السالم.
مع رؤية 2030، إىل ماذا تطمح مسفرة الغامدي، 

وإىل أين تريد الوصول مع املرأة ويف التعليم معاً؟
»سقف طموحنا مرتفع«، وهذه العبارة املؤكدة ملا قاله 
سابقاً سيدي صاحب السمو امللكي األمري محمد بن سلمان 
عندما رصح بأن »طموحنا عنان السماء«. وهي العبارة التي 
»الالنهاية« يف تحقيق  نحو  أصبحت أساساً يف امليض قدماً 

كل ما يقود الوطن نحو مصاف الدول األقوى عاملياً. 
ومن صاحب السمو أيضاً نستمد قوتنا، حيث نسعى معه 

إىل تمكني املرأة وفتح املجال ملشاركتها يف جميع األعمال.
لهذا، أطمح بأن أشارك املرأة يف بناء وطننا، وباملشاركة 
للسالم  كسفرية  ومشاركتها  الشورى،  مجلس  يف  كعضو 
ضمن برامج خاصة بالطالب املبتعثني يف الخارج والداخل 
يف  تساهم  والتي  املجتمعية  الرشاكة  برامج  من  والكثري 

التنمية.
الله  أسأل  فإني  الخاصة،  ومدرستي  للتعليم  وبالنسبه 
املدارس عىل مستوى  التوفيق والتمكني لتصبح من أفضل 
يف  تصّب  خدمات  من  تقدمه  فيما  العربي  والعالم  اململكة 

صالح التعّلم والتعليم .
ما هي أكثر التحديات التي تواجه مسفرة الغامدي 

يف مسريتها العملية؟
التحديات النظامية هي أكثر التحديات التي تواجهني، 
ألنها خارجة عن اإلرادة الشخصية، ولكن بعد أن اعتمدت 
اململكة »رؤية السعودية 2030« وبرنامج التحول الوطني 
كما  أولوية،  السعودية  املرأة  تمكني  منحت  التي   2020

املرأة السعودية حمظوظة جداً
يف عهد امللك سلامن بن عبدالعزيز ..

في إحدى تغريداتها عبر حسابها على تويتر السعودية سيدة 
اإلعمال السعودية مسفرة الغامدي  »اإلنسان يعبر الحياة مرة 
واحدة، لذا إذا كان هناك أي خير تستطيع تقديمه ألي مخلوق 

فلتفعله اآلن ألنك لن تمر من هذا الطريق مرة أخرى«.
إلى  المرء  ينتمي  أن  آمِن  »شعور  تقول:  أخرى  تغريدة  وفي 

عائلة رائعة، عائلة تُطوّقه بالحُب، تحضنه وتدعمه«.
الغامدي تقلدْت مناصب عليا في المملكة العربية السعودية 
وجعلتها تتربع على عرش سيدات األعمال الالتي حققَن الكثير 

لمثيالتهّن.
بأن المرأة السعودية  وهي  التي دائماً ما تؤمن إيماناً عميقاً 
الجميع مكانة  بل وحققت بشهادة  الكثير،  اإلسهامات  لها من 
الداخلية والخارجية، وتمكنت  متقدمة في خوضها للمنافسات 
كذلك من مزاحمة الرجل في مختلف العلوم والمعرفة فتقلدت 

مناصب وعملت في مهام عديدة تخدم فيها وطنها. 
والمعرفة  العلم  مجاالت  في  االستثمار  أن  الغامدي  وترى 
وتبني  مواهبهم  وصقل  والشابات  الشباب  فئة  على  والتركيز 
أفضل  هي  مستقبلهم  لبناء  األعمال  رواد  ومشاريع  أفكارهم 
العربية  المملكة  عليها  سترتكز  التي  السواعد  وهي  استثمار، 

السعودية في رؤية 2030 لبناء اإلنسان السعودي.

سقف طموحنا مرتفع«، وهذه 
العبارة تأكيد لما قاله سابقًا 

سيدي صاحب السمو الملكي 
األمير محمد بن سلمان عندما 

صرح بأن »طموحنا عنان السماء

من صاحب السمو أيضًا نستمد 
قوتنا، حيث نسعى معه إلى 
تمكين المرأة وفتح المجال 

لمشاركتها في جميع األعمال

سيدة األعمال مسفرة الغامدي:
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االقتصاد  يف  املرأة  مساهمة  رفع  إىل  »الرؤية«  خطة  تهدف 
املحيل، فإننا سنتجاوز تلك التحديات قريباً. 

التي  واملراتب  السعودية  املرأة  إىل  تنظريَن  كيف 
وصلت إليها، هل تتوقعنَي أن لديها أكثر من ذلك؟

حظيت  فقد  جداً؛  محظوظة  امرأة  السعودية  املرأة 
باهتمام كبري يف عهد خادم الحرمني الرشيفني امللك سلمان 
بن عبدالعزيز، وتبوأت مكاناً يليق بها وفق تعاليم الرشيعة 

السمحة. 
وجاء ذلك استناداً إىل ما لديها من قدرات كبرية مكنتها 
وبصورة  املجتمع،  بنية  يف  فاعلة  مراتب  عىل  الحصول  من 

تدعم مسريتها وتعزز نجاحاتها عىل جميع األصعدة.
وأعود للتوضيح بأن صدور األوامر الداعمة للمرأة يف عهد 
التعيني يف مناصب  أبرزها  امللك سلمان بن عبدالعزيز، من 
إصالحات  خطة  وهي   ،2030 رؤية  بأن  تؤكد  قيادية، 
اقتصادية واجتماعية شاملة، زادت من نسبة النساء يف سوق 
العمل، خصوصاً عندما حرص خادم الحرمني الرشيفني عىل 
أو  العسكرية  املرأة يف جميع املجاالت سواًء املجاالت  تأهيل 

الرياضية أو القيادية وغريها من املجاالت. 
قدراتها  ودعم  السعودية  املرأة  تمكني  أن  نجد  وهنا 
بالتأهيل وإتاحة الفرص جعلها رشيكاً حقيقياً فاعاًل يف بناء 

الوطن والتنمية.
مقابل ذلك، ينتظرها الكثري خالل السنوات املقبلة لتنجح 

وتتفوق وتنهض بالوطن بدعم من والة أمرنا حفظهم الله.
تطمحنَي دائماً لتطوير وتجويد العمل يف القطاعات 
الخاصة املختلفة لخدمة التعليم، فما هي أهم إنجازاتك 

بهذا املجال؟
عملُت عىل عقد رشاكات واتفاقيات بني املدارس، من باب 

املشاركة املجتمعية. 
وبدعم من املدارس األهلية تم تكوين فرق عمل مميزة من 
مالكات ومالك املدارس، بغرض املشاركة يف عدة فعاليات، 

وقمنا بذلك فعالً.

ومن تلك الربامج، الربامج املشرتكة عن السالم واملحبة، 
واعتزاز  فخر  كفعالية  وطنية،  فعاليات  يف  كذلك  وشاركنا 
ألبناء الشهداء واملصابني بالحد الجنوبي، إىل جانب فعاليات 

معرض الكتاب. 
ومن جهة أخرى، عملنا عىل تكوين اتحاد للمستثمرين، 
لرعاية  الخريية  الجمعيات  بعض  مع  خالله  من  وتعاونّا 

املصابني بمرض الرسطان وتحديداً األطفال. 
املعلمات  وتأهيل  إعداد  دبلوم  يف  مشاركتنا  نغفل  ولن 
مع جامعة دار الحكمة وبرامج التوطني، وشاركنا يف برامج 
من  وبعض  الشواطئ،  ملرتادي  الحدود  حرس  مع  توعوية 
والغذائي  الصحي  الوعي  نرش  بهدف  الصحية  القطاعات 

والنفيس. 
الرشاكة  بأن  وإيماني  بتأكيدي  هذا  حواري  وأنهي 
لخدمة  لدينا  ما  أفضل  لتقديم  جداً  رضورية  املجتمعية 
املجتمع، ودائماً ما أشجع عليها، وال يسعني إال تقديم جزيل 

الشكر واالمتنان لكل من ساندني ودعمني للنجاح.

      مسفرة الغامدي في سطور؟

متماسكة  كبرية  أرسة  يف  نشأُت  بالتحديد،  )الباحة(  منطقة  من  الجنوب،  بنت  الغامدي،  إبراهيم  مسفرة  أنا 
ومتعاونة، يدعم كل فرد فيها اآلخر ليصل وينجح. 

أبناء أمّدوني بالقوة من خالل  العامة وأنجبُت ثالثة  الثانوية  وعن زواجي، فلقد تزوجُت مبكراً بعد حصويل عىل 
تشجيعهم املستمر، ولهذا السبب واصلُت دراستي، وتمكنُت من فتح مرشوعي الخاص الذي هو عبارة عن مدرسة 
األقرب  املجال  لكونه  املجال  بهذا  عملُت  أيضاً  أرستي  وبدعم  واالبتدائي.  األطفال  رياض  مجال  يف  متخصصة  أهلية 

لنفيس.
ومن إيماني وثقتي بأن القمة تتسع للجميع، وأن وجه النجاح يصبح مرشقاً حني يحوي وجوهاً عديدة، وأحالمي 
وطموحاتي ال حد لها، ونظراً لوجود العديد من التحديات، وجدُت بأنني لن أتجاوزها إال بالعمل  والتعلم وتطوير ذاتي. 
ومن هنا بدأُت بالتدرج واالنضمام لكل جهة يمكن أن تمدني بالقوة لالستمرار وتجاوز العقبات، فكانت الخطوة 

األوىل والبداية بانضمامي لغرفة جدة كعضوة فيها.

تقلدت مناصب عديدة وأقرب 
المناصب إليها قائدة تربوية 

وسفيرة السالم
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اسم  وإنما  عادياً،  اسماً  الفاروسي«  اسم »طيب  يكن  لم 
لمع في مجال الصيدلة والكيمياء الغذائية. 

العاملة  للمرأة  النمطية  الصورة  كسر  أولوياتها  من  وألن 
في مجال الصيدلة، استطاعت تحدي ظروفها لتثبت نفسها 
من  أكثر  في  فعملت  ثانياً،  مهنتها  مجال  في  وتتقدم  أوالً 
كمولودتها  اللوز«  »زهرة  مجلة  شراء  جانب  إلى  وظيفة، 
األولى، لتقديم التوعية واالستشارات لألشخاص فيما يتعلق 

بتغذيتهم وصحتهم.
لم يكن من أجل فتح  الصيدلة،  وعن حلمها في دراسة 
وتثبت  بصمتها  لتترك  وإنما  فقط،  المال  وكسب  صيدلية 

ذاتها لنفسها والمجتمع.
السيدات  بفئة  »الضفتين«  مجلة  اهتمام  من  وانطالقاً 
المستشارة  على  الضوء  تسليط  على  عملت  المتميزات، 
الفاروسي  طيبة  التغذية  مراكز  إحدى  في  الصيدالنية 

والتعرف على مكامن شخصيتها :

أفخر بمهنتي ألهنا جتعلني
أشارك الناس قصصهم املرضّية 
وأبقى عىل متاس مبارش معهم

رغم عملها بأكثر من وظيفة
الصيدالنية طيب الفاروسي :
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حاورتها : سميرة رضوان



خضتُه  أنا  مضمار  بكل  قلبي  كل  ومن  سعيدة  كنت  أنا  حقيقة 
إيلّ؛ ألنه  الخاصة هو كان األقرب  وعملت فيه، ولكن عميل بالصيدلية 
املرضيّة  قصصهم  إىل  أستمع  الناس  مع  مبارش  تماس  عىل  يجعلني 
الصحية  واالستشارات  األدوية  إعطائهم  عن  عدا  االجتماعية،  وأحياناً 
الصداقات  من  الكثري  كّونت  هذا  عميل  ومن خالل  التغذوية،  الدوائية 
عىل  ولو  وخدمتهم  ومساعدتهم  الناس  أحب  اجتماعية  بطبعي  ألنني 

حساب وقتي وعائلتي.
أم  املال  كسب  أم  العمل  حساباتِك..  يف  األولوية  له  أيّهم   u

تحقيق نتائج ُمرضية للمرىض؟
لن أنكر أننا جميعاً بحاجة إىل املال لكي نلبّي احتياجاتنا واحتياجات 
أرسنا ونرّفه عن أنفسنا من وقت إىل آخر خاصة أن مهنتي من املهن 
التي عادة تدّر أمواالً معقولة عىل أصحابها ومن خاللها نعيش والحمد 
األول  هدفه  كان  اآلن  حتى  السابق  يف  عميل  ولكن  كريمة،  حياة  لله 
الظروف  وتحدي  ذاتي  وتحقيق  أفراده  ومساعدة  املجتمع  خدمة  هو 
الخاصة الصعبة التي واجهتني خالل حقبة زمنية مضت ال يُستهان 

بها.
والدواء  التغذية  تخصص  طالب  لكل  نصائحك  هي  ما   u

والصيدلة بال استثناء وهم عىل مقاعد الدراسة؟
بشكل  والتغذية  الصيدلة  ولطالب  عام،  بشكل  للطالب  نصائحي 
أجمل  من  ألنها  الجامعية  وحياتهم  بدراستهم  يستمتعوا  أن  خاص، 
أيام العمر، وأن يجتهدوا يف دراستهم ومجال األبحاث، وتعّلم اللغات 
منها  يستفيدون  علمية  مراجع  عىل  للحصول  املكتبات  إىل  والذهاب 
الجامعية  بالنشاطات  املشاركة  من  يمنع طبعاً  ال  وهذا  دراستهم،  يف 
يف  اإلمكان  قدر  والدخول  واملوسيقية  والعلمية  والثقافية  الرتفيهية 
مجاالت التوعية املجتمعية والطالبية، وأوالً وأخرياً أن يحبّوا ما يدرسون 

لكي ينجحوا يف حياتهم العملية فيما بعد.
هو  ما  والتدريس..  العمل  يف  الطويلة  تجاربِك  خالل  من   u

أكثر ما ينقص املرأة العربية.. التشجيع أم املال أم الحرية؟ وما 
هي إرشاداتِك لها تجاه كل عامل؟

وتغيري  لها،  الذكوري  املجتمع  دعم  العربية  املرأة  ينقص  ما 
الصورة النمطية عنها والنظر إليها ليس كأنثى فقط، بل ككائن 

هو عبارة عن نصف املجتمع، وما ينقص املرأة العربية احرتام 
عىل  عار  أو  كعورة  وليست  املجتمع  يف  فاعل  كعضو  ذاتها 

أهلها. 
طبعاً  تخطيها  يجب  ال  أخالقية  ومبادئ  حدود  هناك 
من ِقبل املرأة، ولكن ما عدا ذلك فنحن نستطيع تحقيق 
لبناء  الرجل  مع  جنب  إىل  جنباً  والوقوف  املستحيل 

مستقبل بالدنا واألجيال القادمة. 
املرأة كائن قوي جبّار، وبإمكانها إتقان كل األعمال 
عائلة  تأسيس  ابتداًء من  ملل  أو  كلل  بها دون  املنوطة 
ناجحة، والعمل داخل البيت وخارجه والقيام بمهامها 
من  هناك  فهل  عاملة.  وامرأة  منزل  وربّة  وأّم  كزوجة 

أكرم وأعظم منها؟
والدعم  الحرية  من  هامشاً  إلعطائها  املرأة  تحتاج 
عىل  إيجاباً  ينعكس  ما  وهذا  عالياً،  وتحّلق  تبدع  لكي 

أرستها ومجتمعها وبلدها.

ما ينقص المرأة العربية 
دعم المجتمع الذكوري 

لها، وتغيير الصورة 
النمطية عنها والنظر 

إليها ليس كأنثى فقط، 
بل ككائن هو عبارة عن 

نصف المجتمع

مجلة
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u قلِت يف إحدى اإلذاعات أنِك لم تدريس الصيدلة من أجل 

فتح صيدلية، فماذا تقصدين بهذا الكالم؟
ربما فرّس جوابي عن غري قصد، بمعنى آخر، أنا درست الصيدلة 
عن رغبة وحب ودافع قوي ألكون عضوة فاعلة يف املجتمع، ولخدمة 

أبنائه من خالل هذه املهنة العظيمة. 
مبارش  بتماٍس  ألكون  صيدلية  يل  تكون  بأن  أفخر  وبالعكس 
وتقديم  الدواء  ورصف  املرضية  قصصهم  ومشاركتهم  الناس  مع 
املطلوب  بالشكل  ومساعدتهم  لهم  والصحية  الدوائية  االستشارات 
مني كصيدالنية أقسمت أن تكون مخلصة ملهنتها وعملها ومجتمعها.
u عملِت يف 3 وظائف يف آن واحد، هل كانت هذه إرادتِك أم 

من أجل حصد الشهرة أم مضطرة لذلك؟
واحد؛  بآن  وظيفتني  يف  املهنة  مارسُت  بأن  الحظ  يل  كان  نعم، 
إحداهما صباحاً والثانية مساًء باعتبار أن تدرييس كمرشفة مخابر يف 
جامعتي التي تخّرجت منها ال أعتربه وظيفة، ودخيل منه قليل جداً، 
وتعليمهم  الطالب  مع  التعامل  يف  التجربة  هذه  أعشق  كنُت  ولكني 
ومساندتهم وإحسايس بهم ألنني كنت يوماً ما يف مكانهم، إذ يف يوم 
إجازتي من العمل كنت أذهب للجامعة طوال اليوم ألقضيه هناك بني 
أروقة املخابر، ولم أطمح يف مردود مادي، ألن اثنتنْي من وظائفي لم 
مالياً كبرياً، بل فقط ألثبت ذاتي وأحقق طموحاتي  يقدما يل عائداً 
السيدات  أن  للمجتمع  وأبرهن  أكثر،  خربات  عىل  وأحصل  وأتعلم، 
يستطعَن فعل املستحيل إذا منحَن الفرصة، والواحدة منهّن يمكن أن 
تتحدى الظروف وتكون عىل قدر كبري من املسؤولية تجاه مجتمعها 

وعائلتها.
u اشرتيِت مجلة »زهرة اللوز«، فهل الهدف منها توعوي 

أم تجاري مع الوقت، رغم أنها تُوزع مجاناً؟
لم  التغذوية  الصحية  اللوز  عندما ُعرض عيلّ رشاء مجلة زهرة 
أتردد كثرياً يف رشائها؛ ألن الفكرة منها أعجبتني جداً، وهي توعية 

الناس من الناحية التغذوية والدوائية والصحية بشكل عام.
كما أن هذه املجلة تتوجه بلسان محرريها وكاتبي مقاالتها إلعطاء 
األعمار كل ما يهمهم من معلومات يف  املجتمع، ومن كل  كل فئات 
باملعنى  ربحياً  ليس  منها  والهدف  والدواء،  والغذاء  العامة  الصحة 

الصحيح، ألنها ال تُباع بل تُوزع مجاناً.
الكثرية  مقابالتِك  جراء  كبرية  واسعة  شهرة  تملكنَي   u

أين حصلِت  التلفزيونية، فمن  املقابالت  أو  اإلذاعات  سواًء يف 
عىل الشهرة أكثر؟

أوالً،  التلفزيونية  مقابالتي  من  الشهرة  عىل  حصلُت 
غنية  هي  والتي  بوك  الفيس  عىل  الفاعلة  وصفحتي 
باملعلومات عن هذه املقابالت والنشاطات واملشاركات 
يف الفعاليات العلمية واالجتماعية والثقافية، وأحياناً 
السياسية يف بلدي وكل ما يخص اإلعالم ودوره يف 

املجتمع. 
والخواطر  الكتابات  بعض  عن  ناهيك 
الفساد  جوانب  تكشف  التي  البنّاءة  واالنتقادات 

أو الخطأ يف املجتمع يف جميع أحواله.
وسلك  وظيفتني  يف  العمل  بني  ما   u

التدريس، أيَن كنِت تجديَن نفسِك وسعادتِك 
أكثر؟

عملي في السابق حتى 
اآلن كان هدفه األول هو 

خدمة المجتمع ومساعدة 
أفراده وتحقيق ذاتي وتحدي 
الظروف الخاصة الصعبة التي 
واجهتني خالل حقبة زمنية 

مضت ال يُستهان بها.
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u هل تعديَن نفسِك الفنانة األوىل يف الكويت؟

كفنانة تبدع بأدائها واختياراتها نعم هي األوىل.
u أين كنِت محبوبة أكثر يف األدوار الكوميدية أم الرتاجيدية 

أم السياسية الجادة التي توجهِت إىل تأديتها مؤخراً؟
جميع األلوان التي قدمتُها ارتبط بها الجمهور وأحبها، وال يزالون 

يحبونها، حتى إنهم جعلوا أبناءهم يتابعونها بشغف.
u خلقِت فجوة ثقة مع جمهورِك ومحبينِك جراء ترصيحاتِك 
بسبب  الكويت  من  الوافدين  بطرد  املوفقة حول مطالبتِك  غري 
أزمة كورونا من جهة، ومسلسل »أم هارون« من جهة أخرى، 

ماذا ترّدين؟
الوافدين؛ فنحن كبلد صغري وشعب عدده قليل،  لم أطالب بطرد 
عن  تكلمت  ولكني  جميلة،  دولة  بناء  يف  للمساعدة  للوافدين  نحتاج 
الكويتيني تجار اإلقامات، كما  العمالة املخالفة، وسلطُت غضبي عىل 
أنفسهم  باعوا  الذين  العمالة  بعض  وطرد  بمعاقبتهم  الدولة  طالبت 
لتجار اإلقامة، إذ عندما جاؤوا كانوا يعلمون أنهم سيذهبون من دون 

وجهة واضحة، أي بال عمل وال سكن. 
األجواء  وأغلقت  استقبالهم  رفضت  التي  دولهم  طالبت  إنني  ثم 
نواحهم  رغم  رعاياها  استقبال  رفض  يف  مستمرة  زالت  وما  الجوية 

وحاالت االنتحار.
والتي  الحاقدة  لألبواق  أهتم  فلم  هارون«،  »أم  مسلسل  عن  أما 
قلوبها  لرتيض  التاريخ  تنكر  ضالة  فئة  هي  بل  بالنعامة،  أشبهها 
بل  التطبيع  عن  جداً  بعيدة  قضية  عالجت  هارون«  »أم  يف  السوداء، 

النجمة الكويتية حياة الفهد ترتجم الوجه املرشق 
لبلدها وتساهم يف تسويق صورته للعالـم

سنديانة الخليج األولى، والقامة الفنية العريقة، 
والمشهورة باألدوار الكوميدية والتراجيدية، والبوابة 
التي  األعمال  من  العديد  قدمت  الثريّة،  الفنية 

شكلت لنفسها من خاللها نموذجاً يحتذى به.
واحد،  آن  في  والحازمة  المثابرة  األم  أيضاً  وهي 
الفنانة  هي  اإلنسانية،  بقمة  أدوارها  مع  تعاملت 
الكوميديا  قدمت  التي  الفهد،  حياة  الكويتية 
الجادة  واألدوار  فأبدعت،  والتراجيديا  وأخلصت، 
عالمة  فخلقت  الشريرة  األدوار  وقدمت  فتميزت، 

فارقة.
هي نموذج الحضارة وسفيرة بالدها في الخارج، 
ولم يرتبط اسمها برقعة جغرافية معينة، وإنما كانت 
مدرسة بحد ذاتها لجميع ممثلي الكويت والخليج 
الوقوف  الفن  يتعلمون  من  لكل  وأمنية  العربي، 

أمامها لتأدية ولو دور بسيط.
مجلة »الضفتين« وهي تضيء على أهم الفنانات 

في العالم العربي، ارتأت أن تتميز بهذا اللقاء: 
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كانت األقرب ملحاربة الصهاينة والوقوف مع الحق.
u هجوم كبري تتعرضنَي له يف اآلونة األخرية 

جراء أعمالِك األخرية، هل تتوقعنَي أنِك يف لحظة 
ما خرسِت تاريخِك الفني بكسبة زر؟

األصوات  تهزه  ال  كالجبل  وأنا  عامر،  تاريخي 
الشاذة.

u هل تفكريَن بإنتاج عمل جديد يحسن من 
صورتِك أمام الجماهري ومحبيِك؟

صورتي لم تتلوث، بل بالعكس وجدت التشجيع 
أكثر وأكثر، باإلضافة إىل املطالبة بجزء آخر. كما أن 

يل عمل سيايس آخر.
الكويت  أمري  مع  مميزة  ذكريات  لِك  هل   u
الراحل الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح؟ ما 

هي؟
الله عليه - وكانت  التقيت بسموه - رحمة  نعم 
أسعد اللحظات، إذ التقيته أكثر من مرة، ويف إحدى 
املرات - رحمه الله - ذكرني بفيلم »بس يا بحر«، إذ 
كان لنا عظيم الرشف أن سموه هو من افتتح الفيلم 
يف أول عرض له، رحمه الله وجعل قربه روضة من 

رياض الجنة.

تاريخي عامر.. وأنا 
كالجبل ال تهزه 

الرياح

الجمهور أحبّ   
جميع األدوار التي 

قدمتُها.. ولي عمل 
سياسي جديد

مسيرتها الفنية
املستشفى،  أبو جسوم«  »فرقة  زارت  الصباح  مستشفى  أثناء عملها يف 

»أبو  سألهما  وهناك  الرشاح،  أمينة  اإلعالمية  العمل  يف  زميلتها  وكانت 
جسوم« من منهما تريد العمل بالتمثيل، فقامت أمينة الرشاح باإلجابة 
فسأل  ممثلة،  تكون  أن  تريد  حياة  وإن  مذيعة  تكون  أن  تريد  بأنها 
إىل  بأنه سيعود بعد فرتة  أهلها يوافقون وأبلغها  إن كان  »أبو جسوم« 
يف  برغبتها  والدتها  فاتحت  التمهيد  وبعد  الجواب.  ملعرفة  املستشفى 
»فرقة  عادت  فرتة  وبعد  ورضبتها.  ذلك  رفضت  والدتها  لكن  التمثيل، 
أبو جسوم« إىل املستشفى فسألها »أبو جسوم« إذا كانت فاتحت أهلها 
كلما  وكانت  ثانية،  فرصة  منحها  وطلبت  بالنفي  فأجابت  باملوضوع 

باملوضوع كانت تتعرض للرضب فتزداد إرصاًرا وعناًدا.  تفاتح والدتها 
وبعد شهرين من املواجهات الصعبة قررت اإلرضاب عن الطعام، وصودف 
آنذاك أن التقى »أبو جسوم« أثناء عمله مع الجيش شقيقها وحاول إقناعه 
يصطحبها  أن  عىل  فوافقت  باألمر،  والدته  وأقنع  ليونة  األخري  هذا  فأبدى 

مرسحية  يف  الفني  مشوارها  بدأت  فيه.  حلقات  لتسجيل  التلفزيون  إىل  شقيقها 
الضحية عام 1963 مع الفنان منصور املنصور وتأليف صقر الرشود، بينما كانت 
بدايتها يف التلفزيون من خالل مسلسل عايلة بو جسوم والذي قدم عام 1964 أول 
اجر حصلت عليه يف التمثيل كان 30 ديناراً نظري مشاركتها يف مرسحية «بسافر 
لم  سنها  ان  رغم  ام  بدور  فيه  تشارك  عمل  أول  وهو  الخليج  مرسح  مع  وبس» 
يتجاوز الخامسة عرشة حينها وقدمت العديد من األعمال الكوميدية والرتاجيدية 
ما بني مسلسالت ومرسحيات وسهرات تلفزيونية خالل مسريتها الفنية املمتدة 
يف املجال الفني واإلعالمي، لقبت بسيدة الشاشة الخليجية، وبرز هذا اللقب كثريًا 
حني وضع يف مقدمة مسلسل جرح الزمن للكاتبة فجر السعيد. كما أنها عملت 
مذيعة يف إذاعة الكويت يف الفرتة ما بني عام 1965 وعام 1968 قدمت خاللها عدد 

من الربامج اإلذاعية مع أمل عبد الله وجاسم كمال.

ضيفتنا في سطور وذكريات اخرى
أبرز  من  تعد  وهي  كويتية.  وكاتبة  ومذيعة  ممثلة  الفهد  حياة 
فنانات الخليج وبجانب كونها ممثلة، فإن لها محاوالت شعرية ولديها 
القدرة عىل كتابة القصص والسيناريوهات حيث قامت بكتابة العديد 

من األعمال التلفزيونية، ولها ديوان شعر بعنوان »عتاب« .
ولدت يف منطقة رشق، ويف الخامسة من عمرها انتقلت مع أرستها 
إىل املرقاب وسكنت بالقرب من »مسجد عبد الله املبارك« وتربت يتيمة 
بعد فقدانها لوالدها، وعانت من قسوة أمها عليها. لم تكمل دراستها 
شعورها  بعد  ذلك  بعد  والكتابة  القراءة  تعلمت  إنها  إال  االبتدائية، 
بالعربية  والكتابة  القراءة  إتقان  واستطاعت  إليهما،  بحاجتها 
الفصحى واإلنجليزية. اكتشفت حبها للفن يف بداية خمسينيات القرن 
العرشين بعد أن شاهدت فيلم سينمائي كان من بطولة فريد األطرش، 
تحّول  ما  رسعان  أهلها،  مع  السينما  عىل  ذلك  بعد  ترتدد  وأصبحت 
هذا األمر إىل هواية تمارسها باستمرار. لديها ثالث أشقاء، شقيقتها 
الكربى »رشيفة« التي تولت تربيتها عند وفاة والدتها بعام 1987 مع 

أختها الصغرى غنيمة وأخوها الوحيد.
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البحرينية زهراء باقر :

سيدة األعامل األكثر شهرة تتحدث
عن جتربتها يف عالـم املال ومتكني املرأة
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لـ »مركز  التنفيذي  والرئيس  المؤسس  تؤمن 
الفعاليات«،  وتنظيم  لالستشارات  العالمي  زري 
حالياً  الخليج  منطقة  به  تمر  ما  أن  باقر،  زهراء 
في  هو  الكورونا،  جائحة  اجتياز  تحديات  من 
حقيقته فرصة تاريخية لقطاع األعمال الخليجي 
ألن يعيد هيكلة نفسه باستخدام موروثه الثري 
المستقبل له وللشرق األوسط  بالخبرة، ويصنع 

من بوابة الثقة والكفاءة.
تبدو  الخليجي  األعمال  لقطاع  والفرصة 
زهراء  وتراها  استثنائية،  البحرين  مملكة  من 
بالقوة  المعززة  اإلمكانيات  حجم  في  بأنها  باقر 
من  العالية  السويّة  هذه  مبعُث  االبتكارية، 
الثقة التي تتحدث بها، وتُعممها رائدة التخطيط 
االستراتيجي والتدريب االتصالي والتسويقي في 
بيئة االقتصاد الرقمي بأنه أكثر من مجرد تراكم 
التنمية  مجال  في  الكُليّة  وشموليتها  الخبرة 

المستدامة. 
وبالعمل  الخاص  بالقطاع  باقر  الشابة  إيمان 
أن  البداية  منذ  تقرر  جعلها  االستثماري،  الحر 
في  وليس  األعمال،  مجال  في  نفسها  تصنع 
الخميرة  اكتسبت  إذا  حتى  المكتبية،  الوظيفة 
وماليزيا،  بريطانيا  جامعات  من  األكاديمية 
مأسسة  في  سباقة  كانت  للبحرين،  باإلضافة 
األعمال  وريادة  الناشئة  والشركات  األفراد،  دعم 
زري  »مركز  بها  تخصص  التي  االجتماعية،  

العالمي لالستشارات وتنظيم الفعاليات«.  
وقد ميزت زهراء باقر هذه الحاضنة اإلقليمية 
شخصي  حضور  بقوة  واالستشارات،  للتدريب 
للحدود  عابرة  اتصالية  شبكة  يبني  أن  استطاع 
الخليحية والشرق أوسطية إلى األممية، لتكون 
البحرين  الذي ترى فيه  والريادة  سفيرة لإلنجاز 
والخليج مركزاً مؤهالً القتصادات ما بعد جائحة 

كورونا العابرة.
باقر،  زهراء  للريادية  الشخصي  صعيد  وعلى 
تخصص  ودراسة  سنّها  لصغر  يمكن  كان  فإنه 
إال  المعلمات،  صفوف  في  يُدرجاها  أن  التربية 
األعمال،  وريادة  الذاتي  باالستقالل  شغفها  أن 
العمل  واختيار  الصعب  طريقها  لشّق  دفعاها 
الذي تحّب، فأصبحت بخبرتها الطويلة والكبيرة 

يُطلق عليها لقب »مدربة واستشارية«. 
والقدرة على  بالطاقة  وألنها متميزة ومفعمة 
لإليجابية«،  آخر هو »سفيرة  لقباً  نالت  اإلبداع، 
و»شريكة لمبادرة سفراء اإليجابية«، كما شاركت 
االجتماعية  المسؤولية  جمعية  تأسيس  في 

البحرينية.
على  الضوء  تسليط  من  بد  ال  كان  هنا،  من 
حياتها العملية والعلمية، فكان هذا الحوار معها:

زهراء باقر والكثري من املناصب.. أي املناصب األحّب   u

إىل قلبِك؟
أنا زهراء باقر، سيدة بحرينية، عملت وشاركت مع عدة رشكات 
وانضممُت  الريادي،  املجال  يف  العمل  اختيار  قبل  وأجنبية  عاملية 
كعضو مجلس إدارة لعدة جمعيات مهنية منها جمعية املسؤولية 
اإلعالم  ونادي  البحرينية،  الجودة  البحرينية، وجمعية  االجتماعية 

االجتماعي.
كما تم ترشيحي لتمثيل البحرين يف منظمة اتحاد األمم املتحدة 
مجموعة  يف  كذلك  وُرشحت  الريادي،  االبتكار  كمستشار   unf
عاملية عىل مستوى الخليج تدعم القيادات الشبابية كسفرية ملنظمة 

.World Speech day ambaSSador

حالياً كل طاقاتي ومشاريعي تصب يف مجال االستثمار والبحث 
للمستثمرين،  والخليج  أوروبا  بني  املشاريع  وتبادل  الفرص  عن 
طاقات  ودعم  االبتكارية  املشاريع  تفعيل  هو  األعىل  هديف  ولكن 

الشباب الريادي.
الذي دفعِك  اإلدارة واالستشارات، ما  ذاتِك يف  تحققنَي   u

للعمل يف هذا املجال بدالً من التدريس؟
ومجال  التجارية  العملية  والحياة  والتعليم  التعلم  أعشق  أنا 
ريادة. وإدارة األعمال »مدرسة حياة« اتخذتها لنفيس وتخصصت 
العلم  يف مجال االستشارات والتدريب ألنني ملتزمة بمبدأ: صدقة 

تعليمه.
وحياة الريادة هي ما تناسبني؛ ألنها بعيدة عن الروتني كمجال 
التدريس كمهنة، وأنا ما زلت أعلم وأدرس وأخدم اآلخرين ووطني 

يف مجال تخصيص يف إدارة املال واألعمال. 
وتحقيق  اآلخرين  مع  للتواصل  أوسع  القياد   التميز  ومجال 

النجاحات سواًء يل أو لآلخرين.
u ما بني تحقيق املكسب املايل أو تحقيق ذاتِك أو الفائدة 

لآلخرين.. ماذا تختارين؟
التي  املال مجرد وسيلة وغاية مؤقتة، أما فائدة اآلخرين فهي 
تبقى وتدوم، لذلك وكلما أسعى لتحقيق الخري لآلخرين، أجد الرزق 

والربكة يف أموايل وأجد من يسعى ملساندتي وتقديم الدعم يل.
أكرب وبرزِت  بها نجاحات  التي حققِت  الدولة  ما هي   u

فيها بقوة؟
العربي، لكوني خليجي، وأكثر نجاحاتي حصدتُّها يف  الخليج 

مملكتي الحبيبة مملكة البحرين. 
واحتضنتني  دعمتني  التي  الخليجية  بالدول  يتعلق  فيما  أما 
العربية  واململكة  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  منها:  حب،  بكل 
العربية  مرص  جمهورية  إىل  باإلضافة  ُعمان.  وسلطنة  السعودية 

تحديداً هي التي دعمتني من الدول العربية.
يف  وعملِك  الهندي  »زري«  مطعم  بني  الربط  ما   u

االستشارات اإلدارية؟
الهندية  املطاعم  مجال  ودخويل  الهندي  املطعم  إدارة  بني  ما 
بصورة  عميقة،  اسرتاتيجية  طويلة  دراسة  بعد  جاء  بالتحديد، 
ونوعية  املالية،  والنفقات  ملوقعه،  بالنسبة  للمطعم  النجاح  تحقق 

الزبائن التي يستهدفها املطعم.
مع  بالتوافق  بي،  الخاص  التجاري  األول  مرشوعي  كان  هذا 
أسفاري   بحكم  ولكن  عام،  بشكل  االستشارات  معرتك  دخويل 
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الكثرية، واملشاكل االقتصادية والسياسية التي واجهتنا عّلمتني 
بأنه مهما كنُت مستعدة للتخطيط االسرتاتيجي وإدارة األزمات 

دائماً ما تكون هناك صدمات غري متوقعة تواجهني.
وكانت تجربة املطعم الصيني بمثابة التجربة العميقة بعد أن 
كنت موظفة ومديرة أعمال يف أحد الرشكات االستشارية العاملية 
يف  وعالقاتي  عميل  وبحكم  والغاز.  النفط  مجال  يف  املتخصصة 
يف  الخوض  قررت  جزئي  بنظام  والتدريب  االستشارات  مجال 
الخربة  كسبُت  لكني  كثرياً  ماالً  فيها  وإن خرسُت  التي  التجربة 

العملية.
هذه التجربة وّجهتني للرتكيز عىل االستشارات واالستثمارات، 
مجال  يف  وخاصاً  نوعياً  انتقاالً  وأنتقل  الخسائر  ألتفادى 
الخليج  دول  مستوى  عىل  واالستثمارية  اإلدارية  االستشارات 
العربي، إذ ال خيار كان عندي سوى املواجهة والنجاح، فهذا هو 

قانون الحياة.
سيدات  من  غريها  كما  برزت  هل  البحرينية  املرأة   u

الدول األخرى؟ وبرأيِك ما الذي ينقصها للصعود أكثر؟
املرأة البحرينية برزت عىل مستوى الدول العربية والعاملية، 
أُّسس  من  أول  كانت  تحديداً،  األوسط  الرشق  مستوى  وعىل 
املجاالت  مختلف  يف  لدعمها  وذلك  للمرأة،  األعىل  املجلس  لها 
وأخذت  واالجتماعية،  والسياسية  االقتصادية  والقطاعات، 

حقوقها كافة دون نقصان.
املرأة البحرينية فخورة جداً بهويتها، بسبب دعم جاللة امللك 
منافسة  عل  قدرتها  عن  عدا  حقوقها،  لكافة  البحرين  وحكومة 
مملكة  بأن  ننكر  وال  والعامليات،  العربيات  السيدات  جميع 
البحرين قد دعمت وأثبتت وساندت وجود املرأة يف سوق العمل 
وبنسبة تُزاحم فيها العنرص الذكوري. إذ يف كل قطاع نرى أن 

تواجد املرأة يتساوى مع تواجد الرجل.
البحرينية  املرأة  أن  الفرتة نجد  2018 وحتى هذه  منذ عام 

مهمة  واقتصادية  سياسية  مناصب  عدة  تبوأت  قد 
وهذا  النواب،  مجلس  رئاسة  مقعد  فرتأست  جداً؛ 

ما يدعونا للتفاخر، ناهيك عن وجودها القوي يف 
القطاع االقتصادي أيضاً.

املرأة  ينقص  ال  نظري،  وجهة  ومن  لذلك، 
العمل أي يشء، ألن قانون  البحرينية يف سوق 

تكافؤ الفرص موجود بني العنرصين: الذكوري 
الرشيدة  قيادتنا  توجيهات  ظل  يف  واألنثوي، 

الداعمة  الخطط  تضع  التي  والحكومة 
كافة  عىل  املرأة  لحصول  والضامنة 

حقوقها يف السوق. 
مقابل ذلك، ال يوجد اقتصاد 
وطني أو دويل إال وتتواجد نقاط 
وفرص للتطوير من شأنها أن 
وثقافته  املجتمع  عمل  تطور 
ودعم تواجد املرأة والرجل عىل 
حد سواء، باإلضافة إىل تقوية 
االقتصاد وتمكني جيل الشباب 
وتحفيزهم وتوزيع تواجدهم يف 

إيمان الشابة باقر 
بالقطاع الخاص وبالعمل 
الحر االستثماري، جعلها 

تقرر منذ البداية أن تصنع 
نفسها في مجال األعمال

تعتبر البحرين 
أول دولة على 
مستوى الوطن 

العربي الذي يتميز 
بتأسيس المجلس 

األعلى للمرأة منذ 
عام 2002
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طبعًا المرأة البحرينية 
تشارك في معظم 

األنشطة والقطاعات 
المختلفة التي تتناسب 

مع رؤية 2030، وحصلت 
على كافة حقوقها 
بجدارة، وبدعم من 

جاللة الملك حمد

كافة الفرص الوظيفية. 
بالنسبة لألطفال  التعليم  العمل عىل تطوير  أتمناه، هو  وما 
كافة  يف  والشخصيات  للخرباء  أكرب  فرص  وإتاحة  والشباب، 
املجاالت، إىل جانب دراسة حتياجات االقتصاد من تعليم وصحة 
وتقنية وابتكارات تدفع نحو تطور املجتمع، خصوصاً وأن العلم 
وإتاحة الفرص للدماء الجديدة والشابة يف سوق العمل هي الت 

ترفع أي مجتمع كان.
u من وجهة نظرِك.. نجاح املرأة هل تردينه إىل قدرتها 

املالية أم دعم املحيط لها؟
بها  املحيطني  ودعم  مهمة  للمرأة  املادية  القدرة  أن  أجد 
ينبعث  املعاناة  قلب  من  أنه  نعلم  أحياناً  ولكن  جداً،  رضوري 
األمل، ولهذا نجد أن »الحاجة أّم االخرتاع« يف الكثري من الحاالت، 
وما يحيط بها من تحديات كثرية يدفعها لنزعة البقاء يف داخلها 

وإظهار نزعة التحدي لتثبت وجودها بالنسبة للمحيطني بها. 
أما بالنسبة للعالم، فيمكنني القول إنه ال تختلف املرأة عن 
الرجل يف قضية الدفاع أو الكفاح من أجل البقاء؛ فالحياة ليست 
بالسهولة التي نراها، والتحديات من أجل تحقيق أي نجاح ومن 
أجل البقاء ليست سهلة أو بسيطة كما يراها اآلخرون؛ وقد تكون 
األصعب بالنسبة للمرأة بحكم الظروف املحيطة بها، ولكن يبقى 
أقوى  لتبدو  الدافع  هو  ذاتها  وتحدي  البقاء  أجل  من  رصاعها 
من الرجل، خصوصاً أن نجاحها يحتاج إىل الدعم املادي ودعم 

املحيطني بها.
u األولوية يف مشاريعِك ملن؟ املرأة أم جيل الشباب الذي 

ينقصه الكثري ليستمر؟
طبعاً املرأة البحرينية تشارك يف معظم األنشطة والقطاعات 
كافة  عىل  وحصلت   ،2030 رؤية  مع  تتناسب  التي  املختلفة 
حقوقها بجدارة، وبدعم من جاللة امللك حمد، كما تعترب البحرين 
بتأسيس  يتميز  الذي  العربي  الوطن  مستوى  عىل  دولة  أول 

املجلس األعىل للمرأة منذ عام 2002.
موجهة  كانت  إذا  ما  املشاريع  تقديم  يف  أولويتي  وعن 
أنه  ليستمر، فأشري  الكثري  الذي ينقصه  الشباب  أم  للمرأة 
ويف كل مرحلة أدرس وضع السوق واحتياجاته واملشاريع 

فكان  بها  أعمل  كنت  التي  للرقعة  وبالنسبة  يتطلبها.  التي 
وإدارياً  ومالياً  اقتصادياً  املرأة  تمكني  عىل  موجهاً  تركيزي 

تماشياً مع توجه اململكة يف تمكينها وإبراز دورها أكثر، ألنه إذا 
لذلك  واستقراره،  تمكينه  يف  املجتمع  نجح  املرأة،  تمكني  تحقق 
كان الهدف األكرب يصّب نحو نرش وعي املرأة ودعمها ورعايتها 
يف مجال إدارة وريادة األعمال لتمكني لتصبح سيدة أعمال قوية 

وشجاعة.
ولكن هذا ال يعني اإلحجام عن تمكني الشباب ودعمهم، إذ 
الشباب بمختلف مراحلهم،  العمل عىل تنفيذ مشاريع تدعم  تم 
إىل جانب  بقوة،  العمل  ليدخلوا سوق  والشباب،  املراهقة  أي يف 
دخول  عىل  لتحفيزهم  شابة  نجاح  قصص  عن  الدائم  البحث 
أكرب عدد ممكن عالم ريادة األعمال وبالتخصصات التي تتوافق 
برامج  بأنواع  تعريفهم  خالل  من  العمل،  سوق  احتياجات  مع 
وبما  القادمة  املرحلة  يف  يطبقوها  أن  يستطيعوا  التي  التقنيات 

يحتاجه املستقبل.
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بالعلم والعمل، هل ما  ذاتية مشبعة  تحملنَي سرية   u

زال ينقصها خربة علمية وعملية لتصبح مقنعة بالنسبة 
لِك؟

أحمد الله قبل كل يشء عىل ما وصلت إليه إىل اآلن، لكن العلم 
والعمل ال يمكن أن يتوقفا عند مرحلة معينة؛ فمهما استزدتُّ من 
العلم والخربات، هناك األفضل الذي دائماً أسعى له بمشيئة الله؛ 
لذا ستظل سريتي الذاتية يف شوق دائم إلضافة املزيد من خربات 

العلم والعلم ولن تكتفي.
الفيدرالية  إىل  أدبية  وناقدة  جامعية  أستاذة  من   u

هذا  إىل  وصلِت  فكيف  املتحدة،  األمم  ألصدقاء  العاملية 
املكان؟

يف  االشرتاك  عيلّ  وطرحوا  األصدقاء  بعض  معي  تواصل 
الشعوب  ربط  هدفها  وطن(  )وحدة  اسمها  جداً  هامة  مبادرة 
تم  وفعالً  والتجارب.  املعارف  وتبادل  ومعنوياً  ثقافياً  العربية 
أعضاء من  الكنانة واجتمع حولها  تشكيلها حينذاك عىل أرض 
النور لوال  18 دولة عربية، ورشحُت لرئاستها وكادت أن ترى 
صعوبة الدعم املايل، ال سيما أنه كان مرشوعاً جباراً يسعى لضم 

جميع البلدان العربية. 
جميع  ورفع  للحرص  نحوي  تتجه  األنظار  بدأت  هنا  ومن 
للدكتوراه  ُرشحت  لذا  بعضها؛  مع  وربطها  العربية  الشعوب 

بعد  ثم  املتحدة،  األمم  العاملية ألصدقاء  الفيدرالية  من  الفخرية 
ذلك ُعرض عىل أن أكون ممثلة للفيدرالية يف دول الخليج العربي.
u كيف انطلقْت دكتورة عفاف يماني يف عملها، لتصبح 

سيدة مشهورة ومعروفة إعالمياً؟
الشهرة أو معرفة املجتمع لشخص ما ال تحصل فجأة، وإنما 
تسبقها خطوات حثيثة من الجهاد والصرب والتصميم سواًء عىل 
املستوى األرسي أو املستوى الجامعي أو الوظيفي أو عىل مستوى 
األدوات  هذه  وهبني  بأن  الله  أكرمني  وقد  املحيط،  املجتمع 
أثبتُّ ذاتي بقوة يف دراستي  أن  الالزمة للوصول فوصلت، بعد 
الجامعية، حيث تخرجت بتقدير امتياز مع مرتبة الرشف األوىل؛ 
مما حدا بالجامعة إىل تعييني معيدة بعد عدة أيام من تخرجي، 
ومن هنا بدأت رحلتي األكاديمية التي تخللتها مساهمات متنوعة 
الكليات  بني  املتنوعة  واملسابقات  واملجتمع  الجامعة  أسابيع  يف 
باإلضافة إىل مشاركات يف ندوات سواًء عىل مستوى )قسم اللغة 
العربية( أو عىل مستوى الكلية )كلية اآلداب(، وهذا ما زاد من 

قناعاتي بأهمية العطاء وإثبات الذات.
أم  أدبية  ناقدة  وأنِت  أكثر..  شهرتِك  وجدِت  أين   u

صاحبة مشاريع مجتمعية؟
نفيس  أجد  لذا  يل،  يروق  خاص  طعم  املجتمعي  للتفاعل 

وشهرتي فيه أكثر.

رحلة مشوقة ومثمرة 
من املحلية إىل العاملية

السعودية عفاف يماني :

أقل ما يمكن أن يُذكر بحقها، أنها سيدة بمجموعة علم وعمل ومناصب. أي بصيغة أخرى، 
عفاف  الدكتورة  وهي  المجتمع،  تخدم  مشاريع  وصاحبة  أدبية  وناقدة  متعلمة  سيدة  هي 

يماني.
تقول في إحدى تغريداتها: »الوعي في العقل وليس في العمر، فالعمر مجرد عدد 
أليامك، والعقل حصاد فهمك وقناعاتك للحياة«، لهذا دائماً ما تجاهد وتكابد لتصل 
أعلى الدرجات العلمية والعملية غير مكترثة للظروف التي تحيط بها، أو من يحاول 

توقيفها.
أما عن منصبها كممثلة الفدرالية العالمية ألصدقاء األمم المتحدة بالشرق 
األوسط قد ال يفهمه كثيرون، ويحتاج منها أن تفرد لمجلة »الضفتين« مساحة 

وقلماً خاّصيْن لتوضح لنا أكثر، فتتضح الصورة أمامنا.
الدكتورة عفاف يماني من تكون ومن يدعمها وأقصى تطلعاتها وطموحها، 

ونظرتها المستقبلية، ستتضح من خالل هذا اللقاء معها:
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لقاءاتِك  تعجبِك خالل  ال  التي  األسئلة  أكثر  ما هي   u

التلفزيونية والصحفية؟ 
الصحفيني  من  بمجموعة  بلقائي  محظوظة  كنُت  لقد 
والصحفيات أصحاب خربة، جنبوني الرد عن أسئلة مزعجة أو 

ال تعجبني.
u يف ملتقى املبدعات العربيات األول الذي أقيم يف لبنان، 

تم تكريمِك ومجموعة من املبدعات العربيات، فلماذا لقب 
مبدعة؟ وما هو املجال الذي أبدعِت فيه؟

تم تكريمي يف هذا امللتقى األول للمبدعات العربيات لكوني 
ناقدة مرسحية من السعودية، التي ما زال املرسح يجاهد فيها 
النقد  املاجستري يف  فقد حصلُت عىل درجة  نفسه؛   يثبت  حتى 
املرسحي، وتم طباعة الرسالة يف كتاب متداول، وقد شاركت يف 
إىل  باإلضافة  الشارقة  يف  العربي  املرسح  لكتاب  الرابع  امللتقى 
دعوتي للمهرجانات املرسحية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة.

اإلنسانية،  جهودِك  عىل  الفخرية  الدكتوراه  نلِت   u

هذه  فما  ومجتمعية،  إنسانية  مرشوعات  عدة  ولتبنّيِك 
املشاريع؟

هو  املجتمعية  لجهودي  األنظار  لفت  الذي  املرشوع  كان 
من  العربي  الوطن  مستوى  عىل  وهو  وطن(،  )وحدة  مرشوع 
املحيط إىل الخليج، إىل جانب مبادرة )سواعد وطن( عىل مستوى 

بالدي اململكة العربية السعودية. 
بها  التوعية  يف  واملشاركة  الصحية  الخدمات  إىل  إضافة 
باالهتمام  والتوعية  الدم  رسطان  ومرض  السكري  مرض  مثل 
الوطنية  االحتفاالت  األطفال واملشاركة يف  لدى  األسنان  بنظافة 
وغريها  السنوية  الكتاب  معارض  يف  واملشاركة  )الجنادرية( 

الكثري.
u أشدتِّ بقرار خادم الحرمني الرشيفني بعدم مطالبة 
املرأة بالحصول عىل موافقة ويل أمرها أثناء سفرها، فهل 

كنت تعاننَي من تلك املسألة يف وقت ما؟ 
نعم أشدتُّ بذلك القرار التاريخي؛ ملا كنت أعلمه من تعنت 
وتعسف عند بعض أولياء األمور، وبما يرض باملرأة ومصلحتها، 
حتى وإن لم أعاني بفضل الله منعي من السفر خارج البالد من 
أحد أفراد أرستي؛ إذ نشأُت يف أرسة متفهمة معنى الوالية الحّقة.

أحقق ذاتي 
في المشاريع 
المجتمعية.. 

وشهرتي 
جاءت بعد 
جهد وعناء

الوعي في العقل 
وليس في العمر، 

فالعمر مجرد 
عدد أليامك، 

والعقل حصاد 
فهمك وقناعاتك 

للحياة

من أستاذة جامعية وناقدة أدبية 
إلى الفيدرالية العالمية ألصدقاء 

األمم المتحدة
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»من قلب المحن تولد المنح«، و»ألن الثورة تولد 
من رحم األحزان«، يبدو أن رئيسة منظمة تنمية 
قررت  قد  الدبعي  آمال  العنف  لمناهضة  المرأة 
مقاومة نزيف المرأة اليمنية من الظلم واالنتهاكات 
التي تعيشها، سواءً من القوانين السياسية أو من 

الموروثات االجتماعية أو التقاليد األسرية.
ظلماً  واجهت  اليمنية  المرأة  بأن  إيمانها  من 
كبيراً في حياتها، كان ال بد وأن تجد طرقاً وأساليب 
للدفاع عن حقوقها المسلوبة وتشريعاتها الدنيوية، 
وألن اليمن بشكل عام يعاني من أزمة ناتجة عن 
التطرف في األفكار، قررت رئيسة مركز تنمية المرأة 
إنشاء شبكة لمعارضتها  العنف  للثقافة ومناهضة 

ومناهضتها.
حمايتها  اليمنية  المرأة  تستحق  الحقيقة،  وفي 
تسليط  بد من  ال  كان  لذلك  والظلم،  المهانة  من 
الضوء على طرق توعيتها للدفاع عن نفسها، وكيف 
فكان  حمايتها،  على  النسوية  المراكز  بعض  تقوم 

هذا اللقاء مع القاضية آمال الدبعي: 

يف  طريقِك  شققِت  وكيف  تكونني..  من  الدبعي..  آمال  القاضية   u

اليمن؟
متوسطة،  أرسة  كنف  يف  عشُت  يمنية  امرأة  الدبعي،  آمال  القاضية  أنا 
واستطعُت إكمال دراستي الجامعية بصمود وإرادة ضد كل العادات والتقاليد. 
برشط  كانت  موافقتي  أن  إال  املراهقة  سن  يف  وأنا  زواجي  من  الرغم  وعىل 

إكمال دراستي. 
أما كيف شققُت طريقي، كان ذلك بعد الثانوية، إذ حصلُت عىل عمل أمني 
رس يف محكمة ابتدائية ومن خاللها تقدمُت للجامعة عن بُعد واستطعت التوفيق 
بني الدراسة والعمل والحياة الزوجية رغم صغر سني، لكن الطموح الدي كان 
يف داخيل هو الذي دفعني للوصول إىل كل أحالمي وإىل هديف، وفعالً توصلُت 
إىل حلم حياتي وأصبحُت قاضية ورئيسة منظمة للدفاع عن املرأة املعنفة وعن 

حقوقها. 
الربملان  إىل  صوتي  وأوصلُت  مشاريعي  يف  توسعُت  بل  هنا،  إىل  أقف  ولم 
تحديد سن  مثل:  املرأة،  تخص  التي  الشخصية  األحوال  قوانني  للوقوف ضد 
زواج الفتاة بسبب انتشار زواج القارصات يف اليمن، وأيضاً الضغط يف إلغاء 
قانون الطاعة الذي يعطي الحق للزوج أن يستعبد الزوجة وإعادتها إىل بيت 

الزوجية رغماً عنها.
الندوات  يف  فشاركُت  مجتمعي،  يف  األخطاء  كل  عىل  التمرد  واستطعُت 
واملؤتمرات يف املحافل الدولية والعربية، وعملُت أيضاً مستشارة قانونية يف 

القاضية اليمنية
آمال الدبعي:

املرأة التي متردت
عىل القوانني البالية وناضلت 

ضد تزويج القارصات

تزوجت في سن 
المراهقة شريطة 

إكمال تعليمها.. والمرأة 
اليمنية تستحق حمايتها 

من الظلم

األمم املتحدة يف صنعاء ملرشوع اإلطار القانوني لتعويض املصابني بنقص 
املناعة »اإليدز«.

امرأة  نفسِك  تصنفنَي  هل  كقاضية..  وعملِك  منصبِك  بحكم   u

متمردة عىل واقعِك وعىل بيئتِك وموروثاتِك االجتماعية؟
واملوروثات  وبيئتي  واقعي  عىل  متمردة  امرأة  نفيس  أصنف  نعم، 

االجتماعية. 
ملاذا هي  الريفية؟  املرأة  عن  دائماً  تُسألني  يف شتى مقابالتِك   u

تحديداً؟ وهل لِك مواقف داعمة لها؟
األمية  محو  منها  الريفية،  للمرأة  داعمة  بمشاريع  أقوم  كنُت  ألني 

وتوعيتها. 
التقاليد  حبيسة  زالت  ما  اليمنية  املرأة  أن  تعتقديَن  هل   u

واملوروثات االجتماعية يف حياتها ومحيطها؟ 
ال أعتقد أن املرأة اليمنية ما زالت حبيسة التقاليد واملوروثات االجتماعية، 
والدليل أنها أصبحت موجودة وبقوة يف كل املجاالت، وإن أرادت أن تبقى 
التقاليد واملوروثات، فذلك لرغبتها وحدها بأن تكون حبيسة  تحت وطأة 

إرادة األهل أو الزوج. 
u ذكرِت يف أحد لقاءاتِك أن للعنف أشكاالً عديدة، ومنها اإلجبار 

عىل الدعارة وختان اإلناث وقتل الرشف، فأي األشكال هذه ترينَها 
مجحفة أكثر بحق املرأة.. وملاذا؟

أنا أرى جميعهم مجحفني بحق املرأة، لكن األكثر إجحافاً هو إجبارها 
عىل الدعارة، وهو ما أعتربه جريمة يف حق أي امرأة.

للمرأة هم من فئة األكاديميني واملثقفني.. فهل  املعنِّفني  من   u

من تفسري علمي ومنطقي لذلك؟
ال يوجد أي تفسري علمي، ولكن هذا الواقع حصل ويحصل يف املجتمع 

اليمني. 
تطالب  وال  حقوقها  عن  تسكت  التي  للمرأة  نصيحتِك  ما   u

وكيف  زوجها؟  أو  أرستها  من  تعانيه  الذي  العنف  من  بحمايتها 
تتحرر من الخوف الذي يعرتيها؟

نصيحتي أن تتحرر من هذه القيود، وأن تحب نفسها وأن يكون لها 
كيان، وأن تطالب بحقوقها دون أي خوف، ولن يتحقق ذلك إال من خالل 

العلم واملعرفة الحقيقية لذاتها. 
هي  ملاذا  السعداوي..  نوال  املرصية  بالكاتبة  جداً  متأثرة   u

بالتحديد.. وماذا تعني لِك أفكارها غري املقبولة عند الكثريين؟
منذ  شخصيتي  كّون  الذي  األعىل  مثيل  أعتربها  السعداوي  نوال 
املراهقة، فعندما قرأُت لها كنُت من أحد املعجبني بأفكارها التي تتناسب 

مع شخصيتي. 
وأنا مؤمنة بأن أفكارها صحيحة، وهي امرأة متمردة عىل مجتمعها، 
البعض؛  لدى  املقبولة  غري  أفكارها  حول  والربهان  الحجة  لديها  ألن 

املرأة أن تكون قوية ومتمردة لكي ال  ال يريد  فالرجل الرشقي مثالً 
يشعر بالنقص أمامها، ويحبها ضعيفة.

ال أعتقد أن المرأة 
اليمنية ما زالت حبيسة 

التقاليد والموروثات 
االجتماعية، والدليل 

أنها أصبحت موجودة 
وبقوة في كل 

المجاالت

األكثر إجحافًا هو 
إجبارها على الدعارة، 

وهو ما أعتبره جريمة 
في حق أي امرأة

نوال السعداوي أعتبرها مثلي 
األعلى الذي كوّن شخصيتي 

منذ المراهقة
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وصويل ملنصب »سيدة األعامل«
أساسه والدي ورشكة االتصاالت

أن  يبدو  كنفه،  في  تربْت  الذي  االتصاالت  وعلم  النفس  علم  بين  ما 
سة ورئيسة نادي سيدات األعمال والمهن العالمي في لبنان كارمن  مؤسِّ
فمكّنت  االتصال،  عالم  أي  عنه  ورثتها  التي  والدها  مهنة  اختارت  زغيب 

نفسها وحققت ذاتها فيها.
وبدالً من أن تكون أخصائية نفسية، وجدت نفسها واحدة من سيدات 

األعمال والمال واالتصال، لمدة تفوق الـ 20 عاماً.
وإن عرّفت عن نفسها فتبد بوصف نفسها بالعادية جداً، وأنها لبنانية 
لم  لبنان  ولكن  لبنان،  لبلدها  خدمات  بتقديم  حلمت  وللصميم،  الدم 

يخدمها بشيء إال بإحداث الوجع، وهو أكثر ما يؤلمها في الوقت الراهن. 
رئيسة »ملتقى المرأة العربية«، وعضو »مجلس سيدات األعمال العرب« 
اليوم سيدة أعمال تترك  التي كانت تخجل من عملها في االتصاالت، أضحت 

بصمتها أينما حلّت، تفتخر بما أنجزت وحققت في شتى المجاالت.
وأي  زغيب،  كارمن  تكون  من  النفس،  علم  ودراسة  واألعمال  المال  بين  وما 

المجاالت اختارتها عن قناعة، كارمن زغيب ولماذا؟ 
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كارمن زغيب من تكون؟
اإلنسانية  إال  يعرف  ال  ببيت  نشأت 
وهي  الفرح،  ومنحهم  الناس  وخدمة 
بحسب توصيف من يعرفها، الشمعة التي 
تذوب إلضاءة من حولها، وتفخر بذلك جداً.

وكيف  عمرها  سنوات  عىل  تعّرج  وهي 
أمضتها، فإن أكثر ما تنّوه إليه، سعادتها التي تغمرها وهي 
تُسعد من حولها، كيف ال، وهي وعائلتها نشأوا وعاشوا هذه 

األجواء منذ زمن ولزمن.
تصبح  أن  لرغبتها  النفس،  علم  اختصاص  يف  تعليمها، 
معالجة نفسية، شاءت ظروف أخرى ليست من صنع يدها، 
بدءاً من أبيها الذي يُعّد خبرياً بحرياً ومهندس اتصاالت، ومنه 
نادي  جانب  إىل  طبعاً،  شهادة  وجود  مع  هوايتها  استمدت 
هواة الالسلكي، الذي يضم أشخاصاً كبار جداً أمثال: خوان 

كارلوس، واألمري طالل بن عبدالعزيز، وامللك حسني بن طالل، 
فشّكل لديها اتصاالت عرب الالسلكي كثرية معهم عندما كانت 

صغرية، عوامل غريت من مسار حياة زغيب. 
عملية  عىل  يعمل  والدها  كان  بينما  الليايل،  من  ليلة  ويف 
عندما  كبرية  بفرحة  وشعرت  بجواره  كانت  باخرة،  إنقاذ 
تمت عملية إنقاذ أرواح من الغرق بنجاح. هذا اليشء دفعها 
عىل  للحصول  السعي  ثم  ومن  الالسلكي  يف  أكثر  للتعمق 
شهادة به. حتى وإن عن دراسة علم النفس، فإنها ال تنكر 
الناس  مع  تتعامل  كيف  لتعرف  ساعدها  التخصص  هذا  أن 

بشكل علمي أكثر. 
رشكة  والدها  أسس  االتصاالت  عالم  يف  والختصاصها 
خاصة بها، فأصبحت تملك رشكة تتعامل باألجهزة السلكية 

والالسلكية الحقاً. 
الكثري، صدفة أخرى يف  املفاجآت  الحياة تحمل من  وألن 

سيدة األعمال اللبنانية كارمن زغيب:
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زغيب، وجهتها  حياة 
وهي  إذ  لإلعالم؛ 
النفس  علم  تدرس 
يف  عملت  الجامعة  يف 
ووجدت  اإلذاعات،  إحدى 
يف اإلعالم متعة من نوع آخر، 
للكتابة  أوصلتها  أخرى  ولظروف 
يف بعض املجالت وعىل صفحات االنرتنت 
فيما يخص املرأة العربية واألجنبية التي 
محطات  هي  استثنائية،  بحالة  مرت 

أخرى أدخلتها اإلعالم أيضاً. 
إعالمية  نفسها  تعّد  ال  ذلك،  ورغم 
وإن  حتى  مروراً،  باإلعالم  مرت  وإنما 
عربية(  )مرآة  اسمه  برنامجاً  لها  كان 
آخر  وبرنامجاً   ،TV مريم  محطة  عىل 

اسمه )أنتي وأنا(. 
»أكثر ما تفخر به هو عالم االتصاالت 
عند  مستهجناً  كان  وإن  به  بدأت  الذي 
تتعامل  كيف  إذ  زغيب،  تقول  كثريين« 
أو  الثالجة  بحجم  جهاز  مع  فتاة 

الغسالة؟.

ورقة في مؤتمر أردني غّيرت 
حياتها

يف  مؤتمر  إىل  ُدعيْت    2014 عام  يف 
األردن، للتحدث عن  )Leader ship(كونها 
الذي تأسس  العربية  املرأة  رئيس ملتقى 
وهي  تقريباً  شهر  وخالل   ،2004 عام 
الذي  والخطاب  امللف  تجهيز  عىل  تعمل 
الساعة  نصف  ورغم  بإلقائه،  ستقوم 
امللفات  كل  جهزت  للتكلم،  تملكها  التي 
كانت  نفسها  األثناء  هذه  ويف  والصور، 
ناٍد للمسنني، ليست وحدها  تفكر بعمل 
بل امللتقى بشكل عام، ليكونوا فعالً أول 

من أطلقوا ناٍد للمسنني يف لبنان. 
قبل يومني من انعقاد املؤتمر وصلها 
طالبة  املؤتمر  عن  املسؤولة  من  اتصال 
منها التحدث عن النساء يف العمل، وذلك 
ورقتها،  تقديم  عن  مشاِركة  العتذار 
وبروح رياضية تقبلت الفكرة التي ترسي 
تحضري  منها  تحتاج  وال  عروقها،  يف 
هي  كانت  الزمن،  من  ساعة  إال  الكثري، 

املسافة من بريوت إىل عمان. 
وعند مجيء دورها يف املؤتمر، تحدثت 
تعاملها  وعن  املهنية،  مسريتها  عن 
الرشكة  تأسيسها  أثناء  يف  الناس  مع 
واملحطات الجميلة التي مرت بها، فتأثر 
لم  نساء  فيما  بحديثها،  املستمعون 

يستطعَن إخفاء دموعهّن يف الحقيقة. 
 3 مرور  بعد  آخر،  نوع  من  اتصال 
أمني  من  كان  املؤتمر  انعقاد  عىل  أشهر 
العرب  األعمال  سيدات  مجلس  عام 
يف  لبنان  لتمثيل  مرشحة  بأنها  ليخربها 
مجلس سيدات األعمال العرب، وهو من 
مليّاً،  للتفكري  دعتها  التي  الفرص  أكثر 
يف  ستُجرى  االنتخابات  وأن  خصوصاً 
ترشحْت  وهناك  العربية،  الدول  جامعة 
لها  التصويت  تم  وباإلجماع  فعالً، 

فأصبحْت عضواً يف املجلس. 
تعيني سمو  بالتزامن مع  ذلك  حصل 
الصباح(  العبدالله  الشيخة )حصة سعد 
كسفرية لالتحاد العاملي لسيدات األعمال 
تكون  عندما  الحال،  وبطبيعة  واملهن، 
بالكامل  املنطقة  عن  مسؤولة  السفرية 
بهم  تثق  ألشخاص  اختيارها  يعني 

عضوات  اختارت  لذلك  وتعرفهم، 
فوقع  بلدها،  يف  واحدة  كل  املجلس 
ناٍد  لتأسيس  زغيب  عىل  اختيارها 
هنا  ومن  واملهن،  األعمال  لسيدات 
بدأْت بتأسيس النادي األول ثم الثاني 
اتحاداً،  ليصبح  تحول  ثم  والثالث، 
الالتي  للسيدات  عاملية  شبكة  فيه 

وعرض  تدريبية  دورات  عقد  يمكنهّن 
اللبنانية  املرأة  يُظهر  بصورة  منتجاتهّن 

يف أكثر من مائة دولة يف العالم. 
أكرب  وتعّده  زغيب  يعجب  ما  وأكثر 
باسم  مناداتها  هو  حياتها،  يف  جائزة 

)كارمن لبنان( وليس )كارمن زغيب(.
وبكل   – استطاعت  إنها  تقول  وهنا 
فخر – تمثيل لبنان يف املؤتمرات العربية 
الصورة  عكس  واستطاعت  والدولية 
النمطية عن املرأة اللبنانية، وأنها واحدة 
ممن شجعَن األشخاص عىل زيارة لبنان 
تشابكات  حصول  وبالتايل  للسياحة، 
)املغرب، إسبانيا،  العاملية  االتحادات  بني 

اليونان، قربص، تونس(.

ال شيء يعيق نجاحات المرأة 
بعمل  تقوم  أن  املرأة  »تستطيع 
ال  بيشء  القيام  تريد  وعندما  تغيريات، 
وإذا  طريقها،  يف  يقف  أن  أحد  يستطيع 
الطموح،  وعندها  وذكية  مؤمنة  كانت 
التحديات  وال  االجتماعية  املوروثات  فال 

ستعرتض طريقها« تقول زغيب. 
االنتماء  زغيب  رفض  من  وانطالقاً 
إىل أية طائفة سياسية أو دينية، ورفض 
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إىل  الوصول  استطاعت  أحد،  ألي  التبعية 
إىل  الشخصية  بمجهوداتها  هذه  مناصبها 
والدها  لها  أسسها  التي  األرضية  جانب 
لقب  لتحمل  أوصلتها  التي  االتصاالت  يف 
األعمال  يف مجلس سيدات  أعمال«  »سيدة 

العرب. 
للظروف  حالياً  العمل  توقف  ورغم 
السيئة التي تمر بها لبنان، لكنها ما زالت 
من  والطيبة  الوفيّة  الفئة  لتلك  تنتمي 
لها  قلوبهم  يف  يحملون  الذين  األصدقاء 

ولوالدها كل الحب والتقدير والعرفان.
مناصبها ومواقفها مع املرأة

ما  أكثر  اقتصادياً  املرأة  تمكني  ألن 
وبكامل  عملت  زغيب،  بال  يشغل  كان 
تنتمي  التي  الجمعيات  جهدها ومن خالل 
عضو  العربية،  املرأة  ملتقى  )رئيس  إليها 
النسائية  املبادرات  ملتقى  يف  مؤسس 
ولكونها  وإفريقيا(  والغرب  الرشق  بني 
األعمال  سيدات  اتحاد  ورئيس  )مؤسس 
واملهن يف لبنان( الذي هو اتحاد عاملي، إىل 
جانب عملها كأمني مايل يف مجلس سيدات 
العرب، عىل تمكني املرأة وربطها باالقتصاد 
السياسة،  مع  التعاطي  عن  وإبعادها 
بخري  كان  طاملا  االقتصاد  بأن  العتقادها 

فإنه ينعكس عىل العائلة والبلد كذلك. 
البلد  عن  مصغرة  صورة  العائلة  وألن 
تسعى  ما  دائماً  السبب  لهذا  والوطن، 
يساعدها  ذاتي  اكتفاء  عىل  املرأة  لتحصل 

وزوجها مادياً ومعنوياً.
بني  العالقة  أن  إىل  دائماً  زغيب  وتنظر 
بصورة  فتطالب  تكاملية،  واملرأة  الرجل 

مستمرة بمساواة األجور بينهما. 
وقطع  للمرأة،  وزارة  تأسيس  ومع 
اتفاقيات تعاون مع  شوط كبري يف توقيع 
يف  العاملية  واملهن  األعمال  سيدات  اتحاد 
سويرسا من أجل تحقيق مساواة بني املرأة 
والرجل يف األجور، وهذا ما تسعى من أجله 
اسمه  مرشوعاً  زغيب  أسست  لبنان،  يف 
)حقكم أن تعرفوا( يهدف لعمل جوالت يف 
وسط البلد، والجمعيات املوجودة يف القرى 
السيدات  مشاكل  عىل  للتعرف  والريف 
والزوجية  والنفسية  والصحية  القانونية 
النساء  من  ثلة  مع  وباالتفاق  والعائلية، 
ومعالجات  ومحاميات  قاضية  ومعهّن 
اإلرشادات  تقديم  بغرض  نفسيات 

والنصائح لهّن مجاناً. 

أكرب،  بصورة  اقتصادياً  املرأة  ولتمكني 
عىل  معها  النساء  وكافة  زغيب  عملت 
وتنفيذ  لتصميم  املجتمع  سيدات  تشجيع 
األعمال اليدوية والدعوة لتجديدها ليتسنى 
تُعرض  معارض  عدة  خالل  من  عرضها 
نفعاً  ويحققَن  فيبعنَها  منتجاتهّن  فيها 

لهّن وألرسهّن.

المرأة اللبنانية 
والظرف الراهن

دائماً ما تعتقد زغيب، بأن املرأة العربية 
الظن  رغم  كثرية،  متقدمة  ملراحل  وصلت 
حقوقها  جراء  كثرية  بلدان  يف  بتأخرها 
وصلت  الحقيقة  يف  ولكنها  املسلوبة، 
والقانون  والطب  بالتكنولوجيا  وتطورت 
ناسا  وكالة  يف  العمل  إىل  وصوالً  والقضاء 
ويخربها  يتجرأ  أن  له  أحد  وال  الفضائية، 
الغربية  املرأة  من  أقل  الرشقية  املرأة  بأن 
باملقدمة وال  تراها  ما  دائماً  بل  بالحقوق، 
االقتصادية  ظروفها  تحسني  إال  ينقصها 

التي هي باملجمل سيئة يف كل العالم. 
والحرب  املؤامرة  هذه  أن  كذلك  وترى 
من  فيها  بدؤوا  التي  الثالثة  العاملية 
تدهور  عنه  نتج  الذي  كورونا  فريوس 
)أوروبا،  مكان  كل  يف  اقتصادياً  العالم 
العربية( لم يأِت صدفة، إىل  الدول  أمريكا، 
األدوية،  وفقدان  اليومية،  املشاكل  جانب 
حتى  والبنوك،  واملال  والخبز،  والبنزين، 
عىل  قادرة  تعد  لم  التي  املستشفيات 
لن  املتسارعة  الظروف  هذه  كل  التحمل، 

تجدي معها النصيحة نفعاً. 
وبهذه الظروف التي يمر بها اللبنانيون 
ستكّذب  أنها  ترى  الخصوص،  وجه  عىل 
نصيحة  أي  تقديم  يف  فكرت  إن  نفسها 
للمرأة اللبنانية، إذ ال قدرة لديها عىل تقديم 
لنفسها شخصياً، فكيف ستنصح  النصح 

غريها إذاً؟. 
بتقديم  فكرت  لو  أنها  وتضيف، 
الراهن،  لبنان  ظرف  مع  تتناسب  نصيحة 
بكافة  وبيعه  الطعام  بطهي  فستنصحها 
الطرق املتاحة، لكي تستطيع الحصول عىل 
املال والعيش حياة عادية؛ إذ يمكن لإلنسان 
الكماليات  ورشاء  املالبس  عن  االستغناء 
واملكياجات وجميع لوازم السيدات، ولكن 

ال يمكن االستغناء عن الطعام. 
لكانت  مختلفة  الظروف  كانت  لو  أما 

هناك خيارات أخرى ومتعدد

ال أستطيع 
تقديم النصح 

لنفسي.. فكيف 
أنصح به غيري

تنظر زغيب 
دائمًا إلى أن 
العالقة بين 

الرجل والمرأة 
تكاملية، 

فتطالب بصورة 
مستمرة 

بمساواة األجور 
بينهما

مجلة
49 العدد الثاني - نوفمبر 2020

العام  المدير  ألْزمَت 
تغريد  األميرة  لمؤسسة 
الدكتورة  والتنمية،  للتدريب 
بهمَّة  نفسها  جويحان،  أغادير 
المرأة،  حقوق  عن  الدفاع 
من  العديد  رأت  وأنها  السيما 
أحد  في  طفولتها  صديقات 
غور  في  الفقر  جيوب  مناطق 
صعبة،  حياة  يعشن  األردن، 
والحرمان،  بالتحديات  مليئة 
وقررت  ألمرهم،  فاِغتمَّت 
في  وعهَنَت  القانون،  دراسة 
بالمرأة؛  الخاصة  الدراسات 
معاناتها  نقل  من  للتمكن 
تتوقف  ال  التي  الحقيقية 
واألمور  والمال  السفر،  على 
عادات  هناك  بل  الدنيوية، 
وواجبات  وحقوق  وتقاليد 
وتعيشها  تعيها  أن  يجب 
برواز  عن  والخروج  وتمارسها، 
جعلتها  التي  النمطية  الصورة 

تعطي وتضحي دون تقدير.

حكاية األردنية
التي حّو لت حياة عرشات 

الفتيات لقصص نجاح

أغادير جويحان: 

نساء عربيات رائدات وفاعالتنساء عربيات رائدات وفاعالت

حاورتها : 
رشا المنسي 



أْرىس رشاع ُحلم »جويحان«-التي ترعرعت يف بيئة زراعية، بحكم  عمل 
عائلتها املمتدة يف الزراعة، والتي كانت عىل موعد دائم خالل عطلة الشتاء مع 
أبناء األرياف التي تعلمت منهم رؤية االختالف وتقبله، والشعور باآلخرين-، 
يف تغيري نظرة املجتمع للصورة النمطية لـ«فاقدي السند األرسي«، وتمكني 
املرأة من حقها يف االختيار، وذلك من خالل اِقتفاء بعض الفتيات، ولهذا كانت 
الرئيسيني  أن أكون من املؤسسني  َمغبة طيبة يف نفسها، مرددة« يرشفني 
لهذه املوسسة املميزة إىل جانب وبمعية صاحبة السمو امللكي األمرية تغريد 
محمد -حفظها الله- وهي الرئيسة الفعلية للمؤسسة، وأنا أمني الصندوق 

ومدير عام املوسسة املتربع« .
حاك الحديث عن املؤسسة يف قلب صاحبة املقولة األشهر، بأن املرأة ليست 
بحاجة إىل املساواة، بل بحق اإلختيار، قائلة: »لقد بدأت هذه املوسسة بحلم 
صغري ملساعدة فئة محددة من أبناء مجتمعنا، إال أنه كرب، حتى أصبح إحدى 
املؤسسات الرائدة يف تمكني املرأة، والتشجيع عىل إنتاجها وإستقاللها املادي 
أينما وجدت«، يف إيماءة إىل أن املؤسسة تدريبية تاهيلية وإنتاجية وتسويقية 
ترتك بصماتها يف كافة أنحاء اململكة ومتواجدة يف أكثر من )8( محافظات 
بانجازات  »فخورة  أنها  مؤكدة  بإنجازها،  مترسبلة   ،)12( أصل  من  حاليًا 
السيدات يف  األن مالذ الالف  وأصبحت  أشخاص  بثالثة  بدأت  التي  املؤسسة 
مختلف أنحاء اململكة، حيث تدرب كل ستة أشهر ما يزيد عن 200سيدة عىل 
مختلف الحرف التقليدية واملهن وتوفر فرص عمل لهن أو تسوق منتجاتهن«، 
باإلضافة إىل برنامج الرعاية الالحقة لفاقدي السند االرسي، ومركز االمرية 
وغريها  الخاصة،  االحتياجات  ذوي  لالطفال  والتشخيص  للتقييم  »تغريد« 

من األنشطة والفعاليات والخدمات التي تقدمها املوسسة .
االجتماعية  والتنشئة  الفكر  أصول  يف  الدكتوراه  عىل  الحاصلة  تعمل 
والتنمية السيايس، بروح يعرتيها الفخر، مستمرة يف أداء مهامها، ومجابهة 
لها،  بالنسبة  واإلرادة  للمبادرات  الرئييس  الدافع  اعتربتها  التي  التحديات، 
واملتعة،  واملذاق  الطعم  عليها  تضيف  التي  الحياة  هذه  بهارات  »هي  قائلة: 
أن يرتك بصماته وينقل  لها واإلنسان دون  فالحياة دون تحديات ال معنى 
لذا   زيارته،  بنهاية  سينتهي  زائًرا  سيكون  بل  له،  قيمة  ال  لالخر  معرفته 
األجيال  تتذكرها  وبصمة  أسطورة  لرتك  بالتغيري«،  للقيام  أمامنا  فالخيار 

وتحفر يف النفوس.
إنسان  بكل  دائًما  اهتمامها  أن  إىل  بناِجذها، مشرية  العمل  ت عىل  وعضَّ
يحتاج إىل مساعدتها، مضيفة: »ويجعلني الله عز وجل وسيلته، وبدات ذلك 
منذ أن عملت مع سمو األمرية تغريد منذ أكثر من 22 عاما حيث كنت بحكم 
مسريتي  وخالل  سائل،  كل  اساعد  الله  حفظها  سموها  وعطاء  منصبي 
والدة سموها  كانت  إيواءي  دار  يف  اللواتي كن  الفتيات  إحدى  توقفت مع 
للمجتمع  وخرجت  عرشة  الثامنة  سن  تعدت  قد  وكانت  وتدعمه،  ترأسه 
والتمييز،  بالقسوة  وواجهها  يرحمها  لم  املجتمع  ان  إال  لتدرس،  املحيل 
أنها  القسوة«، كما  للمساعدة يف ظل هذه  إىل لجوئها لطالبة  أدى  مما 
بدأت تستفرس عن أحوال الفتيات األخريات ووجدت أن معظمهم كن 
لهوالء  أًما  فيها  نفسها  وجدت  رحلة  لتبدأ  الظروف،  نفس  يواجهن 
الفتيات اللواتي احتجن للمحبة الصادقة ولالرشاد، وبحاجة أن يكن 
ضمن عائلة حقيقية وليس مؤسسة، مؤكدة أن املالذ الوحيد لهن 
يف  طلبه،  وليس  اإلحرتام  واستحقاق  الذاتي  والتمكني  القوة  هو 

جميع الظروف. 
املجتمع،  يف  الفئة  تلك  عن  النمطية  الصورة  تغيري  عن  أما 
باألمر  ليس  والتقاليد،  العادات  منظومة  ضمن  التغري  أن  تؤكد 
األكرب  الجهد  وكان  سنوات،  لعدة  احتاج  األمر  فإن  لذا  السهل، 

»ال احتاج إلى أن يعود 
بي الزمان للوراء، 

ويمكننا تحقيق أي 
مشروع في أي وقت 
والعمر ال يقف عثرة 

أمام أي مشروع«.
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مردفة  النجاحات،  هذه  ويحققن  بها  يثقن  بأن  بناتها  عىل 
أن الصورة النمطية تتغري عندما يتم إيجاد الصورة املعاكسة 
اإليجابية أمامها، الفتة إىل ان »الحمد لله أن قصص النجاح 
من  العديد  نظر  وجهة  تغيري  يف  كفيلة  كانت  تحققت  التي 
ليس  أنه  لهن  أثبت  أن  املحيل، وكان البد  املجتمع  الناس من 
هناك يشء مستحيل وأن اإلرادة تتحدى الصعاب وأن اإلحرتام 
يجب أن يستحق من الشخص من خالل سلوكياته وإنجازاته 

وأخالقه. 
العديد  نجاح  »جويحان«،  سلطت  اإلنجازات،  أبرز  وعن 
والتحاقهن  الدراسة،  مقاعد  إىل  عودتهم  بعد  أكاديميًا 
أيضا عىل  العديد منهم  بالجامعات، فضالًعن  الحصول عىل 
مواقع عمل مميزة يف مختلف القطاعات الفندقية والتجميل 
اإلنجازات  وأفضلها  وغريها،  التنموية  واملشاريع  والتنسيق 
كانت للبعض منهن اللواتي تزوجن من املجتمع املحيل وبدأن 

حياتهم االرسية وأنجبن أطفاالً. 
أنه  »الضفتني«،  ملجلة  وتستكمل »جويحان«، يف حديثها 
أن  منهن  إيمانًا  الفتيات،  بمتابعة  االهتمام  الرضوري  من 
نفسها،  عىل  تعتمد  »الفتاة  أن  إىل  الفتة  عائلتهن،  املؤسسة 
اللواتي  وهن  الكلمة  معنى  بكل  أم  يعتربني  فبعضهن 
مثل  تماما  واتابعهم  حياتهم  تفاصيل  كافة  يف  يدخلوني 
بيتي  من  وخرجن  تزوجن  وبعضهن  البيولوجيني،  ابنائي 
سندا  يعتربني  والبعض  الزواجهن،.  يسلمهم  زوجي  وكان 
مساعدة  أو  عمل  يحتاجون  عندما  ويأتون  الحاجة  وقت 

معينة ونحن ال نقرص أبدا«.

أوطنت الفتيات نفسها عىل توفري املؤسسة فرصة عمل 
من  تخرج  وعندما  للخروج،  جاهزين  أنهن  التأكد  عقب 
برنامج الرعاية الالحقة، عادة يكن أكثر من فتاة فنحاول 
بني  ترتواح  ملدة  إيجارها  ودفع  شقة  بفتح  مساعدتهن 
واملستلزمات  األثاث  من  الشقة  وتزويد  ثالثة،  أو  شهرين 
الفتيات  من  العديد   أدخلوا  أنهم  إىل  مشرية  املستطاعة، 
وذلك  املدني،  والدفاع  العام  وإالمن  املسلحة،  القوات  يف 
الله  عبد  امللك  الهاشمية  الجاللة  صاحب  من  بتوصيات 
للمؤسسة  إذا قدم  الله ورعاه،  الحسني حفظه  ابن  الثاني 
عاًما،   24 إىل   18 سن  بني  ما  الفتيات  ملبيت  مجهز  مبنى 
وتقوم وزارة التنمية اإلجتماعية بدفع دخل شهري، وتقديم 
الدعم ضمن اتفاقية رسمية معنا، كما تعمل املؤسسة يد 
بيد مع وزارة التنمية االجتماعية، لتقديم الدورات التدريبية 
للمرشفني، ليصبحوا أكثر احرتافا وإيجابية لرتبية االطفال 

بشكل جيد وبمحبة. 
ال تعرتف ابنة األردن، بكلمة فشل، إيمانًا منها بالتجربة، 
البديل،  بهذا  والقناعة  البديل  وايجاد  واإليجابية  واإلرادة 
بل هو مجموعة من  يتعلق بشخص،  ال  النجاح  أن  مؤكدة 
أهداف  إىل  للوصول  البعض  بعضهم  يدعمون  األشخاص 
مختلفة، الفتة إىل أن نجاحاتها ليست لوحدها  بل  لكل من 
بمشاريع  تفكر  لذلك  ممكنًا،  تحقيقها  وجعل  بها  ساهم 
تتعلق  ال  مشاريعها  جميع  أن  مؤكدة  ومتطورة،  جديدة 
بشخصها بل باآلخر، ألنها وصلت إىل مرحلة االكتفاء الذاتي، 
واللبس  اللغة  تفرقها  واحدة  بصورة  العالم  ترى  فإنها 

والشكل، ولكن بالنهاية هو عالم واحًدا ومتطلبات واحدة.
احتاج  »ال  قائلة:  املايض،  إىل   ،« »جويحان  تكرتث  وال 
إىل أن يعود بي الزمان للوراء، ويمكننا تحقيق أي مرشوع 
يف أي وقت والعمر ال يقف عثرة أمام أي مرشوع«. ممتنة 
االرسي،  السند  فاقدي  من  وبناتها  وزوجها  لوالديها 
ال  اليد  »أن  تؤمن:  دائًما  أنها  مضيفة  نجاحها،  يف  السبب 
تصفق لوحدها ويجب أن تتكاتف الجهود لتحقيق التنمية 
تحقيق  يمكن  واإليجابية  وباملحبة  الحقيقية،  املستدامة 
قناعة  هناك  دام  ما  موجود  غري  املستحيل  ألن  املستحيل، 

واكتفاء وبدائل«.
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تدرب جويحان  كل ستة أشهر ما 
يزيد عن 200سيدة على مختلف 
الحرف التقليدية والمهن وتوفر 

فرص عمل لهن أو تسوق منتجاتهن
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سيدة األعامل  ياسمينة أزهري تروي رحلتها 
يف عالـم املال واألعامل من سوريا لديب 

وتتحدث عن رس النجاح

من  مزيج  هي  ياسمينة  األعمال  سيدة 
سوريا وصربيا معاً، فوالدها أزهري أبوها من 
أنها  يعني  وهذا  صربيّة،  ووالدتها  الشام  بلد 
واإلنقليزية  العربية  لغات:   4 وتجيد  تحكي 

والفرنسية والصربية. 
ولو سرنا على مقولة »وراء كل امرأة عظيمة 
ألن  معجبة«،  بأبيها  فتاة  و»كل  عظيم«  أّب 
فإننا سنرى ذلك  الفتاة،  األب هو من يصنع 
تابعت  التي  أزهري،  ومسيرة  سيرة  في  جليّاً 
مسارها  تحديد  من  وتمكنت  أبيها،  خطوات 
جانب  إلى  والخيري  التجاري  العمل  في 

اهتماماتها الثقافية واألدبية. 
من تأسيس »مورد« كمنظمة غير حكومية 
رئيس  إلى  المرأة،  دور  تفعيل  إلى  تسعى 
لجمعية بشائر النور ألطفال التوحد ومتالزمة 
ادارة  لمجلس  عضوا  الثالثة  للمرة  ثم  داون، 
مجلس سيدات األعمال العرب لمدة 12 عاماً، 
وعضواً في مشروع المجلس االستشاري لألمم 
المتحدة للميثاق العالمي في سوريا، وخبيرة 
لمشروع  »اإلسكوا«  في  النقل  مجال  في 
وبعدها  سوريا،  لمستقبل  الوطنية  األجندة 
قنصالً فخرياً لهولندا في الالذقية وطرطوس 
إن  التنقالت  هذه  أخرى.  وأوسمة  ومناصب 
ميل«  األلف  »رحلة  تسميتها فستكون  قررنا 
فما هو الحلو والمر الذي تخلل هذه الرحلة؟. 
ياسمينة أزهري شخصية مثيرة للفضول، 
ومن يقرأ عنها ال بد وأن يتوقف عندها، ليتعرّف 
بالمنجزات،  المليئة  حياتها  تفاصيل  على 
فكان لقاء مجلة »الضفتين« معها، وكان هذا 
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بالعلم  متخمة  ذاتية  سرية  صاحبة  أزهري،  ياسمينة   u

يف  األصعب  املحطات هذه كانت  واإلنجازات واألوسمة.. فأي 
حياتِك؟ 

بالرغم من  الخاص  بالنسبة يل، لكل محطة يف حياتي سحرها 
للعيش والعمل  انتقايل  صعوبتها، ولكن األصعب عىل اإلطالق كان 
التي  األعمال  عن جميع  تماماً  والبدء بعمل جديد مختلف  يف دبي، 
يف  التجربة  مرارة  أنساني  النجاح  طعم  أن  إال  سابقاً،  مارستها 

بدايتها. 
u سيدات أعمال كثريات يدرسَن تخصصاً ما، ويعملَن يف 

مجال وتخصص آخر، فما هي وجهة نظرِك حول تلك املسألة؟ 
ال بأس من ذلك؛ فلقد درسُت األدب الفرنيس يف الجامعة لكنني 
دخلُت مضمار العمل يف سن باكر جداً مع والدي. لكنني كنُت أتابع 

دورات تدريبية كثرية لزيادة مهاراتي العملية واإلدارية. 
والحقاً، وتحديداً يف عام 2014 تابعت دراستي عرب االنرتنت يف 
 maSter of إحدى الجامعات الربيطانية إىل أن حصلُت عىل شهادة
InternatIonal buSIneSS admInIStratIon، وهذا ما يصّب تماماً 

يف مجال عميل. 
 50 أقوى  من  كواحدة  مرات   4 مدار  عىل  اختيارِك  تم   u

سيدة أعمال عربية، وواحدة من بني أكثر 100 امرأة نفوذاً يف 
العالم العربي، ما سبب هذا االختيار؟ 

نهائياً  له  ال عالقة  االختيار  هذا  مفاجئة؛ ألن  إجابتي  تكون  قد 
مجال  يف  عملها  بمقدار  يتعلق  إنما  األعمال،  لسيدة  املالية  بالثروة 
البزنس وقّوتها، وكّم التغيري اإليجابي والتطور الذي تُحدثه يف مكان 

عملها، إىل جانب عدد مرات ظهورها اإلعالمي يف قنوات هامة. 
السيدة  تديرها  التي  الثروة  مقدار  يلعب  األحيان  بعض  ويف 

والتحكم بأموالها دوراً هاماً بذلك، كمديرات املصارف مثالً. 
أعمال عن أخرى  اختيار سيدة  الذي يرّجح كفة  األهم  والسبب 
ويدخلها يف هذه اللوائح هو نشاطها يف املجتمع األهيل وما تقدمه من 

خدمات إنسانية، وأنا أجد هذا املوضوع بالفعل هام جداً. 
انشغالها  يعني  سيدة  ألي  الكثرية  والجوائز  املناصب   u

أرستِك  بني  التوفيق  استطعِت  فكيف  مجال،  من  بأكثر 
التي  اليد  كنِت  فهل  وحدِك..  نشاطاتِك  وكل  ورشكاتِك 

تصفق وحدها؟ 
»كلما ازدادت األعمال املوكلة إىل سيدة األعمال أصبحت 

مثل كرة الثلج التي تتدحرج وتكرب«. 
إن املصداقية والسمعة الحسنة يف عملنا وإنجازاتنا 
عنا  تبحث  الجهات  مختلف  وتجعل  عنا،  تتحدث 
وهذا  علينا،  جديدة  مشاريع  لعرض  بابنا  وتطرق 
بمجاالت  كثرية  مهام  إيلّ  أوكلت  إذ  معي،  حدث  ما 

مختلفة كنت أتمكن من إدارتها يف آن واحد. 
وأعتقد أن أغلب هذه املهارات تولد معنا والبعض 

رغم  ولكن  العملية.  خرباتنا  خالل  من  نكتسبه  اآلخر 
نوعياً  وقتاً  وأوالدي  لعائلتي  أخصص  كنت  لكنني  الكبري،  انشغايل 
نقضيه معاً بصورة مستمرة، وكان خياري هو التخيل عن جزء كبري 
من حياتي االجتماعية مقابل البقاء لوقت أطول مع عائلتي والرتكيز 

أيضاً عىل عميل. 

تم اختيارها على مدار 4 مرات 
كواحدة من أقوى 50 سيدة أعمال 

عربية، وواحدة من بين أكثر 100 
امرأة نفوذًا في العالم العربي
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كنت املسؤولة عن أوالدي، ولكن تفهمهم لعميل ودعمهم املستمر 
وتشجيعهم لكل ما أقوم به كان من أهم عوامل نجاحي داخل منزيل 

وعىل صعيد العمل. 
املرأة تنجح يف غري  أن  من سوريا إىل دبي.. هل تعتقديَن   u

بلدها أكثر، وأن دوالً أخرى تشجع االستثمار تساعد عىل إبرازها 
وإبراز أفكارها؟ 

باعتقادي، ال يمكن ألي رجل أعمال أو سيدة أعمال النجاح يف غري 
بلدهما بشكل أفضل، خصوصاً إذا كانت القوانني والترشيعات وثقافة 
األعمال  وتدعم  الجديدة  األفكار  خلق  عىل  تشجع  بلدهما  يف  العمل 
الناظمة  والقوانني  الترشيعات  خالل  من  املطلوبة  التسهيالت  وتقّدم 

لعالم األعمال. 
وفعلياً، عندما ندخل إىل نظام عمل مختلف عما اعتدنا عليه، فإننا 
نواجه تحديات كبرية خاصة وأن ثقافة العمل تختلف من بلد إىل آخر، 

حتى يف الدولة الواحدة. 
مدينة دبي هي قلب البزنس يف العالم ودخول عالم األعمال فيها 
يف  والنجاح  الثبات  ولكن  ذلك،  عىل  تشّجع  القوانني  ألن  صعباً؛  ليس 
دراسة  وإىل  واإلرصار،  والرؤية  العزيمة  إىل  يحتاجان  املدينة  هذه 
معمقة للسوق املشبع بمختلف األعمال، وهنا يربز دور سيدات األعمال 
التطور  واللحاق بركب  املتابعة  يناسبهّن من عمل، ويف  ما  اختيار  يف 

الرسيع يف مدينة دبي. 
نجاحي بدأ يف بلدي سوريا أوالً، ثم عملت جاهدة للنجاح يف دبي، 

وأتمنى أن أكون قد حققُت ذلك. 
تحاولني  ولِك مشاريع كثرية.. كيف  أعمال  لكونِك سيدة   u

عالج التصدع االقتصادي يف ظل وباء كورونا الذي طال الجميع 
بال استثناء؟ 

إن لوباء كورونا تأثرياً سلبياً عىل العالم بأجمعه، ولكن من جهة 
نجح  ولقد  مذهل،  بشكل  االنرتنت  عرب  الخدمات  تطوير  تم  أخرى 
طريقة  تغيري  جداً  قصرية  بفرتات  استطاعوا  الذين  السباقون  الرواد 
عمل رشكاتهم إىل العمل عن بُعد، وكذلك من ابتكار منصات إلكرتونية 
مميزة لتقديم الخدمات الالزمة أثناء فرتة الحجر، وحالياً عند فرض 

التباعد االجتماعي. 
لقد طال تأثري كورونا جميع األعمال بشكل أو بآخر، ومن بينها 
البضائع  بتجارة  يتعلق  ما  باستثناء  التجارية  الوساطة  أعمال  جميع 
الطبية واملواد الالزمة للوقاية من كورونا، إىل جانب املواد الغذائية التي 
ال يتوقف استهالكها أساساً. أما اآلن ومع عودة السوق إىل االنتعاش 

بدأنا نشهد حركة جيدة يف عملنا يف الوساطة التجارية حول العالم. 
وأفكارِك  مشاريعِك  يف  السورية  املرأة  دور  هو  ما   u

واهتماماتِك؟ 
للمرأة السورية مكانة خاصة جداً يف قلبي، وهي دائماً يف أولويات 
اهتماماتي، ودائماً ما أحاول تقديم يد العون، ولو عن بُعد، لسيدات 
دور  وتفعيل  تطوير  إىل  تهدف  التي  »مورد«  جمعية  ونُفّعل  بلدي، 
املرأة يف الحياة االقتصادية يف سوريا، بحسب اإلمكانيات املتاحة يف ظل 

جائحة كورونا. 
أنا أؤمن بقدرات املرأة السورية وإمكانياتها، وكيّل ثقة أنها ستعود 
إىل الصدارة يف القوائم العاملية الخاصة بالبزنس عند انتهاء األزمة إن 

شاء الله.

مدينة دبي هي قلب »البزنس« في 
العالم ودخول عالم األعمال فيها 

ليس صعبًا؛ ألن القوانين تشجّع
على ذلك

نجاحي بدأ في بلدي سوريا 
أواًل، ثم عملت جاهدة للنجاح 
في دبي، وأتمنى أن أكون قد 

حققتُ ذلك. 
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قامت  سورية  أعمال  سيدة  هي  أزهري  ياسمينة 
لالسترياد  املسؤولية  املحدودة  اليم  رشكة  بتأسيس 
والتصدير والتمثيل التجاري. كما تعد رشيكة ونائب مدير 
ممثيل  البحري،  للنقل  التجاري  التنسيق  مكتب  يف  عام 
أول  وأزهري   .1979 عام  منذ  سوريا  يف  مريسك  خطوط 
برتبة  وساماً  تتقلُد  سورية  وأول  قنصالً،  تصبح  سورية 

فارس من دولة أجنبية.
 اختريت كإحدى أقوى 50 سيدة أعمال يف الوطن العربي 
من قبل مجلة فوربس العاملية االقتصادية عام 2006. ويف 
عام 2008، اختريت للمرة الثانية كإحدى أقوى 50 سيدة 
العاملية  فوربس  مجلة  بحسب  العربي  الوطن  يف  أعمال 

االقتصادية.
ولدت ياسمينة أزهري يف الالذقية ألرسة سورية عريقة 
يف  نشأت  حيث  واألعمال؛  التجارة  عالم  يف  مكانتها  أثبتت 
املجاالت  جميع  يف  الرائدة  خطواته  وتابعت  والدها  كنف 
والخريي  التجاري  العمل  يف  مسارها  بتحديد  بدأت  ومنها 
إىل جانب اهتماماتها الثقافية واألدبية، وهي حاصلة عىل 
إجادة  إىل  ويشار  الفرنسية.  اللغة  اآلداب/ قسم  يف  إجازة 
قراءة  والرصبية  واإلنكليزية  الفرنسية  للغة  ياسمينة 

وكتابة ألن والدتها »رصبية« باإلضافة إىل العربية.
من  تخرج  الذي  محمد  من  مؤلفة  عائلتها  ضيفتنا 
إدارة  دراسة  أتم  أن  بعد  بالشارقة  األمريكية  الجامعة 
تابعت  التي  رانيا  وابنتها  بالتسويق،  واختص  األعمال 
دراستها يف الجامعة األمريكية بدبي فرع التصميم الداخيل.

 1999 عام  الوظيفية  حياتها  أزهري  ياسمينة  بدأت 
للنقل  التجاري  التنسيق  مكتب  يف  إداري  ومدير  كرشيكة 
تعيينها  وتم  سوريا.  يف  مريسك  خطوط  ممثلو  البحري، 
الالذقية وطرطوس.  الفخري يف محافظتي  قنصل هولندا 
استطاعت  املهنة،  هذه  يف  سنة   21 مدة  أزهري  قضت 
خاللها املساهمة يف تعميق أوارص العالقة بني البلدين، كما 
الالذقية  يف  الهولندية  للمصالح  الرتويج  يف  ساهمت  أنها 
التجاري،  والتبادل  التجارة  مجال  يف  خاصة  وطرطوس 
خالل  من  سوريا  إىل  هولنديني  خرباء  جلب  عىل  وعملت 
خرباء  يقدم  الذي  الهولندي  الحكومي   »pUM« برنامج 
تمثله  التي  العالم،  حول  دولة   80 لـ  املجاالت  كافة  يف 
أزهري. كان لهؤالء الخرباء دور فاعل يف مساعدة الرشكات 
حل  عىل  واملتوسطة  الصغرية  السورية  واملؤسسات 
مشاكلها وتحسني عملها وأدائها وزيادة انتاجيتها وتقديم 
مجاالت  يف  والتصدير  التسويق  عملية  يف  لها  املساعدة 
خالل  وساهمت  والتجارة،  والصناعة،  والزراعة،  الصحة، 
عام 2006 يف ترحيل مئات الهولنديني الذين كانوا متواجدين 
يف لبنان أثناء الحرب العدوانية اإلرسائيلية من خالل معرب 
باسل األسد يف الالذقية. كما عينت ممثلة لربنامج حكومي 
ترعاها  هولندية  خاصة  مؤسسة  وهي   ،pUM هولندي 

النامية  الدول  يف  والرشكات  األفراد  إىل  وتقدم  الحكومة 
انتخبت  مجانية.  شبه  بصورة  املجاالت  شتى  يف  خرباء 
وصناعة  تجارة  غرفة  يف  األعمال  سيدات  لجنة  رئيسة 
الالذقية، للمرة األوىل عام 2003. ويف الوقت ذاته، هي ممثلة 
عام  وطرطوس  الالذقية  يف  الربيطانية  السورية  للجمعية 
2003. ويف العام نفسه، أصبحت عضواً مؤسساً يف جمعية 
مورد، وهي مؤسسة أهلية وطنية غري سياسية أو ربحية، 
تهدف إىل تفعيل وتطوير مشاركة املرأة السورية يف عملية 
التنمية االقتصادية – االجتماعية. تم تعيينها ممثلة ملورد 
يف املنطقة الغربية. بعدها بعام أصبحت عضواً يف مجلس 
أول  تكون  وبذلك  الالذقية،  وصناعة  تجارة  غرفة  إدارة 
سيدة تدخل املجلس منذ تأسيسه. ثم أعيد انتخابها رئيسة 
الالذقية  وصناعة  تجارة  غرفة  يف  األعمال  سيدات  للجنة 
للمرة الثانية. كما عينت يف العام ذاته عضو مجلس إدارة 
استشاري يف بنك عودة سوريا. وأزهري هي رئيسة مجلس 
للجنة  املؤسسة  وهي  سوريا،  يف  مورد  مؤسسة  إدارة 
رئيسة  أنها  كما  وكسب.  صلنفة  غابات  لحماية  األهلية 
املصابني  باألطفال  التي تعنى  النور  األهلية بشائر  اللجنة 
إدارة  مجلس  ورئيسة  سيندروم؛  والدوان  التوحد  بمرىض 

جمعية الدلفني السكنية.

عضويتها بالمجالس

تم انتخابها عضوًة يف العديد من املجالس مثل: مجلس 
وبذلك   ،2005 عام  الالذقية  وصناعة  تجارة  غرفة  إدارة 
تكون أول سيدة تدخل املجلس منذ تأسيسه؛ مجلس إدارة 
بنك عودة سوريا عام 2005، مجلس إدارة مؤسسة مورد 
إدارة  ومجلس   ،20010  ،2006 عام  لدورتني  سورية  يف 
مجلس سيدات األعمال العرب عام 2006، ومجلس رجال 
جمعية  إدارة  مجلس   ،2007 السوري  األعمال  وسيدات 
الدلفني السكنية عام 2008، مجلس إدارة مرفأ طرطوس 
للميثاق  االستشاري  املجلس  إدارة  ومجلس   ،2009 عام 
 UN GLobaL CoMpaCT سوريا  يف  املتحدة  لألمم  العاملي 
األعمال  إدارة مجلس رجال  2008، مجلس  عام   CoUNCiL

السوري الهولندي عام 2010، مجلس إدارة مجلس رجال 
األعمال السوري الصيني عام 2010، مجلس إدارة منظمة 
األوسط  الرشق  ملنطقة  االقتصادية  والتنمية  التعاون 

وشمال أفريقيا oeCd عام 2010.
العربية« االقتصادية املعروفة  اختارت مجلة »فوربس 
أعمال  سيدة   50 أقوى  قائمتها  ضمن  أزهري  ياسمينة 
للعام الثاني عىل التوايل يف الوطن العربي خالل عام 2007 

و2008.
رتبة  من  »أورانج«  بوسام  تحظى  عربية  سيدة  أول 

فارس من قبل الحكومة الهولندية عام 2012.

ضيفتنا في سطور
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u النا القطان يف عدة سطور.. بماذا تعّرف عن نفسها؟

والعطاء  اإلنسانية  النا  بأنا:  نفيس  أعّرف  بداية 
وهديف  وطموح،  وأحالم  أفكار  حدود،  بال  والشغف 
واإللهام  اإلنسانية  رسالة  يف  واالستمرار  التعلم 

املساندة ملن حويل.
املبادرة؟  هذه  فكرة  جاءتِك  أين  من   u

ومن كان مشجعاً ومن كان معيقاً لها من 
املحيطني بِك؟

ألن  واقعاً؛  ثم  فكرة  ثم  حلماً،  كانت  البداية 
ما  ودائماً  داخيل  يف  مزروع  اإلنساني  الجانب 
أقدم املبادرات لدعم الجميع، ومن خالل إقامتي 
الخصبة  األرض  وهي  اإلمارات،  الثاني  بلدي  يف 
وترتيب  أفكاري  بنرش  بدأُت  لألفكار،  الحاضنة 
أولوياتي يف شهر يناير من عام 2015، ويف العارش 
2015  كانت بداية رحلة اإلنجاز،  أكتوبر  من 
وهي إصدار أول بطاقة باسمي وتحت 
مظلة مبادرة »بصمات إيجابية«. 
لديها  املرأة  أن  ووجدُت 
ولكنها  اإلبداع  من  الكثري 
تبدأ؛  أين  من  تعرف  ال 
وعدم  املبعثرة،  ألفكارها 
للقوانني،  معرفتها 
ومحّطمة نفسياً، ولهذا 
مظلة  بفكرة  بدأُت 
هذه  تضم  مجتمعية 
السيدات  من  الفئة 
متقنة  بطريقة 

مميزة، فانطلقُت بجدية وقوة.
إيماني  من  انطالقاً  وداخلياً،  ذاتياً  كان  النفيس  التشجيع 
مرفقة  له،  أطمح  ما  تحقيق  أستطيع  بأنني  ومعرفتي  بقدرتي 
ذلك بما أحمله من علم وشهادات تجعلني أكون الجناح الحاضن 

لهّن بكل راحة، والعمل معهّن إلنجاز  مهامهّن. 
فإني  طريقي،  يف  حجراً  ويقف  إعاقتي  يحاول  كان  من  أما 
وتعليمي  نفيس  عىل  وإنما  األشخاص،  هؤالء  عىل  أركز  أكن  لم 
أركز أكثر، ألن الحياة جميلة وتحقيق النجاحات واإلنجازات هي 
املسرية األجمل بدالً من النظر إىل السلبيني واملحِبطني من حويل. 

ما أهمية مبادرتِك يف دعم املصابات برسطان الثدي   u

واملسنني.. وهل تمكنِت من إحداث تغيري معهم وفيهم؟ 
أنّوه إىل أن »املبادرة داعمة نفسياً ومعنوياً«. وأما بخصوص 
النفيس  والدعم  بالفرح  ومعهم  أشجعهم  فأنا  الرسطان  فرسان 

اإليجابي. 
مرض  بخصوص  تثقيفية  حلقات  لدينا  أكتوبر،  شهر  ويف 
لنا بعض  تقدمها  إىل جانب فحوصات مجانية  للمرأة  الرسطان 
املراكز الصحية والتوعية باستمرار يف مواقع التواصل االجتماعي.
كبرياً  عشقاً  فأعشقهم  واأليتام،  باملسنني  يتعلق  فيما  أما 
فما  والحكايات؛  والعطف  الحنان  ألنهم  قلبي،  من  وأحبهم 
املستمرة، واإلفطارات يف شهر رمضان، والقيام  الزيارات  أجمل 
بفعاليات واحتفاالت نقدم لهم الهدايا خاللها، ويف بعض األحيان 
أعمل عىل دمج األيتام مع كبار السن لينالوا من عطفهم وحنانهم 
لبناء صداقات،  فهو  األيتام  مع  أطفالنا  أما غرض جمع  الكثري، 

وليعرفوا أنه ال فرق بينهم. 
u هل يمكن تعريفنا بلقاء »بصمات إيجابية« والهدف 

منه، وهل هو مخصص للعنرص النسائي فقط؟
الطاقة  ملِهمات  يضم  شهري  لقاء  هو  إيجابية«  »بصمات 

»تركيزي في عملي على تحقيق النجاحات للمرأة
ال على المحِبطين والسلبيين«

اإليجابية«، هي  و»ملهِمة  واألسرة«  والمرأة  للطفل  اإلنساني  السالم  لقب »سفيرة  نالت 
وفريق العمل المميز معها لنثر وبث الدعم للمرأة والطفل واألسرة. 

على  عملت  بصمتها  تترك  لكي  المجتمع  وتدعم  التغيير  تصنع  المرأة  بأن  قناعتها  ومن 
تأسيس مبادرة اسمها »بصمات إيجابية« بغرض تنفيذ فعاليات تفيد المجتمع اإلماراتي.

لهم  المسنين  أن  فوجدت  واألسرة،  والطفل  المرأة  عند  تتوقف  لم  القطان  أن  والالفت، 
مكانة في قلبها ومجتمعها وعليها دعمهم ومساندتهم، وهذه اإلنسانية التي ميزتها، دفعت 

مجلة »الضفتين« إلجراء هذا الحديث معها:

النا القطان: أعشق املسنني واأليتام
ألهنم احلنان والعطف واحلكايات
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اإليجابية من خالل حضورهّن محارضة أو فعالية مع مدربات 
ومستشارات وكوتش للفائدة والتعلم، باإلضافة إىل تجديد الروح 
اإليجابية يف حياة كل امرأة لتفريغ طاقتها وتجديدها؛ إذ يف كل 
لقاء نجدد املكان، والفكرة، مع الرتكيز عىل توزيع الهدايا وعمل 

فعاليات مبهرة، مخصصة للنساء فقط. 
يف ظل الظروف الراهنة والقاسية عىل الجميع، هل   u

تستطيعنَي وفريقِك تحقيق اإليجابية للمعنيني باملبادرة.. 
كيف؟

اتجهنا إىل طريقة  »األون الين«  أنا وفريقي لم نتوقف، بل 
ومسابقات  االجتماعية، إلعطاء محارضات  التواصل  مواقع  عرب 
معي  حوارية  لقاءات  إجراء  ثم  ومن  أسبوعي،  بشكل  لألطفال 
كمدربة تنمية برشية باإلضافة إىل املستشارات واملدربات لإلجابة 

عىل جميع أسئلة امللِهمات. 
ويوم الخميس أخصصه ألكون يف بث حي ومبارش »اليف« 
وحماسهم  طاقتهم  ألجدد  االجتماعي  التواصل  مواقع  عىل 
الروح  لبث  واحدة  دقيقة  ملدة  فيديوهات  بعمل  ودعمهم، وذلك 

عندهم وبطريقة بسيطة.
ما  دائماً  مبادرة  أي  إنشاء  بأن  سائد  اعتقاد  هناك   u

يصب يف مصلحة القائمني عليها ال األشخاص املستهَدفني.. 
فما ردِك عىل هذا االعتقاد؟

اختياراتهم  باالعتماد عىل سوء  يكون خاطئاً  قد  معتقد  هو 
مكلفة،  غري  أصالً  هي  إيجابية«  »بصمات  مبادرة  يف  لكن  لها، 
معي،  واملدربات  الشخصية  ملحارضاتي  بالنسبة  األمر  وكذلك 
وحتى يف حال تم اللقاء وجهاً وجه، فال يحتاج الزائرون إال دفع 

تكلفة الدخول للمكان فقط. 
لكن من وجهة نظري، أرى رضورة تغطية التكاليف للمبادرة 

الستمراريتها فقط، ال من أجل الربح الكبري.
u من الجهة التي منحتِك لقب »سفرية السالم اإلنساني 

للطفل واملرأة واألرسة« وملن تُمنح أصالً.. وهل كانت يف 
وقتها.. وبشكل عام ماذا تخربينا عنها؟

 InternatIonal accredItatIon هي:   الجهة 
 orGanIzatIon – ”AmbaSSador of InternatIonal

peace” ، وهذه الجائزة جاءت لتعزز أهدايف، لكوني 

باألصل داعمة لإلنسانية ومعطاءة أيضاً. 
املبادرة لتصبح جمعية  هل ستتوسعنَي يف   u

ثم مؤسسة.. أم بشكلها الحايل تحقق الفائدة التي 
أسست من أجلها؟

وأرجو  قانونياً،  مؤسسة  مسمى  تحت  مسجلة  اآلن  املبادرة 
أثناء دعم  النجاحات  للعاملية، ألننا حققنا سلسلة من  أن تصل 
الفريق  روح  سنحقق  جميعاً  وجهودنا  وبوجودهّن  امللهمات، 

الواحد بصورة مستمرة. 
التكوينات  من  عليها  حصلنا  التقدير  شهادات  من  العديد 

والدروع واللقاءات اإلذاعية والصحف والتلفزيونات.
من إيماني بالله، وأن القادم أجمل والنجاح حليفنا سنتمكن 
من إيصال صوت املرأة القوية والطفل املبدع والسعادة واإليجابية 

حول العالم.

»بصمات إيجابية« هو مبادرة 
تضم ملِهمات الطاقة اإليجابية 

من خالل حضورهنّ محاضرة أو 
فعالية مع مدربات ومستشارات

نساء عربيات رائدات وفاعالتنساء عربيات رائدات وفاعالت

أعشق المسنين 
واأليتام، عشقًا 
كبيرًا وأحبهم 

من قلبي، ألنهم 
الحنان والعطف 

والحكايات
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والخارجية  الداخلية  السياسة  عالم  يف  تبحر  شابة  قيادية   امرأة  هي 
والشؤون القانونية والربملانية، وامرأة طموحة عابرة للحدود وتطمح ملزيد 
من اإلنجازات التي تسبق عمرها لتكون من أنجح النساء الرائدات األردنيات 
غري  اإلبداع  طريق  يف  لغريها  فخراً  ولتكون  عملها  يف  وامللهمات  املبدعات 

املحدود.  
واسعة  مجاالت  لنفسها  أفردت  والتفرد  التميز  تهوى  شخصية  وألنها 
والقانوني  السيايس  األفق  يف  تدور  والثقافة  العلم  من  متنوعة  وحقوالً 
وتبعاته، وتطمح أن تصنع لنفسها جرساً من املجد وخليطاً ما بني الجمال 

والقوة واإلبداع.  
الدولية  السياسة  مجال  يف  العاملية  بحر  إىل  للوصول  دانييال  تطمح 
دون  األطراف  جميع  يريض  والذي  األصوب  الرأي  عن  تعرب  والتي  القوية 
التي ترى من  أحد؛ فهي حرة يف قراراتها ومواقفها  تبني  أو  التحيز ألحد 
وجهة نظرها أنها صائبة، كما أنها امرأة تمّكن نفسها لتكون أيقونة الرشق 
األوسط يف كافة أرجاء املعمورة باإلبداع والتميز والتفرد يف أصعب املجاالت 

وأكثرها حدة أال وهي السياسة. 

 أكاديمية وصحفية وسيدة أعمال
وعلمياً ومعرفياً  أكاديمياً  الشخصية  املهن تحتاج إىل صقل  بداية هذه 
إىل  إضافة  واالجتماعية  والقانونية  واإلنسانية  النظرية  العلوم  خالل  من 

املمارسة العملية وامليدانية.  
الكتساب املعرفة التطبيقية وامليدانية، وقبل ذلك ال بدَّ من توفر املعرفة 
العميقة والذائقة الفنية واإلبداع واملوهبة، تقول دانييال »أنا خالل مراحل 
الدراسة الثانوية والجامعية كنُت شغوفة  بالقراءة ومتابعة األنشطة الثقافية 
واإلنسانية والسياسية واملشاركة يف العمل االجتماعي والتطوعي، األمر الذي 
أكسبني املعرفة الحقيقية ملختلف القضايا السياسية واالجتماعية والثقافية 
الناس وقضاياهم  االلتصاق بهموم  القانونية، وزادني  باملعرفة  وحصنتها 
واملجتمع  بالناس  معرفتي  جانب  إىل  ومشاكلهم،  وهمومهم  وتطلعاتهم 

األردنية األكثر شهرة دانييال القرعان :

مسارات متميزة والغاية واحدة خدمة
املرأة واإلحاطة هبا أينام كانت

تُعدّ الدكتورة دانييال القرعان سيدة من الوزن الثقيل، إذ من الناحية األكاديمية تعمل أستاذة جامعية في إحدى 
الجامعات األردنية الخاصة، وكاتبة عمود أسبوعياً لدى صحيفة أردنية عريقة. 

مشاركتها في المؤتمرات الداخلية األردنية والندوات بقضايا التحكيم الدولي واالتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان 
ومؤتمرات أخرى تحمل أسماءً متنوعة، صنع منها سيدة قادرة على ترك بصمتها أينما حلّت. 

وألنها شخصية تهوى التميز والتفرد، تقوم القرعان حالياً على إصدار كتاب هو األول من نوعه في األردن ويكاد 
يكون كذلك في الوطن العربي يحكي عن جائحة كورونا منذ بداية انتشارها وتداعياتها السلبية أردنياً وعربياً. 

وبعيداً عن نجاحاتها في التعليم الجامعي والعمل الصحفي، وتميزها في كافة مجاالت حياتها، لم تخُل سيرتها 
األردنية  المملكة  أعلى نسبة مبيعات على مستوى  إذ حصلت على  والمبيعات،  التسويق  النجاح في  الذاتية من 

الهاشمية إلحدى شركات االتصاالت المشهورة التي عملت بها منذ انطالقتها العملية. 
القرعان، وكان معها هذا  دانييال  والصحفية  باألكاديمية  التقت  النجاحات  وألن مجلة »الضفتين« تبحث عن 

اللقاء: 
 فمن تكون دانييال القرعان ؟ 
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واالشتباك مع قضاياهم قرباً منهم وزادت معرفتهم بي أكثر.  
صادقة  بعفوية  همومهم  أتناول  جعلتني  كلها  األمور  وهذه 
وأثرْت بهم إنسانيتي وعلمي ومعرفتي لذلك استطعت بذلك أن أترك 
أتناولها  التي  القضايا  وباتت  منهم  وقّربني  إليهم  قّربني  بهم  أثراً 

وأطرحها محل اهتمامهم. 
واألردن  عام،  بشكل  العربي  الوطن  يف  املرأة  هل  سؤال   وعن 

بشكل خاص، تعاني عنفاً سياسياً؟ تجيب محدثتنا«
أنا أرفض استخدام مصطلح العنف السيايس، وما أقصده  أوالً 

ليس املعنى الحريف للعنف.  
هناك هضم لحقوقها السياسية وهو أمٌر أقّر به وأعرتف، وهذا 
الواقع ليس يف األردن فقط، بل إن املراة بمختلف الدول  تعاني من 

هذه املشكلة وما زال العالم لألسف مجتمعاً ذكورياً. 
األردنية  املرأة  إن  بثقة  أقول  أن  أستطيع  األردنية  الحالة  ويف 
استطاعت أن تنال الكثري من حقوقها السياسية؛ فمّكنتها القوانني 
إىل  والوصول  والحزبي  السيايس  بالعمل  املشاركة  من  املرشوعة 
مجالس الحكم املحيل يف املحافظات والبلديات والوصول إىل الربملان، 
وتسلمت  وسفرياً  وقاضياً  ونائباً  وزيراً  أصبحت  أنها  إىل  باإلضافة 
العامة  واملؤسسات  القيادية  املواقع  مختلف  يف  املسؤولية  مواقع 
وعدم  الدعم  من  املزيد  إىل  بحاجة  زالت  ما  ذلك  ورغم  والخاصة، 

التميز حتى تتساوى مع الرجل.  
ويكفي أن أشري هنا إىل معدل البطالة املرتفعة ونسبتها العالية 
بني اإلناث، قد تصل إىل ضعف نسبة البطالة لدى الشباب وهذا أمر 
غري مقبول ويشكل تمييزاً ضدها، نحن ومختلف املؤسسات املعنية 
بحقوق املرأة والناشطة يف هذا املجال نسعى إىل تغيريه خاصة واآلن 
اإلرادة السياسية متوفرة، لذلك دائماً ما يؤكد العاهل األردني امللك 
األردنية وباستمرار يوجه  املرأة  الثاني عىل رضورة تمكني  عبدالله 

الحكومات إىل ذلك. 
عالم  يف  أكثر..  األردنية  املرأة  تربز  املجاالت  أي  عن  سألناها  و 
قادرة  املرأة  أن  »أعتقد  فقالت   واملال؟  االقتصاد  عالم  أم  السياسة 
عىل الربوز بمختلف املجاالت وبكافة القطاعات واملهن املختلفة، لكن 
لها  يوفر  وأن  املناسب،  والدعم  اإلمكانيات  من  لها  يوفر  أن  األصل 

القدرة عىل الربوز من خالل إلغاء كافة أشكال التمييز ضدها. 
لقد شهدنا مؤخراً ويف مختلف دول العالم بروز نساء قياديات 
يف املجال السيايس أكثر منه يف املجال االقتصادي، لكن هذا ال يُعّد 
مؤرشاً عىل نجاحها سياسياً فقط؛ فالكثري من النساء يملكَن طاقات 
كبرية يف مختلف املجاالت، وكل امرأة طامحة تميل حسب رغباتها 
بالخوض يف العمل السيايس أو العمل االقتصادي أو العمل التطوعي 
واالجتماعي، وذلك لقدرتها عىل الربوز واإلبداع يف مختلف املجاالت. 

تم ذكره  العالم وما  بقية دول  نساء  األردنية حالها حال  املرأة 
املجاالت  مختلف  يف  الربوز  عىل  قادرة  فهي  عليها؛  ينطبق  سابقاً 
انخراطها يف العمل السيايس أكثر منه من العمل  لكن رأينا مؤخراً 

االقتصادي. 

مساعدًا للشؤون القانونية لرئيس 
مبادرة »مشروعك وطنك« 

يف  املدني  املجتمع  مؤسسات  إحدى  وهي  تطوعية،  مبادرة  هي 
األردن التي تعمل عىل تمكني الشباب واملرأة ومساعدتهم اقتصادياً، 
التي  الريادية  املبادرات  مختلف  دعم  إىل  تسعى  الوقت  نفس  ويف 
التعليم  مجاالت  يف  األردنية  املحلية  املجتمعات  تنمية  يف  تسهم 

الفقر المادي والمشاركة 
السياسية أكثر ما تفتقر له المرأة 

األردنية لتحقيق طموحاتها

أستطيع أن أقول بثقة إن المرأة 
األردنية استطاعت أن تنال الكثير 

من حقوقها السياسية
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واملعرفة وحقول التدريب. 
الوطن  لشباب  وتسعى  األردن  بشباب  النهوض  عىل  تقوم  مبادرة  أيضاً  هي 
العربي، حيث تتبنى الشباب املبدع وتعمل عىل إنجاز إبداعاتهم عىل أرض الواقع، 
فإن  وبذلك  واخرتاعاتهم،  بابتكاراتهم  عاملية  جوائز  عىل  للمنافسة  وإلحاقهم 
املبادرة تعمل عىل األخذ بيد الشباب األردني والعربي إىل العلياء لتحقيق إنجازاتهم، 
املشاريع  الشباب من خالل  مبادرة »مرشوعك وطنك« عىل تشغيل  تقوم  ثم  من 
الجماعية والفردية سواًء أكانت يف السياحة والزراعة، والتجارة والصناعة واملهن 
واملساعد  مجاناً  للمرشوع  الجدوى  دراسة  نقدم  املرأة، حيث  ومشاريع  األخرى، 
القانوني -ضيفتنا ومحدثتنا- تتتواصل مع املدرب القانوني لتدريب الشباب عىل 
املعرفة القانونية بافتتاح مشاريعهم من حيث وزارة الصناعة والتجارة والضمان 

االجتماعي والرضيبة ليعرف الشاب ما له وما عليه من ناحية قانونية. 
وإىل جانب ذلك، تعمل عىل تدريب الشباب عىل إدارة مشاريعهم وتوجيههم 
إىل الجهات املمولة ألخذ ما يلزم لهم من قرض عن طريق املبادرة، ال سيما وأن 

الشباب يسددون القروض التي يأخذونها بفائدة بسيطة للجهة املمولة. 
وعن عالقتها بطلبتها من فئة اإلناث تقول دانييال »

بدأُت العمل كأستاذة جامعية يف جامعة جدارا األردنية، وبالرغم من تواجدي 
التي  أهم األمور  أن من  املدني أرى  التجاري والقانون  للقانون  الجديد كمدرسة 
يف  الذات  عىل  االعتماد  هي  اإلناث  فئة  وخصوصاً  الطلبة  ألبنائنا  تلقينها  يجب 
تحقيق أحالمهّن واإليمان القوي بأنفسهّن، والثقة املتجددة بحضورهّن القوي يف 

كافة املحافل واملجاالت. 
وأقول لهّن:، ولتكن أرواحكّن  تتنفس الحياة، كاإلبداع تماماً، يعني  اجعلوا 
زالت  واإلبداعما  الحقيقي  للطموح  حدود  فال  ألحالمكّن،  سقفاً  السماء  حدود 
أحالمكّن مستمرة باستمرار حياتكّن، وال تسمحوا ألي يشء أن يعيق تقدمكّن بل 
اجعلوا من أنفسكّن فخراً وقدوة لغريكّن يف اإللهام واإلبداع والتميز؛ فالتميز هو 
أحد أرسار النجاح االستثنائية التي يجب عىل بناتنا العمل عىل تحقيقها جاهديَن 

بذلك إثبات أنفسهّن يف كافة املجاالت. 
أما أكثر ما يفتقرَن له، فأرى أن الفقر املادي املتاح لهّن يف تحقيق أحالمهّن هو 
أكثر ما يفتقرَن له يف املجتمع األردني؛ فالوضع االقتصادي الحايل والسابق ال يتيح 
للكثري من الفتيات الطموحات واملبدعات تحقيق الكثري من أحالمهّن التي تحتاج 

إىل دعم مادي إلنجاز املطلوب.  
ويف املقابل اآلخر تلعب ثقافة املجتمع وعاداته وتقاليده دوراً كبرياً يف حرمان 
بعض  وهنالك  أهدافهّن،  تحقيق  من  الطموحات  األردنيات  الفتيات  من  الكثري 
العوائق التي تقف أمامهّن يف تحقيق أحالمهّن نتيجة لثقافة العيب وعدم السماح 

للمرأة بالتنقل والحركة. 
ويف ختام حديثنا تطرقنا لواقع  املرأة يف الوطن العربي  فقالت »املرأة العربية 
التاريخ  زال  وما  املجاالت،  كافة  ويف  الدول،  مختلف  يف  كثرية  إنجازات  حققت 
شاهداً عليها، وليس هذا فقط، بل كانت يف مقدمة الصفوف الثائرة ضد االحتالل 

واالستعمار والحركات السياسية املطالبة بالحرية والعدالة والكرامة. 
لذلك هناك الكثري من النساء الالتي تفوقَن عىل الرجال يف العديد من ميادين 

العمل العام . 
منحها  إىل  بحاجة  زالت  ما  لألسف  أنه  إال  القوي،  املرأة  حضور  ورغم  لكن 
الفرصة الكافية؛ فما حققته املرأة من حقوق هو مسألة نسبية تختلف من دولة 
ألخرى، ولألسف هناك دول عديدة يف منطقتنا العربية ما زالت تنظر للمرأة بأن 

مكانها البيت وخدمة الرجل، وبأنها عورة ال تجوز أن تعمل.  
لذلك ما زالت بحاجة إىل التخلص من كافة املعيقات التي تحول دون تحقيق 
طموحاتها، وما زالت بحاجة إىل التخلص من مختلف القوانني التي تميز الرجل 

عنها.
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لتكن أرواحكنّ  تتنفس 
الحياة، كاإلبداع تمامًا، يعني  
اجعلوا حدود السماء سقفًا 

ألحالمكنّ

لألسف هناك دول عديدة 
في منطقتنا العربية ما زالت 
تنظر للمرأة بأن مكانها البيت 

وخدمة الرجل، وبأنها عورة 
ال تجوز أن تعمل
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استكمال دراستها، السيما  أبنائها، عىل  تباَرت عبري جودة، مع 
أفَضت  حتى  العامة،  الثانوية  عقب  ُمبكر،  عمر  يف  تزوجت  بعدما 
 ،tot« املدربني«  تدريب  شهادة  عىل  أيًضا  وحصلت  ُمرادها  إىل 
من  لكل  املعنوي  والدعم  املساعدات  تقديم  استطاعت  خاللها  من 

الداعم  لتكون  أرستها  دور  ليتحول  يحتاجها، 
األول يف حياتها، ورحلتها الطويلة يف بالد الغربة، 
ُمتحدية الظروف، واغتنمت جميع الفرص للعمل 
الطعام«  »تحضري  مرشوع  وأسست  ذاتها  عىل 

خاص بها من منزلها.
األردنية/الكندية،  السيدة  وهج  بَهت  ما 
ووظفت كل ما تعلمته يف خدمة املرأة واستهدفت 
اللواتي ال يملكن الخربة  النساء،  فئة خاصة من 
خاصة  تربوي،   بشكل  األطفال   لرتبية  الكافية 
أن معظمهن بحكم الغربة بعيدادت عن أهاليهن، 
وليس هناك من يرشدهن عىل االطريق األنسب، 

للخروج بأجيال عىل خلق ومتزنني نفسيًا، وإطالعهم عىل العديد من 
العاجل  القريب  أًما ويف  الحديثة، كونها  الرتبية  املناسبة يف  املعايري 

ستصبح جدة.
عانت أردنية املولد، تباريح الحياة، وبرغم ذلك قامت مع صديقتها 
واالستشارة  للوعي  تهدف  ومنصة  فقط  نسائي  تجمع  بإنشاء 
لالخصائيات  املجال  فتح   بواسطة  والنفسية،  واالرسية  القانونية، 
النضمام للمنصة كالً  وفق مجالها، حتى وصلت املنصةما يقارب 

الـ) 8000 ( إمرأة من مختلف الجنسيات العربية. 
أتقنت حاملة الجنسية الكندية، عملها طيلة الوقت، 
تخصصات  لتشمل  منصتها،  لتوسيع  تطلع  وباتت 
»الجميع  قائلة:  العربية،  البالد  معظم  من  أخرى 
بعد  بعدما  ذهنها  يف  جالت  التي  بالفكرة«  مرحب 

تخرج أبنائها من الجامعة وبدء حياتهم العملية.
ذلك، حتى شاع  بعد  فشيئًا  املرشوع شيئًا  نمى 
املختلفة،  االجتماعي  التواصل  مواقع  عىل  صيتها 
موضحة أن سبب ذلك هو التنظيم، إيمانًا منها بعد 
التجربة، أنه أساس نجاح املرأة يف بيتها وعملها، كما 
أنها ترى أن تنظيم االوليات هو عامل مهم للنجاح 
مع  يتعارض   لم  عملها  أن  واالستمرارية، موضحة 
عملها الخاص ومسؤوليتها صوب بيتها ومجتمعها، 

مشرية إىل أنها »شخص اجتماعي بطبيعتها، ونظمت مع صديقتها 
تجمعات لدعم صاحبات املشاريع املنزلية وكان لها أثر إيجابي يف 

تعرف اآلخرين عىل منتجات السيدات«.
فطنت »جودة«، إىل أنها هوايتها يف نرش الوعي، لذا لجأت لعمل 
فقرة صباحية قصرية أطلقت عليها فنجان قهوة 
مع عبري«، تطل  من خاللها عىل متابعينها بشكل 
وأصبحت  جًدا،  كبريًا  استحسانًا  والقت  يومي، 
إىل  منها  إيماءة  يف  صباح،  كل  مع  يومية  عادة 
أهمية خدمة املجتمع، قائلة: »لدي افكار كثريه 
املرأة  ودعم  العربية  مجتمعاتنا  يف  للنهوض 

واالرسة بشكل خاص«.
السيدة  ونشاطات  هوايات  تتوقف  لم 
عىل  عملت  بل  الحد  هذا  إىل  األردنية/الكندية، 
والعناية   اليدوية وتعليمها،  االشغال  هوايتها يف 
باالهتمام يف  بالبيئة من باب يف حديقة منزلها، 
إهدافها  إذا حددت  أن »املرأة قوية  البسيطة، فرتى  النباتات  زراعة 
مارست  قرأت،  تثقفت،  تعلمت،  بنفسها،  اهتمت  إذا  وأولوياتها، 
هواياتها، واهتمت بصحتها النفسية والجسدية، فهي أعظم األسلحة 

تواجه به كل الصعاب النها األساس.. وهي عمود األرسة والوطن«.
دبي،  يف  تقطن  التي  السيدة  بها  تتحدث  الفخر  تملؤها  نربة 
قائلة:  السيدات،  بعض  حياة  يف  بسيط  جزء  تغيري  استطاعت  أنها 
»أحىل اللحظات عند استالمي لرسالة من إحدى السيدات تشكرني 
لها«،  أحدثته  الذي  اإليجابي  التغيري  عىل  فيها 
الخامسة صباًحا،  الساعة  أن حملة  إىل  مشرية 
وإيجاد  مبكًرا  الصحو  عىل  التحديات  أهم  من 
الوقت الكايف إلنجاز عدة أمور يف بيوتهن ومع 

عائالتهن. 
تطلق تنهيدة طويلة، وتؤكد »جودة« أنها، 
لم تكتفي يف حياتها بالوصول لذلك بل حاولت 
ىشء  يف  املرة  هذه  ولكن  جديًدا،  شيًا  تعلم 
ذكرها،  السالف  مجاالتها  عن  تماًما  مختلف 
للعمل مع زوجها يف رشكة مقاوالت  فانتقلت  
رشكة  بامتالك  مسريتها  لتكتمل  هندسية، 

مقاوالت هندسة، وإداراتها برفقة زوجها«.

قصة االعالمية  األردنية/الكندية
عبري جودة من برامج الطبخ منزلًيا  

إىل إدارة رشكة مقاوالت هندسية

أحلى اللحظات عند 
استالمي لرسالة 

من إحدى السيدات 
تشكرني فيها على 

التغيير اإليجابي الذي 
أحدثته لها

المرأة قوية إذا 
حددت إهدافها 

وأولوياتها،
إذا اهتمت بنفسها، 

تعلمت، تثقفت، 
قرأت، مارست 

هواياتها، واهتمت 
بصحتها النفسية 

والجسدية

مبادرات من رحم الغربة..
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الربوفيسورة فاطمة امللحم، مميزة بالرقم األول يف عدة 
مناصب، فما هي قصتك مع هذا الرقم؟

يف  تحمل  وقد  دائماً،  التميز  تعني  ال   )1( الرقم  مع  الرحلة 
طياتها مسؤولية كبرية ورحلة صعبة مع هذا الرقم، واألصعب لو 
تميزت به أنثى يف مجتمع ذكوري بحت، يف ظل حضورها املتواضع 
وغري املرغوب، فكانت أعمايل ومشاركاتي ونشاطاتي تُعّد مجازفة 

يف ظل تواجد ذكوري كبري. 
ليس عند هذا الحد، بل إن دخويل تخصص األشعة التشخيصية 
الجامعة كأول أخصائية  أول خريجة تتعني يف  وبالتايل أصبحُت 
ثم  ومن  القسم،  مسؤولية  ل  تحمُّ وبعدها  أشعة  استشارية  وثم 
يف  الطب  كلية  يف  اململكة  مستوى  عىل  قسم  رئيس  أول  أصبحت 

جامعة سعودية، هي مجازفة من نوع آخر. 

بصفتي  ألشارك  األبواب  املناصب  هذه  يل  فتحت  ذلك،  ومع 
أول سيدة يف هذا املجال عندما شاركت بالبورد العربي السعودي 
التي  األوىل  وكنت  األشعة،  طب  مجلس  يف  الطبية  للتخصصات 

شاركت يف هذا املجلس من جهة. 
من  كثر  لسيدات  الباب  فتح  يف  كنُت سبباً  أخرى،  ومن جهة 
بعدي لتويل مراكز رئيسات أقسام أو أعضاء يف لجان عىل املستوى 

العميل .
شقيقتِك،  لعالج  النفيس  الطب  بدراسة  ترغبنَي  كنِت 
إال أن سبباً آخر ذهب بِك إىل تخصص آخر وهو تخصص 

األشعة، ملاذا؟
وإنما  ما،  يوماً  الخاص  حلمي  يكن  لم  النفيس  الطب  دراسة 
كان تحقيقاً لحلم أبي الذي كان يتمنى أن يدرسه لوال الظروف 

فاطمة امللحم تروي قصتها مع الرقم واحد
يف املناصب واألشعة وعالج رسطان الثدي

عنها:  قال  الزامل  نجيب  واإلعالمي  المفكر  تغريدات  إحدى  في 
»..وأقول لكم على مسؤوليتي أنها بعد هللا كانت سبباً في تخفيض 
حاالت سرطان الثدي«. أما هي فتقول: »إن لم يحلم اإلنسان ويسعى 

وراء حلمه ما عاش«.
وبرغم حلمها بالعمل في السلك الدبلوماسي، نظراً لشدة استمتاعها 
عن  أبعدها  والدها  أن  إال  السياسية،  الشؤون  عن  والدها  بحديث 
الجو السياسي، وشجعها على دراسة الطب الذي كان يراه بابنته 
قواعدها  لترسو  ومساندة  دعم  كل  لها  فقدّم  »فاطمة«،  الكبرى 
أخيراً في جامعة الملك فيصل في المنطقية الشرقية لتدرس 

الطب، فكانت صاحب المراكز األولى في عدة مناصب.
من  انطلقت  منصباً«  تكون  أن  قبل  »إنسانة  وألنها 
أن  يجب  التي  وأثرها  بصمتها  امرأة  لكل  بأن  إيمانها 
ينبغي  تعترضها  أية صعوبات  وأن  حياتها،  في  تتركها 
مشاركتها مع اآلخرين حتى يتعلموا من تجربتها، ومن 
التي  الملحم،  فاطمة  البروفيسورة  بداية  كانت  هنا 

كان معها هذا الحوار:
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»على قدر المعاناة أحصل على السعادة«
و»من بطن المحن تولد المنح«

املعيقة أمامه. 
التخصص،  هذا  لدراستي  األهم  والسبب 
تعثر ودالتها  نتيجة  معاقة ذهنياً  أختاً  أن يل 
وكانت  الدماغ،  عىل  األكسجني  مستوى  وقلة 
كله،  البيت  تُرعب  الهيجان  من  بحاالت  تمّر 
ما شّكل يف حياتنا وضعاً صعباً. واألصعب ما 
كنا نراه من عجز األطباء يف السيطرة عليها، 
فظننُت يوماً ما أن دراستي للطب قد تجعلني 

أخرتع شيئاً ملعالجتها هي ومثيالتها.
جزءاً  أن  وهي  مشكلة،  اعرتضتني  وهنا 
يف  للعمل  يضطرنا  الدراسة  أثناء  عملياً 
النفسية ومقابلة مرىض يصعب  املستشفيات 
دراسة  فقررُت  الشديدة،  معاناتهم  ل  تحمُّ
األشعة كمفتاح للطب أو كما أسميها »عيون 
الطب«؛ ألن طبيب األشعة هو أول من يشخص 

املرىض. 
ومن خالل مجلتكم دعوني أتقدم بالشكر 
أطباء  أوائل  من  وهو  برينار  للربوفيسور 
يف  يساعدني  وكان  العالم،  يف  األطفال  أشعة 
معه  تجربتي  حقاً  وكانت  التقارير،  تجهيز 
رائعة وفريدة، إذ ُقبلُت يف القسم ثم التحقُت 
بربنامج الدراسات العليا، وبعد التخرج كنُت 

أول طبيبة أشعة يف منطقتي. 
عندئٍذ أخذُت عىل عاتقي أن أتسّلم برنامج 
الدراسات العليا يف قسمي ونبدأ برتتيب األمور 
لتخريج جيل قادم من أطباء األشعة، يف زمن 
يصور  األشعة  طبيب  أن  الناس  فيه  اعتقد 
املرىض فقط، فعملُت قبل أي يشء عىل تصويب 
هو  االشعة  فني  إن  إذ  الخاطئ،  املفهوم  هذا 
من يصور املريض وليس طبيب األشعة الذي 

يشّخص األمراض عن طريق صور األشعة .
هذه  تحصد  سعودية  طبيبة  أول 
سعودية  أشعة  طبيبة  وأول  الزمالة، 
يتخلل  وأن  بد  ال  الرشقية،  املنطقة  يف 
هذه املناصب عدة معيقات وعثرات من 

شخصيات كثرية، ماذا تقولني؟
لربنامج  انضم  أشعة  طبيبة  أول  لكوني 
سعودية  وأول   1986 يف  والزمالة  األشعة 
تعمل جنبا اىل جنب مع الرجال يف هذا امليدان.  
ولكن كما يقال : »لو خليْت خربْت« وال بد من 
أبي وإخواني، حتى  الداعمني بدءاً من  وجود 
جدي - وهو عميد أرسة امللحم - لم يعارض 
عمل حفيدته يف الطب، ال سيما أنه وأبي كانا 
من املطالبني بتعليم املرأة يف املنطقة الرشقية. 
حافزاً  شّكل  تخرجت  أن  إىل  صمودي  إن 
عندي للسعي من أجل تطويري بصورة أكرب، 
األكاديمي  بالسلك  التحقُت  بعدما  خصوصاً 

تطورت  ثم  مساعداً،  أستاذاً  وأصبحُت 
بدأت  عندئٍذ،  سنوات.   4 بعد  مشارك  ألستاذ 
مسؤولياتي اإلدارية تكرب، كما حّملتني إدارة 

املستشفى والجامعة الكثري من املسؤولية. 
كرئيسة  منصبي  أن  هو  ذكره،  الجدير 
أعمل  فكنُت  آنذاك،  مقبول  غري  كان  قسم 
بمسمى وظيفي »منسقة« أقوم بكافة مهامي، 
القسم  خارج  من  آخر  شخص  وجود  مقابل 
»رجل«،  ألنه  فقط  األوراق  عىل  يوقع  من  هو 
ففعلياً كنت مسلوبة املسمى الوظيفي، ولكني 

غري مسلوبة الترصف. 
يهمني بالنهاية، ما أحدثته من تغيري الفت 
وواضح يف القسم؛ من حيث تثبيت الدراسات 
السعودي،  العربي  البورد  يف  والدخول  العليا 
وأثبتُّ  البورد،  هذا  تدخل  من  أول  كنُت  إذ 
عملُت  التي  السبعة  األعوام  خالل  جدارتي 

فيها.  
العملية  مسريتِك  يف  النجاح  قفزات 
تعترب  هل  رسيعة،  كانت  والعلمية 

فاطمة امللحم نفسها محظوظة؟
ال أعتقد أن قفزات نجاحي كانت رسيعة، 
ولكن خططي شاء لها أن تسري بسالسة، حتى 
وإن تأخر تقديمي لألستاذية وذلك لحاجتي 
تغريُّ  ثم  كاتب،  باسم  منشورة  واحدة  لورقة 
القوانني فجأة لتصبح 3 أوراق يف هذه الفرتة، 
لرغبتي الجامحة يف الحصول عىل لقب  نظراً 

»أول بروفيسور عىل مستوى اململكة«.
وأشعر أنني محظوظة نظراً لتغريُّ حياتي 
 2002 العام  يف  تزوجُت  إذ  آخر،  مسار  إىل 
لم  إنجابي  فيما  )يوسف(،  بابني  وُرزقت 
العليا،  الدراسات  عىل  اإلرشاف  عن  يوقفني 
وتخريج الطالب، واملشاركة يف جميع اللجان، 

واملشاركة يف املؤتمرات.
بعدها قدمُت أوراقي لألستاذية وحصلت 
بروفيسور  أول  ألصبح   2006 يف  عليها 
»أنثى«  بروفيسور  وثاني  املنطقة،  يف  أشعة 
فعالً  أنني  يعني  وهذا  اململكة،  مستوى  عىل 
أما  عائلتي،  من  لدعمي  نظراً  محظوظة 

خطواتي فجميلة ورسيعة ومرتبة. 
2007  كنُت أول سعودية قدمْت  يف عام 
لألشعة  األوروبي  املؤتمر  يف  ورقياً  عرضاً 

رحلتي  كانت   2008 عام  ويف  فيينا  يف 
منذ  بدأت  التي  الثدي  رسطان  مع 

تلك  األشعة،  قسم  من  تخرجت  أن 
استحياء  عىل  بدأت  التي  الرحلة 

والطالبات  الطالب  تدريب  يف 
وزمالئي عىل أهمية الكشف عن 
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سعادتي تكبر 
عندما أكون 

سببًا في تخريج 
أطباء كثيرين 

داخل المملكة 
العربية السعودية 

وخارجها من 
الجامعة
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أقول لكم على 
مسؤوليتي أنها 

بعد اهلل كانت سببًا 
في تخفيض حاالت 

سرطان الثدي

مني  الوقت، طلبت  مع  ولكن  الثدي،  رسطان 
مركز  تأسيس  للرسطان  السعودية  الجمعية 
يدعو للكشف املبكر عن رسطان الثدي، وهنا 

بدأت رحلتي الجديدة مع العمل التطوعي .
رحلتِك مع رسطان الثدي طويلة جداً 
أو  مصابات  مع  نجاح  قصص  وتحمل 
معرضات لإلصابة به، فماذا تقولني عن 

هذه الرحلة؟
عىل  تقف  لم  الثدي  رسطان  مع  رحلتي 
إىل  بها  وصلُت  وإنما  فقط،  السيدات  توعية 
الرجل؛ لكونه رشيكها يف هذه املعركة، ويتعنّي 
عليه خوضها مع زوجته ليستطيعا االنتصار 
فيها، مع تركيزي عىل توعية كل أنثى قد تكون 
أهمية  من  انطالقاً  وابنة،  وزوجة  وأختاً  أماً 

ورضورة العناية بها. 
يف  وحيدة  أشعة  كطبيبة  »وجودي 
السعودية  املرأة  املنطقة، يف وقت يصعب عىل 
طبيب،  عند  حساسة  ملنطقة  فحص  إجراء 
الفحص،  إجراء  عىل  وشجعهّن  عليهّن  سّهل 
اإلصابة  بأن  بعضهّن  اعتقاد  مع  خصوصاً 
أو  باإلعدام،  عليها  كاملحكوم  الثدي  برسطان 
بالثدي  اختُزلت  نفسها سيدة محصورة  تجد 

فقط«. 
لعقد  شجعتني  املؤملة  املسألة  هذه 
محارضات تثقيفية أكثر عىل مستوى املنطقة، 
من  بدعوة  كانت  الحقيقية  االنطالقة  ولكن 
 ،2008 العام  يف  السعودية  الرسطان  جمعية 
إذ قمنا بتغيري الثقافة حول موضوع رسطان 
الثدي  رسطان  بأن  املرأة  تدرك  لكي  الثدي، 
أن  املمكن  من  بل  الحياة  نهاية  هو  ليس 
يكون بداية لحياة أفضل، وهذه هي 
»النقطة األساسية« التي كان علينا 

الرتكيز عليها.
هذه  مع  نجاحي  قصص  وعن 
مريضاتي  من  واحدة  مع  كانت  الرحلة، 
خبيثة  رسطانية  خلية  تغلبها  أن  أبت  التي 
والشجاعة  القوة  هذه  ومن  تقول.  كانت  كما 
دعم  عىل  إرصاراً  وزدُت  أكرب،  قوة  استمددُت 
كل سيدة، من أجل تعزيز ذاتها واألخذ بيدها 

إىل حني النجاة من لعنة هذا املرض. 
قوبلنا  أن  وبعد  كله،  ذلك  من  واألجمل 
باالسم  نُطلب  أصبحنا  كثريين  من  بالرفض 
محارضات  عقد  خالل  من  الناس  لتثقيف 
وندوات عديدة، سواًء يف املدارس أو املشاركة 
يف  االنتصار  من  مكنّنا  ما  وهذا  املؤتمرات،  يف 
حربنا ضد رسطان الثدي والتغلب عىل تبديل 
املرض  تبعات  حول  الخاطئ  السيدات  فكر 
منه  الخالص  كيفية  عىل  والرتكيز  وتداعياته، 

قبل أن يتغلغل يف جسدها أكثر. 
جاءت جائزة »سيدات يف بحر العلوم« 
تقديراً لتميزك وجهودِك، ولكنها كما قلِت 
املجتمع،  نحو سيدات  أكرب  عبئاً  حّملتِك 

فهل يمكن توضيح ذلك؟
التي  العلوم«  بحر  يف  »سيدات  جائزة 
الرشق  منطقة  يف  األمريكية  السفارة  تمنحها 
بمثابة  كانت  فعالً  إفريقيا  وشمال  األوسط 
املفاجأة يل، ووْقعها ترك عندي آثاراً ال تُنىس، 
خصوصاً أنها تُمنح ألشخاص يشكلون مكانة 
كثرياً،  بها  لهذا سعدتُّ  كبرية يف مجتمعاتهم، 
أكرب يدعوني  حتى وإن كانت ستحّملني عبئاً 

لتكثيف جهودي وأدائي. 
لذلك، ويف العام 2016 جاءت والدة الحملة 
الثدي  رسطان  عن  املبكر  للكشف  اإلقليمية 
امتدت  ثم  دول،   6 يف  بتنفيذها  بدأنا  التي 
موحد  بإشعار  للخروج  دولة   13 إىل  لتصل 
عىل مستوى العالم العربي يتحدث عن أهمية 

الكشف املبكر لرسطان الثدي وطرق عالجه.
الرسطانات  أكثر  من  الثدي  رسطان 
لكل  ما هي نصيحتِك  العالم،  يف  انتشاراً 
املبكر..  بالفحص  مقتنعة  غري  سيدة 

وماذا تعديَن له كل أكتوبر من كل عام؟
ال أحد ينكر تربُّع رسطان الثدي عىل عرش 
الرسطانات عاملياً، وما زال يتوسع يف انتشاره، 
واألكل  منة  السُّ وزيادة  حياتنا  أنماط  فتغريُّ 
انتشار  أسباب  من  تكون  قد  الصحي،  غري 
هذا املرض، بدءاً من العالم األول حتى الثاني 

والثالث.
ولكن ما نعّول عليه يف شفاء املصابات به 
عنه  الكشف  بأهمية  إدراكهّن  عالية  وبنسبة 

الكتشافه باكراً.
أخترصه  عام،  كل  من  أكتوبر  شهر  وعن 
عىل  أحصل  املعاناة  قدر  »عىل  بالقول: 

السعادة«. 
إذ بالنسبة يل، شهر أكتوبر هو شهر الحب 
بهذا  املرض  وهزيمة  الوردي،  اللون  وشهر 
ليس  الوحيد،  املرأة  سالح  هو  املبهج  اللون 
حولها  من  وحاجة  املجتمع  يف  ألهميتها  إال 

لوجودها بينهم.
تكرب  سعادتي  الشخيص،  وبتقديري 
تخريج  يف  مهماً  وجزءاً  ترساً  أكون  عندما 
أطباء كثريين داخل اململكة العربية السعودية 
كربى  من  تُعّد  التي  الجامعة  من  وخارجها 
الجامعات يف مملكتنا الحبيبة، وأما ما أحلم به 
أينما  بلدي  تمثيل  هو  الكثري  يل  ويعني  حالياً 

أكون.

رحلتي مع سرطان 
الثدي لم تقف 

على توعية 
السيدات فقط، 

وإنما وصلتُ بها 
إلى الرجل؛ لكونه 
شريكها في هذه 

المعركة
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u حصلت عىل بكالوريوس طب وجراحة عامة 

عام 1985.
لألشعة  فيصل  امللك  جامعة  زمالة  حصدت   u

1991 »أول َمن حصل عىل هذا  التشخيصية عام 
التخصص من جامعة امللك فيصل«.

املغناطيسية  حصدت زمالة زائٍر يف األشعة   u

من جامعة كاليفورنيا عام 1991.
u حصلت عىل اتصال علمي يف مجال تشخيص 

جامعة  يف  كينكز  مستشفى  من  الثدي  أمراض 
كينكز الربيطانية عام 2010.

تشخيص  مجال  يف  زائٍر  زمالة  حصدت   u

أمراض الثدي من املستشفى الجامعي يف جامعة 
لوفني البلجيكية عام 2014.

واستشاريًة لألشعة  أستاذًة  حالياً  تعمل   u

فهد  امللك  مستشفى  األشعة،  قسم  التشخيصية، 
الجامعي، ورئيس وحدة الثدي.

u نائبة رئيس البورد العربي لألشعة 2014.

رسطان  عن  املبكر  الكشف  مؤسسة لجنة   u

»حملة  ومؤسس  الرشقية،  املنطقة  يف  الثدي 
الرشقية وردية«.

u رئيس ومؤسس حملة »ما يعرف بعدين« يف 

جامعة الدمام.
والتنمية  املجتمع  خدمة  عمادة  عميدة   u

املستدامة من أكتوبر 2019 إىل اآلن.
u عميدة الدراسات الجامعية ألقسام الطالبات 

من مايو 2018 إىل أكتوبر 2019.
من  الطالبات  لشؤون  الطب  كلية  وكيلة   u

أغسطس 2015 إىل نوفمرب 2019.
u رئيسة قسم األشعة يف مستشفى امللك فهد 

الجامعي بالخرب »أول سعودية تتوىل هذا املنصب 
 ،2014 إىل   2004 السعودية« من  الطب  كليات  يف 
مستشفى  يف  قسماً  ترأس  سعودية  طبيبة  وأول 

جامعي بالسعودية.
u ممثلة جامعة الدمام يف البورد العربي لألشعة 

2007، ورئيس لجنة االعرتاف والتدريب من  عام 
2007 إىل 2013.

السعودي  للبورد  العلمي  املجلس  يف  عضوة   u

لألشعة من 2000 إىل 2010.

u منسقة قسم األشعة يف مستشفى امللك فهد 

الجامعي بالخرب من 2000 إىل 2004.
األشعة  الثدي قسم  رئيسة وحدة   u

فهد  امللك  مستشفى  التشخيصية 
الجامعي بالخرب من 2000 إىل اآلن.

قسم  منسق  بمهام  قائمة   u

فهد  امللك  مستشفى  األشعة، 
الجامعي يف الخرب، جامعة الدمام 

من 1997 إىل 2000.

التصوير  وحدة  منسقة   u

الصوتية وحدة  باملوجات فوق 
إىل   1995 من  الثدي 

.2000
 u

منسقة الدراسات العليا لزمالة جامعة الدمام من 
1992 إىل 2015، وبكثري من العمل الجاد والجهد 

املتواصل،
األطباء  من  العديد  اجتذاب  يف  نجحت   u

النادر  التخصص  هذا  إىل  السعوديني  والطبيبات 
الذي يفتقر إىل األطباء املتخصصني.

السعودي،  للبورد  العلمي  املجلس  عضوة   u

وأول طبيبة سعودية يف البورد السعودي لألشعة.
u درَّست طلبة الطب والدراسات العليا يف قسم 

األشعة التشخيصية.
يف  مختلفة  لجان  يف  عدة  مشاركات  لديها   u

وجامعة  بالخرب  الجامعي  فهد  امللك  مستشفى 
الدمام.الفف

 دراستها ووظيفتها 
الحالية وأهم إنجازاتها
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يف جامعة الكويت انطلقت رحلة التعلم، 
بعد  األعمال.  إدارة  يف  تخصصت  أن  فكان 
للمجلس  العامة  األمانة  يف  عملت  تخرجها 
منسق  بوظيفة  والتنمية  للتخطيط  األعىل 

قسم  يف  معامالت  إداري 
ومع  واإلجازات.  البعثات 
اصبحت  الوظيفي  الرتقي 
سجل  يف  قسم  رئيسة 
يف  مراقب  ثم  ومن  العاملني، 
مكتب الوزير، ومدير مكتبه، 
التابع  الفني  املكتب  فمدير 
تثبيها  يتم  لم  انه  اال  للوزير 
وحاليا  املنصب  الغاء  بسبب 
االمني  بمكتب  الفني  مراقب 
العام ملجلس االعىل للتخطيط 

والتنمية.
حارصتها  املرحلة  تلك  يف 
اتجاه،  كل  من  املشاكل 
وكان  القيادات  من  وحوربت 
سبب محاربتها بانها مجتهدة 

االشخاص  هؤالء  من  تيأس  ملن  انها  اال 
ألنهم  اضافه  بنفسها،  التام  ايمانها  بسبب 
القيادية  املرأة  بكفاءة  يؤمنون  يكونون  لم 

امرأة قيادية   60 انها تم تكريمها من  رغم 
من قبلهم ومركز دراسات املرأة Women’S و
undp واالمانة العامة للتخطيط والتنمية. 
لم تنحن قامة السيدة غدير الجمعة أمام 
واجهتها  وإنما  املشكالت،  هذه 
بتحد وصمود قل نظريه، فسعت 
إىل تأسيس جمعية ريادة األعمال 
جمعية  أول  وهي  التنموية، 
مستوى  عىل  االعمال  لريادة  
تركيزها  ومحور  الكويت، 
الثقافة  دور  وتعزيز  اإلبداع 
التكنولوجية ودعم رواد األعمال 
من خالل فتح السوق الخليجي. 
يركز  مؤتمر  أول  نظمت  كما 
وضم  االصطناعي،  الذكاء  عىل 
الخليجيني،  املثقفني  من  نخبة 
والقى نجاحا باهرا، خرجت فيه 
عن  فضال  هذا  عديدة.  بتوصيات 
إسهامها يف إنشاء دورات تدريبية 
األعمال،  لرواد  شهرية  مجانية 
الذكاء  مجال  يف  التطوير  الرئيسة  غايتها 
الصناعي، وهو ما جعلها تحظى بدعم من 

دولتي اإلمارات العربية املتحدة والكويت. 

الكويتية
غدير عبد المحسن 

الجمعة :

سيدة أعامل 
ناجحة وخري 

خلف خلري سلف

سيدة أعمال 
بارزة في 
المجتمع 

العربي 
ورائدة في 

مجال االعمال 
الطموحة 
والمبدعة.

كان  الكويت  في 
ولدت  رأسها،  مسقط 
باع  لها  عائلة  في 
مجال  في  طويل 
والتجارة،  األعمال 
ويدعى  ألبيها  فجدها 
تاجر  الجمعة  مكي 
الكويت،  في  معروف 
كان  ألمها  وجدها 
تاجر خشب. وهذا ما 
غدير  السيدة  أحاط 
تهوى  ببيئة  الجمعة 
التجارة واألعمال، وهو 
إلى  لها  دافعا  كان  ما 

المزيد من العطاء.
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كذلك، ويف ظل انتشار فريوس كورونا 
املستجد، أسهمت السيدة غدير الجمعة يف 
تعقيم إحدى املناطق الكويتية بموافقة 
فرتة  يف  االجتماعية  الشؤون  من 
دولة  ومساندة  لدعم  كورونا  ازمة 
الكويت مع نرش ارشادات توعيه 

للمواطنني.
فكان  الخاص  عملها  أما 
فقد  ونجاح،  فخر  مدعاة 
تنظيم  رشكة  افتتحت 
ومعارض،  مؤتمرات 
ولديها  وتنطيم  مؤتمرات  
مشاريع استثمارية عديدة.

رسالة السيدة 
غدير الجمعة إلى 

المرأة العربية
الشاغل،  شغلها  املرأة  قضية 
سعت طيلة حياتها، والسيما بعد 
يف  املرأة  لجنة  رئاسة  استالمها 
إىل  الدستورية،  الوحدة  كتلة 
دعمها وتعزيز دورها واإليمان 
نظمت  كما  وبنجاحاتها.  بها 
إىل  تهدف  وندوات  دورات 
تعزيز قدرة املرأة وتشجيعها 
املستمر عىل استالم مناصب 

قوة يف الدولة الكويتية.
باملرأة  راسخ  إيمانها 
التي تؤمن باملرأة ونجاحها، 
عىل  الفاعلة  بقدراتها  تؤمن 
املرأة  والسيما  الجذري،  التغيري  إحداث 
املناصب  استالم  عىل  القادرة  الحقيقية 

القيادية بقوة وشجاعة منقطعة النظري.
الجمعة  غدير  السيدة  رؤية  يف  املرأة 
إنها  تضاهي،  ال  قوة  الله  حباه  كيان 
الوقت  تستطيع استالم مهمات عديدة يف 
وتستلم  وتربي،  تدير  التي  فهي  نفسه؛ 
تتعهد  التي  الحنون  األم  هي  املناصب، 

وهي  والحنان،  بالرعاية  الغد  رجال 
الفساد  محاربة  إىل  ميالة  بطبيعتها 

والفاسدين.
الرجل  يف  تكمن  الكربى  واملشكلة 
الخيلجي،  املجتمع  يف  وبخاصة  نفسه، 
ترأسهم  أن  الرجال  كل  يتقبل  ال  حيث 

املرأة وتدير دفة العمل كيفما تشاء.
غدير  السيدة  انطالقة  كانت  هنا  من 
الجمعة ، إذ سعت إىل تغيري نظرة الرجل 
إىل املرأة العربية، ألنها بدعمه تستطيع أن 

تثبت نجاحها وزخم وجودها.
وتتلخص رسالة السيدة غدير الجمعة 
الرغم  عىل  بنفسها،  تثق  أن  يف  املرأة  إىل 
ذلك  ألن  يحاربونها،  أشخاص  وجود  من 
بحد ذاته إشارة قوة ودليل نجاح. ينبغي 
وأن  وتضعف،  تستكني  ال  أن  املرأة  عىل 
خيالها،  أجنحة  بتحطيم  ألحد  تسمح  ال 
وتشذيب تطلعاتها. عليها أن تكون مؤمنة 

ومتفائلة ومتوكلة عىل خالقها. 

مناصب تليق بها 
وفلسفة نابعة من القلب

أتتها  املناصب  أن  من  الرغم  عىل 
كلها  حياتها  يف  تركن  لم  فإنها  صاغرة، 
وجائزتها  إليها.  تسعى  أو  املناصب  إىل 
الناس  شكر  هي  بتحقيقها،  تحلم  التي 

وتقديرهم ودعائهم بالخري لها. 
فلسفتها يف الحياة فريدة وخاصة، وقد 
التنمية  ألبحاث  متابعتها  من  استمدتها 
عىل  التغلب  عىل  ساعدتها  التي  البرشية 
املعوقات التي اعرتضت طريقها، وحولت 
هذه املشكالت إىل نقاط قوة وإنجاز. لذلك 
املحاربني  عىل  األمثل  الرد  أن  تؤمن  فهي 
يكون بالجهد واملثابرة والنجاح. وهي إىل 
ذلك تحب التحفيز وبث الطاقة اإليجابية، 
إسعاد  يف  سببا  تكون  أن  يف  ترغب  وهي 
عن  تتوانى  ال  يجعلها  ما  اآلخرين.وهذا 

تقديم يد العون واملساعدة ملن يحتاجها.

تتلخص رسالة السيدة غدير الجمعة إلى   
المرأة في أن تثق بنفسها، على الرغم من وجود 

أشخاص يحاربونها

فلسفتها في الحياة فريدة وخاصة، وقد 
استمدتها من متابعتها ألبحاث التنمية البشرية 

التي ساعدتها على التغلب على المعوقات.
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التي  اإلعالمية  عىل  ِبحملها  املهام  أَثْقلت 
ذلك  ورغم  املجتمعية،  الحياة  يف  دورها  برز 
كانت كالنحلة يف تنظيم املبادرات، مؤكدة أن 
للعمل التطوعي االثر الكبري عىل املتطوع قبل 
مهاراتهم  تطوير  يف  يساهم  فهو  املجتمع، 
يعزز  كما  عالقتهم،  ودائرة  أفقهم  وتوسيع 
تجعله  شخصيتهم  وتنمي  بقدراتهم  ثقتهم 
ويستمتعوا  عليهم  الله  نعم  كل  يستشعر 
تحسني  يف  كبري  بشكل  يساهم  كما  بها، 
الحالة النفسية وتعديل السلوكيات، ويخفف 
الناحية  من  الدولة  عىل  األعباء  حجم  من 
التطوعي  العمل  يوفر  حيث  االقتصادية، 
لذلك  املجتمع،  ألبناء  كثرية  وخدمات  موارد 
يف  وغرسه  التطوعي  العمل  تعزيز  املهم  من 
للخري  محبًا  ينمو  حتى  الصغر  منذ  ابنائنا 

مستشعر باحتياج الغري. 
من  العديد  لها  وكان  العمل،  يف  نَحبت 
عىل  البسمة  رسم  يف  تسببت  التي  املبادرات، 
وجوه األيتام، منذ بدايتها يف االعمال املجتمعية 
اكثر  يف  وشاركت  اطلقت  والتي  والتطوعية، 
وابناء  الهمم  ذوي  تخص  مبادرة   )35( من 
أن  ترى  كانت  دائما  ولكن  وااليتام،  الشهداء 
مبادراتها واوقاتها  التي تقضيها مع ابنائها 

تفاصيل رحلة مشوقة
بني اإلعالم والعمل التطوعي

السعودية غادة الشاطبي :

الشاطبي،  غالب  غادة  االجتماعية  والناشطة  اإلعالمية  ذِهن  إلى  تَبادر 
حوله،  من  جميع  محبة  ورؤية  مُباغتة،  بذبحة صدرية  والدها  إصابة  بعد 
التطوعي،  للعمل  دخولها  الخير،  لعمل  ومحب  كريم  كونه  به،  واالهتمام 
إيمانًا منها أن كل خير يقدمه اإلنسان بصدق وبدون انتظار األجر،  يعود 
أعمال مجتمعية تطوعية، حتى  لذا قررت استثمار وقتها في  لصاحبه، 
شعرت لذة العمل، التي لم تستطع التخلي عنه،  وخالل فترة قصيرة 
باتت رئيسة القسم النسائي لفريق »أمالكم« التطوعي، الذي يعد أول 

فريق تطوعي.
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وتعاونيهامع  عملها  خالل  من  االيتام 
تكونت  الخريية  الجمعيات  من  العديد 
ويتيمة  يتيم  خمسني  وبني  بينها 
عمل  خالل  من  وتبنيتهم  مميزة  عالقة 
إىل  السعادة  تدخل  التي  املبادرات، 
قلوبهم، معتربة أنها وصلت  إىل ُمرادها، 
كل  حرص  تستطيع   ال  انها   مردفة 
»ايتامنا  كانت  أخرها  ولكن  املبادرات، 
طفل     40 مع  احتفالية   سعادة«، 
معايدة  وهي   ،« »مانسيناكم  ومبادرة 
فرتة  اثناء  بيوتهم  يف  وطفله  طفل   50

تفيش فريوس كورنا  املستجد.
كما أنها غِنمت باملشاركة يف مبادرة 
بتأهيلهم  الخاصة  بايديهم«،   »لنأخذ 
مهنية،  لحرف  تدريبهم   خالل  من 
لهم  كريم  رزق  مصدر  تكون  حتى 
إىل  مشرية  أنفسهم،  عىل  ويعتمدون 
بناتها  من  فتيات  أربع  تأهيل  تم  أنه 
االيتام، من خالل دورات مهارات وفنون 
واثنني  ارتيست«   »ميكاب  كـ  املكياج 
وتوفري  الحلويات،  صناعة  فنون  يف 
لبدء مرشوعهم، منوهة  االدوات  جميع 
تكون  واملبادرات  الفعاليات  كل  أن 
االصدقاء  من  عدد  من  ومساندة  بدعم 
واإلعالميات  واإلعالمني،  والصديقات، 
يشاركوا  دائماً  الذين  للخري،  املحبني 

معها يف اسعاد الجميع. 
بمثابة  لألفضل،  األيتام  حياة  تغيري 
الشهرية،  لإلعالمية  بالنسبة  نهضة 
مؤكدة أنه شعور ال يوصف: »يكفي عند 
شعورها بضيق أو تعب أو ضعف أمام 
العمل  إىل  تلجأ  والعمل  الحياة  متاعب 
انه األصدق،  الله، معللة   التطوعي بعد 
وبرغم  مبادرة،  أي  بعد  أنه  إىل  مشرية 
عندما  انها  إال  الجسدي  وااللم  التعب 
التي  السعادة  وحجم  ابتسامتهم  ترى 
يشعرون بها واحتضانهم  لها ودعواتهم 
بنشوة  داخيل،  بسالم  تشعر  وفرحتهم 
النفيس،  والهدؤ  والسعادة،  الحب  من 
قائلة: » لن يستشعر ما اقوله غري من 
خصوصاً  التطوعي  العمل  جمال  تذوق 

لو كان من القلب وبحب«.
حديثها  صدرها،عند  يف  الكالُم  حاك 
عن موازنة األمور بني حياتها الشخصية 
الله  نعم  من  أن  موضحة  والعملية، 
لها  وداعمني  مساندين  عائلتها  عليها 
عملها،  لطبيعة  ومتفهمني  ومتعاونني 

فهم من يساعدنها يف ايجاد هذا التوازن 
فاصحة  والديها،  السيما  الستمرارها، 
يف عملها  واجهتيها  التي  التحديات  عن 
»عميل  أن  قائلة  والخريي،  اإلعالمي 
التحديات،  من  كثري  أواجه  لم  اإلعالمي 
وأنا  استمر  أن  هو  نقول  نقدر  بس 
وشخصيتي  هويتي  عىل  محافظة 
كل  خلف  االنجراف  وعدم  وحجابي 
اإلعالمية،  الفرص  قلت  وأن  اإلغراءات 
ولكن استطعت ان أضع السمي مكانه 
دون  بها  وافتخر  اعتز  ممتازة  إعالمية 
املجال  يف  بينما  تنازالت،  أي  تقديم 
بالعكس  تحديات  اي  أواجه  لم  الخريي 

كانت دائماً بتوفيق من الله وتيسرية«.
حياة  لها  التطوعي  العمل  يمثل 
واإلعالم شغف، ومجال فتح لها العديد 
من االبواب الستغلها يف نجاح مبادراتها 
، فكل مجال ياخذ منها مجهود وتعب، 
يف  دائما  العطاء  عىل  تعودت  ولكن 
جميع أعمالها، كادت بنفسها يف العمل 
بنى  الذي  االساس،  التطوعي كونه هو 
غادة اإلعالمية وكان البوابة التي دخلت 
ساهم  حيث  االعالم،  إىل  خاللها  من 
يف  ساعدها  شخصيتها  تطوير  يف  كثرياً 
اكتشاف جوانب عديدة وقدراتها بشكل 
قريبة  أعمالها  جميع  أن  مؤكدة  عام، 
خاصة  جزء،  منها  واخذت  قلبها،  عىل 
تحمل  بها  عملت  التي  الربامج  كل  أن 

الطابع االجتماعي.
حديثها  عند  تعابريها،  بسطْت 

قائلة:  األطفال،  عن 

أكبر حلم في 
حياتها هو »دار 

أيتام«، تطلق 
عليه اسم بيت 

العيلة
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إىل  وتهدف  بجدة  سعادة  أيتامنا  »مبادرة 
دمج 40 من األطفال االيتام باملجتمع، ثم يف 
ومعايدة  لدعم  نسيناكم  ما   ،2020 ماي   25
مع  الجميله  املبادرات  من  هم  يتيم..   50
ملجلة  حديثها  يف  مستكملة  االيتام«،  اوالدنا 
»الضفتني«، أن أغلب املبادرات تكون بحضور 
خالل  من  يسعوا  والذي  االرامل،  االمهات 
نسند  بانهم  باشعارهم  معهم  تواجدهم 
إنشاء  يف  املرأة  تنجح   حتى  لهن،   ودعم 
أوالدها، محاولني  ونحاول تخفيف  وتربية 
خالل  من  أن  إىل  الفتة  األعباء،  بعض  عنهم 
عدد  تأهيل  سيتم  بايديهم«،  »لنأخذ  مبادرة 
من االمهات يف حرف يحتاجها السوق حيث 

يمكنهم  العمل من منازلهم. 
االجتماعي،  التواصل  وعن مواقع 
ومؤثر  مهم  جزء  أنها  أكدت 

رسالة  ايصال  يف  جداً 
لها  وبالنسبه  للمجتمع، 

تستغلها  ان  تحاول 
محتوى  تقديم  يف 
قيمة  يعزز  هادف 

التحفيز،  يف  وأيضاً  التطوعي  العمل  وجمال 
أعمال  ورائدات  رواد  من  الشباب  وتشجيع 

من خالل نقل وتغطية تجاربهم.
إن  »الشاطبي«،  قالت  ُمستََساغ،  بكالم 
تطلق  أيتام«،  »دار  هو  حياتها  يف  حلم  أكرب 
عليه اسم بيت العيلة، دار تبنى أساسها عىل 
الحب واالحتواء قبل االكل والرشب، دار يعزز 
يف األيتام معنى العائله ال يشعرهم بالوحدة، 
االم  فيه  يكون  باملجتمع،  يدمجهم  بل 
ومرشفات.  مرشفني  وليس   واالخوه  واالب 
باململكة  املرأة  دور  إىل  حديثها  يف  انعطفت 
املرأة  »بتأكيد  قائلة:  السعودية،  العربية 
فضاًل  سياسية،  مناصب  تولت  السعودية 
الشورى  مجلس  يف  الفعالة  مشاركتها  عن 
يف  العليا  املناصب  وتوليها  األمني،  واملجال 
لعضوية  نفسها  وترشيح  التعليم،  قطاع 
املرأة  تمكني  أن  نجد  وهنا  البلدية،  رئاسة 
وإتاحة  بالتأهيل  قدراتها  ودعم  السعودية 
الفرص جعلها رشيًكا حقيقيًا فاعاًل يف بناء 

الوطن والتنمية«.

u إعالمية وناشطة اجتماعية وفاعلة خري يمنية - 
سعودية.

يمنية حيث  عائلة  فيها يف  ولدت يف جدة ونشأت   u

بكالوريوس  عىل  *حصلت   .1976 عام  بها  استقروا 
علم الحاسب اآليل من كلية العلوم والتكنولوجيا بجدة. 
، برامج سيدتي  *هي مراسلة يف قناة روتانا خليجية 
لـMC4 ومعدة  عديدة  تقارير  وساعة شباب، وقدمت 

برامج يف قناة الدانة. 
الداعمة  والنشاطات  األعمال  من  العديد  لها   u

من  عدد  تنفيذ  يف  ومشاركات  الخريية  للجمعيات 
وذوي  باإليتام  الخاصة  واملهرجانات  االحتفاليات 
أكثر  يف  عملت  املنتجة.  واألرس  الخاصة  اإلحتاجيات 
ثقافية  عدة  برامج  يف  وناقشت  إعالمية،  قناة  من 
واجتماعية، واهتمامها املشاكل املجتمعية. انخرطت يف 
املجتمعية والخريية  باملبادرات  التطوعي وتقوم  العمل 
خصوًصا لأليتام ولها نشاط إداري يف عدة من الجمعيات 

الخريية يف السعودية.

مهنتها الخيرية
استطاعت من خالل تجربتها اإلعالمية ونشطت يف 
العمل التطوعي ولها مبادرات عديدة. قالت أن »العمل 
التي  البوابة  وكان  اإلعالمي،  العمل  سبق  التطوعي 
األوىل  للمرة  اإلعالم، حني حللُت ضيفًة  إىل  دخلت منها 
يف برنامج سيدتي الذي يُقّدم عىل قناة روتانا خليجية، 
ُمعّد  عيلّ  اقرتح  الشاشة،  عىل  ظهوري  خالل  ومن 
الربنامج أن أنضم إليهم، حيث أُعجَب بشخصيتي التي 
يف  كانت  وقت  يف  الشاشة،  عىل  محبّبة  كاريزما  تحمل 

القناة بحاجة إىل مراسلة ثقافية.«.
بجمعية  واإلعالم  العامة  العالقات  مسؤولة  هي 
اصدقاء املجتمع الخريية بمكة ومرشفة عىل فعاليات 

مرشوع هديتي فيها.
سعادة  أيتامنا  مبادرة  أطلقت   2019 نوفمرب  يف 
االيتام  األطفال  40 من  دمج  إىل  املبادرة  وتهدف  بجدة 
لدعم  نسيناكم  ما   ،2020 مايو   25 يف  ثم   ، باملجتمع. 

ومعايدة 50 يتيم.

ضيفتنا في سطور
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األديبة  السورية حكمت أمحد شوقي 
تكشف رحلتها من التعليم إىل ... 

رسم صورة دمشق املرشقة

أحمد  حكمت  السورية،  واألديبة  المُعلمة  تعبّر 
شوقي، في أعمالها عن كل ما يخص المرأة، والمجال 
من  العديد  أمية  محو  على  وعملت  اإلنساني، 
مجال  في  مهم.وبارز  دور  لها  أن  كما  السيدات، 
انجاز  على  استطاعت  وأيًضا  القانونية،  التوعية 
وزارة  بموافقة  مطبوعتين،  النثر  من  مجموعتين 

الثقافة واتحاد الكتاب.
مجال  في  لمع  إسمها  أن  إال  تقاعدها  وبرغم 
المفكرين  بعض  محاورتها  خالل  من  اإلعالم، 
اتحاد  لعضوية  رشحت  أنها  كما  العرب،  واألدباء 
مسيرتها  تقف  لم  سوريا،  فرع  العرب  الكتاب 
التواصل  إلى  مسؤولة  الحد، بل تعدت  عند هذا 

األكاديمي في منتدى الُعال للدراسات اليمن، وعضو 
مجلس اإلعالم الفلسطيني، وعضو الجمعية الوطنية 
أنها عضو  عن  المتفوقين في سورية، فضالً  للطالب 

إداري في أكاديمية القدس للتنمية والتعليم العالي.
البعض  جعل  اإلنساني،  وعملها  الذاتية  سيرتها 
يلقبونها بسفيرة الوطن العربي والسالم، لذا تشرفت 
مجلة »الضفتين«، في محاورتها لمعرفة العديد عن 
حياتها أهمها دوافعها للكتابة، ورؤيتها لتعبير األدب 
العربي،  الوطن  بقضايا  واهتمامها  المعاصر،  العربي 

وإلى نص الحوار.

نساء عربيات رائدات وفاعالتنساء عربيات رائدات وفاعالت

حاورتها : رشا المنسي
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ينطلق  قصة  لديه  كاتب  كل   u

أحمد  حكمت  قصة  عن  ماذا  منها، 
شوقي التي تدفعها للكتابة؟

تبدأ قصصنا من املهد متنقلة معنا يف 
االتجاهات  تتبلور  حيث  الحياة  مراحل 
والرؤى ، ثمة هاجس كان يفرض نفسه 
القصص  بعض  يف  يقحمها  ذاتي  عىل 
العادات  عىل  متمردة  لتخرج  الحية 
من  حيث  بالقيم  املختلطة  املوروثة 
الصعوبة الفصل بينهما،  فكان يل بعض 
الكتابات املجتمعية النقدية حول »الزواج 
لكنها  ذلك  إىل  وما  الثأر«،  اإلرث،  املبكر، 
حبيسة  وبقيت  للنور  طريقها  تأخذ  لم 

أوراق منسية.
حلم  إىل  وتحول  معها  الهاجس  كرب 
الكتابة  منحى  واتخذ  هاجساً  منه  أكثر 
الضوء  لتسليط  بها  عمدت  التي  األدبية 
األدبي  انتمائي  فكان  القضايا  هذه  عىل 
وجداني،  هذا وقد ساهم الوضع السيايس 
العربي وبلدي لتوجيه بوصلة  الوطن  يف 
حريف لتكون ترنيمة يف معبد الوطن ترتل 

فيه أسمى آيات الوالء واإلنتماء.
u هل هناك شخصيات يف أعمالك 

لها  كان  أو  الواقع،  من  مستلهمة 
وجود فيه؟

أن  عليه  الصدق  حرب   القلم  ليحمل 
الضوء عليه  الواقع ويسلط عليه  يحاكي 
أدوات  فأول  الوجع  روح  يتقىص  أن 

األديب الصدق وتحسس األلم 
العربي  األدب  أن  ترين  هل   u

املعارص عرب عن معاناة املرأة بشكل 
جاد؟

بكل صدق وبال مواربة نستطيع القول 
يالمس  لم  املعارص  العربي  األدب  بأن 
وبسيط  خجول  بشكل  إال  املرأة  معاناة 
كونه ينظر إىل املرأة عىل انها مكون مادي 
حيس بل تعداه للمناداة بأن يكون الشعر 
واألدب اباحياً ذلك نتيجة لدخول املدارس 
الوجودية والفرويدية وغريها من مذاهب 
يف  الرجال  أن  إىل  إضافة  هذا  وفلسفات 
لزمن طويل  بالواقع  استأثروا  قد  رشقنا 
العنف  مظاهر  من  الكثري  عنه  نتج  مما 
العالقات  يف  وخاصة  واملبطن  الظاهر 
االجتماعية، بالرغم من محاوالت انصاف 
املرأة يف بعض املجتمعات العربية إال أنها 
محاوالت سطحية  لم تمس عمق التفكري 
أن  إىل  إضافة  العربي،  العالم  يف  والفكر 

العربي محكوم بثالث الءات وهي  األدب 
السياسة الدين العادات.

النثر  مجموعتني   نالت  هل   u

الخاصني بك النجاح التي توقعتيه؟
عدة  ألسباب  وذلك  ل،  شفافية  بكل 
والتي  البلد  يف  السياسية  الظروف  منها 
انعكست عىل مجمل مفاصل الحياة ومنها 
القراءة  عن  الناس  ابتعاد  ثانياً  الثقافية 
وانشغالهم بأسباب الحياة األخرى حيث 

أصبح الكتاب آخر االهتمامات.
u من كان وراء دعمك وحثك عىل 

الكتابة؟
يكون  أن  عليه  املثقف  بأن  شعوري 
يكون  ان  الحرف  وعىل  رسالة  صاحب 
عائلتي  دور  كان  هنا  ومن  مقاتالً 

بمساندتي لتحدي ذاتي. 
املفكرين  لبعض  هل محاورتك   u

العرب ساعدك يف تغري ىشء  واألدباء 
من معتقداتِك؟

جامعة  ملوقع  وبشدة  مدينة  أكيد 
يل  أتاح  الذي  واالدب  للثقافة  العرب 
أنني  كما  العمالقة،   من  الكثري  محاورة 
مفكرين  من  حاورتهم  من  لكل  مدينة 
ذاته مدرسة  وأدباء وصحفني فكل بحد 
بكلمة  إليهم  اإلشارة  من  بد  وال  وقامة 
من  اإلحرتام  بخالص  معطرة  عرفان 
بومدين  الربوفسور   »الدكتور  بينهم 
الجاليل، والدكتور واملفكر السيايس جمال 
واألديب  والشاعر  نحل،  ابو  النارص  عبد 
بدر  والروائي  واألديب  يعقوبي،  حميد 
ابراهيم  والقاص  واألديب  السالم،  شاكر 
خليل ياسني ، والصحفي مصعب أحمد، 
كما   ،« درة  محمد  والصحفي  واإلعالمي 
وأعتذر ممن خانتني ذاكرتي يف ذكرهم، 
ومن  الخربة  من  الكثري  إيل  أضافوا  فهم 
فكرة  لدي  ورسخوا  كما  األدبي،  الزاد 

الحرف سالح ورسالة.
الجمعيات  من  للعديد  انتمائك   u

كيف بدء؟ وماهي انجازاتك بداخلها؟
واعتز  سورية  أنني  ذكرت  كما 
كان  مؤسساتي  بلد  وسورية  بانتمائي 
التطوعي  عميل  عرب  للجمعيات  دخويل 
استهواني  وقد  للممارسة  انتقل  ثم  بها 
ذلك العمل كونه قريب من املجتمع وعىل 
لدي  عزز  مما  البيئة  مع  مبارش  احتكاك 
أفكاري السابقة الناقدة للعادات املتوارثة  
مركز  حققت  اإلنجازات  أهم  عن 

انحني احترامًا 
لكل إمراة 

عربية ألنها 
مثااًل للتضحية 

والكفاح

سيدتي.. إياكِ 
واالنهزام 
هزيمتك 

هزيمة أمة.. 
إياكِ واالنكسار 

انكسارك 
انكسار تاريخ..  
سيدتي كوني 

أنتِ وكفى

بكل صدق وبال 
مواربة نستطيع 
القول بأن األدب 

العربي المعاصر 
لم يالمس 

معاناة المرأة إال 
بشكل خجول 
وبسيط كونه 

ينظر إلى المرأة 
على انها مكون 

مادي حسي
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القضاء  متقدم عىل صعيد سورية يف 
كما  الكبار   وتعليم  األمية  عىل 
القانونية  الدورات  من  الكثري  أنجزت 
باستضافة رجال قانون كان محورها 
الشخصية   األحوال  قانون  »اإلرث  

الحضانة«.
التي  واملنتديات  الجمعيات  وعن 
إضافة  الواقع  ارض  عىل  بصمة  لها 
أهم  من  كان  اإللكرتوني  لنشاطها  
الُعال للدراسات  تلك املحطات منتدى 
للتواصل  املجال  يل  فتح  الذي  اليمن 
مع مراكز دراسات وأبحاث وهي من 
أولويات اهتمامه وعن رعاية املتفوقني 
الطالب  لها دور يف تكريم  يف سورية 

املساعدات  بعض  وتقديم  املتفوقني 
اكاديمية  يف  دوري  عن  وايضا  لهم، 
القدس للتنمية والتعليم فهو اإلرشاف 

عىل الدورات التنموية املقامة.
دبلوم  عىل  مؤخرا  حصلت  وقد 
تخصيص بالحماية املجتمعية إضافة 
مختلفة  لدورات  عدة  شهادات  إىل 
للعلوم  العربي  الوطن  أكاديمية  من 
األدبي  الصعيد  عىل  بينما  والتنمية، 
الورقي واإللكرتوني  النرش  ف يل من 

الكثري.
للمرأة  رسالة  وجهي   u

التي  بالبالد  خاصة  العربية.. 
تعاني من الحروب؟

إمراة  لكل  احرتاماً  انحني  بداية 
والكفاح،  للتضحية  مثاالً  عربية ألنها 
التيارات  تعاند  انها  فخراً  يكفيها 
والعادات من موقعها كأم وربة أرسة 
كانت  املرأة  أن  إىل  مشرية  وعاملة، 
الحضارات  أعمدة  أحد  التاريخ  عرب 
آمناً  جرساً  تكون  ان  عليها  واآلن 
اإلنتماء  قيم  وترسيخ  األبناء  لعبور 
املرأة هي  األوطان،   والتسامح وحب 
فكر  كل  أمام  املنيع  والسد  الجدار 
هدام ومدمر، مردفة: »سيدتي.. إياِك 
إياِك  أمة..  هزيمة  هزيمتك  واالنهزام 
تاريخ..   انكسار  انكسارك  واالنكسار 

سيدتي كوني أنِت وكفى«.

هي وأنا - الشاعرة السورية حكمت أحمد شوقي اصفري
هي

تشن معركة العزف على نياط
قلبي
وانا

اقدم نيراني شعرًا
على جرف المحرقة

قائمة خساراتي ال تحصى
وخسارتها قبلة باهتة

قبلة باهتة
تعصف بها العطور

من شهد الرضاب المورقة
قبلة واحدة اختصرت الحياة

بألف الف اختصار
أنا

أنا شاعر
أعزل
أخرق

ال أعرف العطر
المستخلص من دمع النساء

انا يا سيدتي
شاعر أعزل

ال أجيد من الحروف إال
/ كوني حبيبتي لمرة واحدة /

أجيدها بكل اللغات واللهجات
حتى بالحروف المشفرة

حنطية انت
وانا

الشرقي الملوح بأشعة الحرية

عاجية انت
وانا

القي الشعر كل مساء
أللتقيك في الصباحات الناعسة

ارتدي الحرف وشاحًا
تعطري بنبضي

فأنت انت
حبيبتي الملهمة

اكتبي سيرتي
الذاتية

توهجي في شعري
وكوني وميضي

اقتليني
وضميني لقافلة قتالك

فأنا وانت
لوتيبس العطر لن نكون

سوى زهور
مضمخة
اقتليني
ارميني

في أصقاع دفاترك
في ذكرياتك العاتمة
اكتبي سيرتي الذاتية

بدمائك الباردة
وتعري من كل الحدود

إال حبي
يا فاتنة

نساء عربيات رائدات وفاعالتنساء عربيات رائدات وفاعالت
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u تشغلنَي منصب مدير عام مؤسسة الحسني للرسطان، ما 

هي مهمة وبرامج مؤسسة الحسني للرسطان؟ 
تتمثل مهمة مؤسسة الحسني للرسطان بشكل أسايس يف مكافحة 
الرسطان يف الوطن العربي من خالل برامج الوقاية والكشف املبكر، 
وتقديم أفضل عالج شمويل ضمن معايري عاملية، وبالتايل منح فرصة 

حقيقية ملرىض الرسطان للشفاء يف عاملنا العربي. 
باإلضافة إىل توفري الدعم املايل الالزم للمرىض غري املقتدرين 
للعالج  املتكافئ  الوصول  يف  حقهم  لضمان  الالجئني  وخاصة 
وحلول  وتأمني  حماية  برامج  عىل  العمل  جانب  إىل  الشمويل، 

مستدامة لتمويل عالج الرسطان يف األردن.
تبنّينا عدة برامج ومبادرات تتمثل  املهمة،  ولتحقيق هذه 

يف:
جمع التربعات عىل املستوى املحيل واإلقليمي والعاملي، لدعم املرىض 
استطعنا  بحيث  والزكاة،  الخري  صناديق  خالل  من  املقتدرين  غري 
وبفضل دعم رشكائنا لنا من تغطية عالج اآلالف من املرىض وخاصة 
من الالجئني. باإلضافة لذلك، حرص رشكاؤنا عىل دعم التميز الطبي 
واالبتكار املستمر يف مركز الحسني للرسطان حتى نحافظ عىل مكانتنا 

املتقدمة عىل املستوى العاملي كمركز متخصص يف عالج الرسطان.
برامج  لتفعيل  بدور وطني  نقوم  املبكر؛ بحيث  والكشف  الوقاية 
الوقاية والكشف املبكر من خالل نموذج متكامل عىل مستوى اململكة، 
ومن خالل مبادرات لتعديل السلوك ورفع مستوى الوعي بأهمية تبني 
نمط حياة صحي، وتوفري فحوصات الكشف املبكر، وحمالت التوعية 

وبرامج الوصول املجتمعي والزيارات املنزلية.
أهم  أحد  من  هو  والذي  التدخني  مكافحة  برامج  عىل  نركز  كما 
املجال عىل  هذا  نعمل يف  بالرسطان، حيث  لإلصابة  الخطورة  عوامل 

هي قيادية أردنية ومجتهدة في مجال العمل التنموي، وتشغل منصب مدير 
عام مؤسسة الحسين للسرطان في األردن، وتقود جهود المؤسسة برؤية هادفة 
الثدي  بسرطان  والمصابات  خاص،  بشكل  السرطان  مرض  مكافحة  أجل  من 
بشكل خاص، وإحداث تغيير إيجابي في حياتهم من خالل كسب التأييد على 
المستوى المحلي واإلقليمي والدولي، وقيادة تأمين رعاية لتغطية عالج السرطان 

في مركز الحسين للسرطان.
هي بحق، سيدة تستحق منصب المدير التنفيذي للبرنامج األردني لسرطان 
قضية  وتحويل  السيدات  تمكين  على  التركيز  اهتمامها  جّل  كان  إذ  الثدي، 

تتمثل مهمة مؤسسة الحسين للسرطان 
بشكل أساسي في مكافحة السرطان 

في الوطن العربي من خالل برامج 
الوقاية والكشف المبكر

الكشف المبكر عن سرطان الثدي يساعد 
في عالج %95 من النساء 

االردنية نرسين قطامش
مدير عام مؤسسة احلسني 

للرسطان تتحدث عن البعد املحيل 
والعريب واملهام النبيلة للمؤسسة
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بمكافحة  املتعلقة  القوانني  تطبيق  لتفعيل  السياسات  مستوى 
التدخني، باإلضافة إىل نرش برامج التوعية والتثقيف ميدانياً.

الحسني للرسطان،  العالج يف مركز  قيادة تأمني رعاية لتغطية 
ضمان  مشرتكيه  يمنح  ربحي،  غري  اجتماعي  تكافيل  تأمني  وهو 
العالج، وقد أصبح رضورة حتمية، وهو مسؤولية لكل مواطن يضع 

صحته يف مقدمة أولوياته.
تشمل  العام  مدار  عىل  حمالت  بتنظيم  املؤسسة  تنشط  وأيضاً 
السنوية  أكتوبر   / األول  ترشين  حملة  أهمها  ومن  املحاور،  هذه 
العاملي  اليوم  وحملة  الثدي،  رسطان  عن  املبكر  بالكشف  للتوعية 
للرسطان، وحملة الزكاة السنوية، وحمالت تشجع عىل االشرتاك يف 
تأمني الرعاية، باإلضافة إىل غريها من الحمالت التي تحّث عىل اتباع 

نمط حياة صحي وعىل التربع لدعم مرىض الرسطان أيضاً.
حول  التوعية  شهر  عام،  كل  يف  األول  ترشين  شهر   u

استعداداتكم  تكون  ماذا  الثدي،  رسطان  عن  املبكر  الكشف 
لهذا الشهر؟

منذ تأسيسه عام 2007، يكثف الربنامج األردني لرسطان الثدي 
جهوده يف الشهر الوردي، لتنظيم حملة توعوية وبرامج تدريبية يف 

جميع أنحاء اململكة تستهدف السيدات لتشجيع الكشف املبكر.
شجع  حياة،  رقم  كل  »وراء  شعار  تحمل  العام  لهذا  وحملتنا 
 40% الثدي يشكل  أن رسطان  إىل  األرقام  املبكر«. فتشري  الكشف 
من إجمايل حاالت رسطانات النساء، وأن 1200 سيدة أردنية تتلقى 
خرب إصابتها برسطان الثدي سنوياً، لكن كل أم، وأخت، وصديقة، 
وقريبة هي ليست مجرد رقم، بل هي الدافع األكرب للحياة، ولإلنجاز.

كل  من  كثريون  به  يتعالج  للرسطان  الحسني  مركز   u

الدول العربية، ما امليزة يف اختياره دون غريه من املراكز املعنية 
للمعالجة يف البالد؟

ومفخرة  الطبية  األردن  للرسطان جوهرة  الحسني  مركز  يعترب 
عىل  الرسطان  عالج  يف  الرائدة  مكانته  أثبت  حيث  العربي،  العالم 
املستوى العاملي بحصوله عىل االعتماد الدويل الذي صنفه األول بني 
متخصص  كمركز  عاملياً  والسادس  وأوروبا،  أمريكا  خارج  الدول 

لعالج الرسطان. 
كما يرتبط مركز الحسني للرسطان برشاكات مع أهم املؤسسات 
الرسطان،  مرض  عالج  مجال  يف  والعربية  العاملية  واملراكز  الطبية 
ومن أهم هذه الرشكات مركز )إم دي أندرسون( ومستشفى سانت 
يف  كوري  ماري  ملركز  باإلضافة  أمريكا،  يف  األطفال  لرسطان  جود 

فرنسا. 
كما يمتاز املركز بتقديم عالج شمويل ملرىض الرسطان األطفال 

والكبار، عىل أيدي طاقم طبي وفني مؤهل يتكون من ن 434 طبيب 
واستشاري أورام، وأكثر من 1100 ممرض وممرضة، 102 صيديل 

مؤهل، و1500 إداري فني واختصايص رعاية صحية. 
u ملاذا تركز حمالت التوعية والكشف املبكر عن الرسطان 

عىل املرأة أكثر وال تركز عىل الطفل والرجل مثالً؟ 
أكثر أنواع الرسطان انتشاراً هو رسطان الثدي، حيث سجلت يف 
األردن حوايل 1266 إصابة جديدة برسطان الثدي لسيدات أردنيات 
وهو ما يمثل %40 من الرسطانات التي تسجل بني السيدات سنوياً.

أن  أي  سنة   52 هو  األردن  يف  للسيدات  اإلصابة  عمر  متوسط 
النساء يكّن يف أوج عطائهّن عند تلقيهّن خرب اإلصابة.

إن الكشف املبكر يساهم يف إنقاذ حياة السيدات بنسبة تصل إىل 
%95، إذا أجريَن الكشف املبكر.

u كلمة ونصيحة توجهينَها لألرس بشكل عام عرب مجلة 

»الضفتني« ماذا تكون؟
الرسطان ال يعرتف بالوقت، وال يعرتف بالظروف، وال بالحدود. 
لذلك علينا جميعاً أن نواصل عملنا معاً متحدين وبدون أي تأجيل 

ملحاربة الرسطان وحماية الفئات الهشة.  
والكشف  الوقاية  يف  دورهم  أن  إدراك  واآلباء  األمهات  كل  وعىل 
املبكر وحماية أنفسهم وأبنائهم من خالل تبني نمط حياة صحي 

أي جهود  أهمية من  أكثر  لم يكن  إن  يساوي 
للعالج.

سرطان الثدي إلى قضية تنموية وطنية تهم جميع أفراد 
المجتمع، عبر إشراكهم في حمالت وطنية حققت نجاحاً 
ملحوظاً على مستوى األردن والمنطقة انعكس على رفع 
من  العديد  حياة  إنقاذ  وبالتالي  المبكر،  الكشف  نسب 

السيدات.
أيضاً عضو فاعل في عدد من  نسرين قطامش هي 
إدارة  مجلس  تشمل:  وطنية  ولجان  إدارات  مجالس 
البرنامج األردني لسرطان الثدي، ومجلس أمناء السياحة 

القطاع  وتوحيد  لتنظيم  الوطنية  واللجنة  العالجية، 
صاحبات  ونادي  العامة،  الصحة  ومنتدى  الصحي، 

األعمال والمهن. 
بمجلة  حريٌّ  كان  القبعة،  لها  تُرفع  إنجازاتها  وألن 
»الضفتين« تسليط الضوء على السيدة نسرين قطامش 
ومعرفة المزيد عنها وعن نجاحاتها في عالج أعداد كبيرة 
من النساء المصابات بسرطان الثدي، فكان هذا اللقاء:

السرطان ال يعترف 
بالوقت، وال يعترف 

بالظروف، وال بالحدود

نساء عربيات رائدات وفاعالتنساء عربيات رائدات وفاعالت
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u متى بدأِت بممارسة العمل الحقوقي ؟، كيف وصلت 

ألطاف القشيبي إىل ما هي عليه اليوم؟
بدأت عميل الحقوقي يف عام 2019، بينما وصلت إىل ما وصلت 
إليه اليوم  عقب جهد كبري، واالعتماد عىل األعمال الشخصية إىل 
يومنا هذا، فأستهليت أعمايل الخريية منذ 19 عاًما، وكانت مقترصة 
عىل بعض الفقراء، وكنت أهتم بمن لديه عوائق، وواصلت أعمايل 
بمساعدة زوجي، كونه رجل أعمال،  كان يساعدني أيًضا كثريًا يف 

بعض قضاء حاجات الناس.
ما هي األهداف التي تسعى منظمة خطوة من أجل   u

إنسان إليها؟، وهل األوضاع يف اليمن كانت املحرك األسايس 
يف نهوضك يف النشاط التطوعي؟ 

فقرية،  فئه  كل  إىل  الخري  توصيل  إىل  تسعي  خطوة  منظمة 
ضاربة مثال عىل ذلك، قائلة: »توصيل ولو كيس الدقيق لكل بيت 
محتاج، وذلك أابسط الحقوق يف ظل وضعنا الراهن«، مشرية إىل 
أن مع ذلك لم تستطع توفري »كيس القمح« رغم بساطته يف هذا 

التوقيت.
أما بالنسبة للمحرك األسايس يف نهويض يف النشاط التطوعي، 
إىل  دفعني  من  هو  اليمن  فيه  يمر  الذي  املأساوي  الوضع  نعم 

مواصلة نشاطي الخريي.
u ما هي العوائق التي تواجه 

عمل الجمعيات الخريية باليمن؟ 
كثرية  أصبحت  االن  العوائق 
الدوليه  املنظمات  أهمها  وصعبة، 
وتخضع  كبريًا،  مكانًا  تحتل  التي 
املال  رجال  كذلك  كثرية،  لرشوط 
يف  يدعمني  من  أجد  لم  واألعمال، 
ببدايتها،  مقارنة  الراهن،  الوقت 
كان  زوجي  »بالبداية   : موضحة 
عوائق  هناك  حاليا  لكن  يدعمني، 
لليمن  يش  كل  وصول  منها  كثرية 

أصبح صعب الحصار بًرا وجًوا«.
العمل  تطوير  يمكن  كيف   u

املدني واإلنساني يف اليمن يف ظل الظروف الحالية؟ 
 ، الشعب  عن  الحصار  فك  أوالً  اإلنساني  العمل  يف  التطوير 
الدولية دون رشط  املنظمات  املحلية مع  املنظمات  وثانيًا ارشاك 
تعجيزية  لها رشوط  تكون  الدولية  »املنظمات  أن  ُمبينة  قيد،  أو 

اليمنية ألطاف القشيبي تكشف لـ»الضفتني« 
أوضاع املرأة اليمنية يف ظل احلرب 

ومسريهتا يف الدفاع  عنهن..

أصبحت سفيرة  حتى  مجتمعها،  في  السالم  لصناعة  الدائم  بسعيها  عُرفت 
من  وتمكينها  اليمنية،  المرأة  بحرية  نادت  انها  كما  الدولي،  لإلتحاد  السالم 
القيم  ترسيخ  في  دورها  وأهمية  المجاالت،  مختلف  في  والمشاركة  االسهام 
إنها رئيسة منظمة  األجيال،  السامية في نفوس  والمبادئ  الوطنية  والهوية 

خطوة من أجل إنسان ألطاف القشيبي.
النشاطات  العديد من  والحريات،  للحقوق  احرار  رئيسة منظمة  مارست 
في الحقوق والحريات، أبرزها ملف األسرى  والمحبوسبن، وبعض المواطنين 
األكثر فقرًا، خاصة في ظل الظروف الراهنة باليمن، التي جعلتها لم تصمت 
برهٍة عن مخاطبة المجتمع الدولي، بشأن ما تتعرض له المرأة اليمنية من 

قتل وتشريد وانتهاك لحقها في العيش. 
أعمال من جامعة  إدارة  بكالوريس  على  الحاصلة  إنجازات  تعدد  ومع 
صنعاء، سعت مجلة »الضفتين«، على محاورة ابنة صنعاء، التي استطاعت 
عمل ورشات عمل للمتدربٌن والناشئٌن، وتبنًت مشاريع إجتماعية، وإلى 

نص الحوار:

تعرضت 
لالغتيال 

ولكنها لم 
تستلم حتى 

تركوها...
...هكذا تمت 

محاولة 
اغتيالي 

وهكذا نجوت 
منها
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مثال يقلك يكون قد انشغلت بمبلغ مائتني ألف أو مائة ألف دوالًرا  
يف العمل اإلنساني ويكون لديك حساب بنكي، وكانت غلطتي أن 
عملت بأكثر من ثالثمائة ألف دوالر سابًقا يف عدة مشاريع، ولكن 
لم  أرصد هذه املبالغ يف البنك بس رصيدي عند الناس معروفة 

فعندما  حديثها  مستكملة  القشيبي«،  ألطاف 
الخري،  عمل  تؤدي  كيف  زمالئها  أحد  شاهدني 
أعمالك  وتكون  منظمة  تعميل  ال  »ملاذا  لها  قال 
يف   2016 عام  يف  بالرتتيب  بدأت  طبعا  مرتبة 
خطوة من أجل إنسان، وبدأت بالحساب البنكي، 
أهمها  عده  عوائق  لها  أصبحت  الظروف  لكن 
الشعب حتي يف   الحصار عيل  كما ذكرت سالًفا، 

القوت الرضوري«
u بحكم عملك يف املؤسسات االجتماعية.. 
وكفاءتها  وجاهزيتها  املرأة  تأهيل  مدى  ما 

باليمن؟ 
دور املرأه كبريًا جًدا فاملرأة  اليمنية أصبحت 
تمارس أعمالها بكفاءة، فمنها الطبيبة  واملحامية 

أو خارجه،  املنزل  داخل  أعمالها سواء  يدير  من  والقاضية،فهي 
كما أنها تستطيع  التغلب عيل صعوبات الحياة.

u ما هي أهم القضايا التي قمِت بالدفاع عنها ؟

القضايا عدة، من  بينها دوري داخل السجون، بداية يف الدفاع 
أو إخراج البعض منهم،  وأيًضا من كان مأسور يف عدن، مضيفة 
يف بدايه الحرب منها،  ومساعدة  املطلقات اللواتي ظلت قضاياهم 
من  الكثري  حل  من  تمكنت  أنها  مؤكدة  املحاكم،  يف  سنوات  عدة 

القضايا، بفضل الله.
u ما هي أهم الدورات الحقوقية التي شاركِت فيها ؟

مقر  يف  التنديد  أهمها  فيها  شاركت  التي  الحقوقية  الدورات 
فك  بشأن  للتنديد  وقفات  وحاليا  الحصار،  لفك  املتحدة  األمم 

الحصار عيل املشتقات النفطية.
u ما النتائج امللموسة التي تحققت 

من خالل عمل خطوة؟
توزيع  أهمها   كثرية،  امللموسة  النتائج 
أماكن،  عدة  يف  واملساكني  للفقراء  الغذاء 
والوقوف مع بعض مريض الرسطان  والذي  
الفيل  أيضا مرىض  التوقيت،  لهذا  تساندهم 
الذي تابعتهم وساهمت، وعانت الكثري حتي 
سافر البض منهم إىل دولة جمهورية مرص 
تأتي  مازالت  التي  الحاالت  العربية،  بعض 
إليها أيضا، فضال عن مرشوع مياه املهمشني 

الذي ال يوجد معهم  خزانات مياه.
يصل  أن  استطاعت  التي  الغذاء،  أيضا 

فعال  كانت  التي  الوطنية،  الهيئه  بمساعدة  وذالك  محتاج،  لكل 
بمجرد إعطائهم أسمائهم لالستاذ عبدالوهاب رشف الدين،  كان 
كورونا  مرض  تفيش  عقب  لكن  للمستفيدين،  بالرصف  يأمر 
معاتبة  إليهم،   يصل  أن  يستطيعوا  لم  )كوفيد19-(،   املستجد 
منظمة الغذاء اإلسالمي، التي  لم تقبل استيعاب 
يف  يوجد  حيت  مديرية،  من  أكثر  يف  الفقراء 
املديريات القرى االشد فقًرا  يفتقرون إىل أبسط 

الحقوق، كـ«املاء والغذاء ».
التي  الرسالة  ما  خربتك  خالل  من   u

توجهينها إىل املرأة؟
الرسالة التي أوجهها للمرأة، هي أن تستمر يف 
جميع أعمالها، التي تخدم بيتها، وتخدم الصالح 
العام كما عرفت املرأه اليمنيه بالصالبة، والتحمل 
للمسؤلية، مضيفة: »أقول لها فعال أنِت تستحقني 
والعرفان  الشكر  كل  تفوق  التي  الكلمات  كل 

خاصة يف ظل الوضع الراهن«.
u هل تعرضِت ألي تهديدات بسبب عملك 

ملحاولة  تعرضك  عن  أنباء  وردت  انه  خاصة  الحقوقي؟ 
اغتيال

من  وذلك   ، وتعرضت  تهديدات،  لعدة  تعرضت  لقد  نعم 
طرف عنارص خارجه عن النظام والقانون ، كان يوم مرعب  لن 
قانونية  جهه  أي  من  يكونوا  لم  املجرمني  هؤالء  ماحييت  أنساه 
منزيل  من  عندما خرجت  »انتظروني  أنهم:  أو رسمية، موضحة 
وبدأو بمالحقتي وأنا يف سيارتي لكن كنت أفكر إىل أين يريدون 
يف  أموت  أن  وهو  حل  إىل  توصلت  مضايقات  عدة  وبعد  اخذي 
املصري، كان معي  أدري ماهو  ، وال  الشارع، والياخذوني معهم 
ابني عمره 4 سنوات،  وضعته تحت الكريس الخلفي، وكان يوجد 
معي مسدس فيه 3 طلقات، جنبت السيارة وكنت محارصة بني 
الطقمني وخرجت من السيارة ينما نزلوا  لكي يأخذوني أطلقت 
الطلقة األويل فهرب كل واحد إىل طقمه كنت يف قمة 
الذهول، والخوف عيل ابني فقط فجأة فروا يف ملح 

البرص..  كان يو م مرعب جدا ».
ممارسة  عن  بالتوقف  نية  لديِك  هل   u

العمل الحقوقي؟
ال لن أتوقف عن أي ممارسة يف العمل الحقوقي، 
األشياء  أما  املظلومني،  قضايا  عن  التخيل  السيما 
التي أريد أن أواصل عليها هي توصيل الغذاء، واملاء 
إىل الفقراء، فلقد أصبح الشعب اليمني تحت خط 
القشيبي  ألطاف  أين كان يطلب مساعدة  الصفر، 

سواء يف املجال اإلنساني أو الحقوقي.

الوضع 
المأساوي 

باليمن  السبب 
وراء مواصلة 

»القبيشي« في 
نشاطها الخيري

شاركت في 
دورات حقوقية 

خاصة بالتنديد 
في مقر األمم 

المتحدة لفك 
الحصار 
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u متى بدأِت العمل يف املجال التطوعي، وهل كان يف موقف 

معني دفعك لهذا املجال؟
بدأ شغفي بالعمل التطوعي، عندما ذهبت ذات يوم لجمعية املرأة 
العمانية بصاللة مع والدتي وشاهدت االعمال التطوعية  التي تقوم 
شعرت  حينها  التطوعية،  االعمال  ببعض  وشاركت  العضوات،  بها 
اإلبتسامة  اقّدم خدمة لألخرين حيث الحظت  وأنا  بسعادة غامرة،  
املرسومة عىل وجوه الكبار والصغار، فأحببت هذه األعمال اإلنسانية 
الناس  قلوب  يف  والبهجة  الفرح  ادخال  عىل  تعمل  التي  التطوعية، 

والشعور بالرىض وكسب األجر من الله سبحانه وتعاىل. 
بهجة  مرشوع  إليها  يسعى  الذي  األهداف  ماهي   u

لألطفال؟
اوال االهتمام بفئة األطفال األيتام وتقديم الخدمات لهم بمرحلة 
وتحقيق  املجتمع  وتوعية  تثقيف  يف  واملساهمة  األطفال،  رياض 
والخاصة  الحكومية  الجهات  مع  والتعاون  األجتماعي  التكافل 
وأكتساب  التعلم  من  مزيد  عىل  الطفل  وتشجيع  الخربات،  وتبادل 
ممارسات أيجابية لتسهيل عملية أنتقاله من الروضة للمدرسة عرب 

شخصية واثقه. 
ورعاية  املجتمعية  الرشاكة  مفهوم  لتعزيز  املرشوع  يسعى  كما 
كفالة  يف  باملشاركة  املجتمع  ألفراد  فرص  وتقديم  األيتام،  رشيحة 

األيتام. 
وكيف  املرشوع؟  واجهت  التي  املعوقات  عن  حدثينا   u

عملت عىل مواجهتها؟ 

العمل  مجال  يف  يعمل  فمن  صعوبات  أو  معوقات  هناك  ليس 
التطوعي ال يعرف معوقات بل هي تحديات كـ:

تحقيق هدف مشاركة أفراد املجتمع يف الكفاالت االيتام بمرحلة 
الروضة، وتسهيل عملية توعية األهايل بالفائدة املرجوه من التحاق 
من  التحديات   هذه  تخطي  تم  أنه  مؤكده  الروضة،  أبنائهم بصف 
وتطلعاته  وأهدافه  رؤيته  املرشوع   عن  تقرير مفصل  اعداد  خالل 
املستقبلية وعرض عىل عدة جهات، وإعداد برنامج متكامل تربوي 

عىل يد أخصائيني يف مجال الطفولة. 
u ما كواليس تكريمك من وزارة الرتبية والتعليم ومنظمة 

اليونسيف؟ وماذا مثلت لِك بشكل خاص؟
منظمة  مع  بالتعاون  بالسلطنة  والتعليم  الرتبية  وزارة  قامت 
اليونسيف بحملة وطنية لتوعية املجتمع بأهمية التعليم قبل املدريس، 
األيتام بمرحلة  من هنا نشأت فكرة مرشوع بهجة لرعاية األطفال 

رياض األطفال. 
تجاه  كبرية  مسؤولية  امام  بالطبع  فوضعني  التكريم  اما  

الطفولة، املجال االقرب لنفيس.
u ماهي نصائح والدتك لِك دائما بشأن العمل التطوعي؟ 

احمد  بنت  ميزون  الجليلة  السيدة  ان  والدتي  من  اسمع  كنت 
املعشنى،  والدة موالنا السلطان قابوس طيب الله ثراه تجمع النساء 
الهمم  وتشحذ  وتشجعهم  املختلفة  التطوعية  لألعمال  وتدعوهن 
باألنخراط بجمعيات املرأة العمانية، ملا لها من مردود إيجابي عىل 

الوطن واملجتمع. 

 ابتهاج اليافعي تكشف رحلتها 
مع العمل التطوعي من عامن

إىل اليونيسيف

العمل التطوعي، لم يكن وليد الصدفة بالنسبة البتهاج اليافعي وأنما كان منذ 
نعومة أظفارها، عند ذهابها في الصغر لجمعية المرأة العمانية بصاللة وكانت تشاهد 
تلك األعمال التطوعية التي تقوم بها العضوات آنذاك، حتى ترسخت تلك المشاهد 
بداخلها وكبرت معها، وتجلى دورها في العديد من النشاطات، وكرمت من منظمة 
اليونسيف، إن.وهي اليوم  رئيسة جمعية بهجة العمانية لألليتام وعضو الشبكة 

اإلقليمية للمسؤولية األجتماعية للمؤسسات رعاية األيتام بالدول العربية . 
و هذا ما أهلها للفوز بجائزة السنابل للتميز الخدمي لألليتام على مستوي دول 

الخليج عام 2015، كما حائزت علي جائزة المرأة المجيدة باألعمال التطوعية.
مجلة »الضفتين«، ارتأت ضمن عددها الخاص عن النساء العربيات الرائدات 
على تسليط الضوء عن معلمة الروضة التي تأهلت إلى مشرفة برامج األطفال 

لتحدثنا عن رحلتها مع العمل التطوعي.
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الجليلة  للسيدة  العظيمة  والتوجيهات  النصائح  تلك  بني  ومن 
بأعمال  تقمن  وعندما  تربعات،  توزعن  عندما  للنساء  تقول  كانت 
تطوعية خريية ال تتحدثن عنها بل اتركن اعمالكن من تتحدث عنكن، 
ومشواري  خطواتي  لبداية  ورساج  نرباس  النصائح  هذه  فكانت 

الطويل بالعمل التطوعي. 
مرشوع  خالل  من  تحققت  التي  امللموسة  النتائج  ما   u

بهجة؟
مرشوع بهجة ذو طموح وطني، وغاية تربوية وإجتماعية تحقق 
الكثري من إعتماد الفكرة وإكتساب الرتحيب من املجتمع واملؤسسات 

اإلجتماعية، والرتبوية. 
العالقة  ذات  الجهات  جميع  من  العناية  عىل  حصل  أنه  كما 
أطفالهم  من  كبري  عدد  به  والتحق  منه  االيتام  ارس  وأستفادت 
باملرشوع، واشرتاك املجتمع يف الكفاالت وتحقق املزيد من الروابط 
العمانية  املجتمعية اإليجابية، واتت ثمارها بتأسيس جمعية بهجة 
لأليتام كأول جمعية متخصصة باأليتام عىل مستوى السلطنة واول 

جمعية خريية يف محافظة ظفار .
u حصلِت عىل العديد من الجوائز.. أيها أقرب لقلب ابتهاج 

اليافعي؟ 
وكانت  لقلبي،  وقريبه  مهمة  عليها  حصلت  التي  الجوائز  كل 
مفرتق طريق وبداية لإلبتكار الكثري من األفكار، ام جائزة السلطان 
قابوس للعمل التطوعي فهي مصدر فخر وأعتزاز  يل، لكونها أول 
أرفع وسام وأجل  بمثابة  تعترب  بالسلطنة  التطوعي  بالعمل  جائزة 
العطاء واإلجتهاد لخدمة  لبذل مزيد من  للدافعية والتحفيز  تقدير 
لنا  قابوس  هو من أسس  السلطان  الله  بأذن  له  فاملغفور  الوطن، 
أرث وطني عريق يف ميادين العمل التطوعي لريتقي إىل عمل تنموي 

مستدام متجدد.
املرأة  إىل  توجهينها  التي  الرسالة  ما  خربتك  خالل  من   u

العربية؟
رسالتي للمراة العربية ان تسعى جاهدة باملساهمة الفعلية يف 
تنمية عملية التطوع األعمال الخريية، وأن يكون لها دور ملموس 
تقديم  خالل  من  وذلك  اإلجتماعي؛  التطور  عجلة  دفع  يف  وفاعل 
مجتمعها  لتنمية  تطوعية؛  خريية  ومبادرات  ومشاريع  افكار 

واإلرنقاء بما يخدم بالدها وتسهم يف كل مفردات الوطن. 
عليها  يجب  باملجتمع  تأثريًا  واألكثر  لإللهام  فاملرأة هي مصدر 
اإلستمرار بتطور مهاراتها ومواهبها وإنما الثقة بالنفس والتعاون 
والعمل بال مقابل، وتسعى لتأسيس وعي مشرتك عن العمل التطوعي 
من أجل إسعاد وتنمية مجتمعها،  حسب قدرتها وعطائها، فعمل 
متحاب  متعاضد  متماسك  عنه مجتمع  ينتج  الخري  أجل  من  الخري 

مرتاحم .

حصلت اليافعية على حقوق الملكية   
الفكرية لمشروع بهجة، كما حصلت على جائزة 
السلطان قابوس للعمل التطوعي على مستوي 

السلطنة عن مشروع بهجة لرعاية األطفال 
األيتام في مرحلة رياض األطفال

جمعية بهجة العمانية لأليتام 
كأول جمعية متخصصة باأليتام 

على مستوى السلطنة واول 
جمعية خيرية في محافظة 

ظفار

نساء عربيات رائدات وفاعالتنساء عربيات رائدات وفاعالت

79

حاورتها : رشا المنسي



مجلة
العدد الثاني - نوفمبر 2020

ربيعة املريمي تكشف 
عن رحلتها من اهلندسة 

لصانعة التغيري بليبيا
يف حوار لـ»الضفتني«

رشحت  للمرحلة األولى في مسابقة وسام 
2020، ضمن فعاليات  لعام  التغيير  صانعات 
كونها  العربية،  للمرأة  العاشر  العربي  المؤتمر 
السيما  التغير،  قيادة  صوب  قوي  تأثير  لها 
بظروف  يمر  والذي  الليبي،  مجتماعها  في 
صعبة، إال أنها تحدت الصعوبات، وتميزت في 
الهندسة الزراعية، واإلصحاح البيئي،  ولها دور 
مميز في العمل التطوعي،  وإقامة برامج للدعم 
النفسي ألطفال األسر النازحة والمهجرة، إنها 

المهندسة ربيعة مادي المريمي.
ووضعت  وطنها،  وهموم  أعباء  حملت 
من  شعبها،  مساعدة  محاولة  عاتقها  على 
بصبراتة،  المهاجرين  اإليواء   مركز  زيارة  خالل 
للعنف ضد  وتجلى دورها في حملة مناهضة 
المرأة، حتى اخترت ضمن مجموعة من نساء 
ليبيا لتدريب مؤسسات المجتمع المدني مع 

منظمة فريدريش ابريت 2017.
لم يكف عطاء الفتاة الليبية، فكان لها دور 
فعال في المشاركة  في برنامج دعم المشاريع 
الصغيرة برعاية منظمة مسارات للتنمية ضمن 
 ً فضال  المدارس،  في  القمامة  من  التخلص 
عن مشاركتها في عدة برامج وندوات، وورش 
عمل أون الين حول فيروس كورونا المستجد 
19، لتوعية شعبها والوطن العربي أجمع، لذا 
المهندسة  مع  »الضفتين«،  مجلة  تواصلت 
إنجازاتها،  من  العديد  على  لتعرف  الشابة 
الراهنة،   الظروف  ظل  في  للتغير،  وقيادتها 
خاصة أنها لقبت بسيدة الوطن العربي 2020.
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u متى بدأت ربيعة املريمي رحلتها 

دفعها  الذي  وما  الخريي،  العمل  يف 
أنه  بالرغم  املجال  هذا  غمار  لخوض 

بعيد عن مجالك الهنديس؟
منذ  التطوعي  العمل  يف  رحلتي  بدأت 
الصغر، وبعد انخراطي يف فوج الكشافة 
من  زاد  سنوات   10 عمر  يف  واملرشدات 
االخرين،  ومساعدة  للخري  حبي  تعزيز 
حافزاً  أعطاني  التطوعي   العمل  أن  كما 
من  العديد  يف  واملشاركة  لالستمرار  قوياً 

األنشطة التطوعية واإلنسانية. 
الدعم  فريق  مع  نشاطي  وازداد 
عدة  بتقديم  بزوارة   واالجتماعي  النفيس 
انشطة مميزة يف مدينة زوارة وخارجها،  
والفرح  البسمة  إلدخال  يعملون  ومازالوا 
يف نفوس كل من يحتاجها رغم الظروف 

الصعبة التي تمر بها ليبيا. 
بالرغم  املجال  لهذا  دفعني  ما  اما 
حبي  فهو  الهندسة،  مجال  عن  بعيد  انه 
التطوعي واإلنساني  فالعمل  املجال،  لهذا 
وسلوك  بيئية،  وتنشئة  فطرية  نزعة  هو 
الخري  بتقديم  داخلية  وإرادة  حضاري 
قيمة  له  الخريي  فالعمل   ، الرش  عن 
والبذل  العطاء  يف  تتمثل  كبرية  إنسانية 
والتخفيف  العون  يد  ومد  أشكاله،  بكل 
من مشكالت والالم ومعاناة الناس ، التي 
ليس  وبالتايل  واملجتمع،  الفرد  عىل  تؤثر 
بالرضورة ان تكون حامل لشهادة دكتور 

او مهندس. 
واألرسة  الليبي  املجتمع  تأثري   u

الخريي  العمل  مفاهيم  غرس  يف 
والتطوعي؟

مهماً  دوراً  التطوعي  العمل  يلعب 
وتنميتها  املجتمعات  تطوير  يف  وإيجابياً 
واألفراد  التطوعية  املؤسسات  خالل  فمن 
ملا له من قيمة انسانية كبرية، حيث برزت 
17 فرباير)فيفري( العديد من  بعد ثورة 
العامة  والجهات  واملنظمات  املؤسسات 
من  العديد  حل  يف  وساهمت  والخاصة، 
من  للعديد  مالئم  جو  وخلق  املشاكل 
مجموعة  خالل  من  اإلنسانية  الحاالت 
اعمال وبرامج تستهدف االنسان وترتقي 
هي  االخرى  والدول  ليبيا  يف  واألرسة  به، 
االرسة  صلحت  فإذا  األساسية  الركيزة 
أرستها  تعزز  عن  فضال  املجتمع،  صلح 

ذلك يف نفسها. 

مجال  يف  دراستك  أثرت  هل   u

لذلك  عليِك  الزراعية،  الهندسة 
العمل  مجال  يف  مهمتك  يف  توظيفها 

الخريي واملشاريع الصغرية؟
جاء  الزراعية  للهندسة  دراستي 
والنجاح  املجال  هذا  لدراسة  مني  رغبة 
يف  مهندسة  االن  اعمل  وأنا  بتفوق،  فيه 
البيئية  الرقابة  قسم  رئيس  البيئة  مجال 
متميزة  البيئي،  باإلصحاح  واملختربات 
من  والثناء  االستحسان  والقي  عميل  يف 
رئييس يف العمل وكل الزمالء فخورين بي 
ميويل  من  جاء  وهذا  التطوعي،  وبالعمل 
ورغبتي يف هذا العمل، والنزعة االنسانية 
يوجد  الصغر  حيث  منذ  فيا  التي زرعت 
ارتباط وطيد بني البيئة والعمل التطوعي، 
مجال  يف  عميل  خالل  من  حاولت  لذا 
البيئة إىل نرش الوعي والثقافة البيئية من 
البيئة  بأهمية  توعوية  محارضات  خالل 

واملحافظة عليها. 
املشاريع  برنامج  يف  مشاركتي  أما 
الصغرى جاء من منطلق معرفتي بأهمية 
وخاصة  عليها  املحافظة  ورضورة  البيئة 
صحة  عىل  ألهميتها  ملا  املدرسية  البيئة 
الطالب وتحصيله العلمي  . من هنا جاءت 
فكرة مرشوع ريادة 6×6 وهو ) التخلص 
اختري  حيث  املدارس(  يف  القمامة  من 
بني حوايل  من  مشاريع   5 افضل   ضمن 

150 مرشوع .
u اليوم كيف ترين أهمية مشاركة 
وتحدي  الخريي  العمل  يف  املرأة 
الظروف والصعاب التي واجهتك، وما 
تنقليها  أن  تريدين  التي  التجربة  هي 
اىل املرأة الراغبة يف العمل بهذا املجال؟

للمرأة دور كبري يف املشاركة يف العمل 
التطوعي  فالعمل  واإلنساني،  التطوعي 
سمات  إىل  ويحتاج  الذات  من  ينبع 
شخصية ونفسية يجب ان تتوفر يف املرأة 
او اي شخص اخر يريد الخوض يف هذا 
الخريية  التطوعية  فالخدمات  املجال، 
ليست مهنة بل هي عمال خالياً من الربح. 
وانصح  كل النساء االتجاه إىل العمل 
الذي يعزز  التطوعي والخوض يف غماره 
الثقة بالنفس، والشعور بالراحة والرىض 

عندما ترى نظرة حب وابتسامة شكر.
وقلة  والتهجري  الحروب  من  فبالرغم 
الليبية لم تقعد  املرأة  إال ان  املادي  الدعم 

العمل التطوعي 
هو العمل 

الوحيد الذي ليس 
له عائد مادي، 
ولكن له عائد 

معنوي ونفسي 
كبير جدا

ما انجزته 
في العمل 

التطوعي في 
خالل مسيرة 
حياتي يعتبر 

كثيرا جدا
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العمل  هذا  يف  تتهاون  او  تياس  او 
وتحدت الصعوبات لتشارك يف العمل 

الخريي الذي يعترب رشف للمرأة. 
سنوات   10 خالل  حاولت  وقد 
خالل  من  الدعم  تقدم  ان  املاضية 
ودار  املهاجرين،  ايواء  ملراكز  زيارتها 
االمراض  ومستشفى  العجزواملسنني، 
النفسية والعقلية، واملشاركة يف تعقيم 
كورونا  جائحة  انتشار  اثناء  املدارس 
واألطفال  النازحة،  والعائالت   ،19
وحاولت  الحرب،  من  املترضرين 
لتعزيز  الخربات  من  االستفادة 
معرفتي والرفع من املستوى الفكري 

واملهني. 
التي  االنجازات  أهم  هي  ما   u

املمكن  من  وهل  برأيك،  حققتها 
باألرقام  مخترصة  نبذة  إعطاؤنا 

عما أنجزِت.
التطوعي  العمل  يف  انجزته  ما 
كثريا  يعترب  حياتي  مسرية  خالل  يف 
ال  باألرقام  يقاس  الذي  فالعمل  جدا، 
اعتربه من وجهة نظري عمال تطوعي 
ونساني، مؤكده ان االنجازات الحقيقة 

المست  التي  ، هي  روحها

يف  تشارك  عندما  بنفسها  فخورة  وتجعلها 
وجوه  عىل  االبتسامة  ورسم  انساني  عمل 

من حاجة لها. 
u ما هي أهم املشاكل التي تواجها 

املرأة الليبية؟
االجتماعية  الثقافة  اوالً:  مشكلتني  اهم 
القديمة التي تحط من قيمة وقدر واحرتام 
املرأة ، والنظرة الدونية من الرجل وان املرأة 
فيه  تنجح  او  يشء  تنجز  ان  تستطيع  ال 

ومكانها البيت. 
املرأة  ضد  التمييز  ممارسة  ثانيًا: 
له  انثى والرجل  انها  الجندرة، اي  بمفهوم 
الحق يف كل يشء حتى ممارسة العنف ضد 
الليبي  فاملجتمع  اخته،  او  ابنته  او  زوجته 
واملرأة  النظرة،  وتقليدي   ، الثقافة  ذكوري 
وتواجه  وتناضل  تعاني  زالت  ال  ايضا 
ومن  املساواة  عدم  يف  الكبرية  التحديات 
واخذ  السيايس  النشاط  يف  مشاركتها  اجل 
صنع  يف  ومساهمتها  املجتمع  يف  مكانتها 

القرار وإرساء السالم. 
هذه  املرأة  تحدت  هذا  من  بالرغم 
وحققت  العمل  لسوق  وخرجت  املشكالت 
الحاجز  كرس  واستطاعت  النجاحات 
القرار،  اتخاذ  يف  حريتها  من  يمنعها  الذي 
التطوعية  الربامج  من  العديد  يف  واملشاركة 
سواء عىل الصعيد االجتماعي او االقتصادي 
من  للتغري  تهدف  والتي  االنساني  وأيضا 

نفسها واملجتمع. 
ربيعة  وأحالم  طموحات  هي  ما   u

املريمي الشخصية والعامة؟
ليبيا،  بلدي  السالم  يعم  بان  طموحي 
التطوعي  بالعمل  القائمني  نسبة  وان تزيد 
مهجر  وال  حرب  فيها  نرى  فال  واإلنساني 
شخص  او  محتاج   او  فقري  نازح  او 
الحقوق  الجميع سواسية يف  يتألم، ويكون 

والواجبات 
وقد  حققت الكثري مما حلمت بالوصول 
أرستي،  الرحمن  يحفظ  ان  وأرجو  إليه، 
التطوعي  بالعمل  طموحي  عن  عن  اما 
البعض،  يراه  كما  ليس  فهو   واإلنساني 
دون  والوقت  والجهد  للمال  اهدار  انه  من 
العمل  هو  التطوعي  العمل  ولكن  مقابل، 
ولكن  مادي،  عائد  له  ليس  الذي  الوحيد 
ودعوات  كبري جدا  ونفيس  معنوي  عائد  له 

صادقة من القلب.

طموحي بان 
يعم السالم بلدي 

ليبيا، وان تزيد 
نسبة القائمين 

بالعمل التطوعي 
واإلنساني فال نرى 

فيها حرب وال مهجر 
او نازح فقير
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u كيف بدأِت خطواتك وشغفك األول يف مجال اإلعالم؟ 

بدأت مشوار اإلعالم منذ أن ملكني شغف الكتابة، وحب الفلسفة 
بل  اإلعالم،  ودرست  بالكلية  التحقت  حينما  والحوار  والنقاش 
واستكملت الدراسات العليا مرحلة املاجيستري والدكتوراة يف تخصص 

اإلعالم السيايس. 
أنا أعشق فلسفة الحوار والرسد سواء األدبي أو اإلعالمي، ولهذا 
طموحي  تحقيق  أجل  من  واألدب  والسياسة  اإلعالم  حقل  اخرتت 

وشغفي أيضاً. 
u وهل واجهتي صعوبات كأنثى يف دخولك مجال اإلعالم؟

بالتأكيد أي عامل يف أي مجال يواجه الصعوبات وخاصة مجال 
اإلعالم والسياسة واجهت العديد من التحديات، أقلها التحرش وأكربها 

التمييز وفقاً للنوع والجنس واالنتماء السيايس. 
الذي شجعك عىل  السبب  وما  املجال،  لهذا  اختبارك  رّس   u

اإلستمرار به؟ 
اإلرصار والتحدي واأللم واألمل هم أسباب نجاحي واستمراري يف 

هذا املجال الصعب رغم كل التحديات. 
u هل تعترب السوشيال ميديا مصدرا للمعلومات؟

األول  املصدر  ليست  ولكنها  للمعلومة  مصدر  ميديا  السوشيال 
وليست األسايس وال يمكن االعتماد عىل وسيلة واحدة وحيدة يف استقاء 
املعلومات والتعرف عىل اآلخرين، البد من تنوع مصادر املعلومة للتاكد 

من صحتها والبد ارجاعها ملصادرها الحقيقية للتثبت من صحتها. 
u هل يمكن أن يقىض اإلعالم الرقمي عىل اإلعالم التقليدي؟

أخرى،  إعالمية  وسائل  عىل  تقىض  أن  إعالمية  لوسيلة  يمكن  ال 
الوسائل تندثر نتيجة عدم قدرتها عىل التكيف والتطور والتحديث.

يشء  قدمت  وهل  الحديثة،  التكنولوجيا  يف  رأيك  ما   u

للمجتمع ؟ وبالنسبة لِك كيف استثمرتيها شخصيآ؟
من  والبد  العرص  لغة  وهى  ومؤثرة  مهمة  الحديثة  التكنولوجيا 
مواكبة العرص لكن مع الحفاظ عىل الثوابت من منظومة القيم والهوية 
الوطنية والسياق املجتمعى، التحديث والحداثة رصاع العرص، والبد 
من أن يكون هناك إطار ثقايف مجتمعي يحكم أي شعب وإال سادت 

الفوىض.
u ما نصحيتك لطلبة إعالم؟ 

أنصح أي طالب إعالم بأن يمتلك حدس وذكاء ومهارات تواكب 
يمتلك  وأن  اإلعالمي،  املحتوى  املتالحقة يف ساحة صناعة  التطورات 
اعلم  املجال، والعمل بمبدأ "  العمل يف هذا  ثقافية تؤهله من  خلفية 
شئ عن كل شئ وكل شئ عن شئ"، وأن يتمسك باألمل وأن يثابر 
إنما  بريوقراطية  روتينية  وظيفة  ليست  اإلعالم  فمهنة  ويحاول، 

مهارات مهنية وشخصية، تحتاج إىل إبداع.
u ما أقرب التكريمات والجوائز لقلبك؟

كل التكريمات كانت دوماً قريبة من قلبى وأسعدتنى كثرياً، سواء 
ىف املرحلة ما قبل الجامعية أو أثناء املرحلة الجامعية أو بعدها، ولكن 
يبقى أقرب التكريمات وأعظمها رشفاً هو تكريم ائتالف حب الوطن 
ىل، كونه تكريم مجتمعي عىل نشاط تنموي ترشفت بالقيام به عىل 

مدار 3 سنوات يف خدمة املجتمع والشباب.

اإلعالمية املرصية دينا حمسن
تتحدث عن جتربتها مع الكامريا

والعمل التلفزيوين
تسعى طيلة الوقت للعمل بمؤسسة يمكنها من خاللها اإلعتماد 
ذاتها  لتطوير  العملية،  وخبراتها  والمهنية،  األكاديمية  على خلفيتها 
وتحقيق أهداف طموحه، إنها اإلعالمية المصرية دينا محسن، والتي 
نور  من  اسمها  تكتب  جعلها  اإلعالم،  مجال  في  مميزة  بصمة  لها 

بأعمالها المختلفة.
وعملت "محسن"، كمقدمة برامج بموقع صدى البلد التابع لقناة 
"صدى البلد" ومستشار إعالمى ومسئول قسم البحوث والدراسات 
باالتحاد العام لنقابات عمال مصر، وكان لها دور كباحثة في مجال 

اإلعالم السياسي بالمركز المصري للفكر والدراسات اإلستراتيجية. 
مجلة  سعت  لذلك  الجوائز،  قوائم  من  بالعديد  اسمها  تجلّى 
"الضفتين"، إلى تسليط الضوء على ،أستاذة صحفية عشقت الكتابة 

وأتقنت الغوص في عالم الصحافة واإلعالم، وإلى نص الحوار: 

واجهت صعوبات جمة أقلها التحرش 
وأكبرها التمييز وفقًا للنوع والجنس 

واالنتماء السياسي
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برغم  ملاذا  حدثينا  البداية  يف   u

تخصصِك يف الصيدلة، جميع أعمالِك 
بعيدة كل البعد عن هذا املجال.. فهل 

أجربِت عىل دراستها؟
وما  الحب،  بدافع  الصيدلة  درسُت 
مختلفة،  مستويات  عىل  أشارك  زلت 
السبب  كان  بالرتبية  شغفي  ولكن 
األكرب، والرتكيز عىل دعم األمهات الالتي 
لفهم  غريهّن  من  أكثر  إليه  يحتجَن 
أسلوب  تأثري  وفهم  أطفالهّن،  سلوك 
الرتبية املتبع عىل شخصيات وسلوكيات 
كل  أن  هو  عليه  أؤكد  وما  األطفال، 

األمهات فعالً بحاجة للدعم.
تعرفني  ماذا  موجز،  بشكل   u

برنامج كبسولة؟ 
يناقش  صوتي  »بودكاست«  هو 
التي تمر بها األمهات،  اليومية  القضايا 
مع  للتعامل  النصائح  لهّن  ويقدم 
يلغي  وأيضاً  أطفالهّن،  سلوكيات 
والطفولة  لألمومة  التقليدية  الصورة 
أنه  واألهم  بينهما،  العالقة  ويبسط 
التي  التقليدية  الصورة  عن  يكشف 
أنشأها املجتمع، وكيفية تأثريه وضغطه 

عىل األمهات واألطفال. 
والحلول  املشورة  أيضاً  ويقدم 
الذي  اليومي  اإلجهاد  لتقليل  الرتبوية 
نظام  عام  بشكل  فهو  األمهات،  تعيشه 

داعم لألمهات.
u مع تقدم العلم وزيادة الدورات 

األطفال،  برتبية  املتعلقة  والربامج 
األمهات  زلَن  ما  باعتقادِك  هل 

بحاجة للمزيد من اإلدراك؟
فنحن  يتوقف؛  شيئاً  ليست  املعرفة 
جوانب  من  جانب  أي  يف  التعلم  عن 
حياتنا ال نتوقف أبداً، فلماذا نتوقف عن 

التعلم؟ 
عندما يتعلق األمر بأغىل هدية يمكن 
وهي  عليها  الحصول  شخص  ألي 
والتأثري  يتغري  العالم  فإن  األطفال، 
لذا  عظيماً،  يكون  سلوكهم  عىل  البيئي 
يحتاج األهل إىل تحسني أنفسهم وإعطاء 

أطفالهم املزيد.
التدريبات  معظم  تركز  إذ 
واالستشارات عىل أسلوب األبوة واألمومة 
بأطفالهم  االرتباط  كيفية  اآلباء  وتعليم 
والتفاعل  التواصل  وكيفية  آمن،  بشكل 

مع سلوكياتهم. 
تربية  السهل  من  »ليس  وأقول: 
من  العديد  هناك  لذلك،  األطفال، 
والعديد  تغطيتها  يجب  التي  الجوانب 
يف  الجديدة  واألبحاث  الدراسات  من 
التي  يومياً  األطفال  نفس  وعلم  الرتبية 

يجب االطالع عليها«.
هل توعزيَن التقصري يف تربية   u

الكامل  االهتمام  ومنحه  الطفل 
تربوياً لعمل أبويْه وعدم التفرغ له؟

أبداً، فأنا أدعم النساء والقرارات التي 
بحياتهّن  األمر  يتعلق  عندما  يتخذنها 
وحياة أطفالهّن؛ فاألم العاملة رائعة مثل 
األم املقيمة يف املنزل. وما أنّوه إليه، هو 
نفس  العاملة يحصل عىل  األم  أن طفل 
الالزمني  واالهتمام  والحب  االرتباط 
فالطفل  ليعيش حياة صحية وسعيدة؛ 
بحزء  يحظى  ألن  يحتاج  عام،  بشكل 
أصدقائه  مع  كاللعب  حياته،  يف  خاص 

لتطور مهاراته االجتماعية واللغوية.
عند  األكرب  املشكلة  كانت  أين   u
األمهات أثناء عقد دوراتِك وبرامجِك؟
التوقعات  إن  نظري،  وجهة  من 
لألمهات  املجتمع  يضعها  التي  العالية 

االعالمية األردنية
شذى حممود حمبوبة األطفال 

وملجأ األمهات واألرس

إلى  الوصول  في  اجتهدت 
من  واألسر،  األطفال  قلوب 
خالل تعزيزها أساليب التربية 
األمهات  ومساندة  السليمة، 
وساهمت  ومعنوياً،  نفسياً 
الضوء على  كذلك في تسليط 
التي  التربوية  المشاكل  بعض 
ظل  في  األسر  تؤرق  باتت 

اإلنفتاح المجتمعي.
تعلّم  من  الرغم  وعلى 
التربية  ألساليب  األمهات 
العنف  عن  واالبتعاد  الحديثة 
قديمة  كوسيلة  والعقاب 
في  وتحمل  للطفل  مؤذية 
تُدميه  نفسية  آثاراً  طياتها 
جاء  البعيد،  المدى  على 
أسسته  الذي  كبسولة  برنامج 
محمود  شذى  األخصائية 
النمطية  الصورة  إلغاء  بهدف 
للطفولة واألمومة ونشر الوعي 

بالطفولة المبكرة.
برنامج  في  ولشراكتها 
التدوين الصوتي »صوت المرأة 
العربية«، قصة أخرى سترويها 
لمجلة »الضفتين« األخصائية 
ماهي  لمعرفة  محمود،  شذى 
منها،  والهدف  الشراكة  هذه 

وإليكم نص الحوار:

مجلة
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أي  ألطفالهم،  واملجتمع  األهل  يضعها  التي  وكذلك 
طوال  وهادئني  نظيفني  األطفال  يكون  أن  رضورة 
الوقت، ويستمعون للكالم، وال يرصخون أو يرضبون، 
األمهات  من  الكثري  لدى  ليس  إذ  األكرب،  املشكلة  هي 
الفهم الكامل لتطور األطفال العاطفي واحتياجاتهم.
الطفل  أن  اعتقدَن  األمهات  بعض  السبب،  لهذا 
مؤدب  غري  طفل  هو  غضب  نوبات  من  يعاني  الذي 
االنصياع  يرفض  الذي  والطفل  العقاب،  إىل  ويحتاج 
هو  الواقع،  ولكن  التأديب.  ويحتاج  »وقح«  لألوامر 
التعاطف  من  املزيد  إىل  يحتجَن  األمهات  بعض  أن 
وتعليمهم  تأديبهم  طرق  يف  والتفكري  أطفالهّن،  مع 
السلوكيات الصحيحة وطرق حل املشكالت واملهارات 

بدالً من معاقبتهم وأذيتهم.
املرة  هذه  العربية«  املرأة  »صوت  مرشوع   u

للمرأة.. وضحي لنا أكثر عنه؟
بودكاست Women communIty leaderS، هي 
وتغطي  العربية  املرأة  صوت  تمثل  صوتية  منصة 
وقد  واألطفال،  النساء  تهم  التي  املواضيع  معظم 
أسستُها أنا وزميلتي آالء كزكز، وهديل شحادة، لدعم 
من  لنكون جزءاً  الجوانب،  وتمكينها يف جميع  املرأة 

الروتني اليومي لكل امرأة عربية.
املرأة والطفل يف كافة  من األرسة تدعمنَي   u

تكون  أن  يمكن  هل  الرجل،  عن  ماذا  أعمالِك.. 
حصة يف جدول أعمالِك؟

فيما يخص الدعم الشخيص، فإن الداعم األول يل 
هو زوجي حسام.

أما بخصوص الرجال، فأوجه لهم الحديث خالل 
دعمي  عىل  يحصلون  كما  املجتمع،  إىل  رسالتي 
التقليدية  الصورة  كرس  عىل  ملساعدتهم  الدائم 
أطفالهم،  تربية  يف  مشاركتهم  بعدم  املتمثلة 

الداعم  يشكلون  أنهم  خصوصاً 
يف  ومشمولني  لزوجاتهم،  األول 
تربية أطفالهم، الذين هم بحاجة إىل 
التأثر بوالديهم والحصول عىل الدعم 

عليهم  ينعكس  لكي  منهم،  والحب 
بشكل إيجابي.
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برنامج كبسولة بهدف 
الى إلغاء الصورة 

النمطية للطفولة 
واألمومة ونشر الوعي 

بالطفولة المبكرة.

وجود الجمال إلى جانب 
الثقافة واللباقة ميّزة 

إضافية لالعالمية 

»كبسولة« ليست 
حبة دواء.. هو برنامج 
لمناقشة قضايا المرأة 

اليومية

نساء عربيات رائدات وفاعالتنساء عربيات رائدات وفاعالت

حاورتها : 
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املرة  يف  باحاذق  اكتشفته  فما 
عىل  صديقتها  أطلعتها  التي  األوىل 
تمارين تلك الرياضة، أن ممارستها 
املزمنة،  ظهرها  آالم  من  خففت  لها 
رغم أنها كانت تخضع للعالج الطبيعي 
أية  الحصول عىل  والكهرباء واملسّكنات، دون 

نتيجة.
وملن ال يعرف هذه الرياضة، تشري باحاذق 
إىل أنها أحد الفنون القتالية الصينية القديمة 
كما  فو،  الكونغ  رياضة  مضمونها  يف  وتشبه 
تُمارس يف حالة الوقوف، ولكن بحركات بطيئة 
جداً، بهدف إحداث الوعي عند املتدرِّب بطريقة 
بطريقة  وتحريكها  جسمه  أجزاء  استخدام 
سليمة تخفف أي ضغط عليها، حتى يتحقق 
تخفيف اآلالم وتخفيض املشاكل الصحية التي 
يعاني منها، إذ ما تتميز به هذه الرياضة هو 
واالسرتخاء  العميق  التنفس  بني  ما  جمعها 

والحركات اللطيفة والبطيئة.

انتقال التاي تشي 
إلى السعودية

ممارستها  وطريقة  الرياضة  هذه  ألن 
حني  إىل  تعلُّمها  واصلت  باحاذق،  أحبّتها 
عودتها للسعودية، فقررت تعليمها ملن حولها 
لتكون بذلك رائدة هذا الفن الريايض يف اململكة.
فبدأت وعىل نطاق ضيق، تدريب املوظفات 
أن  قبل  املستشفى،  يف  معها  يعملَن  الالتي 
تحمل  ال  لكونها  للتدريب  معتَمدة  تصبح 
فعاودت  ذلك،  لفعل  تخّولها  التي  الشهادة 
اعتمادها  عىل  لتحصل  بريطانيا  إىل  السفر 
كمدرب لرياضة »التاي تيش التهاب املفاصل«. 
لقب  تحمل  أصبحت  عليها،  حصلت  وملا 
األوسط«  الرشق  يف  املعتمدة  األوىل  »املدّربة 

لهذه الرياضة.
وما تسعى إليه باحاذق تعلُّم كل ما يخّص 
وبالتدريج  أوصلها  ما  وهو  الرياضة،  تلك 
»ُمدّربة  ثم  »مرشفة«،  لقب  عىل  الحصول 
مدّربني«، ومن ثم امتالك كل صالحيات اعتماد 
الخاصة  األسس  تعليم  عىل  قادرين  مدّربني 

لتدريب هذا الربنامج. 
يكن  لم  الرياضة  هذه  إن  لتقول  وتعود 
ليصبح  ساعدها  ما  أن  إال  سهالً،  أمراً  تقبُّلها 
السعودية  الهيئة  من  معتمداً  الربنامج 
بعض  معرفة  هو  الصحية،  للتخصصات 
بمدى  اململكة،  خارج  درسوا  الذين  األطباء 
كبار  صحة  تحسني  عىل  تيش  التاي  مساعدة 

السن بصورة تمّكنهم من التحرك البطيء.

التفرغ للتشاي تشي
كعالج تكميلي

تفرغت  أنها  باحاذق،  عليه  تؤكد  ما 
مجالها  عن  وابتعدت  تيش،  للتاي 

السعودية أمة اهلل باحاذق أول مدربة لرياضة
التاي تيش يف الرشق األوسط تروي مسريهتا يف احلياة

مرافقتها البنتها 
خارج المملكة 
جعل منها أول 
مدربة لرياضة 
التاي تشي في 
الشرق األوسط

عاتقها  عىل  وألقت  نفسية،  كأخصائية 
مساعدة الناس يف تعلمها وممارستها بهدف 
تحسني صحة كل َمن يحتاج لهذا النوع من 

العالج التكمييل.
رخصة  عىل  بالحصول  تكتِف  لم  ولكنها 
وألحقتها  املفاصل«،  التهاب  تيش  »التاي 
من  و»الحماية  السكري«،  تيش  »التاي  بـ 
بأوجاع  يتسبب  بأنه  تصفه  الذي  السقوط« 

كثرية.

انتشار تاي تشي
الواسع

يبدو أن 2019 كما تراها باحاذق، شّكلت 
تيش  تاي  برامج  نرش  نحو  حقيقية  انطالقة 
عدد  مع  املشرتك  التعاون  بدأ  حيث  للصحة، 
وحرصهم  الطبيعي  العالج  أخصائيي  من 
األخصائيني  وتدريب  العلم  هذا  إيصال  عىل 
ومدربي الصاالت الرياضية ومماريس الرعاية 
الجهود  تكاتف  ومع  الصحية، 
تم تدريب واعتماد أكثر 
مدرب   200 من 
من  لكل  ومدربة 
)تاي  برامج 
اللتهاب  تيش 
تاي  املفاصل، 
للسكري،  تيش 
إلعادة  تيش  تاي 
تاي  التأهيل، 
للطاقة(  تيش 
يف  فقط  ليس 

السعودية، وإنما يف اإلمارات والكويت أيضاً. 

ر التوجهات كورونا وتغيُّ
العالم مع  بها  التي يمر  الظروف  يف ظل 
تيش  تاي  منظمة  وافقت  كورونا،  جائحة 
برامج  تنظيم  عىل   2020 يونيو  يف  للصحة 
تأهيل واعتماد املدربني لربامجها وفق قواعد 
وحتى  التعليمية  املخرجات  تضمن  وأسس 
لو لم تتوافق %100 مع الربامج الحضورية. 

إال أن املدرِّبة باحاذق تمكنت من تقديمها 
فاقت  بنسبة  املشاركني  عىل رضا  والحصول 
تاي  برامج  انتشار  كانت  والنتيجة  املتوقع، 
ثم  ومن  أكثر،  ودول  مدن  يف  للصحة  تيش 
تحقيق رؤية منظمة تاي تيش للصحة والتي 
للجميع  متاحة  الربامج  تكون  ألن  تهدف 

لتحسني الصحة وجودة الحياة.
يف  نجاح  قصة  شكلت  باحاذق  أن  ومع 
ارتياد الرياضة الصحية والعالجية وثقافتها 
لكن  والتعايف،  واالستقرار  بالرضا  املتصلة 
أما حلمها نحو  أكرب من ذلك.  طموحها كان 
أكثر  انتشارها  هو  الزمن،  مع  الرياضة  هذه 
ذهنياً  املراِجعني  املرىض  عند  فرقاً  لتُحدث 

وجسدياً.

المرأة السعودية سبقت الرجل 
بهذه الرياضة.. وابتعدتُ عن 

تخصص علم النفس لتحسين صحة 
الناس

حلمها نحو هذه 
الرياضة مع الزمن، هو 
انتشارها أكثر لتُحدث 

فرقًا عند المرضى 
المراِجعين ذهنيًا 

         وجسديًا
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حاورتها : سميرة رضوان

لم تكن تتوقع المدرّبة »أمة هللا باحاذق«، األخصائية النفسية، 
يوماً ما أن مرافقتها البنتها التي تدرس في بريطانيا في العام 2009، 
ستحقق لها ما هو خارج التوقعات، وأنها من خالل تعرُّفها على بعض 
التي  تشي«  »التاي  رياضة  ُّم  تعل فرصة  ستُمنح  هناك  الصديقات 

كانت حينها رياضة حديثة، ولم يكن أحد يسمع عنها.



أكثر ما تتميز بها أنشطتها االجتماعية في لجان العمل التطوعي للمرأة في 
أيضاً  الجامعية  األولى(، حتى دراستها  )االنتفاضة   1987 انتفاضة فلسطين 

تتعلق بالخدمة االجتماعية والتنمية األسرية.
لمهاراتها  صقالً  منها،  والمتنوع  الكثير  التدريبية  الدورات  من  استفادت 
الدورات  هذه  أن  واألروع  التطوعية،  األعمال  في  الطويلة  لخبراتها  ودعماً 

معظمها إن لم يكن كلها يتعلق بما يخدم المجتمع والمحيطين بها.
بالمحيطين والمحتاجين لها أكثر من نفسها،  وألنها امرأة  تولي اهتماماً 
هذا  معها  فكان  نشاطاتها،  على  لتضيء  اهتماماً  »الضفتين«  مجلة  أولتها 

الحوار:

في مجال 
تخصصي 

عملتُ في 
عدة وظائف 

وعلى أكثر من 
برنامج

الفلسطينية مها القباين تروي معاناة النساء 
يف حميطها ودورها يف التخفيف عنهن
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كان لي دور في مساعدة الناجين 
من الحروب وتقديم الدعم النفسي 

والمعنوي وإعادة تأهيل األطفال

u مها القباني من فلسطي نكيف تقدمني نفسك لقرائنا؟
أنا امرأة فلسطينية من مخيم الربيج، بعد التعليم وحصويل عىل 
دبلوم اللغة العربية من الكلية اإلبراهيمية يف القدس املحتلة عملت 
الوقت نفسه كنُت  1988 يف مدرسة يف رياض أطفال، ويف  يف عام 
أقدم دروساً يف التقوية الخاصة للمناهج التعليمية للطالب، ويف هذا 
الوقت بدأت االنتفاضة األوىل، ومن خالل عميل كنُت  أعمل يف لجان 
يف  والعيني  والنفيس  املعنوي  الدعم  وتقديم  األهايل  ملساعدة  للمرأة 
ظل  يف  مخيمي  أهل  منها  يعاني  كان  التي  الصعبة  الظروف  ظل 

االحتالل الغاشم. 
واستغليُت فرتة انتظاري لخروج خطيبي من سجون االحتالل  
عىل امتداد 5 سنوات، فسخرُت كل وقتي ملساعدة أهايل املخيم يف ظل 
االنتفاضة األوىل، وبعد خروجه من السجن تزوجنا خوفاً من أرسه 

مرة أخرى. 
الجامعية،  دراستي  إلكمال  أطمح  كنت  املرحلة،  هذه  وبعد 
وبتشجيع من زوجي درسُت تخصص خدمة الفرد واألرسة واملجتمع 

نظراً لعشقي هذا العمل.
ويف مجال تخصيص عملُت يف عدة وظائف وعىل أكثر من برنامج، 
إىل أن كربوا أوالدي وأصبحوا يف أمّس الحاجة يل ولدعمي خصوصاً 
بعد انفصايل عن زوجي جراء ظروف اجتماعية، هذه الظروف لم 
التطوعية  تُضعفني بل دفعتني للتطوير من ذاتي، فعدتُّ لألعمال 
تدريب  شهادة  عىل  حصلت  أن  إىل  والتثقيف  واملعرفة  والدورات 

مدربني ثم أصبحُت مدربة تنمية برشية.
فما  واملنظمات..  األكاديميات  العديد من  يف  أنِت عضو   u

هي أبرز مهام تلك املؤسسات؟
أبرز مهام تلك املؤسسات هي خدمات علمية، وهي مؤسسات غري 
ربحية تقوم بتقديم العلم واملعرفة والثقافة لجميع فئات املجتمع، 
شهادات  عىل  والحصول  التدريب  خالل  من  والرجال  النساء  من 

علمية تؤهلهم للعمل التنموي كلٌّ يف مكانه ومجتمعه الخاص فيه.
u تحملني شهادة الدكتوراه الفخرية من املركز األملاني يف 

مرص.. ما سبب حصولِك عىل هذه الشهادة؟
حصويل عىل شهادة الدكتوراه الفخرية بسبب أنشطتي املتعددة 
أكاديمية يف  من شهادة  أكثر  عىل  ونتيجة حصويل  األكاديميات،  يف 

التنمية البرشية وأكاديمية صناع التغيري والتطوير.  
وأصبحُت يف تلك الفرتة، ومن وجهة نظر املسؤولني أستحق هذه 
الدكتوراه الفخرية، وكانت مفاجأة كربى ومفرحة بالنسبة يل عندما 

وصلتني. 
مرتبطة  عليها  حصلِت  التي  التدريبية  الدورات  أغلب   u

بدورات تخدم اآلخرين.. بأي كنها عملِت أكثر؟
صلب  من  ألنها  النفيس،  الدعم  بمجاالت  كبرية  بصورة  عملُت 
تخصيص ثم تطورُت فيها جداً وتعرفُت عىل ما هو جديد من املعرفة 
بصحة  يتمتع  وأفضل  أقوى  بمجتمع  النهوض  أجل  من  والعلم، 

نفسية قوية.
املجتمع  ألهايل  والنفيس  املعنوي  الدعم  تقدمنَي   u

الفلسطيني بأي الطرق تقومني بذلك ؟
للمجتمع  واملعنوي  النفيس  الدعم  فيها  أقدم  التي  الطريقة 
الفلسطينية،  املرأة  التطوعية ولجان  األعمال  الفلسطيني من خالل 
األمر  احتاج  وإذا  والجرحى،  األرسى  وأهايل  الشهداء  أهايل  وزيارة 

دراسة الحاالت ومتابعتها فإنني ال أتأخر عنها وأتابعها دائماً.
اللقاءات  طريق  عن  الدعم  فيكون  املعنفات؛  النساء  مع  أما 
املرأة  استمرار  وكيفية  والثقايف  املعريف  الوعي  ونرش  واملحارضات 
ثقتها  وتعزيز  نفسها  عىل  واالعتماد  الحياة  مواصلة  يف  املعنفة 
بنفسها عىل أنها امرأة قادرة عىل تخطي الصعاب، وأنها منتجة ولها 
هدف يف هذه الحياة، كما أساعدها يف تمكينها اقتصادياً من خالل 
إقامة املشاريع الصغرية املنتجة لتصبح قادرة عىل النهوض بنفسها 

وبمجتمعها. 
كما كان يل دور يف مساعدة الناجني من الحروب وتقديم الدعم 
النفيس واملعنوي وإعادة تأهيل األطفال وإخراج عامل الخوف الذي 
بإقامة  وذلك  املفزعة،  واملشاهد  والدمار  الحروب  نتيجة  عليهم  أثّر 
نشاطات يف املدارس ورياض األطفال تتعلق باللعب والرسم والفن 
التوتر  عن  بعيداً  بالحياة من جديد  أنشطة ودمجهم  وإرشاكهم يف 

والقلق والخوف.
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u يف البداية كيف كانت بدايتك مع الشعر ؟ وما هي أهم 

املؤثرات التي أثرت يف تكوين اتجاهاتك األدبية ؟
شموخ  مدينتها  مالمح  أبرز  ومن  املكرمة  مكة  إبنة  كوني 
جبالها وصالبة أهلها فقد رافقت هذه املالمح مشاعري الكتابية، 
وكان لها دوًرا كبريًا يف صقل مواهبتي بدًء بموهبة القراءة،  فقد 
املغامرات وكتب  الروايات وقصص  قارئة جيدة تستهويني  كنت 

االدب والنثر وعلم النفس.
التي  االدبية،  الكتابة  مهارة  لدي  تكونت  القراءة  خالل  ومن 
راقت إستحسان معلماتي يف املرحلة االبتدائية، حتى انه من أجمل 
ذكرياتي حرصت أحداهن عىل نرش موضوعات التعبري الخاصة بي 

وأنا يف الصف الرابع االبتدائي يف إحدى الصحف 
أوىل كتاباتي  اململكة، ومن هنا برزت  الكربى يف 

االدبية يف الصحف واملجالت. 
يكتبون  الشعراء  بعض  أن  يقال   u

قصائدهم وأن البعض األخر تكتبه القصيدة، 
القصيد  تولد  وكيف  أنِت،  الشعراء  أي  فمن 

لديِك؟
املشاعر هي من تكتب وليست القصيدة، وأشري 
إىل أن  أقوى قصائدي غالبا تولد من رحم الوجع 
لدّي،  الكتابة  دوافع  أكرب  فالوجع  للروح،  املرافق 
ومع ذلك من تُحب وتفرح وتُخدع أيضا هي وهذا 
فالشعر  لدّي،  الشعرية  الكتابة  دوافع  من  ايضا 
عندي رصف حروف عفوية تأتي من عمق مكنونات 

النفس.
u لو لم تكوني شاعرة ماذا كنت تحبني أن 

تكوني؟
أكون  أن  لوددت  شاعرة  أكن  لم  لو 

الطائرة  طاقم  أعضاء  إحدى 
أو  طائرة  قائدة  أو  جوية  »مهندسة 

تحليق  استشعره  السماء  يف  فالتحليق  مضيفة«،  
فوق الهموم، وأراه شعور مختلف يخلق االبداع بكل أنواعه.

u هل أثرت مواقع التواصل االجتماعي عىل تطور الشعر 

بالتواصل  الشعراء  إىل تراجعه إلنشغال  أدى  أنه  أم  العربي، 
اإلجتماعي وإبداء اآلراء؟

بني  التوازن  بفقدان  التواصل  مواقع  يف  الشعر  يمر  لالسف 
الوفرة والكثافة مع سالمة الشعر وصحته،  ولألسف 
العالقات  استغالل  باالصح  أو  استثمار  أيضا 
يف  اإلجتماعي ساهم  التواصل  مواقع  يف  الشخصية 
األبعاد  ذو  الشعر  يبقى  ذلك  مع  لكن  األزمة،  هذه 
املنعشة املطربة النرضة  الفاخرة الشجية  املخملية 

هو ما يفرض ذاته عىل ساحات هذه املواقع . 
يخدما  أن  واألدب،  للشعر  يمكن  هل   u

صدى  معاً  ويشكال  واملجتمع  الناس 
ألصواتهم؟ وكيف؟ 

الناس  واألدب  الشعر  يخدم  لم  إن  حتما 
واملجتمع لن يكون له أي لزوم أو أهمية، فحاجة 
عىل  قدرته  من  ينبع  واألدب  للشعر  املجتمع 
التفاعل  من  وتمكنه  قضاياه،  وتناول  محاكاته 
ويعالج  ببهائجهم،  فيفرح  أفراده  مشاعر  مع 

هزائمهم، ويبني معهم أحالمهم.

رحلة مشّوقة مع الشعر واإلبداع يف حب الوطن...
األديبة السعودية أحالم منقل :

تميزت بقوة تأثيرها في الجمهور، أديبة ذات لوِن مميز، خاطبت الوطن وغازلته  
بأجمل األوصاف، جمع شعرها ما بين الرومانسية والصالبة والوطنية، استطاعت 
من  العديد  في  في  بصمة  لها  حوالها،  من  كل  عن  التعبير  األدبية  أعمالها  عبر 
أبرزها  الجهات، كان  التدريبية لمختلف  الدورات  العديد من  المجاالت وقدمت 
التربوي،  واإلشراف  باللغات  واالهتمام  بالفتيات،  الخاص  الرعاية  بدور  االهتمام 

إنها رائدة الكلمة إبنة المملكة العربية السعودية أحالم منقل.
ومن أجل تسليط الضوء على األديبة السعودية، التي برز اسمها السيما في 
خالل  من  مميزًا  حضورًا  أثبتت  التي  شاعراتنا  من  كواحدة  األخيرة،  السنوات 
تقديمها نصوصا حملت روحا مدافعة خاصة عن الوطن، بمشاركتها أحاسيسها 
تجاهه قائلة: »علمني وطن أن جهود العلماء ترفع رايات اإلسالم..وتحفظ حقوق 
اإلنسان..وتحمي العلم والدين«، تحاورها مجلة »الضفتين« لنتعرف عليها وعلى 

انجازاتها بشكل أوسع، وإليكم نص الحوار:
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تجربتك  عىل  التأثري  يف  األوفر  النصيب  له  كان  من   u

الشعرية؟
إن كان السؤال من ؟ فال أحد، فلست من مجتمع يشجع الشعر 
والشعراء، وخصوصا املرأة ال يحبذ يف مجتمعي حتى يومنا الحارض 
النصيب  له  كان  الذي  األمر  ما هو  قولنا  لو  إنما  تكون شاعرة،  أن 
األوفر يف التأثري عىل تجربتي الشعرية فأقول هو الوجع، فكلما زاد 

وجعي .. يضطرب النبض فيزداد إشتعال الحروف . 
u أي من الشخصيات الشعرية األقرب إليك اآلن؟

هناك  فقط  نفيس  إىل  األقرب  هي  شعرية  شخصية  هناك  ليس 
التي  النصوص  تلك  ذاتي،  يف  تأثريا  األكثر  تكون  شعرية  نصوص 
تأتي معربة حرفيا عن مشاعري ومكنونات ذاتي، فأجمل القصائد 

هي التي تكون صديقة ملشاعر القارئ حني يقرأها. 
تشجيني  فقد  الشعرية،  مزاجاتي  تقلب  عن  رًسا  أخفيِك  وال 
قصيدة ما يف وقت ما مع إحساس ما يختلجني،  يف حني أن نفس 

القصيدة يف وقت أخر قد ال تشجيني. 
u هل هناك مبالغة يف كتابة الشعر اآلن ؟

أكثر ما يزعجني يف كتابة الشعر .. املبالغة يف التفاخر بالقصائد 
الشعرية حد التعايل والتباهي باألنساب  او األلقاب الذي يصل اىل 
أنا وأنا فقط وغريي ال أحد( وهذا يف حد ذاته   ( الحريف  املعنى  حد 
أراه حب للذات مبالغ فيه يصل اىل مرحلة الهوس أحيانًا، وكثريًا ما 

يشعرني هذا التفاخر إىل النقص يف ذات الشاعر.
u ما هي أحالمك وطموحاتك التي تتمنني تحقيقها؟

ما زال يف جعبتي الكثري من األحالم ولكن مع تجاوزي الخمسني 
تجاوزت  لحياتي،  البدر  هن  لحفيدات  جدة  أصبحت  كوني  ومع 
أحالمي ذاتي فرصت أحلم أن يبلغني الله يف أبنائي وأحفادي أجمل 

وأفضل ما يكون. 
الجهات  ملختلف  التدريبية  الدورات  من  الكثري  قدمِت   u

ماهي األقرب لقلبك ؟
أقرب الدورات لقلبي بال منازع دورة إعداد مدربني، فهي الدورة 
التي استشعر فيها أجمل مهاراتي التدريبية فأتمثلها بإتقان استمتع 

به ويستمع معي املتدربني.
u رسالة شعرية تريدين أن تقولينها للقارىء العربي؟

االلوان  فضع  تفاصيلها،  عىل  األلوان  يصنع  من  أنت  قراءتك 
التي تحبها وبالقدر الذي يالئمك،  وبالتنسيق الذي تهواه،  فحينما 
تشتهي قراءة راقية اقرأ ألصحاب الفكر، وحينما تشتهي قراءة أنيقة 
اقرء ألنثى، وحينما تشتهي قراءة صاخبة لن يرضك أن تقرأ لألغبياء 

ولكن اقرأ بحذر.

أكثر ما يزعجني في كتابة   
الشعر.. المبالغة في التفاخر 

بالقصائد الشعرية حد التعالي

من تجاربها
شاركت »منقل«، يف  يف تأسيس املكتبة النسائية 
التنسيق  مرشفة  وكانت  املكرمة،  بمكة  العامة 
املكرمة،  بمكة  والتعليم  الرتبية  بإدارة  اإلعالمي 
القدرات  وتنمية  الذات  تطوير  برنامج  يف  وتميزت 
العربي،  الخليج  إعالم  ملتقى  يف  وشاركت  كمدربة، 
والذي رأت خالله أن اإلعالم له دوًرا كبريًا مع بعض 
لألفراد  يكسبها  أن  يمكن  التي  السلبية  القيم  هذه 
عرب املنهج الخفي، موضحة أن رصاع األقالم وتضاد 
الوسائل  هذه  وأهداف  الرسائل  واختالف  األفكار 
قيمة  وهي  سلبية  قيمة  األفراد  يكسب  اإلعالمية 
التناقض أو الرصاع مما يؤدي إىل ذبذبة شخصيتهم، 
املخدرات  تيارات  مع  إنجرافهم  يسهل  وبالتايل 

واإلرهاب وخالفه.

ليس هناك شخصية شعرية   
هي األقرب إلى نفسي فقط 

هناك نصوص شعرية تكون 
األكثر تأثيرا في ذاتي

نساء عربيات رائدات وفاعالتنساء عربيات رائدات وفاعالت

حاورتها : رشا المنسي
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تمزج بني مملكتني؛ اململكة العربية السعودية واململكة األردنية 
الهاشمية، وهي سيدة أعمال سعودية، تخصصت يف تصميم الزي 

الرتاثي السعودي والخليجي بقالب جديد ومطّور فأبدعت.
عن  »الضفتني«  ملجلة  تتحدث  وهي  الدهام،  حنان  املصممة 
تمتلكها  التي  املهارات  أن  تؤكد  حياتها،  يف  املفصلية  املحطات 
والرسم  القراءة  الذي شجعها عىل  والدها  إىل  ترجع  التصميم  يف 
والتسجيل يف دورات عديدة منها تعلُّم الطباعة عىل اآللة الكاتبة، 
ستصبح  وأنها  ما،  يوماً  ستحتاجها  املهنة  هذه  أن  يعلم  وكأنه 

مصدر رزقها.
أوصاها والدها قبل وفاته، أن تعتني بأرستها من بعده، وأن 
ال تهاب الرجال تحت أي ظرف تمر به، فكرُبت وهي تحمل معها 
وصايا أبيها، فكانت الدهام بمثابة األخت والبنت والرجل يف غيابه، 

ما اضطرها للتخيل عن دراستها والتوجه للعمل لتُعيل أرستها. 
والغريب، أن أكثر ما أفادها يف مسريتها العملية هي شهادتها 
ُعيّنت كأول  التي من خاللها  الكاتبة،  اآللة  الديبلوم عىل  بدراسة 
طفلة سعودية يف التعليم العام يف املنطقة الرشقية، وتمكنت من 
إثبات وجودها، وحققت الدور الذي كان يحتله والدها، وأكملت 

رحلتها يف تصميم األزياء.

محطات حياة الدهام
من أخوال الدهام الذين يعيشون يف األردن، 
عشقت التطريز البدوي األردني الذي يحمل 
يف طياته الرتاث والقيمة الجمالية والحرفية، 
السعودي  للثوب  تصميمها  يف  وأدخلته 
بل  مطّورة  بطريقة  وإبرازه  والخليجي 
وفريدة من نوعها، حتى وإن لم يكن سهالً 
عليها أن تُلِبس املرأة السعودية الثوب املطّرز 
عشقها  ولكن  األردني،  البدوي  بالتطريز 
لم  التطريزات  وأنواع  وجمال  وألوان  بأشكال 
السعودي  الثوب  عىل  توظيفها  إال  تستطع 

يقة  بطر
مع  جديدة، 

إضافة األحجار الكريمة، أو قطع الفضة، أو الخط العربي املطرز 
بخيوط الذهب.

من  ومعروفة  بارزة  شخصيات  إعجاب  تصاميمها  فالقت 
األمريات والشيخات عىل مستوى اململكة العربية السعودية ودول 
من  فزادت  والغريب،  املميز  إال  تقدم  ال  أنها  لعلمهّن  الخليج، 

إبداعها أكثر وأكثر.

أول كاتالوج لألزياء
أكثر،  الصغري، وبينما تسعى وتبدع يف تصاميمها  منذ سنّها 
وبهذا  السعودية،  الفتاة  ألزياء  كاتالوج  أول  تصميم  من  تمكنت 
الكاتالوج صدى وإقباالً  أول سيدة تفعل ذلك، فوجد هذا  تكون 
السعودية وبقية  العربية  اململكة  ورواجاً غري عادي عىل مستوى 
دول الخليج، ومنه بدأت رحلتها إىل فضاء التصميم يف عالم األزياء. 
يف  عضوة  كانت  ألنها  فهذا  رسيعاً،  للقمة  وصولها  عن  أما 
ترأسها  التي كانت  الخريية  السديري  الرحمن  األمري عبد  جمعية 
األمرية لطيفة عبد الرحمن السديري، وهي من الشخصيات الالتي 
شجعنَها عىل االستمرار، فعملت عىل تصميم املزيد من الجالبيات 
والعباءات الراقية والثمينة كأنها لوحات فنية ومن ثم عرضها عىل 
الشخصيات املخملية، إىل أن وجدت نفسها قد قفزت نحو القمة 

رسيعاً، مع الكثري من التعب، كما تقول. 

الشجرة المثمرة ُترمى بالحجارة 
رغم تصاميم الدهام التي ركزت عىل حشمة املرأة السعودية 
لسيدات  لتقدمه  الكثري  من  تحمله  بما  وإيمانها  وأصالتها، 
إال  مميزة،  بصورة  والجالبيات  للعباءات  تصاميم  من  مجتمعها 
أنها ما زالت تستذكر اإلساءات التي تعرضت لها، وكانت يف الوقت 
نفسه، الدافع لجعلها تستمر أكثر، إىل أن جاءت لها فرصة جديدة، 

هي »الِبشت السعودي«.
من  تمكنت  ولكنها  للرجال،  أصالً  مصمم  هو  »الِبشت«  هذا 
تقدير  شهادة  عىل  فحازت  للنساء،  مخصص  »بشت«  صناعة 
إنتاجها  جودة  عىل  عبدالعزيز  بن  نايف  بنت  جواهر  األمرية  من 
العريق  بالرتاث  العسريية، واملميزة  الجالبية  وإبداعها يف تصميم 
التطريز  من  القريبة  التطريزات  تصميم  يف  والدقة  واألصيل 

األردني.
ومع كل هذه النجاحات، إال أن معوقات ال تُعد وال تُحىص مرت 

بها الدهام قّوتها ولم تهزمها.

الدهام ولقب »المصممة الخليجية«
تميزها يف عرض أزيائها التي وصلت إىل مملكة البحرين وعىل 
رشف األمرية نورا الخليفة، حقق لها نقلة نوعية، خصوصاً وأنها 

 قصتها مع أول كتالوج لألزياء ولقب »املصممة اخلليجية«
مصممة األزياء السعودية حنان الدهام :
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يف  األول  املركز  فأحرزت  السعودية،  من  الوحيدة  املشاركة  هي 
تصميم العباءة كحرفة يدوية، منحتها إياها لجنة تحكيم مختصة 

يف الجامعة امللكية يف البحرين التي تدّرس تصميم األزياء.
مع  فيها  شاركت  التي  أو  الشخصية  معارضها  أن  كما 
الجمعيات الخريية أو يف قصور األمريات أكسبها لقب »املصممة 
الخليجية«. ويف هذا التوقيت، صدفة جميلة أخرى حدثت، جمعتها 
بالسفري األملاني يف السعودية، فاطلع عىل تصاميمها، وطلب منها 
إقامة معرض أزياء يف برج الفيصلية يف الرياض، وبحضور 100 
من  ونخبة  السعودية،  يف  األجانب  السفراء  زوجات  هّن  سيدة 
األمريات السعوديات، فنال إعجاباً منقطع النظري لدى الحارضين 

كافة.

نجاح جديد في البحرين
يف مملكة البحرين، تقول الدهام إنها ُمنحت تشجيعاً وتأييداً 
منقطع النظري، للمشاركة يف املعارض وبازارات األزياء، وتأسيس 

مصنع لتصميم األزياء، وهذا هو األهم. 
لها  حققت  التي  املفصلية  محطاتها  أهم  عىل  التعريج  ويف 
السعادة، تُرجعه إىل ترشحها كعضوة يف مجلس إدارة الجمعية 
أهم  من  وهو  الثالثة،  دورته  يف  اململكة  يف  للمتقاعدين  الوطنية 
متقاعدي  بخدمة  للقيام  نظراً  وعشقتها  عاشتها  التي  األحداث 

اململكة.

جديدها ما قبل كورونا
ما قبل جائحة كورونا وحدوث ما لم يكن بالحسبان، وتحديداً 
يف الغرفة التجارية األردنية األمريكية يف الواليات املتحدة األمريكية 
مضمون  اإلدارة.  ملجلس  كعضو  معها  اتفاقية  الدهام  وقعت 
أمريكا،  يف  مشاريع  وفتح  وكاالت  عىل  الحصول  هو  االتفاقية 
ورشاء عقارات، وكل ما يخدم السعوديني والسعوديات كسيدات 
ورجال أعمال، إىل جانب ربط العالقات واالجتماعات واملحارضات 

والدورات التي سيتم التنظيم لها بعد يناير)جانفي( 2021.
بدأت  العمل،  ببدء  والقرار  معهم  االتفاق  تم  بعدما  ولكن 

جائحة كورونا تلقي بظاللها عىل العالم، فتأّجل كل يشء.
ولم تكتمل الفرحة، حتى توقيعها اتفاقية مع سيدة األعمال 
املعارض  ترتيب  عن  مسؤولة  لتكون  الخليفة  نورة  الشيخة 
وفناني  سيدات  لدى  التشكييل  الفن  وعروض  األزياء  وعروض 

الخليج والوطن العربي، أجربها عىل تجميد العمل أيضاً.
لعمل  مجربة  فإنها  وطنها،  خارج  العمل  توفر  لعدم  ولكن، 

قدراتها  مع  تتوافق  الوطن  داخل  مشاريع 
عىل  الرشائية  القوة  ضعف  رغم  وإمكانياتها، 
وكالة  تأسيس  عىل  فعملت  كله،  العالم  مستوى 
عبارة عن  اإلنشاء، هي  زالت تحت  ما  للعطور، 
ومن  الشخيص  صنعها  من  خلطات  تجميع 
ماركات عطور فرنسية وعطور خليجية كالعود 
تبعات  من  لتخفيف  وذلك  واملبثوث،  والبخور 

الركود االقتصادي. 
مؤسسة  يف  واستمراريتها  عملها  عن  أما 
تأمل  فإنها  أسستها،  التي  والعباءات  األزياء 

بعودة نشاطها كما كانت يف السابق وأفضل.

عُيّنت كأول طفلة 
سعودية في 

التعليم العام في 
المنطقة الشرقية، 
وتمكنت من إثبات 

وجودها

معارضها الشخصية أو التي 
شاركت فيها مع الجمعيات الخيرية 
أو في قصور األميرات أكسبها لقب 

»المصممة الخليجية«.
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املستشارة اإلقليمية 
ملنظمة الشفافية الدولية 

ملنطقة الرشق األوسط 
وشامل أفريقيا، كندة حرت 

يف حديث الذكريات 
والنجاحات والطموحات

اتسمت بشخصيتها القوية، واستطاعت تحقيق أقصى قدر 
وغيرهم،  الحكوميين  المسؤولين  العديد من  على  التأثير،  من 
حتى توج اسمها بين رائدات الوطن العربي، السيما في مكافحة 
الفساد، كما أنها ساهمت في تطوير حضور منظمة الشفافية 
بناء  في  مساهمتها  إلى  باإلضافة  واألردن،  تونس  في  الدولية 
مشاريع  في  أيضا  وعملت  المنطقة،  في  أخرى  فروع  قدرات 
مع الشباب والنساء واألشخاص ذوي اإلعاقة، كمديرة مشاريع 
في المجلس الثقافي البريطاني، فضالً عن عملها كمنسقة في 
المستشارة  إنها  األردن،  في  اإلنسان  لحقوق  الوطني  المركز 
األوسط  الشرق  لمنطقة  الدولية  الشفافية  لمنظمة  اإلقليمية 

وشمال أفريقيا، كندة حتر.
كير  منظمة  مع  المجتمعية  الخدمات  كمنسقة  العمل 
الدولية في مخيمات الالجئين على الحدود األردنية العراقية 
»حتر«،  تشجيع  في  دور  لها  كان  العراق،  على  الحرب  أثناء 
على إنهاء دراسة الماجستير، في قانون حقوق اإلنسان، من 
جامعة نوتنغهام بإنقلترا، برغم أنها  بدأت حياتها المهنية 
عن  تقارير  تقدم  األردنية  الغد  صحيفة  في  كصحفية 
درجة  على  كونها حاصلة  دراستها  بحكم  اإلنسان،  حقوق 
جامعة  من  واإلعالم  الصحافة  في  األولى  البكالوريوس 

اليرموك.
على جميع األصعدة، حققت »حتر«، نجاحات عدة، 
وألن مجلة »الضفتين« تسعى بشكل دائم إلى تسليط 
وقدرتها  المجتمع،  في  العربية  المرأة  دور  على   الضوء 
على اإلنجاز في شتى المجاالت، لذا أختيرت المستشارة 
الشرق  لمنطقة  الدولية  الشفافية  لمنظمة  اإلقليمية 
معها،  حوار  إلجراء  حتر،  كندة  أفريقيا،  وشمال  األوسط 

وإليكم نص الحوار:
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u كيف اكتشفِت شغفك بعملك؟ ومن أين بدأ حلمك؟

املحيل  املستوى  عىل  بالتحديات  مليئة  منطقة  يف  نعيش  نحن 
التأقلم،  علينا  واقًعا جديًدا يفرض  يوم نعيش  واإلقليمي، ففي كل 
آليات البحث عن طرق جديدة  آلية من  التأقلم هو عبارة عن  وهذا 

من أجل االستمرار.
 وكطفلة ترعرعت يف عائلة سعت الن تبحث عن العدالة وحقوق 
يف  الناشطني  من  كان  الذي  حرت  عيل  والدي  وخصوصا  اإلنسان 
وشغف  القراءة  حب  تعلمت  ومنها  واجتماعية،  سياسية  مجاالت 
البحث يف أروقة القانون للدفاع عن قضايا اإلنسان وحقه يف العيش 

الكريم. 
مقاعد  عىل  وجودي  منذ  املؤثرين  من  أكون  أن  يف  حلمي  وبدأ 
من  هاجساً  واإلعالم  الصحافة  لدراسة  اختياري  فكان  الدراسة، 
نجاحي  مع  الريومك  جامعة  ففي  الضعفاء،  صوت  يصل  أن  أجل 
العمل  يف  أيضا  انخرطت  التخصص  يف  األوىل  املراتب  وتحقيقي 
العمل  سلك  يف  للعمل  انتقلت  ثم  ومن  الشبابية،  واألندية  الطالبي، 
اإلنساني خالل الحرب عىل العراق عام 2003 يف مخيمات الالجئني 
يف منطقة الرويشد مع منظمة كري الدولية وهذا املجال الذي دفعني 
لتعزيز دراستي الجامعية بتحقيق بعثة شيفننج الربيطانية إلكمات 

دراستي يف مجال حقوق اإلنسان يف جامعة نوتنجهام الربيطانية. 
الصعوبات  ما  اإلعالم  مجال  يف  البداية  يف  عملك  بحكم   u

التي واجهتك؟ وملاذا تركته؟
الغد  صحيفة  انطالقة  مع  واإلعالم  الصحافة  يف  عميل  بدأت 
األردنية، وكانت هذه التجربة من التجارب التي أمدتني بالكثري من 
الخربات وخصوصا أنها استقطبت العديد من اإلعالميني والصحافيني 
املخرضمني يف العمل الصحفي، والذين أمدوني بخرباتهم واملعيقات 
التي واجهتهم يف سلك اإلعالم.،ومن خالل هذه السنوات استطعت 
العمل عىل تنمية خرباتي يف تغطية مجاالت حقوق اإلنسان والقضايا 

التي تمس املواطن. 
دائرة  وتوسيع  املزيد  بتحقيق  وشغفي  عميل  من  فرتة  وبعد 
الخربة واملعرفة، توجهت لدراسة القانون الدويل يف حقوق اإلنسان، 
الكثري  فيه  عام  بشكل  العربية  املنطقة  يف  اإلعالم  فالعمل يف مجال 
من التحديات، ابتداءا من املعيقات التي تحيط بحق حرية التعبري 
األمنية  املعيقات  إىل  باإلضافة  املعلومة  إىل  الوصول  وحق  واإلعالم 
والسياسية التي تحد من قدرة الصحايف عىل العمل بحرية وإيجاد 
الحقائق  لنرش  يسعى  حقيقياً  منرباً  تكون  مستقلة  إعالمية  وسيلة 
قدرة  برت  إىل  تؤدي  التي  الصعوبات  أكثر  من  وهي  تزييفها،  دون 
ذلك هجرة  نتيجة  فنجد  الحقيقة،  وايصال  العطاء  الصحفيني عىل 

هذه القدرات اإلعالمية إىل الخارج أو إىل تغيري الطريق. 
فكان قراري هو االنخراط يف مجال يدافع عن حق اإلنسان ومن 
ضمنه اإلعالمي والصحفي بالتعبري عن رأيه وتحقيق بيئة آمنة، من 
خالل البحث عن مجال للعمل يف حقوق اإلنسان وتوجهت للعمل يف 

املركز الوطني لحقوق اإلنسان. 
وكنت أسعى خالل كل وظيفة جديدة انتقل إليها يف كل مجاالت 
العمل أن يكون اإلعالم والصحافة جزء ال يتجزأ من طبيعة املشاريع 
عىل  التدريب  يف  املستهدفة  الفئات  من  كانوا  سواء  بها،  أقوم  التي 
تحليال  تعطي  التي  التقارير  بكتابة  أو  اإلنسان،  حقوق  مجاالت 

واقعيا لحرية الرأي والتعبري، أو العمل مع الصحافة االستقصائية 
حول قضايا الفساد وحقوق اإلنسان.

الذي  السبب  وما  الفساد،  مكافحة  مجال  اخرتِت  ملاذا   u

شجعك عىل االستمرار به؟
عميل يف مجال مكافحة الفساد ال يتجزأ عن عميل يف مجال حقوق 
اإلنسان، فالكثري من الحقوق املنتقصة يف بالدي هي بسبب انتشار 
الفساد والخلل يف املنظومة الوطنية التي تحرم الكثري من الحصول 

عىل حقوقهم. 
مكارم،  وليس  تكون حقوقا  أن  هو  اإلنسان  فاألصل يف حقوق 
والفساد يرسخ عكس ذلك. فانتشار الفساد السيايس يف املنطقة ونهب 
املوارد يحرم الناس من قدرتهم عىل التمتع بحقوقهم املوجودة كحرب 
التي تحقق  األنظمة  والقوانني. غياب  الدساتري  عىل ورق يف معظم 
واملحاسبة  املساءلة  من  املواطنني  وتمكن  السلطات  فصل  مبادئ 
من  أو  للشعوب  ممثلة  حقيقة  برملانية  أنظمة  عرب  ذلك  كان  سواء 
خالل قنوات املساءلة االجتماعية وحرية التجمع وحماية املبلغني عن 

الفساد، هي إحدى أهم اسباب التعدي عىل حقوق اإلنسان. 
أشكال الفساد ليست ثابتة، بل متغرية حسب الواقع والتحديات 
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أشكال  بالعديد من  تتسم  فاملنطقة من عقود  والجغرافية،  السياسية 
الرصاع التي كان الفساد هو أحد األسباب الرئيسية الندالعها، لذا فإن 
معني،  روتني  له  يوجد  ال  ديناميكي،  الفساد  مكافحة  مجال  يف  عميل 
فعندما أعمل مع زمالئي وزميالتي يف البالد املختلفة، فإنني أرى الواقع 
املحيل من منظور مختلف ويحتاج لتكتيك وآلية مختلفة للتعامل معه.
 فربغم من سلبية كلمة مكافحة الفساد إال أن اإليجابية والتفاؤل 
تغيري جذري  وتحقيق  ومساءلة  تحقيق شفافية  عىل  استطاعتنا  هي 
وعدالة،  وحرية  بكرامة  حقوقه  عىل  الحصول  فيه  املواطن  يستطيع 
الطريق ما زال طويال، وما دام هناك تغيري ولو بسيط وخصوصا بعد 

اندالع ثورات طالبت بالتغيري.
u كيف ترين نفسك يف هذا املجال؟ 

لكنه  متعب  الفساد  ومكافحة  اإلنسان  حقوق  مجال  يف  العمل 
صرب  له  يكون  أن  املجال  هذا  يف  العمل  يريد  الذي  اإلنسان  مجٍزعىل 
التغيري يتطلب وقتا كبريا. لكن األمل موجود،  وطول بال ألن تحقيق 

وأميل هو ايماني بقدرة شعبي وبالدي عىل تحقيق التغيري.
 أنا أنتمي لشعب مقاوم يف كل مجاالت حياته، ال يستسلم. أنتمي 
يفتخر  شعب  للتغيري،نحن  تسعى  أجيال  تكتبه  حقيقي  ملستقبل 
الواقع املعاش يوميا أفتخر بمستقبل لم  بماضيه كثرياً، لكني يف هذا 

يكتب بعد ألنه سيكون أفضل.
وعندما أصبحت أما لطفلني، زادت رغبتي وشعوري بأن املستقبل 
يجب أن يكون أفضل، فلو لم أعشه أنا، فيجب أن أتعب ليكون أفضال 
ألطفايل وأطفال اآلخرين. لذا استيقظ كل يوم، وبرغم التحديات ال أريد 

سوى تحقيق التغيري الحقيقي.  
u إنجازاتك املاضية يف الكثري من املجاالت يف عمر مبكر من 

كان امللهم وراءها؟ 
من  ذلك  كان  سواء  مختلفة،  نواح  من  الحياة  يف  اإللهام  يأتي 
جيفارا  تيش  مثل  اإلنسانية  أجل  من  مختلفة  أدوارا  لعبوا  شخوص 
األشياء  صغار  يف  ذلك  كان  أو  مانديال،  ونلسون  غاندي  واملهاتما 
ألجله  العمل  يستحق  طيب  شعب  بني  عشته  الذي  واالنتماء  والعطاء 
دافع  هما  والدي  وباألخص  الصغرية  وعائلتي  كريمة،  حياة  ليعيش 

إلهامي، فدعمهما يل كان بمثابة اإليمان بدوري الحقيقي يف التغيري. 
هل ترى  كندة حرت أن املرأة العربية تلعب دوًرا يف صنع   u

القرار، وهل هي مساهمة يف مسريته الوطنية؟
من  العديد  إىل  والوصول  التغيري  عجلة  دفع  يف  كبري  دور  للمرأة 
النجاحات وتحقيق التغيري، لكن املجاالت املتاحة للمرأة تحدها الكثري 
القرار  وصنع  التغيري  عجلة  يف  مشاركتها  تعيق  التي  التحديات  من 
واملناهج  القوانني،  وبعض  والتقاليد،  فالعادات  العربية،  املنطقة  يف 
الدراسية التي تؤطر دور املرأة يف عقول األجيال، هي أمثلة لألطر التي 
املجتمع  تطور  يف  املرأة  تلعبه  أن  يمكن  الذي  الدور  لتهميش  تسعى 
وبناء األوطان. بعض البلدان العربية قطعت أشواطا جيدة يف مشاركة 
املرأة وضمان حقوقها وحمايتها مثل تونس ولبنان، وبعض آخر أتاح 
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بها الفاسدون والمستغلون للسلطة
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للمرأة وجودا صوريا يف املجالس واملناصب دون إدراة فعلية وصنع 
قرار، وبعض آخر يسعى لتغليظ التحديات وطمس دور املرآة.

وبينما تواجه املرأة هذه التحديات، تجد أن نجاحها يف العديد من 
األحيان مرهون بوجود دعم أبوي أو ذكوري من أجل قدرتها عىل 
لنساء  نجاحات  بمأمن، وهناك قصص  الحياة وهي  دخول معرتك 
لم يجدن من يقدم لهن الدعم بل إليمانهن بأنهن يستطعن التغيري 

والقيادة.
u أصعب موقف مر عليِك وخلد يف ذاكرتك خالل رحلتك مع 

املؤسسة وكان لِك بمثابة درس ال ينىس؟ 
العراقية  الحدود  عىل  اللجوء  مخيمات  أحد  يف  عميل  فرتة  كانت 
األردنية خالل الحرب عىل العراق عام 2003، هي نقطة من نقاط 
الرويشد،  منطقة  يف  الليل  وبرد  الصحراء  فحر  حياتي،  يف  التحول 
الحروب،  فرتات  يف  املفقودة  اإلنسانية  معاني  عن  الكثري  علَّماني 
عن  ويدافع  بإسمها  يتحدث  ملن  بحاجة  إنسانية  حاالت  فقابلت 

حقوقها. 
وما هز شعوري، فهناك أكثر من شعور طفلة بني يدي ترصخ 
عملية  أجل  من  دورها  وتنتظر  رأسها  يف  صاروخ  شظية  آالم  من 
البريوقراطية، وحالها حال  معقدة، وهي الجئة تضيع بني سطور 
التلفاز  شاشات  عىل  يوميا  تعاد  التي  اللجوء  قصص  من  العديد 
أدرس  أن  التجربة  هذه  بعد  فقررت  ألجلهم،  يرصخ  من  تحتاج 
حقوق اإلنسان وقدمت رسالتي املاجستري حول إجراءات املنظمات 

الدولية يف العمليات اإلنسانية. 
u هل يمكنك إعطاء أمثلة عىل أناس تأثرت بهم؟

من  ذلك  كان  سواء  مختلفة،  نواح  من  الحياة  يف  اإللهام  يأتي 
اإلنسانية مثل تيش جيفارا  أدوارا مختلفة من أجل  لعبوا  شخوص 
األشياء  صغار  يف  ذلك  كان  أو  مانديال،  ونلسون  غاندي  واملهاتما 
والعطاء واالنتماء الذي عشته بني شعب طيب يستحق العمل ألجله 

ليعيش حياة كريمة.
واإللهام األكرب هي عائلتي الصغرية والتي كانت بمثابة اإليمان 
بدوري الحقيقي يف التغيري. وبوالدتي التي  انعكس كثري من صربها 
ومثابرتها وتدبرها عيلّ، فأنظر إىل نفيس باملرآة وأرى كثريا منها يف 

شخصيتي اآلن.
واإللهام األكرب هي عائلتي الصغرية والتي كانت بمثابة اإليمان 
بدوري الحقيقي يف التغيري. وبوالدتي التي  انعكس كثري من صربها 
ومثابرتها وتدبرها عيلّ، فأنظر إىل نفيس باملرآة وأرى كثريا منها يف 

شخصيتي اآلن. 
العربي  الوطن  يف  للمعلومة  للوصول  توجد عوائق  ملاذا   u

بحكم عملك باملنظمة؟
الوصول إىل املعلومة يعترب يف املنطقة تهديدا للمناصب واملكاسب 
عىل  فالحصول  للسلطة،  واملستغلون  الفاسدون  بها  يتمسك  التي 
املعلومة يتيح للشعوب أن تحاسب أنظمتها وتراقب آداء مسؤوليها، 

وأن تحافظ عىل مواردها، وبالرغم من تقنني بعض الدول العربية 
لحق الحصول عىل املعلومة، إال أننا نرى فارقاً بني النظرية والتطبيق 
يعترب  وال  للتنفيذ،  وحقيقية  فعالة  آليات  وجود  يف  التحدي  ويبقى 
الشفافية  املعلومات كافيا لتحقيق  الحصول عىل  وجود قانون حق 
السلطات،  بني  الفصل  ومبدأ  القضاء  استقالل  فغياب  واملساءلة، 
الترصيح  مثل  قوانني  إىل  تفتقر  التي  الترشيعية  املنظومة  وضعف 
باملكاسب وتضارب املصالح والكسب غري املرشوع وحماية املبلغني 
واملحاسبة  واملراقبة  املساءلة  عىل  القدرة  تضعف  األموال،  وغسيل 

وتحقيق حكم رشيد. 
ظل  يف  العمل  خالل  تواجهك  التي  املعوقات  عن  ماذا   u

يف  الفساد  مخاطر  وهل  )كوفيد19-(،  العاملي  الوباء  تفيش 
الرشق األوسط وشمال إفريقيا تهدد جهود مكافحة فريوس 

كورونا؟
هذه الجائحة ألقت بظلها عىل العديد من نقاط الخلل يف قدرة 
الفساد  من  أشكال  السطح  عىل  وطفت  معها،  التعامل  عىل  الدول 
املسترشي  الفساد  أن  الحياة. وحيث  يهدد حق  زال  الذي هدد وما 
كانت  املنطقة،  يف  الفساد  أشكال  أهم  أحد  هو  العام  القطاع  يف 

النتائج امللموسة املبارشة أوال عىل القطاع الصحي كأول القطاعات 
املترضرة، وعدم قدرته عىل استيعاب نتائج الجائحة.

هو  العام  والرشاء  العمومية  املناقصات  يف  الفساد  انتشار  إن 
عامل من العوامل الرئيسية يف عدم قدرة النظام الصحي عىل توفري 
الخلل  هي  تكشفت  التي  األخرى  العوامل  ومن  الصحية.  الخدمات 
الحقيقي يف توزيع املوارد وتخصيص بنود املوازنة العامة ورصفها 
ومراقبة الرصف، باإلضافة إىل أن قوانني الطوارئ والدفاع والتعبئة 
لهذه  للتصدي  العربية كخطوة  الدول  معظم  اتخذتها  التي  العامة 
الجائحة، قد أعطت األنظمة سلطة أكرب وقلصت من قدرة املواطنني 
ومؤسسات املجتمع املدني واإلعالم عىل الرقابة واملساءلة واملحاسبة 

وتعدت عىل حرية الرأي والتعبري بحجة حماية األمن الوطني. 
u ماذا تتمنني أن تصيل يف مجالك؟

ألن  أسعى  أنني  حيث  عميل،  مجال  يف  للطموح  حدود  يوجد  ال 
اإلنسان  بأن  أؤمن  به.  أعمل  منصب  أو  موقع  أي  يف  مؤثرة  أكون 
إنسان لألفضل وأن  أغري حياة  أن  اللقب.  التغيري ال  هو من يصنع 
يف  اإلنسان  حقوق  تضمن  التي  األطر  تطوير  يف  التأثري  أستطيع 
واإلقليمية  الدولية  املنظمات  يف  العمل  طموحاتي.  أكرب  هي  وطني 
أتاح يل أفقا مختلفا ألكون صوتا يمثل وطني وسأسعى دائما للبحث 

عن الطريقة واملوقع األفضل ألصنع التغيري.

كانت هناك محطات عديدة 
من حياتي تأثرت بها وأثرت 

بها، فالتغيير يأخذ وقتا طويال

كانت فترة عملي في أحد   
مخيمات اللجوء على الحدود 

العراقية األردنية خالل الحرب على 
العراق عام 2003، هي نقطة من 

نقاط التحول في حياتي
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ومن املفارقة، ومما ال يمكن 
القطامي صاحبة  أن  تصديقه، هو 
ذاتها  هي  بالفالحة  االهتمام 
املوضة  يف  سابقة  تجربة  صاحبة 

وعروض األزياء.

2016 عام المهنة 
الجديدة

عن رسوخ  تتحدث  وهي  القماطي 
الفكرة عندها منذ صغرها بحكم عمل 

أبيها يف الفالحة، المتالكه أرضاً، تبنّي 
وعشق  والِفالحة  بالزراعة  أُغرمت  كيف 
صعبة  مهنة  كانت  وإن  حتى  الرتاب 

وتحتاج للصرب والتضحية.
بتحدي  رغبُت  »بإرادتي  وتقول: 
وال  املجال،  هذا  وخوض  الصعوبات، 
النجاح  إال  وتفكريي  مخيلتي  يشغل 
اقتناع  عدم  رغم  املجال  هذا  يف  واإلبداع 

خربتي  لقلة  التجربة  بتلك  أرستي 

فيها«.
وتبدع،  هذا  إرصارها  يف  تنجح  ولكي 
شاركت يف »دورة تكوينة« ملدة 4 شهور 
يف مركز تكوين حكومي وبدأت املرشوع 

ببقرتني فقط. 
ويف الوقت الذي كانت أرستها تنتظر 
العدول عن هذا املرشوع، كان تركيزها 
منصبّاً عىل زيادة إنتاج كمية الحليب. 
أرستها  بدأت  الوقت  مرور  ومع 
بُمرادها،  وتدعمها  تشجعها 
أي  يف  النجاح  وأن  خصوصاً 
عمل يبدأ بحبّه والتخطيط الجيد 
له والقرارات املدروسة، وهذا ما 
كانت تضعه يف اعتباراتها، لذلك 

نجحْت، كما ترى القماطي. 

الوراثة تلعب دورها
ترسد  وهي  القماطي 
أن  تؤكد  الفالحة،  يف  قصتها 
يأِت  لم  املهنة  هذه  يف  عملها 
من فراغ، وإنما للحفاظ عىل 
مهنة أبيها التي ورثتها عنه، 
السبب  هي  الوراثة  أن  أي 
هذه  غمار  خوضها  وراء 
ورعاية  الرتاب  فحرث  املهنة؛ 
سيحمي  الحليب،  إدرار  وزيادة  األبقار 

مهنة أبيها من االندثار إن لم يشغله أحد مكانه. 
ورغم غرابة تلك املسألة عند املجتمع واملحيطني بها، 
لعمرها الصغري أوالً، ومخالفتها للتخصص الذي درسته 
ثالثاً، تجد  الرجال فقط  املهنة عىل  ثانياً، والقتصار هذه 
القطامي نفسها يف أقىص قناعاتها وإيمانها بأن النشاط 
نطاق  ضمن  األقل  عىل  يندثر  ال  أن  يفرتض  الفالحي 

عائلتها، ومن هذه املبادئ انطلقت وستبقى مستمرة.

رؤية مختلفة عن الشباب
تونس  يف  الشباب  غالبية  أن  القماطي،  تعتقده  ما 
يغّلبون الوظيفة يف القطاع العام عىل االستثمار يف الفالحة، 
وذلك طلباً لراحتهم، باإلضافة إىل أجرها املضمون نهاية 

كل شهر.
أما بالنسبة لها، تعلم جيداً حجم جرأتها التي تجعلها 
يف  هي  وظيفة  عىل  »الصعبة«  الفالحة  يف  العمل  تغّلب 

تصورها ال تلبي أقىص طموحاتها. 
وما تشدد عليه أن الطاقة التي تملكها، وكل جهدها 
طموحها  مع  يتماىش  مرشوع  بناء  يف  حالياً  تستثمرهم 

ويزيد من تطورها أكثر، إليمانها بأن مستقبل البالد 
قائم عىل الفالحة سواًء اآلن أو بعد حني.

فخرها بالمرأة التونسية
أكثر ما تفخر به القماطي أنها من تونس، 
نظراً ألن املرأة التونسية وصلت ملرحلة متقدمة 
جداً، أصبحت خاللها قادرة عىل مزاحمة الرجل 

فروقات  توجد  ال  كما  الفرص،  يف  ومنافسته 
بينهما، بل ترى أنها أكثر كفاءة منه. 

هذا  أن  تجد  »فالحة«  كامرأة  موقعها  ومن 
لكن  فيه،  النساء  وجود  عىل  أساساً  يعتمد  القطاع 
ما تأسف عليه، هو هضم حق املرأة يف هذا القطاع 

غالبية  أن  سيما  ال  بالخفاء،  فيه  وعملها  بالتحديد، 
مالكي األرايض واملشاريع الفالحية هم من الرجال، فيما 
لسبب  فقط،  العاملة  األيدي  من  كواحدة  تُستعمل  املرأة 

وحيد هو رضاها بأجر أقل مقارنة بأجر الرجل. 
تسعى  ما  أكثر  هي  بالذات  املؤملة  املسألة  وهذه 
املرأة  إثبات كفاءة  للدفاع عنه، أي ما تقصده،  القماطي 
يف إدارة املشاريع الفالحية، والحق يف الحصول عىل كافة 
حقوقها وأجورها بصورة تضمن لها الحياة الكريمة، من 

جهة.
ومن جهة أخرى، دعوة املرأة التونسية لعدم االلتفات 
إىل نظرات الناس بالدرجة األوىل، التي يهدفون من ورائها 
إىل تقزيم صورة الِفالحة بشكل عام، وأن عمل املرأة فيها 

قد يُفقدها أنوثتها.

قطاع  يف  العمل  أن  هو  القماطي  إليه  تخلص  وما 
أنوثها.  من  يُنقص  لم  كما  شاقاً،  عمالً  ليس  الفالحة 
املعجزات  قادرة عىل تحقيق  املرأة  الشخيص،  وبتقديرها 

إن تحّلت بالصرب واالنضباط وتحمل املسؤولية.

    المفارقة، هو أن القطامي الشابّة التّونسية أسماء القماطي: 
صاحبة االهتمام بالفالحة هي 
ذاتها صاحبة تجربة سابقة في 

الموضة وعروض األزياء.

عملي في الفِالحة لم 
يُفقدني أنوثتي كما 

يرى المجتمع التونسي 
وسأستمر بها

المرأة تُستعمل كواحدة 
من األيدي العاملة فقط، 

لسبب وحيد هو رضاها 
بأجر أقل مقارنة بأجر 

الرجل

يبدو أن التونسية أسماء القماطي، والبالغة من العمر 27 عاماً وجدت أن عملها 
في رعاية األبقار قد يُجدي نفعاً أكثر من عملها في تخصص اللغة اإلنجليزية 

الذي تخرجت منه.
انتقالها للعيش مع أمها وأبيها في ريف والية الكاف بعد أن  وأن 

كانت تعيش في العاصمة قد جعل منها شخصية تهوى الفالحة.

 خّرجية االنقليزية التي امتهنت الفالحة
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