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 .جمیًعا كممساءَ  هللا أسعد

 
 مع خلیفة بن دحم بجامعة واالجتماعیة اإلنسانیة العلوم كلیّة فیھا تتعاون التي الثانیة المناسبة إنھا
 یعكسو طبیعي أمرٌ  التعاون وھذا. للمرأة العالمي بالیوم االحتفاء في لألسرة الدولي الدوحة معھد
 وأوالھما مؤسستینا، اتفكل. 2030 الوطنیة قطر رؤیة مع واتساقھما المشتركة ورسالتنا رؤیتنا
 رؤیة یقتحق في إلسھاما على حریصتان األكادیمیة، بالبحوث وثانیھما األسرة بسیاسات معنیةٌ 
 اھذ وفي. الفرص وتكافؤ العدل قواُمھ وصحيّ  معاصر مجتمعٍ  بناء نحو مسیرتھ في الوطن
 وھو أال الحبیب، بلدنا في المرأة لدراسات برنامج أول بإطالق فخرنا عن نُعرب اإلطار،
 بعشر 2017 عام في انطلق الذي والتنمیة المجتمع في المرأة دراسات في اآلداب ماجستیر

 حتھاوص وأنشطتھا المرأة دور و المرأة تخص قضایا وبحث دراسةب شرعن استثنائیات سیداتٍ 
 التنفیذیة ةالمدیر المالكي، نور للسیدة ممتنةٌ  أنا السبب ولھذا. بھا الخاصة والتشریعات وتعلیمھا
 . للمعھد شریًكاك كلیّتنا اختیار على لألسرة، الدولي الدوحة لمعھد

 
 ،موًماع العربیة المرأة أدوار تنوع عن بإسھاب منھم، واحدةٌ  وأنا األكادیمیون، الباحثون تحدث لقد

 العربي خلیجال منطقة في ھامیّزت التي والثقافیة والسیاسیة واالقتصادیة الجغرافیة والخصائص
 موروثاتھ بعض على الوقت ذات في ویحافظ اآلخرین تجارب من یستلھم بذاتھ قائًما كیانًا وجعلتھا
 لھا عربیةال الخلیج دول أنب القائل الرأي عن دوًما دافعتُ  وقد. التاریخ مرّ  على إلیھ انتقلت التي

 قریب عھدٍ  حتى التغییر یعارض ظلّ  ثقافي كیانٌ  فھي العربیة، الدول بقیة عن بھا تتفرد سماتٌ 
 بقاع شتى من المغتربین وتدفقَ  العالمیة، اإلعالم وسائط وانتشارَ  الدولي، التعلیم ظھورَ  شھد
 . المرأة وإشراك المجتمعات لتحدیث بعنایة مدروسة حكومیة سیاساتٍ  ووضعَ  ،العالم

 
 یمالتعل قطاعي في الرجل مع متساویة شبھ بفرص تتمتع الیوم الخلیج دول في المرأة إن

 اأداورً  تقلدتو القیادیة المناصب ولىوتت اإلنجازات تحقق نراھا أصبحنا ناأن والنتیجة والتوظیف،
 ھاف الشابات؛ من الجدیدة لألجیال إلھامٍ  ومصدرَ  بھ یُحتذى نموذًجا أضحت بل. وھناك ھنا ریادیةً 
 مع مساواةال قدم على الحدیثة الدول بناء في لتسھم وتناضل القرار صنع مواقع تتسلم المرأة ھي



 القانونیةو الثقافیة العوائق لتخطّي تناور فنراھا بالتحدیات، حافلةٌ  أمامھا الطریق أن غیر. غیرھا
 الثقافة من نابعٌ  التحدیات ھذه وبعض. إلمكانیاتھا العنان وإطالق طموحاتھا تحقیق أجل من

 ومن ة،العامل المرأة تجاه للمجتمع بیةلالس النظرة ومن دونیة، نظرةً  للمرأة تنظر التي الذكوریة
 التقلیدي مالمفھو ترویج في البعض استمرار ومن ونشاطھا، حركتھا من تحدّ  التي الثقافیة القیود
 . وجھ أكمل على تحمیھا التي والتشریعات القوانین غیاب ومن والرجل، المرأة لدور

 
 محركات من أساسي محركٌ  أنھنّ  إال ،محدوًدا یزال ال القرار مواقع في السیدات عدد أن صحیحٌ 
 تعیینبال سواءٌ  العدد، ھذا زیادة فإن ولذلك. الجندرة قضایا من بھا یتصل وما االجتماعیة العدالة
 مشاریع في عامالتٍ  من النساء، جمیعُ  النساء، تتلقاھا أن یمكن ھدیةٍ  أجمل ھي االنتخاب،ب أو

 زمن أو السلم زمن في أّمیات، أو ومتعلمات وأرامل، ومطلقات، وأّمھات، المكاتب، أو اإلنتاج
 في المشاركة ثم ومن التصویت حق المرأة اكتسابَ  السیاسة ساحاتُ  شھدت وقد .الحرب

 ضویةع وشغل البلدیة، االنتخابات وخوض الوزاریة، المناصب وتسلّم البرلمانیة، االنتخابات
 الكویت في وستجدون وفاعالت، شجاعاتٌ  لكنّھن قلیالً، عددھن یكون قد. الشورى لسامج

 . ذلك على تدلّ  ناصعةً  نماذجَ  وُعمان

 
 أنھ قینی على وأنا ،األھمیة بالغ بحثیًا مجاالً  السیاسة میدانِ  في الخلیجیة المرأة دورُ  أضحى لقد

 لتعمقوا المطروق غیر المجال ھذا في للخوض المشاركین طالبالو باحثینال من عدًدا سیستھوي
 یرغ والحصار الراھنة الخلیجیة األزمة تأثیر دراسةُ  مثالً  تتم أن المشّوق من ولعلّ . دراستھ في

 نم عّززت جدیدة بطرقٍ  الخلیج في السیدات تسییس على قطر على العادل وغیر الشرعي
 إبراز في القطریة المرأة دورُ  یكون فقد اآلخر الموضوعُ  أما تباعدھن؛ من عّمقت أو تقاربھن
 ةالوطنی اللُحمة بناءِ  في ھادورُ  وكذلك الحصار، أزمة خالل الدولیة الساحة في قطر دولة مكانة

 لقطریةا المرأة نجاح على مثالین أنصعُ  أما .والفنون الثقاقة خالل من للوطن الوالء رىعُ  وتعزیزِ 
 دىل الدائم قطر دولة مندوب ثاني، آل سیف بنت علیاء الشیخة سعادة فھما الوطن حدودِ  خارجَ 
 وأما القطریة، الخارجیة وزارة باسم الرسمي الناطق الخاطر، لولوة وسعادة المتحدة، األمم

 ینال مثالأ المبدعات القطریات الفناناتِ  من علیھا أدلّ  ولیس فكثیرةٌ  الوطن داخل من األمثلةُ 
 .، جمیلة ال شریم، منى بوجسوم، مریم المال، وغیرھنيالعال

 

	



 ىعل قراراتُھنّ  تؤثر اللواتي القرار، مواقع في السیدات من نتوقع ماذا ھو المطروح السؤال
 في لنساءا فئات مختلفَ  یُمثّلن أن نتوقع! منھن الكثیر نتوقع إننا ونساًء؟ رجاالً  بأسره، المجتمع
 متات؛والصا المھّمشاتِ  صوتَ  یكنّ  أن نتوقع إلیھا؛ ینتمین التي المجموعاتِ  فقط ولیس بالدھن
 دىل قطریة إمرأة كل یمثلن أن نتوقع ؛ الفرص تكافؤ یضمن بما المرأة یناصرن أن نتوقع

  .اللذین ال یعلموا بالضرورة ما تواجھھ المرأة كأمرأة الذكور من القرار صانعي زمالئھن

 
 ةالقطری المرأة واحتفلت للمرأة، السیاسیة للمشاركة جدیدة حقبةٍ  بدایة 2017 العام شّكل لقد

 أن الطالع ُحسن ومن عضویتھ، في بارزات قائداتٍ  أربع تعیین عبر الشورى مجلس بدخولھا
 یكون أن كذلك شرفًا ویزیدنا. المفتاح ھند الدكتورة إنھا االحتفالیة، ھذه الیوم تشاركنا إحداھنّ 
 من ةالخروصی ناشئة المھندسة وسعادة الشقیقة، الكویت دولة من أسیري غدیر الدكتورة بیننا
  . الشقیقة عمان سلطنة

 

 للجمیع نتمنىو. بالمرأة احتفالیتنا في معنا بالمشاركة لتفضلكم عمیق بامتنان نشعر إننا ختاًما،
 .  للمرأة اسعیدً  اعالمیً  ایومً 

                   


