
 

		شریم	ال	حوریھ	–	لمرأةل	العالمي	یومال	خطاب 	
	
	
	وليالد	الدوحة	لمعھدِ 	التنفیذیةُ 	المدیرةُ 	المالكي،	نور	الفاضلةُ 	

	العلومِ 	ةِ لكلی	المؤسسةُ 	العمیدةُ 	،المالكي	ملأ	الدكتورةُ 	الفاضلةُ 	لألسرة،
	،السعادةِ 	صاحباتِ 	،خلیفة	بن	حمد	بجامعةِ 	واالجتماعیةِ 	اإلنسانیةِ 

	هللا	ورحمةُ 	علیكم	السالمُ 	،األعزاء	ناضیوفَ 	،الفاضالتُ 	الدكتوراتُ 
	.		ھوبركاتُ 

	
	اإلنسانیة	العلوم	لكلیة	شكري	عن	عربَ أُ 	أن	البدایة	في	أودُّ 

	لألسرة	الدولي	الدوحة	ولمعھد	خلیفة	بن	حمد	بجامعة	واالجتماعیة
	.	المناسبة	هھذ	في	مامكمأ	التحدثِ 	فرصةَ 	إلعطائي

	
	يف	بالمرأةِ 	العالمُ 	یحتفلُ 	عام	كل	من	سرما/ذارآ	من	الثامنِ 	في		

	المجتمعِ 	في	المرأةِ 	دراساتِ 	برنامجِ 	في	نحن	ماأ	،العالمي	ھایومِ 
	ھو	لنا	بةِ بالنس	یومٍ 	فكلُ 	واالجتماعیة	اإلنسانیة	العلوم	بكلیة	والتنمیةِ 

	.	المرأة	یومُ 
		

	ھنعراقِ أو	ھندیانِ أ	اختالفِ 	على	العالمِ 	بنساءِ 	حتفىیُ 	الیوم	ھذا	في
	اكزً ومرت	،نبیلةً 	قیمةً 	االختالفُ 	فیصبحُ 	ھن،وتجاربِ 	ھنولغاتِ 

	دیةِ االقتصاو	السیاسیةِ 	المرأةِ 	حقوقِ ب	الوعي	لنشرِ 	اوبابً 	،احضاریً 
	المرأةَ 	تمسُّ 	ھامةٍ 	مواضیعَ 	شةِ مناقو	للحوارِ 	وفرصةً 	،والمجتمعیةِ 
	.	قائقد	بعد	النقاشیةِ 	ةِ الحلق	في	المجالُ 	لھ	سیتسعُ 	ما	وھذا	،والمجتمع
	
	أھمِّ 	من	عدُّ یُ 	قرارٍ 	صدورِ 	بعد	الیومِ 	ھذا	في	نجتمعَ 	نْ أ	نایسرّ و	

	اسیاسیً 	ھاشراكُ إ	وھو	،المرأة	حقِ 	في	الدولةُ 	اتخذتھا	التي	القراراتِ 



	لعام	��	رقم	میريُّ األ	القرارُ 	صدر	فقد.	البالد	في	تغییرٍ 	كصانعةِ 
	،الشورى	مجلس	عضویةِ 	في	قطریاتٍ 	نساءٍ 	ربعِ أ	بتعیینِ 	����
	امرأةٌ 	ھنّ بینِ 	منو	،الدولةِ 	في	االستشاریةِ 	اتِ ئالھی	ھمِّ أ	من	وھو
	ھند	بالفاضلةِ 	معي	نَ بْ رحّ تُ 	أنْ 	أرجو.	الیوم	ھابحضورِ 	انَ تْ فَ شرَّ 

	لتيا	القرارات	ھمأ	من	عدُّ یُ 	القرارُ 	ھذا).	تصفیق(	المفتاح	عبدالرحمن
	التحسینِ 	مسیرةِ و	القرارِ 	اتخاذِ 	عملیةِ 	في	المجتمعِ 	نصفَ 	كُ رِ شْ تُ 

	ولكنْ 	،طفق	النسائيَّ 	العنصرَ 	مثلینَ تُ 	ال	نتِ أف	؛البالد	في	والتطویرِ 
	وتص	وترسلین	تمثلین.	تغییرال	و	اإلصالح	صوتَ 	ایضً أ	مثلینتُ 

	المعلمة	صوت	القاضیة	وصوت	السفیرة	صوت	العاملة،	المرأة
ً 	ویطالبن	لھم	صوت	ال	من	صوت	ذلك	من	واالھم 	یوم	بعد	یوما
	وذات	الیتیمة	حق	االرملة،	وحق	المطلقة،	كحق	،حقوقھن	بأبسط
	افھنیئً .	ورجال	نساء	جمیعاً،	عاتقنا	على	واجب	اإلصالح	.اإلعاقة

	.بكِ 	لنا	ائً یوھن	،كِ نجاحِ 	على	لكِ 
	
	ھتْ رضَ فَ 	الذي	الجائرِ 	الحصارِ 	بعد	اوتحدیدً 	،خیرةِ األ	اآلونةِ 	في		

	یقلُّ 	ال	ابارزً 	ادورً 	القطریةُ 	المرأةُ 	لعبت	،لھا	مجاورةٌ 	دولٌ 	قطر	على
	ھدافِ األ	فشالِ إو	الحصارِ 	لھذا	التصدي	في	الرجلِ 	دورِ 	عن	أھمیةً 
	ةُ الشیخ	السمو	صاحبةُ 	ذلك	على	مثالٍ 	وخیرُ 	.ھخاللِ 	من	تْ یكَ حِ 	التي
	نْ مِ 	ولعلَّ 	،ھانجازاتِ إ	حجمَ 	بأسره	العالمُ 	یعرفُ 	التي	ناصر	بنت	اموز
	فلٍ ط	مالیینَ 	عشرةِ 	لتعلیمِ 	ھاجھودِ 	بفضلِ 	فرصٍ 	من	ھتْ احَ أتَ 	ما	ھاأبرزِ 

	أنْ و	ھاصوتِ 	إلیصالِ 	حُ مَ طْ تَ 	اةٍ تف	لكلِ 	قدوةً 	تْ فباتَ 	،العالم	حول	وطفلةٍ 
	.	اوعالمیً 	امحلیً 	،والخارجِ 	الداخلِ 	في	تغییرٍ 	صانعةَ 	نَ وتك
	

	:)حلب	میرِ أ(	دانيمَ الحَ 	الدولةِ 	سیفِ 	والدةِ 	رثاءِ 	في	المتنبي	قال	كما
	

	فَقَْدنا	كَمنْ 	النّساءُ 	كانَ 	ولو



	الّرجالِ 	على	النّساءُ 	لفُّضلَتِ 
	َعیبٌ 	الّشمسِ 	الْسمِ 	التّأنیثُ 	فما
		للھاللِ 	فْخرٌ 	التّذكیرُ 	وال
	
	
	

	المجتمعِ 	في	المرأةِ 	دراساتِ 	بماجستیر	االلتحاقَ 	قررتُ 	عندما
	نب	حمد	جامعة	في	واالجتماعیة	اإلنسانیة	العلوم	بكلیة	والتنمیةِ 
	برنامجٍ 	لىإ	الحاجةِ 	حول	التساؤالتِ 	من	العدیدُ 	جاءتني	خلیفة،
	ھو	المسارَ 	ھذا	نّ أ	قبیلِ 	من	التعلیقاتِ 	من	العدیدَ 	سمعتُ و	،مماثلٍ 

"	ھاحقوقِ 	كافةَ 	المرأةَ 	أعطى	قد	اإلسالمَ "	نّ أ	أو	،الإ	لیس"	موضة"
	في	فعالً 	سأنجحُ 	وھل	الواقِع،	أرضِ 	على	ھاحقوقِ 	لدراسةِ 	الحاجةُ 	فما
	لىإ	دفعتني	التي	ھي	التساؤالت	ھذه	ولكنّ 	؟یجابيٍ إ	تغییرٍ 	حداثِ إ

	ةَ فرصال	لي	أتاحَ 	وبالفعل	،البرنامج	بھذا	االلتحاقِ 	على	اإلصرارِ 
	فیھ،	تعیشُ 	الذي	المجتمعي	طارِ واإل	العربیةِ 	المرأةِ 	حالِ 	لدراسةِ 
	ينحَ نَ مَ 	كما	،الحلولِ 	عن	والبحثِ 	الناقدةِ 	للدراسةِ 	مجاالً 	أمامي	وأفسحَ 
	نساءُ 	بھا	تحظى	التي	اإلیجابیاتِ 	على	التركیزِ 	فرصةَ 	أیًضا
َ 	ھا،وإبرازِ 	نااتِ مجتمع 	نْ مَ 	مع	والحوارِ 	لحدیثِ ل	ناًخامُ 	لي	وھیّأ

	محامینَ ل	للوصولِ 	اطریقً 	لي	ومھّدَ 	،ھانفسَ 	االھتمامات	شاركننيیُ 
	،اتٍ أمیّ و	،راملَ وأ	،مطلقاتٍ و	،قضاةٍ و	،قرارٍ 	صناعِ و	،ومحامیاتٍ 

	ساءٍ ن	سبعِ 	على	التعرفِ 	فرصةَ 	لي	أتاح	كما.	المجتمع	شرائحِ 	وكافةِ 
	لبحثِ ا	شغفَ 	شاركننيیُ 	،البرنامجِ 	في	يزمیالت	خلیجیاتٍ و	قطریاتٍ 

	.االستكشافِ 	ولذةَ 
	

	
	امرأة	ولكل	قطریة	امرأةٍ 	لكلِ 	المجدُ :	أقولَ 	أنْ 	الإ	نيعُ سَ یَ 	ال	ا،تامً وخِ 

	تلكل	فلسطین،	في	الظالم	االحتاللَ 	تقاومُ 	التي	المرأة	تلكل	،عربیةٍ 



	تلكلو	سوریا،	في	شعبھا	وحریة	وحریتھا	وطنھا	عن	تدافع	التي	المرأة
	لىا	أقرب	وانتن	عام	وكل.	جندریة	أنماط	من	بھ	تْ غَ بِ صُ 	ما	تقاومُ 	التي

	.	الحریة
	

	.مكُ استماعِ 	سنِ لحُ 	اشكرً 

 
	


