
األميرة ريما بنت بندر

تتحضّر إلبراز اإلبداع العربي

للسنة التاسعة على التوالي

بعد أن تعهدت »تكريم « اإلضاءة على اإلبداع العربي لتبرز الوجه الحضاري لعالمنا رغم قتامة المشهد، سنة تلو األخرى 
تشدّد على التزامها بالوعد مؤكدًة حرصها على إظهار صورة إيجابية جميلة للعالم العربي وسط األزمات والتشنجات التي 

تعصف بالعالم.
 كارين اليان ضاهر

انطالقًا من ذلك، التأم المجلس التحكيمي الدولي 
للمبادرة الختيار الفائزين لدورة هذا العام، والذين 
سيتم اإلعالن عن أسمائهم في حفل سيُقام، للسنة 
السابع عشر من شهر  التوالي، في  التاسعة على 
تشرين الثاني/نوفمبر المقبل في دولة الكويت. علمًا 
أن المجلس التحكيمي يتألف من د. عاكف المغربي 
والشيخ صالح التركي والمهندس رياض الصادق 
والشيخة بوال الصباح واألميرة علياء الطباع ود. 
أحمد هيكل والشيخة هال آل خليفة والسيد رجا 
خالد  والسيد  جنبالط  ن��ورا  والسيدة  صيداوي 
جناحي ود. فريدة العالغي ود. الياس جويني ود. نهى 
الحجيالن والسيد عزيز مكوار. وقد تال االجتماع 
حفل ضخم ُأقيم في العاصمة الفرنسيّة، باريس، 
تم خالله تكريم البروفيسور المصري-البريطاني 
السير مجدي يعقوب تقديرًا إلنجازاته في مجال 
الحفل،  بداية  قبيل  اإلنسانية.  واألعمال  الطب 

ُأقيمت ندوة بعنوان "القيادة في زمن الصعوبات" 
أدارتها إعالمية الCNN هالة غوراني وشارك فيها 
كل من األميرة ريما بنت بندر والصناعي كارلوس 
غصن. عن تجربتها الرائدة في العمل االجتماعي، 
أشارت األميرة ريما بنت بندر بالقول: »وُضعت في 
بيئة تجارية سمحت لي باختبار مجموعة مختلفة 
من األشخاص بطريقة أكبر مما لو بقيت في قوقعة 
المشاريع  تعمقت في عالم  أميرة. من هنا  كوني 
االجتماعية وأدركت أن أهم المصاعب قد ال يكون 
حربًا أو صراعًا، إنما تغيير اجتماعي يجب حدوثه 
«. وأضافت مؤكدًة حرصها على إشراك المرأة في 
العمل بالقول: »ُخصصت حصص في كل الشركات 
للنساء ليتم ضمّهن الى القوى العاملة. لكن ما يجب 
معرفته أن المسألة ككوب ماء، يجب إزال��ة شيء 
إلضافة شيء آخ��ر. في هذه الحالة، علينا إزالة 
الذكور من القوى العاملة، ومنهم من أتوا إلينا من 

الفلسطينية. فسألت  سوريا واألردن واألراض��ي 
وزير العمل السعودي »إلى أين سيذهبون اآلن؟ إلى 
أين نبعدهم بعدما أمضوا 15عامًا يبذلون الجهد 
والعرق والدم في سبيل تطوير هذا البلد؟... فرحت 
كثيرًا لكل امرأة سعودية حازت اليوم فرصة عمل، 
لكن في الوقت نفسه شعرت بألم عميق لكل رجل 
شرق أوسطي اضطر إلى مغادرة بلدي ألنه كان 
يعمل على تطوير البالد« . كما تحدّثت األميرة عن 
الصعوبات التي واجهتها كامرأة سعودية في العمل: 
»في الدقائق ال 15 األولى من كل يوم، خالل األسبوع 
60 رجاًل  األول من عملي، يجتمع ما ال يقل عن 
قائلين »من هي هذه المرأة؟ أين تذهب ببناتنا؟ 
هل ستقضي على األعراف واألخالق؟ ُصعقت بأن 
الناس أنفسهم لم يفكروا أنني هنا للمساعدة، ولم 
يأتِ ذلك إال الحقًا، لكن األمر كان متعبًا وأّثر فيّ 

كثيرًا، ولم أتوقع ردود الفعل هذه أبدًا«.
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