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.. ومع مدير عام اليونسكو أثناء توقيع إحدى املبادرات جولة للشيخة موزة في أسواق دمشق القدمية مع زوجة الرئيس السوري أسماء األسد

شيخة التعليم.. إشراقة مضيئة للمرأة الخليجية
موزة بنت ناصر المسند

الحوار األول
في أول حوار للش���يخة موزة 
مع الصحافة القطرية عام 98 
أبدت رأيها بكلمات مختصرة 

بقضايا عديدة:
قضية تهمك اآلن؟

قضية التعليم.
الكرسي؟

ال يعنيني.
السلطة؟

أجهل ممارستها.
التسيب الوظيفي؟

جت���ب  خطي���ر  م���رض 
محاصرته.

التحضر؟
الفك���ري املنضبط  االنفت���اح 

والتوازن النفسي.
السياسة؟

شربناها بامللعقة منذ الصغر.
أحالمك اإلنسانية؟

عربي���ة  بصح���وة  أحل���م 
إسالمية.

الديبلوماسية؟
مصداقية.

املال؟
في حد ذاته ال ميثل في حياتي 

قيمة.
الواسطة؟

العال���م  متفش���ية بامت���داد 
العربي.

البيروقراطية؟
العتي���دة  أح���د املوروث���ات 

الصدئة.
الدميوقراطية؟

احلياة.
شخصية نسائية تلفت نظرك؟

شخصية املرأة املتوازنة.
الوفاء؟

شعور عصي على التصنيف فهو 
إما أن يكون أو ال يكون.

وجه يعيش في ذاكرتك؟
وجه أبي الذي علمني قيمة العلم 
والشجاعة وزرع في وجداني 

معنى حب الوطن.
اعتراف؟

أقول للرجل األب والزوج لو لم 
تكن لم أكن.

الصحافة؟
ضمير املجتم���ع وأداة لضبط 

احلياة الدميوقراطية.
الشجاعة؟
السلوك.
احلرية؟
احلق.

االنتماء؟
العطاء.
الوطنية؟

يجب أن نربي أبناءنا عليها.
الغضب؟

حالة تنتابني أحيانا.
متى؟

عند الشعور بالظلم.
املكياج؟

جميل عندما يك���ون خارجيا 
فقط.

جامعة قطر؟
مصنع أجيال املستقبل.

التربية؟
علم وصنعة.

العال��م  ف��ي  األطف��ال  برام��ج 
العربي؟

ال توجد.
برامج الطفل في قطر؟

تدخل في التصنيف نفسه.
»أوام��ر من فوق« م��ا رأيك في 

هذه الكلمة؟
تهرب من املسؤولية.

توجيهاتك ألم أس��رة بها ش��اب 
مدمن؟

يجب احتواء ذلك الشاب احتواء 
إنس���انيا والبحث عن أسباب 

املشكلة.

»إن التغي���ر هو الثابت الوحيد.. إننا نرى بأم أعيننا فصول الس���نة 
تتقلب ونراقب الطبيعة تتعرض لتحويالت غامضة ونش���اهد كوكبنا 
يتغير أمام ناظرينا، فإن كان التغير عملية طبيعية بهذا الشكل فلماذا 

نخشاها إلى هذا احلد؟!«.
 بتلك الكلمات الصادقة وغير التقليدية دعت الشيخة موزة بنت 
ناصر املس���ند خلوض غمار التغيير لألفضل مجتمعيا فجس���دت 
اإلشراقة املضيئة للمرأة القطرية والنموذج األروع للمرأة اخلليجية، 
واإلطاللة املش���رقة للمرأة العربية، وجنحت في بث روح جديدة 
كانت النبتة األولى التي أينعت وأثمرت فشكلت منوذجا للخائفني 
من التغيير على حد تعبيرها، فس���ارت على هدى ونهج اآلباء 
واألجداد وامنا بإحياء التقاليد احلية وبث حياة جديدة في روح 

التقاليد البشرية لتواكب تطور احلياة وتقدمها.
عالية الهمة والثقافة، طموحاتها ال حتدها حدود، نشاطاتها 
وإجنازاتها أكبر من أن حتصى، حتتضن مشاريعها اخلالقة 
وتدعمها حتى تراها منجزة وماثلة أمام ناظريها، كتلة متوقدة 
من احليوية تنتقل من مؤمت���ر الى آخر من قارة إلى أخرى 
حاملة في جعبتها مهم���ة صناعة جيل قطري جديد يحاكي 

العالم بالتطور والعلم واحلداثة والرقي املمزوج باألصالة.
ال يعرف التعب طريقا لهامة كالشيخة موزة، إذ ال تكتفي 
بوضع األفكار الرائدة، بل تتخذ أيضا دورا في عمليات البحث 
والتخطيط املفصلة الالزمة لتنفيذ تلك األفكار. وعندما يتم 
إطالق املشاريع، تزور سموها بشكل منتظم املؤسسات وتقوم 
بدور فعال في تقدمي املشاريع لتحافظ على حلقة وصل حيوية 
بني املبادرات. وتؤسس شبكة من االفراد واألقسام التي تتشارك 

في املعرفة وتوفر ردود الفعل.

الهدف األسمى

فضاءات العلم هو املكان األرحب لها إذ وضعت نصب أعينها 
هدفا أسمى هو جعل قطر وطنا محصنا بالعلم ألنه السد املنيع 
الذي يحمي الدوحة، وذلك بتش����جيع وتكليف ودعم من سمو 
أمير دولة قطر الش����يخ حمد بن خليفة، فالتعليم عندها ليس 
ركيزة من ركائز الدميوقراطية فحسب بل إن الدميوقراطية تشكل 
ركيزة من ركائز التعليم، ففي غياب مواطنني متعلمني راغبني 
في املشاركة في شؤون بالدهم يستحيل ان تنمو الدميوقراطية 

وتزدهر.

النظرة الثاقبة

فبنظ����رة ثاقبة منه����ا عملت 
على تعبيد درب قطر التعليمي 
ال����ذي يقوده����ا ال����ى التنمية 
التراث  والدميوقراطية وحفظ 
والثقافة، اذ مت إجناز+ سلسلة 
من التغييرات التعليمية اجلذرية 

لتشمل جميع املستويات ابتداء من 
التعليم االساسي مرورا باملرحلتني 
االبتدائية والثانوي����ة وانتهاء 

مبؤسسات التعليم العالي.

الدرب الجديد

فبإميان وارادة وعزم ومبعاونة من 
سمو امير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة 
جنحت الشيخة موزة في رسم معالم الدرب 
التعليمي اجلديد مركزة على اربعة محاور هي 
االنظمة التعليمية االبداعية وحتصيل التعليم 
باالستناد ملعايير اجلودة والتحالفات الدولية 
وتنوع اخليارات واالنظمة فكس���بت الرهان اذ 
مت تدشني املدينة التعليمية في عام 2003 والتي 
تشكل منوذجا جلامعات املستقبل مبا تتضمن من 
فروع ألشهر اجلامعات العاملية وذلك بهدف تأمني 
ارقى برامج الشهادات العلمية واطالق مشاريع 

بحثية واجتماعية عديدة.

العالمية

لم تكتف الشيخة موزة بالنجاحات احمللية 
حيث طرقت الباب التعليمي العاملي عندما عينتها 
اليونس���كو عام 2003 مبعوثا خاصا للتعليم 
االساسي والعالي لتروج للعديد من املشاريع 
الدولية الهادفة الى حتس���ني مستوى التعليم 
وجعله متواف���را في مختلف انحاء العالم كما 
اسست مشروعا يرمي الى تطوير استراتيجية 
جديدة حول التعليم في وضعية النزاعات في 
فبراير 2009 اضافة الى تكوينها فريقا خاصا 

من بني اعضاء مكتبها لالهتمام بهذه القضية، 
والنها مؤمنة بأهمية التعليم وباضطالعه بدور 

اساسي في هندسة مستقبل املجتمعات اسست عام 
2003 الصندوق الدول���ي للتعليم العالي في العراق 

العادة اعمار مؤسسات التعليم العالي هناك.
كما اطلقت من لندن الش���هر املنصرم دار بلومزبري - 

مؤسسة قطر للنش���ر وهي مؤسسة شقيقة لدار بلومزبري 
البريطانية العربية وهي أول دار نشر عاملية لقطر تقوم بإنتقاء 
نخبة النواب���غ واملوهوبني من أجيال املؤلفني والكتاب العرب 
لتوفر لهم فرصة نشر وتوزيع مؤلفاتهم وكتاباتهم في العالم 

بأسره.

دوحة الخير

فاملبادئ اجلديدة التي غرستها الشيخة موزة وحطمت فيها 

احلواجز وانطلقت فيها من دوحة اخلير واالصالة الى رحاب العالم ما كان لها ان 
تكون اال بدعم ومساندة سمو امير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

فمن مدينة تعليمية تعتبر مفخرة لدولة قطر حكومة وشعبا ومنارة خليجية 
عربية ينهل منها كل طالب علم ومعرفة الى مركز السدرة للطب والبحوث والرامي 
لبناء مركز طبي اكادميي وفقا الرقى املعايير العاملية الى املجلس االعلى لش����ؤون 
االس����رة الى اطالق مركز اجلراحة الروبوتية الى غيرها م����ن االفكار الرائدة ذات 

التخطيط املتقن واالشراف العالي من سمو الشيخة موزة.

جوائز عالمية

وما جوائز التقدير التي نالتها اال اشارة وداللة على عدد املهام واالعباء التي 
تضطلع الش���يخة موزة بها وتقديرا جلهودها في كل مجاالت العلوم االنسانية 
وحوار الثقافات بني األمم واهتمامها بدور الشباب حيث نالت جائزة التقدير على 
تلك اجلهود من احد اهم مراكز البحث العلمي في مجال العلوم االنسانية ورسم 
السياسات هو معهد »تشام هاوس« في بريطانيا، ولم تكن الوحيدة املرشحة وامنا 
كانت من بني اش���هر القادة الذين خدموا في مجال السياسة والعالقات الدولية، 
منهم على سبيل املثال كوفي عنان االمني العام السابق لالمم املتحدة وآخرين ال 
يقلون اهمية عن الس���يد عنان، مثل املرشح السابق للرئاسة االميركية آل غور 
ورئيسة ليبريا ايلني سيرليف وغيرهم من الوجوه العاملية البارزة. كما جاءت 
من بني 25 شخصية للقادة االكثر تأثيرا في املجال االقتصادي في الشرق االوسط 
بحسب مجلة التاميز اللندنية واستحقت جائزة »روح القيادة« التي منحتها لها 
مؤسسة افضل االصدقاء االميركية اعترافا مبا حققته في مجال النهوض بحياة 
ذوي االحتياجات العقلية والفكرية التي تتطلب ان نتعلم منهم الكثير، كما تعبر 

عن ذلك خصوصا من ناحية القدرة على الثقة بالنفس ملواجهة الصعاب.
امليادين اجلديدة التي فتحتها الشيخة موزة أهلتها الن تكون ايضا ضمن قائمة 
اقوى النساء في العالم والتي تصدرها مجلة فوربس اذ حلت السيدة االولى في 

قطر في املرتبة ال� 78 بني ابرز الشخصيات النسائية العاملية.

أيادي الخير

ولم تغفل سمو الشيخة موزة عن أبنائها املعاقني فشرفتهم بدعم أنشطة املعاقني 
ورعايتها كما سعت إلنشاء جمعيات للصم والبكم وقامت سموها بافتتاح معهد 
النور للمكفوفني ليتولى رعايتهم وإعادة تأهيلهم، وحتت رعايتها الكرمية مت اإلعالن 

عن تشكيل اللجنة الوطنية لذوي االحتياجات اخلاصة في يونيو عام 1998.

إطالق المبادرات

إجنازات املجلس األعلى لشؤون األسرة والتي تضطلع سمو الشيخة موزة 
برئاس���ته عديدة إذ أطلق���ت العديد من املبادرات ودعم���ت الكثير من البرامج 
للمساعدة في بناء أسر قوية وتزويدها بالوسائل االقتصادية 
واالجتماعية التي تس���اعدها عل���ى النمو واالزدهار، 
وتعمل ه���ذه البرامج على توفير الرعاية والفرص 
ألبناء املجتمع األشد احتياجا، وهم األطفال، وذوي 
االحتياجات اخلاصة وكبار السن، اضافة الى حتسني 

معايير الرعاية الصحية التي تقدمها الدولة.
ومببادرة منها مت تأسيس بعض املنظمات 

ملساعدة األسر، ومنها:
< معهد النور للمكفوفني

< مؤسسة قطر لرعاية املسنني
< مؤسسة قطر حلماية املرأة والطفل

< املركز الثقافي للطفولة
< مركز االستشارات العائلية
< مركز إعادة تأهيل الشباب

حفظ التراث

الت���راث والثقافة، امنا  الى  االنتماء 
يشكل ركنا أساسيا في أفكار ومشاريع 
وطموحات الش���يخة موزة. إذ ال تألو 
جهدا في احلفاظ على التراث من خالل 
مؤسس���ة قطر، حيث س���توفر املدينة 
التعليمية متاحف ومكتبات جديدة مع 
مجموعة رائعة من املخطوطات العربية، 
وفن اخلط العربي وستكون جميعها 
متاحة للباحثني ول��عامة الناس ايضا 
لت�����ضع ب���ني أيديهم م����جموعات 
نادرة من املؤل����فات ونتاجات الف�نون 
العربية.  ومببادرة شخصية منها، 
قامت بتمويل مشروع بحثي دولي 
لتوثيق تاريخ امل���رأة في منطقة 
اخللي���ج العربي ومس���اهماتها، 
ويس���رد املش���روع أبرز األدوار 
التي قامت بها املرأة عبر التاريخ 
سواء كان ذلك دينيا أو ثقافيا 
أو سياس���يا، فضال عن األدوار 
األخرى التي قامت بها ما قبل 

اإلسالم.

حالة استثنائية

فبأناقة غير متكلفة وشعر 
معقود الى اخللف بإيش���ارب 
أسود ومبالبس خليجية مصممة 
تصميما متقنا وبتواضع مثير 
لالعجاب تظهر زوجة سمو أمير 
دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة 
على شعب���ها وعلى العالم لتشكل 
حالة اس��تثنائية حظيت بشعبية 
جارفة في املجتمعني اخلليجي 
والعربي ولتستمر في عطاءاتها 

امل��تواصلة.

وجوه هذه الصفحة
شخصيات عربية تخطت بنجاحاتها وإجنازاتها 

حدود الوطن العربي لتصل الى العالم،
فكانت صفحة »عرب بإجنازات عاملية«.


