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الحـوار

خالل 5 سنوات 
سيكون القرار 
االقتصادي والسياسي 
للمرأة فاعاًل في ظل 
تطور التشريعات 
والمواثيق الدولية 

»المرأة في االقتصاد« 
ال يعكس قصص نجاح 
بل جانب الطاقة 
االقتصادية عند المرأة 
وقوتها االقتصادية 
والجانب المهني لها 

غادة بلوط: تفّهم الرجل الكويتي لقدرات المرأة الكويتية 
وإمكانياتها وراء إسهاماتها في الشأن االقتصادي والسياسي 

من حيث العرف والتقاليد فاملرأة في لبنان مازالت 
ال تأتي الى الندوة النيابية إال عبر الش����هادة او 
االخ او ال����زوج او األب ه����ذا العرف هو احلائل، 
فالقوانني ال حتول دون تواجد املرأة وفاعليتها 
اقتصاديا وسياسيا لكن العرف االجتماعي يبقى 

العائق الوحيد.
العرف هو الذي يحكم ويضيق من دور املرأة 
على عكس القوانني التي هي في تطور مس����تمر 
ولكن من3 الى 5 سنوات ستحرر املرأة من هذه 
األعراف مببادرة من املرأة وإصرارها على تفعيل 

قرارها.
ملاذا املشاركة االقتصادية للمرأة العربية مازالت 
دون املستوى املطلوب ومن أدنى النسب في العالم 

في حدود 10% فقط؟ 
العرف واملجتمع األبوي وهذه األعراف العربية 
ال شك أنها تلعب دورا في تقليص دور املرأة في 
مشاركتها االقتصادية ومن منطلق اإلحصائيات 
امليدانية، املرأة بدأت تنافس الرجل في أهم املراكز 
رغم انه على الصعيد الوطني غير ممثلة بحكم 
العرف، لكن إذا أخذنا القطاع املصرفي مثال فاملرأة 
ممثلة بنسبة تتراوح بني 50 و60%. كذلك قطاع 
التعليم والصحة والدراس����ات واألبحاث نفس 
الش����يء. فعلى صعيد الدورة االقتصادية املرأة 
العربية ممثل����ة بقوة لكن عل����ى صعيد القرار 
االقتصادي العرف مازال يحكم وجودها ويضعف 

حجم متثيلها.

المرأة في الكواليس

إلى متى س��تظل املرأة الفاعل االقتصادي داخل 
الكوالي��س، من منطلق املثل القائ��ل وراء كل رجل 

عظيم امرأة؟
من هذا املنطلق الذي يدير األسرة في الكواليس 
هي األم فاملرأة لم تستبعد عن القرار لكن قراراها 
داخل الكواليس في العائلة، فكل الدراسات أثبتت 
القدرة الذهنية للمرأة على االس����تيعاب وطاقة 

الصبر على االحتواء.
فنظرية املجتمع األبوي يجب أن تتغير وال اتفق 
مع من يطلق عليها نظرية املجتمع الذكوري الن 
هناك مجتمعات وصلت إلى مستوى ثقافي شطب 
فيه ه����ذا املصطلح »الذكوري« واعتمد مصطلح 
األبوي باعتباره يعكس فكرة احترام الرجل للمرأة 
والسعي إلى حمايتها وعدم حتميلها املشقة.و هنا 
اس����تحضر حوارا دار بيني وأحد نواب مجلس 
األمة منذ 8 س����نوات حيث قال »نحن ال نرفض 
فكرة مش����اركة املرأة في البرملان لكن ال نريد أن 
نحملها أعباء املشاكل النيابية« لكن اليوم نرى 
املرأة الكويتية ممثلة في البرملان واستطاعت أن 
تتخطى النظرية األبوية وتتوج قراراها السياسي 

مبشاركتها النيابية.
اعتقد ان املجتمع العربي خالل 3 سنوات أو 5 
سنوات سيتحرر من هذه األعراف والتقاليد الضيقة 
وس����تصبح املرأة مع تطور القوانني واملواثيق 
الدولية في س����لطة القرار وفي رأس احلربة في 

كل قرارات الدول العربية.
هل من يحكم العالقة في العمل بني الرجل واملرأة 

اليوم التنافس أو املنافسة؟
يجب أن تكون العالقة بني الرجل واملرأة يحكمها 
التنافس ال املنافسة إللغاء احلساسية فيجب على 
كل طرف سواء املرأة أو الرجل أن يتسابق على 
النوعية واجلودة في األداء ومن هذه التنافسية 

ستكون هناك تنمية اقتصادية.
إحساسك كإعالمية وأنت تُسألني ال تسألني؟

أحسست مبعاناة الضيف حقيقة لكن فرحت 
فعال بوجود إعالمي����ات مثقفات قادرات على أن 
تخاطب املرأة كضيف وكقوة فاعلة على صعيد 
القطاع الذي تنتمي إليه وقادرة على ان تخاطب هذه 

القوة من منطلق اكبر بأسئلة أعمق وأقوى.
واش����كر »األنباء« ألنها ش����ريك في البرنامج 

وتلعب دورا إعالميا كبيرا.

العربي  جانب الشباب 
من هن����ا كان للبرنامج 
صدى على صعيد الدول 
العربي����ة وعلى صعيد 
منظمة »أس����كوا« التي 
تبنت البرنامج وقامت 

بحفل اإلطالق.
وبرنام����ج »امل����رأة 
ف����ي االقتص����اد« ميثل 
أول برنامج اقتصادي 
متخصص يتناول دور 
املرأة بهذه الش����مولية 
والعمق. كذلك للبرنامج 
جلن����ة علمي����ة ضمت 
األمناء العامني للهيئات 
الراعي����ة ونخب����ة من 
الفعاليات االقتصادية 
والسياسية واالجتماعية 
على مس����توى لبنان والعال����م العربي وتترأس 

اللجنة رندى عاصي بري.
وكلف����ت كإعالمية للم����رة الثانية من جامعة 
الدول العربية بقمة الش����باب العربي نظرا ألنه 
ليس هناك قمة للش����باب العرب����ي، كانت لبنان 
ترأس الدورة ال�33 ملجلس الش����باب والرياضة 
العرب، كما ش����ارك في إط����الق البرنامج رئيس 
الدورة وزير الشباب والرياضة د.علي عبداهلل 
وكذلك عبد الرحيم النقي أمني عام احتاد الغرف 
اخلليجية الذين تبنوا البرنامج كواحد من مشاريع 

االحتاد لعام 2010.
من هن����ا كانت دعوة الغرفة الكويتية لنخبة 
من سيدات األعمال لتعزيز هذا البرنامج بالكويت 
ونتوقع مشاركة مهمة للكويت كذلك »البريتش 

كانسل«british council  مشارك في البرنامج.

المنبر الصحيح

نس��تطيع القول ان جناح برنامج��ك »املرأة في 
االقتص��اد« يعكس اهتمام العالم العربي بدور املرأة 
االقتصادي الس��يما ان أكثر م��ن راع دعم وجود 

البرنامج؟
صحي����ح الن املجتمع العربي بحاجة إلى هذا 
النوع من البرام����ج فهذا املجتمع عندما يقدم له 
املنبر الصحيح يتفاعل ويستجيب. فمن منطلق 
موقعي كإعالمي����ة ناجحة إذا لم تكن لدينا مادة 
قيمة مل����ا حققت هذا النجاح فامل����ادة مهمة جدا 

والسيما إذا كانت تالمس الواقع.
إذا انطلقن��ا من لبنان ما العوام��ل احلائلة دون 
متتعها بنسبة هامة في اإلسهام االقتصادي للمرأة 

رغم تفوقها علميا وثقافيا؟
املجتمع اللبناني ال يغرد خارج السرب العربي 

نقط����ة التواص����ل بني 
البرنامج وبني منظمة 
التجارة العاملية شاهدت 
التقاطع عند املرأة  هذا 
وكانت م����ن هنا فكرة 
هذه السلسلة التوثيقية 

االقتصادية.
أن����ا ال أبث قصص 
البرنامج  جناح عب����ر 
بل سلس����لة توثيقية 
اقتصادية لنعكس من 
الطاقة  خاللها جان����ب 
االقتصادية عند املرأة 
وقوته����ا االقتصادي����ة 

واجلانب املهني لها.
إلى س����ؤالك  ارجع 
املرأة  ف����ي  ما الحظته 
الكويتية ان الذي عزز 

دورها تفهم الرجل الكويتي لقدراتها وإمكانياتها 
وهذا يبرر وجودها وتربعها على هذه النس����بة 

العالية في إسهامها االقتصادي.
مل��اذا اختيارك لعن��وان »املرأة ف��ي االقتصاد« 
لبرنامجك وما مدى التفاعل الذي ش��هده البرنامج 

على مستوى لبنان والعالم العربي؟
كإعالمية اقتصادية متخصصة مت اختياري 
لقمة الكويت االقتصادية من جامعة الدول العربية 
وكذلك مت ترشيحي من قبل غرفة الكويت ملؤمترها 
اخلاص لرجال األعمال وس����يدات األعمال كانت 
بكل بساطة أول فكرة راودتني حينها دور املرأة 
في االقتص����اد وكانت كلمة م����ن القلب وانطلق 

البرنامج.
أما بالنسبة ملدى تفاعل البرنامج فأنا أؤمن بانه 
عند معاجلة مادة في العمق متس اكبر شريحة من 
املجتمع سيكون لها تفاعل السيما انه في اجتماعي 
األخير مع غرفة جتارة وصناعة الكويت تلقيت 
شكرا من سيدات األعمال على أن البرنامج أتاح 
الفرصة لهن للحوار ألول مرة مع الغرفة واقتراح 

إحداث جلنة لسيدات األعمال داخل الغرفة.
فالهدف من البرنام����ج كان إيصال رأي املرأة 
وإلقاء الضوء على قدرات املرأة العربية ألنها متلك 
قدرات ال تضاهيها ال قدرات الرجل العربي وال املرأة 
األجنبية، مع احترامي لها، وال الرجل األجنبي الن 
املرأة العربية بطبيعتها سيدة مناضلة ومساعدة 
للرجل في العمل فهي سيدة أعمال دون أن تسمى 

وهي سيدة أعمال ما وراء الكواليس.
البرنامج يعكس دور سيدات األعمال العرب 
كقوة اقتصادية اجتماعية فاعلة من هنا تطرق 
البرنامج إلى التنمية املستدامة في عاملنا العربي 
من خالل تعزيز الطاقة اإلنتاجية الفاعلة للمرأة إلى 

هناك م��ن يقول ان امل��رأة مهمش��ة اقتصاديا 
ومفعلة سياس��يا على مستوى العالم العربي إلى أي 

مدى يصح هذا القول؟
بعد خبرتي كإعالمية في االقتصاد املتخصص 
وبعد س����نتني من برنامجي احلال����ي »املرأة في 
االقتصاد« اعتقد ان جزءا من هذا التهميش يقع على 
عاتق املرأة واجلزء اآلخر على العرف االجتماعي 

في دولنا العربية.
لذلك أرى أن املرأة ليس����ت مهمشة اقتصاديا 
فقد أثبتت وجودها بقوة والدليل على ذلك اننا 
خالل املؤمترات الدولية نشاهد مؤسسات رائدة 
في القطاع اخلدمي على أنواعه تتوالها سيدات 
أعمال ولكن القرار االقتصادي للحكومات ال تشارك 
فيه امل����رأة كفاعلة على ارض الواقع وهذا يعود 
إلى ما ذكرت سابقا إلى العرف االجتماعي وكذلك 

التشريعات في دولنا العربية.
اما على الصعيد السياسي فمازال متثيلها ضيقا 
ولكن االتفاقيات الدولية السيما التجارة العاملية 
واتفاقيات الشراكة األوروبية املتوسطية تفرض 
تطوير وتعديل القوانني والتشريعات التي تتالءم 
مع نظام السوق املفتوح كما ان عالم التكنولوجيا 
س����اعد على خروج املرأة إل����ى العالم من خالل 
االنترنت حيث انها من بيتها تعقد أهم الصفقات 
التجارية من هذا املنطلق ليست مهمشة اقتصاديا 
وإمنا واقعها على صعيد القرار االقتصادي وتنفيذ 
القرار مازال محدودا ولكن مع 
االتفاقات الدولية ونهضة النساء 
الالتي  ونخبة سيدات األعمال 
أصبحن يعلمن ما سيطالنب به 
عن طريق التشريعات أصبحت 
املرأة تعرف ماذا حتتاج لتكمل 
دوره����ا االقتص����ادي وتدع����م 
التشريعات  قرارها عن طريق 

الدولية.
واعتقد انه خالل 5 سنوات 
سيكون القرار االقتصادي للمرأة 

فاعال وكذلك السياسي.

اإلعالم المتخصص

م��اذا ميكن لإلع��الم العربي 
أن يقدم��ه ليفع��ل دور املرأة في 

احلياة االقتصادية؟
أن يتفهم قيمة املرأة العربية 

التي بحاجة إلى اإلعالم املتخصص الهادف.
أنا أتأس����ف فعال حني أشاهد إعالمية مازالت 
تسأل املرأة عن التحديات التي تواجهها ك�»امرأة«؟ 
وهي سيدة أعمال ناجحة ومتثل دولتها في اكبر 
احملافل الدولية وتعقد صفقات جتارية مهمة وفي 

اآلخر تسأل مثل هذا السؤال! 
يجب أن نتجاوز هذا األسئلة ونبدأ بالتحديات 
احلقيقية القانونية والتشريعية التي تواجهها 
املرأة العربي����ة، اكرر قولي »نح����ن بحاجة إلى 
اإلعالم املتخصص العربي الذي يفهم قيمة املرأة 

املهنية«.

المرأة الكويتية

ملاذا احتلت الكويت مكانة هامة ومرتبة رائدة في 
إسهام املرأة في النش��اط االقتصادي حيث تساهم 
تقريباً بنسبة 49% مقارنة بالدول اخلليجية األخرى 

التي الزالت دون مستوى ال�7%؟
دون شك أن الكويت، مع صغر حجمها اجلغرافي 
والثروة النفطية ومالءتها املالية والعامل املادي 
وطاقات املرأة الكويتية التي أشبهها باملرأة اللبنانية 
فهي سيدة طموحة منطلقة، متلك قدرات وإمكانيات 
متطورة استطاعت أن توظفها مبشاريع لكن مازالت 
بحاجة إلى االنفتاح على اإلعالم املتخصص من 
هنا كانت فقرة »مؤسسات رائدات في التنمية« 
في برنامجي ذلك انه من خالل جولتي التي كانت 
برعاية وزارات االقتصاد والتجارة التي تعتبر 

اإلعالمية اللبنانية صاحبة برنامج »المرأة في االقتصاد« 
في حوار خاص مع »األنباء«

منى الدغيمي
أكثر من مقول�ة ومثل عربي تعزز مكانة املرأة االجتماعية واالقتصادية 
فمن منطلق قول احمد شوقي »األم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب 
األعراق« أو من منطلق املثل القائل: »وراء كل رجل عظيم امرأة« فإن املرأة 
العربية تتبوأ مرتبة اجتماعية واقتصادية هامة رغم أن األعراف االجتماعية 
نسجت خيوطا حالت دون تفعيل القرار االقتصادي للمرأة العربية. كان هذا 
منطلق احلوار اخلاص ل�»األنب�اء« مع اإلعالمية اللبنانية غادة بلوط زيتون 
صاحبة برنامج »املرأة في االقتصاد« التي أكدت أن دور القرار االقتصادي للمرأة 
سيتجاوز جدران الكواليس وسيفعل وستتحرر من هذه األعراف االجتماعية 
الضيقة وستصبح مع تطور القوانني واملواثيق 
الدولية في سلطة القرار وفي رأس احلربة 
في كل قرارات الدول العربية. وأضافت أن 
املرأة بحاجة إلى اإلعالم املتخصص الهادف 
الذي يتفهم قيمتها كقوة مهنية. وعن سبب 
تفوق املرأة الكويتية من حيث نسبة إسهامها 
في النشاط االقتصادي قالت ان تفهم الرجل 
الكويتي لقدراتها وإمكانياتها برر وجودها 
وتربعها على هذه النسبة العالية في إسهامها 

االقتصادي. وفيما يلي تفاصيل احلوار:

المرأة العربية سيدة 
أعمال دون أن تسمى 

وهي صاحبة القرار 
داخل الكواليس 

اإلعالمية غادة بلوط تتحدث مع الزميلة منى الدغيمي 

مدير التسويق في جريدة »األنباء« متحدثا إلى غادة بلوط

)فريال حماد(


