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رئيس التحرير الزميل يوسف خالد املرزوق خالل لقائه السفير اجلزائري بحضور نائب رئيس التحرير الزميل عدنان الراشد

املديرة التنفيذية ملكتب املتحدثني املسلمني سمية خليفة

أميركيون مؤيدون لبناء مسجد في موقع أحداث 11 سبتمبر 

 )كرم ذياب(سمية خليفة تتحدث للزميلة بشرى الزين

)هاني الشمري(السفير اجلزائري خميسي عريف

رئيس التحرير استقبل السفير الجزائري

رئي����س  اس����تقبل 
التحرير الزميل يوسف 
خالد املرزوق الس����فير 
اجلزائ����ري خميس����ي 
عريف الذي قام بزيارة 
ال����ى »األنب����اء«، حيث 
اللق����اء بحث  مت خالل 
العالق����ات الثنائية بني 
الكويت واجلزائر وسبل 
تعزيزه����ا إعالميا، كما 
اشاد السفير اجلزائري 
باملس����توى اإلعالم����ي 
الذي تتمتع به الكويت 
وبنط����اق احلري����ة في 
الط����رح املوضوع����ي 
القضايا وابراز  جلميع 

الرأي والرأي اآلخر.
اللقاء نائب   حضر 
رئيس التحرير الزميل 

عدنان الراشد.

لطيفة الفهد تشيد بما حققته المرأة 
الكويتية في تنمية المجتمع وخدمة الوطن  

أشادت رئيسة جلنة شؤون املرأة الشيخة لطيفة 
الفهد مبا حققته املرأة الكويتية من مكاسب وبجهودها 
املتميزة في خدمة وتنمية املجتمع وما تقوم به من 

خطط تخدم الوطن.
ونوهت الشيخة لطيفة في تصريح صحافي أمس 
باهتمام صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
بقضايا املرأة والدعم املستمر من احلكومة برئاسة 
سمو الشيخ ناصر احملمد بتعديل القوانني اخلاصة 
بأوضاع املرأة مما ينعكس عل����ى دورها في تنمية 

املجتمع وزيادة مشاركتها في جميع املجاالت.
وقالت ان املرأة الكويتية مطالبة باالستمرار في 
دورها املتميز خلدمة قضايا وطنها واملجتمع وعلى 
رأسها قضايا التنمية في كل املجاالت معربة عن أملها 

في ان تش����هد األيام القادمة حصول املرأة الكويتية 
عل����ى املزيد من حقوقها وان ترتقي الى مكانة أعلى 

وأسمى في املجتمع.
وذكرت ان االحتفاالت الوطنية هذا العام تختلف عن 
اى عام سابق وذلك ملواكبتها حصول املرأة الكويتية 
على العديد من حقوقها السياسية واالجتماعية والتي 
كان آخره����ا التعديالت على قوان����ني املرأة املتعلقة 
بالرعاية السكنية واإلقامة وذلك متاشيا مع اقتراحات 
جلنة ش����ؤون املرأة التي تطالب باملزيد من حقوق 

املرأة.
وأوضحت الشيخة لطيفة ان املرأة الكويتية »كان 
واليزال لها دور كبير وتضحيات عظيمة عبر التاريخ 

وظهر ذلك ابان الغزو البائد للكويت«.

خليفة لـ »األنباء«: دورنا التعريف باإلسالم 
وردم الفجوة بين العالم اإلسالمي والغرب

بشرى الزين

عربية، مسـلمة، اميركية، حملت حلمها برفقة والديها من مصر الى بالد العم سـام فتابعت سنوات 
دراستها في تكساس وهوسـن وجورجيا ولم تقف عند طموحها االكادميي بل وجدت في فكرتها بان 
تبادر الى تأسـيس مكتب املتحدثني املسـلمني في والية اطلنطا منبرا يحتوي ثالثيتها التي ساعدت 
في ردم الفجوة بني عاملني يحاول كل منهما فتح حوار الحداث فهم اكبر بني املسلمني واملسيحيني. 
املديرة التنفيذية ملكتب املتحدثني املسـلمني في اطلنطا سـمية خليفـة قدمت من خالل جتربتها 
املرأة العربية النموذج وعبر مشـاركتها في تقدمي معرفة اكثر حول االسالم واملسلمني بشراكة وطلب 
من مؤسسات تعليمية وحكومية داخل الواليات املتحدة. ولم تبخل خليفة بأن تدلي بدلوها في مجال 
حقوق املرأة فلبت دعوة السفارة االميركية للمشاركة في عدة أنشطة موازية لالحتفال باليوم العاملي 
للمرأة، وحتدثت عن دور اجلالية املسـلمة في أميركا، معربة عن شعورها بالسعادة والفخر ملا حققته 

املرأة الكويتية واصفة اياها باملثقفة وذات املستوى التعليمي العالي الذي اهلها الى تقلد مناصب وزارية 
واكادميية وقانونية وال يـزال امامها الكثير مما ميكن عمله لتطوير ذاتهـا. واضافت ان املرأة في العالم 
العربي ال تنقصها االمكانيات لكن وجود عوامل ثقافية اجتماعية تشـكل عقبة ذهنية وان لها القدرة في 
جتاوزهـا لتحقيق طموحها في التغييـر. كما تطرقت الى االدوار التي تضطلع بها اجلالية املسـلمة في 
الواليات املتحدة وانخراطها بشـكل فعال في مجاالت التعليم والقضاء والطب والهندسة، مشيرة في 
الوقت ذاته الى ان ابرز حتد يواجه اجلالية املسلمة هو مسؤوليتها لتحسني الصورة غير االيجابية وسوء 
الفهم الذي يوجد في ذهن البعض من املجتمع االميركي، مشيرة الى ان مكتب املتحدثني املسلمني 
يعـد مفتاحا للتفاهم واحلوار وابراز الدور احلضاري للدين االسـالمي لدى اآلخر، مؤكدة ان هذا احلوار 
ليتمكن من احداث تأثير يجب ان يكون هناك اسـتعداد واهتمام اكبر باقامة هذا احلوار الذي يعد عامال 

مهما لوجود تقدير واحترام بني املسلمني واملسيحيني. وفيما يلي تفاصيل احلوار:

تأسيس مكتب المتحدثين المسلمين »فكرتي« إليجاد مفتاح 
للحـوار والتفاهم وإحداث تغيير في الصورة النمطية للمسـلمين

الطريـق  علـى  أنـت  الكويتيـة:  للمـرأة  رسـالتي 
الصحيح واسـتمري في تطوير ذاتـك لتحقيق طموحاتك

المرأة العربية ال تنقصها اإلمكانيات وعليها العمل أكثر 
لتتجاوز العقبة الذهنية في أنها ال تملك القدرة على التغيير

60 مليون مسـلم في الواليـات المتحدة منخرطون 
فـي المجتمع األميركـي ويقومون بـأدوار فعالـة ومؤثرة

بداي��ة م��ا س��بب زيارتك��م 
للكويت؟

أزور الكويت للمشاركة في 
احتفاالت وأنشطة اليوم العاملي 
للمرأة بالتعاون مع الس���فارة 
األميركية وتقاس���م الش���ركاء 
في عدة مؤسس���ات أمور تهم 
املسلمني وحياتهم في الواليات 
املتحدة، وكذلك عرض لتجربة 
املرأة في حتقي���ق طموحاتها 
وأحالمها بشراكة مع جمعيات 
ومؤسس���ات ممثلة للمرأة في 
عدة دول من العالم، كما ستكون 
زيارتي الى الكويت فرصة للقاء 
سيدات أعمال وكذلك ممثالت عن 
اجلمعية الثقافية واالجتماعية 
النس���ائية في الكويت اضافة 
الى عق���د ندوات ف���ي جامعة 

الكويت.
بالنظ��ر ال��ى الكوي��ت كيف 
تقّيم��ني دور امل��رأة في املجتمع 

الكويتي؟
املرأة الكويتية أثارت اعجابي 
السياس���ي ووجودها  بدورها 
ممثلة ف���ي البرملان اضافة الى 
ما تتميز به م���ن كفاءة عالية 
ومس���توى ثقافي أّهلها لتتبوأ 
مناصب مهمة كوزيرة، وأستاذة 
في اجلامعة، ومحامية وطبيبة، 
وأعتقد ان املرأة عبر العالم عملت 
الكثير وحققت الكثير واليزال 
أمامها م���ا ميكن عمله لتطوير 

امكانياتها وقدراتها.
ملاذا نالح��ظ ان املرأة العربية 
جتد فرصتها ف��ي العالم الغربي 
أكثر من وجودها في بلدها األم؟

أحتدث انطالقا من جتربتي 
الشخصية، فالنساء املسلمات 
العربيات هن أقلية في الواليات 
املتح���دة، وجناح���ي يأتي من 
مبادرتي وقدرتي على إحداث 
دور لي، بالطبع املجال مفتوح، 
التعرف  الذين يري���دون  مثال 
على االس���الم والعالم العربي 

يقصدوننا في مكتب املتحدثني 
االس���الميني ف���ي أطلنطا، وال 
أعتقد ان األمر يتعلق بأولوية 
أو فرصة، لك���ن البد ان يكون 
هناك املكان واالهتمام والوقت 
واالس���تعداد لدى م���ن حولك 
لتكون هن���اك أدوار ومناصب 
مختلفة وبالتالي فهي مس���ألة 

فهم عام.
العربية  امل��رأة  ينق��ص  ماذا 

لتحقيق ذلك؟
املرأة العربية ال ينقصها اي 
شيء، لكن هناك عوامل ثقافية 
واجتماعية حتول دون ذلك، فهي 
لديها القوة والقدرة واالمكانيات 
وعليها فقط العمل اكثر لتحقيق 
ما تطمح اليه في كل املجاالت، 
وجتتاز العقب���ة الذهنية التي 
ترتبط في املجتمعات العربية 
بأن املرأة ليس لديها القدرة على 
حتقيق ذاتها، مثال رأينا اجلدال 
الواسع الذي رافق منح حقوق 
املرأة السياسية في الكويت واآلن 
نرى ان حلمه���ا حتقق بفضل 
كفاءتها وقدرتها على التغيير.

امل��رأة  ال��ى  وم��ا رس��التك 
الكويتية؟

أش���عر بالفخر مبا حققته 
وأقول أنِت على الطريق الصحيح 
واس���تمري في تطوير نفسك 
للوصول الى ما تطمحني اليه.

كيف تقيمني وض��ع اجلالية 
املسلمة في الواليات املتحدة؟

عدد اجلالية املسلمة يبلغ 
60 مليون مسلم في الواليات 
املتحدة وه���ي جالية اصولها 
متنوع���ة بالنظر إلى اختالف 
املهاجرين  االثنيات وأص���ول 
الهند وافريقيا  املس���لمني من 
وباكس���تان واجلالية املسلمة 
التي قدمت من الدول العربية 
هي االوسع وتقوم بأدوار مهمة 
في املجتمع االميركي ومنخرطة 
بشكل فعال فمنهم املهندسون 
واالطباء وأساتذة في اجلامعات 
واحملامون والنساء املسلمات 
ايضا يتمتع���ن بثقافة عالية 
التأثير  الكثير م���ن  وهن���اك 
واالندماج املتنوع في املجتمع 

االميركي.
ما طبيعة املشاكل التي تواجه 

اجلالية املسلمة هناك؟
إذا حتدثنا عن التحديات التي 
تواجه املس���لمني في الواليات 

املتح���دة ميك���ن إيجازها في 
الصورة السلبية التي تولدت 
لدى األميركيني جتاه املسلمني 
وإذا حدث اي نوع من الهجمات 
اإلرهابية في الواليات املتحدة 
او في أي م���كان بالعالم فإنه 
تتولد معها مسؤولية أكبر لدينا 
كمس���لمني للحديث ضد هذه 
الظاهرة ونتوجه إلى املواطنني 
االميركيني للتعريف باالسالم 

وتعاليمه السمحة.
املتحدثني  ما جه��ود مكت��ب 

االسالميني في هذا اإلطار؟
يقيم املكتب ندوات وورش 
عمل مع عدة مؤسسات رسمية 
مختلفة لتبادل اآلراء وتقدمي فهم 
أكبر حول االسالم واملسلمني، 
ونعتبر املكتب هو مفتاح التفاهم 
عبر التعليم واحلوار حيث بلغ 
ع���دد الذين تعرفوا على الدين 
االسالمي مليون ونصف املليون 
علما ان املواضيع التي نتطرق 
اليه���ا في هذه الن���دوات تأخذ 
عناوين متعددة تتمثل في رؤية 
واسعة عن االسالم واملسلمني 
واملرأة في االس���الم والقضايا 
الراهنة واصول االس���الم في 

الواليات املتحدة، ودور االسالم 
احلضاري واشير الى انه توجد 
مادة للتعرف على االديان ضمن 
املناهج التعليمية في الواليات 
املتحدة ودورنا زيادة املعرفة 
والتوعية م���ن جانبها كوننا 

مسلمني.
أنت مهتمة باحلوار اإلسالمي 
� املس��يحي، كي��ف تنظرين إلى 
هذا احلوار بني العاملني االسالمي  

والغربي
هناك العديد من األمور التي 
تأخذ مكانها سواء لدى العرب أو 
الغرب وأن اجلانبني كليهما بدأ 
بالتعرف على اآلخر وهذا فيه 
مصلحة مهمة وأفضل إلحداث 
فه���م جيد بينهم���ا واعتقد انه 
اليزال الكثير مما يجب القيام 
به، واحلوار عامل مهم لوجود 
احترام وتقدير بني العاملني وهذا 
احلوار في اغلب االحيان يجب 
على اإلنسان ان يبدي استعدادا 
اكبر واهتماما ليكون له تأثير 

ما.
خط��اب  ان  تعتقدي��ن  ه��ل 
الرئيس ب��اراك أوباما الذي القاه 
في القاهرة س��ابقا احدث تأثيرا 

في هذا االجتاه؟
الرئيس  اعتقد ان خط���اب 
أوبام���ا كان مح���ل تقدير لدى 
اجلميع واحدث حتوال ايجابيا 
جتاه العالم العربي واالسالمي 
ومازال الكثير مما يجب عمله 
لتحقيق ما يتطلع إليه في هذا 

الصدد.
ه��ل تعتقدي��ن ان التحوالت 
الت��ي يعيش��ها عدد م��ن الدول 
العربي��ة كانت اح��دى نتائج هذا 

التوجه االميركي؟
ال أعلم ذلك بالتأكيد لكن هناك 
عدة مكونات مختلفة لها تأثير 
فيما يحدث اآلن في هذه الدول، 
البعض يقول ان اخلطاب كان له 

تأثير لكن من وقت إلى آخر.

المديرة التنفيذية لمكتب المتحدثين المسلمين في أطلنطا: فخورة بما حققته المرأة الكويتية

النقاب والحجاب
أكدت املديرة التنفيذية ملكتب املتحدثني االسالميني في والية اطلنطا سمية 
خليفة ان حرية ممارسة الشعائر الدينية في الواليات املتحدة مكفولة للجميع. 
واش��ارت في ردها حول وجود اي مضايقات ضد املسلمات اللواتي يرتدين 
النقاب او احلجاب في الواليات املتحدة الى انها موجودة وان وجدت فمن حق 
أي امرأة مسلمة تعمل في شركة او اي مؤسسة ان ترفع دعوى الى احملكمة 
وجتري االمور ضمن القانون نافية ان يكون هناك اي قرار ملنع احلجاب في 

الواليات املتحدة على غرار ما يحدث في فرنسا.

دور تعليمي وتوعوي
قالت سمية خليفة ان املؤسسات التعليمية واحلكومية وغيرها في والية 
اطلنطا هي التي تتقدم بطلب الى مكتب املتحدثني االس��الميني القامة ندوات 
وورش عمل للتعريف بالثقافة والتقاليد االس��المية وتقدمي دروس للتوعية 
لفائدة الطلبة واملوظفني االميركيني وتوضيح ما يجهلونه عن االسالم وكذلك 

كيفية التعامل مع املسلمني في احلياة اليومية.

ردم الفجوة
ذكرت س��مية خليفة ان تأسيس مكتب املتحدثني االسالميني كان مببادرة 
منها ومت افتتاحه في اغس��طس 2001 قبل احداث احلادي عشر من سبتمبر 
موضحة ان هذا املكتب قام بادوار مهمة في ابراز صورة االسالم واملسلمني 
االيجابي��ة رغم وج��ود صعوبة في هذا االمر والعمل عل��ى ردم الفجوة بني 

العاملني االسالمي والغربي.


