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جلوبال فويس هول هو مشروع طموح يساهم في تبادل اآلراء وتعزيز املفاهيم بني الشرق األوسط والغرب. هذا ما أوضحته الباحثة في املعهد الدولي للدراسات االستراتيجية بالشرق األوسط د.العنود الشارخ في حوارها مع 

»األنباء« لتسليط الضوء على مشاركتها في منتدى جلوبال فويس هول املزمع عقده مساء اليوم. وأوضحت الشارخ ان املرأة العربية أثبتت روح النضال في أحداث الربيع العربي ولكن لم حتصد ثمار عملها فيما يخص تبوءها 

للمناصب القيادية، مشيرة الى ان اكتساح املعارضة اإلسالمية النتخابات مجلس األمة أحد أسباب عدم وصول امرأة كويتية كنائبة أو وزيرة في الفترة األخيرة. ولفتت الشارخ الى ان الوضع االقتصادي وتعسف األنظمة احلاكمة 

أهم أسباب اندالع ثورات الربيع العربي، مشيرة الى ان املرأة اخلليجية وبالتحديد الكويتية أثبتت مكانتها في مختلف املجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية. ومتنت انتهاء حالة التأزمي احلالي بني احلكومة واملجلس في 

الكويت واعطاء قضايا املرأة اهتماما أكبر وخلق وظائف حقيقية للشباب وليست وظائف وهمية. وأكدت الشارخ ان صورة الوطن العربي لدى الغرب مازالت غير منصفة حيث يروننا أننا متخلفون سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، 

لذا كانت ثورات الربيع العربي صادمة للغرب. كما شددت الشارخ على أهمية قيام احتاد بني دول مجلس التعاون اخلليجي ملواجهة اخلطر اخلارجي السيما التهديدات االيرانية بني احلني واآلخر. واليكم تفاصيل احلوار:

أجرت الحوار: أالء خليفة

الباحثة في املعهد الدولي للدراسات اإلستراتيجية بالشرق األوسط أكدت أن احتاد دول مجلس التعاون ضرورة ملواجهة اخلطر اخلارجي

الشارخ لـ »األنباء«: جلوبال فويس هول يعزز املفاهيم الثقافية بني الشرق والغرب

فوز 4 عضوات في البرملان 
كان انتصارا وفرحة لقلوب 

جميع الكويتيات ولكن 
هل خذلت هؤالء النائبات 
طموحات نساء الكويت، 

مبعنى آخر ما هو تقييمك 
ألدائهن وملاذا لم تعط املرأة 

الكويتية ثقتها في املرأة 
باملجلس احلالي؟

٭ املرأة الكويتية كانت دائما مساندة 
للمرأة كما كان الرجل مساندا لها 
ولكنن����ا في الكوي����ت نبتعد قدر 
اإلمكان عن أي تعصب سواء كان 
تعصبا جنسيا أو طائفيا أو قبليا 
أو ايديولوجيا، ونطمح ان يكون 
االختيار عند التصويت مبنيا على 
أساس األفضلية وإيصال الشخص 
املناسب للمكان املناسب والبعد عن 
التعصب بأشكاله، فنحن ال جنبر 
املرأة ان تصوت فقط للمرأة وهناك 
تفاوت في القدرات بني جميع النواب 
وال نطلب منهم ان يكونوا أبطاال 
في كل الساحات ولكن نطلب منهم 
االلتزام والعمل اجلاد، وبصراحة 
ش����ديدة العض����وات األربعة كن 
ملتزمات باحلض����ور والعمل في 
اللجان أكثر م����ن النواب الرجال 

وكن صادقات في األداء.

تقولني كان يفترض أن 
يصل األفضل، لكن في 
انتخابات مجلس األمة 

األخيرة فازت املعارضة 
وتقلص عدد الليبراليني.. 
فما رأيك في ذلك التغيير؟

٭ تشكل املجلس االخير منذ 3 شهور 
فقط وهي فترة قصيرة لتقييم االداء 
والبد من مرور 6 شهور على االقل 
حتى نبدي آراءنا باملجلس احلالي، 
ولكن بش����كل عام أج����د أن وضع 
التأزمي مازال قائما وميكن القول 
ان من الطبيعي في وقت التغيير 
والعواصف السياسية والقلق على 
املس����تقبل أن يتجه الناس الى ما 
تعرفه، ونحن بالكويت نعرف الدين 
والعائلة، وان كان مفهوم العائلة 
قبليا فمن الطبيعي أن حتدث ردة 
الفعل احملافظة بحيث يتجه الناس 
الى االصول والتي ترتكز على الدين 
والعائل����ة في دول اخلليج، ولكن 
في ميولي الشخصية كنت أمتنى 
وصول ع����دد أكبر من الليبراليني 

الى قبة عبداهلل السالم.

ما أهم القضايا التي يجب أن 

التي حدثت في املنطقة األوروبية 
كان له����ا ردة فعل قوية على دول 
املنطقة وباألخص تونس، وبالنظر 
الى تونس ومصر وليبيا واليمن 
وسورية جند لديهم مشكلة في عدم 
وجود فرص وظيفية لشبابهم تصل 
الى 40% باالضافة الى مشاكل أخرى 
عدة مما وضع تلك الدول في عني 
العاصفة، وان كنا في دول اخلليج 
نعاني من ذات املشاكل ولكن تبقى 
دول اخلليج دول رعاية اجتماعية 
توفر ملواطنيها معظم احتياجاتهم 
اليومية وتستطيع دعم املشروعات 
الصغي����رة من أج����ل خلق فرص 

وظيفية في املستقبل.
وواحدة من أسباب اندالع تلك 
الثورات ترجع الى تعسف األنظمة 
احلاكمة في تل���ك الدول وحتول 
احلكم بها من حكم جمهوري الى 
جمهوري متوارث وهي فكرة صعبة 
ان تقبلها شعوب ناضلت على مدى 
تاريخها من أجل احلريات، ويبقى 
الوضع خطيرا في دول اخلليج ألن 
العوامل االقتصادية متشابهة ولكن 
امتالكنا للبترول يعطينا متنفسا 
من أجل وضع احللول املناسبة من 

قبل احلكومات اخلليجية.

مشاركة المرأة السياسية

كيف تنظرين الى دور 
املرأة اخلليجية وعلى وجه 
التحديد املرأة الكويتية من 

حيث املشاركة السياسية 
واالجتماعية؟

٭ ان املرأة اخلليجية أثبتت مكانتها 
ودورها الفعال في جميع املجاالت 
وتنامي دورها خالل العشر سنوات 
األخيرة، فاملرأة اخلليجية أصبحت 
قيادية وسفيرة ووزيرة ونائبة في 
البرملان، وقد أصبحت املرأة وكيلة 
وزارة في اململكة العربية السعودية 
في عام 2009، والكويت رائدة في 
تشجيع املرأة فقد حصلت املرأة 
الكويتية على حقوقها السياسية 
ووصلت الى مجلس األمة من دون 
نظام »الكوتا«، واملرأة الكويتية 
بعد ان كانت س���فيرة متثل األمة 
في األمم املتحدة أصبحت نائبة 
ووزيرة وقيادية ولكن يبقى هناك 
السلك القضائي وان تكون املرأة 
»مدعيا عاما« ولكن مع األس���ف 
نبقى دائما في مواجهة املوروث 
التقليدي لفكرة املرأة الناعمة التي 
يجب ان تكون بعيدة عن املعترك 

السياسي.

٭ املشكلة في اعتقادي بدأت منذ 
طرح هذه الزيادات كحل، وعندما 
تطرح كحل في احدى املؤسسات 
فبالتأكي����د س����تطالب بها جميع 
مؤسسات الدولة االخرى من منطلق 
املساواة بني جميع مؤسسات الدولة 
ولكنه حل غير صائب الن يرهق 
امليزانية العام����ة للدولة، وعندما 
يعتاد الشخص على وصول لغة 
احلوار الى الش����ارع فيعتاد على 
الدخول في سلس����لة االضرابات 
وفرض الرأي ويتجه الى التطرف 
مبا يخلق تطرفا في املطالبة وطرح 
الرأي والقوانني مثل القانون االخير 
اخل����اص باعداد املس����يئني للذات 
االلهية، والش����عب الكويتي على 
مدار تاريخه حريص على البعد عن 
التطرف سواء في املطالبة باحلقوق 
او فيما يخص سن القوانني ونأمل 
ان يعود الوضع الى ما كان عليه 
من ه����دوء واالعتماد على احلوار 

العقالني والنقاش الهادئ.

اتحاد دول التعاون

كيف ترين قيام احتاد 
بني دول مجلس التعاون 

اخلليجي هل انت من 
مؤيدي تلك الفكرة؟

٭ نشأت فكرة قيام مجلس التعاون 
اخلليجي عام 1981 ملواجهة اخلطر 
االيراني العراقي والذي قد يهدد امن 
دول اخلليج ومن ثم كانت هناك 
فكرة لعمل احتاد مفعل بشكل اكبر 
ملواجهة االخطار اخلارجية ولكن 
يظل لكل دولة شخصيتها وطموحها 
وسياستها اخلارجية مما صعب 
من تشكيل ذلك االحتاد على الرغم 
الدائمة من اخلطر  من حتذيراتي 
االيراني الذي يهدد امن دول اخلليج 
باالضافة الى ان املشاكل االقتصادية 
واالمنية متش����ابهة في اخلليج، 
وبالنسبة لي فانني من املؤيدين 
لفكرة االحتاد اخلليجي وال اعتقد 
انه سيفقد كل دولة طابعها اخلاص 
وامتنى اال يقلص من حريات كل 

مواطن في كل بلد.

ولكن كيف ميكن لدول 
اخلليج ان تنشئ ذلك 
االحتاد ومازالت هناك 

خالفات بني بعض الدول 
اخلليجية؟

٭ اخلالفات واردة وهناك خالفات 
بني افراد االسرة الواحدة واتوقع 
بعد احداث الربيع العربي اصبح 
هناك اميان تام باحلاجة املاس����ة 

لالحتاد والتعاون بني الدول.

كيف ستؤثر كل هذه 
التغيرات االخيرة وتداعيات 

الربيع العربي على اجندة 
االصالحات السياسية في 

دول مجلس التعاون خاصة 
من حيث املشاركة السياسية 

للمرأة؟
٭ جند ان هناك مطالبات باالصالح 
والتغيير والش����فافية ولكن هل 
تلك املطالبات تصل الى املطالبة 
مبش����اركة اكثر للمرأة، في واقع 
االمر ال اشعر بذلك فقد كان هناك 
مشاركة فعالة للمرأة في ميادين 
املطالبة ولكن اختفت مشاركتها 
بعد انتهاء الثورات واصبحت املرأة 
في الصف����وف الثانية واتوقع ان 
مشاركة املرأة سياسيا على وجه 
اخلصوص ستكون احدى ضحايا 
املطالبات باالصالحات السياسية 

الكبيرة.

والى اي درجة ستؤثر 
احلركات االسالمية املدنية 

السياسية على االجندة 
السياسية في املرحلة 

املقبلة؟
٭ لو نظرنا الى االمناط السابقة 
من اجل البناء عليها في توقعاتنا 
للمستقبل فسنتوقع ان تأثيرهم 
سيكون كبيرا، فقد استطاع االخوان 
املسلمون في مصر ان يفتحوا حوارا 
جادا وناجحا لقضاياهم مع دول 
الغرب ومتكنوا من اقناع احلكومة 
االميركية احلالية ان تس����مح لهم 
بان يتول����وا القي����ادة ويفرضوا 
اجندتهم كما رأينا اكتساح احلركة 
االس����المية في املغ����رب وتونس 
والحظن����ا تصعيدا حلركاتهم في 
دول اخلليج ومن بينها الكويت، 
وقد شاهدنا العام املاضي معركة 
ضاحي اخللفان بشخصه ودولة 
االمارات كنطاق اوسع مع االخوان 
املسلمني، وبالتالي فاذا بحثنا في 
املاضي من اجل التوقع للمستقبل 
فس����نجد انه س����يكون للحركات 
االسالمية السياسية وجود اكبر 

في دول الوطن العربي.

باس����تجواب، ولك����ن ل����و نظرنا 
بإنصاف جند أن املجلس احلالي 
يحاول التنسيق بني النواب حتى 
ال ينفرد نائب بتقدمي اس����تجواب 
مبفرده، ولكن ال أش����عر أن حالة 
الت����أزمي النيابي احلكومي تخف، 
بل العكس تزيد والوضع يحتاج 

الى وقفة.

حدثينا عن املعهد الدولي 
للدراسات االستراتيجية 

بالشرق األوسط وأنت أحد 
باحثيه.

٭ أنا باحثة سياسية في السياسات 
اإلقليمية ومتخصصة في قضايا 
السياسة األمنية في اخلليج بشكل 
خاص ودول املنطقة بشكل عام، 
واهتم باألمور الدميوغرافية وأمن 
املنافذ واحلدود، ووجدت أن أكثر 
من 50% من التكوين السكاني في 
املنطقة هو حتت س����ن 25 وذلك 
يش����مل اخلليج والدول العربية، 
التفكير في  وبالتال����ي البد م����ن 
التخطي����ط للمس����تقبل األمني، 
فاألم����ن ال يقتص����ر على اجليش 
وخفر الس����واحل واحلدود، وإمنا 
أيضا هناك األمن االقتصادي، ونركز 
في املعهد عل����ى االقتصاد العاملي 
ومدى تأث����ر االقتصاد احمللي مبا 
يجري حولنا من أحداث سياسية 

إقليمية وعاملية.

وكيف جتدين صورة 
الوطن العربي لدى الغرب، 

وان اختصصنا الكويت 
على وجه التحديد من 

حيث احلراك السياسي 
واالجتماعي الدائم؟

٭ يعتمد األمر على من نخاطب في 
الغرب، فإن كنا نخاطب أشخاصا 
متخصصني مبن فيهم األكادمييون 
والباحث����ون واملس����ؤولون ف����ي 
اخلارجية الذين يزورون املنطقة 
ويحتك����ون به����ا جن����د أن لديهم 
فهم أوسع وأكثر ترابطا بحقيقة 
األوضاع، وبحكم عملي في التدريس 
بالغرب ميكنني القول ان الغالبية 
العظمى مازالت ترى العالم العربي 
بنظرة غير منصفة ويعتبروننا 
متخلفني من الناحية االقتصادية 
واالجتماعية والسياس����ية، وذلك 
أحد األسباب التي جعلت من أحداث 
الربيع العربي صدمة لدى الغرب 
كونهم لم يتوقعوا أن يكون الشباب 
العربي طموحا ومتطلعا وقادرا على 
توظيف اآلليات التكنولوجية مثل 
الفيسبوك والتويتر لكي يوصل 

رسالته.

دور مؤسسات المجتمع المدني

ما تقييمك كناشطة سياسية 
لدور مؤسسات املجتمع 

املدني بالكويت ومشاركتها 
في األحداث التي تطرأ على 

الساحة؟
٭ نتطلع دائما لألفضل، السيما فيما 
يخص مجاالت العطاء التطوعي، 
ولكن أعتقد أن لدينا جمعيات نفع 
عام بالكويت منذ والدة الدولة من 
بداية الستينيات والعمل التطوعي 
واملدني موجود منذ تاريخ الكويت 
احلديث، بل وكانت هناك حركات 
سياس����ية في فترة العشرينيات 
والثالثينيات، فالشعب الكويتي 
دائما حريص عل����ى الوجود في 
املعترك السياسي وإيصال آرائه 
الى احلاكم، وم����ن وجهة نظري 
ان جمعيات النفع العام واحلركة 
التطوعية في الكويت فعالة جدا 

وضميرها حي.

وما تقييمك للدميوقراطية 
وحرية التعبير املتاحة 

للمواطن الكويتي؟
٭ الكوي����ت متتلك تاريخا طويال 
في احترام الرأي اآلخر والتشاور 
بني احلاك����م واحملكوم قد تفتقده 
الدول املجاورة لنا سواء كان نظام 
حكمها جمهوريا او ملكيا توارثيا 
كدول اخلليج، واملواطن الكويتي 
له قدر اكبر من غيره في هذا املجال 
ويستطيع ان يعبر عن آرائه بحرية 

ودميوقراطية وبال خوف.

االضرابات واالعتصامات

لغة االضرابات 
واالعتصامات اصبحت هي 
السائدة في الكويت مؤخرا 
على الرغم من ان الكويت 

دولة رعاية اجتماعية 
ملواطنيها ولكن هناك 

مطالبات دائما باقرار كوادر 
والتي ترهق ميزانية الدولة 

فما رأيك في ذلك وكيف 
ميكن حل تلك القضية؟

يأخذها املجلس احلالي على 
عاتقه، السيما التي تخص 

املرأة؟
٭ ملف املرأة يتسم باخلصوصية 
من ناحية املس����اواة في الس����كن 
ومنح اجلنسية ألبناء الكويتيات 
املتزوجات من غير الكويتي وهي 
معاناة خاصة بنس����اء الكويت ال 
يش����عر بها الرجال، باإلضافة الى 
أن امل����رأة الكويتية جزء ال يتجزأ 
من املجتمع، وبالتالي فإن هموم 
املجتمع الكويتي هي هموم املرأة 
الكويتية وف����ي اعتقادي البد من 
إيجاد حلول للوضع االقتصادي 
املشلول في البلد ومشاريع التنمية 
املعطلة على مدار سنوات طويلة 
مبا جعل الشباب الكويتي يفتقر 
الى األمل، واملش����كلة تكمن في أن 
احلل أصبح بالتوظيف الوهمي في 
احلكومة آلالف اخلريجني، وهذه 
الظاهرة تضغط عل����ى امليزانية 
العامة للدول����ة، وتقلل من فرص 
حل تلك املعضلة في املستقبل، فالبد 
من خلق بيئة اقتصادية صحية من 
أجل خلق وظائف حقيقية وليست 
وهمية، فالهم األول يجب أن يكون 
االقتصاد وتفعيله وال يكون إثبات 
ذات وإثبات وجود بني نواب معينني 
وأفراد من األسرة احلاكمة وهذا هو 
املنزلق الذي وقعنا فيه، فمجلس 
األمة أصبح مجلسا مسرحيا أكثر 
من كونه ملجأ الكويتيني للتشريع 
واإلنصاف وحل القضايا، فمجلس 
االمة ابتعد عن التركيز على املشكلة 
الكبيرة التي تأكل في قلب املجتمع 
الكويتي واخلاصة باستقالل القضاء 
جندهم يركزون عل����ى مواضيع 
هامشية تقلص من حريات الشعب 
الكويتي والذي بفطرته هو شعب 
محافظ وإس����المي مث����ل قانون 

احلشمة.

حالة التناحر الدائم بني 
احلكومة واملجلس، هل من 
وجهة نظرك عطلت إقرار 

وتنفيذ مشاريع من شأنها 
املساهمة في تنمية الكويت؟

٭ بالتأكيد، فال ميكن تفعيل خطة 
التنمية مادام املش����رع واملنفذ في 
حالة صراع دائم خاصة عندما جند 
انشغاال تاما من النواب في تقدمي 
االستجوابات املتتالية، والبد من 
إعادة النظر في حق االس����تجواب 
وكيفية طرحه فال يجوز أن يصبح 
كل نائب فدائي����ا مبفرده ويخرج 

في البداية ما رأيك في 
منظمة جلوبال فويس هول 

ودورها في تبادل اآلراء 
وتعزيز املفاهيم الثقافية بني 

الشرق واألوسط والغرب؟
٭ جلوبال فويس هول هو مشروع 
طموح وهي فكرة شابة سعودية 
كانت تريد ان تخلق حلقة وصل 
بني الشرق والغرب من ناحية وبني 
الشرق والغرب من ناحية أخرى، 
وفي أحداث الربيع العربي عام 2011 
كان لدى بع����ض اخلليجيني على 
سبيل املثال أسئلة حول األوضاع 
في مصر وهنا ظهر دور املنظمة 
في تنظي����م منتديات سياس����ية 
واجتماعية واكادميية لفتح احلوار 
والنقاش حول مختلف املواضيع 
وايصال االسئلة واالستفسارات 
للجه����ات املعني����ة باس����تخدام 
التكنولوجيا احلديثة لفتح آفاق 

نحو املستقبل.

حدثينا عن مشاركتك في 
منتدى جلوبال فويس هول 

املزمع عقده مساء اليوم 
بجمعية اخلريجني؟

٭ ربحت كثيرا باملشاركة في املنتدى 
الذي ستنظمه جلوبال فويس هول 
مس����اء اليوم في متام الس����اعة 7 
بجمعي����ة اخلريجني نظرا ألهمية 
املوضوع املط����روح الذي يحتاج 

بالفعل للدراسة  فاملناقشة.

ما رأيك في موضوع املنتدى 
اخلاص بغياب املرأة العربية 

عن املشاركة السياسية ما 
بعد الربيع العربي؟

امل����رأة العربي����ة أثبتت روح  ٭ 
التضحي����ة والنض����ال في أحداث 
الربيع العربي، فعلى سبيل املثال 
شاهدنا السيدات في ميدان التحرير 
أثناء ثورة مصر وكذلك في تونس 
واليمن وسورية وأيضا في اخلليج، 
فلم يكن هناك غياب للمرأة العربية 
في ساحة التحدي وقد شهد العالم 
بأسره شجاعة وبسالة املرأة العربية 
فقد حصلت اليمنية توكل كرمان 
على جائزة نوبل نظير مشاركتها 
ف����ي الث����ورة التونس����ية وأيضا 
أصبح����ت امل����رأة العربية جريئة 
في طرح املواضيع والقضايا فقد 
اتهمت س����يدات مصري����ات أفرادا 
من الش����رطة املصرية بالتحرش 
اجلنس����ي واحتججن على قانون 
كشف العذرية وهي مواضيع جريئة 
لم تكن املرأة العربية قادرة على 

طرحها في املاضي.
ولكن بعد انتهاء املوجة األولى 
من الربيع العربي واألحداث التي 
الث����ورات لم نحصد  واكبت تلك 
ثمار العمل النس����ائي حتى وقتنا 
هذا، فلم جند نساء تبوأن مناصب 
قيادية في مصر وتونس واملغرب 
بل على العكس الحظنا تراجعا في 
هذا املجال وأتوقع ان السبب في ذلك 
يعود لنجاح اجلماعات اإلسالمية 
السياسية وهي جماعات محافظة ال 

تسمح مبشاركة املرأة الفعالة.
وفي احلقيقة صدمت كثيرا في 
انتخابات مجلس األمة األخيرة بعدم 
وصول أي امرأة الى قبة البرملان 
عقب مرور 7 سنوات من حصول 
املرأة على حقوقها السياسية وكذلك 
عدم وصولها الى مجلس الوزراء، 
وأتس����اءل هنا: هل ذلك بس����بب 
اكتساح املعارضة القبلية اإلسالمية 

النتخابات مجلس األمة؟

الربيع العربي

وانت باحثة في املعهد 
الدولي للدراسات 

االستراتيجية باململكة 
املتحدة كيف قرأت األحداث 
السياسية الساخنة عام 2011 
بالوطن العربي وما نتج عنها 

من إسقاط رؤساء وثورات 
الربيع العربي بشكل عام؟

٭ في اعتقادي ان ثورة 25 يناير 
كانت الصدمة الكبرى فأحداث مصر 
أحدثت الهزة الكبرى على الرغم من 
ان أحداث تونس سبقتها، فقد كنت 
البريطاني  في محاضرة للجيش 
مبش����اركة ش����خصية مرموق����ة 
بريطاني����ة كان يعمل س����ابقا في 
البريطانية، ووجه  االستخبارات 
أفراد اجليش سؤاال خاصا مبدى 
امكانية انتقال أحداث تونس لدول 
عربية أخرى من بينها مصر وجاءت 
اجابت����ه نافية متاما واصفا مصر 
بأنها دولة مؤسسات، وبالتالي فإن 
األحداث التي جرت لم تكن صدمة 
للحكام فقط بل كانت صدمة للعالم 
بأجمعه، وكانت هناك مؤش����رات 
اقتصادي����ة ت����دل عل����ى ان هناك 
عاصفة ستأتي ال محالة فاملشاكل 

)هاني الشمري( العنود الشارخ 

العنود الشارخ متحدثة الى الزميلة آالء خليفة

املرأة لم حتصد ثمار 
الربيع العربي ولم 
جند نساء يتبوأن 

مناصب قيادية
في مصر أو تونس

أو املغرب

املرأة اخلليجية أثبتت 
مكانتها وتنامى دورها 
خالل السنوات العشر 

األخيرة

ملف املرأة والوضع 
االقتصادي املشلول 

ومشاريع التنمية 
املعطلة أولويات 
يجب على النواب 

االهتمام بها

صورة الوطن العربي 
لدى الغرب مازالت 

غير منصفة حيث 
يروننا أننا متخلفون 
سياسيًا واقتصاديًا 

واجتماعيًا

نأمل القضاء
على الطرح 

الطائفي
متنت د.العنود الشارخ القضاء 

على الطرح الطائفي من جذوره، 
الفتة الى انه من خالل عملها 

في مملكة البحرين هناك الكثير 
من القضايا املوجودة منذ زمن 

بعيد وليست وليدة اللحظة ولكن 
تفعيل احلزازيات الطائفية أصبح 
هو الطريق نحو الهاوية، مشيرة 

الى ان الكويت بلد متماسك 
ومتآٍخ وبعيد عن التعصب 

الطائفي على مدار التاريخ آملة أال 
تؤثر األحداث في مملكة البحرين 

على الكويت.

العنود الشارخ
في سطور

٭ كبيرة الزمالء في قضايا 
السياسات اإلقليمية في املعهد 

الدولي للدراسات اإلستراتيجية 
بالشرق األوسط.

٭ عملت كرئيس احملللني 
السياسيني في جهاز األمن 

الوطني الكويتي.
٭ عملت مستشارة في مجال 

حقوق اإلنسان في صندوق األمم 
املتحدة اإلمنائي للمرأة، ومبادرة 

الشراكة األميركية الشرق 
أوسطية، وفريدوم هاوس، 

وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي 
في قضايا الهجرة ومشاريع 

التمكني السياسي في الكويت 
ودول التعاون.

٭ حصلت الشارخ على شهادة 
البكالوريوس من كلية »كينغز 

كوليدج« في لندن، ودرجتي 
املاجستير والدكتوراه من جامعة 

الدراسات الشرقية واألفريقية 
بجامعة لندن.

٭ عملت في مجال التدريس في 
جامعة الكويت وجامعة اخلليج 
للعلوم والتكنولوجيا واجلامعة 

العربية املفتوحة.
٭ تعمل محاضرة زائرة في 
جامعة »ابساال« في السويد.

٭ ومحاضرة عن النساء 
واإلسالم ضمن برنامج 

»فولبرايت« في جامعة »ويتير« 
األميركية، وعن اإلسالم في معهد 

الدراسات الشرقية واألفريقية 
في بريطانيا، حيث تعمل في 

املجلس االستشاري في معهد 
الشرق األوسط في لندن.

٭ أصدرت الشارخ عددا من 
الكتب واملقاالت عن املساواة 

بني اجلنسني والقرابة في 
اخلليج مثل »العائلة اخلليجية« 
و»الثقافات الشائعة والسياسية 

في دول مجلس التعاون«.


