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السياسة شر 
البد منه وهناك 
سياسية ناجحة 

كما أن هناك 
سياسيًا فاشاًل

الليبرالية في 
العالم العربي 
اصبحت تهمة 

واألخبار السياسية 
تستفزني جداً 
بشكل مطلق 

ليس لدينا 
جتربة برملانية 
ناجحة طوال 
العشرين عامًا 

املاضية واالحزاب 
السياسية هي احد 

اعمدة اي عمل 
دميوقراطي

األستاذة اجلامعية املعروفة د.ابتهال اخلطيب، ليست منظرة، وال تتبع النظريات، بل إنسانة قبل كل شيء، وقناعاتها هي ما تعلمه على املأل، وتسير بها حياتها، إنسانة عملية جدا إلى 

أقصى حد من اإلنسانية، همها اإلنسان أوال وأخيرا. جتمع اجلرأة في الطرح مع العلم السياسي احلقيقي وتغلف كل هذا بتطبيق عملي قلما ينتهجه سياسي أو كاتب في عاملنا العربي.

ليست مجرد أستاذة جامعية وال هي مجرد كاتبة جريئة بل هي تطبيق حي لكل ما تدعو إليه. اقتحمت عوالم خمسة، املسرح واآلداب والتدريس اجلامعي والسياسة والكتابة 

الصحافية، ومتيزت في كل عالم خاضت غماره دون ان تخسر مبادئها التي كانت نبراسا في كل تلك العوالم اخلمسة. تتمنى وجود وزارة حلقوق اإلنسان وأول قرار ستتخذه كما تقول 

هو حل مشكلة البدون بشكل نهائي في 6 أشهر. تقول إنها على الرغم من جناحاتها العلمية والعملية لم تخطط ألي جناح حققته. تكره السياسة رغم انها تخوض غمارها وبقوة وترى 

ان السياسة »شر البد منه« كل هذا وغيره نلقي عليه الضوء من خالل اللقاء مع د.ابتهال اخلطيب، والتفاصيل في السطور التالية.

كتبت: دانيا شومان

وجهت رسالة لكل الكويتيني »بضرورة التمسك بإنسانيتنا من أجل بلدنا«

ابتهال اخلطيب لـ »األنباء«: لو أصبحت وزيرة حلقوق اإلنسان 
لكان أول قراراتي حلّ مشكلة البدون بشكل نهائي وفوري

د.ابتهال اخلطيب 

ال، بل اهدافي كبيرة وكثيرة 
لن ولم تتوق���ف الن العمل 

االنساني ال ينتهي.
الذي لم يتحقق  واحللم 
واسعي دائما لتحقيقه هو ان 
نصل الى حل لقضية البدون 
وهذا حلمي واملي ان يغلق 

هذا امللف في الكويت.

البعض يراك أهال للوزارة، 
هل ترين نفسك كذلك وأي 

وزارة جتدين نفسك بها 
أكثر؟

٭ حاليا وفي الظروف احلالية 
ال اجد نفسي قيادية في وزارة، 
الوزارية  القيادة  ان  واعتقد 
يجب ان تكون متحررة متاما 
وعلى الوزير ان يكون صاحب 
قرار قوي جدا وغير ملتزم 
مبنهجية معينة وهذا القدر 

غير موجود حاليا.
وانا مؤمنة بدرجة كبيرة 
من مثالي���ة العمل بتنظيف 
املؤسس���ة الوزاري���ة وغير 
مؤمن���ة اطالق���ا بالعالقات 
االجتماعي���ة، لذلك ال اصلح 
ان اكون قيادية في اي وزارة 
النني س���وف اصطدم بألف 

حائط.
الى اي وزارة  وبالعودة 
اجد بها نفسي فأنا اعتقد انني 
ارى نفسي في وزارة التربية 
النه���ا االق���رب لتخصصي، 
املناه���ج وتغيير  لتنقي���ح 
االساسات املغلوطة فسوف 
يكون بالنس���بة لي اجنازا 

عظيما.

هل تؤيدين وجود وزارة 
متخصصة حلقوق اإلنسان 

في الكويت؟
٭ من الض���روري ان تكون 
هناك وزارة او هيئة حلقوق 
االنس���ان، وهناك مش���روع 
مطروح في هذا الشأن، وهو 
هيئة تتعاطى االمور االنسانية 
بش���كل رفي���ع املس���توى، 
فالقضايا االنسانية ملحة في 
جميع املجتمعات والتعامل 
معها ضرورة اجتماعية كما 
انها مهمة جدا للسمعة العاملية 

للبلد.

أول قرار وزاري

ولنفترض ان وزارة حقوق 
اإلنسان في الكويت قد 

استحدثت.... ما اول قرار 
ستتخذينه بعد تسلمك 

حقيبتها؟
٭ اول قرار اتخذه هو احلل 
الفوري لقضية البدون وفي 
غضون ستة اش���هر يغلق 
امللف، ثم اقر قانونا مباشرا 
لتنظيم حياة العمالة في دولة 
الكويت ومن ثم انهاء جتارة 
االقامات مباشرة دون اخلوف 
التي  من االسماء والعائالت 
تتاجر في االقامات، وايضا 
انهاء نظام الكفيل مباش���رة 
النه نظام قمعي وال يتالءم مع 
مفهوم حقوق االنسان واخيرا 
االلتفات مباشرة الى حقوق 
املرأة الكويتية انسانيا وال بد 
ان تتساوى مع الرجل وحقوق 

الطفل في كل النواحي.

كلمة اخيرة؟
٭ اوجه كلمة للشعب الكويتي 
البلد،  العام في  عن الوضع 
اقول له���م: »نحن في وضع 
صعب ووقت حار جدا علينا 
ان نتمسك بوحدتنا االنسانية 
كبش���ر، فإن لم نتغلب على 
الكثير م���ن االمور الطائفية 
والتقس���يمات السياس���ية 
واالصولية فس���وف نفني 
بعضنا البعض الن الصراع 
على االص���ل والطائفة هو 
خدعة كبيرة ووهم انساني 
نحن خلقناه، فعلينا االنتباه 
الى هذه احلقائق ونبدأ نتعامل 
على ان االنس���ان ابن يومه 
وقيمته ف���ي عمله ليس في 
اصله وطائفته وال النه ميتلك 
قدرا كبيرا م���ن املال حينها 
س���وف نبدأ بإنشاء مجتمع 
صالح وق���ادر على الوقوف 
امام اي عائق ولدي االميان 
الكامل في املجتمع الكويتي 

بإذن اهلل«.

ال يجوز السكوت عنه ابدا« 
وطلب���ت من���ه الكتابة للرد 
على ما قيل، فرد علي »انا ال 
اكتب نيابة عن اآلخرين فإن 
اردت الرد على ما كتب عليك 
بالكتابة« فهنا قررت الكتابة 
للرد، وكانت جتربة اولى لي، 
وحينها اتضح لي انه مجال 

جميل واستمررت به.

ما نوع املقاالت التي تستفز 
د.ابتهال اخلطيب؟

٭ بصراحة ف���ي هذه االيام 
االخبار التي اقرأها تستفزني 
اكثر من املق���االت، فاملقاالت 
نت���اج أصحاب رأي، أي انها 
نتيج���ة رأي خاص لكاتبها، 
وأن���ا تعلمت م���ع الزمن ان 
املقال���ة رأي وعلي احترامها 
ال���رأي اآلخر، وال  واحترام 
اخفي عليك احاول ان يكون 
لدي الصبر واال يستفزني أي 

مقال يكتب.
بالعودة الى االخبار اقول 
نعم تستفزني خاصة اذا كانت 
تتعلق بانته���اكات حلقوق 
االنسان، اما االخبار السياسية 
فبشكل مطلق تستفزني جدا، 
وعام���ة اجلو العربي بأكمله 

جو استفزازي.

المرأة والسياسة

يقولون ان السياسة عالم ال 
يليق باملرأة، من واقع جتربتك 
إلى اي مدى ترين هذه املقولة 

صحيحة؟
٭ السياسة عالم ال يليق بنوع 
معني من البش���ر، وال عالقة 
له بجنس معني، واعتقد ان 
هناك الكثير من السياسيات 
الناجح���ات، كم���ا ان هناك 
سياس���يني فاش���لني، ورمبا 
جاءت جملة »ان السياسة ال 
تليق باملرأة« من منطلق ان 
صنع القرار دائما ما كان في يد 
الرجل، فبالتالي تكونت رؤية 
خاطئة ان العمل السياس���ي 
الذي يصنع القرارات الكبيرة 
غير الئق باملرأة، النها وبنظر 
البعض ال تصلح اال للجانب 
املنزلي والرعوي فيما يتعلق 
بتربية األبناء، وليست لديها 
القدرة في صنع القرار وهذا 
امتداد للفكر القدمي، وبنظري 
انا شخصيا العمل السياسي 
يصلح للبع���ض وال يصلح 
النظر عما  الخرى، بغ���ض 
إذا كان السياس���ي رجال أو 

امرأة.

برأيك من هو الشخص 
الصالح والناجح للعمل 

السياسي؟
٭ السياسي الناجح يجب ان 
يكون انسانا مرنا وذكيا جدا 
وديبلوماسيا في التعاطي مع 
االخرين، كما عليه ان تكون 
لديه الق���درة ليضع يده في 
ي���د اي طرف آخ���ر ليحقق 
هدف املصلح���ة العامة، واال 
يكون خاليا من االخالق الن 
العم���ل السياس���ي يجب ان 
يكون نظيف���ا، كما انه عليه 
اال يكون متمس���كا باالخالق 

الى حد االنكسار.

اآلن وبعد ان نالت املرأة 
حقها في الترشح واالنتخاب 

ووصلت إلى مجلس األمة. 
كيف ترين جتربتها؟

٭ جتارب النس���اء لدينا في 
البرملان جتارب جيدة ولكنني 
اعتقد انه وباملجمل ليس���ت 
هناك جتربة برملانية ناجحة 
في العشرين عاما املاضية، 
ذلك عدا ان اجلو غير صحي 
فليست لدينا أحزاب سياسية 
والتي هي احد أعمدة اي عمل 

دميوقراطي حقيقي.
وعودة إلى تقييم جتربة 
املرأة في البرملان اعتقد انها 
أعط���ت وطرح���ت مواضيع 
مهمة، والرجل ايضا ال اريد ان 
اظلمه كذلك هو اعطى الكثير، 
ال نريد التركي���ز على املرأة 
الن هذا التركيز تقييم عليه 
بسبب جنسها، لذلك علينا ان 
جنمع العمل البرملاني للرجل 

واملرأة.

هناك من يصفونك بانك 
»رائدة  في الكويت«، فهل 

انت حقا كذلك؟
٭ ان���ا اتش���رف وامتنى ان 
استحق هذا اللقب، لكن احلوار 
العلماني حوار  الليبرالي - 
قدمي ف���ي الكوي���ت، وليس 
بجديد ول���ه رواده، واعتقد 
ان ذل���ك التصنيف جاء على 
التي  ضوء بعض احلوارات 
اجريتها، والتي سببت صدى 

كبيرا عند نشرها.

هل  تهمة؟ وهل هي ضد 
الدين فعال؟

العربي نعم  العال���م  ٭ في 
حتولت الى تهمة وذلك الن  
هي احلرية، فم���ن يريد لنا 
احلرية في العالم العربي، و 
ليست ضد الدين كما يروج 
البعض،  هي »حترير االنسان، 
مبعنى أدق، اي انك حر في 
ارائك وطريقة حياتك وعليك 
ان حتترم آراء وطرق حياة 
اآلخرين بذات القدر مهما بلغت 

درجة االختالف معك.
كما انني امتنى ان اكون 
حققت هذا في حياتي سواء 
احلي���اة العملية او اخلاصة 

الكون استحق هذا اللقب.

مقولة ان وراء كل رجل عظيم 
امرأة ميكن ان تصبح كالتالي 
»وراء كل امرأة ناجحة رجل« 

من يقف وراء جناحاتك؟
٭ ورائي رجل عظيم جدا.. 
واكثر من رجل فبداية حياتي 
كان الدور الكبير لوالدي الذي 
هو الرسول اخلاص بي من 
القدر لينقذني ويحررني الى 
اليوم، ليأتي زوجي فهو على 
قدر كبير م���ن القوة والثقة 
لدرجة اني احيانا ال استطيع 
فهم هذه الق���درات الرائعة، 
وادين ل���ه ف���ي الكثير من 
العملية والعلمية  جناحاتي 
ودائما ما ساندني ويشجعني 
في جميع االنشطة التي اقوم 
بها، ولديه القناعة التامة بانه 
متساو مع ش���ريكة حياته 
وهذه االش���ياء كلها تتطلب 
ثقة في النفس املوجودة به 
ولديه قدر كبير من التفاهم 

واالحترام.
ام���ا الرج���ل الثالث فهو 
عم���ي وال���د زوج���ي عبد 
احملسن مظفر ميتاز بالنشاط 
السياسي واالنساني واغلب 
انشطتي معه وكنت زميلته 
ادارة حقوق  ف���ي مجل���س 
االنسان واش���ارك معه في 
انشطة املنبر الدميوقراطي، 
فعمي ه���و الصديق العقلي 

والروحي لي.

األحالم والتخطيط

أحالمنا هي خارطة رسم 
الطريق حلياتنا.. انت كم 

حققت من احالمك؟ وما احللم 
الذي لم حتققينه بعد؟

٭ كون���ي ال اخطط فليس 
لدي مقياس.. وانا س���عيدة 
ج���دا ف���ي عمل���ي الواجبي 
واحلقوقي فلي���س لدي اي 
هدف اري���د ان اصله وأقف 

م���ن احلي���اة، ومس���احات 
الذكريات اجلميلة، وتذكرنا 
حياتي معهن بحياة بسيطة 
دون هم���وم كم���ا كانت كل 
تطلعاتنا حية. وكل منا حققت 
جناحا في مجالها وانا فخورة 

بهن جدا.

خالل سنوات دراستك االولى 
هل كنت تتوقعني ان تصلي 

إلى ما انت عليه اآلن؟
٭ في احلقيقة لم يكن هناك أي 
نوع من انواع اخلطط املنظمة 
لدي، بل جمي���ع ما وصلت 
اليه جاء عن طريق الصدفة 
والف���رص، وتلقائيا كل هذه 
النجاحات دخلت في حياتي، 
مبا فيه توجهي الدراسي كان 
من املفترض ان ألتحق بكلية 
الطب، ولكن بسبب ظروف 
الكويت  الغاشم على  الغزو 
انقطعت عن الدراسة، ومن ثم 
توجهت الى الدراسة االقرب 
الى قلبي وهي دراسة االدب، 
كما ان هذه الدراس���ة هي ما 
الى عالم احلقوق  اخذت بي 
االنس���انية الرتب���اط االدب 
والفلس���فة في ه���ذا املجال، 
وم���ا زلت ال���ى يومي هذا ال 
اخطط الكثير خلطواتي كما 
انه ليست لدي اهداف معينة 
للوصول ملنصب معني، واعتقد 
ان هذا ليس أمرا س���لبيا وال 
ايجابي���ا، فكل اهدافي تصب 
العمل االنس���اني  في مجال 
الن لدي الكثير من التطلعات 
علي حتقيقها في مجال حقوق 
االنسان وليست لي أي اهداف 
او تطلعات شخصية اسعى 

اليها.

عالم الكتابة

الكتابة ذلك العالم اجلميل، 
هل أتى إليك أم انك انت من 

اجته اليه؟ 
٭ جاءت الكتابة عن طريق 
الصدفة، ففي يوم قرأت احدى 
التي ضايقتني جدا  املقاالت 
عنده���ا اتصل���ت بالدكتور 
الرائ���ع احمد الربعي، رحمه 
اهلل، وقلت له »هذا املوضوع 

كونت مجموعة انسانية مع 
ست سيدات وهي »مجموعة 
29 «. بالرغم من ان الكثيرين 
يعتقدون ان العمل االنساني 
مردوده غير مباشر وال يجد 
ثماره مباشرة امنا باعتقادي 
ان مردوده مباشر وبوضوح 
اقول هنا كلنا نخطئ واخطاؤنا 
يومية فالعمل االنساني هو 
ما يطه���ر النفس من الداخل 
في هذا اخلطأ غير املقصود 
وتتواصل م���ع الناس وهذا 
التواصل االنس���اني يعطي 
نتائج ملموسة نشعر بها من 
وجوههم وردود افعالهم كما 
انه يعطي قيمة ومعنى للحياة 
النه اجناز ال بد انه س���وف 
يغير من بعض الوضع النه 
سوف يترك بصمة واضحة 

لنا امام اآلخرين.
العم���ل  النهاي���ة  وف���ي 
االنس���اني هو عملية بقائية 
لنا وعلينا مساعدة بعضنا 
البعض كما ان هناك غريزة 
يش���رية وطبيع���ة فطرية 
وحضاري���ة مدنية تطورت 
عب���ر الزمن الى ان اوصلتنا 

ملفهوم حقوق االنسان.

التفوق في الثانوية

بالنسبة لنتائجك الدراسية، 
كم كانت نسبتك في الثانوية 

العامة؟
٭ نسبتي كانت 99.7% وكنت 
في القس���م العلم���ي، واذكر 
انني نلت درجة B في مادتي 
الكيمياء والفيزياء علما انني 
كنت احب مادة الكيمياء جدا 
لكن وبسبب مرضي نلت هذه 
الدرجة اما املادة الثانية فلم 

اكن احبها.

هذا يقودنا إلى سنوات 
الدراسة االولى هل تتذكرين 
مقاعد الدراسة االولى، وهل 

ما زلت حتتفظني بعالقات مع 
صديقات الدراسة؟

٭ طبعا، ودائم���ا ما نلتقي 
وبش���كل ش���به اس���بوعي، 
وصديقات الطفولة والدراسة 
االولى أعتبرهن اجلزء الدافئ 

املسرح واآلداب والتدريس 
اجلامعي والسياسة والكتابة 
الصحافية كلها عوالم قمت 
باقتحامها وجنحت بها بل 
ومتيزت، في أي من هذه 
العوالم اخلمسة جتدين 

نفسك أكثر؟
٭ االقرب الى قلبي هو عالم 
املس���رح بالرغم انني ليس 
لدي اي اجناز يذكر، ولكنني 
اكتب بعض االوراق العلمية 
فقط في مجال املسرح كمجال 
تخصصي في دراستي وانا 
مؤمنة باملس���رح كأداة فنية 
مجتمعي���ة كذلك ومؤمنة ان 
كثيرا م���ن االصالح يتحقق 
عبر املسرح واملجتمع الصالح 
الصحي ينعكس في مسرح 
قوي وصحي، وتوجه اكادميي 
ف���ي اجلامعة  ومادة تدرس 
لذلك هو االحب واالقرب الى 

قلبي.

وماذا عن السياسة؟
٭ السياسية هي االكره الى 
قلبي وش���ر ال ب���د منه، مع 
قناعتي بأن هذه الكلمة ظلم 
ألن السياس���ة ال تفترض ان 
تكون شرا، يفترض ان تكون 
علم���ا ومنهجية ترتب حياة 
البش���ر، واعتقد ان معاناتنا 
العرب���ي قلبت  العال���م  في 
السياس���ة الى رديف للشر، 
وهو مجال ودور ال يستهويني 
ولكنه مفروض علينا بحكم 

واقعنا.

ما رأيك باملسرح احلالي؟
٭ املسرح لدينا وكحراك في 
العال���م العربي ضعيف جدا 
مقارنة باحلراك املس���رحي 
العاملي، نعم كان لدينا مسرح 
قوي في العالم العربي كمصر 
وس���ورية ولبنان والكويت 
ايض���ا كما انه جت���اوب مع 
الظروف السياسية يوما واثر 
بها كمسرح سعد اهلل ونوس 
في سورية وكان معروفا انه 
مسرح سياسي قوي جدا وبدأ 
الى سياسي  عبثيا ليتحول 
ام���ا اآلن فمعظم  ومناضل، 
ما نراه على الساحة مسرح 
جتاري، كما ان املسرح املؤثر 

احلقيقي ليس له جمهور.
ول���و تكلمنا عن الكويت 
بالتحديد نستطيع ان نقول ان 

دورها ضعيف وغير بارز.
عموما املسرح من الفنون 
النخبوية ولالس���ف احيانا 
ينظر لها كذلك الن اكثر روادها 
م���ن طبقة علمي���ة وثقافية 
معينة وه���و يجب اال يكون 
كذلك، وعليه ان يكون عاما 
وللناس جميعا وبكل اطيافهم 
ولكننا لم نخلق هذا اجلو في 
العربي لذلك تباعدت  عاملنا 
الناس واملسرح  املسافة بني 
واصبح االكثر جاذبية للناس 

املسرح التجاري الضاحك.
ويفترض ان يس���تخدم 
املسرح في التعليم في ايصال 

الرسالة للطالب.

اقترن اسمك باجلرأة في 
الكتابة وخاصة في مجال 

حقوق اإلنسان، كيف تطور 
األمر حتى أصبحت تعرفني 

كواحدة من رموز الدفاع عن 
حقوق اإلنسان في الكويت 

واملنطقة؟
٭ اوال اشكرك على هذا اإلطراء 
وال اعلم ان كنت استحقه ام 
ال، ولكن العمل احلقوقي هو 
االقرب الى قلبي عمليا مبعنى 
الى قلبي  ان املسرح االقرب 
اكادمييا ونظريا، امنا العمل 
االنس���اني هو الذي اجد به 
نفسي وهو ما يطهر قلبي من 
اجلوانب االخرى غير مرغوبة 

في حياتي.
فعندما تش���تد احلاالت 
التي حت���دث حولنا واالمور 
السياسية تسوء وتشعرني 
بالضيق فهنا اعوضه من خالل 

العمل االنساني.
العمل االنس���اني بدأ منذ 
الصغر وكن���ت مهتمة بهذا 
اجلانب وتطور عملي خالل  
السنوات العشر املاضية ليأخذ 
د.ابتهال اخلطيب متحدثة للزميلة دانيا شومان  )قاسم باشا(ش���كال اكثر تنظيما، الى ان 

نساء الكويت دائما 
ما انطبق عليهن 

القول انهن شقائق 
الرجال، فقد كن دوما 
مع إخوانهن الرجال 
يدا بيد وجهدا بجهد 
من أجل النهوض 

بهذا الوطن، كم من 
امرأة تعبت واجتهدت 
ومتيزت حتى صارت 
كأنها وزير بال حقيبة. 
رغبة في إلقاء الضوء 
على مثل هذه التجارب 

الناجحة والبناءة، 
ومن أجل وضع 

منوذج يحتذى امام 
فتيات كويت اليوم 

حتى يقتدين بهن في 
حياتهن فيما يتعلق 

بالتعليم والعمل 
وسائر دروب النجاح، 
كانت هذه الصفحة 

»وزيرات بال حقيبة« 
صفحة متخصصة 

نتعرف من خاللها على
رائدات ومختلفات 

ومميزات، كل في 
مجالها،

قامت كل واحدة 
منهن مقام وزير دون 

ان حتمل حقيبة، 
وساهمت بعملها، 

بعلمها، بتميزها، أو 
بنشاطها في خدمة 
بلدها الكويت، بل 
ساهمت في تغيير 
املجتمع إلى االفضل.
نستعرض خالل 

هذه الصفحة أحاديث 
سيدات مميزات يروين 
جتاربهن اخلاصة،  

على شكل تاريخ 
مختصر لقصة متيز 
بطلتها امرأة مميزة 

جدا.

ب���ال حقيبة«  »وزي���رات 
صفحة أسبوعية تستضيف 
فيها إحدى الس���يدات الالئي 
يعتبرن جنوما فوق العادة، 
ممن لهن بصمات واضحة في 

خدمة مجتمعهن.
للتواصل:

d.chouman@alanba.com.kw

للتواصل مع الصفحة


