
أقامت مبادرة "تكريم" الثقافية 
برئاسة وحضور مؤسسها 

التنفيذي اإلعالمي ريكاردو كرم 
ندوة حوارية  يف باريس بعنوان 

"القيادة يف زمن الصعوبات" 
أدارتها اإلعالمية هالة غوراني، 

شارك فيها كل من األميرة ريما 
بنت بندرآل سعود ورئيس 

مجلس إدارة تحالف رينو-
نيسان-ميتسوبيشي الصناعي 

اللبناني كارلوس غصن. 
"سيدتي" التقت باإلعالمي كرم 

وأجرت معه هذا الحوار حول 
أبرز ما تّم نقاشه خالل الندوة.. 

بيروت | عفت شهاب الدين

يقول مؤس��س الجائ��زة ريكاردو ي 
ك��رم ل��� "س��يدتي ":"فّت��ش عن 
أو  الدي��ن  ع��ن  بمع��زل  الم��رأة" 
السياس��ة أو الجغرافي��ا، مقول��ة آمن��ت بها 
"تكريم" منذ يوِمها األّول وس��عت إليها عبر 
إلق��اِء الضوء على نس��اء عربي��ات مميزات، 
ناجحات، واإلس��هام في تمكينهّن على دفِع 

العالم العربي قدمًا إلى األمام. 
لذل��ك، نجح��ت "تكري��م" ف��ي حج��ِز موقع 
لها ف��ي طليعة المبادرات وفرضت نفس��ها 
كمرج��ع ثقاف��ّي- حض��ارّي تالم��س عبره 

البروفيسور مجدي يعقوب

اجتماع المجلس التحكيمي

األميرة ريما بنت بندر آل سعود
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ندوة
Symposium

مختلف مكّونات المجتم��ع العربي وتنافس 
كبرى الجوائز العالمية من حيث الش��فافية 
والمصداقية والتقّدمية، ساعية إلى معانقة 
المس��تقبل عبر حّث الشباب وتمكين المرأة 
واالنحناء أمام إبداعات عربية غّيرت، وتغّير. 

عندما نسأل ريكاردو عن اإلنجازات التي تحققت من خالل "تكريم" 
يق��ول :"اإلنجازات كثيرة، لكن فلنترك "تكري��م" تعمل، إن األفكار 
الكبي��رة تخاط��ب فق��ط العق��ول الكبيرة، بينم��ا األعم��ال الكبيرة 
تخاط��ب الجمي��ع، لذا كان أمامي خي��اران ال ثالث لهم��ا: إما الدخول 
في مش��روع استهالكي مبتذل أو سلوك طريق شائك وصعب لكنه 

ريكاردو كرم

بمشاركة األميرة ريما بنت بندر
القيادة يف زمن الصعوبات يف ندوة »تكريم«
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يحاك��ي العقل. اخت��رت األخير، وها هي "تكري��م" تكبر بكثير من 
الشغف والتفّوق والتمّيز والنظرة البعيدة والثاقبة. 

كلمة األميرة ريما بنت بندر آل سعود
خ��ال الن��دوة الحوارية الت��ي تلت االجتم��اع الذي عق��ده المجلس 
التحكيمي ل� "تكريم" كان لألميرة ريما بنت بندر آل س��عود مداخلة 

أبرز ما جاء فيها:
"بطبيعتي وبشكل أساسي، أنا رائدة أعمال اجتماعية، وقد ُوِضعُت 
في بيئة تجارية سمحت لي باختبار مجموعة مختلفة من األشخاص 
بطريق��ة أكبر مّما لو كن��ت بقيت في دائرة كون��ي أميرة.من هنا، 
تعّمقت في عالم المش��اريع االجتماعية، وأدركت أن أهم المصاعب 

قد ال يكون حربًا أو صراعًا إنما هو تغيير اجتماعي يجب حدوثه.
خّصصت حصصًا في كل الش��ركات للنس��اء حتى يتّم ضّمهن إلى 
الق��وى العاملة، فمن وجهة نظر وقلب رائدة أعمال اجتماعية، ومن 
وجهة نظر شخص يهتّم باآلخرين فرحت كثيرًا لكل امرأة سعودية 
ح��ازت الي��وم على فرص��ة للعمل، لكن��ي بالوقت ذاته أش��عر بألم 

عميق لكل رجل شرق أوسطي اضطّر إلى مغادرة باده للعمل".
وأضافت األميرة قائلة:

"ما واجهته من صعوبات كوني امرأة سعودية في ميدان العمل لم 
يكن من جانب الحكومة ، مع العلم أن قرار تعييني جاء بأمر ملكي، 
غير أنه وخال األس��بوع األول من عملي ف��ي وزارة الرياضة، وفي 
الدقائق الخمس��ة عش��ر األولى من كل يوم، يجتم��ع ما ال يقّل عن 
س��تين رجًا أمام باب مكتبي قائلين: "من هذه المرأة؟ ماذا تفعل؟ 

أين تذهب ببناتنا؟ هل ستقضي على األخاق واألعراف؟
ت��ّم توظيف��ي من قبل دولتي كي أس��اعد نس��اء وطن��ي، ولكنني 
ُصعقت بأن الناس أنفس��هم لم ُيفكروا بأنني هنا للمس��اعدة.هذا 
االعتقاد لم يأِت إال الحقًا، فكان األمر متعبًا وأّثر بش��كل كبير على 

نفسيتي ألنني لم أتوّقع أن تكون ردة الفعل هكذا أبدًا.

عندم��ا نجّه��ز العروض لتقديمها إل��ى القيادات العلي��ا، نذكر دائمًا 
المخاط��ر، األثر اإلنس��اني، األث��ر االجتماعي، األث��ر االقتصادي... 
وبذل��ك، تتك��ّون لدينا صورة واضح��ة وكبيرة، وكثيرًا ما يس��ألني 
زمائي: "ُطِلَب منك إظهار هذا الموضوع المعّين، لَم ُتعطين أكثر؟"
هدف��ي هو خلق جّو ع��ام من العم��ل اإليجابي ذي تأثي��ر إيجابي، 
ألنه من الس��هل أن أقول لقد ُطِلب مني هذا المشروع وقد نّفذته، 
لكن من األجدى أن أقول بأنني أريد أن أوّس��ع مشروعي كي يكون 

مشروعًا ش��مولي�ًا يحوي كل األفراد ويمنح 
فرص عمل مستدامة.

أعتقد بأنه عندما تأتي من القطاع الخاص، 
األداء  مؤش��رات  م��ع  تتعام��ل  أن  علي��ك 
الرئيس��ية وعليك أن تجد نفس��ك بما أنت 
مس��ؤول عنه،و لكن عندما تفهم التسويق 
لجمهورك، وعندما تفه��م كيف يتم إتقان 
تس��ويق عامتك التجاري��ة وإطالة عمرها 
فعنده��ا يمكن��ك تطوير برامجك بش��كل 

أفضل".
وح��ول موض��وع قي��ادة المرأة الس��عودية 

أّكدت قائلة:
"بالنس��بة لموض��وع قيادة المرأة للس��يارة، 
عندم��ا كنت أعمل في القطاع التجاري، كان 

من الصعب ج��دًا قياس اإلنتاجية في العمل 
لألف��راد الذي��ن ال يقودون بأنفس��هم. كيف 
لي أن أحاس��بها إن وصلت متأخرة؟ كيف لي 
أن أحاس��بها إذا غ��ادرت باكرًا؟ كي��ف لي أن 
أحاس��بها إذا لم تأِت إلى العم��ل؟ في الكثير 
من األوقات كنت أضع نفس��ي مكانها. نحن 
دائمًا تحت رحمة المسؤول عن نقلنا، إن كان 
س��ائقًا أجيرًا، زوجًا، أبًا، أخ��ًا... عندما أتكّلم 
ع��ن النقل فأنا ال أعني فق��ط انتقال المرأة 
م��ن مكان إلى آخر أو م��ن المنزل إلى مكان 
العمل... بل هناك أثر  اجتماعي  لهذا األمر، 
وهو كيف أختار أن أقضي وقتي، كيف أختار 
لنفسي وكيف أخطط لقضاء نهاري"..أن أصرف أموالي، كيف أختار ماذا سأش��تري 

كلمة كارلوس غصن
>  أما الصناعي اللبناني كارلوس غصن، فقد ألقى أيضًا 

كلمة أشار فيها إلى أن "القيادة تولد في األوقات الصعبة 
عند خوف الناس، عند النزاعات وعندما يكون هناك خوف 

من خسارة الكثير، وعندما يكون هناك خوف على الحياة... 
من هنا تولد القيادة. 

يكمن جوهر القيادة بالقدرة على توجيه الناس حول 
مشروع يتم من خالله إزالة الخطر أو سبب الخوف. 

إذا أردنا أن نحدث تغييرًا فعلينا أن نتوجه إلى حيث المتاعب 
والمشاكل، إذا فررنا من المتاعب، فلن نحدث أي فرق أو 

تغيير، لذلك يجب التوّجه  نحو أماكن النزاعات حيث الضعف 
والمشاكل والبحث عن التغيير في الواقع الذي يعيشونه".

كلمة البروفيسور مجدي يعقوب بعد تكريمه

> كما درجت العادة، يتم منح جائزة "إنجازات العمر" أليقونة عربية 
طبعت المجتمع وقد حاز عليها  سابقًا البروفيسور المصري 

البريطاني مجدي يعقوب، تقديرًا إلنجازاته الكبيرة يف مجايل الطب 
واألعمال اإلنسانية. كما منحت الملكة إليزابيث الثانية البروفيسور 

يعقوب لقب "فارس" عام ٢٠١٤ وأطلق عليه اإلعالم البريطاني لقب 
"ملك القلوب".

وبعد تكريمه، ألقى يعقوب كلمة أّكد فيها عىل "أننا نحتفل أواًل 
وقبل كل شيء باإلنسانية ألنه هناك معاناة كبيرة يف جميع أنحاء 
العالم، خاصة من ناحية أمراض القلب وهو المرض القاتل األول يف 

العالم. نريد إعادة  إحياء التقاليد اإلنسانية مثل رعاية اإلنسان وتخفيف 
معاناته وهذا شيء يمكننا القيام به معًا ويدًا بيد.

أعتقد أن  أي عمل يمكننا القيام به من خالل وجود مجموعة تؤمن 
القيم: الجمال،النظام واألهمية"..به، لذلك يجب أن يكون العمل جماعيًا حتى نصل إىل تحقيق هذه 

جانب من الحفل

39 |   

1941 Hard Time.indd   39 5/10/18   4:36 PM


	1941.P38 NEW
	1941.P39 NEW

