قبل البداية..
بالت�أكيد...
هناك م��ن �سيت�ساءل :م��ا امل�غ��زى وال �ه��دف ،ال��ذي يدفع جملة عربية تعنى بالق�ضايا
الثقافية والفنية واالجتماعية ،وال�سيما م�شكالت الأ �سرة العربية ،للت�صدي لعر�ض
املنجز الإن�ساين وامل�شروعات التنموية الكربى وال��دور احل�ضاري ل�سمو ال�شيخة موزة
بنت نا�صر امل�سند؟.
وثمة من �سيقف معجباً �أو م�ستغرباً �أمام كثافة املعلومات واحلقائق واالح�صاءات ،وتالياً
�أمام اجلهد ال�شاق الذي بذلته «جهينة» يف درا�سة وتق�صي وتتبع خطوات ومكونات هذا
املنجز الإن�ساين الكبري ،الذي �أ�س�ست له �صاحبة ال�سمو منذ عقد ونيف ،وتركت ب�صماتها
حمفورة عليه ب�أو�ضح احلروف و�أدق التفا�صيل!...
وهناك من �سيلم�س عذوبة الغو�ص وا إلب�ح��ار يف ق��راءة دالالت ومنعك�سات ما قدمته
�سموها للمجتمع العربي ب�أقطابه املختلفة ..وا�ستجالء حقيقة �أن مياهي الإن�سان ذاته
بالآ خرين...

ومن جهينة نبد�أ
فاديا جربيل

بالت�أكيد...
�سنختلف يف ت�أويل بع�ض الق�ضايا �أو قراءتها قراءة مغايرة ،لكننا وبجر�أة مطلقة �سنتفق..
بل �سنعرتف �أن ما قدمته �سمو ال�شيخة م��وزة بنت نا�صر امل�سند ،على م��دار م�سريتها
وم�ساحة ر�ؤيتها اال�ست�شرافية ،من عطاءات ال ميكن لأ ي منا �أن يتجاوزه �أو مير به مرور
الكرام...
لقد تنكبت «جهينة» ومنذ �أعدادها الأ وىل عبء البحث عما هو م�شرق وم�ؤثر يف تاريخ
امل��ر�أة العربية ،ووقفت غري م��رة عند الكثري من الق�ضايا اال�شكالية التي اعرت�ضت
م�سريتها ،وفتحت نوافذ كانت مغلقة ومعتماً عليها...
ورغ��م ال�صعوبات واملعوقات والأ �سئلة امل�ستفزة ،ما زال��ت «جهينة» توا�صل ب��د�أب وحتدٍ
و� إ�صرار التقدم باجتاه �أهدافها وغاياتها يف � إ�ضاءة �شموع الفكر امل�ستنري ،وحتفيز الر�ؤى
املبدعة اخلالقة ،وخ�صو�صاً عند ن�ساء عربيات رف�ضن ال�سائد وامل�ألوف ،و�أبني � إال �أن يكنّ
الرقم الأ �صعب يف معادلة الوجود...
وهي � إذ تختار اليوم �شخ�صية بحجم وقامة ال�شيخة موزة ،لتكرمها يف عد ٍد خا�ص � ،إمنا
هو تكرمي للمر�أة العربية ...عرفاناً واعرتافاً بدورها الإن�ساين الكبري...
بالت�أكيد...
اال يف اختزال مراحل
ال ومث ً
ال �أمام �إجن��ازات ام��ر�أة عربية كانت مث ً
�سيقف القارئ طوي ً
التاريخ ،لتزجها يف مرحلة واحدة هي� :أن ال خطوة � إىل الوراء � ،إمنا :تعالوا لن�سري معاً
يداً بيد وكتفاً بكتف وروحاً بروح � إىل حيث ينتظرنا امل�ستقبل ..هناك ..على بعد خطوتني
�أو �أكرث..
هل تكفي حتية �أو كلمة �شكر� إىل �إح��دى أ�ه��م القامات العربية ال�سامقة ،التي ج�سدت
�صورة عطاء بال �ضفاف ...ور�سمت بوعيها وينبوع � إرادتها �ضفافاً يف املحيط العربي ال
تعرف � إال العطاء.
�آب 2008



