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حققت املركز الأول بحرينيًا.. اأمل ال�صفار:

»�لتو�ضتما�ضرتز« ميكنني من �لدفاع عن ق�ضايا �لبيئة بطريقة �أف�ضل

[ لنبداأ من اجنازك الأخري يف جمال التو�ستما�سرتز؟

- اأنا ع�سوة يف نادي البحرين ليدرز تو�ستما�سرتز، وقدد 

لني خلو�ض املناف�سات  حققت املركز الأول على البحرين ما اأهَّ

على م�ستوى اخلليج العربي.

مهارة  ي�سقل  الذي  »الفن«  هذا  اأتعلم  اأن  اأحببت  لقد 

ولي�ض  وحمبب،  ومقنع  جذاب  باأ�سلوب  الخرين  التوا�سل 

اإىل  تدخل  عندما  اإىل  التو�ستما�سرتز  اأهمية  اكت�ساف  باإمكانك 

عامله وتتعرف عن كثب على جنومه.

بل  �سقلها  ا�ستطعت  التي  اخلامة  لدي  كانت  هلل  واحلمد 

والتميز عن اأقراين من خاللها، ا�سحبت اأجيد اأكرث لغة اجل�سد 

مواجهة  �سيء  واأهم  الأفكار  عر�ض  وت�سل�سل  النطق  و�سالمة 

خلو�ض  ذلك  كل  لني  اأهَّ وقد  تردد،  اأو  خوف  دون  اجلمهور 

املناف�سة واحل�سول على املركز الأول على م�ستوى البحرين.

[ لكن هناك جنوم تو�ستما�سرتز كرث يف البحرين ولهم باع 

ل�سنوات و�سنوات فكيف ا�ستطعت التفوق؟

- يجب اأن ميتلك الإن�سان حب التحدي واإظهار الإمكانيات، 

فالتو�ستما�سرتز يعطيك مفاتيح التوا�سل الفعال مع الآخرين، 

يف  ال�سابقة  وجتاربك  ذاتك  مكوننات  اإىل  الرجوع  وعليك 

التعامل مع النا�ض واأن تتدرب ب�سكل علمي وعملي خماطبتهم 

بالطريقة التي يحبون، اعتقد اأن هذه هي و�سفتي للتفوق.

واأنا �سعيدة جدا لوجود اأكرث من ع�سرين نادي تو�ستما�سرتز 

العاملية،  التو�ستما�سرتز  ملنظمة  يتبع  وبع�سها  البحرين  يف 

اأي�سا باللغة العربية،  ومنها من هو باللغة الإنكليزية ومنها 

اأندية  اأوائل الدول التي عرفت  اأن البحرين هي من  ومعروف 

التو�ستما�سرتز يف املنطقة من خالل نادي املنامة تو�ستما�سرتز 

يف �ستينيات القرن املا�سي.

لك للمناف�سة على م�ستوى  [ فوزك على م�ستوى البحرين اأهَّ

اخلليج لكنك مع الأ�سف مل توفقني؟

اأمام  اخلطابة  م�سابقة  يف  موؤخرا  �ساركت  لقد  نعم،   -

اجلمهور التي اأقيمت يف �سلطنة عمان، لكن مع الأ�سف مل اأوفق 

يف احل�سول على مراكز متقدمة.

واحلديث  امل�سرح  خ�سبة  على  الوقوف  تبقى جتربة  لكن 

العربي  واخلليج  البحرين  من  �سخ�ض   500 من  اأكرث  اأمام 

ت�سقل  رائعة  جتربة  التحكيم  جلان  اإىل  اإ�سافة  والعامل 

ال�سخ�سية واملوهبة.

اعتقد اأنني قدمت خالل الدقائق ال�سبع املخ�س�سة يل عر�سا 

جيدا قدمت خالله نف�سي وروؤيتي يف احلياة، لكن زمالئي من 

دول اخلليج كانوا متميزين اأي�سا.

[ معروف عنك اأنك »رحالة« فهل ا�ستفدت من التو�ستما�سرتز 

يف جمال التعامل مع نا�س من جن�سيات خمتلفة؟

والعامل،  واخلليج  البحرين  يف  الن�سان،  هو  الن�سان   -

�سحيح اأن هناك بع�ض الفوارق الثقافية اأو ا�ستخدامات لغة 

ونربة  والبت�سامة  املعاملة  وح�سن  الف�سيلة  لكن  اجل�سد، 

التو�ستما�سرتز  نتعلمها يف  التي  الأمور  من  ال�سوت وغريها 

ت�سلح للتطبيق على التعامل مع الب�سر اأينما كانوا.

يف رحلتي يف فرباير املا�سي اإىل اأعلى جبل يف اإفريقيا، وهو 

جبل كليمنجارو يف تنزانيا كنت الفتاة العربية الوحيدة �سمن 

فرباير  من  التا�سع  يف  انطلقت  التي  الرحلة  يف  �سخ�سا   15

وا�ستغرقت  الأمريكية  تريل«  »تا�سكر  جمموعة  مع  املا�سي 

12 يوما ق�سيت منهم ما يقارب الـ9 اأيام متوا�سلة مع فريق 

�سعود اجلبل والتنقل من خميم لآخر حتى اجناز املهمة، حيث 

كان الفريق يق�سي 5-7 �ساعات يوميا لل�سعود املتوا�سل بني 

ال�سابع  اليوم  تدريجيا، عدا عن  يتزايد  ارتفاع  ال�سخور ويف 

 10 الفريق  ا�ستغرق  فقد  القمة  اإىل  فيه  الو�سول  واملزمع 

�ساعات �سعودا بالإ�سافة اإىل خم�ض اأخرى نزول اإىل املخيم.

اأخريا متكنا من الو�سول اإىل قمة جبل »كلمنجارو« والتي 

تعرف با�سم اوهورو )كيبو( )5895 مرت( فوق �سطح البحر، 

يف  ال�سبع  الطبيعية  العجائب  قائمة  �سمن  ر�سمياً  وامل�سنفة 

القارة الإفريقية.

لفن  اتقاين  اأن  �سك  ول  ممتعة،  رحلة  كانت  اأنها  �سك  ل 

وتقدمي  هناك  النا�ض  مع  التوا�سل  من  مكنني  التو�ستما�سرتز 

نف�سي والبحرين بطريقة اأف�سل.

[ وما هي الدرو�س امل�ستفادة من الرحلة ل�سابة مغامرة مثلك؟

بهم خالل  تنظر  اآخر  مفاهيم من منط  لدي  تولدت  لقد   -

بوؤرة احلياة، فاجلبل رغم ق�ساوته و�سموخه هو جمرد قطعة 

املعنى  علمتني  ولكنها  الأر�سية،  الكرة  اإىل  تنتمي  �سخر 

احلقيقي لل�سرب وال�ستمرارية يف امل�سري من دون ال�ست�سالم 

العقول  ميلكون  انهم  رغم  حولنا،  النا�ض  معظم  عك�ض  على 

والقلوب فهي بعيدة متاما عن ا�ستيعاب ذلك ويف جمود اأ�سلب 

من ال�سخر ذاته.

جمال  يف  بتميزك  بالبيئة  اهتمامك  ربط  ميكن  وكيف   ]

التو�ستما�سرتز؟

يدرب  فهو  املجالت،  لكل  �سروري  التو�ستما�سرتز   -

الإن�سان على الكالم واخلطابة وا�ستخدام لغة اجل�سد والإقناع، 

وهذا �سروري جدا للدفاع عن ق�سايا مهمة مثل ق�سية البيئة 

فيما  املطلوب،  امل�ستوى  دون  عامليا  بها  الهتمام  زال  ل  التي 

ت�سم الدول العظمى اآذانها عن املنا�سدات بتحمل م�سوؤولياتها 

اإنقاذ البيئة وتخفيف النبعاثات الغازية ال�سامة الناجتة  يف 

عن امل�سانع العمالقة يف تلك الدول.

[ هل كانت الرحلة موجهة اأي�سا لالهتمام بق�سايا البيئة؟

لنتعرف  الأوىل  بالدرجة  بيئيا  الرحلة  من  الهدف  كان   -

وكيف  احلراري،  الحتبا�ض  وتاأثريات  الأ�سرار،  حجم  على 

يوؤثر على ذوبان اجلليد، وزيادة كمية املاء يف املحيطات. رمبا 

هذه  مثل  مع  كبري  متا�ض  لدينا  يوجد  ل  البحرين،  يف  نحن 

الق�سايا، وحالياً هذا ما اأحمله على عاتقي، حيث اأحاول ن�سر 

الوعي بامل�سائل البيئية.

التثقيفية،  املحا�سرات  من  كثري  اليوم حتدثت يف  وحتى 

البحرين  بوليتكنك  جامعة  يف  اأقيمت  حما�سرات  بينها  من 

روبرت   2041 بعثة  رئي�ض  البحرينية.  املهند�سني  وجمعية 

�سوانغ زار البحرين اأي�ساً، وقام ببع�ض املحا�سرات.

قياديا  للتوجه  البحريني  ال�سباب  دفع  هي  الآن  ومهمتي 

على  النا�ض  لدى  التغيري  روح  بث  اإىل  بالإ�سافة  وبيئيا، 

املخلفات  للمنتجات  ال�ستهالكي  والرت�سيد  ال�سلوكي  ال�سعيد 

من اأجل حتقيق التنمية امل�ستدامة.

[ وكيف ميكن للبحرين اأن ت�سهم يف اإنقاذ القطب اجلنوبي 

من الذوبان؟

احلرارة  وارتفاع  واحد،  كوكب  على  نعي�ض  نحن   -

ولقد  اأحدا،  ت�ستثني  ل  الأوزون  بثقب  تلحق  التي  والأ�سرار 

كانت جتربتي مبعثا لتوجيه الأنظار اإىل قارة من�سية يف اأ�سفل 

قارة كما  “اأنتاركتيكا”،  القطب اجلنوبي  العامل وهي  خارطة 

قارة  اأكرب  خام�ض  باأنها  ال�سيق  عر�سها  خالل  اأمل  و�سحت 

مياهه  من  و%70  العامل  ثلوج  من   %90 وحتوي  العامل  يف 

من  “اأنتاركتيكا”  ملف  �سيفتح  عام 2041  ولكن يف  العذبة، 

�سالم  قراراتها  تهدد  قد  والتي  العظمى  الدول  لتناق�سه  جديد 

الن�سان  اأيدي  اإليها  ت�سل  مل  التي  القارة  هذه  ونقاء  وهدوء 

بعدم  ن�ست  التي   1961 اتفاقية  بف�سل  اليوم  حتى  العابثة 

انتماء هذه القارة لأي دولة ولتكون حممية طبيعية ل مت�سها 

اأيدي امل�ستثمرين واملتنفذين.

التي قد حتدق  واأوؤكد هنا �سرورة الوعي بحجم امل�سكلة 

بالأر�ض اإن مت العبث بهذه القارة التي ت�ساهم يف حفظ توازن 

�سلوكيات  تبني  وعلينا  املياه،  ومن�سوب  احلراري  الأر�ض 

الغاز  كاملياه وكذلك  الغري متجددة  املوارد  ا�ستهالك  تقلل من 

يتولد من  الذي  الكهرباء  ا�ستهالك  تر�سيد  الطبيعي من خالل 

البال�ستيكية  الأكيا�ض  ا�ستخدام  للحد من  اأدعو  واأنا  احرتاقه، 

وال�ستعا�سة بالورقية اأو القما�سية لأن مادة البال�ستيك تبقى 

مئات ال�سنني دون اأن تتحلل، وغريها من ال�سلوكيات الب�سيطة 

واليومية التي �سيكون لها عظيم الأثر يف احلفاظ على حرارة 

الأر�ض من اأن ترتفع اأكرث لتذيب اجلليد وتق�سي على اأحد اآخر 

اأجهزة املناعة لكوكب الأر�ض.

[ ما الذي تفكر به اأمل الآن؟

- اأنا حاليا يف ال�سنة الأخرية يف اجلامعة، ولدي وظائف 

وم�سروع تخرج، وهذا ما يجعل وقتي ممتلئا عن اآخره، لكني 

ل اأدع هذا مينعني من امل�ساركة الجتماعية والتخطيط ملغامرة 

اأخرى قد تكون القفز من اجلو اأو الغو�ض يف البحر.

على  واأح�سل  تخرجي  بعد  درا�ستي  لأكمل  اأخطط  بداأت 

من  ميكنني  مبا  البيئة،  جمال  يف  عليا  درا�سات  ماج�ستري 

اأدر�ض  حاليا  فاأنا  الأكادميي،  بتخ�س�ض  البيئة  ق�سية  ربط 

لوج�ستيات دولية اأي عمليات ال�سحن وال�سترياد والت�سدير 

�سيزيد من  البيئة  ماج�ستري يف  العامل، وح�سويل على  حول 

فر�سي بامل�ساهمة يف توفري عمليات �سحن اأقل �سررا بالبيئة 

اإن مل نقل �سديقة للبيئة حول العامل، واعتقد اأن هذا جزء من 

م�سوؤولية اأبناء مملكة البحرين اإزاء الن�سانية.

اجلنوبي،  القطب  قدماها  وطاأة  بحرينية  اأول  باأنها  املعروفة  ال�سفار،  اأمل 

و�سعدت قمة اجلبل الأعلى يف اإفريقيا »كليمنجارو« اأ�سافت موؤخرا اإىل ر�سيدها 

اإجنازا جديدا بتحقيقها املركز الأول على البحرين يف جمال التو�ستما�سرتز.

والنقا�س  العر�س  مهارات  تكوين  يف  ي�ساعدها  التو�ستما�سرتز  اإن  تقول 

م�ستوى  على  لي�س  عنها  والدفاع  تبنيها  اختارت  التي  الق�سية  يف  والإقناع 

البحرين فقط واإمنا على م�ستوى العامل، األ وهي ق�سية البيئة.

تخطط اأمل )21 عاماً(، وهي طالبة لوج�ستيات دولية يف بوليتيكنيك البحرين 

حاليا لإكمال درا�ستها العليا يف جمال البيئة اميانا منها مب�سوؤولية البحرين يف 

امل�ساهمة باإنقاذ البيئة لي�س البحرينية فقط واإمنا العاملية اأي�سا.

وتعترب اأننا »مل نرث هذه الأر�س من اآبائنا، واإمنا نحن فقط ا�ستعرناها من 

اأبنائنا، لذلك علينا بذل كل جهد ممكن للمحافظة على ا�ستدامة املوارد مبا يكفل 

لالأجيال املتعاقبة بعدنا حياة �سليمة اقت�ساديا و�سحيا وجماليا«.

�ن�ضغـايل بـالدر��ضـة ال مينعني من �لبـحث عـن مغـامـرة جـديـدة

نعي�ش على كوكب 

واحد واأ�ضرار 

اإهمال البيئة ال 

ت�ضتثني اأحدا

»التو�ستما�سرتز« 

فن حياة وتوا�صل 

ولي�س جمرد 

مهارة م�صافة

على قمة كليمنجارو مع ثاين �سخ�س على العامل يف فن اخلطابة خالل التكرمي


