ممثلة مجلس سيدات األعمال و مسؤولة الضرائب والبنوك
في الغرفة التجارية والصناعية بعدن:

جملس سيدات األعمال يتمحور يف مساعدةالنساء حلل مشاكلهن العملية
ليزا

ت�ستقبل الن�ساء اللواتي ميتلكن م�شاريع خا�صة بهن  ،وتعيقهن بع�ض امل�شاكل فيلج�أن
للغرفة التجارية وال�صناعية مبحافظة عدن ملعاجلتها وم�ساعدتهن �،إنها ليزا ح�سن احمد
 ،ال�صبية التي متلك عق ً
ال يقي�س الأمور من منطلق الأحوال البيئية املحيطة بالنا�س
،وت�ضع احللول بر�ؤية علمية وعملية لكل �سيدة من �سيدات الأعمال..
لقاء  /سحر العلي

العدد  -14-يوليو

ت�ق��ول  :أع�م��ل ف��ي الغرفة التجارية والصناعة
مبحافظة عدن كمسؤولة ضرائب وبنوك ،ولي عملي
اخلاص في مجال تصميم الدعاية واإلعالن ..
•م��اذا يعني مسؤولة ضرائب في الغرفة
التجارية والصناعة؟
أو ً
ال أنا ممثلة مجلس سيدات األعمال في محافظة
عدن ،هذا املجلس يساعد أي امرأة (سيدة أعمال)
وواج�ه�ت�ه��ا ص�ع��وب��ات أو مشاكل وم�ج��ال��ي توضيح
امل�ش�ك�ل��ة وامل��س��اع��دة ف��ي ح�ل�ه��ا م �ث��ل ك �ي��ف يدفع
الضرائب التي عليها أو تقسيطها الضرائب أوكيفية
احلصول على القروض ..
•ه� ��ل ش� �ه ��ادت ��ك اجل ��ام� �ع� �ي ��ة ف� ��ي مجال
الضرائب والبنوك؟
أنا درس��ت برمجة كمبيوتر في كلية التربية ـ لغة
اجنليزية  ،وبرمجة الكمبيوتر أو أي ف��رع في علم
الكمبيوتر يتطلب اإلملام باحلسابات والرياضيات،
وأن��ا مجال عملي مسؤولة ضرائب وبنوك اليعني
أن استلم من الناس (فلوس) بل يعني مساعدتهم
في حل املشاكل املالية مع محصلي الضرائب أو
احلاجة إلى القروض من البنوك .ونحن في مجلس
سيدات األعمال عملنا يتمحور في مساعدة النساء
اجل��دي��دات ف��ي س��وق العمل على تخطي املشاكل
واملعوقات التي حتول دون جناحهن ...
•هل سبق وصادفتكم مشكلة لم جتدوا
لها حل؟
املجلس حديث التأسيس (منذ شهور) ومازلنا في
بداية الطريق.
•ه��ل ه�ن��اك صعوبات ت��واج��ه النساء في
سوق العمل أو لقلة خبرتهن باملهن؟
• االثنني ،فثقافتنا تؤثر فينا حيث أن املرأة
ليست لديها الثقة بنفسها لتطور حالها،
وعندما تواجهها املشكلة يظهر عليها اخلوف
واحليرة والتردد ،وهذا بطبيعة تربيتها وهذا
يشكل  %70من أسباب فشلها في العمل ،حتى
ف��ي ال��س��وق جت��ده��ا ت�ث�ي��ر مشاكل
بسبب حيرتها ومخاوفها.
ث��م أن ال��رج��ال ال ي�س��اع��دون�ه��ا بل
ي �ض��اع �ف��ون خ��وف �ه��ا مبضايقتها
وعرقلتها حتى تفشل واق��رب مثال
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على ذل��ك أض��ع نفسي  ،فأنا عندما ب��دأت عملي
اخل ��اص واج �ه��ت م�ش��اك��ل ك�ث�ي��رة ج� ��د ًا .وم��ع ذلك
نالحظ اليوم أن هناك الكثير من سيدات األعمال
صغيرات في السن ـ مجموعة منهن
حوالي  10من صديقاتي أصبحن سيدات أعمال
مثلي  ..وجميعنا ف��ي ال�ه�ن��دس��ة منها املعمارية،
والديكور والكوافير وغيره.
•كيف كانت بداية عملك اخلاص؟
منذ سنتني وأنا أعمل في التصميم ،لكن من داخل
منزلي ،وأتعامل مع شركات و أفراد ومكاتب ،سبق لي
التعرف عليهم فكانت هناك ثقة بي ،لكنني أحسست
أنني لم أتطور في عملي بدليل أن زبائني لم يزد
أكون مشروعي اخلاص
عددهم  ،فبدأت أفكر في أن َ
 ،وص��ادف أن ممثلني من جامعة متشجن األمريكية
زاروا الغرفة التجارية والصناعية بعدن ـ وهم ممثلني

أي عمل اليكتمل إالبمشاركة الجنسين
رجال ونساء
عن عرب أمريكان في هذه اجلامعة  -وعملوا ورشة
عمل في فندق (خليج الفيل) وملدة أسبوع ،وقدمنا
مشاريعنا ،بغرض أن أفضلها سيسافر أصحابها إلى
أمريكا لزيادة املعرفة ،فقدمت مشروعي ،لكن لم
احظ بالسفر ،لكن هذا اعطاني دفعة ألبدأ خطوتي
األولى عبر املعارف والطرق التي أوضحوها لي عبر
طرق تنفيذ املشروع ( كيف أبدأ ،وماهي اخلطة التي
يجب أن ارسمها أو ً
ال ،كيف سأعرف أن مشروعي
ناجح ،أو غير ناجح ،كم الرغبة والقبول به ) ومن
هذه الورشة قدرت أن أضع لنفسي خطوط أسير
عليها واحلمد لله بدأت وأنا مستمرة اآلن.
•مانوع التصاميم التي تعملني عليها؟
جرافيك

•كيف تستطيعني أن حتكمي أن خطواتك
حتى اآلن صحيحة؟ وأن هذا املجال هو
األفضل ِ
لك ؟
أو ً
ال :هو مجالي العلمي وتخصصي ،وأع��رف كل
صغيرة وكبيرة فيه ،واحلمد لله أنني لقيت الدعم
لتنفيذه ،كما إنني عندما ب��دأت فيه ك��ان زبائني
القدامى مازالوا موجودين ،وقد دخلت السوق وأنا
لدي هؤالء الزبائن وأريد أن أضيف عليهم آخرون.
•من يعمل معك في مشروعك؟
أو ً
ال :لي مكتب في املعال ،ول��دي سكرتيرة ،إلى
جانب مشاركة اب��ن خالي معي  ،إل��ى جانب دعم
األهل لي ...
•إذ ًا ل �ق��د اس �ت �ع �ن �ت��ي ب��ال �ن �ص��ف اآلخ� ��ر ـ
الرجل؟
ن �ع��م ألن ��ه ال ي��وج��د ع �م��ل مكتمل إال مبشاركة
النصف اآلخ��ر ـ البد للنصفني من العمل مع ًا ..
فمث ً
ال مطلوب مني أن أصمم لوحة إعالنية حملل،
فهل أني سأذهب لشراء احلديد وأعلقه للمحل،
وخصوص ًا وأني في اليمن ؟
ثم أني ضد أن تعمل املرأة في أي مجال ،وطاملا أني
في اليمن يجب أن اع��رف ح��دودي وان ال أحتدى
ال �ع��ادات والتقاليد  ..لهذا هناك أم��ور ميكنني
أنا القيام بها ألنها وفق إمكاناتي كامرأة  ،وهناك
أمور هي من اختصاص وإمكانات الرجال ويجب
االستعانة بهم لتنفيذها.
•هل تتوقعني الشراكة مع زميلة أو زميل
في مشروعك أو مشروع أخر؟
حالي ًا ال اعتقد أنني سأشترك مع أح��د ،لكن إذا
م��اق��ررت بعد ف�ت��رة التوسع وإض��اف��ة قسم ديكور
مث ً
ال ،فيمكن أن أتشارك مع احد فيه .أنا لن افتح
محل ديكور أو تصميم معماري وأنا لم ادرسه ،لهذا
سأختار للشراكة شخص ملم بهذا العمل.
•هل صادفتك صعوبات حتى اآلن؟
في البداية صادفتني صعوبات ،أثناء تعرفي على
السوق ،فهذا يغشك ،وذات يوعدك ويخدعك و  ..و
 ..لكن كل هذا عرفني أن هذا هو السوق ،والواحد
يتعلم كل يوم حتى لو جلست أعمل في هذا املجال
سنني فأعتقد أنني كل ي��وم سأتعلم فيه شيئ ًا من
السوق ...

