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دانا بازوم، نموذج یثبت قدرات النساء في المجال العلمي اللبنانیة  
 

األزمات العالمیة الراهنة على الشباب بشكل خاص، وعلى الشابات بشكل أخص. ولكن شابات الیوم لدیهن  تؤثر
القدرات واألفكار والطاقة لتغییر العالم. في التقریر التالي نلقي الضوء على ما تقوم به دانا بازوم، إحدى الفائزات 

من أجل تغییر الفكر النمطي السائد حول محدودیة قدرات  علومبجائزة برنامج لولایر ـ الیونسكو للنساء في مجال ال
 .النساء في المجال العلمي

برنامج لولایر ـ الیونسكو للنساء في مجال العلوم تقدیرا للباحثات الالتي أسهمن من خالل 1998في عام  انطلق
 .انجازاتهن في التصدي لتحدیات الغد على الصعید العالمي

بوردو“إحدى الفائزات بالجائزة، تعمل حالیا مع فریق من الباحثین في جامعة  دانا بازوم، اللبنانیة ”  Purdue 

 .األمریكیة على دراسة األسباب المؤدیة لسرطان الثدي ومنع حدوثه
التي شاركت مؤخرا في فعالیة شبابیة بمقر األمم المتحدة، أشارت إلى الدور المهم الذي یمكن أن تلعبه الشابات  دانا
ما أتیحت لهن الفرصةإذا  : 

“ صغري، لم أكن أعي التمییز االجتماعي ضد الفتیات. ولكن سرعان ما أدركت كم أن مجتمعي یعج بالقوالب  في
ا نحن النساء في العالم العربي وفي الدول الشرقیة، أن نكون زوجات وأمهات  مطیة المضادة للنساء. یتوقع منّ الن

أعتقد أن جمیع النساء یجب أن تكن فخورات بهذا و  مبارعات في إنجاب وتربیة األطفال. وأنا أتطلع ألكون زوجة وأ
لدور. ولكن ال أرید لتلك الصفات أن تشكل السبب الوحید لوجودي في هذا العالم وتحّد من جهدي الكتساب المزید  ا

 ”.من المعرفة

الذي عقد في  ینبغي لنا أن نحصر دور المرأة في هذا العالم باألمومة، تابعت دانا في كلمتها أمام منتدى الشباب ال
قاعة المجلس االقتصادي واالجتماعي بالمقر الدائم، مشیرة إلى أن أكبر التحدیات التي تواجه النساء هي إثبات 

 .إمكاناتهن في أن یصبحن نساء ناجحات وأمهات في نفس الوقت
موقفه تجاه دور المرأة، الرغم من أن بلدها لبنان یعتبر أقل صرامة من غیره من الدول العربیة أو الشرقیة في  وعلى

 :إال أن التحدیات ال تزال قائمة



 

“ التحدیات هي ما دفعني الختیار تخصص في مجال علمي، والذي یعتبر، معقدا جدا للنساء، في المنطقة التي  هذه
 أنتمي إلیها حیث یقول البعض أن اإلناث لدیهن ربع دماغ. ولم یكن تحیزا تجاه المرأة عندما اخترت العمل على

، حیث انضمت إلى فریق من  2012للنساء عام  لدولیةسرطان الثدي. في واقع جاء ذلك بعد أن فزت بجائزة لولایر ا
الباحثین یعمل على سرطان الثدي. وعلى فكرة، هؤالء الباحثون یعملون تحت إشراف العدید من النساء الناجحات في 

 ”.هذا المجال

طاء عدد من النساء الشابات في العالم الثالث الفرصة لتطویر مهاراتهن العلمیة شكرت لولایر واألمم المتحدة إلع دانا
والمساهمة عند عودتهن إلى بالدهن بالتقدم العلمي في مجتمعاتهن ومساعدة تلك  المجتمعات على التخلص من 

النساء طبةأفكارها السخیفة حول ما یسمى بنقص المرأة. وقالت مخا : 

“ اء، إذا كنت نحیلة أم بدینة، إذا كنت قصیرة أم طویلة، إذا كنت محجبة أو غیر محجبة، فإن كنت شقراء أم سمر  إذا
نجازات ونجاحات  ”.العالم لن یتذكرك بالصورة التي أنت علیها بل بما یخلفه عقلك العظیم من أفكار وإ

ألمیركیة في بیروت. وهي حالیا بازوم هي طالبة دكتوراه في مجال البیولوجیا والخالیا الجزیئیة في الجامعة ا دانا
أستاذة زائرة في جامعة بوردو بالوالیات المتحدة. وهي عضو في مشروع سرطان الثدي ومشروع التغذیة الدولي الذي 

من سرطان الثدي ایةأسسته جامعة بوردو والذي یهدف في األساس إلى الوق . 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



  
 

 
 

 


