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طلـــت "كاميســـا كامـــارا"، كوجـــه نســـائى نشـــط علـــى الســـاحة الدبلوماســـية بدولـــة مالـــي عقـــب فـــوز الرئيـــس 
المالي "إبراهيم أبو بكر كيتا"، بدورة رئاسية ثانية، حيث تم تعينها كوزيرة  للشئون الخارجية في التشكيل 
الحكومـــي الجديـــد برئاســـة "ســـومايلو بوبـــاي مايجـــا"، الـــذي لعـــب دوًرا حاســـًما فـــي فـــوز "كيتـــا" فـــي اإلنتخابـــات 

الرئاســـية بعد منافســـة قوية مع مرشـــح المعارضة،"ســـوماييال سيســـيه".
 تبلـــغ "كامارا"،مـــن العمـــر 35 عاًمـــا، ولديهـــا ثـــالث جنســـيات"مالية وفرنســـية وأمريكيـــة"، وكانت تشـــغل ســـابقًا 

منصـــب مستشـــارة للرئيس"كيتا" للدبلوماســـية والعالقـــات الخارجية.
ولـــدت فـــي مدينـــة جرونويـــل - جنـــوب شـــرق فرنســـا، مـــن عائلـــة ماليـــة، وصلـــت إلـــى فرنســـا فـــي الســـبعينيات مـــن 
القـــرن الماضـــي. وحصلـــت علـــى شـــهادة جامعيـــة فـــي العالقـــات الدوليـــة فـــي 2006، ثم على شـــهادة الماجســـتير في 
االقتصاد الدولي بجامعة مانديس فرانس بمدينة جرونوبل، ودرجة الماجستير في العلوم التطبيقية واللغات 

األجنبيـــة، بجامعة"دنيس ديـــدرو" في باريس.
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فـــي عـــام 2005، قامـــت بالتدريـــب فـــي مجـــال العالقات 
الدوليـــة بمكتـــب األمـــم المتحـــدة بواشـــنطن، وفـــي 2007 
تلقـــت دورات تدريبيـــة فـــي البنـــك األفريقـــي للتنميـــة 
بتونـــس، ثـــم أسســـت "المنتـــدى اإلســـتراتيجي لمنطقـــة 
الســـاحل"، وســـافرت بعـــد ذلـــك إلـــى الواليـــات المتحـــدة، 
حيث شغلت هناك مناصب عدة، من بينها نائبة مدير 
الصنـــدوق الوطنـــي األمريكـــي لدعـــم الديمقراطيـــة، 
وتـــم تكليفهـــا بمتابعـــة الملفـــات المتعلقـــة بـــدول غـــرب 

ووســـط أفريقيـــا.
كما ُيعرف عنها أنها ناشطة في مجال الحوكمة 
الرشـــيدة فـــي أفريقيـــا، وهـــى أول محللـــة سياســـية مـــن 
مالـــي تعتمدهـــا قنـــاة CNN فـــي تناولها ألحـــداث القارة 
السمراء، وقد عملت ضمن طاقم الحزب الديمقراطى 
األمريكـــي خـــالل اإلنتخابـــات الرئاســـية األمريكيـــة فى 
نوفمبر 2016 مع وزيرة الخارجية السابقة والمرشحة 

هيالري كلينتون.
ــا المنصـــب قدمـــت  ــا عقـــب توليهـ ــح لهـ فـــي تصريـ
ـــا مـــن الحفـــاظ  "كامـــارا"، الشـــكر لوالدهـــا الـــذي مكنه
على عالقة حميمة مع بلدها األصلي وقالت "عائلتي 
كانـــت تخشـــى أن أضيـــع الروابـــط التـــي كنـــت أملكهـــا 
مـــع مالـــي، لذلـــك كنـــت أقضـــي عطلـــة الصيـــف هنـــاك، 
واليـــوم أشـــعر بـــأن مالـــي جـــزء مـــن ذاتـــي"، وتظـــل فكـــرة 
ــع  ــية مـ ــور السياسـ ــاء الجسـ ــرز هى"بنـ ــارا"، األبـ "كامـ

ـــا". أفريقي
يذكـــر أن حكومـــة مالـــي الجديـــدة تضـــم 32 وزيـــراً 
ـــات  ـــة التـــي ســـاندت الرئيـــس فـــي االنتخاب مـــن األغلبي
الرئاسية األخيرة وبعض التكنوقراط وحصلت النساء 

علـــى 11 حقيبـــة وزاريـــة مـــن بينهـــا وزارة الخارجيـــة.
اإلدارة  إصـــالح  وزيـــرة   - بولـــي  صفيـــة 

والشـــفافية
ومـــن أمثلـــة المـــرأة الفاعلـــة فـــى المجتمـــع المالـــي، 
صفية بولى، التي تم اختيارها وزيرة الدولة لإلصالح 
اإلدارى والشـــفافية، ولهـــا  تاريـــخ واضـــح مـــن العمل في 
المنظمـــات المدنيـــة واالجتماعيـــة، كمـــا أنهـــا تتمتـــع 
ــى اإلدارة  ــرة فـ ــة، وخبـ ــات الدوليـ ــي العالقـ ــارة فـ بمهـ

الماليـــة .

و "بولـــى"، حاصلـــة علـــى درجـــة الماجســـتير  فـــي 
إدارة األعمال، من جامعة والية فلوريدا األمريكية 
عـــام2000، ولديهـــا خلفيـــة أكاديميـــة ومهنية، ويرى 
الخبـــراء أنهـــا قـــادرة علـــى تبنـــي مبادئ حاســـمة أثناء 
وجودهـــا فـــى منصبهـــا، حيـــث قضـــت معظـــم حياتهـــا 

المهنيـــة فـــي منظومة األمـــم المتحدة.
شـــغلت صفيـــة بولـــي خالل الفترة من أغســـطس 
2008 - يوليـــو 2010 منصـــب المســـئولة عـــن اإلدارة 
اإلداريـــة داخـــل خدمـــة الدعـــم المركزيـــة باألمـــم 
المتحـــدة، وفـــي الفتـــرة مـــن عـــام 2010 إلـــى عـــام 2011، 
ــام  ــن العـ ــل األميـ ــاص لوكيـ ــار خـ ــب مستشـ منصـ
لخدمات الدعم المركزية التابعة لألمم المتحدة، 
مـــن ينايـــر 2012 إلـــى أغســـطس 2013 ، كانـــت مديـــرة 
العمليـــات فـــي مركـــز خدمة األمـــم المتحدة ،حتى 
أصبحـــت األميـــن العـــام  بيـــن ســـبتمبر 2013 ويوليـــو 
2017، كمـــا قـــادت العمليـــات اإلداريـــة واللوجســـتية 
لبعثـــة منظمـــة األمـــم المتحـــدة فـــي جمهوريـــة 
وقـــد   ،)MONUSCO( الديمقراطيـــة  الكونغـــو 
صـــرح مصـــدر مقـــرب مـــن رئيس الـــوزراء: "إن إنشـــاء 
هـــذه الـــوزارة الجديـــدة يأتـــي ليطابـــق الحاجـــة إلـــى 

إعطـــاء نفـــس جديـــد لمحاربـــة الفســـاد".

صفية بولي

إعداد:شيماء عطوة


