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ال� � � � � � �غ � � � � � ��امن ل � � � � �ل � � � � �م� � � � ��رأة ف � � � � � ��ي «ي� � � � ��وم � � � � �ه� � � � ��ا ال � � � � �ع� � � � ��امل� � � � ��ي»:
م� � � �ج� � � �ل � � ��س األم � � � � � � � � � ��ة س� � � �ي� � � �ت� � � �ص � � ��دى ل� � � �ق� � � �ض � � ��اي � � ��ا امل � � � � � � � ��رأة
�ش��دد رئي���س جمل���س الأم��ة ،م��رزوق الغامن ،عل��ى �أن
جمل���س االمة ل��ن يدخ��ر جه��دا يف الت�ص��دي لكل الق�ض��ايا
املتعلقة باملر�أة ،ا�س��تكماال للم�س�يرة التاريخية احلقوقية
املتعلقة بكل حقوق املر�أة.
وقال الغامن ،مبنا�س��بة يوم املر�أة العاملي« :ان م�س�يرة
كفاح املر�أة الكويتية هي رحلة تاريخية م�ش��وقة بد�أت من
زم��ن طويل ،وا�س��تطاعت امل�ض��ي قدما بالرغ��م من بع�ض
حاالت النكو�ص والرتاجع يف بع�ض حمطات تلك الرحلة».

و�أ�ض��اف الغ��امن« :امل��ر�أة يف الكوي��ت ،وه��ي يف طريقها
الن�ضايل اجلميل ،ت�س��لحت ب�أمرين مهمني ينمان عن ن�ضج
و�إرادة ال تل�ين ،وهم��ا الإ��صرار والوع��ي» ،م�ش�يرا اىل انها
ا�س��تطاعت �سواء عرب م�ؤ�س�س��اتها االهلية او ب�شكل فردي،
وبدع��م من ق��وى �سيا�س��ية ونخ��ب ثقافي��ة وم�ؤ�س�س��ات
جمتمع مدين وقوى طالبية و�ش��بابية م��ن مراكمة مزيد من
احلقوق االن�س��انية ،التي كانت تفتقدها يف جميع املجاالت
ال�سيا�سية واالجتماعية والوظيفية».

و�أو�ض��ح الغامن« :بالرغم من ان كفاح امل��ر�أة الكويتية
مت يف الكثري من االحيان ،يف ظل �س��ياقات تاريخية وثقافية
واجتماعية غري مواتية ،ف�إن املر�أة كانت تتقدم مب�س�يرتها
ب�ترو وثب��ات ،وبالرغ��م م��ن ان تلك امل�س�يرة كان��ت تبدو
ٍّ
احيانا متباطئة وغري جاحمة ،لكنها يف امل�شهد العام كانت
تبدو ثابتة اخلطى وحتقق الن�رص تلو الن�رص واالجناز تلو
االجناز».
و�رضب الغامن مثال على تلك الوترية الثابتة وال�صبورة

يف كفاح املر�أة بن�ض��الها يف �س��بيل نيل حقوقها ال�سيا�سية،
مذك��را «ان ما مت يف ماي��و  2005مل يكن وليد ق��رار مفاجئ،
بل ثمرة ن�ض��ال �سيا�س��ي وجمتمعي للمر�أة ا�ستمر اكرث من
خم�سني عاما».
و�ش��دد الغامن عل��ى «�أن جمل�س االمة ل��ن يدخر جهدا يف
�سبيل الت�ص��دي للكثري من الق�ضايا املعلقة ،التي تهم املر�أة
يف جمي��ع املج��االت ال�سيا�س��ية والقانوني��ة واالجتماعية
والأ�رسية والوظيفية وغريها».

مرزوق الغامن

اس��ت��ض��اف��ة ال���ك���وي���ت ال���ي���وم ال���ع���امل���ي ل���ل���م���رأة وس�����ام ع��ل��ى ص����در امل������رأة الكويتية

ف�ع��ال�ي��ات ن�س��ائ�ي��ة ل �ـ

 :ال�ك��وي��ت ع��اص�م��ة ل�ل�م��رأة ف��ي ي��وم�ه��ا العاملي

احل���ي���در :امل�����رأة ت��ع��م��ل ب��ج��د وإخ��ل��اص وع���اه���دت ال��ل��ه م���ن أج���ل رق���ي وطنها ال��ي��وس��ف��ي :القمة ت��رك��ز على م��ح��اور رئيسية تتعلق ب��احل��ي��اة اإلن��س��ان��ي��ة للرجل وامل���رأة
باقر :هناك حقوق حصلت عليها املرأة الكويتية وحقوق التزال تطمح إليها ال����ع����ص����ف����ور :ن���ط���ال���ب امل���������رأة مب����زي����د م�����ن امل����ش����ارك����ة ف�����ي ال���ع���م���ل النقابي
كتب :عبدالله الشمري

بعد ح�ص ��ول امل ��ر�أة الكويتية على حقوقه ��ا ،وبخطى ثابتة
طمحت املر�أة الكويتي ��ة �إىل ا�ست�ضافة االحتفال باليوم العاملي
للمر�أة ،حت ��ت رعاية �أم�ي�ر الإن�سانية ال�شيخ �صب ��اح الأحمد،

به ��دف �أن تك ��ون الكوي ��ت عا�صم ��ة عاملي ��ة للم ��ر�أة ،ورم ��زا
لتحقي ��ق حقوقه ��ا وطموحه ��ا و�آماله ��ا ،وا�ستطاع ��ت امل ��ر�أة
الكويتي ��ة حتقيق ه ��ذا اله ��دف با�ست�ضافة االحتف ��ال مبنتدى
للم ��ر�أة مب�شاركة  67دولة« .اخلليج» حتتفل مع املر�أة بيومها
العاملي ،وفيما يلي التفا�صيل:

بداية قالت ا�ستاذة الرتويح النف�سي
الدكتورة غنيم��ة العثمان احليدر :نحن
يف جمتم��ع نرى فيه بعني مي�ين و�أخرى
�ش��مال ،ونح��ن يف جمتم��ع برئ��ة ذات
اجتاه�ين ،ونعي���ش بقل��ب واح��د ه��و
الوطن ،وبنب�ض وفكر و�إح�سا�س ،ولكني
�أجد �أن امل��ر�أة تعمل يف املجتمع ب�ص��مت
وبقوة ،وهي التي عاهدت اهلل على العمل
ب�إخال�ص وجدية واخلوف من اهلل.
و�أ�ض��افت :وهناك كوكبة من الن�ساء
يف الكوي��ت يعمل��ن بج��د و�إخال�ص وهن
الالئي م��ن املفرت�ض �أن ي�أخذن ن�ص��يب
الأ�س��د داخل املجتمع ،ولكن مع الأ�س��ف
وفاء باقر
د� .سناء الع�صفور
على الرغ��م من تفوق امل��ر�أة يف املجتمع،
ف�إنه��ا التزال تق��ف يف مكانها ،بل ت�س�ير
ح�ص��لت عليها امل��ر�أة الكويتية ،وهناك حق��وق التزال
�إىل اخللف در.
تطم��ح لها املر�أة الكويتي��ة ،وقمة يوم امل��ر�أة العاملي يف
وتابع��ت :نحن يف يوم املر�أة ننا�ش��د ،ومنذ تخرجت الكويت تقام حتت عنوان «نحو متكني املر�أة» ،ونهدف
يف اجلامعة ،ونحن ننا�شد اهلل فقط يف �سماه ،واهلل يخبئ من خاللها �أن يكون للمر�أة مكان يف القيادة.
لنا خبيئة لكي ي�أجرنا على ه��ذا العمل ،والنا�س الذين
و�أ�ض��افت :نري��د �أن يك��ون لها ن�ص��يب يف الوظائف
يح�صلون على املنا�صب هم نخبة ،يف حني �أن هناك من القيادي��ة يف الدولة ،الفتة �إىل �أن كل �س��نة يقام م�ؤمتر يف
ي�ستحق احل�صول على هذه املراكز.
باري�س و�س��افر �إلي��ه جمموعة متطوع��ات من جمعية
وقالت :ي��وم امل��ر�أة العاملي لي���س يوما وال �س��اعة ،املهند�س�ين الكويتية ،و�أخذن��ا موافقة اليون�س��كو ب�أن
وحقوق املر�أة يجب �أن تكون مواكب��ة احلياة بالرتبية يعقد االحتفال بيوم املر�أة العاملي هذا العام يف الكويت،
والتعليم والتثقيف و�ش��د �أزر وو�صول كل امر�أة ،تعمل وال يكون م�ؤمترا بل يكون قمة.
يف وطنها بجهد ودين.
و�أ�ش��ارت �إىل �أن القمة بها  67متحدثا خالل حلقاتها
ولفت��ت �إىل �أن امل��ر�أة لي�س��ت له��ا حق��وق وقتي��ة �أو النقا�شية على مدى يومني ،وبها متحدثون من الكويت
مطال��ب وقتية فنطم��ح �أن تك��ون جميع حق��وق املر�أة ومن خارج الكويت ،ومن الدول امل�ش��اركة �سنغافورة،
م�ص��ونة وحمرتمة ،وت�أخ��ذ حريتها ،و�أدع��و �أن ت�أخذ و�أمريكا ،وفرن�سا وفل�سطني والأردن ولبنان وال�سودان
املر�أة املطلق��ة والأرملة �أو التي مل تت��زوج بيتا ،فدموع والكويت ،و�س��وف تتحدث الدكتورة مع�صومة املبارك
هذه املر�أة ح�رسة حترق وجنتيها ،و�أمتنى من �أ�صحاب ك�أول نائبة و�أول وزيرة.
القلوب الرحيمة ،ومن بيت الزكاة �أن تكون هناك بيوت
ولفتت �إىل �أن الق�ض��ايا التي �ستناق�شها القمة ت�شمل
حترتم �إذالل املر�أة التي تقف يف وزارة ال�ش�ؤون طوابري ،ق�ضايا اقت�ص��ادية و�سيا�س��ية وقيادة وتعليم وحقوق
ويف وزارة الإ�سكان طوابري ،ونحن وهلل احلمد ي�شهد لنا امل��ر�أة والعم��ل اخل�يري والإن�س��اين والتوا�ص��ل الدويل
الكل �أننا نعي�ش يف خري ونعم��ة ،ولكن من منا �أخذ بيتا والتحديات والفر�ص والأمن الوظيفي ،واملو�ض��وع لن
منذ � 4س��نوات ،ال بد �أن متر � 20سنة ليح�صل ال�شخ�ص يقت��صر على مهنة معينة ،بل �س��وف نناق�ش كل املهن،
عل��ى بي��ت .و�أ�ش��ارت �إىل �أن املجتم��ع الكويتي جمتمع �إ�ضافة �إىل التوعية ال�صحية.
خري ي��ده مم��دودة �إىل الكل ،فلم��اذا ال متت��د �إىل الداخل،
وبينت �أن القمة بها العديد من احللقات النقا�ش��ية،
البلد،
ملاذا نكون عني ع��ذاري ،ننظر بعني وال ننظ��ر �إىل
وعقب انتهائها �س��وف نخرج بتو�ص��يات �سوف ترفع
ومن
أن
لذلك ننا�ش��د �أ�ص��حاب القرار و�أ�ص��حاب ال�ش���
�إىل وزي��رة الدول��ة ل�ش���ؤون التخطي��ط والتنمي��ة هند
على
أ�شد
�سيحا�سبون يف يوم من الأيام لظلمهم املر�أة ،و�
ال�ص��بيح ،الفت��ة �إىل �أن القم��ة حت��ت رعاية �س��مو �أمري
على
حتقيقها
يد من لديه نظرة �إىل ال�سماء ،وي�سعى �إىل
البالد ال�شيخ �صباح الأحمد ،والوزيرة هند ال�صبيح لن
م�س��لم
وبلد
خري
الأر�ض �أن ينظر �إىل املر�أة ،ونحن يف بلد
تق�رص يف تطبيق التو�صيات.
عامليا
يوما
أة
�
املر
وبلد معطاء ،و�إن �ش��اء اهلل يكون يوم
و�أ�شارت �إىل �أن النائب �صالح عا�شور �سوف يتحدث
إىل
�
وت�ص��ل
العاملية،
وتكون امل��ر�أة الكويتية ه��ي املر�أة
كذل��ك ع��ن حق��وق امل��ر�أة ،الفت��ة �إىل �أن ه��ذه القمة هي
وطنها.
يف
حقوقها
حمافل العامل بح�صولها على
الأوىل م��ن نوعه��ا التي تق��ام «لتمكني امل��ر�أة» ،ونهدف
وهناك
ال�س��ائد،
هو
آن
�
والقر
وبينت �أن العرف بائد
م��ن وراء �إقامته��ا �أن تك��ون الكوي��ت عا�ص��مة امل��ر�أة،
يتزوجن
مل
الكث�يرات
هناك
أن
من يتبع العرف حت��ى �
تزامنا مع ح�صول �صاحب ال�سمو �أمري البالد على لقب
قال
و�سلم
عليه
اهلل
�صلى
والر�سول
ب�سبب هذا العرف،
«قائد الإن�س��انية وح�ص��ول الكويت على «مركز للعمل
يقل
ومل
فزوجوه،
وخلقه
دينه
تر�ض��ون
�إذا جاءكم من
الإن�ساين».
بني
فرق
ال
و�سلم
عليه
اهلل
�ص��لى
وقال
ن�س��با،
جاها �أو
و�أ�ض��افت :عدد الن�س��اء م��ن خمرج��ات التعليم يف
إح�سا�س��ك
�
هي
والتقوى
بالتقوى،
إال
�
عجمي
وال
عرب��ي
الع��امل �أجمع �أكرث من الرجال ،بالإ�ض��افة �إىل ال�ص��عيد
أكرم
�
هناك
فلي�س
إن�س��انيتك،
�
و
وم�ش��اعرك
و�ض��مريك
املهن��ي ف���إن عدد الن�س��اء العام�لات �أكرث م��ن الرجال،
من ر�س��ول اهلل �ص��لى اهلل عليه و�س��لم فتزوج القبطية ،ويف املقاب��ل هذا الع��دد الكبري يجهل الكث�ير من حقوقه
وتزوج املطلقة وال�س��ائب ،ومل يتزوج بكرا �إال عائ�ش��ة ،املدني��ة واملهني��ة ،وجتاه��ل حقوقها يف تويل املنا�ص��ب
وهذا مقيا�س ومعيار لنا ،وعلينا �أن يكون لنا يف ر�س��ول التي ت�ستحقها ،وهذا ال يعني �أننا ن�سعى لت�سلط املر�أة
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم �أ�سوة ح�سنة.
على الرجل ب��ل لتكون �رشيك��ة له ،فنج��اح كالهما لن
و�أ�شارت �إىل �أنه ومع الأ�س��ف ال�شديد �أ�صبح العرف
يتحق��ق �إال مبعرف��ة كال الطرفني معرف��ة تامة بحقوقه
والعادات والتقاليد �أقوى من القر�آن ومن ال�سنة.
و�صالحياته وممار�سته.
بدوره��ا قال��ت رئي�س��ة اللجن��ة العلمية لقم��ة يوم
و�أ�ش��ارت باق��ر �إىل �أن��ه بنهاية هذه القمة �س��نخرج
املر�أة العاملي املهند�س��ة وفاء جا�سم باقر :هناك حقوق
ببع���ض التو�ص��يات والتي �س��تتبناها وزي��رة الدولة

للتنمي��ة وزي��رة ال�ش���ؤون
االجتماعية والعمل هند ال�صبيح
«التي �س��تكون �أحد املتحدثني يف
القم��ة» ،و�إدراجه��ا �ض��من خطة
التنمية بالدولة ،وعلى ال�ص��عيد
الدويل �سن�س��عى لكي تقوم باقي
الدول با�ست�ض��افة ه��ذه القمة يف
كل �سنة يف نف�س التاريخ.
من جانبها قالت رئي�سة مركز
املعلومات لقمة يوم املر�أة العاملي
ع�ض��و اللجنة العلمية املهند�سة
مع��ايل حمم��د اليو�س��في :القم��ة
تركز عل��ى عدة حماور رئي�س��ية
تتعلق باحلياة الإن�سانية للرجل
واملر�أة �أهمها « ال��ذات ،والأ�رسة،
واملجتمع ،والدولة ،والعامل».
و�أ�ض��افت :امل�ش��اركون يف القمة من خمتل��ف الدول
العربية والأجنبية مثل «ال�سعودية والإمارات ولبنان
واملغ��رب وال�س��ودان و�أم�يركا و�س��نغافورة وفرن�س��ا
ودول �أفريقية».
وتابعت :نهدف من خالل �أعمال القمة �إىل ا�ستقطاب
جمي��ع �رشائ��ح املجتم��ع باخت�لاف الأعم��ار وامله��ن
والفئات ،حتى ربات البيوت مرحب��ا بهم عندنا ،وذلك
من �أجل �أن يتعرف احل�ضور على مواطن القوة الكامنة
بداخله��م ،من �أجل عي���ش حياة ناجحة �س��عيدة نبني
فيها جمتمعنا ووطننا كما نحلم به دائما.
و�أ�ش��ارت �إىل �أن عدد من �س��جل حتى الآن حل�ض��ور
القمة يزيد على  ٣٠٠م�شارك وم�شاركة من جميع املهن
يف القطاع احلكومي واخلا�ص� ،إ�ضافة �إىل ربات البيوت
وطالبات يف اجلامعات احلكومية واخلا�صة.
م��ن ناحيته��ا قال��ت رئي�س��ة جلن��ة امل��ر�أة العاملة
يف االحت��اد الع��ام لعم��ال الكوي��ت ،الدكت��ورة �س��ناء
الع�ص��فور :كما يف جميع انحاء الع��امل ،حتتفل املر�أة يف
الكويت بالثام��ن من مار�س يوم امل��ر�أة العاملي ،وبهذه
املنا�سبة ال�سعيدة تتقدم جلنة املر�أة العاملة يف االحتاد
العام لعم��ال الكويت ب�أخل�ص الته��اين والتربيكات من
جمي��ع العام�لات يف القطاعني احلكوم��ي والنفطي ويف
القطاع اخلا���ص ،ومن كل الن�س��اء يف الكويت ب�ص��ورة
عامة.
و�أ�ض��افت :ي�أتي احتف��ال املر�أة العامل��ة يف الكويت
مبنا�س��بة الثامن من مار�س مميزا هذه ال�س��نة ب�صورة
خا�ص��ة ،بعد تتويج الع��امل للكويت بلدا للإن�س��انية،
ومنح االمم املتحدة �س��مو االمري ال�ش��يخ �صباح الأحمد
اجلابر ال�ص��باح لق��ب قائد الإن�س��انية ،هذا بالإ�ض��افة
اىل النجاحات الب��ارزة التي حققتها امل��ر�أة الكويتية يف
جميع امليادين ،ال�سيا�س��ية واالقت�صادية واالجتماعية
والثقافي��ة وغريه��ا ،وال�س��يما املمي��زات واملكت�س��بات
املهمة التي حازت عليها املر�أة العاملة من خالل قانون
العمل يف القطاع الأهلي رقم  ،6/2010وال�س��يما املادة
 26منه التي �أكدت على حق امل�ساواة بني اجلن�سني.
وزادت� :أ�ض��ف �إىل ذل��ك النج��اح الب��ارز ال��ذي
حققت��ه جلن��ة امل��ر�أة العامل��ة يف االحتاد الع��ام لعمال
الكويت خالل العام الفائت ،وال��ذي تكلل بعقد ندوتني
ن�س��ائيتني خليجيتني هامتني ،كانت الأوىل خالل �ش��هر
مار�س ع��ام  2014بعن��وان« :دور امل��ر�أة اخلليجية يف
االنتاج والتنمي��ة» ،والثانية يف �أوا�س��ط �ش��هر نوفمرب
املا�ض��ي حتت عن��وان« :امل��ر�أة اخلليجية وامل�ش��اريع
ال�ص��غرية ..واقع وطموح» ،وقد �شارك فيهما نا�شطات
نقابيات واقت�ص��اديات واجتماعي��ات من خمتلف دول
جمل�س التعاون اخلليجي.

