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عندما وقفت وزيرة التربية نورية الصبيح على منصة االستجواب 
كأول وزيرة في تاريخ الكويت تواجه تطبيق قواعد املمارسة البرملانية 
ــد، بل كانت واحدة من  ــة لم تكن صاحبة االجناز الوحي الدميوقراطي

مجموعة نساء ترصع بهن تاريخ الكويت القدمي واحلديث.
ــبه االجماع على  ــر، واقرار مبا يش ــراءات عديدة ومديح كثي اط
جناحها في تفنيد محاور االستجواب بجودة ومهارة سياسية ومتيز 
ــي االداء الذي اتى نتيجة عصارة جتربة طويلة قضتها الوزيرة في  ف
ــجل للمرأة في تاريخ  ــهدت اجنازا كبيرا يس ــة الوزارة التي ش أروق
ــزة اخلرافي  ــنوات عندما مت تعيني فاي ــي قبل عدة س ــج العرب اخللي
ــرأة خليجية تتربع على  ــة جلامعة الكويت لتكون بذلك أول ام رئيس

هذا املنصب.
ــا الكثير  ــاءات التي تخلله ــة حافل بالعط ــرأة الكويتي ــخ امل فتاري
ــيرتها  ــتطاعت تخطيها، فبدأت مس ــق والصعاب التي اس من العوائ
ــنت  ــت معترك العمل الوظيفي، فدش ــة عام ١٩٣٧ ثم خاض التعليمي
ــاركة في التنمية املجتمعية  ــك أولى محطات العطاء الوطني واملش بذل

واالقتصادية.
ــبتها  ورغم العثرات والصعاب، اال ان جناحات املرأة الكويتية أكس
ــت اليه من مناصب  ــتوى اخلليج ملا وصل ــبق على مس الريادة والس

وظيفية متعددة وقيادية.
ــائية  ــخصيات قيادية نس ــذا التقرير مناذج لش ــنرصد في ه س
ــة خاصة دورها البطولي اثناء  ــنعرج على اجنازات املرأة الكويتي وس

االحتالل العراقي الغاشم ودورها في عجلة التنمية.

نساء رائدات صاحبات نضال طويل وبصمة مهمة في مسيرة 

تاريخ عبـــق بأريج النضال والكفـــاح واملثابرة على املطالبة 
باحلقوق واملقدرة على نيل املطالب فكل اســـم من االسماء اآلتية 
يحمل تاريخا على كتفيه واجنازا يفخر به، كيف ال وهن املؤسسات 

الرائدات كل حسب مجالها.
فالتألق والنجاح الذي حظيت به وزيرة التربية ووزيرة التعليم 
نورية الصبيح بغض النظر عن نتائج طرح الثقة هو عبارة عن 
درة من درر لنســـاء رائدات كثر تزخر وتفخر بهن الديرة، حيث 
وضعن بصماتهن وحفرن اســـماءهن التي اقترنت باسم الكويت 

بحروف من ذهب.

معصومة أول وزيرة في تاريخ الكويت

اذا كانت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي نورية الصبيح 
اول وزيرة تقف على منصة االســـتجواب وثاني وزيرة كويتية 
فالوزيرة السابقة د.معصومة املبارك كانت اول وزيرة في تاريخ 
الكويـــت حيث مت تعيينها في ١٢ يونيو ٢٠٠٥ كوزيرة للتخطيط 
ووزيرة دولة لشـــؤون التنمية االدارية واستمرت بعدها وزيرة 
للمواصالت، ثم وزيرة للصحة التي شهدت استقالتها بعد حادث 

حريق مستشفى اجلهراء الذي اودى بحياة عدد من املواطنني.
جناحات كبيرة حصدتها الوزيرة د.املبارك حيث طبعت بصماتها 
على كل وزارة ادارت شؤونها ومت تكرميها كسيدة العام (٢٠٠٦) 
من قبل معهد الشـــرق االوســـط للتميز. أما مؤهالتها األكادميية 

فعديدة منها:
> دكتوراه فلســـفة فـــي العالقات الدولية مـــن جامعة دنفر، 

كولورادو عام ١٩٨٠.
> ماجستير علوم سياسية من جامعة شمال تكساس، تكساس 

عام ١٩٧٦.

> دبلوم تخطيط، املعهد العربي للتخطيط عام ١٩٧٣.
> بكالوريوس علوم سياسية من جامعة الكويت عام ١٩٧١.

> استاذ زائر في جامعة دنفر ١٩٨٦ - ١٩٨٨.
> استاذ زائر في جامعة البحرين ١٩٩٠ و ١٩٩١.

> استاذة في كلية العلوم االجتماعية في قسم العلوم السياسية 
في جامعة الكويت.

 الخرافي أول مديرة جامعة في العالم العربي

عندما مت تعيني د.فايزة اخلرافي مديرة جلامعة الكويت خلفا 
للدكتور شعيب عبداهللا شعيب كانت أول امرأة في العالم العربي 
واخلليج تتبوأ هذا املنصب ود.فايزة صاحبة سجل حافل باالجنازات 

وهي من مواليد ١٩٤٦/١٢/١٤ حائزة عام ١٩٦٧.

أهم أعمالها وأنشطتها:
عضو املجلس االعلى للتعليم في الكويت، وعضو مجلس التآكل 
العاملي ICC ممثلة عن الكويت، وعضو مؤسس في جمعية اعضاء 
 ،NACE هيئة التدريس، وعضو املنظمة االقليمية ملهندسي التآكل
وعضو اجلمعية الكيميائية االميركية ACS، وعضو احتاد الكيميائيني 

العرب، وعضو مؤسس بـ «اجلمعية الكيميائية الكويتية».
١٩٨٩: عضـــو جلنـــة الترقيات فـــي معهد الكويـــت لالبحاث 

العلمية.
١٩٩٠: عضو اللجنة العلمية العاملية ملؤمتر التآكل احلادي عشر 

- فلورنسا - ايطاليا.
١٩٩٥: عضو اللجنـــة التنفيذية في االحتاد الدولي لرؤســـاء 

اجلامعات.
- اشرفت على عديد من رسائل املاجستير في قسم الكيمياء.

- جامعة الكويت.
- ممتحنـــة خارجية جلائزة الكيميـــاء العامة ملكتب التربية 

العربي لدول مجلس التعاون - الرياض.
- احدى شخصيات اصدار «القيادة العاملية في االجناز» - املركز 

العاملي للسير الذاتية - اجنلترا.

المال أول سفيرة في الكويت

الســـفيرة نبيلة املال أول سفيرة كويتية وأول امرأة خليجية 
تتولى منصبا رفيع املســـتوى، حيث مت توليتها منصب سفيرة 
للكويت لدى جمهورية زميبابوي بجنوب افريقيا، حيث كان لتدرجها 
الوظيفي ومشاركتها الفاعلة في انشطة مجلس االمن الدولي دور 

كبير أهلها ألن تكون سفيرة ومتثل بلدها في اخلارج.
بعد احلصول على املاجستير باشرت عملها في االدارة السياسية 

بوزارة اخلارجية ثم حصلت على الدرجة الثالثة في ١٩٧٢/٤/١.
ثم بعد ذلك صدر قرار بنقلها من الديوان العام الى الوفد الدائم 
في نيويورك، ثم حصلت على الدرجة الثانية وبعدها مت نقلها من 
كادر الوظائف املدنية الى كادر الوظائف الديبلوماســـية بوظيفة 
سكرتير اول بتاريخ ١٩٨٦/٥/٢٦، ثم متت ترقيتها الى مستشارة 
في ١٩٨٨/٦/١١، ثم صدر مرسوم بترقيتها الى وزير مفوض بتاريخ 
١٩٩٢/٤/١٤، ثم صدر مرسوم بتعيينها سفيرة غير مقيمة للكويت 

لدى جمهورية زميبابوي.
وتوجت نهاية عام ٢٠٠٣ الســـفيرة املال مندوبا دائما في االمم 
املتحدة وكانت قد التقت املال الوفد الكويتي الدائم في االمم املتحدة 

عام ١٩٧٧.
وُتعد املال بذلك اول ســـفيرة عربية مسلمة باألمم املتحدة، كما 
تولت رئاسة مجلس امناء املركز الثقافي االسالمي في نيويورك 

ثم صدر مرســـوم تعيينها سفيرة لدى مملكة بلجيكا، اضافة الى 
عملها ســـفيرة لدى دوقية لوكســـمبورغ في ٢٥ يونيو من العام 

املنصرم.

د. رشا الصباح أول وكيلة وزارة

د.رشـــا الصباح غنية عن التعريف، فهي حتمل من الكفاءات 
واملمارســـات والشـــهادات الكثير والكثير، سجلها حافل بالعديد 
من املشاركات، زاخر بالكثير من االنتصارات، فهي شعلة النشاط 

الدائم الدؤوب والقدوة احلقيقية للمرأة العصرية.
يوم السبت ٢٥ ســـبتمبر ١٩٩٣ كان يوما غير عادي في حياة 
الدكتورة اســـتاذة األدب االجنليزي رشا الصباح، ففي ذلك اليوم 
صدر مرسوم بتعيينها وكيال لوزارة التعليم العالي، وبذلك تكون 

اول امرأة تتبوأ منصب وكيل وزارة في الكويت.
ود.رشا من مواليد ١٩٥١/١١/١٨.

وشغلت مناصب قيادية باجلامعة، منها مساعد مدير اجلامعة 
خلدمة املجتمع واإلعالم.

وعضو عدة مجالس وجلـــان داخل اجلامعة وخارجها ابرزها 
جلنة متابعـــة تطوير مناهج اللغة االجنليزيـــة بوزارة التربية 

واللجنة العليا حملو األمية.
ومت اختيارها املرأة الدولية لعام ١٩٩٣ من قبل الهيئة العاملية 
للسيرة الذاتية، كما مت تعيينها سفيرة مقيمة ملنظمة اليونسكو 

لدى الكويت.
وسجلت وكيلة وزارة التعليم العالي د.رشا الصباح انتصارا 
جديدا للكويت، حيث وقع عليها اختيار الســـكرتير العام ملنظمة 
االمم املتحدة عضوا في مجلس امناء معهد التدريب واالبحاث التابع 

ملنظمة االمم املتحدة اعتبارا من ٢٠٠٠/١/١ حتى ٢٠٠٢/١٢/٣١.

منذ أن أصدر االمير الراحل الشيخ جابر 
االحمد في ٢٥ مايو ١٩٩٩ مرســـوما أميريا 
مبنح املرأة حقوقها السياسية في الترشيح 
واالنتخـــاب بدأت صفحة جديدة تكتب في 

سجل تاريخ هذا الشعب.
وان كانت حروف الصفحة لم تكتمل حيث 
لم يقر هذا املرسوم من قبل اعضاء البرملان 
الذين رفضوا القانون بأغلبية ٤١ صوتا في 
جلسة ٢٢ نوفمبر ١٩٩٩ اال انه شكل نقطة 
البـــدء احلقيقية في اصرار املرأة الكويتية 

على نيل كامل حقوقها السياسية.
وهكذا تعالت اصوات النســـاء تساندها 
اصـــوات الرجال ممن يؤيـــدون هذا احلق 
ويرونه مطلبا شرعيا وحضاريا حتى كتب 
لهم النجاح في ١٦ من مايو ٢٠٠٥ عندما صوت 
مجلس االمة الكويتي في جلسة تاريخية على 
مشروع بقانون ملنح املرأة حقها السياسي 
في االنتخاب والترشيح لعضوية البرملان 

واملجلس البلدي.
وتأكيدا على هذه املكانة املتميزة للمرأة 
الكويتية لم يفتأ صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد يشيد بدورها في مسيرة بناء 
الوطن مبختلف املجاالت احليوية جنبا الى 

جنب مع اخيها الرجل.
وتطرق سموه في اللقاء االول الذي جمعه 
بعدد من الشخصيات النسائية بعد توليه 
قيادة دفة احلكم في الكويت في الـ ٢٩ من 
يناير ٢٠٠٦ الى النجاح الذي حققته املرأة 
الكويتية خالل توليها العديد من املناصب 
القيادية املهمة التي كانت محط اعجاب اجلميع 
سواء على الصعيدين احمللي واالقليمي أو 

على الصعيد الدولي.

ولم يقف اهتمام الكويت باملرأة عند نقطة 
احلقوق السياسية فقط، بل تعداها الى كل ما 
يتعلق باملرأة اقتصاديا وثقافيا واجتماعيا 
وهو االمر الذي نص عليه دســـتور الدولة 
عندما كفل حقوق االمومـــة والطفولة في 
املادة التاسعة منه، وشدد على حمايتها من 
العنف من خالل قانون االحوال الشخصية، 
كما كفل لها حق الترشـــيح واالنتخاب في 
التعاونية  اجلمعيات االهلية والتنظيمات 
التي متثل محورا مهما في احلياة االجتماعية 

واالقتصادية في الدولة.
وترجمت الكويت نص الدستور الى واقع 
فعلي عبـــر العديد من خطط وبرامج عمل 
اجهزتها احلكومية واالهلية على حد سواء 
فكفلت حق التعليم والســـكن والتوظيف 
واحلرية الشخصية لكال اجلنسني وأرست 
مبادئ العدل واملســـاواة، ولـــم تفرق في 
احلقوق والواجبـــات بينهما، فكانت ثمرة 
غرسها مشـــاركة املرأة الفعالة في احلياة 

السياسية.
كما قطعت الكويت شوطا كبيرا في تنمية 
املرأة الكويتيـــة واعدادها ودعمها ملواجهة 
كل ما من شأنه أن يحول دون تقدمها، وفي 
سبيل ذلك صدقت الكويت رسميا على العديد 
من االتفاقيات العربية والدولية التي تساند 
املرأة ومن ابرزها اتفاقية القضاء على اشكال 

التمييز ضد املرأة.
كذلك منحت حكومة الكويت في برنامج 
عملها منذ حترير البالد عام ١٩٩١ حتى اآلن 
أولوية خاصة لدعم املرأة في عملية التنمية 
من خالل تدريبها للدخول في سوق العمل 
وفتح قنوات لتسويق منتجات االسر لتشجيع 

املرأة في مجال الصناعات الصغيرة.

الدور البطولي ضد االحتالل اآلثم

تعرضت الكويت فجر الثاني من اغسطس 
١٩٩٠ الى احتالل عسكري عراقي غادر استمر 
حتى يناير ١٩٩١ حني أجبرت قوات التحالف 
الدولية القوات العراقية على االنســـحاب 

الكامل وغير املشروط من الكويت.
وشـــكلت فترة االحتالل العراقي حتديا 
كبيرا لدور املرأة، كـــون تلك الفترة متثل 
التجربة االولى التي جتد فيها املرأة الكويتية 
نفسها واملواطنون الكويتيون عموما، وبشكل 
مفاجئ وغادر في مواجهة قوى ظاملة وجائرة 
ال ترعى حقوقها، وال يردع عناصرها وازع 
من أخالق، اال ان املرأة الكويتية استطاعت 
ان تصمد بثبات، وان تقوم بأدوار بطولية 
وغير عادية في خدمة ابناء وبنات شعبها في 
مجاالت كثيرة، وسقط الكثير من الشهيدات 
بسالح الغدر والتعذيب من قبل السلطات 

العراقية الغازية.
فدور املرأة في تلك الفترة لم يقتصر على 
مجال دون آخـــر، بل أدت دورها في جميع 
املجاالت رغم صعوبة الظروف، وسنشير في 
عجالة واختصار الى دورها الكبير وخاصة 

االعالمي الذي متثل في:
- اخلروج مبظاهـــرات عامة في االيام 
االولى لالحتالل تعبيرا عن االحتجاج العلني 
والرفض التام لالحتالل العراقي والتمسك 

بالشرعية.
- املساهمة في كتابة املنشورات والبيانات 
والتعليمات االرشادية وطباعتها وتصويرها 

وتوزيعها، في مختلف املناطق.

- رصد حتركات العدو ونقل املعلومات الى 
قيادة املقاومة الوطنية في الداخل، والقيادة 

السياسية في اخلارج وبطرق شتى.
- اصدار وحترير عدد من النشرات السرية 
والعمل على توزيعها في املناطق كافة، منها 
نشرة اطفال ونساء الكويت، التي أصدرتها 
رابطة نساء وأطفال الكويت، التي تكونت في 
اليوم الثاني لالحتالل العراقي للكويت من 
مجموعة من السيدات والفتيات الكويتيات، 
القيام مبظاهـــرة احتجاج انطلقت  وقررن 
فـــي ١٩٩٠/٨/٥، وكذلك العمـــل في مجاالت 
التوعية السياسية واالمنية وتقدمي االرشادات 
الضرورية ملواجهة الظروف الطارئة والدعوة 
الـــى الصمود والبقاء فـــي الكويت، واعداد 
وتوزيع املنشورات املوجهة للمرأة، خصوصا 
ربة االسرة لتوعيتها في بعض االمور التي 

تفرضها ظروف االحتالل واحلروب.

الجمعيات النسائية

اكدت دراسة متخصصة ان الكويت تعد 
من اكثر دول مجلس التعاون اخلليجي التي 
تتواجد فيها جمعيات نسائية فاعلة، مشيرة 
الى بروز دور اجلمعيات النسائية في دول 

املجلس في السنوات االخيرة.
واستعرضت دراسة أعدها مركز اخلليج 
للدراسات االستراتيجية احلركة النسائية في 
الكويت منذ تأسيس أول جمعية نسائية عام 
١٩٦٢ الى اشهار االحتاد الكويتي للجمعيات 
النسائية في يوليو ١٩٩٤ مشيرة الى انه من 
بني اهداف االحتاد الكويتي متثيل اجلمعيات 
النسائية وحتقيق التضامن بينها والعمل على 
توثيق االتصاالت في االحتادات اخلليجية 

والعربية والدولية التي تعمل في النشـــاط 
النسائي.

وأوضحت ان بروز دور اجلمعيات النسائية 
في دول املجلس يأتي في ضوء التطور الذي 
حلق بوضع املرأة اخلليجية ذاتها سواء من 
حيث التعليم أو العمل أو املشاركة في الشأن 

العام والقدرة التنظيمية جلمعيات املرأة.
وأشـــارت الدراســـة الى ان اهداف هذه 
اجلمعيـــات تتمحور في النهـــوض باملرأة 
اخلليجية ورفع مســـتواها ووعيها الثقافي 
واالجتماعي ودمجها في التنمية الشـــاملة 
والقضاء على االمية ومظاهر اجلهل والتخلف 
بني فئات النساء ونشر الوعي الثقافي والصحي 

واالجتماعي بني االسر في املجتمع.

دور إعالمي مميز

ان املتتبع لدور املرأة الكويتية في وسائل 
االعالم يلحظ تناميا ملحوظا سواء من الناحية 
العددية أو من الناحية الكيفية، وقد ارتبط 
تزايد العمالة النسائية في وسائل االعالم، 
مبجموعة من املتغيـــرات التي حصلت في 
املجتمع الكويتي والتي ابرزها زيادة معدالت 
تعليم املرأة، ونحن ندرك ما للتعليم من اثر في 
تغيير االمناط واملفاهيم االجتماعية السائدة، 
بالشكل الذي يجعلها اكثر تقبال لعمل املرأة 
وحريتها في اختيار مجال التعليم والعمل.
وعلى الرغم من ان املجال االعالمي ليس 
بالعمل السهل، فإن ذلك لم مينع املرأة الكويتية 
من الدخول الى هذا املجال ذي التأثير املباشر 
على املجتمع واجتاهـــات القضايا الوطنية 
منها والعاملية فظهرت كتاباتها واسهاماتها 
في الصحـــف واملجالت االولى التي صدرت 

في الكويت منذ عام ١٩٤٦ حتى تبوأت اآلن 
أعلى املناصب القياديـــة في مجال االعالم، 
وأخذت على عاتقها مهمة توعية املجتمع في 
كثير من االمور احلياتية املهمة. وال يرجع 
تزايـــد اعداد الكويتيات العامالت في املجال 
االعالمي الى وجود معاهد وكليات متخصصة 
تقوم بالتدريس والتدريب في مجال االعالم، 
لعدم وجود هذه املعاهد والكليات اال اخيرا، 
وامنا يرجع اساسا الى االعتماد على النفس 
واجلهد الذاتي الذي بذلته املرأة انطالقا من 
ادراكها الذاتي ألهمية هذا املجال وتأثيراته 
املباشرة على املجتمع، خصوصا انها امرأة 
لها دور أساسي داخل بيتها اضافة الى دورها 
خارج البيت حتى استطاعت اكتساب اخلبرة 
واملهارات الضرورية التي تؤهلها لالنخراط 

وحتقيق اجنازات ملموسة في هذا املجال.

المرأة والمناصب القيادية

بّني اســــتاذا علم النفس في كلية التربية 
االساسية د.علي عسكر ود.معصومة حمد في 
دراسة لهما حتت عنوان «االجتاه النفسي نحو 
تولي املرأة للوظائف االشرافية مبنظمات العمل 
املختلفة في املجتمع الكويتي، انه بالرغم من 
االختالف الثقافي حول تولي املرأة للمناصب 
االشرافية، اال ان اعداد النساء تشهد تزايدا في 
مجاالت العمل املختلفة. وعزت الدراسة السبب 
في ذلك الى التطور في تطبيق مبدأ املساواة 
في احلقوق ألفراد املجتمع واالســــتفادة من 
قدرات املرأة في ضوء فرص التعليم املتاحة 
للجنسني الى جانب قدرة االناث على اثبات 

كفاءتهن في معظم املهن.

د. رشا الصباح لولوة القطامي نورية السداني د. فايزة اخلرافي د. معصومة املبارك

البقية ص ٢٣
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احداث وملفات٢٠ يناير ٢٠٠٨   



نساء الكويت امام احد مراكز االقتراعامرأة تدلي بصوتها في االنتخابات األخيرة

قاومت االحتالل وأطفأت الحرائق وساهمت
 بأدوارها البطولية في دحر المحتل وإعادة اإلعمار

ومت اختيارها كامرأة العام الدولية للعام ١٩٩٦ - ١٩٩٧.

أكبر أول مهندسة كويتية تعمل في حقول النفط

م.سارة اكبر عرفها العالم بأسره عندما ارتدت اخلوذة الواقية 
واقتحمت نيران احلقد التي أشـــعلها االحتالل العراقي اآلثم قبل 
انســـحابه مدحورا من الكويت، وبشجاعة األبطال اقتحمت النار 
وساهمت هي وزمالؤها من املهندســـني الكويتيني واألجانب في 
إطفـــاء حرائق اآلبار لتنتصر إرادة الكويت وتنطفئ نيران الغدر 
وتتحول تلك احلرائق بردا على الكويت وأهلها، ودرست م.اكبر 
الهندســـة وتقدمت بعدها للعمل في عدة جهات، منها شركة نفط 

الكويت. 
الهندسة بنظرها ليست مجرد نظريات، فالتطبيق العملي على 
ارض الواقع ضروري جدا، في بداية عملها وجدت نفسها حبيسة 
املكتب جتهز اخلطة وعند التنفيذ يذهب اشخاص آخرون، رفض 
رؤساؤها عملها في احلقول ألنهم كانوا يشعرون مبسؤولية جتاهها، 
كانوا يخافون ان يحدث لها شيء، لكن مع اصرارها الشديد نزلوا 
عند رغبتها وســـمحوا لها بذلك، وكانت أول مهمة لها في احلقول 
في البحر، وظلت ٤٨ ســـاعة متواصلة تعمل هناك، وهذه املهمة 
كســـرت قيودا كثيرة كانت الشركة قد فرضتها عليها كمهندسة، 

كما ان عملها في احلقول اعطاها التميز وعلمها الكثير.

فاطمة حسين رائدة ا إلعالميات

رائدة اإلعالميـــات الكويتيات ولدت عام ١٩٣٧ وتلقت تعليمها 
في املدرستني الشرقية ثم الوسطى وأكملت الثانوية في املدرسة 
القبلية وفي عام ١٩٥٦ توجهت مع مجموعة من الفتيات الكويتيات 
للدراسة في القاهرة، فحصلت على ليسانس صحافة، ثم قدمت أول 

رسالة إذاعية حتمل عنوان «يوميات سيدة كويتية في نيويورك»، 
الى ان عينت مســـؤولة عن برامج املرأة فـــي إذاعة الكويت عام 
١٩٦٢، ثـــم عملت في وزارة اخلارجية بقســـم الثقافة، وكتبت في 
مجلة «الهدف»، وشـــاركت في عدة مؤمتـــرات عاملية، كما عملت 
مديرة حترير جلريدة «الوطن» وأسست ورأست مجلة «سمرة»، 
ولها مؤلفات ومحاضرات عديـــدة، باإلضافة لعضويتها في عدد 

من اجلمعيات.

أول امرأتين في المجلس البلدي

في ٥ يونيو ٢٠٠٥ وافق مجلس الوزراء على تعيني ســـيدتني 
من بني ٦ شـــخصيات لعضوية املجلس البلدي للمرة األولى في 

تاريخ الكويت.
وكانت الئحة املعينني حينها على الشكل التالي: الوكيل املساعد 
بالديوان االميري م.فاطمة الصبـــاح، وم.فوزية البحر، ورئيس 
جمعية احملامني عبدالرحمن احلميدان، ورئيس جمعية املهندسني 
م.عادل  اخلرافي، ورئيس جلنة التثمني في بلدية الكويت صالح 

العسعوسي، وعضو غرفة التجارة والصناعة خالد اخلالد.

السداني رائدة األوليات

نورية الســـداني التي ولدت في حي الوسطى مبدينة الكويت، 
مؤسسة ورئيســـة اول جمعية نسائية في تاريخ الكويت، وهي 
جمعية النهضة االسرية، وذلك من عام ١٩٦٢ حتى عام ١٩٧٩، وهي 
اول رئيســـة ألول احتاد نسائي كويتي اسس في الكويت من عام 
١٩٧٤ حتى عام ١٩٧٧ وأول عضو مجلس ادارة نسائي في جمعية 
تعاونية تنتخب في الكويت وهي جمعية الروضة التعاونية في 
عام ١٩٦٩، وأنشأت نورية السداني اول دار حضانة ألبناء األسر 

العاملة في الكويت وهي حضانة عبداهللا السالم النموذجية عام 
١٩٦٨، وقدمت اول عريضة ملجلس االمة، بصفتها رئيســـة جلنة 
يـــوم املرأة العربية في الكويت عام ١٩٧١، وطالبت فيها باحلقوق 
السياسية للمرأة الكويتية، وناقشها املجلس في اكثر من جلسة 

عام ١٩٧٣.
ونورية السداني اول مخرجة تلفزيونية كويتية درست االخراج 
التلفزيوني في القاهرة عامي ١٩٦٤ و١٩٦٥، وقد منحت تفرغا من 
مجلس الوزراء إلدارة عملها القيادي في االحتاد النسائي العربي 
العام ومنظمة االســـرة العربية من عـــام ١٩٧٠، حتى تقاعدت من 
وزارة اإلعالم في ابريل عام ١٩٨٣، وترأست جلنة االسرة باالحتاد 
النسائي العربي لشؤون االســـرة من عام ١٩٧٠ حتى سنة ١٩٧٥، 
ثم االمينة العامة لالحتاد النسائي العربي لشؤون االسرة من عام 
١٩٧٥ وحتى عام ١٩٧٧، واملديرة العامة ملنظمة االسرة العربية من 

عام ١٩٧٩ حتى عام ١٩٨٢.
 كما شـــاركت في الوفد النسائي الكويتي الذي ساهم في دعم 
وصمود االشـــقاء املصريني والســـوريني في حروبهم مع العدو 
االسرائيلي في اعوام ١٩٦٧ و١٩٧٣، وساهمت في تأسيس التجمع 

النسائي العربي الدولي في لندن.
 كما رأست حترير مجلة الربيع العربي الصادرة في لندن منذ 
عام ١٩٨٦ حتى عام ١٩٩١، واقامت اول معرض في لندن عن الكويت 
عـــام ١٩٨٩، وانضمت الى العمل التطوعي ضمن اللجنة الكويتية 
العليا في لندن، وذلك إبان احتالل العراق لوطننا احلبيب، وكانت 

مسؤولة جلنة مجلة كويت التحدي حلتى حترير الكويت.

القطامي رائدة الحركة النسائية وأول خليجية تكمل تعليمها الخارجي

تعتبر لولوة القطامي رائدة احلركة النسائية الكويتية التي 

ال يستطيع مؤرخ ان يؤرخ لتاريخ احلركة النسائية في الكويت 
اال ويظهر اســــمها المعا في االفق عبر مســــيرة كفاحها الطويل 
وعطاءاتها التي ال تنضــــب منذ اكثر من ٤ قرون، فهي صاحبة 
فكرة ومؤسسة اجلمعية الثقافية االجتماعية النسائية وعضوة 
مجلس ادارتها ورئيســــة لها في الفترة من ١٩٦٣ حتى ١٩٩٣، ثم 
رئيسة فخرية للجمعية تقدم خبرتها الطويلة وجتربتها الثرية 

ملن يواصلن العمل واملشوار.
ولدت القطامي عام ١٩٣١ بحي «الشــــرق» واضطرت عائلتها 
للهجرة الــــى العراق نهاية الثالثينيات بســــبب ظروف قاهرة 

وتلقت دراستها الثانوية هناك.
ابتعثت القطامي للدراســــة في لندن عام ١٩٥٢ وفيها امضت 

سنينها االولى في دراسة متهيدية حسب النظام البريطاني.
التحقت القطامي بكلية التربية باســــكوتلندا وحصلت على 
دبلــــوم التربية من كليــــة التربية في عــــام ١٩٦٠ ثم عادت الى 
الكويت لتعمل مدرسة للغتني االجنليزية والفرنسية في ثانوية 

املرقاب بنات.
وعلى الصعيد الدولي، نالت القطامي لقب سفيرة من منظمة 
اليونسكو للسنة الدولية حملو االمية عام ١٩٩٠، كما مثلت الكويت 
فــــي العديد من املؤمترات الدولية وألقت العديد من احملاضرات 

داخل الكويت وخارجها.
وساهمت القطامي في تأسيس جمعية املعلمني الكويتية عام 
١٩٦٦ وتوليها منصب امانة سر اجلمعية حتى عام ١٩٦٩ اضافة 
الى مســــاهمتها في عضوية اللجنة التحضيرية العليا ملشروع 
جامعة الكويت عام ١٩٦٣ وحتى عام ١٩٦٦، وشغلت منصب مديرة 
كلية البنات للشؤون االدارية عام ٧٥ حتى عام ١٩٩٤ وهي احدى 

مؤسسات املجلس العربي للطفولة.

كما أكدت ان قبول الفرد أو رفضه تولي 
املرأة للمناصب القيادية يستمد جذوره من 
نظرة الفرد لعمل املرأة في االساس، فالذي 
يرفض ان تتقلد املرأة مركزا قياديا غالبا ما 
يتبنى اجتاها سلبيا نحو عمل املرأة بصورة 

عامة والعكس صحيح في حالة القبول.

األعمال الميدانية

ولم يعد دور املرأة في املجتمعات املدنية 
احلديثة يقتصر على تربية االبناء ومتابعة 
شؤونهم اليومية ورعاية االسرة واحملافظة 
على استقرارها، بل جتاوز ذلك كله لتصبح 
املرأة شـــريكا مناصفا للرجـــل في حتقيق 
النهضة الشـــاملة التي تتطلع اليها شعوب 

العالم أجمع.
وال تختلف املرأة الكويتية عن نظيراتها 
من نساء املجتمعات املتقدمة في هذا املجال، 
فقد مارست دورها العملي في مجتمعها على 
أكمـــل وجه لتكون بذلك منوذجا يحتذى به 
على مستوى دول املنطقة كافة وهو ما أثبتته 
التجارب التي خاضتها في السنوات القليلة 

املاضية.
ليس هذا فحسب، بل ان املرأة الكويتية 
تفوقـــت على املرأة في كثير من دول العالم 
كونها أجادت بشكل تام التوفيق بني شؤون 
البيت واالسرة من جهة واالعمال املجتمعية 
والوظائف امليدانية التي وكلت اليها من جهة 
اخرى، بل انها متكنت في كثير من املجاالت 
من حتقيق ما عجز عـــن حتقيقه كثير من 

الرجال.
ولعل التجربة امليدانيـــة التي خاضتها 

مفتشات وزارة التجارة في عملهن الرقابي 
كفيلة بأن تعطي صورة وافية لعموم املتتبعني 
عما ميكن للمرأة الكويتية القيام به في مجال 
العمل امليداني الذي يبدو للوهلة االولى انه 
حكر على الرجال ولن يفلح فيه اال الرجال. كما 
نذكر ان مرمي العبداهللا وهي محاسبة كويتية، 
تفوقت بامتياز في دراستها، وحصلت على 
دبلوم التجارة، وجدت عمال يناسب تخصصها 
في املؤسسة العامة ملوانئ الكويتية فأبدعت 
فيـــه ونالت ثناء رؤســـائها، الى ان حققت 
طموحهـــا وأصبحت اول امرأة في الشـــرق 
تكسر احتكار الرجال للعمل امليداني عندما 

بدأت في تشغيل الروافع اجلسرية.

المرأة وقانون الوظائف العامة

قانـــون الوظائف العامـــة في الكويت ال 
يفرق في املعاملة بـــني الذكور واالناث من 
حيث الدرجة الوظيفية والرواتب والعالوة 
االجتماعية والتدرج الوظيفي. إال ان قبول 
املرأة في الوظائف االشـــرافية لم يرتق الى 
املستوى املتوافق مع التقدم التقني والدعوة 
الى املساواة التي تنادي بها جمعيات حقوق 
االنســـان في معظـــم دول العالـــم، غير ان 
املؤشرات تبني تزايد االصوات التي تنادي 
باملســـاواة وزيادة فرص املرأة لكي تتولى 
الوظائف االشرافية وتسهم في صنع القرار 

االجتماعي.

المرأة االقتصادية

أثبتت املرأة جناحها في البورصة النسائية 
منذ انشـــائها عام ٢٠٠٣ حتى اليوم حيث 
أظهرت االرقام زيادة وتنامي احجام ومبالغ 

التداول وبلغ حجم التداول عام ٢٠٠٣ نحو 
٤١ مليون دينار مقابل وجود ٤ وســـيطات 
و٤ شركات وساطة مالية، ثم تضاعف حجم 
التداول خالل ســـنة واحـــدة مبعدل اربعة 
اضعاف بعد قرابة ١٦٠ مليون دينار عام ٢٠٠٤ 
مع ارتفاع اعداد الوسيطات الى ١١ وسيطة، 
وبلغ حجم التداول عام ٢٠٠٥ نحو ٦١٠ ماليني 
دينار كويتي في ظل االزدهار الكبير الذي 
شهدته بورصة الكويت مقابل ارتفاع عدد 

الوسيطات الى ١٩ وسيطة.
وبالرغم من الهبوط احلاد لسوق الكويت 
لالوراق املالية خالل عام ٢٠٠٦ اال ان حجم 
التداول في القاعة النسائية للتداول بلغ ٦٣٠ 
مليون دينار كويتي، حيث زاد وبعكس كل 
التوقعات، ٢٠ مليون دينار، بدال من ان يقل 
كنتيجة طبيعيـــة ومتوقعة لذلك الهبوط 
احلاد الذي طال غالبية اســـهم الشـــركات 
املدرجة، فضال عن زيادة عدد الوســـيطات 
الى ٢٧ وسيطة بعد أن قامت بعض الشركات 
بتعيني وسيطتني وثالث بدال من وسيطة 
واحدة، كما هو مقرر، االمر الذي حدا إدارة 
البورصة الى توسيع قاعدة التداول النسائي 
لتتسع لهذا الكم الكبير في اعداد املتداوالت 
والوســـيطات والى فتح فرع آخر للتداول 
النسائي كامل التجهيزات في مجمع «تاال» 
مبنطقة الضجيج، اضافة الى قيام العديد من 
الشركات ايضا بفتح قاعات تداول VIP في 
بعض مناطق الكويت ومنها حولي بعضها 

للرجال وبعضها للنساء.

الغنيم أقوى سيدة عربية

احتلت مها الغنيم رئيسة مجلس ادارة 

بيت االستثمار العاملي «غلوبل» املرتبة االولى 
بني النساء العربيات في قائمة فوربس ألقوى 
النســـاء في العالم تلتها السيدة االولى في 
دولة قطر الشيخة موزة بنت ناصر املسند 
في املرتبة الثانية، وجاءت ملكة االردن رانيا 
في املرتبة الثالثة، وحلت في املرتبة الرابعة 
الشيخة لبنى القاسمي وزيرة االقتصاد في 

دولة االمارات العربية املتحدة.

تفوق تعليمي

كما كشف أســـتاذ األنثروبولوجيا في 
جامعة الكويت د.علي الزعبي عن دراســـة 
قام بها اثبتـــت ان تطور القدرة التعليمية 
عنـــد املرأة في الكويت فـــاق تطور القدرة 
التعليمية عند نظيرتها في الواليات املتحدة 

االميركية.
وقال الزعبي في الندوة التي اقامها مشروع 
«متكني املرأة» بعنوان «متكني املرأة سياسيا 
مطلب حضاري» ان «التطور التعليمي للمرأة 
الكويتية من عام ١٩٩٠ الى ٢٠٠٠ كانت نسبته 
٨٥٪» مبينا انها قفزة غير طبيعية ألن األمية 

تكاد تختفي عند املرأة في الكويت.
وحول مفهوم التمكني اوضح انه ليس 
فقط املشاركة في العملية السياسية امنا 
القدرة علــــى اتخاذ القرارات واكتســــاب 
مهارات الوصول الــــى الهــدف اي اعطاء 
املرأة مجموعة من االدوات التي تستطيع 
من خاللها ان حتصل على الشهادة اجلامعية 
وان تناقش في العمل وان تكون في منصب 

قيادي.
واكد اهمية تعزيز الوالء للوطن دون العناصر 
االخرى مثل التصنيف على اساس الطبقية او 

الطائفية او القبلية او املناطقية او غيرها.
واشاد مبشروع «متكني املرأة» داعيا الى 
اقامة جمعيات النفع العام للمشروعات التي 
تساهم في تدريب املرأة ألنها عنصر اساسي 

في التنمية.

العمل الدعوي

املرأة الكويتية ســـاهمت منذ القدم في 
العمل اخليري ومازالت تســـاهم مساهمة 
كبيرة ونشـــطة وال يشترط ان تكون عن 
طريق اللجان او اجلمعيات اخليرية وامنا 
قد تكون مجهودات فردية وتنطلق من خالل 

البيت.
فما نشـــاهده في اجلمعيات النســـائية 
واللجان اخليرية الواســـعة االنتشار وقد 

وصل دورها الى البالد االخرى.
وجهود املرأة في هذا املجال تستمر في 
االشراف ومتابعة املسلمات اجلديدات والعمل 
علـــى تعليمهن مبادئ اإلســـالم وتعاليمه 
وحتفيظهن سورا من القرآن الكرمي واالحاديث 
الشريفة، وتقدمي احللول املناسبة ملشاكلهن 
ومتابعتهن في اعمالهن ومســـاكنهن ومع 

كفالئهن.
اضافة الى رعايـــة املهتديات اجتماعيا 
وتأهيلهن، وذلك بإقامة دورات االشـــغال 
اليدويـــة، الطباعة وغير ذلـــك، واالهتمام 
باملهتديات املتميزات لتأهيلهن للعمل الدعوي 

سواء في الكويت او في بالدهن.

الجوعان والعبدلي في قائمة المتميزات

في رصـــد إعالمي عربي قامت به احدى 
املؤسسات االعالمية املصرية مت خالله تقدمي 

اجنازات املرأة العربية املتميزة للعام ٢٠٠٧، 
حظيت اعمال د.فاطمة العبدلي باهتمام كبير 
كمتخصصة في علوم البيئة، باالضافة الى 
ابحاثهـــا واجنازاتها على صعيد النشـــاط 
االجتماعي والسياسي في املجتمع الكويتي، 
خاصة في قضايا املرأة واالســـرة العربية، 
وحصولها على جائزة املرأة العربية املتميزة 
فـــي دعم قضايا املرأة، امـــا جائزة القيادة 
للمرأة العربية، ففازت بها الناشطة الكويتية 
احملامية كوثر اجلوعـــان التي منحتها لها 
اللجنة العربية - االميركية ملكافحة التمييز 

العنصري.
وهي تعتبر اكبر جائزة تقدمها اللجنة 
واالولى من نوعها التي حتصل عليها سيدة 

كويتية.
كما رشح مجلس السالم العاملي في فبراير 
٢٠٠٦ اجلوعان لتكون احد اعضائه وممثلة 
الكويت لتصبـــح اول امرأة عربية حتظى 

بهذا املنصب.
اما العبدلي فقد حازت على جائزة املرأة 
العربية املتميزة لعام ٢٠٠٧، حيث قامت نائب 
العطار بتسليم  الرئيس السوري د.جناح 

اجلائزة للدكتورة العبدلي.

أول رئيسة نقابة

وفي اجناز جديد وللمرة االولى في تاريخ 
احلركة النقابية الكويتية تولت امرأة رئاسة 
احـــدى النقابات العمالية احلكومية، حيث 
اسفرت انتخابات نقابة العاملني في الهيئة 
العامة للبيئة في يونيو ٢٠٠٧ عن فوز هدى 
محمد الصقعبي برئاسة النقابة عن الدورة 

النقابية الثانية ٢٠٠٧ - ٢٠٠٩.

كويتنا الغالية .. حملن الوطن في قلوبهن وصنعن مجدًا ال ينسى
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