
تحقيق االحد
1  نوفمبر 2009

18
ال للوصاية

شهد دخول املرأة قاعة عبداهلل السالم جتاذبا على اعلى املستويات منذ 
ان قررت املرأة ان تأخذ حقوقها الدستورية كاملة وان تقف في مجلس االمة 
منافسة ومقارعة للرجال، وهانحن نرى اربع نائبات هن: د.سلوى اجلسار، 
د.أس����يل العوضي، د.معصومة املبارك ود.روال دش����تي. وقبل ذلك متكنت 
املرأة من ان تصل الى ان تكون عضوا فعاال في احلكومة، فأصبحت وزيرة، 
واخيرا صدر قرار احملكمة الدستورية باستهاللة جديدة وهي ان يسمح لها 

باستصدار جواز سفرها دون وصاية من احد.

نورة املاجد اخالص احللفي نظيرة الشمري هدى عرب فريدة النوبي

حكم »الدستورية« يشكل انعطافة جديدة في حياة املرأة

وغير منطقي ومين���ع املرأة من ان تكون 
مسؤولة عن نفسها.

القرار س���اهم  ان  النعيمي  وأوضحت 
في حترير املرأة من س���جن الوصاية فقد 
كان بإم���كان الزوج من خالل امتناعه عن 
استخراج جواز سفر لها أن يجعلها أشبه 
بالسجينة، وان يضطهدها ويساومها ويكسر 

ارادتها إذا رغب في ذلك.
ورأت النعيمي ان هذا القرار تأخر كثيرا اذ 
يجب ان يكون بديهيا حق املرأة في احلصول 
على جواز سفرها، ولم يكن حرمانها من هذا 
احلق مفهوما متاما، السيما انها تستصدر 

الكثير من وثائقها الرسمية بنفسها.
اذا  النعيمي مث���اال فقالت:  وضرب���ت 
افترضنا ان الزوجة دكتورة، ورش���حت 
حلضور احد املؤمت���رات خارج الكويت، 
وكانت وقتها على خالف مع زوجها وحرمها 
من احلصول على جواز س���فرها ومنعها 
بالتالي من السفر، ولنتخيل ماذا يحصل 
لهذه املرأة التي جتد نفسها فجأة محرومة 
من كل حقوقه���ا وطموحاتها، وقد يؤدي 
ذلك الى مش���كالت وتبعات نحن في غنى 

عنها.
اما ن���ورة املاج�������د فأوض����حت ان 
ال�����رجل يس���افر عادة مع اصدقائه متى 
يشاء، وكان يستطيع ان مينع زوجته من 
السفر ومن احلصول على جواز سفرها، 
وبالتالي قرار احملكمة ممتاز ويحفظ حقوق 
املرأة ويرفع جزءا كبي���را من االضطهاد 

الواقع عليها.
واضافت: ان هذا القرار 
حمى نساء كثيرات من 
الديكتاتورية  النزعات 
واالضطهادية عند بعض 
الرجال، وانصف النساء 
باشعارهن انهن سيدات 
وجودهن ويسافرن اسوة 

بباقي املواطنني.
واشارت املاجد الى ان 
املرأة املطلقة كانت تعاني 
الكثير، اذ لم يكن لديها 
جواز سفر، وال تستطيع 
احلصول عليه، وبالتالي 
الس���فر،  ال تس���تطيع 
خصوصا اذا كان هناك 

اوالد.
واضاف���ت: ان ه���ذا 
القرار جاء ملصلحة املرأة 
املتزوجة من رجل كثير 
املشاكل، او كثير السفر 
ويقضي اغلب وقته بعيدا 
عن املنزل، فبوجود هذا 
القرار حتررت املرأة من 
ض���رورة وجود الزوج 
انتظ���اره للموافقة  او 
على اس���تصدار جواز 

س���فر.
ورأت املاجد ان القرار 
يعد خطوة كبيرة جدا 
باجتاه احقاق حق املرأة 
وصيان���ة انس���انيتها 
وتكري���س مواطنتها، 
الفتة الى ما يشهده مسار 
املرأة الكويتية من تطور 
كبير جتاه افق احلريات 
املدنية واالجتماعية مما 
س���ينعكس على حرية 

املجتمع بشكل عام.

التقين���ا في البداية اقبال العنزي التي 
ايدت احلكم بشدة واعتبرته نصرا كبيرا 
للمرأة الكويتية وبداية جيدة باجتاه نيلها 

جميع حقوقها املدنية واالجتماعية.
واضافت العنزي: ان هذا القرار مهم جدا 
الس���يما في حال حصول خالف بني املرأة 
وزوجها فكانت في الس���ابق ال تستطيع 
احلصول على جواز سفر، فهذا القرار مكنها 
في ه���ذه احلالة من ان تك���ون حرة اكثر 
وان تستصدر جواز سفرها دون موافقة 

زوجها املتشدد.
واوضحت العنزي ان جواز سفر املرأة 
هو سالحها ووثيقة مهمة للغاية تصطحبه 
معها اينما ذهبت، وفي اي مكان،ويعد خارج 
بلدها الوثيقة االساسية التي تستند اليها 
ف���ي كل معامالتها واذا طلقت مثال فيكون 
جواز سفرها معها، وتستطيع استصداره 

والسفر متى ارادت.
وحدثتنا العنزي عن جتربة شخصية 
حدثت معه���ا فقالت: ذات مرة اخذ زوجي 
جواز سفري مني ورفض ان يعطيني اياه 
وعندما س���ألت احملامي افادني بأن جواز 
السفر مستند رسمي يخص الزوجة، وال 
يخص الزوج ومن حق���ه ان مينعني من 
الس���فر وليس من حق���ه ان يحجز جواز 
الس���فر، وحتى لو حدث انفصال وطالق 
يبقى اجلواز مستندا رسميا واثباتا للحالة 

ومن حقي ان احتفظ به.
من جانبها قالت فريدة النوبي ان قرار 

الدستورية له  احملكمة 
سلبياته وله ايجابياته 
فمن ايجابياته انه لو كان 
عندها مريض وارادت 
السفر معه وزوجها غير 
موجود فكيف ستسافر، 
ففي هذه احلالة مكنها 
القرار من احلصول على 
جواز سفر والسفر مع 
مريضها، اما من سلبيات 
القرار فهو انه قد يخفى 
على الزوج اس���تصدار 
الزوجة جلواز سفرها، 
وامن���ا ارى ان يك���ون 
الزوج عاملا بكل ش���يء 
افضل للحياة الزوجية 
وللحفاظ على االسرة، 
مضيفة ان ه���ذا القرار 
ميكن النساء من التصرف 
بشكل سيئ، وال يتفق 
مع تقاليد مجتمعنا فهو 
النساء  قد ميكن بعض 
من السفر من دون علم 
الزوج، وقد تلجأ بعضهن 
الى اخذ اطفالها، والسفر 
من البلد، ويكون الزوج 

آخر من يعلم.
ومن سلبياته ايضا 
البعض من  قد ميك���ن 
اله���رب بأطفالهن دون 
معرف���ة ال���زوج وهذه 
كارث���ة ومصيبة على 

الزوج.
واكدت النوبي على ان 
لقرار الدستورية سلبيات 
كما ل���ه ايجابيات وهو 
بال شك تكريس للحقوق 
املدنية للمرأة، لكن دعت 
النساء في نفس الوقت 

فبعضهن قد يستخدمنه ملآرب أخرى وقد 
يقمن بأعمال من شأنها أن تهدم أسرهن فيما 
بعد ومن جهة اخرى قد يساعد هذا القرار 
في حل الكثير من املش���اكل التي يخلقها 
الزوج بعنجهيته وعناده واضطهاده للمرأة، 
فيس���اعد هذا القرار املرأة لتضع حدا لكل 

ذلك.
وأكدت الشمري على ان استخراج جواز 
سفر للمرأة من دون تدخل الرجل أمر جيد 
ويس���اعدها ويعطيها الكثير من احلقوق 
لكن سفرها واتخاذها قرارا بالسفر مرهون 

بإذن زوجها.
بدورها أيدت إخالص املليفي قرار احملكمة 
الدس���تورية، معتبرة ان هذا القرار مّكن 
امل���رأة من نيل حق أصيل لها، وس���اواها 
مع أخيها الرج���ل في احلقوق والوجبات 
والسماح لها باستصدار جواز سفر دون 
التدخل من احد فهو يحرر املرأة، ويجعلها 

ولية نفسها الى حد بعيد.
ورأت ان قرار احملكم���ة خطوة كبيرة 
باجتاه مس���اواة املرأة بالرجل وإعطائها 
جميع حقوق املواطنة سواء كانت حقوقا 

سياسية أو مدنية أو اجتماعية.
كذلك أيدت مرمي النعيمي القرار وأضافت 
ان املرأة الكويتية اذا كانت مس���تقلة في 
كل أمورها، فلم���اذا يتم احلجر عليها في 
موضوع اس���تصدار جواز السفر، حيث 
يجب ان يستصدره لها زوجها، ورأت ان 
قرار احملكمة جاء ليصوب خلال موجودا 

احلصول على جواز س���فر متى ما أرادت 
وأشعرها بذاتها كمواطن كامل، وبالتحرر 
والقدرة على احلصول على وثائقها الالزمة 

بنفسها.

قرار مصيري

من جهتها أيدت نظيرة الش���مري قرار 
احملكمة واعتبرته قرارا جيدا يعطي للمرأة 
أحد أهم حقوقها، ويحررها من االضطهاد، 
ومن االحساس بالدونية، واملواطنة الناقصة 
ولكنها ترى ان ه���ذا القرار موجه للمرأة 

العاقلة املتزنة على حد تعبيرها.
واعتبرت الشمري ان هذا القرار مفيد 
وممتاز للمرأة ذات القيم واملبادئ الراسخة 
وامل���رأة الواعية التي تس���تطيع ان تأخذ 
قراره���ا بيدها والتي ال حتيد عن مبادئها 
وعن األعراف والتقاليد وهذا يعتمد على 

املرأة وعلى نوعيتها وشخصيتها.
وأضافت: ان املرأة التي ليس لها مبادئ أو 
قيم تردعها بإمكانها استغالل هذه القرارات 
التي تهدف الى تعزيز حقوق املرأة وحريتها 
من تصرفات غير مستحبة وقد تلجأ بعض 
النس���اء غير املتزنات والالتي ال يتحلني 
باملب���ادئ والقيم إلى الضحك على الزوج 
وخداعه وقد توهمه بأنها ستسافر من أجل 
العمل، وتسافر لغير ذلك، مما ينعكس على 

األسرة ومتاسكها.
وأش���ارت الشمري الى ان هذا القرار ال 
ينطبق على كل النساء وال يصلح لهن كلهن 

الى احلفاظ على اس���رهن وعلى عالقات 
انسانية راضية مع ازواجهن.

تعميق لحرية المرأة

اما هدى عرب فق���د رأت ان هذا القرار 
سمح للمرأة الكويتية بأن تكون لها حياتها 
اخلاصة دون تدخل كبير من الزوج وهو 
بال ش���ك تعميق حلرية املرأة وحلقوقها 
املتكاملة ولكنها اوضحت ان هذا القرار في 
حال تطبيقه س���يحدث مشاكل كبيرة بني 
املرأة وزوجها وستكون له تداعيات غير 
جيدة على االسر وعالقة الزوجة بزوجها 
الس���يما ان املرأة في الكويت تعتمد على 
زوجها في كل صغيرة وكبيرة وال تستطيع 
ان تتصرف دون موافقته واخذ رأيه، وهكذا 
تربت املرأة ف���ي الكويت ويعتبر هذا من 
اساسيات االخالق الكويتية ومن االعراف 
والتقاليد التي يحرص اجلميع على احلفاظ 

عليها.
وال ننسى ان الزوج في مجتمعنا تعود 
على اعتماد زوجته عليه وعلى عدم التصرف 
دون اخذ رأيه وموافقته ولن يقبل هذا الزوج 
ان تس���تغني املرأة فجأة عنه وتستصدر 
جواز سفرها ومعامالتها دون اذنه، ورمبا 

دون علمه.
واضافت عرب: ان بعض الرجال عادة ما 
يعاندون زوجاتهم وال يقومون باستخراج 
جوازات سفر لهن وهذا القرار سحب من 
أيديهم هذه الورقة وصارت املرأة تستطيع 

تباين نسوي كبير حول منح المرأة حق السفر واستخراج جواز دون إذن الزوج

جواز السفر.. حٌق أصيل وإنجاز جديد للمرأة
زينب أبو سيدو

سجلت املرأة الكويتية انتصارا كبيرا بدخولها مجلس االمة كنائبة تدافع عن حقوق املواطنني بشكل 
عام، وعن املرأة الكويتية بش�كل خاص، ولعل دخول اربع نساء الى البرملان للمرة االولى ودون »كوتا« 
يعتبر سابقة على مستوى العمل السياس�ي في العالم ما اعطى صورة مشرفة للمرأة اخلليجية عموما، 
وللمرأة الكويتية بشكل خاص. ومنذ دخول املرأة ميدان العمل البرملاني بعد نيلها حقوقها السياسية 
بدأت مرحلة العمل لنيل احلقوق االخرى املدنية واالجتماعية مستندة الى وعيها املتنامي والى الدستور 
الكويتي الذي اعطاها مرتكزات لنيل الكثير من احلقوق اس�وة بالرجل. ووجود اربع نس�اء في مجلس 
االمة هن د.سلوى اجلسار، ود.اس�يل العوضي ود.معصومة املبارك ود.روال دشتي يعتبر مجرد مرحلة 

من مراحل نضال املرأة وخطوة كبيرة في طريق نيلها حلقوقها كافة.

فقبل ذلك متكنت املرأة من ان تصل الى الفاعلية الكاملة في املجتمع فدخلت احلكومة واصبحت 
وزيرة وقبلها كانت اس�تاذة جامعية ومدرس�ة وموظفة، ووكيلة وزارة ورئيسة جامعة وهي تستعد اآلن 

لتنطلق من البرملان باجتاه تشريعات تعطي حقوقا اكثر للنساء الكويتيات.
وم�ن اوائل اجنازات املرأة في العمل السياس�ي والبرملاني كان صدور قرار احملكمة الدس�تورية 
بالس�ماح للمرأة باحلصول على جواز سفر دون اش�تراط موافقة الزوج وهو ما يعد مرحلة متقدمة حتى 

بالنسبة للبلدان التي نالت فيها املرأة حقوقها السياسية منذ امد بعيد.
وحول هذا احلكم ومفاعيله واثره على املرأة في املجتمع، جالت »األنباء« في محاولة منها ملعرفة اراء 
النس�اء الكويتيات، وانطباعاتهن حول هذا القرار الذي رفع عنهن جانبا كبيرا من الوصاية اذ صار بامكان 

املرأة استصدار جواز سفر، والسفر والعودة دون التدخل من احد.

ن  يمتِّ العن�زي: 
بزوجها  المرأة  عالقة 
احترامه�ا  ويع��زز 
لحاجت�ه ال  لذات�ه 

يجعل  قد  النوبي: 
الم�رأة تحص�ل عل�ى 
جواز س�فرها وتس�افر 
زوج�ه�ا عل�م  دون 

الحكم  ع�رب: 
حياتها  للمرأة  أعطى 
وتطبيق�ه  الخاص�ة 
مش�اكل س�يخلق 

الق�رار  الشمري: 
العاقلة  للم�رأة  مفي�د 
يس�يء  وقد  والمتزن�ة 
المخادع�ة لل��م�رأة 

خطوة  الحلفي: 
كبيرة باتجاه مساواة 
ب��الرجل  ال�م�رأة 
وإعطائها كل حقوقها

الحكم  النعيمي: 
سجن  من  المرأة  أخرج 
واالضطه�اد  الوصاي�ة 
وأفاد بعض النساء كثيرًا

حم�ى  الماج�د: 
من  النس�اء  من  كثي�رًا 
النزع�ات الديكتاتورية 
المطلقة وأفاد  للرجال 


