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النائبات األربع د.أسيل العوضي ود.روال دشتي ود.معصومة المبارك ود.سلوى الجسار ورئيس تحرير الزميلة »القبس« وليد النصف وحسين عبدالرحمن على المنصة                              )متين غوزال(

حوار ضاحك بني السفيرة األميركية ديبورا جونز ود.اسيل العوضي وصفاء الهاشم برجس البرجس وحسني عبدالرحمن وحوار على هامش املنتدىمداخلة للنائب السابق د. أحمد اخلطيب ويبدو مشاري العنجري وذكرى الرشيدي وفيصل القناعي

دارين العلي
ذكرى سنوية جديدة تضاف إلى 
الئحة االحتفاالت في البالد، »سنة 
حلوة يا جميل«، »سنة أولى حب« 
وعبارات أخرى أطلقت على السنة 
األولى التي قضتها املرأة الكويتية 

في البرملان.
ماذا فعلت املرأة، ماذا اكتسبت 
وماذا قدمت في سنة أولى برملان 
كان ه����ذا محور منت����دى الزميلة 
»القبس« مساء أمس األول حتت 
عنوان »املرأة الكويتية سنة أولى 
برملان.. الواقع واآلمال« بحضور 
النائبات النساء األربع وعدد من 
السياسيات  السفراء والناشطات 
السياس����ي  واملهتمني بالنش����اط 

ووسائل اإلعالم.
 وبني الترحيب بفكرة الندوة 
النس����اء  الى أال توضع  والدعوة 
دائما حتت املجهر وان تتم مراقبة 
ومناقش����ة ما قدمه املجلس ككل 
وأداء النواب الرجال، انبرى عدد 
كبير من احلاضرين إلى املداخلة 
وطرح األفكار وأحيانا ملدح النائبات 

وأحيانا أخرى النتقاد بعضهن.
هذه املداخالت أتت عقب تقدمي 
لرئيس حترير الزميلة »القبس« 
وليد النصف لفت فيه إلى التركيز 
الذي حازته النائبات من الصحافة 
وذلك بسبب حداثة التجربة طالبا 
أال يتم املزج بني األداء الس����لبي 
للبرمل����ان وأداء النائب����ات األربع 
مسجال لهن إش����ادة على طريقة 
عملهن حيث لم ميثلن النساء فقط 
بل أهل الكويت جميعا ولم يشكلن 

كتلة خاصة لهن.

العمل الفعلي للمجلس

أم����ا النائبات األربع فقد كانت 
د.أسيل العوضي أولى املتحدثات 
إذ أكدت رحابة صدرها لسماع كالم 
املدح واالنتقاد في آن معا ومحاولة 
االستفادة منها في املسيرة البرملانية 
مفّصلة عمل مجلس األمة خالل هذا 
العام حيث لفت����ت الى ان العمل 
الفعلي هو 7 أشهر فقط تخللتها 
6 استجوابات والتي بدورها تأخذ 

وقتا كبيرا من عمل املجلس.
واشارت إلى أن تقييم النائب 
يجب ان يأتي بناء على ما قام به 
في اللجان متسائلة عن املعيار الذي 
يتم على أساسه تسمية النائبات 

لدورهم في البرملان حيث ال يركز 
بعض النواب على عملهم في اللجان 

بل على البهرجة اإلعالمية.
وقالت نحن ندفع ثمن وجود 
نوعية معين����ة من النواب هدفها 
التصعي����د والبهرج����ة ولكنن����ا 
لن نستس����لم أم����ام ضغط ذلك، 
مش����يرة إلى هاجس لديها هو ان 
تترك املجلس في وقت تكون فيه 
مثاال للمرأة كنائب وتقدم منوذجا 
القادمة لضرورة وجود  لألجيال 

املرأة في مجلس األمة.

األهم هي الكويت

أما النائب د.روال دشتي فأكدت 
ان اجلمي����ع في ق����ارب واحد هو 
الكوي����ت ومهما اختلفت اآلراء إال 
ان الهدف واحد هو الكويت مطالبة 
بأن يواجهها احدهم مبوقف واحد 
اتخذته كان ض����د الكويت وضد 
النظر  الوطن بغ����ض  مصلح����ة 
التسميات سواء حكومية أو  عن 
معارض����ة أو موالية فالهدف من 
مواقفها واحد وهو مصلحة الوطن 

واملواطن والتوازن فيما بينهما.
ولفتت إلى ان املجلس احلالي 
أقر 7 قوانني 5 منها باإلجماع واثنان 
بعد عدة مداوالت كالعمل في القطاع 
اخلاص والقروض مشيرة إلى ان 
جميع هذه القوانني شاركت املرأة 
في إعدادها وفي جلانها وهناك 6 
قوانني أخرى في طور اإلعداد ولهن 
مشاركة كبيرة فيها بل ان احدها 

من اقتراحهن.
الكويتي����ة  امل����رأة  وطالب����ت 
باالنتظ����ار ألن القوانني في طور 
اإلعداد والدورة املستندية تتطلب 

ش���ؤون امل���رأة، االحتياج���ات 
اخلاصة، األولويات والبيئة.

وباألرقام حتدثت عن اجتماعات 
اللجان في دور االنعقاد احلالي وهي 
16 اجتماعا للجنة شؤون املرأة و27 
لالحتياجات اخلاصة و6 للشؤون 
اخلارجية و7 لألولويات و10 للبيئة 
و16 للصحي����ة و20 للمالية و26 
للتش����ريعية، مشيرة إلى ان ذكر 
هذه األرقام يأتي ليس قبيل إظهار 
ما يقمن به بل للتأكيد على انهن 
على استعداد لتحمل أضعاف ذلك 

في مصلحة الوطن.
وعن جلنة املرأة قالت املبارك 

واقعي قابل للتطبيق.
ان���ه مت تقدمي  ولفت���ت إلى 
االقتراح مع التعديالت املتعلقة 
ب� 3 قوان���ني: املدنية والصحية 
والتأمين���ات ومت التصوي���ت 
على إع���ادة القانون الى اللجنة 
حلني اس���تكمال جميع احملاور 
وتقدميه���ا دفعة واحدة، مؤكدة 
ان هذا القانون س���يقدم الكثير 
للمرأة واملجتمع، مشيرة إلى ان 
املرأة العاملة في القطاع اخلاص 
لها قان���ون خاص يعطيها عددا 
من االمتي���ازات، خامتة بقولها: 
»نطمئن اجلميع: حقوقكم كنساء 

وقتا بالرغم من محاولتهن تسريع 
ه����ذه الدورة طالب����ة من اجلميع 
محاسبتها على أساس ما طرحته 
في برنامجه����ا االنتخابي والذي 
تعمل عل����ى حتقيقه منذ دخولها 

املجلس.
وأش����ارت ال����ى ان البعض ال 
يحاس����بهن على أساس برامجهن 
االنتخابي����ة أو أدائهن مقارنة مع 
اآلخرين بل على نسبة التغيير وهذا 
األم����ر ليس منصفا اذ ان التغيير 
يتطلب وقتا الفتة الى ان النائبات 
األربع حاولن تغيير ثقافة املجلس 
التأجيل  التي تقوم على  احلالية 
والتمديد والتأخير لتكريس ثقافة 
أخرى تقوم على االلتزام واإلجناز 
مؤكدة ان التغيير اإليجابي يتطلب 

وقتا وليس بني ليلة وضحاها.

لجان المجلس

م���ن جهتها أعرب���ت النائبة 
د.معصومة املبارك عن متنياتها 
بان تتم هذه اللقاءات بشكل دوري 
ومع جميع النواب وليس فقط 
معهن، مش���يرة الى ان أداءهن 
داخل املجلس هو انعكاس لواقع 
داخل���ه او خارجه، الفتة إلى ان 
عم���ل النائب رجال كان او امرأة 
هو تشريعي رقابي يتلخص في 
طرح االقتراح���ات والتصويت 
عليها وعم���ل اللجان من صلب 
إلى  التش���ريعي مشيرة  العمل 
ان نس���اء املجلس يشاركن ب� 5 
جلان دائمة من بني 9 وهي الصحة 
واملالية واالقتصادية والتعليمية 
والشؤون اخلارجية والتشريعية 
و4 جلان مؤقتة من بني 8 وهي 

ان كل برامج االنتخابات متحورت 
حول املرأة وهذا البند كان محورا 
الوحيد، ألن  رئيسيا ولكن ليس 
الذي  املرأة تشعر بالغنب والظلم 
تتعرض له النس����اء، مشيرة إلى 
ع����دة اقتراحات بقوانني موجودة 
ومتت اإلضافة عليها حتى باتت 24 
اقتراحا تتم دراستها بتمعن حتى 
تعطى املرأة حقوقها بشكل متوازن 
وال تطغى هذه احلقوق على الرجل، 
مش����يرة الى ان هذه االقتراحات 
متصلة بعدد م����ن القوانني التي 
يجب دراس����تها جيدا مع اجلهات 
احلكومية املعنية إلخراج قانون 

ومواطنني ومجتمع في أيد أمينة 
أمينة أمينة«.

النقد دافع للقوة

بدورها حتدثت النائبة د.سلوى 
اجلس����ار، معتب����رة ان النقد هو 
دافع للق����وة، متمنية من اجلميع 
قراءة الس����طور نفسها وليس ما 
بني السطور ومؤكدة أن أي اجناز 
يحققه أي نائب مرهون بأدائه في 

العمل بشكل عام.
إلى مس����ارين ميشي  ولفتت 

األرب����ع باحلكوميات متحدثة عن 
تعاملها مع االستجوابات ومؤكدة 
أن امتناعها عن التصويت في اثنني 
منها موقف يجسد موافقتها على 
ان الوزير اخط����أ ولكن خطأه ال 

يستحق اإلعدام السياسي.
وقالت »لم اتخذ يوما موقفا ضد 
قانون معني بل كانت مواقفنا متسقة 
مع ما طرحناه أيام االنتخابات«، 
مشيرة إلى انها عضو في 6 جلان 
نيابية والتي خرج عنها عدة قوانني 
املعاقني  النور ومنها قانونا  رأت 
والعمل والفت����ة الى ان 4 قوانني 
أخرى تخص الشؤون االجتماعية 
مدرجة على جدول األعمال وقد تأخر 
دورها وكذلك العمل على التأمني 

الصحي واخلدمات الصحية.
وأضاف����ت »عندما كنت خارج 
املجلس كنت أنتقد ولكن اكتشفت 
أن أسهل ش����يء االنتقاد فمن يده 
في النار ليس كمن يده في املاء«، 
مشيرة إلى ان 40 سنة من االعوجاج 
وتشويه البيئة السياسية ال ميكن 
معاجلتها في اقل من سنة وعندما 
نطل����ب الفرصة لذل����ك ال نعني 
التغاضي عن األخطاء بل ان البناء 

يحتاج إلى الوقت.
وأكدت ان التجربة التي يخضنها 
هي محاولة إلثب����ات املرأة داخل 
البرملان، مش����يرة إل����ى انهن في 
تقييمها الشخصي جنحن في اثبات 
وجودهن حيث انهن ممثالت باللجان 
البرملانية الفاعلة وجهدهن واضح 
في عملية صياغة القوانني الفتة 
إلى التحدي األكبر الذي يواجههن 
وهو إعادة النصاب لدور النائب 
احلقيقي بسبب تشويه اآلخرين 

              منتدى 
»المرأة الكويتية سنة أولى برلمان.. 

الواقع واآلمال«

البقية ص5

لقطات

ديموقراطية الكويت وأميركا

� قالت د.روال دشتي في معرض احلديث 
عن تنفيذ برنامجها االنتخابي: إذا بقيت على 
ذات املنوال من العمل فإنني في س���نة ثانية 
مجلس سأنتهي من حتقيق برنامجي وأتصدى 

ألمور أخرى.
ـ استخدمت د.اسيل العوضي عبارة »هرجلة« 
في حديثها عن ممارسات بعض النواب، مشيرة 
إلى انها »باقتها« أي هذه العبارة من د.معصومة 

املبارك التي تواظب على ذكرها.
� عندما ق���دم رئيس حتري���ر »القبس« 
احملامية ذكرى الرش���يدي لتقدمي مداخلتها 

عرف عنها ب� »النائبة ذكرى الرش���يدي« ما 
القى استحسان احلضور.

ــلوى اجلسار تسمية »احمللل«  ـ أطلقت د.س
على النائبات األربع تدليال على ان بعض اللجان 

في املجلس لم تكتمل إال مبشاركتهن.
� اختتمت الندوة بعشاء قال عنه النصف 
إنه مقدم من رئيس الوزراء الش���يخ ناصر 

احملمد.
ــنة األولى  ــلوى اجلسار الس ــمت د.س ـ أس
ــى حب«  ــنة أول ــي املجلس بـ »س ــات ف للنائب

مستدركة بأنه »حب اتقان السياسة«.

حض���رت الس���فيرة األميركية ديبورا 
جونز كامل الندوة وقدمت مداخلة ثمنت 
فيها جه���د القائمني على الن���دوة، قائلة: 
»كم انتم محظوظ���ون في الكويت إلقامة 
مثل هذه الندوات ملناقش���ة أهم مجريات 
احلياة السياس���ية بوضوح وقوة مثمنة 

قدرة الشعب وحتديدا من ميثلون العمل 
السياس���ي على تقبل الرأي والرأي اآلخر 
م���ا وصفته بالذي ميثل الش���كل والوجه 
احلقيقي���ني للدميوقراطية احلقة التي لم 
تش���هد لها مثيال اال في الواليات املتحدة 

األميركية«.

بين المدح واالنتقاد.. النائبات األربع في مرمى التقييم
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السفيرة األميركية ود.معصومة املبارك وجنالء النقي حضور أكادميي في املنتدى

صفاء الهاشم والزميل سامي النصف وجنالء النقي ونظيرة العوضي ود.فاطمة العلي يتابعون املنتدى

السفيران البريطاني والفرنسي حضرا املنتدى

جانب من حضور منتدى »القبس« لقطة لبعض أعضاء السلك الديبلوماسي وعدد من احلضور

عليهما املجلس حاليا: األول تقليدي 
النواب  استهالكي ميارسه بعض 
كتقدمي اقتراحات برغبة منقولة ذات 
طرح عقيم ومستهلك واملسار اآلخر 
هو ما تقدمه نساء البرملان من طرح 
سياسي راق وموضوعي وعلمي 
دون امالءات من تيارات وأحزاب 
وكتل بل انه جهد خاص تصحبه 
املقابالت م����ع املعنيني وهذه هي 
اخلدمات التي تقدمها نساء املجلس 
وليس اخلدمات االستهالكية التي 
يقدمها بعض النواب والتي باتت 

ثقافة في املجتمع.
اللجنة  � كونها ترأس  ولفتت 
التعليمية � إلى عدة قوانني يجري 
التعليم  العم����ل عليها كقان����ون 
اخلاص واجلامعة والتعليم اإللزامي 
العالي، مشيرة  التعليم  وتنظيم 
الى انه متت مناقشة 197 مقترحا 
برغبة لتطوير التعليم، مؤكدة ان 
هناك نوابا يتدخلون بأجنداتهم 
السياسية بالتعاون والتستر مع 
احلكومة لعدم مترير قوانني إصالح 

التعليم.

مداخالت

وكانت عدة مداخالت قد سبقت 
كالم النائبات أبرزها قدمها د.أحمد 
اخلطيب، مشيدا مبا حققته النساء 
بعد 4 سنوات من إقرار قانون حق 
املرأة السياسي وهذا ال يحصل في 
مختلف دول العالم، مشيرا الى انه 
ال يج���وز ان يطلب منهن الكثير 
ال���ى معقل الرجال  حيث دخلن 

اخلوف من ان تهزم املرأة املرأة فمن 
واقع خبرته في اجلامعة على مدى 
طويل هناك اكثر من 70% طالبات 
و30% طلبة والطالبات يصوتن 
لصالح التيارات اإلس���المية وال 
يصوتن لصالح زميالتهن الطالبات 
مشددا على ان دعم الرجل للمرأة 

هو الذي أوصلها للمجلس.
الناشطة جنالء النقي أثنت على 
اداء النساء في البرملان، متمنية عدم 
احلاجة ل� »الكوتا« للوصول إلى 
املجلس بل الوصول عبر االقتناع 
املجتمعي آملة األخذ بعني االعتبار 
الطبقة الوسطى ومحدودي الدخل 
خالل إقرار القوانني حتى ال يتم 
أمير  سحقهم مستشهدة مبقولة 
القلوب »كلن���ا زائلون والكويت 

باقية«.
النصف أشاد  الكاتب س����امي 
بكم االحترام الذي تكنه النائبات 
األربع لبعضهن البعض ومتتعهن 
ب� »املرجلة« في اتخاذ املواقف سواء 
مع احلكومة أو ضدها، مشيرا الى 
انه يجب على اجلميع التفكير في 
كيفية دعمهن وزيادة عددهن داخل 

املجلس.
وانتقدت د.لولوة املال ان يتم 
تقييم النائبات مبعزل عن النواب 
اآلخرين حيث يج����ب تقييم أداء 
املجلس وليس نائباته، مش����يرة 
إلى ان النساء استطعن القيام بعدد 
كبير من األمور سواء املتعلقة باملرأة 
أو غيره����ا ميتدحن عليها أحيانا 
ويتعرضن لالنتقاد أحيانا ولكن 

هذا كله بهدف املصلحة العامة.
بدورها اك����دت الكاتبة فاطمة 

واثبنت أنهن األفضل، مشيدا مبا 
حققته ذكرى الرشيدي من أرقام 
في منطقة قبلية بالرغم من إجراء 
الفرعيات، موضحا انه تاريخي ما 
قام به الشعب الكويتي من حتد 
للتقاليد البالية بعد ان استطاع 
ان يوصل هذه الكوكبة من النساء 

إلى مجلس األمة.
بدوره تخوف فيصل العنجري 
م���ن ان يكون وص���ول النائبات 
ال� 4 ال���ى مجلس األمة ردة فعل 
الناخب على بعض النواب او ان 
كبر حجم الدائرة، مس���تبعدا ان 
تستطيع املرأة الوصول في ظل 
ال� 25 دائرة، خصوصا ان معيار 
النائب في  أداء  لي���س  الوصول 
املجلس حيث أثبتت النائبات أنهن 
األفضل به بل معيار الوصول هو 
زيارة الدواوين واجناز املعامالت 
وغيره���ا، مقترحا إدراج بند في 
قانون االنتخابات ينص على أال 
يقل عدد النواب من كال اجلنسني 
عن نس���بة محددة وهذا يضمن 
املرأة والرج���ل معا وال  وصول 

يتعارض مع الدستور.
وانتق����دت خولة العتيقي أداء 
البرملانيات فيما يتعلق مبا قدمنه 
للمرأة حيث إلى اآلن لم يقر قانون 
منصف للم����رأة ولم تتم معاجلة 
قضاياها بشكل صحيح مستشهدة 
بع����دد من النص����وص القانونية 
منتقدة ما يقال عن نساء البرملان 
بأنهن حكوميات وقراراتهن غير 
مس����تقلة أو شعبية بل بناء على 

مصالح احلكومة
العيسى ان  واعتبر د.شمالن 

العلي ان كلمة حكوميات ليست 
تهم����ة فاحلكومة ج����زء ال يتجزأ 
م����ن هذا الوطن، مش����يرة الى ان 
النائبات ميشني بخطى متوازية 
كل في موقع معني يلتقني على هدف 
واحد وهو مصلحة البلد، مشيرة 
الى ما أدخلته النائبات من احترام 
على أجواء املجلس حيث لم نعد 
النابية  الشتائم والكلمات  نسمع 

من النواب لبعضهم البعض
الهاجري ان  واعتبر فيص����ل 
وضع النائبات في زاوية لتقييمهن 
وانتقادهن أمر غير مرحب به بل 
يجب انتقاد امل����رأة النائبة وعدم 
فصلها عن بقية النواب فال يجوز 
العودة إلى املربع األول وتكريس 

فكرة ان املرأة شيء مختلف.
من جهتها قالت صفاء الهاشم: 
كانت »س����نة حلوة ي����ا جميل«، 
مش����يدة بالعمل في صمت الذي 
متارس����ه النائبات دون اخلروج 
الترهات  الش����ارع وممارسة  إلى 
والبهرجة اإلعالمية لذلك يجب على 
كل من يؤي����د وجودهن ان يكون 
مبثابة العمود الفقري لهن والعني 

التي تراقب لكي تعني.
أما احملامية ذكرى الرشيدي، 
فأشارت إلى انه ما ميكن ان ينتقد 
في أداء النائبات هو عدم خروجهن 
لإلعالم لتبيان ما يقمن به داخل 
اللجان إذ انهن مميزات فعال في 
هذا العمل يقمن مبا يجب القيام به، 
الفتة الى ان املرأة مظلومة دائما 
وال تعطى الفرصة لتقوم مبا يجب 
القيام ب���ه بل تبقى حتت املجهر 

دائما ويطلب منها الكثير.

دش�تي: واجهون�ي بموق�ف واح�د اتخذت�ه ض�د الكويت 
ومصلح�ة الوطن بغض النظر عن تس�ميتي حكومي�ة أو معارضة

ومواطنين  نس���اء  م�ن  الجميع  نطمئ�ن  المب�ارك: 
ومجتم���ع.. حقوقكم ف�ي أي�د أمين��ة أمين�ة أمين��ة

العوضي: عندم�ا نطل�ب الفرص��ة ال نعن�ي التغاضي 
عن األخط�اء ب�ل نعن�ي أن البن�اء يحت�اج إل��ى الوقت 

الجس�ار: هن�اك نواب يتدخل�ون بأجنداته�م السياس�ية 
بالتس�تر والتعاون مع الحكومة لعدم تمرير قوانين إصالح التعليم 
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