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ال أود احلديث عن التعليم، ألن موضوع التعليم متشعب 
ويحتاج إلى شرح طويل، وليس هذا وقته ومكانه، ولكنني 
أعلم متام العلم أن وزارتي التربية والتعليم العالي من أهم 
وزارات الدولة على اإلطالق، وأن املدرسة هي النواة األولى 
التي يعتمد عليها في تربية وتهيئة األجيال، فهي القاعدة 
واألساس ودورها ال يقل أهمية عن دور األسرة، فمنها 
يشــق أبناء الكويت طريقهم إلى احلياة، جيال بعد جيل، 
كما أنها احملور الرئيســي للعملية التربوية في املجتمع، 
ألنها تســتوعب األبناء لتكسبهم االستعداد ألن يكونوا 
أبناء صاحلني للوطن، ومهما تقدم العمر بنا فلن ننسى 
مدارسنا التي تعلمنا بها وذكرياتها اجلميلة وتلك األيام 
التي عشــناها في مراحلنا الدراســية املتعددة، بل تظل 

املدرسة عالقة في أذهاننا ال ننساها.
ومن هنا أقول إن هناك أمورا غاية في األهمية تخص 
املدرسة ال بد من ذكرها والتركيز عليها وتنبيه املسؤول 
لها، وهي أمور تهم كل أسرة كويتية لديها أبناء في املدارس 
يذهبون بهم إليها صباحا ويخرجون منها بعد الظهيرة، 
بعض هــذه املدارس بعد نهاية الــدوام وخروج الطلبة 
يخيل إليك وكأنك في مزدلفة من شدة الزحام، واحلقيقة 
انني ال أعرف وزير التربية ووزير التعليم العالي د.حمد 
العدواني، لكنني ســمعت عنه كل خير، ولدي اليقني أنه 
محب للكويت وأهلها كونه أحد أبنائها، وال شــك أنه ال 
يتقدم القوم إال خيارهــا، فلمعاليه أقول مع التقدير إن 
هناك مشكلة كبيرة يعاني منها أولياء األمور في محافظة 
اجلهراء املكتظة بالسكان، ورمبا استطاعت الوزارة حلها، 
وهذه املعاناة ليست وليدة اليوم، وإمنا مضى عليها سنوات 
وسنوات وال حل في األفق، ومصدر هذه املعاناة اليومية 
قرب املدارس من بعضها بعضا، وهذا األمر ال حيلة فيه، 
وقد تســبب ذلك بزحمة خانقة مصدرها دخول الطلبة 

ملدارسهم وخروجهم في التوقيت نفسه.
واحلقيقة ان قرب املــدارس من بعضها بعضا نافع 
وضار إال أنه مع مرور الســنني أصبح ضرره أكثر من 
نفعه فلكي تخرج من ساحة املدرسة أنت وابنك وتتوجه 
إلى الشارع الذي يخرجك من املنطــقة حتــتاج إلــى ما 
ال يقل عن نصف ساعة، وهكذا دواليك، أول النهار وفي 
وقت الظهيرة، فإلى متى يا معالي الوزير ونحن على هذه 
احلالة؟ متضي الشــهور والسنون والوضع على ما هو 
عليه، ولو كان احلل وعالج هذه املشكلة صعبا لعذرناكم 
وقلنا اهللا املستعان، ولكن العالج ممكن وبني يديكم فربع 
ساعة فرق بني خروج املرحلة املتوسطة وخروج املرحلة 
الثانوية، وربع ساعة فرق في بداية الدوام املدرسي حتل 
املشــكلة حال جذريا، وتنتهي هذه املعاناة، وحتى العشر 
دقائق تساهم في تخفيف الزحمة، وتؤخذ من الفرص أو 
من احلصص، فأرجو شــاكرا وممتنا أن حتلوا لنا هذه 

املشكلة مع خالص الشكر. ودمتم ساملني.

حتى تضمن احلكومة تطبيق مبدأ دولة املؤسســات 
وحماية البالد وتثبيت رؤيتها للتخطيط الشامل، وعدم 
تأثير تغير احلكومات واملسؤولني أو الوزراء، يجب التفريق 
بني الدور السياسي والدور الفني للحكومة ومجلس األمة.
على سمو رئيس مجلس الوزراء تعيني مستشارين 
متخصصني ملواكبة التطــورات محليا وإقليميا ودوليا، 
حسب التخصصات العلمية ذوي الكفاءات العالية بعيدا عن 
التكتالت، على سبيل املثال مستشار أمني، واقتصادي، 
ونفطي، وصحي، وتعليمي، وسياحي، وغذائي، ورياضي.. 
وبالتعاون مع مطور عاملي، وأن يتفرع من هؤالء املستشارين 
عدد آخر أكثر اختصاصا وتشعبا ملواجهة املستشارين 
اآلخرين في اجلهات الدولية واحلكومية ملواكبة التحديات. 
وأن يعمل هؤالء املستشارون بتطبيق خطة الدولة دون 
النظر أو التأثر مبا يتم بني احلكومة واملجلس من تراشقات 

أو استجوابات.
وفيما يخص األمور الهندسية والفنية، على كل وزارة 
العمل على نفس املبدأ بتعيني مستشــارين ذوي كفاءة 
عالية ويكون تعيينهم من قبل مجلس الوزراء بتخصصات 
مختلفة لكل وزارة على حدة، وهؤالء املستشــارون هم 
املخولون بالتعامل مع مستشــاري مكتب سمو رئيس 
مجلس الوزراء إلجناز املشاريع التنموية لنهضة الكويت.
ومن املهام الرئيسية للمستشارين أن يقوموا بدور 
التخطيط واملتابعة ومحاسبة القائمني على تلك املشاريع 
التنموية للدولة ومدى سرعة تنفيذها وجودتها، بالتعاون 
مع جهات التنفيذ للمشاريع الكبرى التابعة لوزارة األشغال 
أو أي جهة محايدة ذات الطابع التنموي، وذلك لتقليص 
الدورة املستندية العقيمة التي تستغرق زمنا طويال لدى 
اجلهات احلكومية التقليدية، ومن املهام الرئيسية أيضا 
تعاون املستشارين مباشرة مع ديوان احملاسبة وإدارة 

الفتوى والتشريع.
أما فيما يخص الصيانة بشكل عام للمنشآت وأجهزتها، 
فال بأس أن تقوم كل وزارة بإدارتها من خالل اإلدارات 
التابعة لها، وذلك لعدم قــدرة األجهزة الفنية التابعة لها 
على مواكبة األمور الفنية للتخطيط للمشاريع التنموية 

اجلديدة والعمالقة.
جلنة املناقصــات ينحصر دورهــا فقط في طرح 
املناقصات والتي قد تكون بها شــوائب كثيرة من قبل 
اإلعداد، وال تخولها التدخل في األعمال بعد وأثناء الطرح، 
ولتفادي نشوب أخطاء في العقد أو تقصير أو أي ثغرات 

أثناء التنفيذ.
وكذلك ديوان احملاسبة دوره رقابي إذ ينحصر في 
رصد األخطاء بالدورة املستندية إداريا ومحاسبيا، ورصد 
املخالفات حلفظ املال العام دون الدخول في األمور الفنية 
أثناء التنفيذ حلل النزاعات الفنية والهندسية، وال توجد 
جهة ميكن اللجوء إليها ســوى القضاء ومن خالل إدارة 
اخلبراء هندســيا ومحاسبيا، والتي قد ال تكون خبرات 
املهندسني فيها مبستوى املشاريع الكبرى، مع كل االحترام 

جلهودهم.
ما نطالب به هو وجود مستشارين تكون خبراتهم كبيرة 
سواء من الدكاترة باجلامعات أو مهندسني ذوي خبرات 
عالية ممن أداروا ونفذوا مشاريع متعددة بنجاح وتدرجوا 
مبناصب كبيرة تخولهم ألن يكونوا مستشــارين ذوي 
طابع فني، أكفاء يستند إليهم مكتب سمو رئيس الوزراء 
والــوزراء، بعيدا عمن ال ميلكون خبرات عملية وعلمية 

وأكادميية، الذين وصلوا بطريقة تعيينهم الباراشوتي.
هذه أمنيات نتمنى تطبيقها من خالل املستشــارين 

حسب تخصصاتهم.

وعود احلكومــة ومقترحات 
النــواب التي تســتهدف رفاهية 
أن تقرن  الكويتي ينبغي  الشعب 
كذلك مبزيد من مشاريع تكريس 
الوطنيــة، ونبذ األفكار  الوحدة 
املتطرفــة لضمان االســتقرار 
السياج  واألمن االجتماعي، وهو 
الذي يحمي الرفاهية املنشودة. إن 
احلادث املروع قبل أيام في حرم 
السيد أحمد بن اإلمام موسى الكاظم 
عليهما السالم - وهو من ساللة 
آل البيت النبوي الشريف - مبدينة 
شيراز اإليرانية، والذي راح ضحيته 
مجموعة من املسلمني العزل األبرياء 
الركع السجود هللا تعالى، املرتلني 
للقرآن الكرمي، ال يضمرون شرا 
بأحد، ومنهم النســاء واألطفال، 
ليقوم أحد املسلحني بإطالق النار 
عليهم بدم بــارد، يدفعه إلى ذلك 
الذي رباه عليه  احلقد والكراهية 
ليعود علينا  املتطرف،  الفكر  هذا 
بالذاكرة إلــى احلادث املروع في 
تفجير مسجد الصادق گ عام 
٢٠١٥، وهــو تكرار ما يحدث في 
باكستان وأفغانســتان والعراق 
والــدول األفريقية وغيرها، عبر 

هذه العصابات املارقة.
إن هذا احلادث اجلبان في جارتنا 
اجلمهورية اإلســالمية اإليرانية، 
الكويت بلسان  والذي استنكرته 
وزارة اخلارجية، لهو جرس إنذار 
ينبغي أن نتأهب له جميعا حكومة 
وشعبا، باإلجراءات االحترازية على 
العاجل، وتفعيل برامج  املستوى 
الثقافة اإلسالمية التعددية، ومبدأ 
الرأي اآلخر على مستوى  قبول 

اخلطط الوطنية املستدامة.
أمر يهدد  املتطرفة  النشاطات 
اجلميع، وال يخص إيران وال الدول 
املنكوية به فحســب، مهما كانت 

مواقفنا السياسية منها!

السالمة من الناس

حديث اجلمعة

محمد العويصي

ســأل اإلمام احمــد بن حنبل 
احلكيم حامت األصم: كيف السبيل 
الى السالمة من الناس؟ فأجاب حامت: 
تعطيهم من مالك وال تأخذ من مالهم، 
وتقضي مصاحلــهم، وال تكلفهم 
بقضاء مصاحلــك، ويؤذونك وال 

تؤذيهم.
إنها صحبــة  أحمد بن حنبل: 

يا حامت.
حامت: وليتك تسلم!

خذ على سبيل املثال زوجتك، ام 
عيالك، رفيقة دربك، مهما تعطيها من 
مال وذهب وأملاس وتقضي مصاحلها 
فإنهــا تؤذيك بلســانها «اجلارح» 
وتســكت، لو اعتذرت في يوم من 
األيام عن عدم مقدرتك على سفر 
العائلة في الصيف بســبب احلالة 
املادية، ماذا سيكون موقفها منك؟ 
راح تعصــب وحتلطم وتقولك «ما 
شفت منك خير ابدا طوال هالسنني»، 

تنسى املعروف بلحظة غضب.
لذا، صدق رسولنا الكرمي عليه 
افضل الصالة والتسليم عندما قال 
عنهن «لو أحسنت إلى إحداهن الدهر 
كله، ثم رأت منك تقصيرا قالــت: 

ما رأيت منك خيرا قط».
لذا، صدق احلكيم حامت األصم 

عندما قال: وليتك تسلم.

ورصدها ودراســتها، ووضع األسس 
العلمية والواقعية ملكافحتها من خالل 
مؤسســات الدولة الرسمية واملنظمات 
الدولية ذات العالقة ومؤسسات املجتمع 
املدني ومؤسسات أكادميية وفرق تطوعية.

الســلبية  الظواهر  فهذه هي جلنة 
التي نريد حقا، وليس تلك التي تفرض 
الوصاية على اآلخرين. وملن يقول إننا 
لسنا بحاجة لهذه اللجنة، فعليه مراجعة 
اإلحصاءات املخيفة لهذه الظواهر التي 
جعلتنا مجتمعا صغيرا متخما باملشاكل.
فلو كان املختصــون احلكوميون 
يقومــون بدورهم علــى أكمل وجه ملا 
تفاقمت تلك املشــاكل التي نعيشــها 
ونشاهدها ونســمع عنها، وعلى هذه 
البرملاني املنشود  بالدور  القيام  اللجنة 

كي تعالج أوجه اخللل.
فــال يجوز أن ندفن رؤوســنا في 
الرمــل، وننكر وجود ظواهر ســلبية 
يجب محاربتها، وهو ما يجب أن تقوم 

به هذه اللجنة.

أفواج من احلمــام، وبإمكانك أن تزور 
منطقة األسانسير التي خصصت لتنقل 
املواطنني الذين يســكنون أعالي اجلبل 
وخصص مقهى في أعلى األسانســير 

ملشاهدة مدينة أزمير اجلميلة.
وهناك أســواق لألســماك البحرية 
املتنوعــة وتتميز تركيــا أيضا بأنواع 
الزيتون واألجبان، ال شك أن مدينة أزمير 
مدينة جميلة وتتميز بأسواقها املتنوعة 
وجبالها التي حتيط املدينة من عدة جهات.

في احلقيقة، ستستمتع بجمال بحرها 
وجبالهــا التي حتيط املدينــة.. وتوافر 
احللويات التركية واملأكوالت وباألخص 
املأكوالت البحريــة ومنها القواقع التي 
تشاهد في عدة مواقع في األسواق.. لن 
تشــعر بامللل عند زيارتك ملدينة أزمير 
التي كانت في السابق عاصمة العثمانيني.

دعاء: «اللهم إني أســألك حبك وحب من 
يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك».

واهللا املوفق.

اخلطورة واألمراض املزمنة مجرد أحالم 
فقط وكأنه ال ميكن حتقيقها على أرض 

الواقع.
ومن املفروض في االحتفاالت باأليام 
الصحية أن  يشتمل البوفيه على أغذية 
صحيــة مثل األليــاف واخلضراوات 
والفواكه وأن نبتعد عن األغذية الغنية 
بالســكريات واألمــالح والدهون وأن 
البرنامج لالحتفال على احلث  يشتمل 
على ممارسة النشاط البدني واالبتعاد 
عن التوتر والقلق وال ننسى النصائح 
باالبتعاد عن التدخني وأماكن املدخنني.
وأرجو مــن كل من يريد االحتفال 
بأي من األيام الصحية أن يحرص على 
وجود الغذاء الصحي في هذه االحتفاالت 
حتى ال يكون هناك مجال لالنتقادات من 
البعض وحتى ال نكون كاملثل الذي يقول 
النجار مخلع»، فالقدوة احلسنة  «باب 
الى  الوصول  ضرورية حتى نستطيع 
الغرض املطلوب للتوعية بالغذاء الصحي.

وإدمان املخدرات، والسحر والشعوذة، 
والتعصب القبلي والطائفي، والغش في 
املراحل التعليمية، فهل اكمل سرد األمثلة 

أم يكفي ما سبق؟!
إذن، علينا أن نعترف بأننا أمام مشاكل 
حقيقيــة، يجب التعامل معها وحلها، ال 
السطحي  البعض  إنكارها، بسبب فهم 

لتعريف الظواهر السلبية.
فالبد من التصدي ملثل تلك الظواهر 

متخصص باحلرف اليدوية التقليدية أشبه 
بسوق املوسكي وخان اخلليلي بالقاهرة.

هذه أهم األسواق والشوارع التي يأنس 
الســايح ويتمتع بالتجوال في طرقاتها 

القدمية.
أثرية وقصور  كذلك هناك مواقــع 
رومانية وساحة الســاعة القدمية التي 
تشبه ساحة الطرف األغر بلندن، حيث 

التصرفات غير املســؤولة من البعض 
والتي تهدم أي حمالت للتوعية لتحقيق 
األهداف خلفض معدالت انتشار األمراض 
املعدية وعوامل اخلطورة  املزمنة غير 
املرتبطة بها مثل التدخني والتغذية غير 
الصحية واخلمول البدني، ألنها تعصف 
باخلطط اخلاصة بالتنمية وتصبح أهداف 
التنمية املســتدامة ذات الصلة بعوامل 

مفسدة مطلقة، والبد من التصدي لكل 
ما هو يشوه املجتمع وينخر به ويفسده 

ويفككه.
فهناك أمور تشــكل ظواهر سلبية 
في املجتمع مسكوت عنها، وآن األوان 
حملاربتها مثل االنتحار، والطالق، والتفكك 
األسري، والفســاد، والعنف، وتفشي 
اجلرمية، واإلحلاد الديني، والرشــوة، 
واالنفالت األخالقي، والتنمر االجتماعي، 

باسبورت ومحطة ساجناك ومحطة كوناك.
وهناك أيضا أسواق كبيرة ومتنوعة 
وهي ســوق كمير الذي يقع في منطقة 
كوناك، وهي تشتهر مبالبس تقليد املاركات 
أنواع  العاملية وصناعات يدوية وجميع 
املنسوجات وتتنوع فيها املطاعم واملقاهي.

وهناك أيضا ســوق كــزالر أجاس 
هان بازار في منطقة أنافارتاالركاديس 

غير املعدية فهي أكبر حتد يواجه النظم 
الصحية وخطط وبرامج التنمية.

لذلك فإن االحتفاالت بهذه املناسبات 
يجب أن تكون منوذجا صحيا من حيث 
التغذية والتشجيع على النشاط البدني 
التدخني، حيث  واالبتعاد واإلقالع عن 
لألسف جتد املدخنني قد تسللوا في مثل 
تلك املناسبات التي تفقد جدواها بسبب 

عندما تابعت الهجوم غير املبرر على 
جلنة الظواهر السلبية في مجلس األمة، 
تذكرت املثل الصيني الشهير القائل «أشير 

إلى القمر وينظر إلى إصبعي»!
هناك من يقدم الشك والريبة وسوء 
الظن في هــذه اللجنة في كل مجلس، 
وهو الذي يتصور معه أن جلنة الظواهر 
السلبية ستؤدي إلى وجود سلطة إرهابية 
متطرفة ومتزمتــة من مجموعة رجال 
ونساء جتوب األسواق والشوارع بالعصي 
لضرب الناس وإرهابهم، وتفرض وصاية 

مذهبية على املجتمع!
ولكي نقطع الشك باليقني، يجب أن 
نؤكد أنه في حال ما نتج عن جلنة الظواهر 
السلبية تلك املمارسات املذكورة سابقا، 

فهذا أمر مرفوض بشكل قاطع.
للظواهر  التصدي  لنكن واضحني، 
الســلبية ال يعني احلد من احلرية، بل 
حماية تلك احلرية من الذين يســيئون 

استخدمها.
احلقيقة هــي أن احلريــة املطلقة 

أزمير  زيارتي األخيرة كانت ملدينة 
التركية والتــي تعتبر املدينة الثالثة من 
ناحية األهمية التجارية والسياحية بعد 
أنقرة واســطنبول. وتقع مدينة أزمير 
على بحر إيجــة الذي يفصل تركيا عن 
اليونان، وهناك جــون كبير تقع عليه 

معظم الفنادق السياحية.
وعلى ســواحل جون أزمير مرافئ 
لرسو بعض البواخر التي تنقل املواطنني 
والسواح إلى مناطق تتميز بأسواقها التي 
حتتوي على املتاجــر املتنوعة ومطاعم 
ومقاه متعددة، كما توجد مســاجد عدة 
وتسمع من مآذن هذه املساجد أذان املقرئني 
األتراك الذين يتميزون بأصواتهم اجلميلة. 
املنطقة األولى وهــي األقرب باإلمكان 
الوصول إليها عن طريق البواخر والتاكسي 
وتسمى منطقة شــارع شهداء قبرص 
ومنطقة كارشياكا وهي األكبر واألشمل 
الوصول  في تنوع األسواق، وبإمكانك 
إليها من مرافــئ خاصة تعرف مبحطة 

تتعدد األيــام الصحية طوال العام 
ويكون االحتفال بهــا عادة في جتمع 
الفاخر بكرم  البوفيه  مجتمعي بوضع 
ودون قيود، ولكن من الغريب أن يكون 
االحتفال ببعض األيام الصحية مثل يوم 
القلب العاملي أو اليوم العاملي للوقاية من 
الســكري وعلى الرغم من أن التوعية 
تؤكد ضــرورة أن يكون الغذاء صحيا 
وغنيا باأللياف واخلضراوات والفواكه 
وخاليا من الدهون والسكريات واألمالح 
إال أننا جند البوفيه مليئا باألطعمة التي 
تخالف ما نروج له بالتوعية إذ إننا جند 
احللويات بأصنافها املختلفة واملعجنات 
وكأن التوعية واالحتفال في عالم آخر 
غير ما نقوم بــه للتوعية بتجنب هذه 

األطعمة.
ونادرا ما جتد على استحياء في مثل 
تلك االحتفاالت باأليام الصحية ما يجب 
توفيره وتقدميه من غذاء صحي للوقاية 
من عوامل اخلطورة من األمراض املزمنة 

أما عن «نقص وسائل النقل»، فقد رأت الشريحة األكبر من الكويتيني 
(٦٦٪) أنه ال يشــكل عائقا ألي من اجلنسني، أما «عمل الرجال والنساء 
معا»، فقد رأى ٦١٪ من الكويتيني أنه ال ميثل عائقا أمام أي من اجلنسني، 
١٨٪ رأوه عائقا بشكل أكبر أمام النساء، ١٥٪ رأوه عائقا متساويا للرجال 
والنساء، و٤٪ فقط رأوه عائقا بشكل أكبر أمام الرجال، ومبا ينسجم مع 
هذه النتيجة األخيرة، عبر ٤٧٪ من الكويتيني عن موافقتهم على وجوب 

الفصل بني الرجال والنساء في مكان العمل».
كذلك، تضمن االستطالع بندا يســأل عن أكبر عائق تواجهه املرأة 
عند محاولة دخول سوق العمل من قائمة من ٣ عوائق بنيوية و٣ عوائق 
ثقافيــة محتملة، وكان االفتقار إلى رعايــة األطفال أكبر عائق تواجهه 
النســاء لدخول سوق العمل بنسبة ٢٥٪ من الكويتيني، ثم عدم الفصل 

شهدت الكويت منذ فترة نقاشا ساخنا حول القرار احلكومي بالسماح 
للمرأة بااللتحاق باخلدمات الطبية واخلدمات العســكرية املساندة في 
اجليش الكويتي، وطاملا دار جدل واســع حــول حقوق املرأة واحلجم 
املقبول ملشاركتها، وقد كانت قضايا املرأة، على صعيد السياسة والعمل 
والبيت والتعليم، من ضمن ما تناوله اســتطالع البارومتر العربي في 
دورته الســابعة ٢٠٢٢ لصالح جامعة برنستون، والذي نفذ في ١٢ دولة 
عربيــة كانت الكويت بينها، متضمنا نتائج أكثر من ٢٦ ألف مقابلة في 
جميــع أنحاء املنطقة العربية مع هامــش خطأ ± ٢ نقطة في كل دولة، 
وسيتناول هذا املقال أبرز النتائج املتعلقة بقضايا املرأة باالستناد للتقرير 
املميز «املواقف واالجتاهات اجلندرية في منطقة الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا» Gender Attitudes and Trends in MENA من إعداد ماري كلير 

 .MaryClare Roche روتش
فيما يخص آراء املستطلعني حول مدى أهلية املرأة للقيادة السياسية، 
عبر ٦٥٪ عن (املوافقة، املوافقة بشدة) على أن «الرجال أفضل في القيادة 
السياسية من النســاء»، وكانت الكويت الثامنة بني الدول التي شملها 
االستطالع في نسبة املوافقة، أما على صعيد العمل، فقد طرح االستطالع 
عددا من األســئلة عن العوائق التي ميكــن أن يواجهها املواطنون عند 
محاولتهم دخول ســوق العمل، وإذا ما كانت هذه العوائق متثل مشكلة 

بالنسبة للنساء أو الرجال أو لكليهما على حد سواء أم ال.
وكان من بني العوائق «االفتقار إلى املهارات الالزمة للوظائف املتاحة»، 
وقد رأت الشريحة األكبر من الكويتيني ٥٥٪ أنه ميثل عائقا متساويا لكل 
من الرجال والنســاء، فيما رأى ١٢٪ أنه عائق أكبر بالنسبة للنساء، و٧٪ 

يرون أنه عائق أكبر بالنسبة للرجال، ٢٥٪ ال يرونه عائقا ألي منهما.

بني اجلنسني بنسبة ١٨٪، األجور املنخفضة بنسبة ١٢٪، ثم عدم القبول 
االجتماعي ومنح األولوية للرجال بنسبة ١٠٪ لكل منهما.

أما عن تعليم املرأة، فقد كشفت النتائج عن نظرة متفتحة وإيجابية 
لــدى الكويتيني، إذا وافق ٨٪ فقط مــن الكويتيني، بني موافق وموافق 
بشــدة، على عبارة «التعليم اجلامعي أكثر أهمية للذكور منه لإلناث»، 
وكانت الكويت بذلك األقل بني الدول التي شملها االستطالع في نسبة 
املوافقــة على هذه العبارة. لكن فيما يخص دور املرأة في املنزل، وافق 
٤٩٪ مــن الكويتيني  أن يكون للرجل القول الفصل في جميع القرارات 

املتعلقة باألسرة.
قدمت كاتبة التقرير عدة توصيــات جيدة ميكن للحكومة اتخاذها 
للمســاعدة في زيادة مشــاركة املرأة في القوى العاملة في املنطقة من 
خالل تطوير سياسات مثل حتسني رعاية األطفال ورفع األجور، وكان 
من الدالالت التي أظهرتها النتائج وفق ما ذكرته «ماري» في تقريرها أن 
املساواة بني اجلنسني في الكويت التزال هدفا بعيد املنال رغم املكاسب 
األخيرة التي حققتها املرأة الكويتية في املشاركة السياسية، وهنا البد من 
التذكير دوما مبراعاة الفرق بني العدالة واملساواة، وبني مفهوم املساواة 
اإلنسانية وتلك املساواة اجلندرية املتطرفة في عدم مراعاة خصوصية 
املجتمعات والبيئات احمللية، ولذلك حتتاج بعض التوصيات إلى التقييم 
مبا ينسجم مع البيئة احمللية وخصوصيتها، كأن يقيم عمل املرأة مبدى 
توافقه مع دورها األساســي في بناء األسرة الكبيرة ورعايتها، مبا ال 
يقارن باألسر الصغيرة في العالم، وهو الذي ينبغي أن متنح له األولوية 
على غيره، خاصة وأن املرأة في البيئة اخلليجية والعربية ليست مطالبة 

بالعمل واإلعالة مثل الرجل.
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