
محلياتالخميس  ٢٨  مايو  ٢٠٠٩   18

التأسيســـي  اعضاء املجلس 
لتجمـــع تنامي ابـــدوا رأيهم في 
البرملان حيث  الى  املرأة  وصول 
اعتبرت د.خديجـــة احملميد ان 
وصـــول املرأة الـــى البرملان في 
الكويت ظاهرة اجتماعية انفردت 
بها الكويت عن سائر املجتمعات 
ليس فقط العربية وامنا الغربية 
ايضا وذلك الن النساء وبعد اقرار 
حقهن السياســـي في البرملانات 
وصلن بعد سنوات طويلة بالكوتا 

الى سدة احلكم.
الكويتية، تابعت  املـــرأة  اما 
احملميد، فقد وصلت الى البرملان 
من دون اي تكتـــل او كوتا وان 
وصولها الى املجلس يجسد كفاءتها 
وجهودها السياسية واالجتماعية 
فكل اللواتي وصلن ذوات كفاءة 
وتاريـــخ في العمل السياســـي 
اضافة الى جتسيد حيوية املجتمع 
الكويتي وديناميكيته واستفادته 
من بقية املجتمعات، فقد بدأ  من 
حيث انتهت هذه املجتمعات وليس 
من حيث بدأت، وبالتالي اختزل 
جتاربهـــا واغنانا عن الكوتا في 
ايصال املرأة التي وصلت بجدارة، 
وهذا يعينها على حتقيق االجنازات 
االيجابية، واضافة تغيير نوعي 
داخل املجلس الن اللواتي وصلن 
الـــى املجلـــس يجســـدن حالة 

نوعية.
وتابعت احملميد ان قناعتها بأن 
وجود النواب النساء داخل املجلس 
اجدى واقوى لتجربتهن في التوزير 
ولكن اذا حازت د.معصومة املبارك 
منصب نائب رئيس مجلس االمة 
فإن ذلك سيجسد مكسبا نوعيا 

ايضا للمرأة.
ومتنت احملميد أال تشمل عملية 
التوزيـــر النواب النســـاء وذلك 
الضافة عدد اكبر من النساء الى 
احلقل السياسي، لذلك نأمل في 
ثالث او اربع وزيرات من خارج 
البرملـــان، فال فرق فـــي نوعية 
التي ســـتتوالها وذلك  الوزارة 

كما أخذه الليبراليون وان املرأة 
ســـيبدأ دورها من اآلن فهذا  أمر 

ليس صحيحا.
العتيقي أن  وتعتبر خولـــة 
توزير امـــرأة من خارج املجلس 
يدعـــم املرأة ويزيـــد من دورها 

السياسي.
وقالـــت ان تنامي عملت منذ 
انشائها على دعم املرأة للوصول 
الى املراكـــز القيادية وهذا األمر 
ما فعلناه مع املرشـــحات خالل 

حمالتهن االنتخابية.
وعـــن وصـــول د.معصومة 
املبارك الى منصب نائب رئيس 
مجلس األمة قالـــت العتيقي ان 

اليوم كل شيء بات متوقعا.
عضوة جتمع تنامي والرئيس 
التنفيذي لشركة «كويت انرجي» 
م.سارة اكبر اعتبرت ان وصول 
املرأة ملجلس األمة امنية وحتققت، 
حيث حرمـــت املرأة من حقوقها 
لســـنوات طويلة، واآلن لم يعد 
للمرأة عذر بأال تؤدي دورها في 

مختلف املجاالت.
وقالـــت ان التوزير يجب ان 
يتم حسب الكفاءة والقدرة سواء 
كان الوزيـــر امرأة او رجال فهذه 
الكويت،  التفرقة ليست لصالح 
مؤكدة ان املرأة سيكون لها دور 
كبير في تهدئة اللعبة السياسية 
النها بطبيعتها تنشر جو الهدوء 
رغم ان املؤزمني مازالوا موجودين 
ولكن االمور حتما ستتجه نحو 

االيجابية.
ولفتت الـــى ان وصول هذه 
الكفاءات من النساء الى مجلس 
االمة يـــدل على احلـــس الراقي 
للناخبني والناخبات النهم اختاروا 
نائبـــات من أفضل املرشـــحات 
واملرشحني على حد سواء، مشيرة 
الى ان املرأة الكويتية تطمح ألن 
تقوم بدورهـــا احلقيقي لتنمية 
املجتمـــع واآلن قد أتتها الفرصة 
للعمل علـــى ذلك والدفع بعجلة 

التنمية.

الن املرأة قـــادرة على تولي اي 
وزارة وهـــذا الفرق املوجود بني 
املرأة والرجل في تولي احلقائب 
الوزارية ال مبرر له وذلك الن االمر 
منوطا بالكفاءة وليس باالنوثة 

او الذكورة.
وقالت احملميد ان هناك بعض 

الوزارات ميكن للمرأة ان تضيف 
اليها ملسات خبرة.

وبدوره قال املستشار السياسي 
لتنامي د.علي الطراح ان فوز ٤ 
نســـاء في االنتخابـــات االخيرة 
يشكل منعطفا كبيرا في تاريخ 
الكويت، فهن  الدميوقراطية في 

فقن التوقعات التي كانت ترمي 
الى فوز امرأة او امرأتني.

وتابع الطراح: ان هذا االمر هو 
حتقيق للرغبة االميرية لصاحب 
السمو وانعكاس لوجهات نظر 
الكويت، وهو ايضا  الشارع في 
حتد اجتماعـــي للرجل، وهناك 

الكثير مـــن االبعاد لهـــذا االمر 
ولكن يبقى ان وصول ٤ نســـاء 
الى البرملان سابقة لم حتصل في 
البرملانات العربية وهو مؤشـــر 

يجب ان يستثمر بشكل جيد.
وقال انه يجب على النســـاء 
الفائزات ادراك ان عليهن مسؤولية 

كبيرة والعني ســـتكون موجهة 
إليهـــن بالتالـــي لـــو حصل أي 
إخفاق من قبلهن فهو سينعكس 
بشكل كبير على مستقبل املرأة 

في الكويت.
ويرى الطراح ان بقاء الفائزات 
في املجلس على الكرسي األخضر 

قد يكســـبهن اخلبرة وسيعطي 
الكويتي،  روحا جديدة للشارع 
الكويتي يختلف  الناخب  وحكم 
عندما تكون املرأة على الكرسي 
النيابـــي عما إذا كانـــت وزيرة 
واضاف الطـــراح ان ما حدث ال 
يجب ان يؤخذ على أنه مؤشـــر 

د.روال دشتي تتسلم علم «تنامي»

الشيخ صباح ناصر صباح األحمد والزميل محمد احلسيني ونورية السداني ود.أسيل العوضي وكاملة العياد وهند البحر د.أسيل العوضي تتوسط عددا من احلاضرات

السفيرة األميركية ديبورا جونز متوسطة د.معصومة املبارك والزميل محمد احلسيني

..ومع معالي العسعوسي ومشاركات في اللجنة التنظيمية للحفل في «تنامي» وعدد من الناشطات في احلملة االنتخابية للدكتورة روال دشتي نورية السداني وعبداهللا جنيب املال

سارة أكبر د.علي الطراحد.خديجة احملميد

..و درع «األنباء» وعلم «تنامي» للدكتورة أسيل العوضي سارة أكبر وخولة العتيقي وخديجة احملميد يسلمن نيابة عن «تنامي» العلم للدكتورة معصومة املبارك

المحميد: وصول المرأة إلى البرلمان من دون كوتا ظاهرة انفردت بها الكويت
الطـراح: فـوز ٤ نسـاء يشـكل منعطفـًا كبيـرًا فـي تاريـخ الديموقراطيـة فـي الكويـت تحقيقـًا لرغبـة صاحـب السـمو

أكبــر: التفـرقـة   
والرجـل  المـرأة  بيـن 
الكويت  لصالح  ليسـت 
يتم  أن  يجـب  والتوزير 
الكفاءة أسـاس  علـى 

وصـول  العتيقـي:   
المـرأة إلـى البرلمـان 
جعـل كل شـيء اليوم 
توزير  ويجـب  متوقعـًا 
نســـاء من خـارجـه

حفل تجمع تنامي وجريدة «األنباء» : المرأة الكويتية في البرلمان بثقة شعبية.. حلم تحقق


