قبل البداية..

املر�أة الكويتية
تقطف ثمار كفاحها
فاديا جربيل

على مدى �سنوات ما�ضية ،خا�ضت املر�أة الكويتية م�سرية كفاح طويل ومرير ،لنيل
حقوقها ال�سيا�سية واملدنية ،مت�سلحة بالت�صميم والإرادة القويتني ،ومعلنة �أنه ال
تراجع مهما كانت العقبات ج�سيمة ،وال مكان للي�أ�س حتى ولو كرثت الإخفاقات،
يدفعها قناعة و�إمي��ان را�سخ بقدرتها على تقدمي ما عجز عن تقدميه الآخرون
م��ن ال��رج��ال ،وثقة عالية �أي�ضاً باملخزون الثقايف والفكري والعلمي وال�سيا�سي
واالجتماعي ،الذي ي�ؤهلها لأن متار�س ر�ؤيتها ،وتكون �أحد وا�ضعي اال�سرتاتيجيات
التي تُعنى بالدولة واملجتمع.
ترجمت امل��ر�أة الكويتية كل تلك املفردات على �أر���ض الواقع ،فمنذ نيلها حلقها يف
الرت�شح عام  2005خا�ضت معركة االنتخابات الت�شريعية لدورتني متتاليتني يف
عامي 2006و 2008ورغم خ�سارتها الفادحة� ،إال �أن �إميانها و�إ�صرارها مل يتزعزعا
ع��ن متابعة ال�ط��ري��ق ال���ش��اق امل�ح�ف��وف بعقبات م�ت�ج��ذرة ،ك��وج��ود ال�ت�ي��ار ال�سلفي
الراف�ض ،لي�س فقط لفكرة ممار�سة املر�أة لدورها ال�سيا�سي ،و�إمنا العمل احلثيث
واجلاد للح�ؤول دون الت�صويت لها من منظور ديني م�ؤثر..
وعلى الرغم من قوة و�شرا�سة التحالفات ال�سيا�سية الذكورية ،وو�سط مفهوم �أن
املر�أة التنتخب املر�أة والتثق بها ،الذي عمّمته تلك التحالفات والتيارات� ،إال �أن الفوز
التاريخي حتقق ،و�أثمرت ن�ضاالت املر�أة انت�صاراً حتمياً يف االنتخابات الت�شريعية
لعام .2009
�إن �صرب و�إ�صرار املر�أة الكويتية على متابعة الطريق� ،أثبت الثقة بعزميتها وقدرتها
على التغيري ،وب�أنها متلك احل�ل��ول وال ��ر�ؤى التي جتعل احل�ي��اة ال�سيا�سية �أكرث
ا�ستقراراً جنباً �إىل جنب مع الرجل ،وخا�صة بعد االنتكا�سات املتتالية ،التي �سببها
�أداء جمل�س الأمة واحلكومة الكويتية.
نعم ت�ستحق املر�أة الكويتية �أن يطلق عليها لقب «املر�أة احلديدية» والتي �أ�صبحت
الآن متمثلة يف الربملان الكويتي ب�أربع ن�ساء ذوات كفاءات عالية ،قادرات على العطاء:
�أ�سيل العو�ضي ،روال د�شتي� ،سلوى اجل�سار ،مع�صومة املبارك التي �شغلت من�صب �أول
وزيرة يف تاريخ الكويت.
تلك اخلطوة ال��رائ��دة� ،إمن��ا هي خطوة متقدمة وباالجتاه ال�صحيح ،نحو حتقيق
�سالمة املجتمع ،ال��ذي ل��ن يتكر�س تقدمه الفعلي �إال ب��وج��ود وتكاتف عن�صري
املجتمع «املر�أة والرجل».
مربوك للمجتمع الكويتي انت�صاره لدور املر�أة ،مربوك للمر�أة حتقيقها مطلباً من
مطالبها امل�شروعة واملحقة.
با�سمي وبا�سم �أ�سرة حترير «جهينة» وبا�سم كل ال�سوريني ،نهنئ املر�أة الكويتية على
هذا الفوز وهذا الإجن��از العظيم ،متمنني �أن تتاح لها الفر�صة كي ترتجم الر�ؤى
واملبادئ التي حملتها ونا�ضلت و�صربت من �أجلها ،يف �سبيل رفعة املجتمع وتقدمه.

