أهمية عمل المرأة
املرأة متلك طاقات كبيرة للعمل خارج املنزل،
وال توجد أدل��ة أكثر من الواقع ال��ذي نلمسه،
فمسؤوليات امل ��رأة منذ ال�ق��دم عظيمة ،فقد
كانت تساعد الرجل في احلقل ثم يعودان إلى
املنزل فيرتاح الرجل وتتولى امل��رأة مسؤولية
البيت واألطفال إلى جانب مسؤولية االهتمام
به شخص ًيا ،ومن هنا تبرز مدى قدرة هذه املرأة
التي تعمل وتنتج وتساعد مبختلف املجاالت
احلياتية.
إن ع�م��ل امل� ��رأة خ ��ارج امل �ن��زل ي�ن� ّ�م��ى م��دارك�ه��ا
وق��درات �ه��ا البدنية وال�ف�ك��ري��ة وي�س��اع��ده��ا في
تنشئة األط �ف��ال ن�ظ� ً�را الحتكاكها باملجتمع
واكتسابها العديد من اخلبرات التي تساعدها
في قيادة الدفة في حال تغ ّيب رب األسرة ،كما
أن العمل يساهم في حتسني املستوى املعيشي
للمرأة وعائلتها ،ويكسبها خبرة سواء في مجال
العمل أو في التعامل مع اآلخرين ،فض ًال عن
إحساسها باالستقاللية والثقة ف��ي نفسها،
األمر الذي يجعلها ق��ادرة على مواجهة الشر
أو العدوان عليها ،فضال عن مواجهة اللذات
ورغباتها وأخطائها.

ياسمني علي محمد

احلل ��ول م ��ا ميك ��ن أن ينف ��ذه الزوج ��ان املعني ��ان
باألم ��ر ،عبر تفاهمهما ح ��ول هذا املوضوع ،إذ أنه
إذا كان عم ��ل املرأة ضرور ًيا لتأمني الدخل الكافي
لألس ��رة ،فعلى الزوج�ي�ن أن يتعاونا لس � ّ�د الفراغ
الذي يتس ّبب به غياب الزوجة الطويل عن املنزل،
ف ��إن ف ��ي قي ��ام ال ��زوج ببع ��ض األعم ��ال املنزلية،
وف ��ي مس ��اعدته في تدري ��س األوالد إش ��اعة لروح
التع ��اون في البيت ،واس ��تبداال ألجواء املش ��احنة
والبغضاء بأجواء السكن واملو ّدة التي ال بد منهما
للمحافظة على االستقرار األسري.
وم ��ن ه ��ذه احلل ��ول م ��ا يؤم ��ل تنفي ��ذه م ��ن أجل
حتس�ي�ن وضع املرأة العاملة بشكل عام ،كتوظيف
َم ��ن حتت ��اج منه ��ن إل ��ى العم ��ل بوظيف ��ة ميكنها
القي ��ام بها ف ��ي منزلها ،أو من خ�ل�ال تأمني راتب
شهري لربة البيت التي فقدت معيلها يدفع عنها
خاصة وأن الراتب الذي ميكن
ذُلّ العوز والسؤالّ ،
أن تتقاضاه في اخلارج -في أغلب األحيان -يكون
أيض ��ا
زهي � ً�دا مقارن ��ة باجله ��د ال ��ذي تبذل ��ه ،أو ً
خاصة بالنس ��اء
م ��ن خ�ل�ال إيج ��اد ف ��رص عم ��ل ّ
كإيج ��اد األس ��واق واملستش ��فيات النس ��ائية الت ��ي
ميك ��ن أن تس � ّ�د حاجة اقتصادية كما أنها تس ��اهم
ف ��ي التقليل م ��ن املخالفات الش ��رعية ،وميكن أن
تتخل ��ى كثيرات م ��ن الفتيات ع ��ن أعمالهن لعدم
وجود فرص االختالط املتوافرة حال ًيا.

نساء من بلدي

نورية السداني
تع � ّ�د األس ��تاذة نوري ��ة الس ��داني واح ��دة م ��ن
النس ��اء الكويتي ��ات الالت ��ي ن ��ذرن أعماره ��ن
دائما في الطليعة من
للعمل النسائي ،وكانت ً
هذا العمل .فلقد ترأست أول جمعية نسائية
ف ��ي تاري ��خ الكوي ��ت ،وه ��ي جمعي ��ة (النهضة
يقدم
مما ّ
األس ��رية) ،وكان ذلك ع ��ام 1962م ّ
إش ��ارة واضح ��ة إلى اهتمامه ��ا املبكر بقضايا
املرأة ،الذي س ��يصاحب مس ��يرتها طوال فترة
عطائه ��ا .ف ��إذا كان هناك من عن ��وان عريض
يالزم مس ��يرة األستاذة نورية الس ��داني ،فإنه
س ��يكون كلمة (األول) ،حيث إنها أول رئيس ��ة
ألول احت ��اد نس ��ائي ف ��ي الكوي ��ت ،وأول عضو
مجلس إدارة نسائي في جمعية نسائية ،وأول
أس ��س حضانة ألبناء األس ��ر العاملة في
م ��ن ّ
قدم عريض ��ة إلى مجلس
الكوي ��ت ،وأول م ��ن ّ
األم ��ة الكويت ��ي ع ��ام 1971م ،تطال ��ب فيه ��ا
بإعط ��اء امل ��رأة حقه ��ا السياس ��ي ،إل ��ى جانب
كونه ��ا رائدة من رائدات اإلع�ل�ام في الكويت،
وإح ��دى املدافعات بصالبة عن حق ��وق املرأة،
ووج ��ه مش ��رق م ��ن وج ��وه احلركة النس ��ائية
وخصوص ��ا اهتمامه ��ا الواضح
ف ��ي الكوي ��ت،
ً
بالتسجيل والتوثيق ملسيرة شهداء الكويت.
وعليه :فإنه من الصعب تناول مسيرة احلركة
النس ��ائية في الكويت من دون الوقوف طويال
عند مسيرة األستاذة نوريه السداني.

السيرة الذاتية

 مؤ ّرخة وكاتبة كويتية.أسس ��ت وترأس ��ت أول جمعي ��ة نس ��ائية ف ��ي
 ّتاريخ الكويت وهي جمعية النهضة األس ��رية
(.)1979 - 1962
يؤس ��س في
 أول رئيس ��ة ألول احتاد نس ��ائي ّالكويت (.)1977 - 1974
 أول عض ��و مجلس إدارة نس ��ائي في جمعيةتعاونية تنتخب في الكويت (جمعية الروضة
التعاونية عام 1969م).
أسست أول دار حضانة ألبناء األسر العاملة
 ّف ��ي الكوي ��ت (حضان ��ة عب ��د الل ��ه الس ��الم
النموذجية عام 1968م).
قدم ��ت أول عريض ��ة إل ��ى مجل ��س األم ��ة
 ّالكويت ��ي بصفته ��ا رئيس ��ة جلن ��ة ي ��وم امل ��رأة
العربية ف ��ي الكويت في عام 1971م ،تطالب
فيه ��ا باحلقوق السياس ��ية للم ��رأة الكويتية،
وناقش ��ها املجل ��س ف ��ي ع � ّ�دة جلس ��ات ع ��ام
1973م.
 املنس ��قة العام ��ة لكويتيات الق ��رن احلاديوالعشرين.

 من رائدات اإلعالم الكويتي. من العامالت األوليات في اإلذاعة الكويتية. أول مخرجة تلفزيونية كويتية ،درس ��ت اإلخراجالتلفزيوني في القاهرة ()1965 - 1974
 تولت العديد من املناصب العربية ،فقد ترأستجلنة األس ��رة باالحتاد النس ��ائي العربي لش ��ؤون
األس ��رة ( ،)1975 - 1970ث � ّ�م األمين ��ة العام ��ة
لالحتاد النس ��ائي العربي لش ��ؤون األسرة (1975
  ،)1977واملديرة العامة ملنظمة األسرة العربية(.)1982 - 1979
 رئيس ��ة حتري ��ر مجل ��ة (الربي ��ع العرب ��ي) الت ��يصدرت في لندن (.)1991 - 1986
 كاتبة مقاالت منذ الستينات. مس ��ؤولة جلن ��ة مجل ��ة (كويت التح ��دي) حتىحترير الكويت.
 كتبت ثماني عشرة سيرة لشهداء الكويت ُح ّولتإلى مسلسالت إذاعية ونالت تقدير اجلميع.
 املنس ��قة العام ��ة ملجل ��ة (كويتي ��ات) ،وه ��ي أولمجل ��ة تصدر عل ��ى اإلنترن ��ت في العال ��م العربي
(فبراير 2000م).
 ترأس ��ت مجلة (نحن الكويتيات) التي أصدرتهامجموعة من نس ��اء الكويت في لندن لتس ��هم في
إبراز ما حصل في الكويت إبان االحتالل الغاش ��م
(1991م).
 أص ��درت وترأس ��ت حتري ��ر مجل ��ة (ص ��وت املرأةالكويتية) التي صدرت في لندن.
تقدم ��ت مبش ��روع ألول مؤمتر للم ��رأة الكويتية
 ّفي املهن الطبية ،وحت ّول املش ��روع إلى واقع في 4
مارس 2000م.
 طرحت مبادرة الوحدة النسائية الكويتية بهدفنيل احلقوق السياسية للمرأة الكويتية.
 املنس ��قة العام ��ة للنص ��ب الت ��ذكاري :الوج ��ودالثاب ��ت ( ،)2002 - 1999وق ��د تس ��لمت املوق ��ع
رسم ًيا في ساحة العلم من بلدية الكويت (نوفمبر
2001م).
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