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بدر السيف: ما يجمع الناشطات النسويات هو شغفهن إلى دفع
التجديد الديني قدمًا من خالل التركيز على منظور حقوق املرأة في اإلسالم

أكد د.بدر موسى السيف، 
من قسم التاريخ في جامعة 
الكويت، أن الرجل قد هيمن 
على إنتاج املعرفة في اإلسالم 
منذ صدر اإلسالم، إال أن ذلك لم 
مينع بروز دعوات إلى متكني 
املرأة بشــكل أفضل وأوسع، 
وهــو ما ســمح بظهور بذرة 
ما ميكن أن نسميه النسوية 

اإلسالمية 
وأضــاف الــســيف خالل 
محاضرة بعنــوان: »األديان 
ليســت حصرا علــى الرجال 
وحدهم.. النسوية اإلسالمية 
في اململكة العربية السعودية« 
والتــي القاها خــالل املؤمتر 
الـــ٥٣ جلمعيــة  الســنوي 
دراسات الشــرق األوسط - 
والتي تعد اكبر وأقدم جمعية 
أميركية أكادميية غير ربحية 
جتمــع املفكرين وتبحث في 
شؤون الشرق األوسط - في 
نيو اورلينز بالواليات املتحدة 
االميركية مؤخرا، أن النسوية 
اإلسالمية لها اســتراتيجية 
أساســية تتمثل في منافسة 
الرجــل،  ومزاحمــة هيمنــة 
واملناضلة من أجل املســاواة 
في احلقوق بني الرجل واملرأة.

وأكد د.بدر السيف أن تلك 
احلركة النســوية اإلسالمية 
أصبحت تشهد ازدهارا واضحا 
في شــبه اجلزيرة العربية، 
وأنهــا تتميــز بتعدديــة في 
والتفســيرات  التأويــالت 
اخلاصــة بوضــع املــرأة في 

اإلسالم. 
الســيف  د.بــدر  وقــدم 
فــي ورقة البحــث مجموعة 
متنوعة من احلركات النسوية 
اإلســالمية التــي تركز على 
هــدف تغيير طبيعة العالقة 

بني الرجل واملرأة. 
كمــا أفصح عــن عدد من 
دراســات احلالــة، وذلك من 
قلب الدولة التي تعتبر األشد 
متسكا بالتقاليد احملافظة، كما 
يبدو للجميــع، وهي اململكة 

العربية السعودية.
وأكــد د.بــدر الســيف أن 
النسوية السعودية  احلركة 

مســار اإلصالح الديني الذي 
يجــري فــي منطقة الشــرق 

االوسط برمتها حاليا. 
وقــد مت هــذا لصاحبــات 
النســوية اإلســالمية بفضل 
اجمـــاعهن على هدف واضح، 
وقدرة رصينة على احملاججة، 
وتنوع كبير فــي املنهجيات 
التي يســتخدمنها مبا يوفر 
لهن طرقــا متعددة للوصول 
إلى حتقيق هدف املساواة بني 
الرجل واملرأة باعتباره غاية 
للنوايا واملقاصد اإلســالمية 
احلقيقيــة. وأفصــح د.بــدر 
السيف عن أنه استخدم منوذج 
دنيز كانديوتي في الورقة التي 
قدمهــا. وأضــاف أن منوذج 
دنيز كانديوتــي هو منوذج 
للتفاوض مع النظام الذكوري، 
وقال إن في هذا النموذج، تظهر 
حقوق املرأة باعتبارها حقوقا 

 وفي هــذا اإلطار، أفصح 
د.بدر السيف عن أنه قد أجرى 
بعض التعديالت على منوذج 
دنيز كانديوتي للتفاوض مع 
النظام الذكوري، بحيث يجعله 
أكثر قدرة على حتليل جدلية 
العالقة بني أفكار وتصرفات 
الناشــطات النســويات فــي 

املنطقة العربية.
كذلك اعتمد د.بدر السيف، 
فــي مصــادر البحــث التــي 
قدمها، على إجراء عدد كبير 
مــن املقابــالت املتعمقــة مع 
الالئي  النسويات  الناشطات 
شــملهن االســتطالع، ووثق 
نتائــج اســتطالعه ذلــك في 

ورقة البحث.
 بعد ذلك قام د.بدر السيف 
املقابــالت  باســتكمال هــذه 
املتعمقة، باالستناد إلى أعمال 
وكتابات الناشطات النسويات 

واجلنــدر االجتماعــي، وهي 
الفجوة التي يغيب عنها توقع 
وجود أي منبر حقيقي خلطاب 
ونشاط نسوي إسالمي فعال 
فــي منطقــة شــبه اجلزيرة 
العربية، وذلك استنادا لتصور 
قدمي فحواه أن منطقة شــبه 
اجلزيرة العربيــة تخلو من 
أي وعي نسائي بأدوار النوع 
االجتماعي، وأنه يغيب عنها 
أي نشــاط حثيث يهدف إلى 
مواجهــة النظــام الذكــوري 
الســائد، وهو التصور الذي 
يؤكد د.بدر السيف خطأه، في 
ورقتــه التي ســعى فيها إلى 
تأكيد وجود نشــاط نسوي 
وعلــى قدر عــال مــن الذكاء 
والفعاليــة في منطقة شــبه 

اجلزيرة العربية.
 كما أكد د.بدر السيف أن 
هذا التصور أصبح في طور 

قابلة للتفاوض: حيث تتخذ 
املــرأة خيــارات وبدائــل مبا 
يجعلها تقبل اخلضوع للنظام 
الذكوري فــي بعض املناطق 
واملجاالت، بشــرط أن يتيح 
لهــا ذلك بعض القــدرة على 
حتقيق اجنــازات في مناطق 
ومجاالت أخرى بديلة. ورأى 
د.بدر الســيف أن مسار هذا 
التفاوض مع النظام الذكوري 
وفق منوذج دنيز كانديوتي 
يتخذ أشكاال مختلفة بناء على 
الثقافة القائمة والسياق املتاح 

للمرأة. 
وأضاف د.بدر السيف أن 
منوذج دنيز كانديوتي يوفر 
أفضل طريقة متاحة في العلوم 
االجتماعية حاليا، لفهم تطور 
حقوق املرأة في منطقة آسيا 
برمتهــا، مبا في ذلــك مجال 

احلقوق الدينية.

الالتــي أتى علــى ذكرهن في 
ورقته. 

وقال د.بدر السيف إن األمر 
الذي يلم شــمل الناشــطات 
النســويات ويجمعهــن على 
قلب واحد هو شغفهن إلى دفع 
اإلصالح الديني قدما من خالل 
التركيــز على منظور حقوق 

املرأة في اإلسالم.
 كما أكد أنــه، ومن خالل 
دراسات احلاالت التي قدمها 
فــي ورقتــه، يكون قــد وفق 
في مسعاه إلى تقدمي صورة 
عن كيف تناضل النشــاطات 
الســعوديات من  النسويات 

أجل حرياتهن. 
كما متنى د.بدر الســيف 
أن تكــون ورقتــه البحثيــة 
تلك قد متكنت من سد فجوة 
موجودة في أدبيات اإلصالح 
اإلســالمي وأدبيــات النــوع 

التغيير اجلــذري، حيث إنه 
منذ أيام قليلة قامت السلطات 
الســعودية نفسها ممثلة في 
هيئة حكومية مختصة بحقوق 
اإلنســان بنفي التقارير التي 
أصدرتها جهة حكومية أخرى 
والتي زعمت فيها أن الفلسفة 
النسوية تعتبر أيديولوجية 
متطرفة ومحل جترمي داخل 

اململكة العربية السعودية.
 ويــرى د.بــدر الســيف 
أنــه مثــل هــذه التفاعــالت 
التي جتري داخل السلطات 
احلكوميــة  والهيئــات 
السعودية نفسها تعتبر هي 
بحد ذاتها مؤشرا على وجود 
حد أدنى معقول من القبول 
ملساعي النسويات املسلمات 
بتعديل موازين حقوق املرأة، 
وهــو تطور طيــب متنى له 

د.بدر السيف االستمرار.

ألقى محاضرة بعنوان: »األديان ليست حصراً على الرجال وحدهم.. النسوية اإلسالمية في اململكة العربية السعودية« خالل املؤمتر السنوي الـ ٥٣ جلمعية دراسات الشرق األوسط

بدر السيف مع إحدى املتحدثات

قد متكنــت من الصمود على 
مواقفهــا األساســية، بالرغم 
من هيمنة النظــام الذكوري 
ورغم وجود العديد من القيود 
التي تواجه العمل النسائي في 

اململكة العربية السعودية. 
الناشــطات  أن  وأضــاف 
النسويات املسلمات البارزات 
مــا زلن يعملن ويكافحن من 
أجل حتقيق طموحهن املشترك 
بينهن، لكن مع وجود تنوع 
فــي منهجيــات العمــل الذي 
ميارسنه، ما جعل مشروعهن 
أكثر إثارة لالهتمام، وذلك ألن 
كل ناشطة سعودية أصبحت 
متثل منوذجا فريدا للحركة 

النسوية اإلسالمية. 
وأكد د.الســيف أنه ميكن 
اعتبار »النسوية اإلسالمية« 
مبنزلة أوضح وأبرز النتائج 
واملخرجات التي متخض عنها 

»النسوية اإلسالمية« أبرز النتائج واملخرجات التي متخض عنها مسار التجديد الديني الذي يجري في منطقة الشرق األوسط حاليًا 
الناشطات املسلمات ما زلن يعملن ويكافحن من أجل حتقيق طموحهن املشترك مع وجود تنوع في منهجيات العمل الذي ميارسنه

شبه اجلزيرة العربية منبر حقيقي وفعال خلطاب ونشاط نسوي إسالمي عكس ما يتم ترويجه من صور منطية

د.بدر السيف في سطور 
د.بدر السيف عضو هيئة تدريس في قسم التاريخ جامعة 
الكويت حاصل على دكتوراه في فلسفة التاريخ بامتياز 
مع مرتبة الشرف من جامعة جورجتاون في مايو ٢٠١٩. 
 يركز د.الســيف فــي أبحاثه علــى التاريخ العربي 
احلديث واملعاصر وخاصة التاريخ الفكري والسياســي، 
الفكــر االســامي، مقارنــة األديــان، بنــاء وحتول 
 املفاهيــم الفكرية، متكني املرأة والشــباب والدراســات

اجلندرية. 
عمل د.السيف في القطاعني العام واخلاص في الكويت 
وتقلد مناصب رفيعة. د.السيف حائز على جوائز عدة وناشر 
ملقاالت مختلفة في الفكر والسياســة والتعليم. السيف 
حاصل على ماجستير في مقارنة األديان وماجستير في 
التربية كليهما من جامعة هارفرد وماجستير في القانون 

من جامعة لندن

د.بدر السيف

أنور بورحمة: تعاطي التبغ يحصد 
حياة حوالي 8 ماليني شخص سنويًا

»إحياء التراث« تنظم »أسباب الفتور 
وتقييد اخلواطر«

أكــد أمــني ســر مجلس 
الكويتيــة  إدارة اجلمعيــة 
ملكافحة التدخني والسرطان 
ورئيس جلنة التدخني أنور 
بورحمة ان موافقة املجلس 
البلــدي على اقتــراح فصل 
ترخيص املطعم عن املقهى 
ومنــع الشيشــة باملقاهــي 
خطوة إيجابية حتســب له 
وألعضائــه وخطوة عملية 
على مواجهــة أضرار التبغ 
على صحة اإلنسان، مشيرا 
الى أن على اجلهات املعنية 

اإلسراع في اتخاذ اإلجراءات العملية لتنفيذ 
القرار على أرض الواقع.

وقــال بورحمة في تصريــح صحافي ان 
اجلمعية الكويتية ملكافحة التدخني والسرطان 
لــم تتوان عن الدعوة الى اتخاذ هذا اإلجراء 
حفاظا على صحــة املواطنني واملقيمني على 
أرض الكويــت الطيبة، الفتــا الى ان منظمة 
الصحة العاملية أعلنت في شهر مايو املاضي 
ان إدمان تعاطي التبغ يحصد حياة حوالي 8 
ماليني شخص سنويا، وحثت حكومات العالم 
على اتخاذ إجراءات أســرع ملعاجلة مشكلة 
التدخني والتكاليف الصحيــة واالجتماعية 
والبيئية واالقتصادية الهائلة التي يتسبب 
فيها. وأشــار الى مــا أعلنته منظمة الصحة 
العاملية من ان هنــاك ٣.٣ ماليني حالة وفاة 
مرتبطة بالتبغ عن أمراض الرئة، مثل السرطان 
وأمراض اجلهاز التنفسي املزمنة والسل، مبا 
يفوق 4٠% من مجموع احلاالت ومن بني ٣.٣ 
ماليني شخص، هناك نحو نصف مليون ممن 
يتعرضون للتدخني غير املباشــر وميوتون 
منه، وان هناك 6٠ ألف طفل من األطفال الذين 
تقل أعمارهم عن ٥ سنوات، ميوتون كل عام 

بسبب التدخني السلبي.

وحذر بورحمة من أضرار 
التدخني، الفتا الى أن مئات 
السموم املوجودة في التدخني 
تبدأ في إتالف الرئتني، ألنه 
عندما يتم استنشاق الدخان، 
تتوقف التقنيات التي تنقي 
الهواء الذي نستنشــقه من 
املخاط واألوساخ، مما يسمح 
للسموم املوجودة في دخان 
التبغ بالوصول إلى الرئتني 
بســهولة أكبر، الفتا الى إن 
ذلك يؤدي إلى تقلص وظائف 
الرئة وضيق التنفس بسبب 
تضخم الشعب الهوائية وتراكم املخاط، وهذه 
األعراض األولية هي »مجرد جزء من الضرر« 
الذي يحدثه التبغ للرئتني. وأوضح انه على 
الرغم من أن تعاطي التبغ قد انخفض عامليا في 
العقود األخيرة، من ٢7% عام ٢٠٠٠، إلى ٢٠% 
عام ٢٠١6، إال ان »الصحة العاملية« أصرت على 
أن احلكومات »متأخرة« في الوفاء بالتزاماتها 
جتاه احلد من اســتخدام التبغ بنسبة ٣٠% 
بحلول عــام ٢٠٢٥، وانه ملواجهة ذلك، دعت 
إلى التنفيذ السريع التفاقية منظمة الصحة 
العاملية اإلطارية بشــأن مكافحة التبغ، التي 
تقدم املشــورة العملية حــول كيفية تنفيذ 
تدابير مكافحة التبغ لتغطي جميع القطاعات 

احلكومية.
ولفــت الى ان االتفاقية تبرز احلاجة إلى 
مزيد من استراتيجيات التوعية العامة، مثل 
إنشــاء أماكن عامــة داخلية وأماكــن العمل 
ووسائل النقل العام بحيث تكون خالية من 
التدخــني، إلى جانب حظر اإلعالن عن التبغ 
والترويج لــه ورعايته، وزيــادة الضرائب 
على منتجات التبغ بشــكل كبير، باإلضافة 
إلى تثبيت حتذيرات صحية مصورة وكبيرة 

احلجم على جميع عبوات التبغ.

تنظم جلان الدعوة واإلرشــاد بجمعية 
إحيــاء التراث اإلســالمي اليــوم األربعاء 
محاضرات شــرعية دعويــة، ففي منطقة 
ســعد العبداهلل ســتكون هناك محاضرة 
للشيخ عبدالوهاب السنني بعنوان »أسباب 
الفتور..«، وذلك بعد صالة العشاء مباشرة، 
وذلك ضمن فعاليات املخيم الربيعي العاشر 

في مدينة سعدالعبداهلل قطعة 6 مقابل فرع 
الغــاز. كما تنظم جلنة الدعوة واإلرشــاد 
مبنطقة القادسية محاضرة يلقيها الشيخ 
خالد ســلطان الســلطان بعنــوان »تقييد 
اخلواطر«، وذلك بعد صالة العشاء مباشرة 
في جمعية إحياء التراث اإلسالمي مبنطقة 

القادسية- قطعة ٣ - الشارع الرئيسي.

أشاد بقرار املجلس البلدي منع الشيشة في املقاهي

أنور بورحمة

انطالق »أنوار الكويت« حلفظ وفهم علوم الشريعة
انطلقــت مســابقة أنوار 
الكويت حلفــظ وفهم علوم 
الشريعة في نسختها الثالثة 
مساء األحد املاضي على مسرح 
الهيئة اخليرية اإلســالمية 
العاملية برعايــة كرمية من 
األمانة العامة لألوقاف ممثلة 
بالصنــدوق الوقفي للقرآن 
الكــرمي وعلومــه وبتنظيم 
من جمعية »الراسخون في 

العلم« اخليرية.
مــن جهته، ثمن الشــيخ 
الدمخــي-  عمرعبــداهلل 
القــرآن  مستشــار شــؤون 
فــي اجلمعية الدعــم املقدم 
من األمانــة العامة لألوقاف 
ممثلــة بالصنــدوق الوقفي 
للقرآن الكرمي وعلومه الذي 
ال يدخــر جهدا في تقدمي كل 
الدعم لألنشطة والبرامج التي 

٣٠٠ متســابق ومتســابقة، 
اجتهدوا في حفظ وفهم املتون 
الشرعية للتنافس على حصد 

في علم النحو ونظم نيل املنى 
الورقات  في الصرف ونظم 

في أصول الفقه.
وعــن أهــداف املســابقة 
قــال الدمخــي: ان املســابقة 
دور  تأكيــد  إلــى  تهــدف 
الصنــدوق الوقفــي للقرآن 
الكرمي وعلومه في االهتمام 
بالعلوم الشرعية التي تخدم 
القــرآن الكــرمي وتعني على 
فهمه فهما صحيحا وشــحذ 
همم الشــباب والفتيات في 
اإلقبال على املتون الشرعية 
حفظا وفهما، واملساهمة في 
غرس حب العلوم الشرعية 

واالعتزاز بها.
اجلدير بالذكــر أن مركز 
األنوار أحد مشاريع الصندوق 
الوقفي للقرآن وعلومه التابع 

لألمانة العامة لألوقاف.

املراكز األولــى، وقد أقيمت 
املســابقة فــي ثالثــة متون 
شرعية هي نظم اآلجرومية 

»الراسخون« تنظم نسختها الثالثة وتقام بالتعاون مع األمانة العامة لألوقاف

من فعاليات املسابقة 

تخدم القرآن الكرمي وعلومه.
الدمخــي: ســجل  وقــال 
في هــذه املســابقة أكثر من 

امللتقى الوقفي الـ 26 ينطلق يومي 1٥ و16 اجلاري
حتت شعار »الوقف.. واملنظمات الدولية«

برعاية كرمية من سمو ولي 
العهد الشــيخ نواف األحمد، 
تنظم األمانة العامة لألوقاف 
الســادس  الوقفــي  امللتقــى 
والعشــرين وذلــك يومي ١٥ 
و١6 ديســمبر اجلــاري فــي 
فندق فورسيزون، مبشاركة 
العديد من اجلهات الرســمية 
واألهليــة واملنظمات الدولية 
واملؤسســات والشــخصيات 
العامة من العلماء واألكادمييني 
من عدة دول عربية وإسالمية 
وأجنبية، وتشمل املختصني في 
الوقف وشؤونه وذوي العالقة 
مبنظمــات املجتمع املدني من 

داخل الكويت وخارجها.
وأكد األمــني العام لألمانة 
العامة لألوقاف محمد اجلالهمة 
أن امللتقــى الوقفي الســادس 

موضــوع امللتقــى الســادس 
والعشــرين ســتتم ترجمته 
عبر محاور امللتقى وفعالياته 

وندواته وحلقاته النقاشية.
وفي اخلتام، تقدم اجلالهمة 
بخالص الشكر والتقدير لسمو 
ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
على تفضله بالرعاية الكرمية 
لهذا امللتقى، كما تقدم بالشكر 
جلميع الضيوف واملشاركني في 
امللتقى مقدما سواء من داخل 
الكويت أو خارجها من الدول 
الشــقيقة والصديقــة، داعيا 
اهلل تعالــى للكويــت بــدوام 
التقــدم واالزدهار واألمان في 
ظل القيادة احلكيمة لصاحب 
الســمو األمير الشيخ صباح 
األحمد وسمو ولي العهد الشيخ 

نواف األحمد.

يناقش عالقات األمانة العامة 
لألوقــاف ببعــض املنظمات 
الدوليــة، وخصوصا املعنية 
منهــا مبســاعدة احملتاجــني 
والفقراء والالجئني وغيرهم، 
فــي إطــار صياغة مســتقبل 

العالقــات بــني املؤسســات 
الوقفيــة واخليرية من جهة، 
واملنظمــات الدولية من جهة 
أخرى، بهدف دعم املشــاريع 
واألنشــطة والبرامــج التــي 
تنفذها األمانة العامة لألوقاف 
ومنظمات املجتمع املدني، مما 
الكويت كمركز  يعزز مكانــة 
دولي للعمل اإلنساني. في ظل 
قائد العمل اإلنساني صاحب 
الســمو األمير الشيخ صباح 

األحمد.
وثمن اجلالهمة دور األمانة 
العامة لألوقاف في رعاية العمل 
الوقفــي انطالقا مــن رؤيتها 
االســتراتيجية فــي »التميز 
في اســتثمار الوقف وصرف 
ريعه وتعزيز ثقافته بشراكة 
مجتمعية فاعلــة«، مبينا أن 

تنظمه األمانة العامة لألوقاف مبشاركة جهات رسمية وأهلية ومنظمات دولية

شعار امللتقى الوقفي الـ ٢6محمد اجلاهمة

والعشرين والذي تقيمه األمانة 
العامة لألوقاف منتصف الشهر 
اجلاري، سيحظى برعاية سمو 
ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
على غرار السنوات السابقة.

وأكد اجلالهمة أن امللتقى 


