
محليات
اخلميس ٢ يونيو ٢٠٢٢

06

ملتقى «تكوين» ناقش «الهوية النسوية والواقع االجتماعي» من زوايا مختلفة

آالء خليفة

«هوية املرأة دائمــا ما تكون مصاغة ضمن 
إطار الســياق الثقافي واالجتماعي احمليط بها، 
وهــي هوية دائمة التغير وتظهر جتلياتها في 
العالقات والســلوك واملواقف اليومية، نعيش 
اليوم أزمة ثقافية ما بني االحتفاء باملرأة صوريا 
وبشــعارات ومناســبات عابرة، وبني شيطنة 
محاوالتهــا للتحرر من خالل تشــويه احلراك 
النســوي واســتالب هويته»، كان هذا أبرز ما 
توصلت إليه وناقشته ندوة «الهوية النسوية 
والواقــع االجتماعي» التي عقدت أول من أمس 
ضمــن ملتقــى «تكوين» الثالــث املنعقد حتت 
شــعار «تساؤالت الهوية.. من نحن؟ وما الذي 
ميكننا ان نكونه؟» والذي تنظمه مكتبة تكوين 
بالتعاون مع املجلس البريطاني ومنصة الفن 
املعاصــر وبرعاية إعالمية من «األنباء»، حيث 
عقدت الندوة بحضور مؤسسة مكتبة تكوين 
الروائية بثينة العيسى ومدير عام منشورات 
تكوين الشاعر محمد العتابي وعدد من األدباء 

واملثقفني واملهتمني بالثقافة.
في البداية، قالت الباحثة والناشطة في حقوق 
اإلنسان وقضايا املرأة والطفل واألقليات خديجة 
الشمري ان املسألة النسوية حتمل في طياتها 
الصراع األنثوي - الذكوري بعد أن كان صراعا 
صامتا لسنوات، الفتة الى ان هوية املرأة مصاغة 
بتعقيد وتداخل ضمن سياق ثقافي واجتماعي، 

فهي دائمة التغير في كل االجتاهات.
النسوية فكرة

وأضافت الشمري ان النسوية ليست مجرد 

نظرية أو أيديولوجية أو معتقد، ولكنها فكرة 
وكما تقول عنها الكاتبة ماري شير «املفهوم 
األساسي أن النساء بشر»، ومشروع سياسي 
مثلما توضح بيل هوكس عندما تقول: «إنها 
حركة إلنهاء التحيز واالستغالل والقمع»، أما 
مــن ناحية أكادميية وفكريــة فتقول ديبورا 
كاميرون «إنها طريقة حتليل وطرح أســئلة 
والبحث عن إجابات»، الفتة إلى ان نقاشــات 
حقوق املرأة في اخلليج تركز مؤخرا بشــكل 
ضيق على مفهوم النســوية دون الوضع في 
االعتبار سياقاته، وهل ميكننا حقا أن نتحدث 
عن حقوق املرأة في مجتمع محافظ يسعى نحو 
األداء اجلمعــي ويتجاهل الفردية؟ والفردية 
هنا حق الفرد في اتخاذ خيارات حياته دون 

إكراه مجتمعي.
وتابعت: التزال املرأة اخلليجية والعربية 
تعانــي من الهيمنة السياســية واالجتماعية 
التي غالبا يسود فيها الرأي للرجال املنحازين 
ضدها في قراراتهم، وبعد سنوات من محاوالت 
النســوية جند أننا في حالــة صدام دائم مع 
املجتمع احملافظ الذي جنح إلى حد ما في بناء 
تصــور ذهني لدى العامــة بتصوير احلركة 
النسوية وكأنها دعوة إلفساد النساء وتغريبهن 
مما يدفع الكثير من األشــخاص عند مواجهة 
الفكر النسوي بالوقوع في املغالطات املنطقية 
وإيهام الناس بأن النسوية ستؤدي لعواقب 

أخالقية واجتماعية وتهز الثوابت الدينية.
ولفتــت إلى ان مصطلح النســوية يثير رد 
فعل ســلبي ودفاعي في املجتمع احملافظ، كما 
أن اجلهود التي تسعى للنهوض بحقوق املرأة 
تأتي بنتائج عكسية، ورمبا ال تتفق املجتمعات 

اخلليجية على تعريف عام للنسوية، وإذا اتفقوا 
علــى املفهوم فهم بحاجة لالتفــاق على حاجة 
املرأة للحصول على حقوقها، متسائلة:هل نحن 
بحاجة للنقاش عن كوننا نسويات أم ال؟ وهل 
تخدم النســوية املرأة حقا - حتى في الشــرق 

األوسط - أم أنها تعمل ضدها؟.
حراك طويل

بدورها، ذكرت الكاتبة الصحافية ومديرة 
حترير موقع منشور شيخة البهاويد ان احلراك 
النســوي في الكويت ممتد منذ عقود طويلة 
وكانت هنــاك حتركات إلعطــاء املرأة حقوقا 
أكبر، ومثال على ذلك مطالبة الرجال بتعليم 
الفتيات الصغيرات فــي أول مدارس نظامية 
بالكويت، الفتة إلــى ان احلراك حاليا أصبح 
متعلقا بالفكرة والتنظير للمدارس النسوية 
وبدراســة نظرية وأكادميية لتلك التحركات 
ولتحليل وتفكيك الوضع والواقع االجتماعي 
والسياســي والهيمنة الذكورية، موضحة ان 
احلركة النسائية في السابق كانت عبارة عن 
مطالبات عملية بإعطاء حقوق معينة واملساواة 
ولكنها لم تكن تنظر الى تقاطع املطالبات مع 
فئــات أخــرى وال إلى عمق املشــكلة وتفكيك 
األساس البنيوي املوجود في املجتمع والدولة 

الذي يؤدي لعدم وجود تلك املساواة.
وأشارت البهاويد إلى ان التطور الذي حدث 
طبيعــي وجيد لالنتقال مــن مرحلة املطالبة 
باحلقوق الى التحدث عن النظام الذي أسس 
عدم وجودها، وبعد إقرار احلقوق السياسية 
للمرأة الكويتية في عام ٢٠٠٥ لم حتدث هناك 
حتــركات جادة ملزيد من املطالبات ولكن بعد 

تغير الوضع في ٢٠١١ وثورات الربيع العربي 
لم تكن الكويت مبنأى عن األحداث وأصبحت 
هنــاك نفضة لــكل األفكار، موضحــة ان تلك 
الثورات لم تكن سياســية فقط بل اجتماعية 
أثرت بشكل كبير على طريقة تفكير الشباب 
العربي وتعبيرهم عن أنفسهم ونظرتهم الى 
األمور وبنيوية الدولة وأصبحت هناك إعادة 

بحث ونظر لتلك األمور.
وحتدثت عن احلراك النســوي السعودي، 
موضحة انه أقوى حــراك في املنطقة وقوته 
نابعة من كونه حراكا من دون خيار او قدرة 
على ان يكون موجود ومع ذلك صنع قوة وغير 
في تفكير املجتمع ودفع الى تغيير قوانني الدول 
وأســس ألمور جديدة، مبينة انــه كان هناك 
بعد ثقافي كبير لدى النســويات السعوديات 
اثر بشكل كبير على نساء الكويت، وأصبحت 
هناك رغبة من الفتيات والنساء في أن يكون 
لديهــن دور في حتريك واقع املرأة الكويتية، 
مؤكدة ان هناك قضايا كانت تتم املطالبة بها 
بخجــل مثل جتنيس أبنــاء الكويتيات ولكن 
بعد تشــجيع احلراك الســعودي للنساء في 
الكويــت أصبحت هناك شــجاعة أكبر لنعود 

بعد غيابنا في ٢٠٠٥.
وبينت ان هوية املجتمع تضم قطبني: احدهما 
يريد احلفاظ على هوية املجتمع ويبقي على 
عاداته وتقاليده، والثاني يريد ان يهدم الهوية 
كليا بحجــة حقوق املرأة، وأكبــر مثال عليه 
االستعمار، فهناك النسوية االستعمارية، مؤكدة 
اننــا أصبحنا أمام خيارين إمــا احلفاظ على 
الثقافة كما هــي حتى وإن كانت هناك عادات 
سيئة او ان نحاول هدمها باستعمار خارجي، 

موضحــة ان الفكرة من النســوية هي إعطاء 
اخليار للمرأة بأن تختار هويتها وليس إجبارها 
على هوية معينة تتواءم مع فكر نسوي معني.

ثورة اجتماعية

من جانبها، حتدثت غزيل احلربي احلاصلة 
على املاجستير في اإلعالم السياسي عن الهوية 
اإلســالمية وتوافقها مع احلركة النســوية في 
الكويــت واملقارنــة بني الواقــع االجتماعي في 
الكويت واخلارج، الفتة الى ان املرأة الكويتية 

كان لها دور كبير في احلراك باملجتمع.
وأكدت احلربي ان ظهور «تويتر» كان أشبه 
بثورة اجتماعية ســمح للشخص العادي بأن 
يوصل صوته ألهم شخص في الدولة، موضحة 
ان املرأة في الكويت وألول مرة اصبح صوتها 
يصــل الــى الرجل الذي كان من املســتحيل ان 
يسمعها في املاضي، وفي بداية ظهور «تويتر» 
كان من العيب ان تضع املرأة اسمها او صورتها 
او تعبــر عــن رأيها ولكن تغيــرت األمور بعد 
مرور ســنوات وأصبح للمرأة رأي يعرض مع 

اسمها وصورتها.
وأشارت احلربي إلى العالم االفتراضي اجلديد 
الذي ظهر واملتمثل في «كلوب هاوس»، مؤكدة 
انها لم تتوقع ان تكون هناك غرفة في «كلوب 
هاوس» حتمل اسم «نسويات بدويات» مبينة انه 
كان فرصة للرجال ان يستمعوا للنساء وآرائهن 
في مختلف املوضوعات، وفي مجتمعاتنا العربية 
جند ان اخلــط بني الدين والعــادات والتقاليد 
مبهم للغاية وهناك إشكالية في احلراك النسوي 
الكويتــي تتمثل في الطبقيــة والعنصرية بني 

النساء بعضهن البعض.

املشاركات أكدن أن هوية املرأة مصاغة بتعقيد وتداخل ضمن سياق ثقافي واجتماعي ودائمة التغير في كل االجتاهات

(محمد هاشم) بثينة العيسى ومحمد العتابي في مقدمة احلضورخديجة الشمري وشيخة البهاويد وغزيل احلربي خالل الندوة  

نقاشات حقوق املرأة باخلليج تركز مؤخرًا بشكل ضيق على مفهوم النسوية دون الوضع في االعتبار سياقاتهالشمري: املسألة النسوية حتمل في طياتها الصراع األنثوي - الذكوري بعد أن كان صامتًا لسنوات
احلربي: اخلط بني الدين والعادات مبهم للغاية وإشكالية احلراك النسوي الكويتي في العنصرية بني النساءالبهاويد: الهدف من النسوية منح املرأة حرية اختيار هويتها ال إجبارها على هوية تتواءم مع فكر معني

«نزاهة» بحثت إجراءات «التعليم العالي» في مكافحة 
الشهادات املزّورة ووضع معايير موضوعية ملعادلتها

جمعية الصحافيني الكويتية تشارك 
في املؤمتر الدولي «الكونغرس ٣١» في ُعمان

فــي إطار جهــود الهيئة 
الفســاد  العامــة ملكافحــة 
«نزاهــة» في متابعة تنفيذ 
محاور استراتيجية الكويت 
لتعزيــز النزاهة ومكافحة 
 ،٢٠٢٤ ـ   ٢٠١٩ الفســاد 
نظمــت الهيئــة بالتعــاون 
مــع وزارة التعليم العالي 
جلسة نقاشية «الستعراض 
التعليــم  وزارة  جهــود 
العالــي نحو وضع وتنفيذ 
آليــات ملكافــح التزوير في 
الشهادات اجلامعية واملهنية 
ووضع معايير موضوعية 
ملعادلتها»، قدمها د.صبيح 
املخيزمي وكيل وزارة التعليم 
العالي، مبشــاركة عدد من 

القاهرة ـ هناء السيد

اســتكملت سلطنة عمان 
الســتضافة  اســتعداداتها 
املؤمتر الدولي لالحتاد الدولي 
للصحافيــني «الكونغــرس 
الـــ ٣١» ممثلــة فــي جمعية 
العمانية مبركز  الصحفيني 
عمان للمؤمترات واملعارض 
مبسقط والذي يستمر ٤ أيام.
ويحظى املؤمتر باهتمام 
محلــي وإقليمــي ودولــي، 
كونــه أبرز حــدث صحافي 
وإعالمــي تشــهده منطقــة 
الشرق األوســط، ويشارك 
في أعماله نحو ٣٥٠ صحافيا 
ميثلون احتــادات ونقابات 
وجمعيات أكثر من ١٠٠ دولة 
مــن مختلف قــارات العالم، 

بإدماج القيم املضادة للفساد 
في التعليم، وتدريب العاملني 
التربية والتعليم  في مجال 
علــى بنــاء ثقافــة النزاهة 

نشعر بالفخر واالعتزاز في 
القدرة على تنظيم مثل هذه 
الفعاليات اإلعالمية وتقدمي 
كل التســهيالت واإلمكانات 
التي تساهم في جناحها مبا 
يعود بالفائدة علينا جميعا.

حيالها بالتنسيق مع شركائنا 
ومنها وزارة التعليم العالي.
واســتعرضت اجللســة 
النقاشــية مجموعــة مــن 
اآلليــات التــي اســتحدثتها 
وزارة التعليــم العالــي في 
مجــال مكافحــة الشــهادات 
العلمية  املزورة واملعادالت 
العلمية واملهنية  للشهادات 
من قوانني وقرارات وزارية 
وآليات داخلية للحد من هذه 
الظواهر السلبية، ومناقشة 
مع عدد من ممثلي منظمات 
املدنــي ومرئياتهم  املجتمع 
العملية  التطبيقــات  نحــو 
وتوصياتهــم  ونتائجهــا 

نحوها.

العــام،  األمــني  وتقريــر 
أمــني الصنــدوق  وتقريــر 
الفخري، وانتخاب املرشحني 
اإلداريني، إضافة إلى مناقشة 
القانونيــة  االقتراحــات 
واالقتراحات العادية. إضافة 
إلى جلســات حوارية تضم 
العديد مــن الصحافيني من 
مختلــف دول العالــم يتــم 
خاللهــا طــرح جتاربهم في 
العمــل اإلعالمــي لتعــود 
بالفائدة على املشاركني سواء 
الصحافيني من داخل سلطنة 
عمــان أو خارجهــا، إضافة 
إلى محاضرة عن السياسة 
اخلارجيــة لســلطنة عمان 
ومحاضرة عن رؤية «عمان 
٢٠٤٠» واجلانب االقتصادي 

والترويجي.

ومكافحة الفساد، ومراجعة 
املناهــج املتعلقــة بتدريس 
االخالقيات املهنية باجلامعات 

واملعاهد.
وأكــــــــد بوزبـــــــر أن 
االستراتيجية حددت مجموعة 
من األهــداف لتوفيــر بيئة 
حاضنة للنزاهة ضد الفساد، 
وبناء ثقافة وطنية تترسخ 
فيهــا كل النظــم اإلجرائية 
التي  القانونيــة  واملفاهيــم 
تعتمد علــى مبادئ النزاهة 
والشفافية وسيادة القانون، 
واحلد من مخاطر الفساد في 
التعليمي خصوصا  القطاع 
على مخرجــات هذه القطاع 
الهــام، ورفــع والتوصيات 

وأشاد أبا اخليل باجلهود 
التــي يبذلهــا األشــقاء فــي 
جمعية الصحافيني العمانيني 
من تنظيم وحسن االستقبال 
للوفود وتذليل كل الصعاب 
للقيام بأعمالهم على الوجه 

األكمل.
اخليــل  أبــا  وأوضــح 
أن أعمــال مؤمتــر االحتــاد 
الدولي للصحافيني مبسقط 
ســتتضمن عقــد االجتماع 
التأسيسي، وانتخاب هيئة 
الرئاســة واللجــان العامة، 
وعقد اجللسة العامة ملناقشة 
تقرير األمني العام «رسائل 
التضامــن»، واالجتماعــات 
القارية واالجتماعات املوازية 
للجان املؤمتــر العام حول 
املاليــة والقوانني  القرارات 

بوزبر: نهدف إلى تدريب العاملني في مجال التربية والتعليم على بناء ثقافة النزاهة ومكافحة الفساد

أبا اخليل لـ «األنباء»: أعمال املؤمتر ستتضمن عقد االجتماع التأسيسي وانتخاب هيئة الرئاسة واللجان العامة

د.محمد بوزبر

اإلعالمي الياباني تاكا ياما كيودو وصالح العوفان والزميل طارق إدريس وفارس العبد اجلليل

الزميل دهيران ابا اخليل

منظمات املجتمع املدني ذات 
الصلة بالتعليم.

وقال األمني العام باإلنابة 
في «نزاهة» د.محمد بوزبر 
إن هذه اجللسة متثل جزءا 
من مبــادرات اســتراتيجية 
الكويــت لتعزيــز النزاهــة 
ومكافحــة الفســاد، والتــي 
تضمنــت مشــاريع تهــدف 
لتعزيز النزاهة والشــفافية 
فــي املنظومــة التعليميــة، 
ومن أبرزهــا متابعة العمل 
على وضــع وتنفيــذ آليات 
ملكافحة التزوير في الشهادات 
اجلامعيــة واملهنية ووضع 
معايير موضوعية ملعادلتها، 
باإلضافة إلى مبادرات تعنى 

إضافة إلى مشاركة أكثر من 
٥٠ صحافيا وإعالميا ميثلون 
صحفــا وإذاعــات ومحطات 
تلفزيونية وصحفا إلكترونية 

من مختلف دول العالم.
اللجنــة  عضــو  وأكــد 
التنفيذيــة باالحتاد الدولي 
للصحافة واألمني املالي في 
جمعية الصحافيني دهيران 
أبا اخليل أهمية املشاركة في 
فعاليــات كونغرس االحتاد 
الدولي للصحافة التي تعقد 
خالل الفترة من ٣٠ مايو حتى 
٤ يونيو اجلاري في العاصمة 

العمانية مسقط.
وأضــاف أبــا اخليل، في 
تصريح خاص لـ «األنباء»، 
أن عقد هذه التظاهرة الدولية 
فــي بلــد خليجــي يجعلنا 

إعالمي ياباني: ما يقوم به مكتب الشهيد 
من عمل جبار يستحق الثناء

استقبل مكتب الشهيد 
اإلعالمــي اليابانــي تــاكا 
ياما كيودو من جمهورية 
اليابان الصديقة الذي يقوم 
زيارة للبالد، وذلك برفقة 
وفد من اإلعالم اخلارجي 
بوزارة اإلعالم وبحضور 
ادريــس وفارس  طــارق 
العياضي  العبد اجلليــل 

من أسر الشهداء.
وقــام مدير عام مكتب 
العوفان  الشــهيد صالح 
وعدد من مسؤولي املكتب 
بالترحيــب بالضيــوف 
الــدور  وإطالعهــم علــى 

الفعال الذي يقوم به املكتب تخليدا لذكرى 
شهداء الكويت األبرار وما يقدمه املكتب 

من رعايات ألسر الشهداء.
وقال العوفان: نحن ال ننسى املواقف 
النبيلة للدول الشقيقة والصديقة جتاه 
دولتنا احلبيبة إبان الغزو العراقي الغاشم 
ودورهم في حترير الكويت ومساندتهم 
لهــا باحملافــل الدولية، وخــص بالذكر 

جمهورية اليابان ملساندتها الكويت.
 ثم قام املدير العام برفقة الوفد بجولة 
في متحف الشهيد مبكتب الشهيد لالطالع 
على مناذج من املشــاهد البطولية التي 
قام بها شهداء الكويت والشعب الكويتي 
اثنــاء االحتالل، كما جــرى عرض أفالم 
وثائقية مترجمة باللغة اإلجنليزية من 
إنتاج مكتب الشــهيد بعنــوان «تخليد 

ورعاية، من ريحة أبوي».
من جهته، أشاد اإلعالمي الياباني تاكا 

ياما بالدور البطولي الذي قام به شهداء 
الكويت وكل مــن وقف بجانب الكويت 
إلى أن حتققت عودة الشــرعية، مؤكدا 
أن مــا يقوم به مكتب الشــهيد من عمل 

جبار يستحق الشكر والثناء.
مــن جهته، حتدث طارق إدريس عن 
قصة الشــهيد خالد إدريــس البطولية 
إبــان الغزو العراقي ووقفته مع زمالئه 
والتصــدي لهذا العــدوان حبا للكويت، 
مبينا فخرهم واعتزازهم بهذه البطولة، 
بينما تطرق فارس العبد اجلليل عن دور 
والده الشهيد فائق العبد اجلليل وما بذله 
من رفع الروح الوطنية بالقلم والكتابة ملا 
لها من أثر معنوي على الشعب الكويت 

خالل تلك الفترة.
وفي اخلتــام جرى تكــرمي اإلعالمي 
الياباني والوفــد املرافق والتقاط صور 

تذكارية.

خالل زيارة برفقة وفد من «اإلعالم» لالطالع على خدمات املكتب ألسر الشهداء

جانب من اجلولة التفقدية لإلعالمي الياباني في مكتب الشهيد


