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الدكتور العميد محمد إسحاق

ممارسة العنف

اال�ستاذ املعلم الفنان الدكتور حممد �إ�سحاق
عميد كلية الرتبية الفنية ال�سابق جامعة حلوان
ا�شبه ما يكون مبالك ب�ستان للورود �أ�س�سه من
منطلق الهواية واحلب ي�سري بني حقول �أزهار
الب�ستان الب�سا ثوب العمل واالداء يحمل بيده
جرة املاء العذب لي�سقي تلك الأغ�صان العط�شى
للعلم واخلري واالكت�ساب املعريف وبيده الأخرى
مق�ص من احلق والعدل وامليزان ال�سليم ليعدل
به �أي غ�صن معوج خرج عن منظور ال�صح والقيم
والأ�سا�س.
الدكتور حممد �إ�سحاق ثقافته �أملانية ا�سا�سه
ابن البلد العربي امل�رصي الكرمي امل�ضياف
الذي يعطي كل ذي حق حقه وال يتعالى على
من هم دونه �أو اقل منه عالقته باجلميع جيدة،
جميلة وراقية ال ي�رسف يف التدليل واالهتمام
مبن ال ي�ستحق ا�سا�سه وميزانه امل�صلحة العامة
ال يعتمد على املح�سوبية واملجامالت بيده
�إزميل النحت الذي تخ�ص�ص به ي�صوغ �أقواله
�أفعاال من �صلب وحديد وغرانيت لهذا ت�أتي
�أغلب قراراته �صائبة �صحيحة ت�صب يف م�صلحة
املواطن والوطن وت�سري يف موكب امل�صلحة
العامة مل�رص العروبة والتاريخ ،كالمه قليل

ضد الزوجة!

حققت �أغنية الفنانة امل�رصية �سمية اخل�شاب
«بت�ستقوى» جناح ًا فني ًا باهرا عند جمهور الن�ساء
لأنها عر�ضت ق�ضية �أخالقية مت�سهن يف احلياة
الزوجية بجميع املجتمعات  ،ف�سلطت ال�ضوء
يف �أغنيتها على كل امر�أة �ضعيفة ال حول لها وال
قوة �ضحية لهذه الق�ضية الأخالقية من الرجال،
و�رصحت الفنانة اجلميلة يف مقابلتها �أن الرجل
ي�ستغل قوة ع�ضالته يف اللجوء �إلى �رضب املر�أة
التي ال تناف�سه �إال بقوة عقلها.
العنف و�إن تعددت �أ�سبابه هو ت�رصف غري �إ�سالمي
نهائيا  ،لكن ملاذا يلج�أ الرجل �إلى ال�رضب ومن
هي املر�أة التي ي�رضبها ،دعونا نطرحها �أوال من
وجهة نظر علماء النف�س ،فقد �أفادوا ب�أن الرجل
قد يلج�أ �إلى العنف لأنه يعاين من �ضعف الثقة
بالنف�س فيخ�شى من �أن تكون زوجته �أف�ضل منه
وبالتايل ميكن لها ت�سلم زمام الأمور يف العائلة
ولهذا يحاول منعها من ذلك من خالل الإهانة
والتحقري ،و�إذا كان الرجل غري �سعيد يف حياته
الزوجية ف�إنه �سيحاول �إقامة عالقة مع ن�ساء
�أخريات وبالتايل �سيحاول تربير ا�ستمرار وجوده
يف العالقة الزوجية من خالل �إعطاء انطباع ب�أن
زوجته �سيئة وهي امل�س�ؤولة عن ذلك وبالتايل
يحق له القيام مبا يحلو له  ،كذلك تعوي�ض
الرجل ملرحلة طفولته الذي تعر�ض فيه للإهمال
واتهامه بالف�شل وهو يف هذا املجال يخ�شى من
�أن يتم حتقريه من قبل زوجته ،الرجل الذي ال
ي�ستطيع فر�ض �إرادته بالدبلوما�سية واحلب يلج�أ
ً
انطالقا من مقولة �إما
�إلى العنف لتحقيق رغباته
اخل�ضوع يل �أو املعاناة ،و�أخ�يرا خوف الزوج
يقف وراء كل الغرية التي تظهر لدى الرجال
لأنهم يخ�شون من �أن ت�أتي زوجاتهم �إليهم يوم ًا
ما ويقلن لهم ب�أنهن عرثن على رجل �أف�ضل منهم
ولهذا يحاولون القيام مبختلف �أنواع اال�ضطهاد
ملنعهن من الإف�لات منهم .وكل ما ذكره علماء
النف�س �صادفته مع الكثري من �شكاوى الزوجات
لكن من جانب �آخر �صادفت �أي�ضا �أمرين �آخرين
فر�ضتهما الت�رشيعات يف جمتمعنا املحلي والذي
ت�سبب يف غ�ضب الرجل وترجمة غ�ضبه �إلى العنف
لأنه مغ�صوب على الزواج من امر�أة ال يرغب بها
زوجة �أو با�ستمرار حياته الزوجية معها ،و�أعلم
�أن ما �س�أقوله مزعج لكنه واقع ا�ستنتجته من
�سماعي لكثري من الق�ص�ص وال�شكاوى ،هناك
رجال يتزوجون كرها عنهم لأنه مت تلب�سهم مع
امر�أة �أخرى ال يرون فيها الزوجة التي يحلمون
بها وكانوا ينوون ق�ضاء متعتهم املادية فقط دون
عقدهم امليثاق الغليظ �إال �أنهم ا�صطدموا بواقع
تهديد �أهاليهن بعد ك�شفهم �أو بزواج املخفر مع
تعهدهم بعدم تطليقهن و�إال ف�سيواجه احلب�س
وجميعنا نعلم �أي�ضا �أن هناك بع�ض الن�ساء
اخلبيثات الالتي تعمدن ا�ستغالل القانون للإيقاع
بالرجل حتى جتربه على ال��زواج منها في�ضطر
لأن يتحمل هذه املر�أة لأعوام والذي يتطور �إلى
التعامل معها بعنف ،من جانب �آخر هناك رجال
يرغبون يف التمتع بخدمات الرعاية ال�سكنية
وعدم �إلغاء طلبهم للإ�سكان بعقد زواجهم الأول
عند تطليقهم لزوجاتهن الالتي اكت�شفوا عيوبهن
فيما بعد تطبيقا للقانون فيتحملها وميار�س عليها
العنف تنفي�سا عن غ�ضبه وينجب منها الأبناء ثم
يقوم بتطليقها عندما توافق على �رشط تنازلها
من ح�ضانة الأبناء حتى ي�ضمن هو حقه يف البيت
وحترم طليقته من ذلك وينعم بزواجه من امر�أة
�أخرى يف الرعاية ال�سكنية التي ح�صل عليها.
هي ق�ص�ص وحقائق �صادفناها يف جمتمعنا لكن
يبقى الرجل ال��ذي ميار�س العنف على ام��ر�أة
يكرهها �أو ي�شك بها �أو ال يتقبل ت�رصفاتها غري
املوقرة مع اجلن�س الآخر لأنه اختار الإفالت من
احلب�س �أو التحايل على احلكومة هو لي�س برجل
كرمي �أبدا وال ي�أتي بت�رصفاته �إن�سان يتقي الله.
�أخريا حتياتنا لكل فنان يختار من الفن ر�سالة
�إ�سالمية يذكر بها امل�سلمني ،ورفقا بالقوارير!

قيا�سا بعمله الزاخر املزدحم .عطا�ؤه الوطني
ال�سخي �إذا قي�س مبا يجني من م�صالح واهداف
خا�صة ،يحب اجلميع مب�سطرة واح���دة ،ال
فرق عنده بني �سني �أو �صاد اال بالعمل اجليد
املتقن املاطر بحب الوطن والنا�س عرفته منذ
ما يزيد عن الأعوام الأربعة اقرتبت منه كثريا
بعد ان �أق��ام حفل تكرمي ي�ستحقه الأ�ساتذة
دفعة ال�ستينات من كلية الرتبية الفنية مقدما
لهم ال�شكر والتقدير والعرفان بعد رحلة عمل
وعطاء ل�سنوات طوال اركنتهم الأيام يف خانة
التقاعد وال��راح��ة من عناء العمل الرتبوي
فكانوا قاب قو�سني �أو �أدن��ى ليدخلوا �سجل
الن�سيان والتجاهل فتذكرهم العميد الإن�سان
الدكتور حممد �إ�سحاق را�سما على ب�سماتهم
ال��وان الن�شاط والأم��ل بحفل كبري �سمعت به
كل املحرو�سة فكرمهم وطبع على تلك اجلباه
امل�ضيئة قبل حب وتقدير من ابنهم و�أخيهم
نيابة عن كل الأجيال الذين تخرجوا على �أيادي
ذلك اجليل الرائع من ا�ساتذة الرتبية الفنية
لي�س يف م�رص فقط بل يف الوطن العربي كله
ف�شكرا �شكرا �شكرا اال�ستاذ العميد الدكتور حممد
�إ�سحاق على عطائك املتميز.

ما �أن يدق �شهر رم�ضان الكرمي على االبواب
�إال وجدنا �صور وم�شاهد منطية حتاكي واقعا
م�أ�سويا و�أليما يخرج عن امل�ألوف ويحتاج
منا �إلى مراجعة ووقفة مع النف�س �أوال وقبل
كل �شيء ،وذلك من كرثة ما نراه عند قرب
هذا ال�شهر من تدافع وازدح��ام �شديد على
الأ���س��واق املركزية وال�شعبية واجلمعيات
واملجمعات وامل��ح�لات التجارية و�صو ًال
�إلى «احلراج» يبعث لنا ر�سالة مفادها ب�أن
الأو�ضاع االقت�صادية لي�ست على ما يرام وحدث
وال حرج بعد ذلك عن غياب جهات االخت�صا�ص
وامل�س�ؤولني ،ودور الرقابة املفقودة عن
�ضبط الأ�سعار والعرو�ض الوهمية املخف�ضة
جمازً ا ال حقيقة فيها والتي ت�ستغل با�سم هذا
ال�شهر الكرمي.
حالة ال��زح��ام غري الطبيعية التي تتكرر
كل عام مع ما نراه يف ال�شوارع من م�شاريع
وا�صالحات مع وقف التنفيذ ال جند لها مربرا
�سوى �أن مفهوم �شهر رم�ضان حقيقة على
هذه ال�صورة وامل�شاهد وكذلك االعالنات
وامل�سل�سالت الف�ضائية التي تعر�ض وتن�رش
كل ما هو غري منا�سب ملجتمعاتنا امل�سلمة
وال ندري �إلى �أي وجهة �سن�صل �إليها من خالل
ذلك؟!
فهل �شهر رم�ضان �شهر للأكل وال�رشب والغبقات
ومتابعة امل�سل�سالت اخلليجية والعربية؟ �أم
�أنه �شهر للعبادة والطاعة بالكالم فقط وعند
رجال الدين والوعاظ والربامج اال�سالموية؟!
ونحن �إذ نعلق على هذا املو�ضوع ال يعني �أننا
�ضد الت�سوق وق�ضاء احلاجيات ،وكذلك ل�سنا
�ضد ما ينتج من �أعمال درامية وم�سل�سالت
وبرامج هادفة تدعو �إلى التوعية و�إ�صالح
اخللل الذي �أ�صيب به املجتمع و�إمنا نريد
نقد ًا بناء نعتمد عليه يف بناء الوعي والثقافة
املجتمعية ال�صحيحة التي تعود بالنفع
وال�صالح العام ،فما ن��راه يدعو للتعجب
واحلرية!
فما الذي �أو�صلنا �إلى هذه احلال الذي ابتعدنا
فيها عن العبادة والقيم املثلى والتي �أهمها
االميان بالله تعالى واالقتداء بالر�سول الكرمي
يف الت�سامح والعفو و�صلة الرحم والبعد عن
التع�صب الطائفي والقبلي والأنانية وكراهية
وعدم احرتام الآخرين؟!
فلو عدنا �إلى ديننا الإ�سالمي لوجدناه ينبذ هذه
ال�صفات وال�سلوكيات ال�سلبية التي ال ندري
من �أي مكان و�صلتنا وال من �أي طريق جاءتنا
كما �أنها لي�ست من تقاليد وال اعراف وال هوية
جمتمعنا الكويتي الأ�صيل الذي يكر�س العقيدة
ال�سمحاء والت�سامح واالعتدال ،وبذل العطاء
واخلري وم�ساعدة ودعم اجلميع على حد �سواء
فنحن نعي�ش يف املركز العاملي الإن�ساين
وقائدنا �صاحب ال�سمو �أمري البالد هو قائد
العمل الإن�ساين يف العامل.
عندما ننظر �إلى املجتمع احلقيقي وما فيه
من الإيثار وحب اخلري يدعونا �إلى التفا�ؤل
مب�ستقبل م�رشق وغ��دا �أف�ضل ،هذا ن��راه �إال
�أن ال�صورة الكلية ومقاطع الفيديو التي
تن�رش بحر�ص من �أ�صحابها بتوثيق الأحداث
وامل��واق��ف وم��ا يح�صل يف ه��ذه املواقع
وال�شوارع يدعو �إلى اخلجل من هذه الت�رصفات
الغريبة ،فمن املفرت�ض �أن يكون هناك وعي
ك��اف نرتقي من خالله ونتجاوز مثل هذه
ال�سخافات والتفاهات التي �أ�صبحت �سلوك ًا
عادي ًا فيه التناف�س والت�سابق لأج��ل �أمور
بعيدة كل البعد عن روح هذا ال�شهر الكرمي.
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األراضي والتخطيط
يتحدث تقرير لوزارة الكهرباء منذ مدة �أن �أهم
املعوقات التي تواجه م�شاريع ال��وزارة ندرة
االرا�ضي املطلوبة لبناء املحطات الكهربائية،
و�صعوبة تخ�صي�ص م�سارات ملد خطوط نقل
الطاقة الكهربائية وامل��ي��اه داخ��ل النطاق
احل�رضي املكتظ باخلدمات والطرق ،لكن الواقع
يقول غري ذلك واملطلع على خريطة الكويت يرى
�أن  ٪ 10فقط من االرا�ضي م�ستغل والباقي جمرد
ف�ضاء.
اي��ن التنمية امل�ستدامة والتخطيط واللجان
التي �أت��وق��ع تعدت املليون جلنة،ال�س�ؤال
:مع كل هذه االرا�ضي الفا�ضية من ال�شمال الى
اجلنوب ونتحدث عن ندرة الأرا�ضي ،هل يعقل
عندنا ازمة وندرة يف االرا�ضي لعمل املحطات
الكهربائية وامل�شاريع اال�سكانية اين التخطيط
ال�سليم ولكن امل�شكلة تكمن يف ت�ضارب الآراء
بني وزارات الدولة وم�ؤ�س�سة البرتول وك�أن
م�ؤ�س�سة البرتول دولة حلالها� ،إن امل�س�ؤولني
يف م�ؤ�س�سة الرعاية ال�سكنية ينظرون �إلى ارا�ضي
املطالع وعريفجان واخلريان فقط ،ولكن توجد
�أرا�ض داخل العا�صمة بع�ضها م�ستغل من بع�ض
املواطنني منذ فرتة طويلة جدا،وعلى فكرة �أمالك
دولة ومنها منطقتي ال�شويخ والري املرخ�صتني
بالأ�سا�س خمازن وم�ستودعات ،ومنطقة �صبحان
حتمل نف�س الرتخي�ص ،ولو تعطى هذه الأرا�ضي
مل�ؤ�س�سة الرعاية ال�سكنية وتنقل امل�ستودعات
وامل��خ��ازن خ��ارج العا�صمة حللت الكثري من
امل�شاكل املتعلقة باملواطنني وكذلك االرا�ضي
املقابلة مل�ست�شفى ال�صباح وامل�ستغلة من قبل

وزارة الدفاع واحلر�س وامل��رور وه��ي منطقة
كبرية حتيط بها املنازل وامل�ست�شفيات ،وكانت
يف ال�سابق لهذه الأغرا�ض لكن الآن يجب نقل
املع�سكرات والإدارات خارج العا�صمة لتكون
بعيدة عن املناطق امل�أهولة وقريبة من احلدود
حلماية الوطن واملواطنني .و�أي�ضا من الأرا�ضي
القريبة من الأرا�ضي امل�أهولة ال�سجن املركزي
ومقر القوات اخلا�صة لو �أن هذه الأرا�ضي و�ضعت
لهيئة الإ�سكان حللت جزء ًا من امل�شكلة وعلى ما
�أذكر بعد التحرير عندما كان املغفور له علي
�صباح ال�سامل وزي��ر ًا للداخلية قال يف مقابلة
�صحافية �إنه �سيتم نقل ال�سجن خارج العا�صمة
بعدما مت و�ضع الت�صاميم ال�لازم��ة لل�سجن
اجلديد.
ان بع�ض دول العامل الراقية واملتقدمة قامت
بنقل العا�صمة مع جميع مرافقها و�إداراتها من
مدينة �إل��ى �أخ��رى مل�صلحة الوطن واملواطن
وعندنا مع الأ�سف ال ن�ستطيع نقل منطقة خمازن
وم�ستودعات �إلى منطقة بديلة بعيدة عن املناطق
ال�سكنية ،فقبل الغزو الغا�شم ونحن ن�سمع عن
امل��دن احل��دودي��ة وامل��خ��ازن وامل�ستودعات،
ولكن كل �شيء عندنا بطيء ،هذا حال امل�شاريع
بالبلد ،اين مدينة احلرير وال�صبية و�إعمار
اجل��زر وامل��دن اجلديدة التي ن�سمع عنها من
احلكومة م��ع امل�شاريع التنموية اجلبارة
وحتديث عمل احلكومة،تكمن امل�شكلة يف عدم
وجود تخطيط �سليم و�أكرث القرارات ال�صادرة عن
بع�ض الوزارات تكون وقت احلدث فقط وتن�سى
وتو�ضع يف االدراج،ودمتم والله امل�ستعان.

حسبة مغلوطة

قراءة

دهر يوسف الشمري

مبارك عليكم الشهر الفضيل
رم�ضان الزمن املا�ضي كان يخلو
من االحداث التي متر علينا اليوم،
كانت االخوة والإن�سانية مث ً
ال �أعلى،
عك�س ما يحدث اليوم مع اال�سف
ال�شديد ،وعندما اتذكر رم�ضان يف
ال�سابق تدمع عيني له واج��د انه
يختلف متام ًا عما هو عليه اليوم،
فكان هناك �صلة رحم للأهل واالقارب
واالرح��ام واجل�يران ومن له واجب
علينا ،وك��ان��ت احل��اج��ات ب�سيطة
ن�شرتيها من اال���س��واق مثل اللحم
واال�سماك وال��دج��اج ،ونهتم بوقت
االفطار وعندما يرن اجلر�س ون�رضب
«التنكة» يفطرون اهل احلي ،وكانت
احل��ي��اة ب�سيطة والن��ع��رف القيل
والقال وكان اليوجد تلفاز او مذياع،
وكان ال�شياب وال�شباب يتجمعون
ب��ع��د ال��ع�����ش��اء ل�����ص�لاة ال�تراوي��ح
وبعدها القيام وكثري من املا�ضي
اجلميل و..و� ،..أما الآن الأ�سواق
تعج بالنا�س من �أجل �رشاء املواد
اال�ستهالكية لهذا ال�شهر الكرمي وك�أنه

رمضان شهر التحديات

�شهر االكل ولي�س �شهر العبادة ،ك�أنها
ثقافة هذا ال�شهر الف�ضيل بال�رشاء
املبالغ فيه ،وكانت الأ�رس القدمية
حت�رض حاجياتها ب�أنف�سها مثل
التمر والطحني والهري�س واملحلبية
والعي�ش اي االرز وغريها ،وكانت
املر�أة جتهز كل �شيء بنف�سها.
وهنا وهناك من ال ين�سى اخوان ًا لنا يف
�شتى بقاع االر�ض ،من منكوبي احلروب
والعن�رصيه والظلم واال�ضطهاد من
بع�ض احل��ك��ام يف عاملنا العربي
وازداد االمر �سوء ًا يف االحواز العربية
املنكوبة من ال�سيول.
فيا �شعوبنا العربية والإ�سالمية
ال تن�سوا امل����شردي��ن واملنكوبني
يف عاملنا العربي ،ففي املناطق
املنكوبة اك�ثر م��ن مليون ون�صف
مليون م�رشد يف العراء من كبار ال�سن
والن�ساء واالطفال ،ورم�ضان على
الأب��واب ،وارج��و من اهل اخلري يف
الوطن العربي الكبري ويف االحواز اال
يق�رصوا جتاه اخوانهم.

علي البصيري
a.h.albossiri@gmail.com
Twitter: @alialbossiri1

السهم المكسور «»2-2
يف حينه حني قام بركله بقوة يف �أنحاء
متفرقة من ج�سده ال�ضعيف والذي ت�سبب
بعدها يف نقله ال��ى مهجعه ب�أمر من
ال�ضابط بعد �أن ت�أكد من مر�ضه وهو
الذي رف�ض اال�ستماع له يف بادئ الأمر
تركوه وحيدا يئن يف ال�ساعات الأخرية
من �شدة املر�ض والإعياء ب�سبب الركل
العنيف الذي كان ن�صيبه حني �أعلن لهم
مر�ضه و�شدة اعيائه والذي مل يرحموه
يف حينها ظنا منهم بتمثيله ق�صة املر�ض
وهذا ما كان �سبب ًا لنزيفه داخليا دون �أي
حترك جاد لإيقاف ما جرى لهذا الفقيد
من �أبناء الكويت الربرة وابن �أم اليوم
تطالب معايل وزي��ر الدفاع ب��أن ي�أخذ
حق فلذة كبدها بعد �أن �شاب التحقيقات
بع�ض الغمو�ض والتهدئة حتى بات دم
هذا الطالب �ضابط وحقة �ضائع ًا دون �أي
حترك فعلي بل هي اليوم تنا�شد �سيدي
�أمري البالد ب�صفته القائد الأعلى للجي�ش
والقوات امل�سلحة حفظه الله ورعاه عدم
�ضياع حق ابنها ال�شهيد ب�إذن الله الذي
مل يكن ذنبه اال �أنه كان يريد خدمة بلده

بال�سلك الع�سكري فيغدو ب�سبب جهل
م��درب وع��دم معرفته بالأمور النف�سية
والأمور الطبية والتي مل ي�ستعن مبن هم
�أقدم منه خربة ومتخ�ص�ص بالطب ب�شكل
�صحيح يف عيادة املع�سكر بفح�صه الى
�أن فارق احلياة بتقرير خمالف للتقرير
ال�صادر من الطب ال�رشعي ,تارك ًا �أمه
تكابد ح�رسات فقدها فلذة كبد غالية مل
تلق التكرمي مع �أن زمالءه على �أبواب
التخرج ومازالت الق�ضية مل يبت فيها
ويعاقب م��ن ت�سبب يف �سقوط جندي
للوطن كان �سي�صبح ثمرة جهود �سنوات
التعليم والرتبية من والديه حتى ان
قرر �أن يكون جنديا للوطن فيكون �سهم ًا
مك�سور ًا يف ليلة مل يكن له فيها ترتيب
مع القدر ومنا الى معايل وزير الدفاع
لأن يلقى املخطئ ج��زاء ازه���اق روح
�إن�سان ويلقى تكرميا يليق ب�أمه املكلومة
التي تنا�شد باكية اليوم هرم الدولة �أال
ي�ضيع دم ابنها هباء منثور ًا على يدي من
�أفقدها فلذة كبدها وباتت احلرة تعا�رص
�أيامها مبرارة .

