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أكدت أن مؤمتر املرأة جاء في وقت علت فيه األصوات للمطالبة مبزيد من احلقوق للمرأة

بوزبون لـ »األنباء«: أكثر من 30% من نساء اخلليج 
يتعرضن للعنف والضرب واإلهانة

متتلك خبرة واسعة في املجال 
النفس���ي واالجتماعي ومتابعة 
القضايا االجتماعي���ة املرتبطة 
انها د.نبه  بالتقنيات احلديث���ة 
بوزبون معاجلة نفسية من مملكة 
البحرين الشقيقة حاصلة على 
الدكت���وراه في عل���م النفس من 
بريطانيا عملت في املستش���فى 
العسكري بالبحرين ووصلت الى 
رتبة مقدم، وكانت اول اخصائية 
نفس���ية تعالج الرجال والنساء 
ثم استقالت من عملها لتنخرط 
العمل االجتماعي كرئيس���ة  في 
البحرينية ملناهضة  للجمعي���ة 
العنف األس���ري، وأسست مركز 
الدانة لالستش���ارات والتدريب 

لرعاية حاالت العنف األسري.
التقينا بها خالل انعقاد مؤمتر 
»امل���رأة اخلليجية بني املرجعية 
الشرعية والفكر النسوي العاملي« 
النس���ائية  اللجنة  الذي نّظمته 
برابط���ة علماء الش���ريعة لدول 
مجلس التع���اون اخلليجي ملدة 

يومني.
وكان ل� »األنباء« احلوار التالي 

معها:

بداية ما رأيكم في مؤمتر 
املرأة اخلليجية وماذا يعني 

لكم؟
٭ املؤمتر جاء ليس���ّلط الضوء 
على قضايا املرأة وكيف عاجلتها 
الشريعة االسالمية، خاصة في 
وقت قد علت فيه األصوات تطالب 
مبزيد من احلقوق للمرأة والتحرر 
من الرجل، كما تطرق املؤمتر الى 
كيفية حماية املرأة وتوفير األمان 
لها في ظل العنف األسري الذي 

تالقيه املرأة من الرجل.
فكان���ت دعوة رابط���ة علماء 
التعاون  الشريعة لدول مجلس 
لن���ا وألكادمييات من  اخلليجي 
جميع دول مجلس التعاون دعوة 
فتحت لنا املجال ملناقش���ة امور 
املرأة والعمل على وضع احللول 

لها.

أنواع العنف

ما أشكال العنف األسري 
الذي ترونه في املجتمع 

اخلليجي؟
٭ العنف بجميع أنواعه موجود 
في مجتمعاتن���ا اخلليجية مثل 
العنف اجلسدي والعنف النفسي 
واللفظي ومن أشكاله: االستيالء 
على أموال الزوجة وعلى راتبها 
بالق���وة والعن���ف وفيه جتاهل 
الزوجة وكأنها ال وجود لها وهذه 
احلاالت موج���ودة في البحرين 
وهي نفس احلاالت املوجودة في 
السعودية واإلمارات وباقي الدول 
اخلليجي���ة وهناك اكثر من %30 
من النساء اخلليجيات يتعرضن 
للعنف وللضرب واإلهانة وهناك 
بعض احل���االت لس���يدات غير 
خليجيات يتعرضن للعنف من 
األزواج اخلليجي���ني وكثير من 

حاالت الطالق في احملاكم.

توفير المساعدة

ماذا يقدم مركز الدانة 
لالستشارات والتدريب؟

٭ ه���و أول مركز متخصص في 
رعاي���ة حاالت العنف األس���ري 
في اخلليج العربي ويعمل على 
العنف  مساعدة املتضررين من 
املنزلي وسوء املعاملة ويقدم لهم 
النصح واملشورة ويسعى لنشر 
توعية ثقافية واجتماعية لوقف 
حاالت العنف األس���ري وحماية 
جميع أفراد األسرة الواقعني حتت 
تهدي���د العنف وخاصة األطفال، 
وكذلك توفير املس���اعدة والدعم 
من خالل فريق عمل متخصص 
في مج���االت الصحة النفس���ية 
والطبية واالستشارات القانونية 
بصورة مجاني���ة، باالضافة الى 
انه يوفر التدري���ب امليداني في 
مجال اخلدمة االجتماعية والعالج 
العائلي وهو يقدم خدمات العالج 
الفردي واجلماعي لكل احلاالت 
املعرضة للعنف ويتميز املركز 
بوجود خط ساخن مجاني خلدمة 
األطفال وخصوصا في مش���اكل 
االعتداء عليهم، ولدينا في املركز 
الذين  برامج مخصصة لألطفال 

تعرضوا لالعتداء.

جرائم اإلنترنت

وماذا عن ظاهرة التعدي 
االلكتروني؟

٭ لقد اتخ���ذت ثورة املعلومات 
منح���ى جدي���دا ومفهوما عميقا 
صاحبته تأثيرات اجتماعية عديدة 
ملستخدمي الشبكة االلكترونية 
فضال عن مفاهيم جديدة تندرج 
حت���ت جرائم ش���بكة االنترنت 
والتع���دي االلكتروني ما فرض 
حاجة ملحة بض���رورة تثقيف 
التعدي  األفراد ح���ول مفه���وم 
االلكترون���ي للوقاي���ة من هذه 
الظاهرة، لذلك نقوم باستمرار في 
اقامة حمالت وورش عمل لتوعية 
الظاهرة  املربني واجلمهور بهذه 
وخلق جي���ل جديد يس���تطيع 
التعام���ل بأم���ان م���ع االنترنت 

غالبا ما يعيشون مشاهد العنف 
تلك لتفعل فعلها في شخصياتهم 
إما باجتاه االنغالق على النفس 
والسلبية في التعامل مع املجتمع 
وضعف في الش���خصية او عبر 
نقل الرغبة العدوانية الى االوالد 
ذاتهم، وعادة ما تترك مش���اهد 
العنف االسري، وخاصة ضرب 
االب لزوجته امام االوالد، اس���وأ 
االثر على عالقة االبناء املستقبلية 
بأبيهم وأمهم لتنش���أ في النهاية 
اجيال غير سوية من الناحيتني 

النفسية واالجتماعية.

اضطهاد عالمي للمرأة

وهل ضرب الزوجات 
مقتصر على املجتمعات 

العربية؟
٭ في اميركا سجلت االحصائيات 
الرس���مية ان 79% م���ن الرجال 
يضربون زوجاتهم ضربا يؤدي 
الى عاهة، اما في فرنسا فهناك 
مليونا امرأة تتعرض للضرب كل 
سنة، وتتلقى شرطة النجدة في 
باريس من الشكاوى الليلية %60، 
كما ان في بريطانيا تفيد التقارير 
ب���أن 77% من االزواج يضربون 
زوجاتهم من دون س���بب، وفي 
امستردام عاصمة هولندا عقدت 
ندوة عن اساءة معاملة املرأة اجمع 
املش���اركون فيها على ان املرأة 
مضطهدة في جميع املجتمعات، 
ومن بيرو تشكل جرمية اعتداء 
الزوج بالضرب على زوجته %70 
من بالغات الشرطة، وفي تايلند 
يعت���دي 50% من رجال بانكوك 
بالضرب بانتظام على زوجاتهم 
وفي تركيا يرى 45% من الرجال 
ان من حقهم ضرب النس���اء اذا 
لم يطعنهم، وفي بلجيكا تشير 
االحصاءات الى ان 48% من النساء 
يتعرضن للضرب مدى احلياة، 
وفي روسيا يتم ضرب 46 ألف 

روسية يوميا من ازواجهن.

وما االسباب التي تدفع 
الزوج الى ضرب زوجته؟

املفاهي���م اخلاطئة اخلاصة  ٭ 
بالرجول���ة وان الكلم���ة كلمته 
و»الشورة شورته« فاذا اعترضت 
الزوجة على افكار زوجها يثور 
الزوج وينفع���ل ويلجأ الى هذا 
االس���لوب لفرض رأيه بالقوة، 
وهي مفاهيم خاطئة الن بعض 
الرج���ال يعتق���د ان الزواج هو 
ش���راء زوجة لتقوم بدور معني 
سواء في تنظيف البيت او اشباع 
رغباته اجلسدية او تربية االبناء 
وهي نظرة خاطئة للزواج الذي 
يعني في مفهومه الصحيح املودة 
والرحمة واملش���اركة بني اثنني 
متساويني في احلقوق والواجبات 

وفي ادوار احلياة.
ليلى الشافعي  ٭

ان يشاهدها احد.

الوازع الديني

ما احلل للقضاء على 
االنحرافات األسرية؟

الديني اهم ش���يء،  ال���وازع  ٭ 
الدين  فغندما تبتعد االسرة عن 
فإن انعكاس���ات ذلك خطير جدا 
على مستقبل العائلة، ولذلك علينا 
العودة الى ديننا االس���المي وان 
نقوى عالقتنا باهلل وابعاد االطفال 
عن كل م���ا يعرض مش���اعرهم 
البريئة الى اخلدش والعمل على 
توعية مجتمعية شاملة تسخر 
فيها كافة آليات املجتمع وتوعية 
اآلباء بأال يتركوا اطفالهم فترات 
طويلة مبفردهم، وضرورة وضع 
الكمبيوتر في صالة البيت ومتابعة 
ما يقوم به اآلباء خالل استخدامهم 
للكمبيوتر او مشاهدتهم للقنوات 
الفضائية ومعرفة نوعية اصدقائهم 
واعتم���اد األم واالب على تربية 

االبناء بعيدا عن اخلدم.

أخطر المراحل

ما أهم املشاكل التي تواجه 
مرحلة املراهقة؟

٭ تعتبر مرحلة املراهقة اخطر 
الوالدين  العمرية وعلى  املراحل 
ادراكها فهي مليئ���ة بالتحوالت 
النفسية واجلسدية واالضطرابات 
التي تطرأ على حياة املراهق، كثير 
من االب���اء واالمهات يعانون من 
مشكالت ابنائهم املراهقني ومنهم 
من ليست لديه معرفة تامة عن هذه 
املرحلة احلرجة من حياة الولد أو 
البنت حيث مير املراهق مبشكالت 
عدة ف���ي حياته منه���ا الصراع 
الداخل���ي واالغت���راب والتمرد، 
السلوك املزعج والعصبية وحدة 
الطباع، وايضا تظهر االنحرافات 
اجلنسية وامليل اجلنسي ألفراد 
من اجلن���س نفس���ه واجلنوح 
وع���دم التوافق مع البيئة، وارى 
ان اسباب هذه االنحرافات حتدث 
نتيجة حرمان املراهق في املنزل 
واملدرس���ة من العطف واحلنان 
والرعاية واالشراف وعدم اشباع 
التوجيه  رغباته وايضا لضعف 
الدين���ي ومرحلة املراهقة تعتبر 
اخطر منعطف مير به الش���باب 
واكب���ر منزلق ميكن ان تزل فيه 
قدمه اذا عدم التوجيه والعناية.

ضرب الزوجات

وهل ظاهرة ضرب 
الزوجات منتشرة في دول 

اخلليج؟
٭ نعم انها من اكثر ظواهر العنف 
االس���ري تفشيا في دول اخلليج 
والدول العربية باعتبار ان االسالم 
يبيح ضرب الزوجة حسب تفسير 
البعض، مما يترك اثرا نفس���يا 
واجتماعيا سلبيا على االوالد الذين 

الس���لبية  اآلثار  والتقلي���ل من 
للشبكة، كما تناولنا حتديد أبرز 
مظاهر التعدي االلكتروني وكيفية 
التعامل معها وطرق الوقاية من 
مختلف أشكالها في محيط املدرسة 
او املنزل باالضافة الى مدى امكانية 
بن���اء ثقافة ضد ص���ور التعدي 
واالقرار مبا ه���و الئق ومأمون 

لالستخدام.

العنف مع األطفال

وما أكثر جرائم االعتداءات 
في دول اخلليج؟

٭ االعتداء على االطفال منتشر 
ف���ي دول اخلليج وف���ي العالم 
العربي والعالم أجمع، وقد الحظنا 
ازدياد ظاهرة العنف ضد االطفال، 
ونستقبل حوالي 7 حاالت يوميا 
أو اكثر، وهناك العديد من االسباب 
التي ساعدت على زيادة مثل هذه 
احلالة، وهي انتشار الفضائيات 
االباحية ووجود الكمبيوتر في كل 
غرفة من غرف العائلة ومقاهي 
االنترنت والتفسخ الواضح لدى 
بعض العائ���الت في مجتمعاتنا 
ب���راءة االطفال  وعدم احت���رام 
وقلة ال���وازع الديني لدى اآلباء، 
وترك االطفال لفترة طويلة في 
البيت بسبب عمل األم والتفكك 
االسري ووجود اخلدم في منازلنا 
اخلليجية حيث تصبح اخلادمة 
هي األم و»الدري���ول« هو االب، 
وانتش���ار املوبايل لدى االطفال 
الذين قد يستخدمونه استخداما 
س���يئا، والعديد من االس���باب 
االخرى التي جعلت هذه الظاهرة 

تنتشر.

المحارم

هل يعالج املركز حاالت 
التعدي على احملارم؟

٭ هناك العديد مثل هذه احلاالت 
اكثرها  املركز ومن  التي يعاجلا 
حترش���ات بني االه���ل واالقارب 
وكل ذلك بسبب التفكك االسري 

واالدمان على املخدرات.

موقف مؤثر

ما اكثر احلاالت التي 
صادفتكم وال تستطيعني 

نسيانها؟
٭ م���ن احلاالت التي ال ميكن ان 
أنساها عندما كنت في عملي في 
املستشفى العسكري وولدت سيدة 
طفال متخلفا عقليا واقدمت األم 
على قتل ابنها عن طريق خنفه 
اثن���اء زيارتها ل���ه، وكنت اقوم 
بوميا بزيارة الطفل بعد خروجي 
من املستشفى وفي خالل زيارة 
وجدت الطفل ملقى على االرض 
فقدمت بالغا للشرطة واخبرتهم 
بشكوكي حول األم ولم يستطع 
املستشفى اسعاف الطفل ألن امه 
خنقته بقوة بكلتا يديها من دون 

التعدي على احملارم 
سببه اإلدمان على 

املخدرات والتفكك 
األسري وانعدام الوازع 

الديني

املرأة مضطهدة 
عامليًا ففي أميركا 
79% من الرجال 
يضربون زوجاتهم 

وفي فرنسا 2 مليون 
امرأة يتعرضن للضرب 

سنويًا وفي بريطانيا 
77% من األزواج 
يضربون زوجاتهم

االعتداء على األطفال 
منتشر في دول 

اخلليج وفي العالم 
العربي والعالم أجمع

مفاهيم جديدة تندرج 
حتت جرائم شبكة 
اإلنترنت ما فرض 

حاجة ملحة لتثقيف 
األفراد حول مفهوم 
التعدي اإللكتروني 
وطرق الوقاية منه

نسعى لنشر التوعية 
الثقافية واالجتماعية 
لوقف حاالت العنف 

األسري

احلديث مناشدا جميع األمهات 
بأبنائهن وتربيتهن  االهتمام 
التربية االسالمية الصحيحة 
حتى يكونوا شبابا صاحلني 
يخدم���ون مجتمعه���م فاالم 
دورها كبير جدا وهي مدرسة 
تستطيع ان تشكل ابنها كيفما 
بالقرآن  تريد فعليها تربيته 
وحثه على حفظه اذا أرادت أن 
يخرج شابا صاحلا ينفع دينه 

ووطنه في املستقبل وهذا االبن 
أمانة لديها عليها أن حتافظ 

عليها وال تتركه للحظ.
ليلى الشافعي  ٭

اس����تقبل وزي����ر األوقاف 
والش����ؤون اإلس����المية محمد 
النوم����س ف����ي مكتبه س����فير 
جمهورية بنغالديش الشعبية 
السفير سيد ش����اه رضا الذي 
بدوره ق����دم التهنئ����ة للوزير 
النوم����س لتوليه مه����ام عمله 
اجلديد. مت خ����الل اللقاء بحث 
أوجه التعاون اإلسالمي املشترك 
وسبل تطوير تبادل اخلبرات 

بني البلدين الصديقني.
وأكد النومس حرص الكويت 
على عمق العالقات الثنائية بني 
الكويت وجمهورية بنغالديش 

الشعبية.
ليلى الشافعي  ٭

سطر رئيس مجلس ادارة 
مبرة طريق االميان الش���يخ 
نبيل العوضي دور املرأة في 
اإلسالم وبطوالتها وامجادها 
ومكانتها الراقية وفي املقابل 
هناك مح���اوالت لتش���ويه 
صورتها ف���ي االعالم العربي 
والغربي ومحاولة لتهميش 
دورها الفعال في نشأة جيل 
مس���لم محافظ عل���ى اركان 

االسالم.
وف���ي محاض���رة بعنوان 
»املرأة صمام أمان« نظمها مركز 
احلور النس���ائي مساء أمس 
األول بحضور رئيسة املركز 
منيرة احلربي وجمع من النساء 
حتدث العوضي عن الكثير من 
الظواهر السلبية والتي يجب 
محاربتها ومنها غالء املهور 
والتعسف في اختيار الزوج، 
وايضا عن اهمال االم البنائها 
الرقابي  وعدم تفعيل دورها 
في ظل التطور التكنولوجي 

النومس خالل لقائه سفير بنغالديش

نبيل العوضي يتحدث في مركز احلور

علي األمني من مبرة اآلل واألصحاب: 
اإلمامة ليست أصاًل من أصول الدين

استقبلت مبرة آالل واألصحاب السيد علي األمني 
أحد املساهمني بشكل كبير في الوحدة اإلسالمية 
والوطنية، حيث كان في استقباله رئيس مجلس 
ادارة املبرة خليل الشطي ورئيس مركز البحوث 
والدراسات الشيخ محمد سالم اخلضر والشيخ 
علي حمد التميمي وبعض اعضاء مجلس ادارة 

املبرة والعاملني بها.
ب����دأ اللقاء بنب����ذة تعريفية ع����ن مبرة اآلل 
واألصحاب حيث قدم رئيس املبرة نبذة مختصرة 
ع����ن املبرة وما تقوم به من اجل حتقيق اهدافها 
وتوصيل رسالتها للجميع وهذا ما تسعى اليه 
املبرة من خالل طرحها البناء الوسطي لدعم وحدة 
األم����ة والوحدة الوطنية بتجلية بعض املفاهيم 
اخلاطئة عن اآلل واألصحاب رضوان اهلل عليهم 
أجمع����ني والتوعية بدورهم في خدمة االس����الم 
واملسلمني وابراز عالقاتهم احلميمة املتبادلة بينهم. 
تن����اول اللقاء العديد من املناقش����ات التي متثل 
املدى الذي بلغه املسلمون بفعل استجابتهم لنداء 
االسالم فقد اصبح العرب واملسلمون أمة واحدة 
جمعها االنتماء العقائدي الواحد الى الرس����الة 
التي ختمت بها الرساالت السماوية وقد جتسدت 

وحدتهم واخوتهم في النفوس.
وانعكست سلوكا حياتيا لهم واصبحت الوحدة 
واالخوة من اخلطوط العريضة التي شكلت لهم 
قاعدة انطالق في شتى املجاالت وامليادين وركيزة 
من الركائز التي قام عليها فهمهم البعاد الرسالة 
واهداف الشريعة السمحة فكل حكم وكل دعوة 
ال تلتق����ي مع الوحدة واالخ����وة كانت مرفوضة 
النها تخالف مرجعية االنطالق ومناخ الرسالة 

العام.
وقد اكد اخلضر على انه ميكن للنزاع ان يتبدل 
بالوفاق واالجتماع وان تتحول العداوة والشحناء 
الى املودة واالخاء اذا ما انتفض العقالء من اهل 
السنة والشيعة االمامية السكات بعض اصوات 
الناعقة بتكفير الصحابة والطعن في اعراضهم 
بدعوى التمسك باهل البيت الذين هم براء منهم 

ومن فكرهم التكفيري.
واذا ما ادرك املس����لمون ان القرآن الكرمي مبا 
اشتمل عليه من احكام وتشريعات وتوجيهات 
وعظات ال ينته����ي دوره في بناء األمة وصناعة 
غدها املشرق بانتهاء حياة النبي ژ عرفوا ذلك 
من النبي ومن القرآن نفس����ه، وادركوا ايضا ان 
القرآن ب����اق مصدر عطاء ال ينضب وانه الكتاب 
املعصوم عن اخلطأ فهو مصدر للعلم واملعرفة 
ومرجع في معرفة احلق والباطل ومتييز اخلطأ 
من الصواب ومصدرا للتشريع ومرجعا ملعرفة 

االحكام وفصل اخلصومات.
ومن جانبه حتدث األم����ني عن متامية الدين 
االسالمي قائال: لم ينتقل النبي الكرمي الى الرفيق 
األعلى اال بعد ان ادى األمانة وبلغ الرسالة كاملة 
غير منقوصة وق����د اعلن القرآن الكرمي عن هذه 
احلقيقة وعلى كل حال فان متامية الدين ثابتة 
بالكتاب والسنة وهي ليست موضعا للخالف بني 
املس����لمني. واضاف قائال: ومن خالل هذا االصل 
املس����لم واملتفق عليه بني املس����لمني نعرف ان 
الصحابة وائمة اهل البيت لم يكونوا من املشرعني 
بل كانوا يحاولون باجتهادهم الوصول الى احكام 
اهلل تعالى الثابتة والتي اداها الرسول ژ وكلما 
ابتعدنا عن عصر الرس����الة اصبحنا بحاجة الى 
االجتهاد من اجل معرفة االحكام الشرعية من خالل 

حتديد وسائل االثبات وكيفية االعتماد عليها.
كما تناول اللقاء احلديث عن مذهب الصحابة 
واخللفاء الراش����دين وائمة أهل البيت، وفي هذا 
اجلانب اشار األمني الى انه كان اعتماد الصحابة 
ومنهم اخللفاء الراشدون على الكتاب والسنة وقد 
كانوا يختلفون والى بعضهم البعض يرجعون 
وكانت اآلراء درجة املذاهب بل بقيت تلك املرحلة 
وما بعدها خالية م����ن املذاهب فلم يكن لهم من 
دين سوى االسالم ولم يكن لهم من مذهب سوى 
االسالم فلم يكن مذهب علي بن ابي طالب جعفريا 
وشيعيا ولم يكن مذهب عمر بن اخلطاب سنيا 
شافعيا، وهكذا فلم يكن لسائر الصحابة واخللفاء 
من مذهب سوى االسالم وفقط من دون اي قيد 
آخر وقد كان اجلواب عند السؤال من الشخص عن 
دينه انه االسالم وانه مسلم ال غير من دون أي قيد 
من القيود املذهبية، مشيرا الى ان املذاهب ليست 
قدرا ال ميكن جتاوزه انها مناهج في االس����تدالل 
وطرق في االس����تنباط والوصول الى حكم اهلل 
تعالى في الوقائع واالحداث وقد كان االس����الم 
وكان املس����لمون وكانت اآلراء متعددة ولم يكن 
هناك مذاهب وما كان حاصال في املاضي ميكن ان 
يحصل في احلاضر واملستقبل وهل كان لالئمة 
األربعة او اخلمسة او االكثر قبل اعتماد مذاهبهم 

وانتشارها مذهبا غير االسالم.
كما تناول اللقاء العديد من نقاط احلوار الهادفة 
التي تؤكد على ان االختالف في املذاهب واآلراء 
ال يعني اخلالف والفرقة بني املس����لمني بعضهم 
وبعض، وان الوسطية واالعتدال تتلخص في انه 
ال مانع من طرح اي قضية تخص ايا من املذاهب 
مع تناولها بشكل موضوعي وودي دون التعصب 

الفكري ملذهب او طائفة.
ليلى الشافعي  ٭

السيد علي األمني وجنله في لقطة تذكارية مع أعضاء املبرة

وزير األوقاف يستقبل سفير جمهورية بنغالديش

العوضي: يجب محاربة غالء املهور

د.نبه بوزبون تتحدث للزميلة ليلى الشافعي

د.نبه بوزبون


