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عبدالمحسن محمد المشاري

تغريدات ولد اللعان 
ونافي للجهالة

٭ احملررات الرسمية: هي 
نصوص يحررها موظف 

عام له سلطة حتريرها 
ومستندات البنوك وما ماثلها 

تعتبر محررات رسمية.
٭ احملررات العرفية: كل 
نص يحرره األشخاص 

العاديون لعمل التزام معني.
٭ النيابة في التعاقد: 

في إعطاء احلق والصفة 
القانونية لشخص ما ـ 

للتعاقد نيابة عن شخص 
آخر ـ يقوم هذا األخير 
بعمل النيابة في التعاقد.
٭ نافي للجهالة: معنى 

اليقني أي املعرفة اليقينية 
للشيء أو ملوضوع العقد.

٭ النظام العام: هو مجموعة 
السلوك والتقاليد واألعراف 

والعادات التي ميارسها 
الناس في املجتمع وألفوا 

عليها.
٭ الولي الشرعي: هو 

املسؤول الشرعي عن رعاية 
طفل قاصر وتدبير أمور 

حياته كلها.
٭ الوصي: هو الشخص 

الذي تعينه احملكمة أو األب 
إلدارة مال القاصر.

٭ ولد اللعان: الولد الذي 
تنجبه أمه وهو غير معروف 

األب أو أجنب دون زواج 
رسمي بني املرأة والرجل.

٭ وثيقة إيداع مبلغ الوفاء: 
في وثيقة تصدرها إدارة 

التنفيذ في احملكمة عندما 
يقوم الساحب بسداد قيمة 
الكمبيالة في إدارة التنفيذ.

٭ يفسر الشك ملصلحة 
الطرف الضعيف: عادة 

يفسر الغموض والشك في 
التعاقد بني األطراف ملصلحة 

الضعيف فيهم، أي املدين، 
والذي تقله االلتزامات املتفق 

عليها.
٭ احملجور عليه: هو 
الشخص الذي يعتبره 

القانون ناقص األهلية، فإما 
ان يكون احلجر بواسطة 

حكم محكمة أو يكون 
طبيعيا، مثل الطفل واملعتوه 
واملجنون، وعليه ال يجوز له 

التصرف في ماله أو إدارة 
حياته اخلاصة.

٭ محل احلق: هو موضوع 
احلق وماهيته، مثال 

األموال والعقارات اململوكة 
لألشخاص هي محل 

للحقوق.
٭ املزايدة: في عمليات البيع 

املزايدة تعني املباراة في 
الزيادة بالسعر، يبني السعر 
برقم معني عند بدء املزايدة 

يقوم املزايدون بالزيادة 
التدريجية للوصول الى أعلى 

سعر ممكن.
٭ املقاصة: هي نوع من 

احملاسبة بني الدائن واملدين 
ـ الدائن يأخذ الدائن ماله 

ويعطي املدين ـ الدائن ماله.
٭ القوة امللزمة للعقد: العقد 

شريعة املتعاقدين، وهو 
ملزم لطرفيه أو أطرافه بقوة 

القانون.
٭ القاضي: الشخص املكلف 
قانونا للفصل في النزاع بني 
األشخاص مبوجب القانون 

والعرف وأحكام الشريعة 
في قاعة احملكمة أو غرفة 

املداولة.
٭ قاضي األمور الوقتية: هو 
القاضي الذي يتناول األمور 

الوقتية مثل منع السفر، 
حراسة املال، األوامر الوالئية 

مبختلف أنواعها التي قد 
تتغير نتيجة إلجراءات معينة 

ملزمة قانونا.
٭ قانون األحوال 

الشخصية: القانون الذي 
يتناول أمور األحوال 

الشخصية للناس مثل 
الزواج والطالق واإلرث 

والنسب وغير ذلك ويقره 
املجلس النيابي ويصدق 

عليه صاحب السمو األمير.

املصدر: سلسلة الوعي 
القانوني للتأكد من املعلومات

almutairiadel@hotmail.com

masoud65@hotmail.com

يا سادة يا كرام

عادل عبداهلل المطيري

مسعود مشعل العنزي

االنتخابات وسيلة وليست غاية 
بحد ذاتها - فالغاية هي حتقيق 

الدميوقراطية، عن طريق التمثيل 
الشعبي واحلقيقي في السلطة 

السياسية.
كل دولة وبحسب تكوينها 

اجلغرافي واالجتماعي تختلف 
بنظامها االنتخابي عن األخرى، 
سواء من حيث عدد األصوات 

التي يحق للناخب اإلدالء بها - او 
عدد الدوائر االنتخابية وطريقة 

توزيعها.
من السهل جدا ـ ان تقوم 
احلكومات بعمل انتخابات 

نزيهة ولكنها مع ذلك ال حتقق 
الدميوقراطية ـ فاملهم ليس إقامة 

االنتخابات أو حتى نزاهتها ـ 
بل مدى متثيل مخرجات العملية 
االنتخابية لقوى املجتمع وإرادة 

األغلبية فيه.
لذلك تلعب اغلب احلكومات العربية 

ـ لعبة شبيهة بلعبة الكراسي 
ـ وهي لعبة الدوائر االنتخابية 

واألصوات، فتارة تقلص األصوات 
وتزيد الدوائر ـ وتارة أخرى 

تقلص من عدد الدوائر وتزيد من 
األصوات االنتخابية!

وفي هذا الصدد ـ تبدوا احلالة 

في اململكة األردنية قريبة جدا من 
احلالة الكويتية، فالقانون فيهما 

دائم التغير والهدف املشترك هو 
تقليص متثيل القوى املعارضة.
فاألردن مرة يعتمد التصويت 
للقائمة االنتخابية ومرة يعتمد 
قانون الصوت الواحد، واآلن 

سيعود للقائمة املفتوحة، وكذلك 
الدائرة االنتخابية مرة تتسع ومرة 

تضيق واحيانا تتوزع األصوات 
بني دائرتني احداهما محلية وأخرى 

وطنية أو عامة!
أما الدوائر االنتخابية في الكويت 

وباختصار شديد ـ فبدأت بـ 
10 دوائر انتخابية وصوتني 

عام 1962، وأصبحت 25 دائرة 
انتخابية وبصوتني عام 1980، 

حتى قيام البرملان بتعديل قانون 
االنتخاب عام 2006 لتكون الدوائر 

5 واألصوات االنتخابية 4، ولم 
يستمر القانون اجلديد طويال 
ـ ففي عام 2012 صدر قانون 
الصوت االنتخابي الواحد مع 

اإلبقاء على عدد الدوائر اخلمس.
السمة املشتركة بني الكويت 

واألردن هو عدم استقرار قانون 
االنتخاب في كال الدولتني ـ 

ومحاولة احلكومة التغيير في 

املعادلة االنتخابية عن طريق 
التالعب في عناصرها )الدوائر 

االنتخابية ـ والصوت االنتخابي(.
ختاما: األردن بدأ يلتفت 

للمالحظات الشعبية حول قانون 
االنتخاب وتأثيراته السلبية 

سياسيا واجتماعيا، فلقد أعلنت 
حكومته عن مشروع قانون 

انتخابي جديد، سيلغي قانون 
الصوت الواحد، وسيعتمد الدوائر 

احمللية والقائمة املفتوحة.
أمتنى أيضا تعديل النظرة 

احلكومة الكويتية في قانون 
االنتخاب ومحاولة الوصول الى 
مواءمة عادلة بني عدد األصوات 

وحجم الدائرة االنتخابية ـ فإما ان 
تبقي على عددها احلالي وتزيد من 

عدد األصوات أو تقلص الدوائر 
االنتخابية الى 10 وبصوتني إو 

حتى 50 دائرة بصوت واحد!
خالصة: القانون االنتخابي 

الصحيح هو الذي ميّكن أغلبية 
املجتمع من متثيل إرادتهم 

بالبرملان )األغلبية( مع احترام 
متثيل )األقليات( وليس العكس. 
فالدميوقراطية ال تتحقق إال مع 
قانون انتخابي يقوم على أسس 

ومفاهيم دميوقراطية.

»خلوها تخيس« وفعال أصر 
املواطن بكلمة واحدة وموقف 

واحد و»خاست« وهذا إثبات على 
إرادة املواطن ضد جشع التجار ... 

وخاس الزبيدي.
اعتقد حاليا أننا بحاجة إلى وقفة 
أخرى جادة مع الكثير من األمور 

األخرى التي هي بحاجة إلى 
إعادة النظر في أسعارها... كثيرة 

هي... منها املهم وغير املهم، 
فالسلع الضرورية يجب أن تكون 

للحكومة وقفة جادة وال بد أن 
تكون للمواطن أيضا وقفة جادة 

فيها ومنها: قضية اخلدم وارتفاع 
أسعار استقدامها. 

في الثمانينيات كان استقدام 

اخلدم ورواتبهم رمزية بحيث 
لم تتجاوز إلى 20 أو 30 دينارا، 

اآلن وصل إلى مبالغ خيالية تعدت 
الـ 1300 دينار، وجلأ املواطن 
إلى استقدام اخلدم من دول 

أفريقية ال نعرف حتى موقعها من 
اخلريطة.

اعتقد أننا بحاجة إلى وقفة أخرى 
لكي »تخيس ميري« إلى أن 

يرضخ أصحاب مكاتب اخلدم، 
فاملواطن يواجه الغالء في أسعار 
اخلضار واللحم وتفاوت أسعار 
اجلمعيات التعاونية ووصل في 

النهاية إلى أسعار اخلدم !
فال بد من وقفة جادة مثل وقفه 
املواطن ضد جتار السمك، ولكن 

املشكلة هي هل تستطيع »ام 
العيال« االستغناء عن اخلادمة 
إن متت محاربة مكاتب اخلدم 

وأسعارهم اخليالية؟
أنا اشك في ذلك، فاألسرة 

الكويتية أصبح وجود اخلدم بها 
شيء ضروري عكس السابق، 
وهذا ما ساعد أصحاب املكاتب 

على زيادة األسعار بطريقة غير 
معقولة، والقانون الذي أعده 

مجلس األمة جيد جدا ويخدم 
املواطن واملقيم، ولكن متى سيرى 

النور؟
لذا نتمنى وقفة أخرى جادة 

ألسعار اخلدم إلى أن »تخيس 
ميري«. 

الكويت واألردن 
ولعبة االنتخابات

»ميري«

صدى األحداث

آخر كالم

فيما نحن أمام نكبة التهجير القسري للفلسطينيني على 
أيدي الصهاينة احملتلني ونشوء ما يسمى بأزمة الالجئني 

الفلسطينيني داخل وخارج فلسطني حيث يعاني منها 
الالجئون معاناة شديدة بسبب ظروفهم املعيشية الصعبة، 

تطل علينا نكبة الالجئني السوريني املتسبب فيها النظام 
البعثي الطائفي الرافض لإلصالحات السياسية التي يطالب 
بها الشعب السوري واملصّر على إخضاع الشعب السوري 

بالقوة وإن أدى ذلك إلى تدمير سورية وتفريغها من 
سكانها، حيث وصل عدد املهجرين السوريني داخل سورية 

وخارجها إلى ما يقرب من 12 مليونا حتّمل اجلزء األكبر 
منهم تركيا واألردن ولبنان وبعض الدول العربية. 
ولوال مشاهد املآسي التي عرضتها وسائل اإلعالم 

األوروبية عن رحلة عبور الالجئني البحر املتوسط إلى 
أوروبا وفضائح املواقف األوروبية السلبية جتاه الالجئني 

الفارين من بطش النظام السوري ملا أدرك العالم حقيقة 
أزمة الالجئني السوريني، األمر الذي دفع باحلكومة 

األملانية واحلكومة الفرنسية واضطرهما إلى إعادة النظر 
في مواقفهما والقبول باستقبال الالجئني السوريني على 

أراضيهما والضغط على احلكومات األوروبية املمتنعة 
بقبول الالجئني وفق صيغة حصصية، وهو موقف تشكر 
عليه املستشارة ميركل حيث اعتبرت ذلك واجبا إنسانيا 
يتماشى مع القيم األوروبية، وهي وإن كانت قد طالبت 

مبالحقة املهربني الذين ساهموا بخلق مثل هذه األزمة في 
االحتاد األوروبي، إال أن حل مثل هذه األزمة اإلنسانية 

يتطلب وقف جرائم النظام السوري املسبب الرئيسي لهذه 
املأساة واعتباره مجرم حرب مطلوبا للعدالة الدولية كسلفه 

الصربي سلوبودان ميلوسوڤيتش. 
> > >

مظاهرات »طلعت ريحتكم« في لبنان ال ترقى إلى املأمول، 
ألن احملرك الرئيسي لها هو تفاقم مشكلة النفايات وليس 
تفاقم املشكلة السياسية التي حولت لبنان إلى بلد مشلول 

حيث ال رئيس وال حكومة يستطيعان القيام بواجباتهما وال 
جيش يستطيع التصدي للميليشيات املسلحة.

> > >
»خلية العبدلي« قد ال تكون الوحيدة النائمة في بلدنا مما 

يستدعي احلذر وبذل أقصى اجلهود للكشف عن باقي 
اخلاليا النائمة وتفكيكها. وهذا دليل فاضح على النوايا 
السيئة التي يخفيها النظام اإليراني وعناصر ما يسمى 
بحزب اهلل ضد الشعب الكويتي ودول اخلليج والدول 

العربية.
> > >

رمبا تستعيد الدولة أموالها التي استولى عليها املسؤولون 
الفاسدون إذا أقر مشروع قانون املصاحلة االقتصادية 

املالية الذي قدمته احلكومة التونسية حيث مينح القانون 
املستولني على املال العام حصانة ضد املالحقة القانونية 

إذا ما سلموا أموال الدولة التي استولوا عليها، لكنه يضع 
احلكومة في موضع الضعيف غير القادر على مواجهة 

الفساد ويشجع على انتشاره أكثر.

أصبح غالء األسعار حقيقة واقعية وقضية شغلت الرأي 
العام، في حديث الدواوين تكاد تكون قضية ارتفاع األسعار 

محل نقاش موسع بشكل دوري، والكل يدلي بدلوه، فمع 
كل موسم يدخل رب األسرة في دوامة الصرف العالي 

من امليزانية احملدودة، واآلن موسم املدارس على األبواب، 
وكثير من األسواق واملجمعات التجارية واجلمعيات 

التعاونية تسوق بضائعها بكل سرعة وسهولة الستغالل 
الناس في هذا املوسم، ووزارة التجارة يبدو انها غافلة او 

نائمة عن تلك األسعار اجلنونية، إدارة حماية املستهلك 
والتي يفترض ان تكون مبنزلة خط الدفاع األول حلماية 
االفراد من جشع بعض التجار والبائعني ممن يتالعبون 
بالسلع واالسعار ولكن الحترك ساكنا، هناك العديد من 

احملالت ترفع األسعار بعيدا عن الرقابة، ومن خالل القيام 
بجوالت على املجمعات التجارية واالسواق واجلمعيات 

التعاونية في جميع مناطق الكويت، ترى األهواء تتداخل 
في وضع قوائم األسعار اجلنونية والتالعب فيها، ولألسف 
ال حسيب وال رقيب، لم يعد األمر مرتبطا مبكان السوق أو 

موقعه، بل أصبحت االسواق الشعبية تقدم السلعة بسعر 
السلعة نفسها التي تتوافر في االسواق الراقية، واألمر 
كذلك ينسحب على تفاوت األسعار في بعض اجلمعيات 

التعاونية بالنسبة ألغلب املنتجات مثل اللحوم واخلضراوات 
والفاكهة واحللويات وغيرها وهو األمر املستغرب بحق. قبل 

فترة بسيطة شاهدنا جناح حملة »خلوها تخيس« ملقاطعة 
االسماك ورضوخ جتار االسماك للضغط الشعبي في خفض 

االسعار مبا كانت نتائجها ايجابية، من وجهة نظري يجب 
ان تليها حمالت اخرى تبدأ في تخفيض االسعار اجلنونية، 
وعلى املواطنني الضغط على حكومتنا املوقرة حتى ترضخ 
وتصدر قرارات تلزم التجار بتحديد االسعار وعدم زيادة 

سعر اي سلعة ووضع حد أعلى لالسعار ال يجوز جتاوزه إال 
بشروط.

»زبدة الحچي«

على وزارة التجارة ان يكون لها دور واضح وفعال في 
مراقبة ومحاسبة كل من يتالعب باألسعار والسلع، ومن 
جهة اخرى على احتاد اجلمعيات التعاونية ان يدافع عن 

املستهلك واملساهم، وان يكون له دور واضح في احلّد من 
ارتفاع األسعار، ألن حاجة التجار وترويج اغلب بضائعهم 

ال ميكن ان تكون اال من خالل اجلمعيات التعاونية، ونطالب 
احتاد اجلمعيات مبراجعة األسعار مراجعة دورية حتى 

اليكون هناك اي تالعب باألسعار ويكون املواطن ضحية 
لألسعار.

اللهم احفظ الكويت وشعبها من كل مكروه.

@mkmalyaseen
alyaseen86@hotmail.com

سلطان إبراهيم الخلف

محمد خالد الياسين

مأساة
الالجئني السوريني

جنون
األسعار

فكرة

زبدة احلچي

www.salahsayer.com
@salah_sayer

صالح الساير 
التصورات الوطنية املثالية تنطوي 
على أضرار تفوق الفوائد املرجوة 
من تلك املثاليات وتصوير الوطنية 

على أنها الهواء الذي يستنشقه 
اجلميع، وأن املواطنني جميعهم 
مالئكة. كمثل قولنا عن الغزو 

العراقي »إن صدام لم يجد كويتيا 
واحدا يتعاون معه«! وذلك أمر 

يجافي احلقيقة كما يجافي طبيعة 
البشر، فالكويتيون أناس يجري 
عليهم ما يجري على الناس من 

ضعف وقوة.
> > >

ليس الكويتيون استثناء عن 
سائر البشر، ففيهم األمني املأمون 

وفيهم اللئيم الزنيم، ومنهم الوفي 
املخلص ومنهم اجلاحد اخلوان 
اخلسيس، وكما سائر شعوب 
األرض جند أن األغلبية الغالبة 

من املواطنني يخلصون ألوطانهم 
ويفدونها بأرواحهم. ورغم هذه 
األكثرية اإليجابية فإنها ال متنع 

ظهور فئات حقيرة ضالة من 
سائر الشرائح تعرضت أمخاخها 

للتشويش، فأمسى أفرادها أدوات 
شر طيعة في قبضة الشيطان 

يحولهم إلى خناجر تطعن خاصرة 
الوطن.

> > >
تقدمي الصور الوردية عن الناس 

والوطن أضحى من األساليب 
اإلعالمية العتيقة التي ما عادت 

تتناسب وطبيعة هذا العصر 
الواضح الصريح. لذلك ينبغي 

على املنصات اإلعالمية االمتناع 
عن ترويج املثاليات الوطنية التي 

ال يصدقها أحد. فالكويتيون 
)مبختلف مشاربهم( بشر يخطئون 

ويصيبون، أكثرهم أهل خير 
ووفاء ووالء للوطن، وندرة 

نادرة منهم يشكلون حفنة شر 
وفسوق باعوا ضمائرهم للجماعات 

اإلرهابية على اختالف راياتها، 
»سوداء« أو »صفراء« أو غيرهما. 
فقد تعددت األلوان والشر واحد.
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