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رمضانية
إعداد: ضاري المطيري

كيف بدأت فكرة موضوع رسالتكم؟
كنت في إطار اإلعداد لرسالة املاجستير فقدت 
بعض العناوين فاعتذرت اللجنة املختصة فأشار 
علي مدير برنامج املاجس���تير بعمل موضوع 
جديد يبحث في املعامالت املالية املعاصرة أو في 
البورصة، فوقع في نفسي هذا العنوان »التدليس 

في البورصة صوره وأحكامه«.
ما الذي أثار إعجابك بهذا االختيار، وهل سبقك 

أحد إليه؟ 
أنا أحب التجديد ويعجبني أن أجد االحكام 
الشرعية تتناول مثل هذه املسائل النازلة، ولم 
أجد من س���بقني لهذا البحث، مع أن معلومات 

البحث منثورة في عدد من املصادر.
عن��وان رس��التكم »التدلي��س ف��ي البورصة« 
جمعت فيه كلمة قدمية عربية مع كلمة حديثة غير 

عربية؟
التدليس هو إخفاء العيب األس���واق املالية 
واس���تطيع أق���ول ان كلم���ة بورص���ة صارت 

عربية.

أهمية الموضوع

إذن ما أهمية البحث؟
أهميته بالغة جدا حيث انه بني أحكاما تخفى 
على عامة املتداولني في البورصة، وسيستفيد 

من البحث أصناف كثيرة من الناس. 
ظهرت اعتراضات من جلنه املناقشة كما ذكرت 
حول بع��ض الصور الت��ي احتوتها الرس��الة فما 

السبب؟
جلنة املناقشة من أساتذة فضالء أحترم وجهات 
نظرهم، والتى أغلبها في أمور شكلية، وقد أبدوها 

بأدب وحسن خلق فلهم جزيل الشكر.
ماذا يناقش البحث؟ 

يناقش صور التدليس وإخفاء عيوب األسهم 
التي تباع وتش���ترى وهل هذا جائز أم محرم؟ 
مع تفصيل صور التدليس والتى وقع فيها أكثر 

املتعاملني في البورصة ولألسف. 
ما آراء الذين س��معوا عن البحث والذين منهم 

مختصون بالبورصة؟ 
كل من س���مع بهذا البحث أثنى عليه خيرا، 
وخاصة ممن ميارسون التداول ألنهم ذاقوا لظى 

التدليس.
هل ترى أن بورصة الكويت فيها تالعب؟

توجد نس���بة عالية من التالعب في بورصة 
الكويت بدليل أنك جتد أسهما مرتفعة والشركة 
خاسرة، وأس���هما تنزل جدا والشركة قد شقت 

طريقها في الربح.
ما رأيك بقانون بورصة الكويت؟

قانون الكويت جيد باجلمل���ة لكنه يحتاج 
لبعض التعديالت وتشديد الرقابة على األسعار 
حي���ث يحصل تالعب كبي���ر وبصورة تخالف 

القانون ويروح ضحيتها خلق كثير.

صور التدليس

ما أبرز صور التدليس التي تناولها؟ 
تناولت 13 ص���ورة من صور التدليس ومن 
أبرزها املضاربة الوهمية، ونشر األخبار الكاذبة، 
وفتح عدة حسابات لتنشيط التعامل على سهم 

معني، والصدمات السعرية..الخ.
م��اذا تقول ملن يقول ال تدخلوا احلالل واحلرام 

في كل شيء؟
نعم أقول إن احل���الل واحلرام داخل في كل 
حياتنا، واهلل خالقنا ولم يتركنا همال بل جعل لنا 
شريعة سمحة ال يظلم فيها البائع وال املشترى 
وال احلاكم وال احملكوم بل حتى املجرم ال يعاقب 

بأكثر من جرميته.
أبرز الصعوبات التي واجهتها؟

قلة املصادر، دقة املوضوع، الصورة التي أريد 
إخراج البحث عليها كانت مثالية، قلة الباحثني 

واملختصني في هذا النوع من األبحاث.

المستفيدون من الدراسة

هل ترى أن هذا البحث يقدم شيئا جديدا؟
ال أزعم أن البحث عالي املستوى، ولكني أطمح 
أن يقدم شيئا متميزا، وفي ظني أن املستفيدين 
من البحث فئتان، األولى صغار املتعاملني الذي 
وقعوا ضحية للتدليس، والثانية الصفوة من 
التجار الذين يرغبون في احلالل ويستخدمون 
التدليس ظنا منهم أن هذا شطارة في التجارة.

موضوع البحث دسم ويصلح ملرحلة الدكتوراه 
فلماذا جعلته في املاجستير؟ 

هذا صحيح وقد وجدت بعض املصادر تكلمت 
على ثالث صور لتدل���ي في مجلد كامل، مع أن 
بحثي شمل أكثر من 13 صورة، وعسى أن تكرهوا 

شيئا وهو خير لكم. 
ه��ل وج��دت دعما م��ن جامع��ه الكوي��ت او 

البورصة؟
كنت أمتنى لو أنها كانت أكثر تعاونا ودعما 
للباحثني، وال أغفل حق اإلداريني، لكن كان بودي 
أن ألقى الدعم املادي واملعنوي، إذ كان يفترض 
أن توفر اجلامعة خدمات للباحثني أكثر وأرقى 

من وضعها احلالي. 
ما أنواع املصادر التي اعتمدت عليها؟

هذه من جملة املصاعب حيث املصادر منها 
ما هو الكتب القدمية األصلية، ومنها ما هو من 
الكتب اجلديدة في االقتصاد اإلس���المي وهى ال 
تتكلم مباش���رة عن املوضوع ولكني اجد نتفا 

من العل���م وأصول املس���ائل، وكتب أخرى في 
االقتص���اد البحث، وكل هذه املكتب مبعثرة في 

عدد من املكتبات.
هل قمت بزيارة ميدانية والتطبيق على بورصة 

الكويت؟
نعم، قمت بعدة زيارات للبورصة والتقيت 
بعدد من املس���ؤولني واملستشارين القانونيني 
وحرصت قدر اإلمكان على أن أضع مطلبا في كل 
صورة من صور التدليس ألبني وجود التدليس 

في بورصة الكويت من عدمه.

مخرجات كلية الشريعة

ماذا تقول ملن يرى عدم احلاجة إلى وجود كلية 
الشرعية وأن خريجي الش��ريعة لن يقدموا شيئا 

للمجتمع؟
هذا الكالم مخالف للواقع، وبعيد عن الصواب، 
وأنا أنوي جعل رسالتي للدكتوراه حول موضوع 
مخرجات كلية الشريعة وكيفية االستفادة منها 
وأثر ذلك في تقدم االقتصاد والسياسة واالجتماع، 
والذي أراه أن كل وزارة من وزارات الدولة بحاجة 
ماسة لوجود خريجي الشريعة فإننا مسلمون 
واإلسالم هو االستسالم هلل بالتوحيد واالنقياد 
بالطاعة وتطبيق اإلسالم بال غلو وتطرف وبال 
تفريط وتساهل، ال يكون إال باشراف أناس من 
أهل العلم، ومن أسباب انتشار الرشوة وكثير 
من اشكال الفساد اإلداري ضعف الوعي بحرمة 
هذه األش���ياء وكونها من أسباب الهالك ومحق 
البرك���ة، والتجار بحاجة إلى علماء الش���ريعة 
وهذا من أس���باب البركة في جتارتهم، وقد جاء 
في احلديث النبوي الش���ريف »وإن كذبا وكتما 
محقت بركة بيعهما« إذن بتطبيق الشريعة تنزل 

البركة وباهمالها متحق البركة.

إن العمل في مجال اإلعالم النافع، من متطلبات أمتنا امللحة 
ف���ي هذا العصر الذي كثرت فيه وس���ائل اإلعالم من مس���موع 
ومكتوب ومرئي، على اختالف توجهاتها، وتش���عبت فيه طرق 
املعرفة، وكثير منها ضار باألفراد واألسر واملجتمعات والدول، 
ولعل أهم ما يس���عى اليه الداعية املسلم، والصحافي املتمسك 
بدينه، واملذيع أو مقدم البرامج، هو بناء الشخصية اإلسالمية 
املتوازنة، املبنية على عقيدة اإلسالم الصحيحة، ومبادئه وقيمه 
العظيمة، وتكوين املجتمع اإلس���المي املتماس���ك املتكافل. ولو 
رجعنا إلى س���يرة الرسول ژ العطرة، جند أنه ژ اعتمد على 
وس���ائل الدعوة املتاحة في عصره كله���ا تقريبا، منها االتصال 
الشخصي وهي أكثر وس���ائله، إذ هي املتوافرة آنذاك بسهولة، 
ولذلك كانت أولى الوس���ائل اإلعالمية التي استعملها الرسول 
ژ في نش���ر دعوته، وبناء املجتمع املسلم املتماسك واملتكافل، 

خصوصا في املدينة النبوية.
وكان املسجد هو املنبر اإلعالمي األول، إذ كان املسجد مصدر 
التوجيه الروحي واملادي للمسلمني، فهو مكان العبادة، وهو محل 
فريضة الصالة وصفوفها، ومدرسة العلم. وقد استخدم املسجد 
في عهده ژ أيضا كدار للشورى، ومقر للقيادة واحلكم، والدعوة 
واإلرشاد والتوجيه، واستقبال الوفود والضيوف، وهذه كلها تعد 

من العملية اإلعالمية والعالقات العامة.
ومن تلك الوس����ائل التي اعتمدها رس����ول اهلل ژ في دعوته 
املباركة: بعث الرسل والرسائل إلى األمراء وامللوك، وهذه عملية 
إعالمية واسعة النطاق، وكذلك استقباله صلى اهلل عليه وسلم 
للرسل والوفود والبعثات من الرؤساء واألمراء، وهي من مظاهر 

النشاط اإلعالمي، واالتصال الشخصي.
ونرى أن من أهم أعمال اإلعالم اإلسالمي ما يلي:

أوال: ترس����يخ العقيدة اإلس����المية: فأول ما يجب أن يقوم به 
اإلعالم الهادف هو ترسيخ مبادئ العقيدة االسالمية والتوحيد في 
نفوس املس����لمني، وبيان األركان األساسية لإلميان، والتي تقوي 
الدافع اإلمياني لألمة، والذي يحمي من الوهن والضعف أمام مكر 
األعداء الذين يتربصون باألمة الدوائر، ولهذا البد من صياغة 
هذا اإلعالم ك����ي يكون إعالما منضبطا بح����دود التوحيد، 
وتوضيح املفاهيم الصحيحة لإلس����الم احلق، ويحذر 

من الشركيات والكفريات احملبطة لألعمال.
ثانيا: املساهمة في صبغ املجتمع اإلسالمي 
بالصبغة اإلسالمية: وذلك بعرض اإلسالم 
الكامل، فهو دين ش����امل للدنيا واآلخرة، 
كل ال يتجزأ.. وبيان عقيدته وشرائعه 
وعبادات����ه، وآدابه وأخالقه، وأحوال 
الفرد فيه واملجتمع، فالكل ينبغي أن 

تظله مظلة اإلسالم، وأن يصطبغ بصبغتها، وشرح ذلك وبيانه 
وتوضيح����ه، والتحذير من العقائد والعبادات والعادات الغريبة 
والشاذة، هي مهمة اإلعالم اإلسالمي الهادف املفيد، سواء املقروء 

منه أو املرئي أو املسموع.
ثالثا: الس����عي إلى حتقيق وحدة األمة اإلسالمية: فال شك أن 
السعي في وحدة األمة اإلسالمية مشروع كبير وعظيم، ويحتاج إلى 
مؤسسات وحكومات وجمعيات، كي تستطيع أن تقوم به أو بجزء 
منه، ولعل اإلعالم اإلسالمي الهادف يستطيع أن يساعد ويساهم 
في بناء هذا املش����روع الضخم، فيبني اآليات واألحاديث الداعية 
إلى االجتماع ونبذ التفرق، ويحذر من العصبيات والعنصريات، 

والدعوات القومية واإلقليمية املفتتة ألمة اإلسالم الواحدة.
رابع����ا: االهتمام بقضايا األمة الراهن����ة: وذلك بتنبيه الناس 
وتوجيههم نحو قضايا األمة الكبرى، واملتعلقة مبصيرها ووجودها 
وبقائها حية، ومش����اكلها االجتماعية، واالقتصادية والسياسية، 
وترتيب أولوياتها، بالبدء باألهم فاملهم، والبعد عن توافه األمور 
وسفاسفها، واإلغراق في اللهو، حتقيقا للمصالح الشرعية الدينية 
والدنيوية للجميع بشكل مدروس وبناء وهادف، وهذه وظيفة من 
وظائ����ف االعالم اليوم، ويكون ذلك بالتركيز على إحياء العقيدة 
اإلسالمية الصحيحة في نفوس املسلمني، الن العقيدة هي الرابطة 
األساس����ية التي جتمع األمة وتوحدها، ولم تفترق هذه األمة إال 
بعد أن متكن األعداء من عقيدتها، فش����وهوها وغيروها وبدلوها 
في نفوس املسلمني، فحل اخلصام والشقاق، محل األلفة واحملبة، 
وهذا ما حذرنا منه القرآن الكرمي حيث يقول تعالى: )واعتصموا 
بحبل اهلل جميع����ا وال تفرقوا واذكروا نعمة اهلل عليكم إذ كنتم 
أعداء فألف بني قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا 

حفرة من النار فأنقذكم منها(.
خامس����ا: التوجيه التربوي والتثقيفي: فالبد أن يكون اإلعالم 
اإلس����المي مؤسسة علمية وثقافية متكاملة، تبني املسلم املتعلم 
واملثقف، وتوسع قدراته الذهنية والعلمية والفنية وتطورها، من 
خالل املادة الثقافية والعلمية املقدمة، واحلوار املوضوعي والتربوي 
املعروض، وعبر التحقيقات واللقاءات الهادفة والبناءة، التي تبني 

الوعي الديني الشرعي، واالجتماعي والسياسي واالقتصادي.
سادس����ا: االهتمام بالطاقات لدى األمة املس����لمة: أي االهتمام 
بالقدرات البشرية، والطاقات الشبابية، واملواهب الفنية لدى القراء 
والكتاب واملش����اهدين، وتنميتها وتوجيهها الوجهة الصحيحة، 
واالستفادة منها في مجال الدعوة واإلعالم واإلرشاد ألن االهتمام 
بهذه الطاقات والقدرات البش����رية والفنية عبر وس����ائل اإلعالم 
والدعوة، وتدريبها وتوجيهها، يعني املجتمع املسلم على النهوض 
من اجلهل والضالل، والتخلف عن ركب األمم، ويساعده على النمو 

والتطور نحو األفضل واألحسن، والقوة واملجد والرفعة.

بقلم: د.محمد النجدي

 »مصحف ثالثي األبعاد«المطلوب من اإلعالم

طالب الباحث الش��رعي ثامر العجمي بتعديل قانون بورصة الكويت وتش��ديد الرقابة على األس��عار ومحاربة التدليس بأنواعه، الفتا إلى أن نس��بة 
التالعب في البورصة مرتفعة جدا بدليل وجود أس��هم ش��ركة مرتفعة رغم خسارتها في الواقع، وأخرى أسهمها منخفضة جدا رغم أنها جتني األرباح 
الضخمة. وأكد العجمي حاجة وزارات الدولة لوجود خريجي كلية الش��ريعة والدراس��ات اإلسالمية لضمان موافقة أعمالنا ألوامر اهلل تعالى، وأضاف أن 
الش��ريعة اإلس��المية تدخل في جميع شؤون احلياة مبا فيها أمور البيع والشراء، مشيرا إلى أن أسباب انتشار الرشوة والفساد اإلداري ضعف الوعي 

بحرمة هذه األشياء وكونها من أسباب الهالك ومحق البركة.
»األنب��اء« التقت العجمي لتحاوره حول رس��الته للماجس��تير التي كانت بعنوان »التدليس في البورصة ص��وره وأحكامه«، والتي ناقش فيها صور 
التدليس في البورصة وإخفاء عيوب األس��هم التي تباع وتش��ترى، وهل هذا التدليس جائز أم محرم؟ مع تفصيل صور التدليس التي وقع فيها أكثر 
املتعاملني في البورصة كاملضاربة الوهمية، ونش��ر األخبار الكاذبة، وفتح عدة حس��ابات لتنش��يط التعامل على سهم معني، والصدمات السعرية، وفيما 

يلي تفاصيل احلوار:

العجمي: قانون بورصة الكويت يحتاج إلى تعديالت 
لتشديد الرقابة على األسعار ومحاربة التدليس بأنواعه

برجميات إسالمية 

 http://rapidshare.com/files/120728934/quran3d.rar

أكد أن الشريعة اإلسالمية تدخل في جميع شؤون الحياة بما فيها أمور البيع والشراء

شهر رمضان شهر القرآن وزيادة 
اإلميان، شهر تصفد فيه مردة الشياطني 
وتغلق فيه أب�واب النيران وتفتح فيه 
أبواب اجلنان، شهر يرجو فيه كل مسلم 
أن ُيختم له فيه بالتوبة والغفران والعتق 
من النيران، وأن يدخل اجلنة من باب 

الصائمني باب الريان.
»األنباء« كما عودتكم في كل عام 
تعرض اجلديد واملفيد في شهر رمضان 
شهر القرآن، من خالل تقدمي سلسلة 
لقاءات »رس�ائل ومؤلفات ش�رعية« 
تس�تعرض موضوع الكتاب ومحتواه 
وسبب تأليفه وأهم ما جاء فيه، باإلضافة 
الى سلسلة مقاالت »ذكرى للمؤمنني« 
التي خطتها أقالم دعاة وطلبة علم، كما 
لن ننسى تسليط الضوء على اجلانب 
التقني واإللكتروني عبر عرض أهم وأنفع 
البرامج اإلسالمية ألجهزة الكمبيوتر 

والهاتف النقال وغيره.

رسائل 
ومؤلفات 

شرعية

البرنامج الذي نستعرضه هذا اليوم من اجمل 
البرام����ج ان لم يكن اجمله����ا على اإلطالق، ألنه 
متعلق بالقرآن الك����رمي الذي هو كالم اهلل، فهو 
برنامج يحوي املصح����ف املطهر بطريقة فريدة 
ومتميزة جدا، حيث ميكن تصفحه وكأنه كتاب 
حقيقي ملموس، فهو يستعرضه بنظام الثالثة 

أبعاد )3D( بشكل متقن جدا.
يتميز البرنامج عن غي����ره باجلودة العالية 
للصورة، ودقة احملاكاة الواقعية حلركة تغيير 
الصفحات، والتحكم التام بزوايا الرؤية الكاملة 
والتامة، عالوة على إمكانية تغيير حجم الصورة 

ودقة الوضوح، وسهولة الوصول والبحث عن 
السورة والصفحة واجلزء.

كيفية تنزيل البرنامج

أما عملية تنصيب البرنامج فسهلة جدا، فليس 
عليك سوى أن تنزل البرنامج من الرابط التالي 
quran3d./120728934/http://rapidshare.com/files«

rar«، الذي ال يتجاوز حجمه 42 ميجا بايت، علما 
أن حتميل البرنامج باملجان.

ث����م تف����ك الضغ����ط ع����ن طري����ق برنامج 
.»winrar«

ذكرى للمؤمنني




