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نحت الدول العربية نحو 
ال���دول األوربي���ة والغربية 
واقتبست منها أغلب القوانني 
الوضعي���ة بس���ائر فروعها 
وأقسامها... والختالف البيئة 
االجتماعية والدينية والثقافية 
بني تلك البالد وبالدنا العربية 
جند أحيانا عدم مالءمة تطبيق 
الغربية  التشريعات  بعض 
أراض���ي دولنا  األصل على 
العربية، وأحيانا أخرى جند 
مخالفة صريحة في تطبيق 
تلك التش���ريعات مع أحكام 

شريعتنا الغراء. 
 وملا كانت دولنا العربية 

درجت ومنذ زمن بعيد يتجاوز املائة عام، على 
العمل بالتشريعات الغربية الغريبة في بعض 
قواعدها على عاداتنا ومجتمعنا وقيمنا وديننا.. 
وكان من الصعب العدول مرة واحدة عن العمل 
بتل���ك القوانني.. لذا فاألفضل أن يكون التحول 
تدريجيا باس���تئصال ما يخال���ف في جوهره 
الشريعة اإلس���المية وسن ما يتفق معها.. كما 
انه ال ضير من اإلبقاء على أي قاعدة ال تخالف 
جوهر التشريع اإللهي الذي اعتبره املشرع في 
غالب الدول العربية مصدرا رئيسيا للتشريع 
بل اعتبره أحيانا املصدر الرئيس���ي للتشريع 

وليس مجرد مصدر للتشريع. 
فعلى س���بيل املثال عقوب���ة اإلعدام جعلها 
الش���ارع احلكيم عقابا لبعض اجلرائم كالقتل 
العمد واملرتد وذلك وفق قول رس���ولنا الكرمي 
ژ: »ال يحل دم امرئ مس���لم شهد أن ال إله إال 
اهلل وأن محم���دا رس���ول اهلل إال بإحدى ثالث 
النفس بالنف���س والثيب الزاني والتارك لدينه 

املفارق للجماعة«. 
وبالنس���بة جلرمية القتل وضع لها املشرع 
الوضعي عقوبة اإلعدام مل���ا لهذه اجلرمية من 
اعتداء على احلق في احلياة الذي صانته العناية 
اإللهية ومنعت االعتداء عليه إال باحلق وملا فيه 
من االعتداء على أمن املجتمع وسالمته باستئصال 
عضو منه دون ذنب أو دون وجه حق، وحسنا 

فعل املشرع باقتدائه بالشريعة اإلسالمية. 
 ولكن كان أولى به أن يطبق نفس العقوبة 
على من يرتكب جرمي���ة الردة فيعاقب بنفس 
العقوبة التي قررها احلق جل ش���أنه ويطبقها 

على الزاني احملصن املتزوج 
الذي  الفحش���اء  ومي���ارس 
ينتهك بفعلته حرمة األعراض 
ويعتدي على حد من حدود 
اهلل.. فما الذي يضير املشرع 
من تطبيق تلك العقوبة على 

احلاالت السابقة؟! 
 ألم يكن اخلير كل اخلير 
في س���ن تلك العقوبة لهذه 
اجلرائ���م، ألم يفك���ر الزاني 
الذي أنعم اهلل عليه بنعمة 
ال���زواج قب���ل أن يقدم على 
فعلته وينتهك ما ستره اهلل 
ويتعدى على احلرمات ويهدم 

األسر. 
ومن يهزأ باإلسالم ويترك النور إلى الظالم 
ويهزأ بأحكام املولى جل ش���أنه.. أال يستحق 

استئصاله من املجتمع؟!
هذه دعوة نوجهها ونناشد من ورائها املشرع 
العربي في سائر بالدنا العربية أن يحاول التقريب 
بني أحكام اهلل وما وضعته شريعة األرض إلى 
أن يصل إلى احملاذاة ويصل إلى نقطة االلتماس.. 
أناشد من يعمل بالتشريع من أعضاء البرملانات 
العربية وأناشد احلكومات التي تتحكم في سن 
التشريعات والقوانني الوضعية أن تبدأ تدريجيا 
باعمال القاعدة الدستورية املنصوص عليها في 
أغلبية دس���اتيرنا وهي أن الشريعة اإلسالمية 
مصدر رئيسي للتش���ريع أو املصدر الرئيسي 
للتشريع.. بأن تنتش���لها من اإلهمال إلى حيز 
اإلعمال ألن ال���كالم في هذا املوضوع صار أمرا 
ضروريا، ومبدأ العقاب أصبح اكثر احلاحا، ان 
االقتداء في القوانني الغربية كانت في الس���ابق 
ض���رورة ألن احلياة في الدول العربية توقفت 
عند مبدأ االكتفاء بينما الغرب استمر مع التطور، 
وهانحن نعود من جديد لندك حصون التطور 
ومنتلك في دولنا العربية من الطاقات التي تؤهلنا 
الى أن نعود الى املق���ود، كل ما ينقصنا الثقة 
بالنفس، كل ما ينقصنا احلزم واالرادة والتفكير 
في املستقبل، مستقبل األجيال والعودة ومن دون 
شك الى ديننا احلنيف، ودستورنا الذي وضعه 
لنا ه���ذا الدين ولم يترك صغيرة وال كبيرة اال 
تطرق اليها، ندعو شبابنا وشاباتنا الى السير 
قدما، الن األتكال في املس���تقبل سيكون عليهم 

من بعد التوكل على اهلل. 

بعد فشل ديوان الخدمة المدنية والفتوى والتشريع في تحديد انتقالهم

»الكويتية« بصدد رفع كتاب إلى مجلس الوزراء
لحسم انتقال موظفي المؤسسة لجهات حكومية

الشركة ستزود مصفاة تابعة لـ »أرامكو« بالهيدروجين

1.33 مليار دوالر حجم إنفاق األسر 
السعودية في أيام العيد

أكد  الرياض � يو.بي.آي: 
إنفاق  رجال أعمال أن حجم 
األسر السعودية خالل موسم 
العيد ارتفع إلى خمسة مليارات 
ريال )1.33 مليار دوالر( بزيادة 
30% عن الع���ام املاضي، كما 
سجلت مبيعات قطاع التجزئة 
في مكة املكرمة ومدينة جدة 
14 مليار ريال وأوضح نائب 
الغرفة  إدارة  رئيس مجلس 
التجارية � الصناعية في جدة 
مازن بترجي ف���ي تصريح 
صحافي أن حجم إنفاق األسر 
السعودية خالل موسم العيد 
إلى خمس���ة  ارتفع  اجلاري 
مليارات ريال بزيادة تتجاوز 
20% في معدالت اإلنفاق عن 

العام املاضي.
وأضاف بترجي »سجلت 
حركة البيع والشراء في قطاع 
التجزئة خالل شهر رمضان 
وموسم العيد نشاطا ملحوظا 
وجتاوزت املبيعات في قطاع 

التجزئة 14 مليار ريال في مكة 
املكرمة ومحافظة جدة«.

وأوض���ح نائ���ب رئيس 
مجلس إدارة الغرفة التجارية 
� الصناعية في جدة أن الزيادة 
أع���داد املعتمرين خالل  في 
موسم رمضان اجلاري التي 
بلغت 500 ألف معتمر أسهمت 
النشاط واحلركة  في زيادة 
التجارية في الفنادق واملطاعم 

واملراكز التجارية.
من جهته أكد رجل األعمال 
ورئيس مجلس إدارة الكابلي 
واص���ف كابل���ي إن معدالت 
اإلنفاق لألس���ر الس���عودية 
خالل العي���د ارتفعت بنحو 
أربعة  أكثر م���ن  إل���ى   %30
مليارات ريال. وأشار كابلي 
إلى أن تعويضات التوسعات 
حول احلرم املكي ساهمت في 
العقارية في  نشاط احلركة 
الڤلل  املنتجعات واستئجار 
السكنية في املنتجعات وشمال 

جدة كذلك أسهمت في نشاط 
قطاع التمليك.

وأفاد بأن حركة املعتمرين 
التي وصلت إلى نحو أربعة 
ماليني معتمر والزيادة التي 
بلغت 500 أل���ف معتمر عن 
العام املاضي أسهمت في زيادة 
النشاط واحلركة االقتصادية 

عن العام املاضي.
وأوضح كابلي أن نس���بة 
اإلش���غال ف���ي املنتجع���ات 
والفن���ادق  الس���ياحية 
واالس���تراحات واملطاع���م 
ارتفعت إل���ى أكثر من %90 

خالل موسم العيد.
يشار إلى أن معدل النمو 
السكاني في السعودية يعد من 
معدالت النمو املرتفعة عامليا 
إذ بلغ 3.9% س���نويا إضافة 
الش���رائية حيث  القوة  إلى 
يتمتع االقتصاد الس���عودي 
مبتانة كبيرة في حركة البيع 

والشراء.

»إير ليكيد« الفرنسية تستثمر
 450 مليون دوالر في السعودية

باري���س � أ.ف.پ: تعت���زم »إي���ر ليكيد« 
الفرنس���ية، كبرى ش���ركات العالم للغازات 
الصناعية، استثمار 450 مليون دوالر لتزويد 
مصفاة جديدة للشركة السعودية »ارامكو« 
بالهيدروجني، وهذا يعد أكبر استثمار للمجموعة 

على اإلطالق.
وأوضحت الشركة ان »اير ليكيد السعودية« 
ستستثمر 450 مليون دوالر في وحدتني إلنتاج 
الهيدروجني بقدرة إجمالية 300 ألف متر مكعب 
طبيعي )وحدة قياس الغاز في ظروف طبيعية 

من احلرارة والضغط( في الساعة.
وستدخل هاتان الوحدتان حيز العمل في 
2014 وستغذيان املصفاة التي توقعت املجموعة 
الس���عودية »ارامكو« بناءها في مدينة ينبع 

على الساحل الغربي للمملكة.
وقال املدير الع���ام املنتدب ملجموعة »اير 
ليكيد« بيار دوفور إن األمر يتعلق باستثمار 
صناعي ه���و األكبر في تاريخ هذه املجموعة 

الذي يتعدى 100 سنة.
 وميتد العقد املبرم مع أرامكو السعودية 
على مدى عش���رين عاما في األساس، وميكن 

متديده إلى 30 عاما.
و»اير ليكيد السعودية« التي أنشئت في 
2008 مملوكة بنس���بة 55% ل���� »اير ليكيد«. 
ويعود باقي رأس���مال املجموعة إلى شركات 

س���عودية. وفور بدء عملها، ستقوم مصفاة 
»شركة البحر األحمر للتكرير« مبعاجلة 400 

ألف برميل من النفط اخلام في اليوم.
وس���يتم تغذية هذه املصفاة من حقول مت 
اكتشافها في شرق البالد ونفطها أكثر ثقال من 

النفط املستخرج في السعودية عموما.
وأوضح مدير »اير ليكيد« أن الهيدروجني 
يستخدم ملعاجلة هذا النفط الثقيل ولسحب 
الكبريت منه بطريقة تولد محروقات مطابقة 

للنظم املعتمدة.
وقال دوفور »إن ذلك يؤكد إستراتيجيتنا 
للتنمية في الش���رق األوسط والتي ستجعل 
منا الفاعل األكثر أهمية في الغازات الصناعية 

في هذه املنطقة«.
وفي النصف األول من العام 2010، سيمثل 
الشرق األوسط وإفريقيا 2% من رقم أعمال يبلغ 
5.7 مليارات يورو من نشاط »غاز وخدمات« 

)قرابة 90% من عائدات اير ليكيد(.
وإضافة إلى الس���عودية، ف���إن املجموعة 
الفرنسية متواجدة في مصر ولبنان والكويت 
وسلطنة عمان وس���ورية واإلمارات العربية 

املتحدة.
وتعتزم استثمار مليار دوالر في السنوات 
ال� 5 املقبلة بعدما استثمرت حوالي 500 مليون 

دوالر في الفترة من 2002 � 2009.

تجدد التفاؤل بجدوى االستثمار في الصين

الجوع يكَلّف الدول الفقيرة 350 مليار يورو سنويًا 
لن����دن � أ.ف.پ: أفاد تقرير ملنظمة »اكش����ن ايد« 
غير احلكومية نشر االثنني قبل أسبوع من قمة األمم 
املتح����دة حول التنمية في نيوي����ورك، بأن انعكاس 
سوء التغذية على الدول الفقيرة مقدر ب� 350 مليار 

يورو سنويا.
وميثل املبلغ 10 أضعاف األموال املطلوبة لتلبية اول 
»أهداف األلفية للتنمية« التي حددتها األمم املتحدة في 
عام 2000 وتهدف الى تقليص عدد األشخاص الذين 

يعانون من الفقر الى النصف بحلول 2015.
وس����تجتمع الدول األعضاء في األمم املتحدة في 
نيويورك م����ن 20 الى 22 اجل����اري لوضع حصيلة 
بالتقدم الذي مت إحرازه بالنسبة الى األهداف الثمانية 
احملددة في عام 2000. وبحسب منظمة »اكشن ايد«، 
فإن مبلغ 350 مليار يورو سنويا ميثل خسارة القدرة 
االقتصادية الناجمة عن سوء التغذية: وفيات مبكرة 
وقوى عامل����ة متدنية وأض����رار ال ميكن تعويضها 

يتحملها اطفال يعانون من سوء التغذية.
وبحسب التقرير، فان سوء التغذية املزمن يزداد 
عموما بنسبة 20% مقارنة بالعام 2000،  ووحدها 8 

دول من أصل مجموعة 28 دولة فقيرة متت مراجعة 
أوضاعها، تسلك الطريق الصحيح لبلوغ أهداف األلفية 
في عام 2015. حتى ان 12 دولة تتراجع مقارنة بهذه 
األهداف. واوضحت ميريديث الكس����ندر من منظمة 
»اكشن ايد«: »خالفا للوعود، فإن سدس البشرية ال 
يش����بع جوعه«. وأضافت »ومع ذلك، فإننا ننتج ما 
يكفي من الغذاء لكل الرجال والنساء واألطفال على 
الكرة األرضية. والسبب احلقيقي للجوع في العالم 

ليس نقص الغذاء وامنا نقص اإلرادة السياسية«.
وتأخذ املنظمة البرازيل مثاال على ذلك النها خفضت 
الى النص����ف عدد األطفال الذين يعانون من س����وء 

التغذية في اقل من عقد من الزمن.
وحضت املنظمة غير احلكومية الدول الغنية على 

تقدمي 16.8 مليار يورو ملكافحة اجلوع في العالم.
وكانت الدول الثمان����ي األكثر تطورا في العالم � 
الواليات املتحدة وبريطانيا وفرنسا وأملانيا واليابان 
والصني وايطاليا وكندا � تعهدت في يوليو 2009 أثناء 
قمتها في الكويال في وسط ايطاليا، بتقدمي نحو 20 

مليار دوالر على مدى 3 أعوام لألمن الغذائي.

أحمد يوسف
علمت »األنباء« من مصادرها ان مؤسس���ة اخلطوط اجلوية الكويتية 
بصدد رفع كتاب الى مجلس الوزراء لدراسة موقف العاملني في املؤسسة 
الذين يرغب���ون في االنتقال الى جهات حكومية أخرى، وذلك بعد انتهاء 

املهلة احملددة في تاريخ 2010/8/31.
وقالت املصادر انه التزال هناك إش���كاليات صعبة لم يوضحها قانون 
خصخصة املؤسسة بشأن انتقال العاملني الى جهات أخرى، خصوصا ان 
هناك العديد من االمتيازات التي يتمتع بها هؤالء املوظفون في املؤسسة وال 
يوجد مثلها في اي من مؤسسات الدولة، وهو األمر الذي يسبب ضغوطا 
على املوظفني جتعلهم ال يرغبون في االنتقال ألي من اجلهات احلكومية 

األخرى او االستقالة والتمتع باملكافآت املقررة لهم.
وأضافت املصادر ان بعض االمتيازات التي يتمتع بها موظفو »الكويتية« 

تتمثل في تذاكر طيران بقيمة تتجاوز ال� 10 آالف دينار سنويا باإلضافة 
الى نظام تأمني صحي خاص ال يتوافر في اي من مؤسسات الدولة.

وأشارت إلى ان ديوان اخلدمة املدنية والفتوى والتشريع لم يصال إلي 
أي حل قانوني في هذا الصدد، االمر الذي جعل املؤسسة تعمم كتبا على 

موظفيها بتأخير تقدمي طلبات االنتقال الى حني حسم املوضوع.
ولفتت الى ان الش���هر املاضي شهد اجتماعات عديدة وبصورة مكثفة 
من قبل املؤسس���ة إليجاد حلول إال انها لم تصل الى حل قانوني ملعاجلة 

أوضاع املوظفني.
وأكدت ان خطة خصخصة املؤسسة ماضية وفق اجلدول الزمني احملدد، 
حيث ان اللجنة املكلفة باخلصخصة من قبل الهيئة العامة لالستثمار، قد 
انتهت من تشكيل وتكليف جميع املكاتب االستشارية لالنتهاء من عملية 

التحويل في املوعد احملدد بتاريخ 2011/3/31.

»بنك أوف أميركا ميريل لينش«: األسواق الصاعدة في آسيا
تعزز مكانتها االستثمارية متقدمة على أسواق منطقة اليورو

رصد االستبيان الشهري ل�»بنك 
أوف أمي����ركا ميريل لينش« آراء 
مديري صناديق االس����تثمار عن 
شهر سبتمبر اجلاري، عن عودة 
املستثمرين من إجازاتهم الصيفية 
بعقلية دفاعية وآمال متجددة حول 

آفاق االقتصاد الصيني. 
وأوضح االستبيان أن مشاعر 
املستثمرين جتاه االقتصاد الصيني 
حتول����ت فجأة من التش����اؤم إلى 
التفاؤل في غضون ش����هر واحد 
فقط، فقد توقع 11% من املشاركني 
حتسن أداء االقتصاد الصيني خالل 
املقبلة، مما  الشهور االثني عشر 
يشكل حتوال إيجابيا بنسبة %30 
هو األكبر من نوعه منذ مايو 2009، 
في حني توق����ع 19% منهم تدهور 
االقتصاد الصيني في أغس����طس 
املنص����رم، وتوقع ذلك 39% منهم 

في يوليو املاضي.
وأكدت نتائج االس����تبيان أن 
22% من املستثمرين في مجموعة 
األسواق العاملية الصاعدة أفرطوا 
في االس����تثمار باألسهم الصينية 
في سبتمبر اجلاري، بينما كانت 
النسبة ضئيلة منهم في تخصيص 
األموال لالستثمار فيها في أغسطس 

املنصرم.
وحافظ����ت أس����واق مجموعة 
األس����واق العاملي����ة الصاعدة في 
آسيا على مكانتها بصفتها الوجهة 
اإلقليمية املفضلة لالستثمار في 

واحد، ان أسعار األسهم مقومة بأقل 
من قيمتها احلقيقية وأن السندات 

مقومة بأعلى مما تستحق.
القيمات  ب����ني  الفرق   وارتفع 
التقديرية ألسعار األسهم والسندات 
إلى أكثر من 100 نقطة للمرة األولى 
منذ أن انطالق االس����تبيان أوائل 
عام 2003، ويرى 38% من الذين مت 
استطالع آرائهم أن أسعار األسهم 
مقومة بأقل من قيمتها احلقيقية 
بينما يرى 68% منهم أن أس����عار 
السندات مقومة بأعلى مما تستحق، 
إال أن ذلك لم مينع مسؤولي توزيع 
األصول في صناديق االس����تثمار 
من تخفي����ف ضع����ف حيازاتهم 
من األص����ول ذات الدخل الثابت. 
وتفيد نتائج االس����تبيان أن %15 
من أولئك املس����تثمرين كانوا أقل 
استثمارا في السندات في سبتمبر، 
لكن بانخفاض ملحوظ عن نسبة 
23% منهم كانوا أقل استثمارا في 

السندات في أغسطس املاضي.
من ناحية أخرى، حتول الكثير 
من املش����اركني في االستبيان إلى 
تعزيز استثماراتهم النقدية بقوة، 
حي����ث كان 20% منه����م مفرطني 
باالس����تثمار في األصول النقدية 
في سبتمبر، أي ضعف نسبتهم في 
أغسطس املنصرم، وارتفع متوسط 
األرصدة النقدية إلى 4% من إجمالي 
أصول احملافظ االستثمارية، من 

3.8% في أغسطس.

األس����هم، وعززت بالتالي تقدمها 
في هذا املجال على أسواق منطقة 
اليورو، واتسم موقف املستثمرين 
باحليادية إلى حد كبير إزاء األسهم 
األميركية واألوروبية والبريطانية، 
مع تزايد تش����اؤمهم إزاء األسهم 

اليابانية.
وفي س����ياق تعليقه على هذه 
التط����ورات، قال رئي����س دائرة 
استراتيجية األسهم األوروبية في 
ش����ركة »بنك أوف أميركا ميريل 
العاملية، جاري  لينش« للبحوث 
بيكر: »رغم تراجع االستعداد لتحمل 

املخاطر، يعتقد ثلثا املستثمرين أن 
أسعار األسهم األوروبية رخيصة، 
وأعلى نس����بة منه����م تعتقد ذلك 
من����ذ فبراي����ر 2003. ومتهد هذه 
النظرة الطريق أمام تزايد االقبال 
عل����ى األس����هم األوروبية مبجرد 
حتس����ن املؤش����رات االقتصادية 

األوروبية«.
من ناحيته، قال كبير احملللني 
االستراتيجيني لألسهم العاملية في 
ش����ركة »بنك أوف أميركا ميريل 
لينش« للبح����وث العاملية مايكل 
هارتن����ت: »يوفر جت����دد التفاؤل 

حول آفاق منو االقتصاد الصيني، 
بصيص أمل يبش����ر بازدياد هذا 
التفاؤل في الشهور القليلة املقبلة. 
ويبقى أن نتس����اءل عما إذا كانت 
الصني س����تطلق الشرارة الالزمة 

الستقطاب املستثمرين«.
وبحسب االستبيان ذاته، يقترب 
الربع  العامليون من  املستثمرون 
الرابع للع����ام احلالي، وتراودهم 
مشاعر حذر متزايدة. ومن املؤشرات 
الرئيس����ية على تدني االستعداد 
لتحمل املخاطر، األعداد املتزايدة من 
املستثمرين الذين يقولون بصوت 

أظهرت نتائج اس��تبيان »بنك أوف أميركا 
ميريل لينش« استمرار تراجع ثقة املستثمرين 
بآفاق االقتص��اد الياباني، حيث أكد 20% من 
املشاركني في االستبيان أن اليابان هي السوق 
التي يرغبون في تقليص استثماراتهم فيها أكثر 
من أي سوق أخرى، مشيرين إلى ازدياد اتساع 
الفجوة التي تفصلهم عن السوق األميركية، 
التي تعتبر ثانية األسواق العاملية التي يرغب 
املس��تثمرون في تقليص استثماراتهم فيها. 
وتش��ير نتائج االس��تبيان إل��ى أن 32% من 
املش��اركني كانوا أقل اس��تثمارا في األصول 

اليابانية في سبتمبر مقارنة مع 11% في يوليو 
املاضي. على صعيد آخر، دعا عدد متزايد من 
املس��تثمرين إلى تخفيض أسعار صرف الني 
الياباني إزاء كب��رى العمالت األجنبية، حيث 
أعربت نسبة غير مسبوقة منهم بلغت 72% عن 
اعتقادها بأن أسعار صرف الني مقومة بأكثر 
من قيمتها احلقيقية، وهي نسبة لم تكف عن 
االرتف��اع منذ بلوغها مع��دل 48% في يونيو 
املاض��ي، جاء ذلك بالتزامن مع مواصلة الثقة 
باالقتصاد الياباني وتراجع أرباح الش��ركات 

اليابانية.

الثقة باالقتصاد الياباني تواصل التراجع
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