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ذعار الرشيدي

متالزمة شرفاء روما
في مجتمعات العالم الثالث 

»املدعية بتقدمها أخالقيا عن 
األمم األخرى« ما ان تثار 

فضيحة أخالقية أو اجتماعية 
أو دينية أو سياسية بطلها 

فرد واحد ارتكب خطأ ووقع 
حتت دائرة ضوء اجلمهور، 
حتى جتد العموم قد استل 
سيف لسانه او إصبعه في 

تويتر ووقف ينظر ويشرح 
ويتبرأ بل ويبرأ الى اهلل من 

ذلك الفرد وفعله وما ميت اليه 
من صلة، ويروون كيف أن 

ذلك الشخص ال ميثل املجتمع 
وانه دخيل عليه بعد ان جاء 

بفعل لم تأت به األوائل، بعدها 
يقومون بتعليق مقصلة 

هاشتاق له ولفعلته الشنعاء 
على تويتر او غيره من 

وسائل التواصل االجتماعي 
مطالبني بوضع رقبته حتتها، 

بل وال يرون بأسا من أن 
يتحول بعضهم إلى مخبرين 

يشنعون في حتميله اكثر مما 
فعل، بل ويتحول بعضهم الى 
محتسبني يطالبون مبحاكمته 
او يتبرعون بالسعي ملقاضاته 
باملجان، وكل ذلك من أجل أن 

يطهروا املجتمع من رجس 
ذلك الشخص وأمثاله.

>>>
العموم يتحولون فجأة إلى 

بشر بال خطايا، ويبدأون 
بقذف ذلك الفرد مرتكب 

اخلطيئة بكل ما تقع عليه 
أيديهم من حجارة، وال 

يتورعون عن قذفه وشتمه بل 
وإدانته وإصدار احلكم عليه 

قبل حتى ان يسمعوا منه 
حرفا واحدا، فهم اجلالدون 

والقضاة والشهود في الوقت 
ذاته، وهذا ال مينعهم أبدا من 

ممارسة هواية الدخول في 
نواياه والتجول في دهاليز 
قلبه ثم يتقولون عليه مبا 
لم يقل، وال يجد بعضهم 
غضاضة في زيادة عيار 

الضرب بالكذب عليه او عنه 
او حتى اختراع حكايات 
اخرى تدينه وان كان لم 

يفعلها.
>>>

معظم هؤالء يعانون مما ميكن 
ان نطلق عليه جوازا متالزمة 
شرفاء روما، ذلك ان بعضهم 

وال اقول معظمهم رمبا 
ارتكب الفعل ذاته الذي ارتكبه 

الشخص الذي يستهدفونه 
ويهاجمونه، ولكن الفارق 

بينهم وبني املتهم املفترض، 
ان املسكني انفضح أمره وهم 

ال يزالون يتمتعون بالستر، 
هؤالء هم من يعانون من 

متالزمة شرفاء روما، وهم 
كمن يحاول ان ينفي عن 

نفسه تهمة ان يكون قد وقع 
بتلك اخلطيئة عبر مهاجمة 

اول شخص وقع بذات 
خطيئتهم ومت فضح أمره.

>>>
املشكلة هنا انك في مجتمع 

يرى انك شخص سوي 
ومحترم مادام انه لم يتم 
اكتشاف أي من خطاياك 
او أخطائك أمامهم، ولكن 

يخرجونك من دائرة السويّة 
واالحترام حاملا تزل قدمك 

بعيدا عن دائرة املستور.
>>>

املشكلة أيضا ان تلك 
املجتمعات تؤمن اميانا غريبا 

بأن العيب أعلى درجة من 
احلرام، بشعار »ال بأس من ان 
تخطئ ولكن ال تدع أحدا يعلم 

عن خطئك واال...«، مبعنى 
أدق كأنهم يقولون لك: »افعل 
ما شئت ولكن ال تدع املجتمع 
يراك« رغم ان القاعدة الفقهية 
التي يستقيم بها اعوجاج أي 
مجتمع وحتل معها أعراض 

متالزمة شرفاء روما هي 
االحسان، اذ يقول النبي ژ 
»االحسان أن تعبد اهلل كأنك 
تراه، فإن لم تكن تراه، فإنه 

يراك«، هنا تتعدل احلالة 
ويصبح احلرام أعلى درجة 

من العيب، ولو عمل الكل 
وفق هذا املبدأ ألصبحت تلك 

املجتمعات منتجة ال مستهلكة 
لبضاعات الكالم املرسل بال 
ادلة لضرب آخرين قادهم 
سوء طالعهم ألن ينكشفوا 

بخطيئة ما امام مجتمع يرى 
ان ارتكاب العيب قد يخرجك 
من ملة املجتمع بينما ارتكاب 

احلرام مسألة فيها نظر.

احلرف 29

مبارك عبداهلل المترك
شهادتي في مرزوق مجروحة، 

يجمعني معه حب الفانيلة البيضاء، 
وعشق نادي الكويت الرياضي الذي 
يصل بنا في بعض األحيان الى حد 

اجلنون الكروي.
فاملجلس قبل مرزوق وطوال سنواته 

السابقة أو الدميوقراطية الكويتية 
إن جاز التعبير كان ميشي بتوازن 

وبتكتيك بني املجلس واحلكومة، 
ومير مبراحل شد وجذب وسياسة 

»سيب وانا أسيب!« وفي النهاية 
واألهم املجلس راضي واحلكومة 
راضية! وقف حال البلد لسنوات 
طويلة دون إجناز يذكر بل على 
النقيض متاما كان املجلس حجر 
عثرة أمام أغلب املشاريع إن لم 

يكن كلها!. وفي كل دورة انتخابية 
جديدة تطرح نفس املشاكل ال 
جديد... ـ الصحة االسكان ـ 

التوظيف التعليم... إلخ. فتحصل 
بعض االستجوابات لدغدغة 

مشاعر الشارع السياسي والتأثير 
على الرأي العام تستخدم بعض 

األلفاظ اجلارحة أحيانا لكن أغلبها 
استعراض سياسي.. واملشاريع على 

طمام املرحوم! عمك أصمخ! لكن 
األمر اختلف بعد تولي مرزوق املهمة 

فأصبح »شماعة« تعلق عليها كل 
جوانب التقصير وكل تهاون يكون 

هو سبب فيه.
مرزوق يا سادة ال ميلك عصى 

موسى.. لقد حورب من كل حدب 
وصوب.

ضريبة فوزه بكرسي الرئاسة ال 
أكثر وال أقل ! ال تترك شاردة وال 

واردة إال وقالوا: مرزوق…. كله 
من مرزوق! والتقى »عوير وزوير« 

لضربه! فأهتدى ببيت املتنبي:
إذا اعتاد الفتى خوض املنايا

فأهون ما مير به هو الوحول..
فتوكل هذا الرجل على العزيز 

احلكيم وجمع ما بني ذكائه وحسن 
حظه بأن تتزامن فترة رئاسته 

مع سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ جابر املبارك فالتقى الطرفان 

يدفعهما حب الكويت، والصدق 

واإلخالص في العمل ورفعا شعار 
»ال تبوق وال تخاف«. فبدأنا نرى 

بارقة أمل في الصحة وتطورها 
واإلسكان وحلحلتها واملشاريع 

التنموية، وال أعتقد أن هناك عاقال 
ينكر احلركة التنموية في البالد 

اليوم من جنوبها إلى شمالها 
وشرقها إلى غربها إال جاهل أو 

حاقد، والقضية اإلسكانية برمتها 
واجلاثمة على مدى عقود من الزمن 
على صدور األسر الكويتية حتركت 

وستتحرك وقريبا وستصبح من 
املاضي بإذن اهلل.

مرزوق إن أسعفه الوقت سيحقق 
الكثير من اإلجنازات ألنه وجد 

أرضا خصبة لإلجناز حتتاج فقط 
ملن يحرثها ويزرعها ويستمتع في 
مستقبلها بكل ماهو جديد وممتع، 
وسيهديهم ما قال أبو العالء املعري:

وإني وان كنت األخير زمانه
آلت مبا لم تستطعه األوائل..

وفق اهلل محبي الكويت ملا يحب 
ويرضى وخلير الكويت العظيمة.

بارقة أمل

جباير

يقال إن الساحر االميركي الكبير هوديني قد ُقتل في بداية 
القرن املاضي من قبل املشعوذين الذين كشف شعوذتهم، 

كما يقوم بني حني وآخر سحرة صغار بتغطية وجوههم 
وتسجيل اشرطة تفضح خبايا وخفايا ألعاب وحيل السحرة 
الكبار أمثال ديڤيد كوبرفيلد الذي اشتهر بإخفائه الطائرات 
والدبابات واختراقه سور الصني العظيم، وبالطبع ال يكشف 

من يسجل تلك االشرطة عن انفسهم كي ال يقضوا على 
مستقبلهم، حيث ال يحب احد من اصحاب املهن من يكشف 

اسرار مهنتهم.
>>>

يذكر أشهر رئيس ملجلس النواب االميركي الدميوقراطي 
تيد فوللي في كتاب مذكراته الشهير املسمى »كل السياسات 

احمللية« أنه اشتكى ذات مرة لزوجته من انه تعب من إلقاء 
500 خطاب أثناء إحدى حمالته االنتخابية، فأجابته: بل لقد 

قمت بإلقاء اخلطاب نفسه 500 مرة، وهذه إحدى حقائق 
وخفايا السياسة االميركية املسكوت عنها اعالميا، فأغلب 

االقاويل والنكات واخلطب هي عبارة عن عبارات يتم 
حتفيظها للسياسي من قبل الفرق احملترفة ليقوم بتكرارها 
مرارا وتكرارا، فال أحد يستطيع ابتداع مئات وآالف اجلمل 
واخلطب والنكات الالزمة للحملة االنتخابية، وتعلم وسائل 

االعالم االميركية بذلك االمر وتسكت عنه ضمن أعراف 
وقواعد اللعبة السياسية هناك، واال فما أسهل أن يظهر 

االعالم مرشحا ما وهو يكرر االقاويل نفسها، فيظهر مبظهر 
الببغاء، وقد اصبح رونالد ريغان اشهر رئيس في تاريخ 
الواليات املتحدة الستفادته من مهنته السابقة كممثل في 
احلفظ وإظهار االنفعاالت املصطنعة رغم انه- وكما يعلم 

مقربوه- لم يكن يفقه شيئا في كثير مما تتضمنه خطاباته، 
حيث كان يعمل مبا يسمى سياسة Hands Off، اي عدم 
التدخل فيما يجري، وترك االمور لوزرائه املتخصصني.

>>>
كان يعتقد ان الشاب ماركو روبيو هو املرشح احلقيقي لقادة 

ومفكري وممولي احلزب اجلمهوري االميركي الذي ال يود 
قادته ان يصل املتقلب دونالد ترامب للرئاسة »ميشيل عون 
اميركا« او حتى املرشح شديد احملافظة املولود في كندا تيد 

كروز، اال ان املرشح كريس كريستي لعب دور السحرة 
الصغار، فأضر في املناظرة التلفزيونية االخيرة مباركو 
روبيو عندما كشف عن سحره وسره، وانه يكرر اجلمل 

التي يتم حتفيظها له )كحال غيره(، وزاد الطني بلة أن الشاب 
لم يكن مستعدا لذلك الهجوم، فظل يكرر كما طلب منه 

اجلمل نفسها في ذلك اللقاء، وأسوأ ما قد يصيب السياسي 
ان يصبح »مسخرة« للعامة، حيث بدأت وسائل التواصل 

االجتماعي تسخر من ماركو روبيو أثناء اللقاء وتبحث في 
لقاءاته السابقة إلثبات انه كالببغاء يكرر ما يقال له فقط، 
وقد خرج كريستي سريعا من املنافسة وأعلن انسحابه، 

حيث لم يعد قادة احلزب او زمالؤه املرشحون يرغبون في 
بقائه معهم، واألغرب ان ذلك الهجوم الغبي ال فائدة منه على 

االطالق، حيث يفترض ان يوجه النقد للمتصدر دونالد ترامب 
ال ملن كان باملرتبة الثالثة كاملرشح الشاب.

>>>
آخر محطة: 

)1( بعد فوز أعداء دول اخلليج اليميني املتشدد دونالد ترامب 
واليساري املتطرف بارني ساندرز في انتخابات والية 

نوهامبشاير، نأمل ونتوقع فوز تيد كروز رغم استطالعات 
الرأي التي ترشح فوز منافسه ترامب كون كروز قادما من 

تكساس وميثل مصالح الشركات النفطية املستفيدة من 
ارتفاع اسعار النفط في العالم، كما ستفوز هيالري كلينتون 

كما هو متوقع على ساندرز.
)2( انتخابات والية كاروالينا اجلنوبية القادمة هي بداية 

تصويت الواليات اجلنوبية ونتائجها ستؤثر على النتائج 
القادمة لكثير من واليات احلزام اجلنوبي، فإذا فاز كروز 

وكلينتون فقد نشهد نتائج مشابهة بالواليات االخرى، وتقوى 
فرصتهما ضد مرشحي التشدد اليميني واليساري.

منذ قدمي الزمان كان لالستعمار الفكري وقع عند املسلمني ملا 
له من قوة جاذبة في تلون األفكار على ما تشتهيه األنفس، 

استنادا إلى قول النبي ژ»لتَتِّبُعّن َسَنَ الِّذيَن ِمْن َقبِْلُكْم. 
ِشبْراً ِبِشبٍْر، َوِذَراعاً ِبِذَراٍع. َحتَّى لَْو َدَخلُوا ِفي ُجْحِر َضَب 

الَتّبَْعتُُموُهْم ُقلْنَا: يَا َرُسوَل اهلّلِ اليهود َوالنَّصاَرَى؟ َقاَل 
"َفَمْن؟« )رواه البخاري ومسلم(، فما بال شأننا اليوم؟! لقد 

متكن الغرب من استعمارنا فكريا دون مقاومة وال معارضة 
منا، أي استعمار اجباري مبحض ارادتنا وبطيب أنفسنا، 

لقد أثر االستعمار على ثقافتنا وتلوين لغتنا ودثارة اصلتنا 
وحضارتنا، لقد أثر االستعمار على عقول شبابنا ومربينا 

بانصياعهم وراء كل جديد ومغٍر دون وعي ودون فكر ودون 
مبدأ، لقد أثر االستعمار في التواء أفكارنا بل وجتميدها 

دون ابتكار أو ابداع فقط أصبحنا نستقبل ونقلد، لقد أثر 
االستعمار على مستوى تعليمنا وقيمنا ووازعنا الديني، لقد 
أثر االستعمار على تلون األفكار والعقيدة لصاحله، فالغالبية 

اليوم حتتفل بأعياد ال متت لنا بصلة وغيرها من األمور التي 
هي ضد مبادئنا وقيمنا، لقد جنح االستعمار في جعل املسلمني 
أمة نائمة تنوميا مغناطيسيا يحركونهم كيف ما يشاءون ومتى 
ما يشاءون، لقد جنح االستعمار في جعل الغالبية العظمى من 

األمة اإلسالمية تدافع عن مبادئه وقيمه بقوة وتتهاون في 
الدفاع عن مبادئها وقيم عقيدتها دون مباالة، لقد أثر االستعمار 
على نواصينا وطريقة اتخاذ قراراتنا بأسلوب فوضوي مرتبك.

إن االستعمار جنح  في بث سمومه من خالل العوملة وعن 
طريق اإلعالم اإلغرائي والتشويقي بشتى وسائله وطرقه، إن 

االستعمار ورث لنا االنحدار األخالقي ـ وجيل ال يفقه في 
الدين وعلومه، وال مييز بني الصح واخلطأ، وأصبحت هناك 

بعض األمور التي يقال لها احلرام أو الذي ال جتوز في الدين 
مباحة وتطبق، أصبحت األمة اإلسالمية متناقضة في تصرفاتها 

تعتريها الفوضى من كل جانب، حتى ضعفت وتهشم بناءها 
االجتماعي واألخالقي حتى أصبحت تنهش ببعضها البعض، 

والغرب جمهور يضحك على املسرحية الساخرة )اإلسالم 
اإلرهابي والعوملة(.

نحتاج إلى مقاومة شديدة وتغير جذري وعمارة بنائنا 
االجتماعي والنفسي من جديد، نحتاج إلى تأصيل القيم 

اإلسالمية بقوة حتى نرجع إلى عصورنا الذهبية التي كانت 
تتميز بالرقي واحلضارة والقوة والسالم، نحتاج لبناء أفكار 

ابداعية تنهض باألسرة املسلمة من أجل رقي وتقوية جذورها 
الفكرية لكي يرتقي املجتمع ويقوى ضد هجمات العدو، نحتاج 
للتعاون والرجوع إلى ديننا احلنيف متمسكني بقيمه ومبادئه 
وفكره بصرامة وصالبة ألنه هو السالح الوحيد الذي يؤمن 
للمسلم حياة السعادة واألمن واألمان والقوة التي يفتقدها 

اليوم لألسف أمام العالم اآلخر.

samialnesf1@hotmail.com
@salnesf

family_sciences@hotmail.com

سامي عبداللطيف النصف

شيخه العصفور

الساحر الذي كشف 
السحر!

جنح الغرب في االستعمار

محطات

للسطور عنوان

saad.almotish@hotmail.com
سعد المعطش 

هناك من يؤمن بأن الكالم هو 
أرخص شيء، لذلك جتد كثيرا من 
البشر من اجلنسني يتاجر بالكالم 
وحتما هؤالء املتاجرون هم أكثر 

األشخاص ربحا ألنهم يعرفون أن 
جتارتهم التي يبيعونها هي األكثر 
رواجا بسبب كثرة املشترين لهذا 

الرخيص الذي ال يكلفهم شيئا.
وقد أثبتت التجارب الكثيرة التي 

نراها كل يوم أن املتاجرة بالكالم عن 
املثالية والوطنية ومحاربة الطائفية 

هي األربح بني كل أنواع املتاجرة 
الكالمية، فقد ابتلينا بأصحاب تلك 

الشعارات التي تدعي محاربة ما 
ذكرته ولكنهم يبيعونها على األغبياء 

الذين يصدقونهم.
لم استغربت من الهجوم املمنهج 

ضد الدكتورة الفاضلة رباح محمد 

النجادة محاولة منهم إلزاحتها عن 
منصبها احلالي فهذا ديدن الطامعني 

الذين ال يهمهم إال البحث عن 
مصاحلهم، ولكن ما استغربه هو 

سكوت أدعياء الوطنية واملثالية وعدم 
الدفاع عن دكتورتنا الفاضلة.

التاريخ العلمي واملهني املشرف 
للدكتورة النجادة يجعل كل كويتي 
يقف احترما لها ويفخر مبا قدمته 
لبلدها، وهذا ما جعلني أكتب عن 
جتار الوطنية الذين يتاجرون بها 

في كل حني ويتشدقون بأنهم ضد 
الطائفية البغيضة حتى بدأت أشك 

في وطنيتي وفي حبي لبلدي فأين 
ذهب أولئك التجار عن الوقوف في 

وجه من يحارب اختنا النجادة؟
الوطنية واملثالية التي تتاجر بها 

األغلبية اتضح أنها مشابهة لتجار 

البضاعة املقلدة واملغشوشة بل 
إنهم أخطر منهم، فالتجار الذين 

يغلفون بضاعتهم التجارية املقلدة 
مبغلف أصلى ويغشون املستهلك 
بأنها أصلية هم يغشون أشخاصا 

محددين، ولكن جتار الغش الوطني 
يغشون الوطن بكاملة ولن يسامحهم 

أحد على فعلتهم.
من يقف موقف املتفرج وهو مكتوف 

األيدي عن الدفاع عن ابنة الكويت 
د.رباح النجادة هو بال شك من 

املستفيدين من إزاحتها عن منصبها 
أو أنه من رواد محالت جتارة 

الوطنية املغشوشة فهل أنت منهم؟! 
أدام اهلل من كانت وطنيته متساوية 
مع جميع أطياف مجتمعة، وال دام 

جتار الوطنية املغشوشة وال من 
يتعامل معهم.

جتار الوطنية 
املغشوشة

رماح

عبدالمحسن المشاري 
الشخصية االعتبارية هي الشركات 

بمختلف أنواعها والمؤسسات 
والهيئات والوزارات الحكومية لها 

شخصية محددة بالقانون واللوائح 
ويمثلها أمام الغير الممثل القانوني 
للشركة أو رئيس الهيئة والمؤسسة 

أو الوزير ووكيل الوزارة واقتصارنا 
هنا على الشركات والمؤسسات 

فقط.
>>>

الوضوح في التعبير عن اإلرادة في 
عمل العقد بين الطرفين والموافقة 

الصريحة فإذا لم يوافق صراحة 
أحد طرفي العقد فال يجوز إبرامه 

والتعبير عن اإلرادة الحرة يجب ان 
يكون مكتوبا، وهذا أفضل األمور أو 
اإلشارة أو الكالم فقد يصعب اثباتها 

رغم كونهما مشمولين في القانون 
الحتمال حدوث سوء فهم لإلشارة 

أو الكالم.
>>>

يجب على المتعاقد الذي لم يقبل 
العقد النموذج أو أحد بنوده بعد 
توقيعه ان يعترض أمام القضاء 

بسبب لذلك عادة العقود النموذجية 
المكتوبة سابقا تحررها البنوك 

وشركات األموال وشركات التأمين 
يجب قراءة العقد جيدا قبل التوقيع 

عليه كي ال يحدث الخطأ ويتم 
اللجوء الى القضاء للفصل في 

النزاع.
>>>

حاالت الهوى الجامح مثل عشق 
المرأة لزوجها أو حبيبها وبسبب 
ذلك وقعت له على عقد يستغلها 
فيه بشكل واضح في هذه الحالة 

اذا رفعت الدعوى إلبطال العقد جاز 
للقاضي انقاص أو زيادة االلتزامات 

أو إبطال العقد ودعوى االستغالل 
للهوى الجامح ال تسقط اال بعد 

مرور خمس عشرة سنة من تاريخ 
إبرام العقد.

>>>
يجب ان يكون موضوع العقد واقعيا 

معقوال قابال للتنفيذ فال يجوز 
التعاقد على أمر مستحيل تنفيذه.

>>>
هنا العبرة في الرقم فالدين المحدد 

برقم معين ال يتغير اذا طرأت 
تقلبات اقتصادية اثرت على قيمة 
العملة فانخفضت أو زادت قيمتها.

>>>
العقود الباطلة هي عقود مخالفة 

للنظام العام والقانون في صحيحه 
وال يعتد بآثارها بل يلزم المتعاقدون 

على إعادة الحالة الى ما كانت عليه 
قبل التعاقد أو التعويض ان تعذر، 
وان اشترك المتعاقدون جميعا في 

العقد الباطل وكانوا يعلمون ببطالنه 
فيتحملون مسؤولية عملهم وال 

يعوضون بعضهم بعضا.
>>>

مثال بعض عقود المقاوالت مع 
أشخاص وآخرين فقانون التجارة 
منع األجنبي العمل بأكثر من ألف 
دينار هذا المبلغ جاز ابطال العقد 
خالل عملية التنفيذ أو بعد تمامه، 
ولكن يجب من المتعاقد الكويتي 

تعويض المقاول االجنبي عما قام به 
من أعمال نتيجة لالتفاق.

>>>
الخلف الخاص للمتعاقد »المقاول 
مثال« هو مقاول الباطن أو البائع 

للمواد فالعقد اذا ابطل ال يؤثر ذلك 
على عالقة المقاول مع خلفه الخاص، 

مقاول الباطن، البائع، المورد.. إلخ، 
الذي يكون قد تعامل بحسن نية مع 

المقاول ليسهل له عمله، بل يلتزم 
المقاول بدفع مستحقات خلفه 

الخاص.
>>>

العقود التي تشوبها أجزاء باطلة 
يجوز ابطال هذه األجزاء فقط اذا لم 
تكن جوهرية للعقود المبرمة، اما اذا 
كانت جوهرية ويصر عليها المتعاقد 
عندها يمكن ابطال العقد باللجوء الى 

المحكمة طلبا لذلك.
>>>

المصدر: سلسلة الوعي القانوني 
للتأكد من المعلومات.

حاالت الهوى 
اجلامح والعقود

يا سادة يا كرام


