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د.غنيمة محمد العثمان الحيدر

عبدالمحسن محمد المشاري 

د. علي عبدالرحمن الحويل

العمل مسؤولية واملسؤولية عطاء 
والعطاء يجب ان يكون بإخالص 
واإلخالص في العمل يؤجر عليه 

اإلنسان فكيف اذا اجتمعت املسؤولية 
بالعطاء واإلخالص مع حسن اخللق..

نعم بحمد اهلل بعد رحلة تعددت 
بها وسائل النقل اجلوي والبحري 
واألرضي مّن اهلل علينا بكرمه كي 

نعود للوطن نستقبل الشهر الفضيل 
الزائر السنوي الكرمي الذي ينتظره 

كل مسلمي العالم بشوق ولهفة، شهر 
تتضاعف فيه احلسنات وترتاح فيه 
النفوس املتعبة وتنشرح فيه القلوب 
بذكر اهلل والصالة على اشرف خلق 

اهلل، شهر الرحمة واملغفرة شهر 
عساكم يا من تقرأون سطوري من 

عواده وتقبل اهلل طاعتكم واملسلمني 
أجمعني. 

 نعود الى مطار الرياض الذي يستقبل 

ألوفا مؤلفة من جميع جنسيات العالم 
وتقف في صفوف املسافرين كل 

ينظر الى اللوحة االلكترونية ملعرفة 
أمور رحلته هل هي باملوعد ام هناك 
تأخير؟، يعج املطار وتخترق انفاسك 
روائح املسافرين املتعبني وخصوصا 

العمالة املنزلية الذين يستقلون 
اخلطوط اجلوية الكويتية ملناسبة 

أسعارها للهند والسند ترانزيت من 
بلدي الغالي الكويت الى ما حددوه 
من وجهة لهم ألوطانهم. أتقدم مع 

بعاريني االربعة اي الشنط التي تعبت 
يدي وقدمي في اختيار املناسب لقد 

ذهبت في بعيرين وعدت بأربع شنط. 
حامت مسؤول احملطة ولكن ليس 

كحامت الطائي مدير محطة اخلطوط 
اجلوية الكويتية هو ما اعنيه في 

مقدمة املقالة، حامت يعمل بكل جهد 
وإخالص ووجهه املبتسم السموح 

ينظم طوابير املسافرين ويساعد 
كبار السن وابتسامته وأخالقه مع فن 
التعامل يريح أعصاب املسافرين حتى 
ولو لم يتحمل عنهم وزن كيلو زيادة، 

يأتي دوري فيسمح لي بشنطتني 
فقط ال يتعدى وزنهما 30 كيلو 

وباقي الشنط يدفع االولى 750 رياال 
سعوديا والثانية ألف ريال وليس 

هناك أي تساهل ألنه قانون اخلطوط 
اجلوية الكويتية، اصبح قانون 

نحترمه ويحترمه اجلميع النه نظام 
الوزن آلي للجميع فهل سيبقى جلميع 
املسافرين او يكون هنالك جتاوز لفئة 

معينة ويصبح اآللي حاللي لبعض 
الناس. دفعت وأنا مبتسمة متمنية ان 
يكون القانون على جميع املسافرين. 

أحبتي املسافرين خذوا حذركم 
بالعودة الى الوطن بعد اجازة العيد 
وان يكون معكم مبالغ لسداد أجور 

الوزن الزائد وإال فستطلع السفرة من 
جبودكم.

ما أسعدني وفرح قلبي وجميع من 
معي على الرحلة حداثة اخلطوط 

اجلوية الكويتية أحسست بالزهو 
والفرح ونسيت ما دفعته مقابل تلك 
الطائرة اجلديدة تعرفت في الطائرة 

على وجوه لهم في الذاكرة مكانة 
جميلة نشاور للبعض ونبارك وجودنا 

على حلم حتقق بعد طول صبر 
اال وهو اخلطوط اجلوية الكويتية 

اجلديدة، احبتي رحلة سعيدة للجميع 
دون وزن زائد في اجلسد او الشنط، 

حفظ اهلل الكويت وخطوطها من 
كل سوء ومبروك علينا الطائرات 

اجلديدة. حتية حلامت بس ليس حامت 
الطائي ولكنه حامت متميز في فن 
اإلدارة وحتمل املسؤولية له مني 

حتية واحترام.. 

تطلق كلمة اتفاق التحكيم، ويقصد 
بها أمران: األول، مشارطة التحكيم 

والثاني شرط التحكيم وفي احلالتني 
يستند التحكيم ملشارطة أو شرط 
على إرادة العاقدين، كما وهو على 
هذا النحو يخضع ابتداء للقواعد 
العامة في اركان العقد وشرائط 

صحته، كما انه يثير مشاكل في 
التطبيق تتعلق بنطاق شرط التحكيم 

سواء من حيث اطرافه او من حيث 
املوضوعات او املوضوع الذي 

ينصرف اليه، مشارطة التحكيم 
هي اتفاق الطرفني على االلتجاء 

الى التحكيم لتسوية كل او بعض 
املنازعات التي نشأت بني الطرفني 

»م10 من قانون التحكيم« والواضح 
من هذا التحديد ان مشارطة التحكيم 
تنشأ بعد قيام النزاع، وهو مفترض 
مبدئيا وفقا للمادة »2/10« من قانون 
التحكيم املصري بل ان هذا املفترض 

هو مفترض استمرار مبعنى ان 
يكون النزاع قد نشأ فعال قبل إبرام 

املشارطة وان يكون مازال قائما 
بطبيعة احلال، لذلك فإن املشارطة 

البد ان تتضمن حتديدا ملا نشأ بني 
الطرفني من منازعات قبل اخضاعها 

للتحكيم.
وقد رتبت املادة »2/10« من قانون 

التحكيم على ابرام مشارطة التحكيم 
دون حتديد املنازعات التي يشملها 

التحكيم وبطالن االتفاق، لذلك قد 
تثور املنازعة بني الطرفني حول هذه 
اجلزئية بني من يدعي البطالن لعدم 

نشأة النزاع بعد او لعدم حتديده 
في املشارطة، ومن يتمسك بصحة 
االتفاق لقيام النزاع فعال وحتديده 

وهو ما يحسمه قيام األدلة من جانب 
من يتمسك بصحة االتفاق على وجود 

النزاع وحتديده، وان كنا نعتقد ان 
قيام مثل هذه املجادلة قليل احلدوث، 

حيث الغالب ان تتضمن املشارطة 
حتديدا للنزاع القائم ومظاهره واتفاق 

الطرفني على حله بطريق التحكيم، 
فضال عن استيفاء البيانات اخلاصة 
بتحديد أطراف التحكيم وموطن كل 

منهم، ومن ميثله امام هيئة التحكيم، 
لغة التحكيم، مقر التحكيم، القانون 
الذي اختاره الطرفان للتطبيق على 

إجراءات التحكيم.
وللتطبيق على موضوع النزاع سلطة 

احملكمني وما اذا كانوا مفوضني 
باحلكم وفقا لقواعد العدالة إذا أرادوا 

ذلك، ميعاد بدء سريان التحكيم 
ومدته، سلطة احملكمني في اصدار 
األوامر الوقتية ثم توقيع الطرفني 

سواء بأشخاصهم او بصفة من يوقع 
نيابة عن غيره. في املقالة القادمة 

سنتكلم عن شرط التحكيم ومصدر 
التحكيم التجاري الدولي ومركز 

جنيڤ للتحكيم الدولي.

حامت »الكويتية« 
في مطار الرياض

التحكيم أنواع 
مشارطة وشرط 
وأنا أقول..

لألسف اجلامعة 
على حق !

إشارة

يا سادة يا كرام

الزاوية

دار نقاش حول القبائل العربية 
وتوزيع مواطنها في شبه اجلزيرة 

على احدى وسائل التواصل االجتماعي 
)توتير( وكان النقاش هادئا في بدايته، 

تذكرت بأنني احتفظ بخريطة تبني 
توزيع القبائل العربية على شبه 

اجلزيرة عبر التاريخ فنشرتها وذكرت 
أنني أخذتها عن احد املغردين أي أنها 
ليست لي وأنها تقريبية. الغريب هو 
حجم الردود املنفعلة التي هوت على 

اخلريطة وصاحبها وشخصي محدود 
اخلبرة في القبائل وتوزيعها!

الغالبية ظنوا أنني ما أردت إال التقليل 
من شأن احدى اكبر القبائل التي قال 

احدهم في وصفها »هي التي لوال 

اإلسالم ألكلتكم كلكم« واستنكر 
آخرون جهلي بالقبيلة املعنية وبقبائل 

العرب، مؤكدين على انها الثقافة 
األهم واألجدر بأن تكون عندي 

فأهميتها تفوق ما اطرحه من مواضيع 
متنوعه تتعلق بحال ومستقبل 

البالد االقتصادي وتفشي الفساد 
واالقتصاد البديل للنفط وهكذا 

موضوعات ! ومنهم من استزاد وطاب 
له اتهامي مبعاداة رسول اهلل بدليل 

انكاري قبيلته قريش التي لم تظهرها 
اخلريطة ! وفي حدة االصطفاف 

القبلي نسي الكثيرون - أو جهلوا - 
ان اإلسالم رفض القبلية والتعصب 

لها وسماها بدعوى اجلاهلية !

كان األشد إيالما علي في هذا الهجوم 
هو انني كنت قد علقت في تغريدة 
سبقت التغريدة االزمة، على خبر 

جلامعة الدول العربية حتذر فيه من 
تردي التعليم في معظم الدول العربية 

! ونشرت في أخرى خبرا عن لقاء 
جمع نتنياهو والرئيس الروسي في 

موسكو يؤكد فيه األول ضم اسرائيل 
للجوالن وبأنها خط احمر إلسرائيل ال 
تسمح بالتعدي عليه واكتفت اجلامعة 
العربية بشجب ادعاء رئيس الوزراء 

اإلسرائيلي !
مدعاة األسف انني لم أتلق أي رد فعل 

لتعليقي على اخلبرين رغم ذكري 
ألرقام حول األمية في الوطن العربي، 

هي لفرط مأساويتها مدعاة إلثارة 
النقاش حولها خاصة اني اقترحت 

بإحلاح فتح نقاش جاد حول كل من 
اخلبرين، بكل األحوال فإن اكتشافي 

صدق خبر اجلامعة العربية حول 
تردي التعليم وتفشي اجلهل وانعدام 

التثقيف الذاتي كان صادما بدرجة 
لم أتوقعها فكم كنت امتنى ان تكون 

اجلامعة مخطئة هذه املرة !
ها قد اقبل الشهر الفضيل بخيراته 
وفضله، اسأل اهلل تعالي ان ميتعنا 

والقراء الكرام والزمالء الكتاب 
والعاملني في العزيزة »األنباء« 

بصيامه وقيامه وقبول اعمالنا وسائر 
املسلمني.

نبارك لكم حلول شهر رمضان الفضيل وأحمد اهلل 
الذي مّن علينا بفضله وكرمه وبلغنا شهر رمضان، 

فبلوغه نعمة من نعم اهلل سبحانه وتعالى علينا. فكم 
من شخص افتقدناه في األيام القليلة املاضية ولم 

يبلغه اهلل سبحانه وتعالى رمضان.
من اجلميل أن نبدأ هذا الشهر املبارك بالتوبة النصوح 

ونفتح صفحة جديدة في حياتنا مع بداية شهر 
رمضان، حتى نقبل على اهلل بقلب أبيض ومتسامح 
مع اجلميع، خال من احلقد والكراهية، وليعيننا على 

الطاعات والفوز باجلنة والنجاة من النار.
حتى نستثمر رمضان أفضل استثمار، علينا يا 

معشر الصائمني ان نبدأ رمضان هذا بأهداف محددة 
وواضحة وخطة مكتوبة، تعيننا على استثمار هذه 

الـ 720 ساعة. لنحقق ما نريد من إجنازات رمضانية 
ولنجعل رمضان هذا العام مختلفا عن كل رمضان، 
فما زلنا في ثاني يوم من أيامه، وما زالت الفرصة 

سانحة.
لتكن لدينا أهداف وخطة مكتوبة في ثالثة جوانب 

أساسية. أوال تبدأ في اجلانب اإلمياني وهي عالقتنا 
باهلل سبحانه وتعالى. وحتديد األعمال التي سنقوم بها 

جلعل رمضان هذا العام مختلفا.
فكم ختمة أريد أن أختم القرآن؟ وأين سأصلي 

التراويح والقيام؟ وكم هو املبلغ الذي أريد أن أتصدق 
به للمحتاجني؟ وهل سأحافظ على السنن الرواتب 

وصالة الضحى يوميا؟ وكم من جزء أريد حفظه أو 
مراجعته من القرآن؟ وهل سأذهب إلى العمرة؟ فأبواب 
األعمال الصاحلة مليئة بالطاعات واألعمال وعلينا أداء 
ما نرغب فيه وما نستطيع منها وجنتهد لعلنا ال ندرك 

رمضان املقبل.
أما اجلانب اآلخر فهو اجلانب االجتماعي، كيف 
سأمتيز في رمضان هذا العام في عالقاتي مع 

اآلخرين، وتبدأ باألقارب وباألخص الوالدين وزوجتك 
او زوجك وأبنائك واخوانك واخواتك وصلة أرحامك، 

ما األنشطة التي ستقوم بها لتطوير هذه العالقات، 
وكم زيارة أو اتصال ستقوم به لتهنئ اآلخرين بقدوم 

هذا الشهر، وما اجلمعات االجتماعية التي ستبادر 
بالقيام بها لتقوية عالقاتك االجتماعية، وباب األهداف 

االجتماعية به كثير من االبداعات للتميز به.
وهناك اجلانب الصحي وهو أحد اجلوانب األساسية 

التي ال بد أال نغفل عنها في هذا الشهر الفضيل، 
فشهر رمضان فرصة لتغيير العادات السلوكية 

والبداية بحياة صحية جديدة من خالل احملافظة على 
الرياضة اليومية واكتساب بعض العادات الصحية 

السليمة، والتخلي عن بعض العادات السلبية كالتدخني 
على سبيل املثال كما يعتبر فرصة مناسبة لتخفيض 

الوزن من خالل املتابعة مع أحد اخصائيي التغذية.
ال شك ان شهر رمضان فرصة لالنطالق بحياة 
متوازنة، ولشحذ الهمة وإلجناز بعض األهداف 

املؤجلة، فهو شهر اخلير وشهر البركة، فاالنطالق في 
هذا الشهر بأهداف وخطة مكتوبة بالفعل سيغير من 

حياتك الرمضانية، وسيجعل لرمضان هذا العام طعما 
آخر.

أسأل اهلل ان يسدد خطانا الى ما فيه اخلير آلخرتنا 
ودنيانا ويتقبل طاعاتنا وصيامنا وقيامنا.

ما الذي يجمعنا مع الراحل محمد علي كالي رحمه 
اهلل؟

وهل حزنّا عليه ألنه من ديننا اإلسالم، فقط؟
أكان نضاله في سبيل احلرية وحقوق اإلنسان 

للسود في أميركا هو السبب؟
أم قد يكون وقوفه الشامخ بوجه االستعالء من 
إنسان على آخر ألسباب اجتماعية، واقتصادية 

وسياسية ودينية؟
محمد علي كالي البطل الذي صار ملِهماً جليله 

وأجيال الحقة، مباذا أُلَهم هو؟
ليست كل حياة تستحق اخللود بعد موت اجلسد، 

لكنهم قلة أولئك الذين يدفعهم اإلميان بقضية عادلة 
إلى البقاء في سرمد التاريخ، التاريخ الذي ال يكتبه 
إال املنتصرون، أو هكذا يقولون، ونحن نكرر من 
خلفهم بال محاولة للتجربة لنتعرف على الصحيح 

من اخلطأ، وهذا ألننا عجزنا عن الوقوف على حافة 
التغيير ليلِهمنا اخلوف باختراع وسيلة لتجنب 

اجلرف أو التحليق أو االنحناء كسنابل في قلب 
الريح.

محمد علي عاش حياته على حافة اخلطر، وفي عمق 
التغيير، وفي كل لكمة توجهها إليه الدنيا من إقصاء 

وظلم واحتقار وإهانة وإذالل، اعتبرها احلاجة أم 
اختراع القوة الداخلية ليكون قوي الروح كما جسده 

بل أكثر، فلم يجد أعظم من اهلل ليمنحه إياها.
البطل الذي غيبه املوت أسلم في ظروف شرسة 

ضد اإلسالم واللون األسود واألعراق األخرى، في 
بيئة تعتبر أن هناك صفوة خلقها اهلل لتكبر وتعلو، 

وأخرى تُستخدم كالساللم تدوس عليها بأقدامها 
وتركبها لبلوغ القمة.

محمد علي كان قمة بحد ذاته، كان استثناء فصعب 
تسلقه، جاهد دفاعاً عن حقه أن يكون مسلماً فكلفه 
ذلك الكثير الكثير، ولكن من يرى أن اهلل هو حمايته 

الشخصية كيف ميكن ألي نظام أمني اختراقه؟!
إنه اإلميان محك عزة املسلم، وأظنه ما استشعرته 
األمة املسلمة مبسيرة محمد علي كالي حتى بكى 

عليه وجدانها.
هذه هي األخوة واحملبة في اهلل، وسر مكانتها 

الرباني ال يعلمه إال هو، ولهذا جعل مكافأتها يوم 
القيامة: ظل اهلل جل جالله، يا له من ثواب.

Tariq@Taqatyouth.com
@Al_Derbass

م. طارق جمال الدرباس

خلود الخميس 

هندس رمضانك )2(
هل خططت 

لرمضان؟!

محمد علي كالي

هندس

www.salahsayer.comأيام معدودات
@salah_sayer

صالح الساير
عاد شهر اخلير والبركات. عاد إلينا 

وعلينا نحن املسلمني في جميع أصقاع 
الكوكب، حيث أكثريتنا الكاثرة يعيشون 
في أمن وأمان، سواء في بالد االغتراب 

أو في بالدهم، يسعون للرزق كل 
صباح، يوصلون أطفالهم إلى املدارس، 

يتمنون لهم السالمة، يعودون إلى 
منازلهم بعد الكد والعناء والعمل، وعند 
غروب الشمس يهتف املؤذن من أعلى 

املئذنة »اهلل أكبر« فيقوم املسلمون 
بأداء صالة املغرب والشروع باإلفطار 

ليكتمل صيام يوم من أيام الشهر 
الفضيل.

> > >
عاد رمضان لنستقبله بفرح عظيم، غير 

أن بعض املسلمني يستقبلون الشهر 
املبارك وهم في ظروف غير مباركة، 
يعيشون في محنة متوحشة وصعبة 

قاسية، حيث أطفالهم الذين تعودوا على 
جمع املكسرات واحللويات في رمضان 
صاروا يجمعون الرصاصات واألشالء 

البشرية من الطرقات. وحشرجة املؤذن 

من حتت املئذنة املهدمة تختلط مع 
صوت االنفجارات وصراخ الناس الذين 

ال يرقبون السماء لرؤية هالل الشهر 
بل حتسبا لطائرة حربية غشوم تنفث 

من جوفها براميل الدمار والهالك األكيد.
> > >

»رمضان جانا.. أهال رمضان« عاد 
رمضان إلينا وعلينا، عاد والقلوب 

العامرة باإلميان تلهج بالدعاء وتضرع 
إلى اهلل سبحانه وتعالى، أن يزيل الغمة 

عن الناس األبرياء في ليبيا واليمن 

والعراق وسورية، وأن يتوقف االقتتال 
بني اإلخوة، ويجتمع ابناء الوطن 

الواحد على كلمة سواء، ويعود الناس 
إلى رشادهم وأمنهم من أجل جتنيب 

بالدهم املزيد من الدمار. بيد أنه ال 
سبيل إلى تلك الغاية النبيلة دون إعالء 
شأن الوطن في األنفس وتقدمي الوالء 

الوطني على الوالءات الدينية واملذهبية 
واخلارجية.

> > >
اهلل املستعان، وصيام مقبول. 

رمضان جانا..
 أهالً رمضان

السايرزم


