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د.عبدالهادي عبدالحميد الصالح

ابتسام محمد سعود العون

دميوقراطية بريطانيا 
ودميوقراطيتنا

اإلحسان يضبط 
امليزان..!

خروج بريطانيا من 
االحتاد األوروبي، قد 
ال تكون له انعكاسات 

مباشرة على أوضاعنا 
احمللية أو اإلقليمية، لكن 
الرسالة املباشرة من هذا 
احلدث، أنه أظهر احتراما 
لإلنسان اإلجنليزي وهو 

ميارس حقه املطلق في 
تقرير مصير أمته، وأن 

يتزامن مع صدور قرارات 
وتشريعات محلية تضيق 

دائرة الدميوقراطية، 
لتصادر حق املواطن 

املذنب التائب من الترشح! 
في تفصيل واضح على 
مواطنني بعينهم، ونحن 

أمة اإلسالم التي تقرأ ليال 
ونهارا »التائب من الذنب 

كمن ال ذنب«! ال بل احلبل 
جرار، فقد فتحت الشهية 

الطائفية كذلك لتقترح 
مزيدا من التضييق.. ويأتي 

ذلك في أعقاب ممارسات 
أكثر عنفا على املواطن 

الذي يبدي رأيا مناهضا، 
أو موقفا فيه شبهة ومظنة 

الوالء اخلارجي، بسحب 
أو إسقاط جنسيته ! ليتم 

إعدامه ولتعاقب عائلته 
بالكامل، ونحن أمة تقرأ 

)وال تزر وازرة وزر 
أخرى(!

كم هو حكيم الشيخ محمد 
عبده، حينما رأى الغرب 
وأعجب به وقال كلمته 

املشهورة: »رأيت اإلسالم 
ولم أر املسلمني«، وقال 
في بالد العرب: »رأيت 

املسلمني ولم أر اإلسالم«.
هذا الشيخ، رحمه اهلل، 

عاش من ١٨٤٩ - ١٩٠٥ ولم 
تتغير حقيقة كلمته حتى 

اآلن ٢٠١٦م!

كل منا يتطلع إلى اجلمال 
واجلودة والكمال البشري 

سواء على املستوى 
الشخصي أو العام، وكل 

ما سبق ذكره يتحقق 
باإلحسان واإلتقان، 

فباإلحسان يضبط امليزان 
ويتحقق السمو في عبادتنا 

وتواصلنا مع رب العاملني، 
وقمة اإلحسان أن تعبد اهلل 
عز وجل كأنك تراه فإن لم 

تكن تراه فإنه يراك.
وأعتقد أن اإلحسان 

ال يقتصر على الدين 
والعبادات، وإمنا يسري 

على كل مجاالت احلياة، فال 
ميكن أن أصل إلى منزلة 
اإلحسان في عالقتي مع 
اهلل عز وجل وأنا مقصر 
في مسؤولياتي ومفرط 

في مواعيد ومهام عملي، 
فباإلحسان تنهض األوطان 
وتتزايد الثروات من خالل 
إتقان التعامل مع املراجعني 

واملوظفني واملسؤولني، 
وحتى التعامل مع املنتجات 

املادية والبهائم له نصيب 
من هذا اإلحسان فالرسول 

ژ يقول: »إن اهلل يحب 
إذا عمل أحدكم عمال أن 

يتقنه«. 
ومن اجلميل أن أحقق 

اإلحسان الذي ينطوي على 
الرفق والتسامح وحب 

اخلير لنفسي ولآلخرين، 
من خالل عالقاتي مع أهلي 

وجيراني ورفاقي والعالم 
من حولي. 

وهذه الدرجة العالية من 
اإلحسان حتتاج إلى صبر 

ومثابرة ونية صادقة وعلم 
نافع وخلق رفيع لضبط 
امليزان في خدمة ورقي 

اإلنسان. 
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نظرة ثاقبة

د.علي عبدالرحمن الحويل

عالقة املقاول الرئيسي مع مقاول 
الباطن هي عالقة متبوع »املقاول 

الرئيسي« مع تابع »مقاول الباطن« 
فإذا أحدث التابع ضررا بالغير وجب 
على املتبوع تعويض الغير والرجوع 
إلى التابع مبا دفعه عنه إذا لم يوجد 

نص بالعقد بني الطرفني يحدد 
االلتزامات هذه بشكل آخر.

٭ احلدود املعقولة للدفاع عن النفس 
هي بذل اجلهد الكافي لدفع األذى 
ليس أكثر، فإذا هجم شخص على 

آخر وهو يحمل عصاه ليضربه 
بها فعلى الشخص اآلخر ان يحمي 
نفسه مبا يدفع عنه ضربة العصاة 
أما إذا استخدم ساطورا او مسدسا 

للدفاع عن نفسه بطريقة تتخطى 
حدود الدفاع الشرعي يلتزم املدافع 

بالتعويض املدني، باإلضافة إلى 
عقوبة اجلرمية.

٭ إذا لم يكن الفاعل معروفا، كأن 
يحدث حادث دهس يؤدي الى وفاة 

ويهرب السائق دون ان يراه احد 
عندها تلتزم الدولة بدفع الدية، طبعا 

يجب اتخاذ اإلجراءات القانونية 
الالزمة لتأمني ذلك.

٭ إذا تعاقد وافد مع مالك كويتي 
للقيام بأعمال معينة في عقاره 

وجتاوزت قيمة العقد األلف دينار 
وحصل أثناء أو بعد االنتهاء من 

العمل نزاع قضائي، فقد تلجأ احملكمة 

لرفض الدعوى للوافد املدعي ألنه 
خالف قانون التجارة، عندها يجب 

على الوافد رفع دعوى اثراء بال سبب 
ألنه عمل للمالك خدمات لم يتقاض 
ثمنها مبوجب االتفاق وعليه إثبات 

حقه.
٭ أي يجب إخطار املدين كتابيا عن 

طريق قسم أو إدارة االعالن في 
احملكمة مبوجب التعويض يجب 
االلتزام بعمل إنذار كتابي وليس 

شفهيا ألن الكتابة تبقى اما الكالم 
فيطير في مهب الريح.

٭ التضامن في الدين يجب أن يكون 
واضحا وصريحا ومعبرا عنه كتابة، 

هذا هو التضامن.
٭ أي مبعنى أنه لكل صاحب حق 

أن يحول حقه ألي سبب كان سواء 
لسداد قرض أو وفاء اللتزام معني، 
املوجود لدى مدين معني دون حاجة 
ألخذ موافقة هذا املدين مسبقا فما 

عليه اال اخطاره عن طريق إدارة 
االعالن في احملكمة بحوالة احلق 

التي يحررها عند كاتب العدل، فمن 
الشائع مثال ان يحول املقاول املتعاقد 
مع الدولة لتنفيذ مشروع ما، حقه الى 
البنك الذي ميول عملياته في املشروع 

بحيث تدخل جميع مستحقاته الى 
ذلك البنك ضمانا حلق البنك وبعدها 

يقوم البنك بتحويل املبالغ الى املقاول 
ليتصرف بها ريثما ينتهي من 

املشروع وتسدد مستحقات البنك.
٭ األموال التي ال يجوز احلجز عليها 
ال ميكن حترير حوالة حق عليها: مثال 
الدية الشرعية فالدية ال يجوز احلجز 
عليها وبالتالي ال يجوز حتويلها لغير 

الورثة الشرعيني في حالة الوفاة، 
ومال النفقة أيضا.

٭ عند تسليم حوالة احلق الى املدين 
كي يعطي مستحقات الدائن لديه 

الى الشخص احملول اليه »احملال له« 
يجب أخذ الصورة للحوالة موقعا 

عليها باالستالم مبينة بالتاريخ 
واخلامت ان وجد ويفضل إرسال 

احلوالة عن طريق مندوب اإلعالن في 
إدارة قسم اإلعالن في احملكمة »تدفع 

رسوم لذلك حوالي نصف دينار أو 
دينار«.

٭ من الطبيعي واملنطقي ان تكون 
احلوالة املبلغة أوال الى املدين هي 

األسبق في النفاذ وأيضا يجب 
اعتبار ان املدين ذا السمعة الطيبة ال 
يقبل عدة حواالت حق بالقيمة ذاتها، 

خصوصا اذا كانت القيمة للحوالة 
تشمل جميع مستحقات الدائن أو 
احمليل، أما اذا كانت حوالة احلق 

بجزء من مستحقات الدائن فال ضرر 
من ذلك اذا كان مجموع حواالت 

احلق يساوي مجموع املستحقات. 
)املصدر سلسلة الوعي القانوني 

للتأكد من املعلومات(

بزغت بني الشيعة العرب ظاهرة 
جديدة هي موضع ترحاب كبير من 

شركائهم في االوطان من الطائفة 
السنية، وتتمثل في رفضهم 

لوالية الفقيه الطارئ اجلديد الذي 
أقحمه االمام اخلميني على االحكام 

الشرعية الشيعية خلدمة هدفه 
لتصدير الثورة اإليرانية وإخضاع 
الدول التي تقبل بها إلى ولي الفقيه 

في ايران وبالتالي ضمان تبعيتها 
الدائمة لها محكومة برباط شرعي ال 

ميكن لبشر إبطاله! 
يقول سماحة اإلمام اإلحسائي الشيعي 

حسني بو خمسني وسماحة محمد 
علي احلسيني )لبناني( وسماحة االمام 

محمد مهدي شمس الدين- املفكر 
اللبناني الكبير- )راجع وصاياه( وهو 
من احملدثني والداعني إلى نبذ الصراع 

الطائفي بني فرقتي اإلسالم، إن 
على السنه التفرقة بني والء الشيعة 
ألئمة احلوزات الشرعية في النجف 

وكربالء ووالئهم للوطن، فاألول 
تفرضه العقيدة الشيعية، بينما تعادي 

نفس هذه العقيدة الشيعية تغليبه 
على الوالء للوطن، ويؤكد ان هذا هو 

موقف حوزات النجف وكربالء فهي لم 
تتدخل في الشأن السياسي مطلقا عبر 
تاريخها احلديث حتى في العراق وفي 

احلك الظروف التي مر بها الشيعة 
ابان حكم صدام حسني. وهذه الظاهرة 
الصادرة عن أئمة ثقاة قد ظهر مؤخرا 
ما يؤكد سعة انتشارها ونعني حتديدا 

التجديد الرافض لوالية الفقيه الذي 
يقوده االمام مقتدى الصدر في العراق 

والذي يجب ان يلقي القدر الذي 
يستحقه من ترحيب السنة به.

لكن ولألسف وكنتيجة لطول أمد 
اخلالف وتعقيده وكثرة أصحاب 

املصالح فيه وتشعبها جند البعض 
من املتشددين السنة يحتجون على 
هذا الطرح الشيعي اجلديد متهمني 

إياه بأنه ممارسة متجددة للتقيه 
فاملنطق كما يرون يؤكد انه ومادام 

ان املتبوع امام شرعي صالح للدين 
فمن االولى ان يكون صاحلا للدنيا، 
فإذا كان كارها للعقيدة السنية فمن 
الطبيعي الفرض بأن اتباعه يحملون 

نفس البغض لها وهذا بالضبط ما 
يقول به أئمه ايران فالوالء شمولي 
ال يقتصر على ناحية دون أخرى، 
فإذا سمى اإلمام مذهبا ما بنقيصة 

أو اتهمه بالكفر وجب على أتباعه 
اتخاذ نفس موقفه! 

يغفل أصحاب هذا الطرح التشكيكي 
ويتناسون أن الصيغة الشيعية 
التجديدية موضع النقاش تقول 

بأن هذا التجديد مفهوم عربي ال 
مطامع توسعية وراءه، ويؤكد الواقع 

الكويتي صحة دفاعها، إذ وبينما 
يذهب شيعة الكويت املنحدرون من 

أصول إيرانية واملنتمني للحوزات 
اإليرانية في قم إلى رفضه متفقني 

مع أئمة إيران وما يصدره إليهم 
ولي الفقيه »املعصوم« من أوامر، 

جند على الطرف اآلخر أن األغلبية 
الشيعية في الكويت وهي من أصول 

عربيه تعود لألحساء أو البحرين 
تتمسك بهذا الطرح العقالني. إن 

جتربة الوالء للوطن املشرفة التي 
شارك فيها السنة والشيعة بنفس 
القدر ابان الغزو العراقي الغاشم 

تستدعي منا تبرئة الكويتيني بكافة 
أطيافهم العقائدية من الوالء لغير 
الوطن أيا كانت البواعث والدوافع 

وأن منيز بني املمارسة للشعائر 
الدينية أثناء الرخاء وتلك في أيام 

الشدة.
إن على السنة والدولة عموما 

التمسك بهذا النهج التقريبي والبدء 
في التخطيط ملستقبل أكثر إشراقا 
تختفي فيه احلدة املعطلة واملدمرة 

من اخلالف العقائدي بني مكوني 
املجتمع وتخرج إيران من معادلة أي 

خالف فكري فيه.

املقاول 
الرئيسي.. هل 
تريد بناء بيت؟

الدين هلل 
والوطن للجميع
»احلالة الشيعية 
اجلديدة«

يا سادة يا كرام

الزاوية

رغم عشرات الكتب التي صدرت عن داعش وأهمها كتاب 
الصحافي األميركي جوبي ورك احلائز مرتني جائزة 

بوليتزر للصحافة واملسمى BLACK FLAGS فإن أحدا ال 
يعلم على وجه التحديد من فكر في إنشاء التنظيم ودعمه 

ومتويله ومساعدته في التخطيط ألعماله اإلرهابية ومعاركه 
العسكرية، إال ان االكيد بعد متابعة تأثير تنظيم داعش على 
العالم اجمع، هو ان العقل العربي البسيط ال يستطيع خلق 
وحش مركب كحال داعش ينتج عنه ذلك التأثير املدمر على 

مجريات االمور ومسار التاريخ.
>>>

فبعد ان اشعل تنظيم داعش احلروب املعقدة في منطقة 
الشرق االوسط التي يصعب الوصول حللول لها 

وتسببه في تقسيم وجتزئة دول وشعوب املنطقة، امتد 
تأثيرالتنظيم الى اوروبا واميركا، ففي بريطانيا حدث 

انفصام حاد بني منطق العقل الذي متثله العقول السياسية 
احلكيمة املطالبة بالبقاء ضمن االحتاد االوروبي وعلى 

رأسهم كاميرون، ومنطق العاطفة واخلوف من االرهاب 
وقدوم املهاجرين الذين دفعتهم حروب داعش للهجرة 

والذي ميثله الزعيم السياسي البريطاني نايجل فراج الذي 
حصد حزبه كرسيا واحدا في االنتخابات البرملانية االخيرة، 

والنتصار العاطفة لدى الشعوب اسباب، كتب عنها املفكر 
واملؤرخ الفرنسي غوستاف لوبون في كتابه الشهير 

»سيكولوجية اجلماهير«، حيث ذكر ان اجلماهير ال تعقل 
فهي تقبل االفكار او ترفضها دون تدقيق او حكمة بل 

يغلب على قراراتها حتكيم الغرائز والعواطف على حساب 
املصالح االستراتيجية بعيدة املدى، وهذا متاما ما حصل في 

بريطانيا، ولو عزلت داعش وأعمالها من املعادلة ملا حصل 
اخلروج من االحتاد األوروبي.

>>>
واذا كان تنظيم داعش قد سيطر بطريقة شيطانية على 
عقول الشباب ودفعهم للقيام بعمليات انتحارية وقتل 

جماعي، فإن التنظيم سيطر في الوقت ذاته وعبر دغدغة 
غريزة اخلوف على مشاعر وعواطف الشعوب األوروبية 

واألميركية ودفعهم لدعم التوجهات اليمينية املتطرفة كونها 
تعدهم بحمايتهم والشدة مع التنظيم ومن ذلك الدعم الكبير 

الذي يحصل عليه املرشح ترامب بالواليات املتحدة رغم 
انعدام اخلبرة وكثرة االخطاء والزالت، والتي تزداد مع كل 
عملية ارهابية تنسب حقا او زورا لتنظيم داعش، وما زال 
في الوقت متسعا لعملية ارهابية كبرى قد تصيب االبرياء 

في الواليات املتحدة في االشهر املمتدة لنوفمبر القادم.
>>>

آخر محطة: في بدايات القرن املاضي تآمر األوروبيان 
سايكس وبيكو على تقسيم وجتزئة العالم العربي، هذه 
االيام ومع بدايات هذا القرن يتآمر القائمون على تنظيم 

داعش على وحدة االحتاد االوروبي، حيث ان خروج 
بريطانيا من االحتاد ميهد خلروج دول اخرى باتت 

قياداتها اليمينية املتشددة املعادية للمهاجرين تطالب بقيام 
استفتاءات بها، اضافة الى ان قيادات اسكتلندا وايرلندا 

الشمالية اعلنت رغبتها في البقاء ضمن االحتاد االوروبي 
مما يلمح لرغبتها في االنفصال خاصة ان خروج بريطانيا 

يسهل هذه املهمة والتي تتطلب موافقة »جميع« دول 
االحتاد االوروبي لالنضمام وهو امر مستحيل بوجود 

بريطانيا.

إن التغذية الفكرية أمر ضروري من أجل النهوض بواقع متذبذب 
ما بني الواجب عمله والواجب تركه، فالنهوض الفكري في التأمل 
بواقعنا أمر غاية في األهمية من أجل صد الصراعات التي حتدث 

بني الناس ما بني الصح واخلطأ واحلالل واحلرام.
ففي البداية، يجب أن نتفق على أن اإلسالم دين يدعو إلى 

البساطة والتواضع في األمر كله وجعله من اإلميان، فعن أبي 
أمامة إياس بن ثعلبة األنصاري احلارثي ÿ قال: ذكر أصحاب 

رسول اهلل ژ يوما عنده الدنيا، فقال رسول اهلل ژ: »أال 
تسمعون؟ أال تسمعون؟ إن البذاذة من اإلميان، إن البذاذة من 

اإلميان« يعني: التقحل. رواه أبو داود، وتقصد البذاذة مبفهومها 
الصريح التواضع وترك الترف.

وما يحدث اليوم على ساحة حياتنا االجتماعية مناف لذلك 
املفهوم، وخاصة ونحن في شهر فضيل يجب على املسلم الزيادة 

في التواضع وكبح جماح شهوته من أجل تكريس طاقته للعبادة.
وعلى سبيل املثال ما حدث األسبوع املاضي من حفالت 

»القرقيعان« وتشويه صورة السلوكيات الواجبة في رمضان، 
حيث فكرة »القرقيعان« بغض النظر عن أصولها التاريخية كما 
بينها لنا مشايخ الدين أثابهم اهلل، هي فرحة للطفل في رمضان 

من أجل كسر امللل الذي ينتابه جراء انشغال الكبار بالعبادة، 
ولعلها عادة تبهج الصغير في شهر فضيل، وإمنا! يجب أن 

تكون مبفهومها البسيط ال املبتذل، يجب علينا كمسلمني محاربة 
التفاخر في البذخ واالبتذال في طقوس »القرقيعان«، حيث أصبح 

هذا اليوم يحتفل به بشكل رسمي بعيدا عن البساطة مبفهومها 
الصحيح والتواضع بالشيء، أصبحت األم تعد أفخر أنواع 

احللويات شاملة للكبار والصغار، وشراء املالبس املبتكرة، وإعداد 
البوفيهات والتبرج املبالغ فيه، والشيء املخزي احملزن األغاني 
والرقص في هذه األيام املباركة التي يجب على املسلم ترك كل 
ما يغضب اهلل من تفاخر وترف من أجل التقرب إلى اهلل ورجاء 
رضاه ورحمته وعفوه عنا، فعن أبي هريرة ÿ، عن النبي ژ 
قال: »يقول اهلل عز وجل الصوم لي وأنا أجزي به يدع شهوته 
وأكله وشربه من أجلي، والصوم جنة، وللصائم فرحتان فرحة 

حني يفطر وفرحة حني يلقى ربه، وخللوف فم الصائم أطيب 
عند اهلل من ريح املسك« )رواه البخاري(، فاهلل عز وجل يقول 

يدع املسلم شهوته وأكله وشربه، فهل املسلمون اليوم يتركون 
شهوتهم من أجل اخلالق أم يكتفون بترك الطعام والشراب؟ 

فاملراد من املقال هو أن التغذية الفكرية هي أساس السلوكيات 
الراقية والنهضة احلضارية، فيجب علينا تغذية فكر اجليل 

الصغير الذي ال يفقه شيئا في احلياة إال ما يتلقاه من والديه من 
سلوكيات ومفاهيم يراها صحيحة مبفهومها دون منازع لثقته 
العمياء بوالديه، رسالتنا كمسلمني إعطاء الفهم الصحيح للجيل 

احلالي والقادم بترك البدع واملغاالة في الشيء والسعي وراء كل 
ما هو مفرح ومبهج مبناسبة أو من غير مناسبة، فاالعتدال في 
الفرح ومظاهر البهجة يجب أن يكون بتواضع وببساطة وبعيدا 

عن املغاالة به وهو أمر مطلوب في تزكية النفس، فالقضية تكمن 
ببناء شخصيات إسالمية سليمة خاليه من العقد واالضطرابات 

النفسية التي فتكت بقوام الشخصية املسلمة اليوم، صوموا 
تصحوا.

samialnesf١@hotmail.com
@salnesf

family_sciences@hotmail.com
@family_sciences

سامي عبداللطيف النصف 

شيخة عيسى العصفور

داعش حتكم العالم!

التغذية الفكرية لسلوكيات 
ومناسبات حياتية

محطات

للسطور عنوان

saad.almotish@hotmail.com
سعد المعطش 

عبدالمحسن محمد المشاري 

لو سألت أي شخص عن أجمل املدن 
التي زارها لذكر مدينة أو مجموعة 

من املدن وحتما له أسبابه التي 
جعلته يذكر تلك املدينة أو غيرها 
ورمبا كانت األسباب غير مقنعة 

للجميع ولكنه شاهدها بعني احملب، 
وكما يقال في بيت الشعر »عني 

الرضا عن كل عيب كليلة«.
اجلميع يذكرون مدينة »جنيڤ« 

بأنها أجمل املدن حتى لو لم يسافر 
لها ولكنه يسمع بها وهؤالء املادحون 
يذكرونني بقصة قدمية عن شخص 

يصف مادة »السكر« وعن حالوته 
ولونه الشفاف فسأله أحدهم »انت 
ذايقه، فقال له: ال، ولكن ولد عمى 

شاف اللي ذايقه« مع أن األغلبية ال 
يعرفون سبب تسمية جنيڤ.

ولكنني سأحدثكم عن مدينة يطلقون 
عليها اسم »جنيڤ اخلليج العربي« 

التي اعتبرها شخصيا من أجمل 
املدن وقبل أن أسرد لكم مواصفاتها 

يجب أن أذكر لكم سبب تسمية 
مدينة جنيڤ السويسرية، فاسم 

جنيڤ هو اسم شجر العرعر باللغة 
الفرنسية الذي اشتهر بوجوده في 

تلك املنطقة وهو نفس سبب تسمية 
مدينة عرعر السعودية التي كانت 

كثيفة بتلك الشجرة.
جمال عرعر ليس بلطافة جوها 

فقط، ولكن ببساطة ومرجلة وكرم 
أهلها الذين يخجلونك بطيبتهم 

ودماثة أخالقهم، أما طقسها ففي 
الشتاء جتد الثلوج، وفي الربيع 

جتد البساط العشبي األخضر، وفي 

الصيف لن تستطيع اجللوس ليال 
من دون ثياب ثقيلة، أما في جنيڤ 
السويسرية فلن جتد من يقول لك 
تفضل أو اقلط كما يقولونها أهل 

جنيڤ اخلليج.
واليوم يزيد جمالها أميرها د.مشعل 

بن عبداهلل بن مساعد آل سعود الذي 
جتد كلمات الثناء بأفواه جميع رجال 
وشباب جنيڤ اخلليج، فما أن خلف 
والده عبداهلل بن مساعد، رحمه اهلل، 

على اإلمارة حتى بدأ اسم عرعر 
ونتاج شبابها يظهر للعيان وبشكل 

مشرف.
أدام اهلل جنيڤ اخلليج بأهلها 
وبطيبتهم وجمالهم وبهمتهم 

مبدينتهم، وال دام من يريد لها أن 
تكون عروس الشمال. 

جنيڤ اخلليج

رماح


