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صالح الساير 

علي الفضالة

كتابة 
بالقلم األحمر

يا فرحة ما متت 
يا وزير الصحة

يقول الشاعر الراحل أمني 
نخلة »أنا ال أصدق ان هذا 

األحمر املشقوق فم.. بل 
وردة مبتلة، حمراء، من 
حلم ودم« واألحمر من 

األلوان، واألحمران الذهب 
والزعفران، حسب لسان 
العرب، وقيل انهما اللحم 
والنبيذ، واألحامرة قوم 

من العجم سكنوا البصرة، 
والسنة احلمراء شديدة 
اجلدب والقحط، والعرب 

تسمي املوالي »احلمراء« واذا 
قالوا فالن أحمر عنوا بياض 

بشرته، وحمراء الظهيرة 
شدتها، أما »حمران النواظر« 

فلقب أبناء قبيلة مطير 
املعروفة في اجلزيرة العربية.

>>>
في لهجتنا احمللية نقول 

حمر، ونقصد أحمر، واحلمر 
واألحمر أسماء عائالت كرمية 

في عدد من الدول العربية، 
واحلمراء شارع شهير 

في بيروت كان في فترة 
الستينيات أهم من قصر 

احلمراء! في اسبانيا والذي 
بناه احد ملوك الطوائف من 
بني األحمر، ومن العبارات 

الدارجة بني الناس قولهم »لم 
يجد في الورد عيب فقال يا 

أحمر اخلدين«، وعندما ال 
يخجل املرء من فعلته نقول 
»أيها اخلجل أين حمرتك؟!« 

أما »األحيمر« فريح عاتية 
تغرق السفن في بحر العرب، 

ولها ضحايا من البحارة 
الكويتيني.

>>>
بسبب حجارته احلمراء يوجد 

موضع قرب الصبية يدعى 
»حمران« ومثله »احلمرا« 

سمكة معروفة سميت 
على لونها، وفي الكويت 

نطلق اسم »حمروش« على 
الطائر املعروف باحلميراء، 

و»احلماري« نوع من الديدان 
نضعه في الفخ لصيد 

العصافير، ومثلما بدأت هذه 
العجالة »احلمراء« بالشعر، 
أختمها بالشعر، وأشير إلى 

األحيمر السعدي وهو شاعر 
صعلوك مخضرم عاش ايام 
االمويني والعباسيني، له بيت 

شعر مشهور، يعد مثال 
للتوحشن اآلدمي، يقول 
»عوى الذئب فاستأنست 
بالذئب إذ عوى.. وصوت 

إنسان فكدت أطير«! 

معالي وزير الصحة، 
صرحت بأن مستشفى جابر 

للكويتيني فقط وهذا شيء 
مفرح فهو ينقذ الكويتيني 

من طابور االنتظار الطويل 
بباقي املشافي، لكن كالمك 

بأن املستشفى سوف 
يستقبل حاالت الطوارئ 
من غير الكويتيني سوف 
يفتح بابا ال يسد ويرجع 
بنا إلى نقطة البداية من 

الزحمة واالنتظار، فالكل 
سوف يتحول إلى حالة 

طوارئ حتى يتم استقباله 
باملستشفى والكادر الطبي 

غير الكويتي سوف 
يسهل استقبالهم كحاالت 

طوارئ.. يعني ال طبنا وال 
غدا الشر، فقرارك هذا قد 

أوجد ثغرة لدخول املقيمني 
للمستشفى، فنرجو من 

حضرتكم مراجعة قراركم 
هذا واستبيان نتائجه قبل 

إقراره.

dralialhuwail@icloud.com

السايرزم

إشارة

د.علي عبدالرحمن الحويل

رياض الصانع 

إن نية رفع الدعم عن البنزين األلترا 
أصبحت حديث اجلميع في الكويت، 

فاخلباز اإليراني له رأي فيه يتساوى 
برأي شركات صناعة الطابوق، 

وصاحب تنكر املياه ال يقل رأيه اثرا 
عما تراه شركات النقل، اما شيوخ 
الدين فرأيهم الذي عادة ما يحمل 

وعدا بتسهيالت لدخول اجلنة تصعب 
معارضته فقد رأوا شبهة بدعة في 

االمر كله!
وامتنع املستنيرون واصحاب الرأي 
الليبراليون فلم يحركوا قلما يسهم 
في حل املعضلة االقتصادية العنيفة 

التي تواجه البالد، وحتي نكون 
منصفني فإن مكاتب جلب العمالة 

املنزلية ومحالت اخلياطة لم تبد رأيها 
حتى اآلن، ولذا سنحتفظ لها بحقها 

في اإلدالء به شأنها شأن البقيه ممن 
ال شأن لهم وادلوا برأيهم في اخلطب 
اجللل الذي يهدد بتعطيل انتاج اخلبز 
اإليراني والشرخ العميق الذي مني به 

اقتصادنا احمللي جراء ارتفاع تكلفة 
تنكر املياه والذي عجز عن التسبب 

مبثل اثره تدني اسعار النفط الهاوية 
بجنون الى قيمة ال يعلمها اال اهلل. 

معلوم ان هذه الظروف االستثنائية 
تستدعي مشاركة القوى السياسية 

والنخب املثقفة إلرشاد احلكومة الى 
خطئها او الشد على يدها لصواب 

قرارها في البدء في عالج الهدر برفع 
الدعم عن السلع األقل تأثيرا على 

املواطن مثل حتريرها بنزين االلترا، 
وهو قرار سليم بكل املقاييس يحترم 

املواطن املستفيد األول من الدعم.
لكننا نظل بحاجة الى الصفوة لتقرأ 

لنا األمر كله مببرراته وسلبياته 
حتى نطمئن، وان تشرح لنا مقولة 

االقتصاديني الشهيرة »تأثير 
الدومينو« وتطمئننا الى صحة ما 
توصلنا اليه فنحن لم نتعود على 

التفكير وال على حسن التدبير.
فما الذي منع حكماءنا من املشاركة؟ 

من املستبعد متاما ان يكون قد حيل 
بينهم وبني ادائهم دورهم كما انه من 
غير الالئق بهم ان ميتنعوا ألي سبب 

من األسباب ويتركونا نحن الشعب 
حائرين بني التمسك برأينا او اعتماد 
رأي اخلباز وشيخ الدين املخالفني له 

خاصة اننا نلتقي الشيخ اكثر من مرة 
يوميا مما يصعب علينا النظر الى 

عينيه الثاقبتني املنذرتني بسوء املنقلب 
لكل من يختلف معه ! وصراحة نحن 

غير معتادين على مناقشة رأيه او 
اخلالف معه !

ندعوكم ونستحثكم على أداء واجبكم 
ونذكركم بأن خصومكم ادلوا برأيهم 

في هذه املعضلة العظمى، ولم يبق 
سواكم ومكاتب استيراد العمالة 

املنزلية واملخايطة فهاتوا ما عندكم 
ادام اهلل بقاءكم حتى ننتهي من املسألة 

ونحيلها الى النسيان، ففي قناعاتنا 
الراسخة ان احلكومة أبخص وهي 

األحق بإدارة أموالها.

بعد أحداث احلادي عشر من سبتمبر، 
برزت على اخلارطة اجليوسياسية 
عدة مصطلحات لتصنيف جماعات 

وحتى دول بعينها بالتطرف واالرهاب، 
ومعنى ذلك التعصب لرأي او فكر 

معني ورفض باقي االطروحات 
واالفكار، ففي حني ان للتعصب 

مدلوال واضحا لغويا واصطالحيا، 
فان االرهاب صنف كمفهوم تتعدد 
مدلوالته ومفاهيمه، لكن االكيد في 

هذه الثنائية هو ان التعصب مصدر 
اساسي لالرهاب ومولده ومحركه 

االوحد.
وقد شاءت االقدار ان تصبح منطقتنا 
العربية مرتعا خصيبا لتوالد التعصب 

وتكاثره، وبالتالي انتشار االرهاب 
ذي اخللفية الدينية واملذهبية، 

فهناك صراع ما بني من يظن نفسه 
ميتلك احلقيقة ومفاتيح اجلنة وما 

بني باقي اآلراء والتوجهات االخرى، 
حتى صارت التفجيرات واالغتياالت 
والعمليات االنتحارية جزءا ال يتجزأ 

من طقوس حياتنا اليومية، فباالضافة 
الى التنظيمات املتعصبة واالرهابية 

املنتشرة اساسا مبنطقة الهالل 
اخلصيب كداعش وجبهة النصرة 

وغيرها من التنظيمات االخرى، فهناك 
باملقابل قنابل موقوتة جتاورنا في 

سكننا وعملنا وعالقاتنا االجتماعية، 
أناس ال يختلفون عنا كثيرا في 

املالمح والصفات، يسلمون علينا 

ويبادلوننا اطراف احلديث، لكنهم في 
خلواتهم الطويلة يتغذون على افكار 

فاسدة، وآراء ملوثة بالقتل والذبح 
والدماء، ينساقون بسهولة وراء 

ڤيديوهات انصاف الفقهاء وانصاف 
املفسرين وأغبى املفتني، فتتشبع 
ذاكرتهم املفقودة بغسيل دماغي 

ميارس عليهم عبر مراحل، لينتج في 
االخير اجسادا طيعة ومغيبة بنعيم 

اجلنة، فيذبحون ويقتلون ويتحزمون 
باملتفجرات لبلوغ سدرة احلور العني، 
ناسني انه لو كان القتل سبيال سهال 

لبلوغ اجلنة ما كان قد تركه لهم الذي 
ارسلهم، ومنذ فترة قريبة أقدم أخ 

على قتل شقيقه في ديوانية االسرة 
مبنطقة مشرف بالكويت معلال سبب 

ذلك بكون اخيه شخصا ال يصلي 
وال يصوم، كما تزامن ذلك على اقدام 
اخوة توأم باململكة العربية السعودية 

على نحر امهم ومحاولة قتل ابيهم 
الذي اليزال يرقد في املستشفى بني 
احلياة واملوت، باالضافة الى اصابة 

اخيهم االصغر بجروح غائرة هو 
وعامل فلبيني اجلنسية، على اساس 
ان عائلتهم غير متشبعة بالدين، وفق 

تفسير شيوخ التطرف واالرهاب، 
وامام هذه احلوادث صار لزاما علينا 

اخذ احليطة واحلذر، فهناك قنابل 
بشرية تتغذى على البؤس واليأس 
وتعيش بيننا، تتصيد فرائسها من 

اقرب االقربني حتى لو كانت الضحية 

من توجد اجلنة حتت اقدامها )االم(.
وحتى نكون واقعيني فاملقاربة االمنية 

ليست وحدها ناجعة ملعاجلة ظاهرة 
التعصب والتطرف واالرهاب، اذ 
يجب ان تواكبها معاجلة فكرية 

تعليمية مبنية على احلوار، فاالرهاب 
هو فكر مريض وعالجه يتمثل في 

الفكر االفضل الذي يقوم على اساس 
التسامح واحترام اآلراء وتكريس 
قاعدة وجادلهم بالتي هي أحسن، 

وذلك ال يكون اال في ظل الدولة املدنية 
التي حتترم اجلميع على اختالف 

توجهاتهم الدينية والعقائدية واالثنية 
واالجتماعية، وال تفاضل بينهم 

اال على اساس احلقوق والواجبات 
واملواطنة، وهو ما نعمل عليه في 
جمعية االئتالف املدني الكويتي، 

بصفته احلل الناجع للتعصب 
والكراهية والتطرف واالرهاب.

فاذا كانت صناعة االرهابي حتتاج 
الى ضمير ميت وأفق ضيق وغباء 
مستدمي وتعطيل للنقاش والتفكير، 

فجمعية االئتالف املدني الكويتي 
تعطي حلوال واقعية مبنية على احلوار 

والتفاهم والتعايش والتسامح.
وإذ نعزي اسرنا املكلومة التي اصابها 
سهم االرهاب غدرا في كل من الكويت 

والسعودية وشتى اقطارنا العربية، 
فاننا نطلب من العلي القدير ان يدمي 

علينا نعمة االمان واحلكمة والتسامح.
واحلمد وال حول وال قوة اال باهلل،،، 

اخلباز وراعي 
التنكر واملطوع 
و»األلترا«

اإلرهاب 
والتعصب داخل 
بيوتنا ويعيش 
بيننا!!

الزاوية

مركز رياض الصانع

عمل اخلير هو رصيد اإلنسان وزاده في سيره إلى اهلل، والناجون 
من النار هم من جعلوا من عمل اخلير في حياتنا الدنيا مشروع 
تخرج من ضيق التعامالت املادية إلى رحاب التفاعالت الروحانية 
األخالقية اإلنسانية، وحاالت االكتئاب التي تصيب البشر جميعا 

ليس لها تفسير إال طغيان الوعى املادي على اجلانب الوجداني 
اإلنساني الرقيق ألن فعل اخليرات ورؤية السعادة على وجوه 

اآلخرين واالرتياح لذلك ال يصدر إال من قلوب ال تعرف األنانية 
واجلفاء.

وال شك أن الصدقات هي من أحب األعمال إلى اهلل، يقول 
رسول اهلل ژ: »أيها الناس ما من أحد منكم إال وسيكلمه اهلل 

يوم القيامة ليس بينه وبني اهلل ترجمان فينظر إلى ميينه فال يرى 
إال أعماله الصاحلة وينظر إلى شماله فال يرى إال أعماله السيئة 

وينظر أمامه فال يرى إال النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق 
مترة«، لم يقل النبي ژ ولو بركعة، ولم يقل ولو بحجة، ولم يقل 

ولو بعمرة، ولكن قال: »ولو بشق مترة«، وذلك ترغيبا للناس 
في التصدق ملا في الصدقات من اخلير الذي ال يعلمه إال اهلل، 
فالصدقات بركات في الدنيا وجناة في اآلخرة ونحن نعلم أن 

كثيرا من الناس يحج ويعتمر وهناك محتاجون في أهله وجيرانه 
وأصدقائه، وذلك من الرياء، أو الفهم اخلاطئ جلوهر الدين العظيم 

الذي ال يستقيم فيه اإلميان إال أن نحب إلخواننا في اإلنسانية 
كما نحب ألنفسنا، هذا هو دين الرحمة الذي أعرفه، والذي 

يتجاهله لألسف دعاة الفتنة الذين شوهوه، لو درسوا واستوعبوا 
فلسفة الصدقات والزكاة في اإلسالم لشملت رحمة هذا الدين 

العالم بأجمعه، ألن الصدقة ليست ماال يعطيه الغني املسلم للفقير 
املسلم فحسب، ولكن هي تعزيز ملشاعر احملبة والتعاون على 
البر بني البشر جميعا مبختلف أجناسهم وألوانهم وعقائدهم 

وحرياتهم التي كفلتها كل الرساالت السماوية والدساتير البشرية 
قبل أن يعبث بها شرار اخللق ويفرقوا بينهم مبا لم ينزل اهلل به 

من سلطان.
إن الصدقات والزهد وإسعاد الناس من السنن العظمى للنبي محمد 

ژ، ونحن إن اتبعنا سنة النبي ژ الرحيمة مع كل من تعامل 
معهم وعايشهم وخالطهم ژ ألسعدنا أنفسنا والعالم أجمع، 

ونحن نعيش في ذلك الزمن الذي اختلطت فيه األمور علينا وعلى 
أبنائنا، حتى أصبح الدعاء على املنابر بتخصيص الرحمة للمسلمني 

وهالك ما دونهم ما يثير العجب، خاصة أن ذلك يصدر من وعاظ 
يقفون على منبر رسول اهلل ژ والذي بعثه اهلل رحمة للعاملني.

الصدقات يا إخواني هي منطق كل منطق، وجوهر اجلوهر، هي 
العبادة احلقة التي يقول عنها اهلل جل وعال: )لن تنالوا البر حتى 

تنفقوا مما حتبون(، فاإلنفاق مما نحب فيما منلك هو امتحان 
حقيقي للنفس وتزكية لها من شهوات الدنيا وملذاتها ابتغاء 

مرضاة اهلل ورغبة عن الدنيا وطلبا لنعيم أبدى عند اهلل، الصدقات 
يا إخواني هي اخلير اجلامع الذي يؤلف القلوب في محبة اهلل، 

وألن رسالة اهلل للبشرية هي »اجتمعوا على اخلير واحلب 
لتجتمعوا في جنات عرضها السماوات واألرض«، لو علم اإلنسان 

حب اهلل ورحمته بعباده لعملوا على ابتغاء مرضاته فيما يحب 
ويرضى، ولذلك علينا بخبيئة األعمال الصاحلة، وأن نعمل أعماال 
صاحلة ال يعلمها إال اهلل وأعظم تلك األعمال هو اإلنفاق مما نحب 

تصدقا في اخلفاء لوجه اهلل تعالى، عسى اهلل أن يقي وجوهنا 
العذاب األليم.

اجلنني له حقوق كاإلنسان العادي فامليراث حق من حقوقه وذلك 
يتم بوالدة اجلنني حيا، أما إذا ولد ميتا فال حقوق له.

٭ يعتبر مكتب احملامي احملل املختار للموكل، فالشخص 
الطبيعي يختار محاميا لتمثيله في قضية ما ويكون عنوان 

املكتب مبنزلة العنوان املختار للموكل على انه يجب للموكل أن 
يكون قد وقف أمام القاضي، مبينا انه وكيل الشخص الطبيعي 

في هذه القضية.
٭ يجب على املتعاقد الذي لم يقبل العقد النموذج أو أحد بنوده 

بعد توقيعه أن يعترض أمام القضاء بسبب لذلك عادة العقود 
النموذجية املكتوبة سابقا حتررها البنوك وشركات األموال 

وشركات التأمني يجب قراء العقد جيدا قبل التوقيع عليه كي ال 
يحدث اخلطأ ويتم اللجوء الى القضاء للفصل بالنزاع.

٭ من تشملهم إدارة شؤون القصر هم الكويتيون القصر دون 
سن الرشد.

٭ أي ال يجوز احلجز على أجر الولي من مال املولى عليه بل 
يجوز احلجز بعد استالم الولي ألجره وإيداعه في املصرف 

بحسابه اخلاص.
٭ مثال بعض عقود املقاوالت مع أشخاص وآخرين، فقانون 

التجارة منع األجنبي العمل بأكثر من ألف دينار باسمه الشخصي 
ففي حال مت التعاقد بني أجنبي وكويتي على قيام األجنبي بتنفيذ 

عقد مقاولة يتجاوز هذا املبلغ جاز إبطال العقد خالل عملية 
التنفيذ أو بعد متامه ولكن يجب على املتعاقد الكويتي تعويض 

املقاول األجنبي عما قام به من أعمال نتيجة لالتفاق.
٭ اخللف اخلاص للمتعاقد - املقاول مثال - هو مقاول الباطن أو 
البائع للمواد، فالعقد اذا ابطل ال يؤثر ذلك في عالقة املقاول مع 
خلف اخلاص »مقاول الباطن - البائع - املورد.. إلخ« الذي يكون 

قد تعامل بحسن نية مع املقاول ليسهل له عمله، بل يلتزم املقاول 
بدفع مستحقات خلفه اخلاص بغض النظر عن قانونية العقد بني 

املقاول واملالك.
٭ العقود التي تشوبها أجزاء باطلة يجوز إبطال هذه األجزاء 
فقط إذا لم تكن جوهرية للعقود املبرمة أما إذا كانت جوهرية 

ويصر عليها املتعاقد عندها ميكن إبطال العقد باللجوء إلى 
احملكمة طلبا لذلك.

٭ هذه احلالة ميكن أن تكون نافذة خالص ألحد املتعاقدين 
الراغبني في إبطال العقد فإن امكن استخالص عقد جديد في 

العقد القدمي الباطل، قام ذلك العقد اجلديد بني املتعاقدين.
٭ إذا كان العقد الباطل يشوبه خطأ ما تسبب به احد أطراف 

التعاقد وكان البقية ال يعلمون بذلك اخلطأ وال ميكن أن يعلموا 
ولم يساهموا في وجود اخلطأ جاز لهم طلب التعويض من 

املتعاقد الذي تسبب بوقوع اخلطأ في التعاقد.
٭ اخللف العام هم الورثة الشرعيون ويعتبر بالعقد احلقيقي إذا 

أثبت وجوده وابرز للمحكمة والعقد الصوري هو عقد ظاهري 
يراد منه إخفاء حقيقة التعاقد بظاهر مخالف.

٭ موعد تسليم البضاعة يحدده عقد البيع مع األخذ باالعتبار 
أن األشياء القابلة للتلف السريع يجب ان تسلم فورا عند البيع 
أو بعد فترة وجيزة إن كانت طبيعة البضاعة تسمح بذلك وأال 

يتحمل البائع مسؤولية تلف البضاعة ما لم يطلب املشتري 
صراحة ابقاء البضاعة املباعة عند البائع.

٭ »املصدر: سلسلة الوعي القانوني للتأكد من املعلومات«.

almeshar@hotmail.com
@almeshariq8
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د. عبدالهادي عبدالحميد الصالح

نظراً ألصالة الشعب الفلسطيني 
الذي اليزال يقدم تضحياته بالدم 
والروح، ويتحمل الضيم والظلم 

نيابة عن املسلمني في تأديتهم 
لواجبهم الكفائي، فإنه من الظلم لهم 

أن ينبني املوقف منهم على ردة 
فعل من تصرفات البعض القليل 
من صبية فلسطني الذين وزعوا 
احللوى يوم غزو الكويت، ويوم 

رفعوا صورا للطاغية صدام حسني، 
أو لوحوا فرحني باألعالم السوداء 
لداعش التكفيرية عند استيالئهم 

على مناطق شائعة من العراق!
إنها ليست قضية مزاجية، وإمنا 

قضية أمة تستمد مواقفها من 
العقيدة اإلسالمية والفقه الشرعي.

ومن املؤسف أن نالحظ اليوم ازدياد 
صناعة املؤامرات إللهاء األمة عن 

هذه القضية، ومنها التحديات الثالثة 
التالية:

1 ـ التطبيع مع إسرائيل التدريجي 

الذي أخذ مظاهر األنشطة اإلنسانية، 
ثم املباحثات اخلفية.

2 ـ اختراع جرافة الدواعش 
التكفيرية التي هبطت فجأة على 
دول اإلقليم وهي بكامل معداتها 

العسكرية والبشرية، وخلفت الدمار 
وماليني القتلى واجلرحى والالجئني 

واملهجرين.
3 ـ إشعال نيران الطائفية 

والعنصرية الفارسية العربية. 
فخلقت معارك وأشاعت أجواء 

الكراهية واألحقاد اجلاهلية 
األولى، مما اشغل األمة عن عدوها 

الصهيوني اللدود.
لكن لألمة ضمانات إلبقاء جذوة نار 

القضية ال تنطفئ إال بالنصر بتحرير 
فلسطني، ومنها ما يلي:

1 ـ القرآن الكرمي الذي يصدح بذكر 
نبي اهلل موسى گ ويفصل في 

معاناته مع بني إسرائيل )136 مرة(.
)كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم(. 

)ويسعون في األرض فسادا(، 
في حتذير من مكائد وخبث بني 

إسرائيل.
2 ـ لعل القدر اإللهي جرى على 

تسخير جماعات ورجال على 
مدى الزمان، من يتبنى القضية 

الفلسطينية ويحييها في وعي األمة، 
ويوقظ ضمير املسلمني. وكان منهم 

آية اهلل اخلميني، قدس سره، الذي 
دعا إلى يوم القدس الذي حتتفل به 
األمة اإلسالمية في آخر جمعة من 

شهر رمضان من كل عام.
وال بد من اإلنصاف ان نشير 

بإيجابية الى بلدنا ووطننا الغالي 
الكويت وجهوده في دعم القضية 
الفلسطينية منذ ان أعلن عن ذلك 

صاحب السمو األمير عام 1963 
عندما كان وزيرا للخارجية ومن على 
منبر األمم املتحدة. وحتى اآلن على 

املستويني، الرسمي والشعبي.
وما النصر اال من عند اهلل تعالى. 

القدس 
ال متل!
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