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سامي الخرافي

أين أنتم؟
لقد أصبحت وسائل 

التواصل االجتماعي امللجأ 
الوحيد الذي تستقي منه 

الناس معلوماتها في وقتنا 
احلاضر، ورغم أن كثيرا 

من تلك األخبار ملفقة 
وغير صادقة وترفع 

ضغطنا وتصيبنا بجلطات، 
فإن أكثرنا يلتقطها ويبدأ 

بتحليلها وتداولها ونشرها 
دون علم مبصداقيتها 

والسبب أن أغلبنا ال يثق 
مبا ينقله اإلعالم الرسمي 
لعدم وجود الشفافية في 
كشف أي غموض والرد 
على كثير من اإلشاعات 
التي سببت لنا صداعا 

مزمنا، ولنا جتارب سابقة 
مع هذا اإلعالم، األمر الذي 

يجعلنا نتساءل: ملاذا هذا 
الغموض؟! 

لقد أصبح اخلوف من 
املستقبل في هذه الفترة هو 
هاجس أكثر الشعب الكويتي 

ورغم أنه لن يصينا اال 
ما كتبه اهلل لنا فإن هذا 

الشعور أصبح يتردد بشكل 
مزعج ويشعرك بالغثيان. 

وهذه الهواجس جتعلنا 
نسأل: متى نشعر بالفرحة 

وراحة البال والطمأنينة 
واألمن؟ لقد أصبحت 

احليرة تالحقنا ونقول: أين 
دور املستشارين في حل 
مثل تلك األمور والتي من 
أجلها مت تعيينهم؟ ومتى 

يشعرون بأن دورهم مهم 
جدا في تذليل كل الصعاب 
التي تواجه املجتمع وإيجاد 

السبل حللها؟ إن دور أي 
مستشار هو تقدمي املشورة 

والنصيحة التي يطلبها 
أصحاب القرار وتكون مبنية 

على أسس واقعية وليست 
من نسج اخليال، فقد قيل: 
»ال تقل في غير تفكير وال 
تعمل بغير تدبير«، ويجب 

أن يكون املستشار صحيح 
العلم ومهذب الرأي فليس 
كل مستشار صاحب رأي 
صائب فقد يوديك »وراء 

الشمس« واملصيبة األعظم 
عندما يكون هذا املستشار 

مت تعيينه ألنه محسوب 
علينا »ولدنا« كنوع من 

الترضية ملواقفه السابقة 
وهو ال يفقه من االستشارة 

إال اسمها فقط !
كما يجب أال يجتمع 

املستشارون مع بعضهم 
البعض ألسباب عديدة: حتى 

ال تكون بينهم منافسة فال 
نخرج برأي صائب أو قد 
يذكر أحدهم رأيا ممتازا 
فيحسده اآلخرون مما 

يؤدي إلى معارضته، كما 
أن اجتماعهم مع بعضهم 

البعض يؤدي لنشر 
»املعلومة« وبالتالي ضاعت 
الطاسة وال تعرف من نشر 

ذلك السر من بني هؤالء 
املستشارين، وإن جرعة 
النصيحة كما يقولون: 
»مره« ال يقبلها إال من 

طلبها، وآن األوان إلسناد 
االستشارة ملن هم أهل لها 

وممن يخافون على هذه 
الديرة الطيبة وليس ممن 
يكشخون في هذا االسم 

دون عمل أو فعل.
وأخيرا، فقد قيل: ال يتم 

مشاورة جاهل، عدو، 
حسود، جبان، بخيل، 

وصاحب الهوى، فاجلاهل 
يضلك، والعدو يهلكك، 
واحلسود يتمنى زوال 

نعمتك، واجلبان من رأيه 
الهرب، والبخيل حريص 
على جمع املال فال رأي 

له غيره، وصاحب الهوى 
اسير هواه فال يقدر على 

مخالفته.. حفظ اهلل الكويت 
وأميرها وشعبها من كل 

مكروه.

almeshar@hotmail.com
@almeshariq8

جرس

بقلم: عزة الغامدي

اإلباحية هي احلاالت التي يسمح فيها 
القانون بالدفاع الشرعي عن النفس.

• أمر أداء: طلب يقدم الى قاضي 
األمور الوقتية الستصدار أمر أداء 

لشخص مدين ملزم بوفاء دين معني 
ومحدد املقدار.

• استشكال: كل حكم جاهز للتنفيذ 
يجوز استشكاله ووقف تنفيذه 

ألسباب يبديها املستشكل وتلقى 
موافقة القاضي وهناك مدة قانونية 

لعمل االستشكال وأسباب تدعو 
لقبوله.

• األهلية: تعتبر األهلية مبنزلة سن 
الرشد فهي القدرة العقلية الصحيحة 

الواعية للتصرف بشتى اشكاله.
• اإلذن القضائي: هو إذن بالسماح في 

تصرف ما يستحصل عليه الشخص 
املدعي من القاضي مثال إذن قضائي 

للتصرف مبال القاصر.
• اإلكراه البدني: هو احلبس مبختلف 

انواعه.
• اإلفالس والصلح الواقي منه: 

االفالس هو توقف التاجر عن الوفاء 
بالتزاماته جتاه الغير لعدم قدرته املالية 

على ذلك ويترتب على االفالس عدم 
تنفيذ االحكام على املفلس ووضع اليد 

على ما ميلك كي يوزع على الدائنني 
والصلح الواقي من االفالس هو اتفاق 

بني املفلس والدائنني على طريقة 
سداد معينة يتوقف مبوجبها الدائنون 

عن السير في عملية افالس التاجر، 
تكون عملية االفالس برفع دعوى في 

احملاكم طلبا الفالس التاجر.
• االحتكار: هو تصرف جتاري 

يتحكم مبوجبه تاجر واحد أو 
مجموعة من التجار ضمن اتفاق فيما 
بينهم على حتديد سعر بضاعة معينة 

والتعامل بها ضمن اطر متفق عليها 
تلغي التنافس لصالح املستهلك.

• اجراءات الدعوى اجلزائية: مجموعة 
اخلطوات والتصرفات التي تقوم 
بها النيابة العامة ومحكمة اجلنح 

واجلنايات إلدانة أو تبرئة املتهم في 
اجلرمية.

• البروتيستو: هو اعتراض قانوني 
في مدة قانونية معينة على الكمبيال 

او اي ركن من اركانها.
• بدل متعة: عرض مالي يدفعه الرجل 

للمرأة لقاء استمتاعه في املعاشرة 
اجلنسية.

• التعاقد بالعربون: نوع من العقود 
يتم بواسطة اتفاق ويدفع احد 

االطراف عربونا مقدما لتنفيذ العقد، 
عقود البيع مثال.

• التعاقد باإلذعان: أن يلزم احد 
اطراف العقد اآلخرين بشروط معينة 

ال يستغنى عنها في التعاقد.
• التعويض عن الضرر: هو االلتزام 

بدفع مبلغ نقدي يقدره القاضي نتيجة 
الحداث ضرر باالخرين سواء كان 

الضرر ماديا او ادبيا.
• التعويض االدبي: هو تعويض عن 
معاناة واحزان يتسبب بها شخص 
لشخص آخر وكذلك اساءة السمعة 

والتشهير تستوجب التعويض االدبي.
التابع: هو الشخص الذي يتبع 

شخصا آخر متعاقدا معه فمقاول 
الباطن تابع للمقاول الرئيس »املتبوع«.

التأمينات الضامنة للدين: ما يضمن 
الدين في كفاالت وتأمينات عينية او 

مالية.
• التضامن: هو االلتزام بني شخصني 
أو أكثر التزاما متحدا لسداد دين معني 

أو حتمل مسؤولية معينة بحيث اذا 
لم يلتزم أحدهم وجب على اآلخر او 

اآلخرين االلتزام.
• التطليق لإليالء: التطليق لعدم 

املعاشرة اجلنسية.
• اجلزاء: العقاب أو الثواب.

• اجلرمية: كل فعل مخالف يعاقب 
عليه باحلبس او الغرامة او العقوبتني 

معا وهي نوعان اجلنحة واجلناية.
 * املصدر: سلسلة الوعي القانوني 

للتأكد من املعلومات.

اجلدل صفة الزمت النفس البشرية 
منذ القدم، وقد خص اهلل سبحانه 

وتعالى بني آدم بهذه الصفة في أكثر 
من موقع في القرآن الكرمي، ففي 

سورة الكهف كان قول اهلل عز وجل 
واضحا وصريحا حني وصف اإلنسان 

باجلدل في آية رقم )54( )وكان 
اإلنسان أكثر شيء جدال(.

إال أن هناك وجهني للجدل، وجه حميد 
وآخر غير حميد، فاحلميد الذي نصل 
من خالله إلى برهان ومعلومة مفيدة 

وقدرة على إقناع الطرف اآلخر لقبول 
فكر أو رأي مدروس فيكون هذا 

اجلدل صحي وهو مطلوب.
والنوع اآلخر في اجلدل هو اجلدل 
العقيم الذي ال نصل منه الى نتيجة 
إما لسطحية وعدم فائدة املوضوع 

الذي يتم اجلدل حوله أو ألن الطرفني 
أو أحد املتجادلني ليسوا على مستوى 

يليق بالنقاش فيصل النقاش بينهم 
إلى عواقب وخيمة وغير محموده 
قد تؤدي الى قطع عالقات أو تهور 
الطرفني إلى عراك أو ما شابه ذلك، 

وهنا تكون احلكمة بالتوقف عن 
النقاش واجلدل حول أمور لن يصل 

املرء من خاللها إلى نتيجة أو معلومة 
مفيدة.

وفي كل حاالت اجلدل فهي تعتبر 
مشروعة فالرأي والرأي اآلخر مطلوب، 

لذا فال ضرر من اجلدال إال في حالة 
واحدة وهي اجلدال الديني بحيث 

أجادل في قدرة اهلل عز وجل وأحكامه 
وأوامره ونواهيه وأتشبث برأي على 

اعتبار أنه صحيح وأخالف علنا أوامر 
اهلل عز وجل وأجادل فيها بكل صراحة 

وأريحية ودون خوف من غضب اهلل 
عز وجل وسخطه.

فأن يجادل املرء زوجته أو أخيه أو 
مسؤوله أو صديقه فهذه أمور طبيعية 
وصحية فال حياة دون جدال، ولكن ان 

أجادل في تعاليم اهلل عز وجل وقوله 
وكتابه وسنة نبيه محمد ژ فهنا ال 
أدري حقيقة كيف لنا أن نصف مثل 

هؤالء الشريحة من البشر.
إال أن اهلل عز وجل قد وصفهم منذ 
نزول القرآن على سيدنا محمد ژ 

وذكرهم في كتابه العزيز، ففي سورة 
احلج آية رقم 3 قال: )ومن الناس من 

يجادل في اهلل بغير علم ويتبع كل 
شيطان مريد(، وآية رقم 8 أيضا حيث 

ذكر اهلل عز وجل هؤالء قائال: )ومن 
الناس من يجادل في اهلل بغير علم وال 

هدى وال كتاب منير(.
لذا، فإن اجلدل حول األمور الدنيوية 

محمود متى ما كان يسير في قنوات 
صحيحة، ولكن جدلي في تعاليم 

اإلسالم وجدلي في قول اهلل عز وجل 
في كتابه الصريح هذا ما هو مرفوض، 

وحقيقه أنا حني اقرأ أو أشاهد مثل 
هؤالء الشريحة من البشر أشعر بكثير 
من الشفقة على حالهم ألن اهلل سبحانه 
وتعالى ميهل وال يهمل وهم إن لم يكن 

قد شاهدوا قدرة اهلل سبحانه وتعالى 
عليهم فسيشهدونها آجال أو عاجال، 

وهذا أمر قادم ال محالة، فاهلل سبحانه 
وتعالى حني يغضب وحني يسخط 
من منا يستطيع أن ينفذ من قدرة 

اهلل سبحانه وتعالى وقضائه وقدره؟ 
فإذا كان مثل هؤالء األشخاص الذين 

يعادون تعاليم اإلسالم صراحة ويبثون 
الفرقة الدينية بني املسلمني وينفرون 
الناس من دينهم ويدعون إلى اإلحلاد 
وغيرها من األمور بكل ثقة، حقيقة ال 

أدري كيف وصل تسلط الشيطان على 
عقولهم لدرجة تضخيم ذواتهم بهذه 

الصورة.
إال أننا كبشر منتثل لقول اهلل عز وجل 

في سورة النحل آية رقم 125 حني 
يقول اهلل عز وجل )ادع إلى سبيل ربك 

باحلكمة واملوعظة احلسنة وجادلهم 
بالتالي هي أحسن(.

اجلنح واجلنايات 
إلدانة أو تبرئة 
املتهم

وكان اإلنسان 
أكثر شيء جدالً

يا سادة يا كرام

في ڤيديو تتداوله وسائل التواصل االجتماعي بكثافة واهتمام 
تظهر هيالري كلينتون مرشحة الرئاسة األميركية وهي تتهم 

شعوب دول اخلليج بتمويل اإلرهاب وبأنها السبب الوحيد وراء 
ظهور جماعاته املتطرفة كداعش وأشباهها.

الشعب األميركي في املجمل شعب بسيط تقتصر اهتماماته على 
ما يؤثر على رفاهيته واستقراره املالي فليس له اهتمامات مبا 

يجري في العالم من حوله، رغم أن بالده لها دور في كل صغيرة 
وكبيرة فيه ان لم تكن سبب تغير أوضاعه املستمرة ونظرا 

النغالقه على نفسه في هذه الدولة مترامية األطراف التي تتعدد 
احداثها الداخلية وتتنوع لتعادل عددا ونوعا ما يحدث في العالم 

بأسره، يصدق ما يقوله مسؤولوه عن العالم اخلارجي الذي يجهله 
واعتمادا على هذه اخلاصية لدى األمريكان استمدت كلينتون 
اجلرأة على اتهام شعوب اخلليج بدعم اإلرهاب والتسبب في 

وجوده وسط واقع أميركي متناقض يبرز فيه االتهام األميركي 
إليران برعاية القاعدة والسماح ألقطابها باالقامة على أراضيها 
والقاعدة هي التنظيم األم الذي انسلخت عنه تنظيمات داعش 

والنصرة وغيرها مبباركة ودعم األميركان والغرب.
 وبفرض صحة اتهام كلينتون بأن الدعم الشعبي اخلليجي هو 
السبب الوحيد لوجود ومتكني داعش وأشباهها فإن هذا النوع 

من الدعم ال يفسر تسليح اإلرهابيني احلديث! فمن باعها السالح 
األميركي املتطور واملتعدد األنواع وبهذه الكميات الكبيرة ومن 

سمح لشحنات السالح بعبور الصحاري املكشوفة دون اعتراض 
انطالقا من ليبيا حيث تتم صفقات الشراء الى مقار داعش 

في العراق بالرغم من اعتراض مصر على مروره في أراضيها 
ومحاولتها منعه؟ 

من سمح لداعش باالستيالء على نفط العراق وبيعه لزبائن 
معلومني رغم احلظر الدولي على بيعه وشرائه؟ بدهاء حتجب 

كلينتون هذه احلقائق مبا فيها ما أوردته في كتابها خيارات صعبة 
عن الشعب األميركي ليصدق ما تريده أن يصدقه ويصفق لها!

وحتى نستكمل أسباب وجود داعش وقوتها يجب علينا اإلقرار 
أمام العالم بدور املتشددين منا فمن بيننا من ال يتوقف ومن 

على سدة املنابر عن التحريض ضد اصحاب الديانات السماوية 
األخرى وتكفيرهم في مخالفة لنصوص القرآن الصريحة التي 

تدعو للبر والرحمة في التعامل مع اصحابها، ومنا من يلقي 
الدروس تصب جميعها في تكفير طوائف االسالم االخرى، وتؤكد 

على وجوب قتال اصحابها وتصفيتهم بل ومنا من يبيع الشباب 
الشهادة ومنازل اجلنة العلى لو خرجوا في جهاد الكفار في 

العراق وسورية حتت راية اخوانهم املجاهدين )داعش واشباهها(.
 ان اعترافنا بوجود دور سلبي لبعضنا سيكسبنا احترام العالم 

وستجد الدول الكبرى تتهافت ملساعدتنا على اخلالص من 
اإلرهاب الداخلي املدثر برداء الدين.

ميز اهلل جلت قدرته الشهر الكرمي بفضائل جمة هي، ال مراء، 
كلها خير للمسلمني ان اتبعوا نهج سيدنا محمد صلى اهلل 

عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فلقد متيز رمضان بأنه: 
٭ شهر الصوم.

٭ شهر بدء نزول القرآن.
٭ شهر ليلة القدر. 

٭ شهر العشر األواخر. 
٭ شهر أوله رحمه، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار.
جاء رمضان ليهذب النفوس من خالل الصوم، ليس فقط 

لكبح جماح األكل والشرب والشهوة، بل وفيه نتعلم الصبر، 
والعطف على املسكني، والرقي في أخالقنا من خالل تالوة 

القرآن.
ان الصيام يعتبر نظاما ومدرسة متكاملة ال غرو، يكتسب 

بها الصائمون جميل االخالق، وينبذون من خالله خسيس 
الصفات ودنيئها، ويساعد على اجتناب احملرمات، ومفارقة 

املنكرات.
وعلينا نحن، امة ا إلسالم، ان نتعلم من خالل الصيام، 

ونغمس في أنفسنا: 
٭ الصبر. 
٭ الصدق. 

٭ العفة. 
٭ احللم وكظم الغيظ. 

٭ العفو والصفح.
ولشهر رمضان ست سمات أخرى، متيز بها هذا الشهر 
املبارك، عن الشهور األخرى، أال وهي ان شهر رمضان:

٭ هو شهر االنقطاع عن األكل والشرب، وخالفه، وتنفيذ 
أحد أركان اإلسالم.

٭ خصص له باب في اجلنة، وهو »باب الريان« يدخله 
الصائمون فقط.

٭ هو عمل هلل هو الذي يجزي به عن بقية األعمال.
٭ فيه تفتح أبواب اجلنة، وتغلق أبواب النار.

٭ فيه تصفد الشياطني لكي ال يكون للمسلمني عذر.
٭ فيه الرحمة والغفران والعتق من النار.

طالعتنا الصحف خالل هذا الشهر الكرمي وقبله بدراسات 
لعلماء غير مسلمني وباحثني كان جل اهتمامهم على تأثير 

الصيام على النفس البشرية، ولكوننا من املتخصصني 
بالبحث العلمي، فنحن نقدر ونكبر كل دراسة وكل علم 
وعالم، ألن اإلسالم أمرنا بذلك، وألن لعطاء هؤالء تقدما 

للبشرية. ولكن سيد اخللق صلى اهلل عليه وعلى آله وصحبه 
وسلم خلص كل ذلك بجوامع الكلم التي من اهلل عليه بها 
بقوله: »صوموا تصحوا«، فقط كلمتان هي منهج لتهذيب 

صحة ونفس اإلنسان.
وهناك أحاديث أخرى تهتم بأسس التغذية بينها الرسول ژ 

لتقي اإلنسان شر األمراض ولتحافظ على أعضاء جسمه 
منها »نحن قوم ال نأكل حتى جنوع وإذا أكلنا ال نشبع«.

واآلن، وقد شارف هذا الشهر الذي أكرمه اهلل على الرحيل، 
فيا ترى هل تعود املؤسسات والقيادات واألشخاص الى 

سابق عهدهم قبل رمضان للتخطيط لنهب الكويت او لسن 
تشريعات سمجة او للتعالي على اخللق، او للعودة الى 

املنكرات واحملرمات والى اتهام الناس بإفك مبني لينطبق 
عليهم قول أمير الشعراء احمد شوقي رحمه اهلل:

رمضان ولى هاتها يا ساقي
مشتاقة تسعى الى مشتاق

باألمس قد كنا سجيني طاعة
واليوم َمنَّ العيد باإلطالق

وبذلك يضيع ثواب ما حتملوه ملدة شهر ويبدأ املجتمع من 
معاناة أصحاب األخالق السيئة لتغرق الدولة في مشاكل 

وآثام قد محاها رمضان. وعلينا ان نتفقه بأن اهلل سبحانه 
قد أودع في كتابه من اسرار دينه أمرا ونهيا وحترميا 

وحتليال، فمن عدل عن القيام بذلك فقد أضحى بصارم 
عقوبته من الهالكني، ومن اعتذر بصدق طاعته نال يوم 

القارعة ظال ظليال.
وكل رمضان، وكل عيد فطر، وأنتم بخير.
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وإلى متى يطاردنا هذا اإلرهاب 
املجنون وهذا القتل الطائر من مكان 

إلى مكان ومن بالد إلى بالد ومن 
مدينة إلى مدينة ومن قرية إلى قرية 

ومن مطار إلى مطار.
من املستفيد من هذا املوت املتنقل، 

ومن حصد هذه األرواح التي 
يفاجئها املوت وهي على غفلة، 

مطمئنة حلياتها وفي رأسها ألف 
مستقبل ومستقبل، وفجأة يحل 

عليها املوت فتموت تلك املستقبالت 
كلها.

ملاذا مات ضحايا مطار »اسطنبول« 
وملاذا ماتت آالف قبلهم وملاذا متوت 

آالف بعدهم؟!
إذا كنا نرفض احلروب في ميادينها 

وساحاتها، واملتحاربون على أهبة 
املوت وفي دائرته ومتحفزون له، 
فكيف بنا وقد صار القتلى خارج 

ساحات احلروب أكثر من قتلى 

احلروب في ساحاتها.
هل كان املوجودون في مطار 

»اسطنبول« من مغادرين وقادمني 
وعاملني يشكلون خلية من خاليا 

أعداء من قام بقتلهم وفجر املطار، 
أم أن املطار ثكنة عسكرية لهم، حتى 
جند مبررا ملن نفذ التفجير يجاري 
مبرراتهم في قتل من يرونه عدوا؟!

اإلرهاب ليس أعمى كما يقولون 
ولكنه مجنون وبال عقل، إرهاب من 

أجل اإلرهاب، وقتل ملجرد القتل، 
قتل بال هدف وال نتيجة، سوى 
دفع الناس لكراهية احلياة التي 

يعيشونها.
حتت أي مبرر سوف يبرر من 

يقف وراء ذلك الفعل املجرم املخزي 
جرميته! وما الذي كسبه من تلك 

اجلرمية؟
كيف تقتل من ال تعرفه وال تعلم ملته 

وال هويته وال تقاه وال زندقته؟!

لم تر وجهه ولم تسمع قط صوته 
وال يربطك به في احلياة رابط وال 

صلة، سوى أنكما تنتميان إلى كوكب 
واحد من كواكب الكون هو األرض.
إن كانت »داعش« ومن سبقها من 

منظمات املوت تبرر جرائمها من قتل 
وأسر وسبي وذبح وحرق وتهجير، 

مببرر الكفر، فتحت أي مبرر سيبرر 
املخططون ملذبحة مطار »إسطنبول« 

جرميتهم تلك؟!
هل الذين قتلوهم كانوا جميعا 
من الكفار؟! متى شقوا قلوبهم 

وفحصوها وتأكدوا أنهم كفار أو 
مرتدون أو مشركون أو.. أو.. أو 
أي من تلك املبررات البلهاء التي 

يسوقونها كمبرر جلرائمهم؟!
حتى املطارات لم تعد آمنة وصار 

خوف املسافر من خلل يصيب 
الطائرة فتهوي من عل، أهون من 

خوفه وهو على األرض.

مسافر زاُدُه 
»املوت«

بال قناع


