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املتابع لألحوال السياســية في البــالد يالحظ دون عناء أن 
هناك انحرافا مجتمعيا في املمارسة الدميوقراطية واضطرابا في 
استخدام احلريات واحلقوق الدستورية، تراه جليا في وسائل 
التواصل االجتماعي التي حتظى مبشاركة متزايدة ألفراد املجتمع 
مبختلف مستوياتهم الثقافية والتعليمية، وبإسهام من اإلناث ال 
يقل كثيرا عن مساهمات الذكور، القاسم املشترك بني املشاركني 
هو االعتراض احلاد واملليء باملــرارة على احلكومة والبرملان، 
وهــي اعتراضات على حدتها ال تخرج عــن كونها ردات فعل 
غير ممنهجة تصدر بتلقائية عن العامة، ومن اهم أســباب هذه 
املرارة عدم جدية احلكومة والبرملان في السيطرة على الفساد، 
وتراخيهما في إيجاد ردائف للدخل من مبيعات النفط اخلارجة 
على سيطرة الدولة، واإلهمال في حتسني مستوى الكويت على 
مؤشــرات القياس الدولية وتطويــر اخلدمات العامة، ويضيف 
لإلحباط الشعبي إغفال الدولة للمطالب الشعبية امللحة كمعاجلة 
القروض االســتهالكية التي يعاني منهــا نحو 400 ألف مدين، 
في الوقت الذي تتوســع فيه احلكومة في القروض واملعونات 
اخلارجية رغم ما تعانيه امليزانية العامة من عجز، ويلعب تراجع 
أداء احلكومة في إدارة الدولة دورا محوريا في استفزاز الرأي 
العام ومن اهم مظاهره عجزها عن استغالل فرص حتسن أسعار 
النفط ملواجهة القادم من تناقــص مؤكد في الطلب عليه وذلك 
بالتوجه للصناعات النفطية وتبني االقتصاد املعرفي وغيره من 
وسائل تنويع مصادر الدخل، ويزيد من السخط الشعبي إغراق 
البالد بالوافدين بأعداد ال تستوعبها بنيتها التحتية بهدف توسعة 

أسواق العقار والتجزئة وباقي قطاعات السوق.
كان لألسلوب الذي تبنته حركة املعارضة املستجدة )معارضة 
األغلبية مجازا( اثره في احلدة الشعبية، وقد استنسخته املعارضة 
من العنف الذي الزم ثورات الربيع العربي، فجر عليها منهجها 
غير املنضبط وال املألوف في املجتمع الكويتي خسارتها للطبقة 
الوسطى التي اســتنكرت نزعتها املتشددة وقفزها على ثوابت 
العالقة الدستورية بني األسرة احلاكمة واألمة ورؤيتها للدستور 

ورأت في فعلها خطرا على استقرار البالد وامنها.
ســاهمت املرحلة احلرجة التي مير بهــا اخلليج في زيادة 
اضطراب ممارســة الكويتيني للدميوقراطيــة وحلقوقهم التي 
رسمها الدستور، ومن اهم املؤثرات اإلقليمية الفاعلة الثورة التي 
جتتاح العراق حاليا احتجاجا على الفســاد والهيمنة اإليرانية، 
واحلــرب املتوقعة بني إيران وأميركا، ويشــكل كالهما تهديدا 
مباشرا الستقرار وأمن البالد خاصة وانهما مهيآن ألن يتسعا 
ليطاال دول املنطقة للقرب اجلغرافي والنتشار املليشيات املوالية 
إليران في دول اجلوار فضال على اخلاليا النائمة التي زرعتها 
إيران في دول اخلليج وقامت بتدريبها وتسليحها، وكال العاملني 
مرشــحان لتعقيد احلرب على الواليات املتحدة وبالتالي دفعها 
إلى اســتخدام القوة املفرطة التي قد تتجاوز قدرتها التدميرية 

وأضرارها اجلانبية حدود إيران إلى دول اجلوار.
اخطأ مجلس األمة عندما جلأ إلى التهديد بإصدار املزيد من 
التشريعات املقيدة للحريات، فاملعاجلة احلكيمة تكون بتصحيح 
املمكن من أســباب التغيير وحتديدا تلك املتعلقة بأداء احلكومة 
وجتاهل ما ال يخرج على الدستور والقانون وان قست صياغته.

تسعى إليه جناحا يأخذك في احلياة 
لكل مكان وزمان متقبال حلقيقتك 
متصاحلا مع ما هزمك، متواصال 

مع ذاتك واثقا انك قادر.
البعض يلجم نفســه ويكبح 
انفعاالتها ظنــا أن النجاح يعني 
أن تكون محــط إعجاب اجلميع 
واال تعاني أو تشتكي من شيء.

ولألسف يدفع الثمن غاليا وهو 
خسارته لتواصله النفسي مع ذاته 
مما يجعله عصبيا وقلقا ومترددا، 
وأتفه األمور تستحوذ على انتباهه.

البد أن نغير مفهوم النجاح حتى 
عند أبنائنا، ال يهم ان حتصد أعلى 
الدرجات، لكن مهم جدا أن تفهم ما 
حتفظ ان يكون لديك مخزون متنوع 

من املعارف لتكتشف فيه ذاتك.
فمن يفهم بالتأكيد سينجح: كل 
فاهم ناجح وليس كل ناجح فاهم 

لننتبه لذلك ونوليه أهمية.
لنخرج أجيــاال جديدة تخدم 
وطنها ونفســها باملعرفة، فالعلم 
وحده ال يكفي إذا كان بطريقة نسخ 
ولصق، تعبئــة معلومات تفيض 

لألسف بالغباء.

الذي يرضيني.
ضعها في ذهنــك: كلما كان 
النجاح فكرة تهددك قل مستوى 
تفاعلك مع األسباب التي من املمكن 

أن تساعدك.
ال تروجوا للنجاح بأنه نهاية 
طموحكم في احلياة مسألة حياة أو 
موت فبذلك تخلقون أمامكم الكثير 
الذي  للذات  الداخلي  الرفض  من 
يجعلنا ال جنيد استثمار الفرص 
ألننا مشغولون بكيف نثبت أننا 

أناس ناجحون.
البد أن يكــون النجاح الذي 

النجاح ليس أن تصل إلى ما 
يريد الناس لك ان تصل إليه، بل 
ان تتصل بذاتــك في كل خطوة 
تكتشفها مبنظور بعيد عن املخاوف 
واأللقاب والعقــد التي نكبل بها 

أنفسنا.
حني يكون النجاح هدفا وليس 
أن نبني  بإمكاننا  غاية سيصبح 

عليه الكثير من األهداف.
ان أجنح بحياتي لكي  مثال: 
أتزود باخلبرات وأكتشف ما الذي 
تبرع فيه الــذات أو أجنح لكي 
الدخل  أصل ملستوى معني من 

ملاذا تخــور وتفتــر عزمية 
اإلنســان وهو في أوّج إجنازه؟ 
من منظور نفسي يحتاج اإلنسان 
باستمرار إلى أن يذكر ذاته بهدفه 
مع عبارات تشجيعية تدعم النفسية 
ومن ذلك ينتقل إلى مرحلة تتكون 
بها ثقة مباذا يريد. مشكلة البعض 
انه ال يشبع هذه املرحلة فضولها 
فهو يريد أن ينجح ملجرد النجاح.
لكن لو ســألته ملاذا؟ لصمت 
للحظــات ليقول: ألن النجاح هو 
احلصيلة التي تعني أنني تفوقت.
ومــن قال لك ذلك؟ الفشــل 
واحملاوالت كلها تتحول لوعي جديد 
ومفهوم يختصر عليك سنوات من 
السعي، فأنت ستدرك ماذا تريد 

بشكل واضح
مرة بعد مرة حتى تصبح فاهما 
لكيفية النجاح من خاللك وليس 

من خالل نظرة الناس لك.
رمبا منذ صغرنا تعودنا على 
كلمــة ادرس لتنجــح افعل ذلك 

لتنجح.
لكننا اقتصرنا النجاح وأحطناه 
بحواجز فوالذية يصعب اختراقها.

جدران ورقية

النجاح جناح 
وليس جلاماً

 Twitter @Dr _ ghaziotaibiد.غازي العتيبي

لألسف هذه الوسيلة ال تؤدي عملها 
وال حتقــق الغرض منها في بعض 
أوطاننا العربية ومنها العراق، وهنا 
بالتحديد يكون قد فوتت الشعوب 

فرصتها وجنت على نفسها.
العراق احد تلــك الدول التي 
أرســت قواعد عامة ودســتورا 
دميوقراطيــا نوعا مــا، ومارس 
العراقيــون حقهــم باالنتخابات 
البرملانية وبكل حرية ولكنهم أعادوا 
انتخاب اغلب من يشار اليهم بأنهم 
العراقيني  فاسدون بحسب قول 
انفسهم، ولذلك ال ميكن أن يطلب 
العراقون مبحاربة الفســاد وفي 
الفاسدين  الوقت يوصلون  نفس 

الى البرملان.
أستغرب أن يفوت العراقيون 
حقهم االنتخابي ويهدروا وسيلتهم 
السلمية ألسباب طائفية وعشائرية 
وأحيانــا ملصلحة شــخصية ال 
تستحق التضحية املقدمة مقابلها.
٭ اخلالصة: ال حل أمام العراقيني 
إال بحل البرملان والذي لم يتجاوز 
عمره العام ونيف فقط، والدعوة 
إلى انتخابات مبكرة، لكي يصحح 
أو خطيئتهم،  العراقيون خطأهم 

وأقصد السياسيني الفاسدين.

األغلبيــة البرملانية والذي كان لهم 
احلق بتشــكيل احلكومــة والتي 
تشارك فيها مع اغلب الكتل البرملانية 
واملعروفة بطائفيتها وفســادها، 
أيضا يصرح الصدر بأنه ال يدعم 
املظاهرات ولكنه يرفض املســاس 
بها، وملا ســألوا الصدريني ملاذا ال 
تتظاهروا وانتم اكثر تيار كان يتظاهر 
بالسابق؟! قالوا ال نريد أن توصف 

املظاهرات بالتيارية!
٭ ختامــا - ابتكــرت اإلنســانية 
وخصوصــا في الغرب وســائل 
ســلمية وحضاريــة كاالنتخابات 
والدميوقراطيــة مــن اجل تداول 
السلطة وحتقيق اخليارات الشعبية. 

واحترام القانون«، هذا ما دعا إليه 
رئيس العراق ولكن الواقع يقول إن 
املتظاهرين يقمعون ويقتلون، بل ملاذا 
لم يبدأ الرئيس اإلصالح قبل اآلن؟
ســيقول البعــض ان الرئيس 
العراقي ال ميلك صالحيات كبيرة 
وفق الدستور والترويكا الرئاسية 
الثالثية، ويتناسوا أن الرئيس ميلك 
كتلة برملانية لها متثيل داخل احلكومة 
بل وتســندها أمام البرملان ولذلك 
فالرئيس وحزبه هو جزء من النظام 

العراقي.
واألغرب مــن موقف الرئيس 
العراقي هو السيد مقتدى الصدر 
الكتلة األكبر وليس  والذي ميتلك 

منذ حوالي أسبوع والعراق يعج 
أغلب مدنه، سقط  باملظاهرات في 
القتلى ومئات  على اثرها عشرات 
املصابني، نتيجة استخدام الذخيرة 
احلية والتي يتبادل القوات العراقية 
واملتظاهرون االتهام في مسؤوليتها.
إلى إن  العراقية  تتجه احلالــة 
تتحول من حالة تظاهر واحتجاجات 
وقتية وذات مطالب خدماتية معيشية، 
إلــى انتفاضة شــعبية عارمة من 
املمكن أن تعصف بالنظام السياسي 

وبالنخب احلاكمة في العراق.
فالعراقيــون اآلن يطالبــون 
مبحاربة الفساد والذي يطال اغلب 
من هم باملشــهد السياسي، ممن 
البلد وفشلوا في  اهدروا مقدرات 
حتقيق ولو جزء بسيط من التنمية 
في مجتمع اغلبه من الشباب وهم 
الشريحة األكثر معاناة من البطالة.

كانت ردود الفعل الرسمية وشبه 
الرسمية األولية غير مفهومة على 
اقل تقديــر، فعندما يغرد الرئيس 
العراقي برهم صالح بأن »التظاهر 
السلمي حق دستوري.. أبناؤنا في 
القوات األمنية مكلفــون بحماية 
حقــوق املواطنــني واحلفاظ على 
األمن العام، أؤكد على ضبط النفس 

صدى األحداث

العراقيون جنوا 
على أنفسهم 

دميقراطياً
عادل عبداهلل املطيري

وجهها. إن الغمازة على الوجه هي 
»إسراف« زائد للجمال، فما بالك 
عندما جتتمع مع صاحب اجلمال؟ 
وهناك من يتمنى أن يغوص فيها 

ويضيع لشدة جمالها.
أخيــرا.. ســألت أم ولدها: 
شــفيك زعالن اليــوم؟ فأجاب 
الولد: دخلت اليوم ديوانية كلهم 
عندهم غمــازات إال أنا! فلنراع 
مشاعر أهل الغمازات وال نزعلهم 
أبدا فنريدهم دائما مبتسمني ألن 
ابتسامتهم ترد الروح لنا وتشعرنا 
بالتفاؤل حتى إذا لم تنجز معاملتك. 
أعتذر منك  املوظف:  ويقول لك 
الغمازة فتتمنى  تلك  وتظهر لك 
أن يتم رفضك كل يوم لكي تأتي 
مرة أخرى لتشاهدها. محظوظ من 
امتلكها وابتسم ألنه سيشبه الورد 
عندما يتفتح وينشــر »عطره«. 
فهنيئا لكل من امتلكها ويبعد عنه 

كل عني وحاسد.

فعندما تشــاهد أحدهم يبتسم 
والغمازة واضحة يتغير مزاجك 
لألفضل وتقول له: من شــاف 

غمازتك قال: يا زين محالك.
إن الذي يتزوج زوجة وعندها 
»غمازة« يجب عليه أن يخصص 
لها ثالث ساعات من يومه حتى 
يقــول لها أحلــى »النكت« لكي 
تبتسم ويظهر القمر »باكرا« على 

بني جميع الناس وفي املجمعات 
التجارية املشهورة لكي يوزعوا 
»ابتساماتهم« اجلميلة ويجعلوا 
الناس تشعر بالتفاؤل والسعادة، 
فالذي ميتلكها هي رواية »أخرى« 
في هذا الكون، فيقال: إن الغمازة 
هي عيب »خلقي« فإذا كانت كذلك 
فأمتنى جســمي كله فيه عيوب 
خلقية حتى يعطيني هاجلمال، 

تظهر على جانبي اخلدين أو 
عند الذقن فتعطي للشخص جماال 
»رائعا« عندما يبتسم، فيقال للبنت 
التي عندها غمازة: تستاهل يكون 
مهرها »غاليا« ألن جمالها سيكون 
غالبا »صــاروخ«، ويقال للرجل 
الذي عنده غمازة: مستحيل أن 
يكون »ثقيل طينة« فتجده دائما 
»مرحا« فهي تعطــي لصاحبها 
بالنفس ولكن لكل  سعادة وثقة 
قاعدة »شواذ« فهناك من ميتلكها 
ولكنه »ابليس« على شكل إنسان 
ميشي باألرض! بشكل عام الغالب 
هم »مميزون« بابتسامتهم التي 
تشــرح النفس ويقولون: حرام 
»تزعلون« أي شخص عنده غمازة 

ألن احلزن »يخفيها«.
هناك من قام بعملها بعملية 
جراحية ألنه شعر »بالغيرة« وألنه 
يعرف أنها تزيد اجلمال جماال، إن 
أصحابها يفترض أن ينتشــروا 

جرس

الغمازة

samy _ elkorafy@hotmail.comسامي اخلرافي

التالعب بالكلمات، وطمس احلقائق، 
وتزييف التاريخ، وتضليل العقول، 
يستخدمون كل ما توفر لهم من 
جهد في الكذب وحتريف األحداث 
القبيح وتقبيح اجلميل،  وجتميل 
تكذيب الصادق، وتصديق الكذاب!

لم نعد فقط في عصر رويبضة 
الديــن، اآلن رويبضــة القلــم، 
والفن واإلعالم بأقسامه والشعر 

والسياسة.
أصبح الناس يتكلمون في كل 
شيء دون اســتثناء سواء أكانوا 

عن علم أو جهل.
ويهاجم بعضهم بعضا، فرقة 
واختالف وتخوين وأنانية وفساد 
بأنواعه، أصبحنا فرقا »كل فرقة مبا 
لديهم فرحون«، لم يعد هناك هدف 
واحد للكل بل الكل له هدف خاص 
يسعى لتحقيقه، وتلك هي القشة 
التي قصمت ظهر الوطن العربي.

اللهم ردنا إليك ردا جميال.

الذي يعرض منذ األلفية السابقة!
أتساءل: هل السبب في ذلك هو 
دقة أداء املمثلني بالتالي يصدقهم 
النــاس؟! أم أثــرت حالــة التيه 
واالزدواجية املرضية التي أصابت 
اجلمهور؟! كان ســحرة فرعون 
بالسحر  الناس  يســحرون أعني 
والشعوذة، أما اآلن فيستخدمون 
نوعا جديدا من السحر هو سحر 

من بعيد! أم يسد مسامعه ويغلق 
عينيه حتى ال يشاهد تلك العروض 
املسرحية الساخرة التي ال يتوقفون 

عن عرضها وبثها على املأل!
ســيناريو أصبح ممال ويثير 
نفورك ويســتدعي غضبك من 

أقاصي دواخلك.
العجيب في األمر أن الناس ال 
تكف عن حضور العرض الهزلي 

»ما زلزلــت مصر من كيد ألم 
بها....لكنها رقصت من عدلكم طربا«
قيلت تلــك العبــارة لكافور 
االخشيدي حاكم من حكام الدولة 
اإلخشيدية من شاعر متملق يبيع 

الشعر ملن يدفع له.
وما أكثر املتملقني في عصرنا 
هــذا متمثلني في مجــاالت عدة 
كاإلعالم والسياسة والفن وغيرها 
من مناحي احلياة ودواليب الدولة..!
ينقسم هؤالء إلى أمناط عدة:

األول: يعي مــا يفعل، ويعلم 
تبعات ما يقوم به لكنه ال يبالي إال 
مبصلحته هو املتمثلة في منصب 

أو مال.
والقسم الثاني: يقوم بذلك عن 
جهل مطبق، أصابه سهم التضليل 

والتيه الذي أصاب الكثيرين.
وهناك قسم آخر حائر تائه ال 
يعلــم أيصفق لهذا أم يدق الطبل 
لذاك أم يلزم الصمت ويتابع بتعجب 

حديث اخلاطر

املتملقون 
اجلدد!

fatmaalosily@gmail.comفاطمة العسيلي

جوهر اخلــالف العربي - اإليراني 
الذي يصل إلى حد التطرف الذي أوصل 
البعض الى القناعة بأن إسرائيل صديقة 
وإيران عدوة!! هو اتهام ايران بالتدخل في 
الشؤون الداخلية للدول العربية، وإثارة 

النعرات الطائفية الدينية.
اآلن إيران جاءت برجلها عبر مشروعها 
املنشور صحافيا واملسمى »هرمز للسالم« 
والذي ينص علــى »..عدم التدخل في 
الداخلية والعالقات اخلارجية  الشؤون 
ألحدها اآلخر، واحترام املقدسات والرموز 

الوطنية والدينية والتاريخية لآلخر«.
وبنّي أمورا أخرى هي: »حسن اجلوار، 
احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، عدم 
اإلخالل باحلدود الدولية، حل كل اخلالفات 
بالطرق السلمية، رفض التهديد واللجوء 
للعنف أو املشاركة في أي حتالف أو حلف 
عسكري ضد احدها اآلخر، واالحترام 
املتبادل، املصالح املتبادلة واملكانة املتساوية 

لكل دول املنطقة..«.
من املؤكد ان التوجس من ان الشيطان 
- كما يقال - قد يكون بني اسطر التفاصيل، 
لكن احلوار بني العرب واإليرانيني كفيل 

بأن يخفف- إن لم يزل- كل الشكوك.
ومما يزيد اآلن أهميــة وجود أي 
مشروع تفاهم بني ضفتي اخلليج خاصة، 
ان كل الوسائل العسكرية والقطيعة وتبادل 
االتهامات املستمرة منذ عقود لم تفض 
إال الى مزيد من اخلســائر في األرواح 
واملمتلكات، وتأخر في اخلطط التنموية، 
وتوفر بيئة خصبة ألفكار الكراهية وظهور 
املنظمات اإلرهابية التكفيرية. والشعوب 
انهكها التعــب والقلق، وباتت حتن الى 

الرخاء واألمن واالستقرار اإلقليمي.
وأثبتــت األحداث األخيرة فشــل 
االعتماد على احلليف األجنبي، وأوضح 
ذلك الرئيس األميركي ترامب جليا - بعد 
أن اتخم باألموال العربية - عندما غرد 
متحسرا على خســائرهم في الشرق 
األوسط، ودعا دول اخلليج للتفاهم بينهما 
وانه ليس مســتعدا للتضحية بجنوده 

وأمواله من أجل عيون العرب!
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هرمز اإليراني 
واألمل العربي

ستينيات، وسبعينيات، وثمانينيات 
القــرن املاضي مرجــع وطني وثائقي 
ملسلســالت، ومســرحيات، وندوات، 
ومقابالت األعالم واملؤسسات الثقافية 
للترابط، والوالء واالنتماء الكويتي %100 
تعتبر منهاجا للتربية الوطنية لألجيال 
لهجة، وثقافة، وتربية وتعليم رغم إلغاء 
الوطنية للمرحلة احلالية  التربية  مادة 
بال وجه حق وطني يعني املعلم واملتعلم 
واإلداري، والفني بتوجيه التعليم الذي 
مت إلغاؤه هذا العام بفعل فاعل! والتزال 
جنطة وحقيبة التالميذ والطلبة )ما حتملها 
البعارين!( وتستمر عالمات التعجب حائرة 
ما بني البيت املقهور، واملدرسة الصاخبة 
صراخا وزحاما، وغياب ابتسامة املدرسة 
اجلاذبة وتوافر القرارات الطاردة!! لألسرة 
التعليميــة، ومثلث العملية التربية كما 
يعرفها روادهــا! ونقصد بذلك غياب 
التخطيط والتنفيذ، واملتابعة لكل ذلك 
ما بني األطراف املعنية يا سامعي الصوت 
تشــريعا وتنفيذا ألجيالنا ثروة وطننا 
األساســية كما يقولون! فمسرحية أو 
مسلسل، أو ندوة وبرامج القرن املاضي 
كما أشرنا إليها تعادل معلومات متهلهلة، 
ومناهج حتشو عقول األجيال حاليا ال 
الثقافي اإلعالمي  الزخــم  توازي ذلك 
للسابق من تلك النشاطات الهادفة )درب 
العز، على  الزلق، األقدار، ضحية بيت 
هامان يا فرعون، وأمثالها وفق فهرس 
األعمال الهادفة لتربية أجيال ثقافة النقال 
ساحر أجيال القرن احلالي!( ويؤكد البعض 
للمتابعني أحوال العيال بنني وبنات لكل 
مراحلهم الدراسية أن األغلبية الطالبية 
وتالميذها أغزر حتصيال من غالبية من 
يتولى تعليمهم بني جداران فصولهم، 
وزوايا مدارسهم، والتجربة خير برهان 
بال زعل، وال مكابرة عبر نتائج أواخر 
كل عام دراسي جدي التقييم! وتخلف 
محتوى التحصيل املدرســي بضعف 
نوعية اإلداري بالوزارة! واملعلم واملعلمة 
التعليمية! ولألسف  األغلبية باملراحل 
غياب هيبــة ودور النقابات والروابط 
واجلمعيات التعليمية النشغالها بالقضايا 
السياسية، واالنتخابية! وتركها قضايا 
التعليم والتعلم للمســميات اإلعالنية، 
اإلعالميــة )احتفاال وتكرميــا ال لون 
له وال طعم وال نتيجــة!( فال تلومونا 
ولوموا أنفسكم! بوقوع الفاس بالراس 
لناظره  والصندوق االنتخابي! إن غدا 

قريب! 
وال نتيجة.

نقش القلم

محمد عبداحلميد اجلاسم الصقر 

قال بوصالح! 
وبوصالح صادق

تختلف آلية اإلعدام مــن دولة ألخرى حتى ان بعض 
الدول قد ألغت عقوبة اإلعدام، ومبا أن اليوم العالم أصبح 
شبه قرية واحدة مع وجود منظمة األمم املتحدة بات من 
الضروري الوصول آللية موحده لإلعدام حتى تتم محاربة 

اجلرمية على نطاق العالم.
اليوم املسؤولية ملقاة في هذا اجلانب على كاهل الدول 
اإلسالمية التي بعضها يطبق الطريقة الشرعية في اإلعدام 
وهي التي من املفترض أن يتم تعميمها دوليا ألنها األكثر 
مالءمة لإلنســانية فعملية إقناع العالم اليوم بأن أفضل 
طرق القصاص من املجرمني حلماية البشرية مجتمعة من 
جرائمهم أال وهي التي كفلها اإلسالم حتى وإن كان البعض 
ال يعتنق اإلســالم، فاليوم املفاوضات مفتوحة ولم يعد 
العالم يحكمه دين، بل قواعد قانونية آمرة حتاول الدول 
مجتمعة التنسيق فيما بينها للوصول إلى آلية موحدة في 

املعامالت القانونية.
فمن يحكم العالم اليوم هو القانون واالتفاقيات الدولية، 
ولغة اإلقناع ال بد أن تكون مجدية وتصل للهدف املرجو، 
أال وهو إقناع الدول ســواء اإلسالمية أو غير اإلسالمية 
بأن الطريقة اإلسالمية في اإلعدام هي األفضل وهي التي 

ستحد من اجلرائم حول العالم.
فاليوم ال توجد دولة تغلق أبوابها فالعالم اليوم مختلط 
بــني ديانات مختلفة وأصبح ال احد في مأمن من أن ينال 
منــه مجرم في أي دولة، لذلك فإن من الضروري أن تتم 
مكافحة اجلرمية وليس الترويج للدين وإمنا إقناع اآلخرين 

بأن الطريقة اإلسالمية هي األفضل.
املشكلة لدينا هي أن تخصص الشريعة ال يدرس بلغات 
مختلفة فهو لم يطور على الرغم من انتشار اللغات إال أن 
كلية الشريعة لدينا ما زالت تقف عند ما وقف به العلماء 
منذ ألف سنة ال بد أن يتم دعم كلية الشريعة بشكل أكبر 

من خالل تغيير املناهج وتطويرها.
فاليوم حني نقول اننا نرغب في مشروع كويتي لعرض 
قانون توحيد آليات اإلعدام حول العالم ففي املقابل ال يوجد 
لدينا متخصصون في الشريعة أي مشايخ يتقنون اللغات 
األخرى وهذا بالتأكيد تراجع كبير وعدم اكتراث بأهمية 
اللغات حتى في العلوم الشرعية وهذا بالتأكيد بحاجة إلى 

إيجاد حلول له.
قد يعتقد البعض أن الشــريعة اإلسالمية ال تعني إال 
فئة املسلمني بل هي رســالة اهلل السماوية اخلالدة التي 
من الضروري أن يتم الترويــج ألوامرها ألنها األفضل 
للبشرية وما شرعه اهلل هو الذي سيحد من اجلرائم التي 

باتت منتشرة في بقاع العالم.
اليوم ونظرا للهجرات الكبيرة التي قام بها املسلمون 
ملختلف أنحاء العالم فقد شكلوا طوائف مختلفة في كل بالد 
هاجروا إليها وباتت الدول املتقدمة اليوم تعترف بوجودهم 
وحتترم الدين اإلســالمي بشــكل كبير شأنه شأن بقية 
األديان الســماوية ألنه كما تتم اإلشارة إليه سلفا أصبح 

القانون هو الذي يحكم العالم.
فاليــوم مع وجود كيان مثل املجلس األوروبي لإلفتاء 
والبحوث بات من الضروري أن يتم التفاوض أوال معهم 
حول مثل هذا القانــون كون هذا أول مجمع لإلفتاء غير 
عربي ومن خالله نستطيع أن نصل ملثل هذه اآللية التي 
ستحد من تفاقم اجلرمية حول العالم فليس الهدف أن يتم 
اعتناق اإلسالم من عدمه ولكن إقناع العالم بأن ما جاء به 

اإلسالم هو األفضل.

 توحيد آليات اإلعدام بالتنسيق 
مع املجلس األوروبي لإلفتاء والبحوث

عزة الغامدي


