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كل من ألقاه يشكو دهره

ليت شعري هذه الدنيا لمن؟

كل يف هذه الدنيا يغني على لياله  ،ي�شكو دهره
ويتذمر� ،إن كان فقريا �شكا فقره و�إن كان غنيا �أراد
�أن ي��زداد غنى ،فالكل ي�شكو همه ويعاتب دهره
وك�أن الدهر له يد فيما يجري يف هذه احلياة ،حتى
االن�سان ال�صحيح املعافى ي�شكو  ،هذا ما عناه
�صاحب هذا البيت وهو ابو العالء املعري الذي قال
على نف�س ال�سياق:
هذه الدنيا ملن طلقها
وارت�ضى منها بعي�ش وكفن
وقال اي�ضا  :تعب هي احلياة فما
�أعجب �إال من راغب يف ازدياد
ويجب على الإن�سان ان يحمد الله يف ال�رساء
وال�رضاء و�أن يقنع مبا �آتاه الله� ،إال �أن االن�سان
كما و�صفه الله تعالى يف الآية الرابعة من �سورة
البلد «لقد خلقنا الإن�سان يف كبد» فهو يكابد �أمور
الدنيا وم�شاقها  ،وكان �أجدادنا يقولون  :ال ميلأ
فم املرء �إال الرتاب ،وقد �أخذوا هذا املثل من قول
النبي �صلى الله عليه و�سلم  :لو كان البن �آدم
واديان من مال البتغى واديا ثالثا  ،وال ميلأ جوف
ابن �آدم �إال الرتاب وهذا دليل على حر�ص النا�س
على الدنيا وحب املكاثرة بها والرغبة ال�شديدة
فيها ،و�شاعرنا ابوالعالء �أحمد بن عبدالله بن
�سليمان بن احمد الق�ضاعي التنوخي املعري
ن�سبة الى معرة النعمان ،من �أ�شهر �شعراء وقته
كان لغويا �ضليعا يف فنون الأدب ،وله ت�صانيف
جمة منها :
لزوم مايلزم �سقط الندى الأيك والغ�صون وغريه
وهو عالمة ع�رصه ولد �سنة ثالث و�ستني وثالثمئة
يف معرة النعمان ،وكف ب�رصه باجلدري وله نحو
اربع �سنوات ،وكان املعري يقول  :ك�أمنا نظر �إيل
املتنبي بلحظ الغيب حيث يقول :
�أنا الذي نظر الأعمى �إلى �أدبي
و�أ�سمعت كلماتي من به �صمم
وقد �رشح ديوان املتنبي وديوان �أبي متام وديوان
البحرتي وتكلم عن غريب �أ�شعارهم ومعانيها ،
ودخل بغداد �سنة ثمان وت�سعني وثالثمئة ثم دخلها
ثانية �سنة ت�سع وت�سعني ثم رجع الى املعرة ولزم
بيته و�سمى نف�سه  :رهني املحب�سني ،للزومه منزله
ولذهاب عينيه ،وهو القائل:
و�إين و�إن كنت الأخري زمانه
لآت مبا مل ت�ستطعه الأوائل
و�إن كان يف لب�س الفتى �رشف له
فما ال�سيف �إال غمده واحلمائل
ويل منطق مل ير�ض يل كنه منزيل
على �أنني بني ال�سماكني نازل
يناف�س يومي فيه �أم�سي ت�رشفا
وحت�سد �أ�شعاري علي الأ�صائل
وطال اعرتايف يف الزمان و�رصفه
فل�ست �أبايل من تغول الغوائل
تويف ابو العالء املعري �سنة ت�سع واربعني واربعمئة
من الهجرة ،و�أو�صى �أن يكتب على قربه :
هذا جناه �أبي علي
وما جنيت على �أحد
�أما معرة النعمان بلدته فهي بالقرب من حماة
ومن�سوبة الى النعمان بن ب�شري الأن�صاري ر�ضي
الله عنه �أول مولود للأن�صار يف الإ�سالم و�صاحب
قمي�ص عثمان بن عفان ر�ضي الله عنه و�أر�ضاه،
ودمتم �ساملني.

ق�ضت املحكمة الد�ستورية بعدم د�ستورية
مواد القانون رقم  13ل�سنة  2018وهو ما
يعرف بقانون تعار�ض امل�صالح و�سقوط
الئحته التنفيذية ملخالفته املواد  16و18
و 32و 34من الد�ستور ،حيث �إن القانون
مل يحدد حتديد ًا وا�ضح ًا الأفعال والأعمال
امل�ؤثمة ،وهذا يتعار�ض مع مبد�أ �رشيعة
اجلرمية والعقوبة املن�صو�ص عليها باملادة
« »32من الد�ستور ،وكذلك �رسيان �أحكام هذا
القانون ب�أثر رجعي وهذا يتعار�ض مع املادة
« »32من الد�ستور ،حيث اليجوز �أن يعاقب
ال�شخ�ص على �أفعال ارتكبها قبل تطبيق
ونفاذ القانون ،كما ت�ضمنت مواد القانون
اعتداء على حق امللكية ور�أ�س املال وحرية
ً
العمل ،ما يعد تقييد ًا حلق امللكية وحرية
العمل التي كفلها الد�ستور يف املادتني
« »16و« ،»18كما قرر القانون رقم  13ل�سنة

 2018يف املادتني « »3و« »4مبد�أ �شخ�صية
العقوبة ،بالإ�ضافة ال��ى خمالفته مبد�أ
ف�صل ال�سلطات املادة « »50من الد�ستور،
حيث �أخ�ضع �أع�ضاء جمل�س الأمة لأحكامه،
بالإ�ضافة ملخالفته بع�ض م��واد الد�ستور
الأخرى وبع�ض مواد قانون اجلزاء.
ويبقى ال�����س ��ؤال� :أي��ن جي�ش اخل�ب�راء من
امل�ست�شارين القانونيني والد�ستوريني عند
�صياغة القانون رقم  13ل�سنة  2018تعار�ض
امل�صالح؟!! �أم �أنه قد متت �صياغته بهدف عدم
تطبيقه لتمرير امل�صالح املتعار�ضة التي
جاء للحد منها؟!
هذا القانون يثري الكثري من الأ�سئلة حول
كفاءة العاملني يف اجلهات القانونية من
اخلرباء وامل�ست�شارين القانونيني والقيادات
الإدارية والقانونية.
ودمتم �ساملني.
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استراحة مع البخل والبخيل

البخل �أوالبخيل هل هو وراثة �أم هو �صفة
مكت�سبة باحلياة� ،أم �أ�صل جيني يف الإن�سان
يولد معه؟ هذه كلها �أو�صاف حمتملة ولكن
كلها تعطي نف�س املعنى وال�صفة والت�رصفات
يف احلياة ،فالبخيل يف النهاية يقرت على
نف�سه و�أهله يف احلياة ،فهو يلب�س وي�أكل
�أرخ�ص ال�سلع ويذل نف�سه يف احل�صول على
الأ�شياء جمان ًا وهدفه يف احلياة جمع املال
بدون �أن ينق�ص منه �شيء يف حياته اال ما
ندر والأمثلة على البخيل كثرية مثل :ي�ضع
فلو�سه يف الظل ويجل�س يف ال�شم�س ،والبخل
عدو املرجلة ،هذه �صفات حقيقية للبخيل
من الناحية االجتماعية فهو مكروه وغري
حمبوب من النا�س ويعي�ش عي�شة الفقراء
وهو مكتنز املال و�أمواله يف البنوك تزيد وال
تنق�ص .هذا هو املنظور االجتماعي للبخيل،
فكيف نقيم البخيل من الناحية االقت�صادية.
�إن التحليل االقت�صادي يختلف اختالف ًا كلي ًا
عن التحليل االجتماعي من حيث ان البخيل
من الناحية االقت�صادية له منافع كثرية غري
منظورة ،من حيث انه ال يناف�س النا�س يف
حياتهم ومتعهم وذلك ان جمموع البخالء لو
تخلوا عن بخلهم وقرروا ان يتمتعوا ب�أموالهم
بدون حدود ،فماذا يح�صل للنا�س العاديني
الذين يعي�شون ب�سعادة يف حياتهم من حيث
التمتع بتوازن يف حياتهم فلو دخل البخالء
مناف�سني لهم يف احلياة فماذا يح�صل لهم؟
فالبخالء �سوف يرفعون �أ�سعار املتع يف

احلياة من حيث ال�سفر واالقامة واال�ستحواذ
على كل ما طاب ول��ذ ،ما يجعل الإن�سان
العادي غري قادر على مناف�ستهم ،فيعقدون
احلياة على النا�س الب�سطاء ويجعلونهم
غري قادرين على م�سايرتهم يف احل�صول على
متع احلياة بالأ�سعار ال�سابقة ،قبل حتول
البخالء الى �صف الآخرين غري البخالء،
وهذه النظرية البحتة تو�ضح ان البخالء لهم
دور حقيقي يف توا�ضع الأ�سعار يف املجتمع
لأنهم ال ي�رصفون اال ما ي�سد رمقهم ويعي�شون
عي�شة الفقراء .لذلك فالبخالء حجبهم الله
ع��ن مناف�سة النا�س الآخ��ري��ن يف احلياة
ومتعها ،بل �إن النا�س العاديني يح�صلون
على �أموال البخالء املكتنزة يف البنوك عن
طريق القرو�ض املح�صلة من البنوك والتي
هي يف معظمها ودائع البخالء .اذن فالبخل
له ميزة كبرية على النا�س العاديني يف
ا�ستقرار �أ�سعار متع احلياة وعدم املناف�سة،
ما يدعو النا�س العاديني بالدعاء �إلى الله ان
يكرث من البخالء لتوازن احلياة االقت�صادية
ويعطي النا�س الآخرين الفر�صة يف التمتع
مبباهج احلياة بدون مناف�سة البخالء لهم.
هذه نظرية جديدة يف النظرة للبخالء من
الناحية االقت�صادية بحيث تعك�س النظرية
القدمية يف عدم حب البخالء من االجتماعية
ال��ى حبهم والإك��ث��ار منهم م��ن الناحية
االقت�صادية ل�صالح النا�س الطيبني .والله
امل�ستعان.

تكييش القروض

يعاين املواطن الكويتي معاناة كبرية مع
البنوك املحلية ب�سبب قرارات اتخذها البنك
املركزي و�أ�صدر تعليماته بها دون درا�سة
وافية بذلك وهي تتعلق بتكيي�ش القر�ض
او تقدمي فواتري للقر�ض.
غالبية املواطنني الكويتيني �أو حتى االجانب
يح�صلون على قرو�ض من البنوك امل�س�ؤولة عن
ح�ساباتهم وتعترب هذه القرو�ض اما �شخ�صية
او ا�ستهالكية واغلبها ل�رشاء م�ستلزمات للمنزل
�أو ل�رشاء �سيارة ،والبنك املركزي الزم البنوك
املحلية بالطلب من املقرت�ض �أوراق ًا وبيانات
تثبت انه ا�ستخدم هذا القر�ض يف حمله دون
اي تغيري لأي �سبب كان حتى لو كانت هناك
�أ�سباب خا�صة ال ي�ستطيع املقرت�ض تقدميها
فادعي بخالف ذلك.
الكثري من املقرت�ضني ي�ضطرون للح�صول
على �أوراق من انا�س او �رشكات لديهم القدرة
على توفريها مقابل مبلغ مايل يتح�صلون
عليه وقد ا�ستفاد ه�ؤالء مادي ًا من هذا الأمر.
اما االم��ر االه��م وال��ذي تعاين منه البنوك
حالي ًا هو انت�شار ظاهرة الربا ب�سبب قرارات
البنك املركزي و�سوف نعدد النقاط لتو�ضيح
الر�ؤية للقارئ :
غالبية املقرت�ضني ملتزمون ب�سداد قرو�ضهم،
وحني يتبقى النذر الي�سري من القر�ض تلزمه
الظروف للح�صول لطلب قر�ض ا�ضايف والن
البنك ملزم بتعليمات البنك املركزي بالزام
العميل بال�سداد الكامل للقر�ض قبل منحه اي
قر�ض في�ضطر الى �رشكات �أو ا�شخا�ص تقدم
خدمات تكيي�ش القر�ض� ،أي �سداده بالكامل
للمقرت�ض وفق �رشوط الدائن.
املرابي ي�شرتط ح�صوله على توكيل عام من
املقرت�ض يخوله �سحب مبلغ الدين وفائدته
من ح�ساب املدين يف البنك بعد ان ي�سدد له
القر�ض وقد �صدرت احكام ق�ضائية الزمت
املرابي بدفع كل امل�ستحقات التي حت�صل
عليها من املقرت�ض بعد ان ا�شتكى البع�ض
منهم امام املحاكم بواقعة الربا ولهذا بد�أ
املرابي با�ستخدام و�سيلة وا�سلوب جديد يتمثل
يف حتويل املبلغ الى ح�ساب مقرت�ض �آخر او
�سحبه وت�سليمه نقد ًا .الظاهرة ال�سيئة التي
بد�أت البنوك تعاين منها وهي ا�ستغالل ه�ؤالء
املرابني لبع�ض املوظفني العاملني بالبنك من
�ضعاف النفو�س يف تزويد املرابي باملعلومات
عن ح�سابات عمالئهم ملعرفة قيمة القر�ض
والت�أكد من بيانات العميل مع تبليغهم عندما
تتم املوافقة على القر�ض اجلديد وقد متكنت
اجهزة البنك من ك�شف جتاوزات البع�ض من
موظفيها الذين زودوا ه�ؤالء املرابني ببيانات
عن ح�سابات عمالئهم ،ومت انهاء خدماتهم
وبع�ضهم متت احالته للنيابة العامة حني
تبني ح�صوله على مبالغ مالية من املرابي
مقابل عمله غري امل�رشوع.
حني يدخل اي �شخ�ص على مواقع التوا�صل
ويبحث بكلمة «تكيي�ش» �أو ت�سديد القرو�ض
ي�شاهد اخلدمات املعرو�ضة من قبل بع�ض
ال�رشكات او اال�شخا�ص للمحتاجني ل�سداد
البنك املركزي
قرو�ضهم مقابل الفائدة.
اليوم مطالب بالق�ضاء على تلك الظاهرة من
خالل ال�سماح للبنوك بتكيي�ش باقي القر�ض لو
�أراد املقرت�ض من خالل ال�سماح له باحل�صول
على قر�ض ا�ضايف �أو اع��ادة جدولة القر�ض
ال�سابق دون ت�سديد كامل املبلغ ،بل ا�ضافته
الى قر�ضه ال�سابق.
وال�سالم عليكم.
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الذكر ومفهومه عند شحرور
يقول �شحرور« :ﻭﻣﻌﺮﻭﻑ �ﺃﻥ ﺍﻟﺬﻛﺮ
ﻫﻮ ﺍﻟ�ﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟ�ﺼﻮﺗﻴﺔ ﺍﳌﻨﻄﻮﻗﺔ ﳌﺎ
ﻳ�ﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﳌ�ﺼﺤﻒ ﺑﲔ ﺩﻓﺘﻴﻪ».
تعليقي :نحب ان نعرف من الذي
عرف هذا التعريف هل ذكر قوال يف
كتاب الله �سبحانه وتعالى ام على
ل�سان �سيدنا ر�سول الله� ،صلى الله
عليه و�سلم؟
يقول �شحرور� :إن القر�آن �أ�سا�سه غري
لغوي ثم جعل لغوي ًا لقوله� :إنا
جعلناه قر�آن ًا عربي ًا « »3الزخرف
« ...فالذكر هو» حتول القر�آن �إلى
�صيغة لغوية �إن�سانية منطوقة بل�سان
عربي� ،أما بقية الكتاب فقد تالزم
الإنزال والتنزيل فيها بدون «جعل»
وكان الإنزال عربي ًا مبا�رش ًا.
في�صبح ال��ذك��ر بذلك ه��و ال�صيغة
اللغوية ال�صوتية للكتاب كله وهي
ال�صيغة التعبدية
تعليقي :ال�شاهد ان �شحرور ال يعلم
ما هو الذكر.
�أوال :قال تعالى« :لقد �أنزلنا �إليكم
كتابا فيه ذكركم �أفال تعقلون» «»10
االنبياء ،فما املق�صود بـــ «ذكركم»
هنا يا �سيد �شحرور هل لها عالقة
بال�صيغة اللغوية ل��ل��ق��ر�آن كما
ادعيت؟
ثانيا :قال تعالى�« :أم اتخذوا من
دونه �آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر

من معي وذكر من قبلي بل �أكرثهم ال
يعلمون احلق فهم معر�ضون» «»24
االنبياء ،وما املق�صود بــــ «هذا ذكر
من معي وذكر من قبلي» هنا؟ هل لها
عالقة بال�صيغة اللغوية للقر�آن كما
ادعيت؟
ثالثا�« :أوعجبتم �أن جاءكم ذكر من
ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا
ولعلكم ترحمون» « »63الأعراف...
«�سيدنا نوح».
«�أوعجبتم �أن جاءكم ذكر من ربكم على
رجل منكم لينذركم واذكروا �إذ جعلكم
خلفاء من بعد قوم نوح وزادك��م يف
اخللق ب�سطة فاذكروا �آالء الله لعلكم
تفلحون» « »69الأع��راف�« ...سيدنا
هود».
وما املق�صود بــــ «جاءكم ذكر» هنا ...
هل هو ﺍﻟ�ﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟ�ﺼﻮﺗﻴﺔ ﺍﳌﻨﻄﻮﻗﺔ ﳌﺎ
ﻳ�ﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﳌ�ﺼﺤﻒ ﺑﲔ ﺩﻓﺘﻴﻪ؟
اذا كان الذكر هو كما ادعى �شحرور؟
فيكون �سيدنا نوح و�سيدنا هود اعطيا
ﺍﻟ�ﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟ�ﺼﻮﺗﻴﺔ ﺍﳌﻨﻄﻮﻗﺔ ﳌﺎ
ﻳ�ﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﳌ�ﺼﺤﻒ ﺑﲔ ﺩﻓﺘﻴﻪ «اي
ما انزل على ر�سول الله» ،قبل ر�سول
الله وهذا القول مل ينزل الله به من
�سلطان.
الفرق بني الكتاب وال��ق��ر�آن لدمغ
الباطل ولتكذيب االباطيل ج... 13
يتبع.

جوهر األمومة ...عبير الحياة

َ
وه ُر هو النفي�س ومنه
جوهر ال�شيء حقيقته وذاته،
واجل َ
الف�صو�ص ونحوها ،واجلمع جواهر ،ومن مرادفاتها
�صميم� ،أو نُ خ َبة� .أما
ال�صة� ،أو ِخ َ
فوة� ،أو َ
رية� ،أو َ
ُخ َ
�ص َ
الأمومة فهي �صفة الأم وحالتها ،والرابط التي يربطها
ب�أبنائها ،وهي الوالدة ،و�أم ال�شيء �أي �أ�صله.
الأمومة واجلوهر مبا �سبق ذك��ره من معان لكليهما،
يعني التحدث عن جوهر الأمومة احلقيقية ،والفعلية،
والتطبيقية ،وه��ي العطاء ،وااله��ت��م��ام ،والرعاية
لأبنائها ،والتي و�إن كانت �أحد جوانب الأمومة الرئي�سية،
�إال �إنها ت�شمل كل جوانب حياتها وحميطها والأفراد من
حولها.
الوالدة للأبناء والأج��ي��ال� ،أو الأم باملفهوم العام،
«والتي ال اختالف على �أهميتها وتقديرها دينيا من وجوب
تقديرها والإح�سان لها ،وتقديرها دوليا من تخ�صي�ص
يوم ل�ل�أم» ،في�شمل هذا املعنى واملفهوم �أ�صل الأبناء
وتربيتهم وح�سن رعايتهم ،وب�صفة العطاء املالزمة لها
والتي ا�شتهرت الأم بها ب�صفة عامة لأوالدها� ،إلى العطاء
العام الال حمدود من �أ�صل ال�شيء لكل ما حوله.
اقرتان رمز العطاء من حب ،ورعاية ،وعناية ،واهتمام،
وحتمل امل�س�ؤولية بالأنثى جت��اه �صغارها يزيدها
جماال وحمبة من اجلميع ،مثل ال�شجرة املثمرة التي
يطول االنتفاع بها ،كال�شذى «ريح امل�سك وقوة الرائحة
الزكية» ،وكالعبري «الرائحة الطيبة الزكية» فهي �شذى
عبري الأجيال بل احلياة بحق.
ملا �سبق علينا دوما �أن نعزز فكرة ومفهوم الأمومة لكل
مواطنة «�أنثى» منذ الطفولة ،لكي تزخر البالد بالأمومة
وجوهرها وتُ كثرِ من عطائها ،وعلينا دوما �أن نكرث تلقيب
الفتيات والن�ساء ب�أمهات امل�ستقبل منذ نعومة �أظافرهن،
لنعزز عطاء الأنثى لوطنها .الذي يتطلب منها �أن تعي

معنى الأمومة بجوهرها ،كما يتطلب منها دوما �أن تكون
على عطاء دائم يف العلم والعمل الذي ي�صب يف عطاء
�أجيال امل�ستقبل ،فيورث ملجتمعاتها كافة ثم للأجيال
امل�ستقبلية.
جوهر الأمومة هي املواطنة احل َّقة لن�صف املجتمع «املر�أة
–الأنثى» والتي تعني انتماء املواطنة بعطائها لأ�رستها
وملجتمعها ووطنها؛ لذا فجوهر الأمومة �صورة من �صور
االنتماء الوطني -والذي اعتدته مبقاالت �سابقة يل ثروة
من ثروات الوطن ،-والرثوة الأولى امل�ستدامة للأوطان.
يقال الأم «العودة  -بلهجة حملية � -أو الكبرية عمرا
�أو مقاما» والتي قد تكون هي الأخت ،والوالدة ،والأم
بالر�ضاعة ،واحلا�ضنة ،واالبنة ،والتي غالبا ما تطلق
على تقدمها يف العمر فقط  -كما ي�شاع ،-بل ويطلق على
رمز العطاء ،واملحبة ،وطيب الأ�صل واملنبت الذي
ينبثق منه.
كما يطلق على الوطن �أو البلد «�أُمنَا» باللهجة املحلية،
�أو «�أُم» بالغة العربية ،وهي بذلك هوية عن الأ�صل
واالرتباط ل�شعب البلد �أو الدولة بالوطن؛ وهو مما
يعزز ويج�سد ما �سبق �أن ذكرته �أعاله من ات�ساع مفهوم
ا لأمومة.
من منا ال يتذكر �أمه وهو يكتب ويقر�أ عن الأم؟! فهي منوذج
العطاء يف حياة كل منا ،خا�صة �إذا كان هذا النموذج
قدوة عظيمة رائعة يف العطاء ،فيمتزج احلنني مع احلب
والتقدير «االنتماء» ،فرحمك الله يا �أمي رمزا للعطاء
ونبعا لعطاء ال ين�ضب ،نور ال�سعادة يف وجهكُ ،ي�ستمد
منه جناحا وتفوق درا�سي ي�ستمر بنفع املجتمع ،ومر�آة
تعك�س �شعوري بالفرح احلقيقي .رحم الله �أمهاتنا جميعا
الأم��وات منهن والأحياء ،وجعل حمبة وعطاء الأمومة
جوهر املحبة والعطاء للأوطان وللحياة كلها.

