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مجالس

تعجلي باللوم حتى تسألي

هذا البيت تقوله جليلة بنت مرة بعد �أن قتل
�أخوها ج�سا�س زوجها كليب بن ربيعة ،ومن
ق�صة ه��ذا البيت بح�سب رواي��ة ال�رشقي بن
القطامي انه ملا قتل ج�سا�س بن مرة كليب بن
مرة وكانت جليلة �أخت ج�سا�س حتت كليب،
اجتمع ن�ساء احلي للم�أمت فقلن لأخت كليب
اطردي جليلة من م�أمتك ف�إن ح�ضورها امل�أمت
�شماتة وعار علينا عند العرب ،فقالت لها
�أخت كليب :ياهذه ،اخرجي عن م�أمتنا ف�أنت
�أخت واترنا و�شقيقة قاتلنا ،فخرجت جليلة
وهي جتر �أعطافها ،فلقيها �أبوها مرة فقال
لها :ماوراءك ياجليلة؟فقالت:ثكل العدد وحزن
الأبد وفقد حليل وقتل �أخ عن قليل،وبني هذا
وذاك :غر�س الأحقاد وتفتت الأكباد،فقال لها:
�أويكف ذلك كرم ال�صفح و�إغالء الديات؟ فقالت
جليلة� :أمنية خمدوع ورب الكعبة �أبالبدن تدع
لك تغلب دم ربها؟ وكانت جليلة ملا رحلت
من بيت زوجها قالت لها �أخت كليب :رحلة
املعتدي وفراق ال�شامت فويل غدا لآل مرة من
الكرة بعد الكرة ،فقالت جليلة :وكيف ت�شمت
احلرة بهتك �سرتها ،وترقب وترها؟ �أال قلت:
نفرة احلياء وخوف االعتداء ثم �أن�ش�أت تقول:
يا ابنة الأقوام �إن �شئت فال
تعجلي باللوم حتى ت�س�أيل
ف�إذا �أنت تبينت الذي
يوجب اللوم فلومي واعذيل
�إن تكن �أخت امرئ ليمت على
�شفق منها عليه فافعلي
جل عندي فعل ج�سا�س فيا
ح�رستي عما اجنلت �أو تنجلي
فعل ج�سا�س على وجدي به
قاطع ظهري ومدن �أجلي
لو بعني فانفق�أت عيني �سوى
�أختها فانفئت مل �أحفل
يان�سائي دونكن اليوم قد
خ�صني الدهر برزء مع�ضل
خ�صني قتل كليب بلظى
من ورائي ولظى من �أ�سفل
ث��م ا�ستعرت ن��ار احل��رب ب�ين بكر وتغلب
ودامت �أربعني عاما ،فكان من الفريقني ما
كان وكانت جليلة عندما عادت �إلى �أهلها
حام ً
ال ثم ولدت غالما �أ�سمته «هجر�س» ورباه
خاله ج�سا�س ،وكان اليعرف �أبا �سواه ثم
زوجه ابنته ،فوقع بني هجر�س وبني رجل
من بكر بن وائل كالم فقال له البكري :ما �أنت
مبنته حتى نلحقك ب�أبيك ،ف�أم�سك عنه ودخل
�إلى �أمه كئيبا ،ف�س�ألته عما به؟ ف�أخربها
اخلرب ،ثم نام عند امر�أته وتنف�س تنف�سا
�شديدا فقامت امر�أته فزعة وذهبت الى �أبيها
ف�أخربته بحال زوجها فقال ج�سا�س :ثائر
ورب الكعبة وب��ات ج�سا�س مهموما ،فلما
�أ�صبح �أر�سل الى الهجر�س ف�أتاه ،فقال له:
�إمنا �أنت ولدي ومني باملكان الذي قد علمت،
زوجتك ابنتي وانت معي وقد كانت احلرب
ب�سبب �أبيك زمنا طويال حتى كدنا نتفانى،
وقد ا�صطلحنا ف�أدخل فيما دخل فيه النا�س،
قال هجر�س :قد فعلت ولكن مثلي الي�أتي قومه
�إال بفر�سه و�سالحه ،فحمله ج�سا�س على فر�س
و�أعطاه �سالح ًا ،فخرجا حتى �أتيا جماعة من
قومهما ف�أخربهم ج�سا�س ب�أن الهجر�س دخل
فيما دخل فيه النا�س من �صلح ،وبينما هم
يف هذا ال�ش�أن �أخذ الهجر�س بو�سط رحمه ثم
قال :وفر�سي و�أذنيه ورحمي ون�صليه و�سيفي
وغ��راري��ه ال ي�ترك الرجل قاتل �أبيه وهو
ينظر �إليه  ،ثم طعن ج�سا�سا فقتله وحلق
بقومه ،فكان ج�سا�س �آخر قتيل يف بكر بن
وائل ودمتم �ساملني.
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مقاالت

متطلبات التوظيف لألجانب والوافدين
تتطلب الوظيفة توافر �رشوط وم�ؤهالت
علمية وخربات عملية للقيام ب�أدائها على
�أكمل وجه .ويعاين العديد من ال�شباب
الكويتي من طول فرتة االنتظار للعمل يف
اجلهاز احلكومي وكذلك ب�سبب عدم توافر
فر�ص التوظف يف القطاع اخلا�ص ب�سبب
ت�شدد وتعنت بع�ض م�ؤ�س�سات القطاع
اخل��ا���ص يف ��ش�روط و�إج�����راءات تعيني
ال�شباب الكويتي!! وميكن �أن يجد الإن�سان
العذر للبع�ض من ت�شدد هذه امل�ؤ�س�سات
حلر�صها على اجتذاب الكفاءات وال�شباب
امل ��ؤه��ل واملنتج .ولكن امل�صيبة �أن
م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص ال تتبع نف�س
الإجراءات املت�شددة يف تعييني الكويتيني
مع املتقدمني الأجانب والوافدين حيث
يف كثري من احلاالت يكتفي من بيده قرار
التعيني يف القطاع اخلا�ص باملقابلة
ال�شخ�صية وبال�شكل اخلارجي واملعلومات
ال�شفهية التي يديل بها املتقدمون من
الأجانب والوافدين من دون التحقق من
ال�شهادات العلمية واخل�برات العملية
لهم!!

العرف أحد مصادر التشريع

�أقول هذا الكالم بعد �أن �أر�سل يل �أحد الإخوة
املتابعني ت�سجي ًال لإح��دى املدر�سات
العامالت يف جم��ال التعليم يف القطاع
والذي تعرتف فيه ب�أنه ال توجد �رشوط
علمية وخربات عملية للعمل بالتدري�س يف
معظم املدار�س يف القطاع اخلا�ص بل �إنها
�أ�ضافت �أن العمل يف هذا املجال ال يتطلب
درجة علمية يف بع�ض احلاالت!!
وهذا يف�رس لنا تراجع جودة التعليم يف
�سواء على امل�ستوى العاملي �أو
الكويت
ً
على م�ستوى دول جمل�س التعاون.
ويف اعتقادي ال�شخ�صي �أن االختالل يف
عملية التعيني يف القطاع اخلا�ص ال
يقت�رص على املجال التعليمي فقط بل
يف كثري من املهن والوظائف يف القطاع
اخلا�ص!!
فمتى يكون هناك جهاز يراقب ويتابع عملية
التوظيف بالقطاع اخلا�ص ل�ضمان جودة
اخلدمات املقدمة للمواطنني والوافدين
الذين ا�ضطرتهم الظروف للجوء للقطاع
اخلا�ص؟!
ودمتم �ساملني

زاوية أمنية

حمد عبداهلل السريع

البصمة والدوام
تواجه احلكومة م�شكلة كبرية ،وهي
غري قادرة على حلها رغم ما تفر�ضه
من حلول ترقيعية ،تفر�ضها بني حني
و�آخر والتي مل ولن حتل امل�شكلة.
امل�شكلة ه��ي يف ال����زام املوظفني
بالوزارات واجهزة الدولة بااللتزام
بالدوام اليومي �سواء من حيث احل�ضور
واالن�رصاف او من حيث االنتاجية.
ديوان اخلدمة املدنية قرر تطبيق نظام
الب�صمة باحل�ضور واالن����صراف حتى
يلزم املوظفني باحل�ضور الى العمل
وهذا ت�سبب يف ارباك كبري بني موظفي
اجهزة الدولة وقد ك�شف ذلك االجراء
الكثري من التجاوزات .
وزارات الدولة اكت�شفت ان الكثري من
املوظفني مل يبا�رشوا عملهم منذ ان
مت تعيينهم وبد�أت الوزارات يف اتخاذ
االجراءات القانونية بحق العديد من
املوظفني ،وقد ت�سبب ذلك النظام يف
ف�صل العديد من املوظفني لأنهم غري
ملتزمني ب��ال��دوام وبع�ضهم حتى ال
يعرف اين موقع عمله .
تطبيق نظام الب�صمة ج��اء ببع�ض
االي��ج��اب��ي��ات بالن�سبة للموظفني
غ�ير امل��ل��ت��زم�ين ب��احل�����ض��ور ولكن
بالن�سبة للموظفني امللتزمني بعملهم
وب�إنتاجيتهم جاء ب�آثار �سلبية عليهم،
فالكثري من املوظفني لديه قناعة انه
قادر على انتاج ما يطلب منه خالل فرتة
ال تتجاوز ال�ساعتني وبعدها يغادر
عمله وهو ي�شعر بالراحة النف�سية لأنه

امت ما اوكل اليه من اعمال وال حاجة
لبقائه بالعمل ال�ستكمال الوقت املحدد
له .
ال��ي��اب��ان��ي��ون لديهم جت��رب��ة اثبتت
جناحها ،فقد طوروا �أ�سلوب ًا جديد ًا يف
العمل بحيث �سمح للمر�أة بعدم الذهاب
الى العمل وت�ستطيع انهاء اعمالها
املكلفة بها وهي يف منزلها وذلك من
خالل جهاز احلا�سب الآيل امل�رصوف لها
من جهة عملها بحيث تنهي املعامالت
املحولة اليها خالل اليوم كله وقد تبني
ان جناح التجربة �ساهم يف العديد من
االمور اولها تخفيف الزحام بالطرقات
وثانيها تقليل اعداد املكاتب للموظفني
وثالثها زيادة االنتاجية .
م��ن ي��ذه��ب ال��ي��وم ملراجعة بع�ض
االق�سام يف مبنى برج التحرير حيث
اغلب اجلهات احلكومية موجودة
بذلك املبنى يجد تكد�س املراجعني
امام موظف واحد الن البقية باتت
لديهم القناعة ان املطلوب منهم
ب�صمة احل�ضور واالن�رصاف ولي�س
اداء الوظيفة واالن��ت��اج على اكمل
وجه .
دي��وان اخلدمة املدنية عليه تكليف
�رشكات ا�ست�شارية عاملية لت�ضع طريقة
وا�سلوب ًا جديد ًا لعمل موظفي الدولة
يكون ملزم ًا وبنف�س الوقت منتج ًا بعيدا
عن االفكار البريوقراطية البالية التي
لن تفيد او تطور العمل.
وال�سالم عليكم.

فراس الحمداني

العرف جمموعة القوانني التي تعارف عليها
ابناء القبيلة الواحدة ليحتكموا �إليها يف جميع
خ�صوماتهم وليتحقق يف تطبيقها العدل بينهم،
والالفت ان ما تعارفت عليه هذه القبيلة من قوانني
واعراف قد يتعار�ض بع�ضها مع ما تعارفت عليه
قبيلة اخرى فال يجوز لها ان تلزمها مبا هو لي�س
مقر ًا عندها ،ويطلقون على العرف ا�سم ًا �آخر مرادف ًا
هو ال�سواين مفرده ال�سانية يقابلها بالف�صحى �سنة
و�سنن.
لذا فجميع امل�شكالت والنزاعات التي تن�شب بني
افراد القبيلة �أو جماعاتها يردونها الى العرف,
وما ان يحتكم الطرفان املتنازعان يف الق�ضية
املختلف عليها ف�إن هذه الق�ضية على االغلب �سوف
تنتهي الى حل ير�ضي الطرفني ،واذا مل يتحقق هذا
الر�ضا و�شعر احد اخل�صوم بالظلم �أو الغنب ك�أن
يكون اخل�صمان قد تقا�ضيا عند «عارفة» ي�سمى
«م�شهى» عندها يجوز للمتظلم �أن يلتجئ الى عارفة
اخ��ر ي�سمى «منهى» وه��و اعلى درج��ات الق�ضاء
بالعرف ويكون اكرث �شهرة ومتيز ًا وتفر�س ًا وم�شهود
له باحلكمة و�سداد ال��ر�أي ويكون حكمه مربم ًا -
يقابل يف الق�ضاء العادي احكام حمكمة «النق�ض»
وتنتهي الق�ضية عنده مهما كربت وتكون النفقة بهذا
العارفة مطلقة.
اما ال�شكل الذي يتم فيه عر�ض ق�ضية من الق�ضايا
ام��ام الرجل ال��ذي يق�ضي بالعرف فيتم بح�ضور
اخل�صوم يف وق��ت معلوم ،ويطلب العارفة من
املدعي تقدمي ادعائه ،ويجوز له ان ينيب عنه
من هو اقدر على عر�ض احلجة اذ غالبا ما يقدمها
عليه �شخ�ص �رسيع البديهة متمكن من اخلطابة،
وهذا ما يجب ان يكون املحامي يف مرافعاته امام
املحاكم� ،أما العارفة في�سجل ما ي�سمعه من كالم
يف ذاكرته ثم ي�سمع من اخل�صم االخر دفاعه ،عندها
يطلب من اخل�صوم تقدمي ادلة االثبات وادلة النفي
كال�شهود مثال وال تقبل �شهادة ال�شاهد �إال بعد ان
يزكى .اما اذا كان قد �أتى يف حياته فعال �شائنا
فال تقبل �شهادته في�سمى «مقموع» وتكون املرحلة
االخرية من املحاكمة ،حيث يعمد العارفة يف هذه
املرحلة الى تلخي�ص حجة كل من املدعي واملدعى
عليه ،وي�ستكمل كل االدلة ،بعدها ينطلق باحلكم
وتنتهي الق�ضية وير�ضى كل طرف مبا ق�ضى به
القا�ضي بالعرف .ومن املالحظ ان العرف حتل
فيه امل�شكالت والدعاوى ب�شكل ا�رسع باملقارنة
مع املحاكم العادية ،وهو �شائع يف بالد ال�شام
والعراق وم�رص ،وكذلك الدول االوروبية التي دعت
�إليه يف م�ؤمتراتها كفرن�سا وبريطانيا وذلك لك�سب
الوقت واخت�صار الزمن.
وال ميكن مقارنة العرف بالقانون ،فالعرف قانون
حملي يقت�رص على معاجلة امل�شكالت الب�سيطة غري
املعقدة والتي تن�ش�أ يف بيئات حملية وتختلف
باختالف البيئات فما هو متعارف عليه يف هذه
البيئة ال يكون متعارف ًا عليه يف بيئة اخرى ،اما
القانون فهو نتاج خريات ال�شعوب واحل�ضارات
املتعاقبة وه��و يتناول جميع مفا�صل احلياة
املعا�رصة وعالقات وم�صالح االفراد والدول ،فهناك
القانون الدويل العام ،وهناك القانون االقت�صادي
والقانون التجاري والقانون البحري وهلم جرا.
وخري ما اختم به هذا البحث املقت�ضب ،وله �صلة
به ما جاء يف القر�آن الكرمي وال�سنة النبوية،
قال تعالى يف �سورة الأنبياء« :وداود و�سليمان اذ
يحكمان يف احلرث اذ نف�شت فيه غنم القوم وكنا
حلكمهم �شاهدين ففهمناها �سليمان وك ًال �آتينا
حكم ًا وعلم ًا».
وق��ال ر�سول الله �صلى الله عليه و�سلم «�إنكم
تخت�صمون �إيل و�إمنا �أنا ب�رش ولعل بع�ضكم �أن
يكون �أحلن بحجته من بع�ض و�أنا �أق�ضي بينكم
على نحو ما �أ�سمع فمن ق�ضيت له من حق �أخيه
�شيئ ًا فال ي�أخذه ف�إمنا �أقطع له قطعة من نار
جهنم ي�أتي بها يوم القيامة»� ,صدق ر�سول الله،
�صلى الله عليه و�سلم.
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من قتل وزير الدفاع العراقي

الفرقان ومفهومه عند شحرور

عدنان خير اهلل؟ «»3-3

«»2-2

تفا�صيل قتل عدنان خري الله من كالم الديلمى :
عام  1989ات�صلت �شخ�صي ًا ب�صديقي الطيار اخلا�ص
لعدنان خريالله لالتفاق معه على موعد يف العيد،
ف�أخربين �أنه �سيذهب مع وزير الدفاع يف واجب يف
�شمال القطر ووعدين باللقاء بعد العودة لتم�ضية فرتة
عيد الفطر املبارك يف بغداد ف�أبلغته �أنا �أي�ض ًا �س�أذهب
مع الرئي�س �صدام �إلى ال�شمال .
غادرنا جميع ًا مطار املثنى يف  3مايو باجتاه املو�صل،
ومن هناك �إلى �رس�سنك والعمادية حيث التقى عدنان
ب�صدام وتولى عدنان قيادة ال�سيارة التي كان ي�ستق ّلها
الرئي�س مع الأ�رسة  ،كان معنا ح�سني كامل ف�شعرنا
ب�أن هناك �شيئا يف الأفق نتيجة نظرات �صدام �إلى عدنان
 ..لقد �أخربين ال�شيخلي «الطيار اخلا�ص لعدنان» �أن
رج ًال
الوزير عدنان كان مرتدد ًا يف قرار ال�سفر فو�ضع ْ
على �سلم الطائرة ورج ًال على الأر�ض وبقي على ذلك
الو�ضع ع�رش دقائق تقريب ًا دون �أن يتكلم ،و�صدق
�إح�سا�س عدنان فقد و�ضعت قنبلة موقوتة يف طائرته

بلغت زنتها كيلو غرام ًا من مادة تي � .إن  .تي يف �شكل
�أربعة عقود ومن �صنع م�صانع ح�سني كامل وكان طول
كل عقد � 25سم وقطره � 3سم ،ومت و�ضعها حتت املقعد
اخللفي ب�إ�رشاف ح�سني كامل وب�أمر من �صدام ح�سني
الذي ح ّدد وقت االنفجار .
لقد قام عدنان بقيادة الطائرة ولي�س طياره اخلا�ص كما
ورد يف الأخبار وح�سب ت�سجيل �إدارة الأن��واء اجلوية،
كان الطق�س جيد ًا جد ًا وكذلك الر�ؤية ،بينما الرياح
خفيفة فمتو�سطة ال�رسعة  ..وقد �سجلت �آخر مكاملة مع
عدنان الذي كان يقود الطائرة مع برج قاعدة القيادة
وهي مكاملة طبيعية  ..وعندما �أقلعت الطائرة يف متام
الثانية و�أربع و�أربعني دقيقة بعد الظهر متجهة �إلى بغداد
عن طريق املو�صل ويف الرابعة كانت يف �أجواء منطقة
خممور بني تكريت و�أربيل يف ال�صحراء ،حيث انفجرت
القنبلة لي�سقط عدنان قتي ًال هو ومن معه � ..أما من �سلم من
احلادثة و�أ�صيب بجروح ،فتم نقله �إلى امل�ست�شفى ،حيث
جرى التخل�ص منه بو�ساطة حقنة �سامة.

ويدعي �أي�ضا ان الفرقان لي�س من القران
ولكنه من ام الكتاب وان �شاء الله بعد ان
ننتهي من عر�ض كتاب �شحرور قراءة معا�رصة
�سنبني بف�ضل الله ونعمه «ام الكتاب» للنا�س
كما بينها لنا �سيدنا ر�سول الله «اللهم �صل
على �سيدنا حممد وعلى اله».
وال�شاهد من االية�« :شهر رم�ضان الذي �أنزل
ٍ
وبينات من الهدى
هدى للنا�س
فيه القر�آن
ً
والفرقان» ان القران يحوي الفرقان ويدعي
�شحرور ان الفرقان �أنزل ونزل «�أي االنزال
والتنزيل» كما ادعى ذلك يف الذكر.
يقول �شحرور :لو ت�أملنا الآيات من �سورة
االنعام« :قل تعالوا �أت��ل ما حرم ربكم
عليكم �أال ت�رشكوا به �شيئا �« ...إلى»
 ...ذل��ك��م و�صاكم ب��ه لعلكم تتقون»
يقول �شحرور :لو ت�أملنا هذه الآي��ات مل
يكن من ال�صعوبة �أن ن�ستنتج �أنها هي

الو�صايا الع�رش و�أن الفرقان هو الو�صايا
الع�رش التي ج��اءت �إل��ى مو�سى وثبتت
�إلى عي�سى عليهما ال�سالم ثم جاءت �إلى
حممد �صلى الله عليه و�سلم .وهي ر�أ�س
الأديان ال�سماوية الثالثة و�سنامها ،لأنها
القا�سم امل�شرتك بني الأدي��ان الثالثة.
وفيها التقوى االجتماعية وهي ما ي�سمى
بالأخالق ،ولي�ست العبادات ،وهي حتمل
الطابع الإن�ساين العام.
تعليقي� :شحرور يدعي �أن الفرقان هو
الو�صايا الع�رش!! �ألي�س هذا ت��رادف؟ من
الوا�ضح ان��ه يناق�ض نف�سه كما يدعي
�أنها القا�سم امل�شرتك بني الأديان الثالثة
وال�شاهد انه ال يعلم ما الفرقان ويجادل يف
الله بغري علم وال هدى وال كتاب منري ...
الفرق بني الكتاب والقر�آن لدمغ الباطل
ولتكذيب االباطيل ج ... 16يتبع

