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اعمل وأنت من الدنيا على حذر
واعلم بأنك بعد الموت مبعوث
هذا بيت يحمل و�صية لكل م�سلم ،من
قبل بها نفع نف�سه يوم تزوغ االب�صار
وتبلغ القلوب احلناجر ،وم��ن مل
يقبل بها فذنبه على جنبه ،ال ي�س�أل
�أحد عن �أحد ،وكل نف�س مبا ك�سبت
رهينة« ،وكل ان�سان �ألزمناه طائره
يف عنقه ،ونخرج له يوم القيامة
كتابا يلقاه من�شورا « »13اقر�أ كتابك
كفى بنف�سك اليوم عليك ح�سيبا «»14
م��ن اه��ت��دى ف��إمن��ا يهتدي لنف�سه،
ومن �ضل ف�إمنا ي�ضل عليها ،وال تزر
وازرة وزر �أخرى ،وما كنا معذبني
حتى نبعث ر�سو ًال « ،»»15الإ�رساء.
واحلقيقة انه من �رشوط االميان ان
ن�ؤمن باليوم الآخ��ر ،ومن العقائد
اال�سا�سية يف القر�آن الكرمي البعث بعد
املوت ،وح�رش اخلالئق �إلى بارئها
احلي الذي ال ميوت ،لينال العباد
جزاءهم كل مبا ق��دم« ،فمن يعمل
مثقال ذرة خريا يره « »6ومن يعمل
مثقال ذرة �رشا يره « »»7الزلزلة،
�أم��ا بيت ال�شعر فقد �أ�شار �صاحبه
�إلى قول املولى عز وجل «ثم �إنكم
يوم القيامة تبعثون»  16امل�ؤمنون.
وكذلك ا�شار الى الآيتني «»50 ،49
من �سورة «الواقعة»« :قل �إن الأولني
والآخرين ملجموعون الى ميقات يوم
معلوم» �صاحب بيت ال�شعر مروان بن
احلكم اخلليفة الأم��وي الرابع الذي
يقول بعد ذلك:
واعلم ب�أنك ما قدمت من عمل
حم�صى عليك وما خلفت موروث
دعونا نتعرف على مروان بن احلكم:
هو مروان بن احلكم بن �أبي العا�ص
بن �أمية بن عبد �شم�س بن عبد مناف
ب��ن ق�صي ب��ن ك�لاب ،اب��ن ع��م �أمري
امل�ؤمنني عثمان بن عفان بن �أبي
العا�ص وكاتبه واخلليفة الأم��وي
الرابع ،تويف ر�سول الله �صلى الله
عليه و�سلم ،وله ثماين �سنني وقد
ولد مبكة املكرمة عام ثالثة للهجرة،
و�أم��ه� ،آمنة بنت علقمة الكنانية،
ويعد يف الطبقة االولى من التابعني،
روى له البخاري و�أ�صحاب ال�سنن
االربعة ،وكان �شاعرا فقيها تولى
املدينة املنورة �أيام معاوية بن �أبي
�سفيان ،روى عن عمر بن اخلطاب
وعثمان بن عفان وعلي بن �أبي طالب
ر�ضي الله عنهم ،وله رواية عن زيد
بن ثابت االن�����ص��اري ،ق��ال �صاحب
كتاب �أع�لام النبالء :كان ذا �شهامة
و�شجاعة ومكر ودهاء ،يلقب بخيط
باطل ،ا�رس يوم اجلمل وجيء به الى
علي بن �أبي طالب ،وهو جريح ف�شفع
له احل�سن واحل�سني ف�أطلقه ،وبعد
وفاة معاوية بن يزيد بن معاوية بن
�أبي �سفيان ،بويع مروان بن احلكم ومل
يكن بيده �سوى ال�شام وم�رص� ،أما بقية
الواليات اال�سالمية فكانت بيد عبدالله
بن الزبري بن العوام الذي بويع يف مكة
املكرمة ،روى الزهري ان مروان بن
احلكم اجتمع وعبدالله بن الزبري عند
�أم امل�ؤمنني عائ�شة فقال مروان:
وما املرء �إال كال�شهاب و�ضو�ؤه
يحور رمادا بعد �إذ هو �ساطع
فقال ابن الزبري ،لو �شئت لقلت اف�ضل
من هذا ،قال مروان :قل فقال:
ففو�ض الى الله االمور �إذا اعرتت
وبالله ال باالقربني لدافع
فقال مروان:
وداو �ضمري القلب بالرب والتقى
وال ي�ستوي قلبان قا�س وخا�شع

فقال ابن الزبري:
وال ي�ستوي عبدان عبد مكلم
عتل لأرحام االقارب قاطع
فقال مروان:
وعبد جتافى جنبه عن فرا�شه
يبيت يناجي ربه وهو راكع
فقال ابن الزبري:
وللخري �أهل يعرفون بهديهم
�إذا حجبتهم يف اخلطوب اجلوامع
فقال مروان:
ولل�رش �أهل يعرفون ب�شكلهم
ت�شري �إليهم بالفجور الأ�صابع
ف�سكت الزبري ،فقالت عائ�شة :ما
بك؟ ما �سمعت حماورة قط �أح�سن من
هذه ،ولكن ملروان ارث يف ال�شعر
لي�س لك ،فقال ابن الزبري ملروان:
عر�ضت! فقال م��روان :بل �أن��ت ا�شد
تعري�ضا ،طلبت يدك ف�أعطيتني رجلك
«املنتظم البن اجلوزي» وكان مروان
على عالقة طيبة بزين العابدين علي
بن احل�سني ،روى املدائني ب�سنده
ان مروان بن احلكم ا�سلف عليا حني
رجع الى املدينة املنورة من ال�شام،
�ستة �آالف دينار  -فلما ح�رضت
مروان الوفاة او�صى ابنه عبدامللك
اال ي�سرتجع من علي �شيئا ،فبعث
اليه مروان بذلك ،فامتنع علي عن
قبولها ،ف�ألح عليه فقبلها ،ومروان
القائل بعد موت معاوية بن يزيد بن
معاوية وا�ضطراب االمور بال�شام:
�إين ارى فتنة تغلي مراجلها...
وامللك بعد �أبي ليلى ملن غلبا ،و�أبو
ليلى معاوية بن يزيد وكان �أمر االمة
اال�سالمية كما ذكر مروان ،فن�صفهم
بايع اب��ن الزبري والن�صف الآخر
بايعه وك��ان م��روان اق�رص اخللفاء
م���دة ،مل تتجاوز خالفته ت�سعة
ا�شهر اال انه بايع باخلالفة من بعده
البنه عبدامللك ،فا�ستمرت اخلالفة
يف ابنائه واحفاده ،قرابة خم�سة
و�ستني عاما ،وم���روان بن احلكم
�أول خليفة يقتل خنقا ،والق�صة انه
ت��زوج ام ها�شم فاختة بنت ها�شم
بن عتبة بن ربيعة االموية ،بعد ان
مات زوجها اخلليفة االموي الثاين
يزيد بن معاوية ،وهي ام معاوية
وخ��ال��د اب��ن��ي ي��زي��د وك���ان زواج��ا
�سيا�سيا لأن خالد بن يزيد ابنها كان
ويل عهد مروان ،فاراد مروان ازاحة
خالد من والية العهد والبيعة البنه
عبدامللك ،ف�أغلظ مروان خلالد يوما
امام النا�س ،وقال له كلمة جارحة
نابية ،فدخل خالد على امه وذكر
لها ما قاله مروان له ،فقالت له :ال
ي�سمع احد منك ما قلته يل ،ووالله
لن ت�سمعها منه ثانية ،فدخل مروان
على زوج��ت��ه ام خالد ب��ن يزيد،
ف�س�ألها� :أقال خالد لك �شيئ ًا؟ فقالت:
ال ،انه ا�شد تعظيما من �أن يقول فيك
�شيئ ًا ،فاطم�أن مروان ونام القائلة
عندها ،فوثبت عليه هي وجواريها
وو�ضعت على وجهه و�سادة وجل�ست
وج��واري��ه��ا على ال��و���س��ادة حتى
م��ات ،وك��ان عمره ف��وق ال�ستني
بقليل ،وملا مات مروان ،قامت ام
ها�شم ف�شقت جيبها و�صاحت مات
�أمري امل�ؤمنني ،ف�أراد عبدامللك ان
يقتلها ،فقيل له ،انه عار عليك ان
يعلم النا�س ان �أباك قتلته امر�أة،
فرتكها ،وكان هذا احلدث يف �شهر
رم�ضان عام 65هـ،
دمتم �ساملني.

مقاالت

وع��ل��ى ط���اري الأ���س�رار املكنونة
عادة حواء يف �إثارة حديث �رسي
ي�أخذ حاله حال الطرود ال�رسية
امل�شمعة بال�شمع الأحمر« ،هذا �رس
ال تقولني حق �أحد � .....رسج يف
بييييري حبيبتي» فما �إن مير على
البري �ساعة �إال وقد �شاع وانت�رش يف
ملح الب�رص وال�رس مل يعد يف البري
والبري مل يعد بريا بل عاد بحرا
فائ�ضا بزبد البحر الوفري فاخلرب
م��ر ب�ين م�صنع للتوابل وم�صنع
التوابل ا�ضاف �إليه احدى �إ�ضافاته
ونكهاته احل�رصية �إلى �أن بات ورقة
طائرة متر على كل حارة حارة وبيت
بيت وزنقة زنقة  ،على املك�شوف ،
اللعب يف املك�شوف �صعب للغاية
خا�صة �إن كانت اللعبة �سيا�سية
 ،ر�سائل الوات�ساب مك�شوفة ...
مان�شيت عري�ض ج��اذب يف احدى
اجل��رائ��د ول��ق��د فهمت م��ن خالله
�أن��ه يحق مل�ستخدمي تطبيقات
وات�ساب وغوغل معا �أن يبتهجوا
باخلدمة الداعمة لهم ال�سيما �أنها

جمانية ومن املقرر طرحها ابتداء
من  12نوفمرب املقبل فهي �سوف
تتيح وللمرة الأول��ى �إمكانية نقل
وتخزين ن�سخ احتياطية جلميع
ملفات الوات�ساب اخلا�صة بهم �إلى
خدمة التخزين ال�سحابي «غوغل
دراي���ف» املت�ضمنة يف ح�سابات
بريدهم االلكرتوين لدى غوغل �إال
�أن خرباء �أمن معلوماتي حذروا من
هذه اخلدمة والتي �ستكون ملغومة
�أمنيا خا�صة و�أن البيانات �سيتم
نقلها وتخزينها م��ن الوات�ساب
�إلى غوغل درايف دون ت�شفري وهذا
يعني �أنها �سوف تكون �أ�سهل ن�سبيا
للقر�صنة على الربيد الإلكرتوين
،ولقد ر�أى مراقبون �أن جمرد طرح
فكرة اخرتاق اخل�صو�صية واالطالع
على الر�سائل املخزنة �سيدفع
ال�سيا�سيني م��ن وزراء ون��واب
وم�س�ؤولني �إلى البحث عن طريق
�آخ��ر لإج��راء حمادثاتهم املف�ضلة
«يعني اللعب راح ي�صري على
املك�شوف �شنو البديل ياجماعة».

تجارب

خالد عبدالرزاق الحسن

في تعداد مقاالت الصندوق الوطني
م�ؤ�سف ان نرى اليوم ازدياد وترية
االمتعا�ض املت�صاعدة من ابنائنا
املبادرين بعد رف�ض م�شاريعهم
ال�صناعية بحجة �ضعف درا�سة
و�أ�سباب هزيلة �أخ��رى تزامن ًا مع
ال�سبات املقيم باع�ضاء جمل�س
االمة .
ان حتول ال�صندوق الى مرتع ل�رشاء
ذم��م وم��واق��ف �سيا�سية واقحامه
بالطبقية املنبوذة عاملي ًا يخالف
الأهداف العليا التي ان�شئ من اجلها
ال�صندوق وال ميكننا ان نحقق �أهدافه
اال من خالل العدل وامل�ساواة يف
�إقرار املوافقات للمبادرين واالهتمام
بامل�شاريع ال�صناعية والغذائية
لتعزيز الكيان االقت�صادي الكويتي
والذي يحقق القدرة على مواجهة
االزم���ات االقت�صادية ع�لاوة على
حتويل املجتمع الكويتي من جمتمع
ا�ستهالكي الى جمتمع �صناعي منتج
يتوافق مع الر�ؤية ال�سامية التي
ر�سمها قائد الإن�سانية حفظه الله
ورعاه.
القت املقالة ال�سابقة والتي حتمل
ع��ن��وان ال��ى ب�لاط وزي��ر التجارة
اه��ت��م��ام م��ع��ايل ال��وزي��ر املعني
وتوا�صل معي عرب الوات�ساب مبين ًا
يل �أن ما ذكرته يف ثنايا املقال
ٍ
ما�ض يف
غري �صحيح وان ال�صندوق
ت�صحيح بع�ض الأخطاء التي كانت
يف الإدارات ال�سابقة وان االعت�صام
ه��و ح��ق كفله الد�ستور لنا ومل
ميانع يف �إقامة االعت�صام وا�شكره
على هذا التفهم احل�ضاري  ..ولكن

يا معايل الوزير انا وانت نعلم ب�أن
املو�ضوع له ابعاد �سيا�سية بحتة
وان اخلم�س �سنوات التي م�ضاها
ال�صندوق ذهبت �سدى ومل حتقق
الغاية الرئي�سية منه يف الغالب
ال�صناعي وال��غ��ذائ��ي� ،أم���ا عن
الكافيهات واملطاعم وامل�شاريع
غري الهادفة فنالت الدعم الكامل
ولكن لي�س ه��ذا هو الهدف الذي
نبني من خالله كيان ًا اقت�صادي ًا
للبلد هل لك ان جتيبني ما فائدة
حمل اك�س�سوارات هواتف و�سوبر
ماركت واتيليهات يف مواجهة ازمة
اقت�صادية؟!
كلنا ر�أينا حادثة الب�صل ال�شهرية
التي م��رت على البالد قبل ا�شهر
وما مدى انعكا�ساتها ال�سلبية على
امل�ستهلكني حتى البور�صة اهتزت
ب�سبب خي�شة ب�صل ..الله ي�سرت لو
يكون االمر اكرب من ذلك .
لقد �أعددنا البيان الأول لالعت�صام
وهو االن يف طور التدقيق النهائي
حتى يتبني للجميع ماهي اهداف
احلملة ودوافعها و�سنذكر يف هذا
البيان ابرز امل�شكالت التي يواجها
امل��ب��ادرون اثناء تقدمي طلباتهم
و�سنذكر اي�ض ًا احللول التي ت�ضمن
للجميع العدل وامل�ساواة يف منح
املوافقات و�سرنكز على امل�شاريع
ال�صناعية والغذائية فقط يف هذه
احلملة ،كما �سنقوم بعر�ض البيان
على القوى الطالبية واملنظمات
النقابية وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين
للإدالء ب�آرائهم قبل �صدوره .

جاسم الرميضي
jassem112@hotmail.com

القسوة

في العسكرية
جاء خرب وفاة الطالبني يف كلية
علي ال�صباح التابعة للجي�ش
كال�صاعقة على �أف���راد ال�شعب،
ح��ي��ث ت��ب�ين ال��ت��ع��ذي��ب ،ولي�س
التدريب الع�سكري املدرو�س ،هو
�سبب الوفاة .
وج����اءت ���ش��ه��ادة بع�ض الطلبة
ال�ضباط الذين كتب لهم النجاة
ت��دي��ن امل���درب�ي�ن ،ح��ي��ث ي�سقط
الطالب بعد انهياره من التدريب
القا�سي حتت �أ�شعة ال�شم�س التي
ال ترحم ال ب�رش ًا وال حجر ًا ،ليقول
لزمالئه الذين حاولوا �إ�سعافه :
اتركوه على الأر�ض!
ومن امل�ؤ�سف �أن بع�ض احل��االت -
والأعمار بيد الله  -كان بالإمكان
ان��ق��اذه��ا ل��و طلبت اال�سعافات
بوقتها.
فال �أعلم ما املق�صد من التدريب
الع�شوائي� ،إن �صح التعبري،
خا�صة ان اجليو�ش بال�سنوات
االخرية ال تعتمد على قوة الع�ضالت
مثلما تعتمد على التكنيك الع�سكري
والتكنولوجي والأ�سلحة احلديثة ،
وال نختلف �أن رفع م�ستوى اللياقة
البدنية مطلوب والتعلم على ال�شدة
وق�ساوة الطق�س وموا�صلة اجلري
ب�أق�سى الظروف ولكن بالتدريج
ولي�س بالتعذيب!
وللأ�سف هذا املو�ضوع لي�س فقط
باجلي�ش ولكن بال�رشطة واحلر�س
ال��وط��ن��ي �أي�����ض�� ًا � ،أي بجميع
امل�ؤ�س�سات الع�سكرية دون متييز.
وما جعلني �أكتب مقايل هو ات�صال
من � ٍأخ عزيز يحكي يل ق�صة تداولت
ب��دي��وان��ه��م ع��ن �أح����د امل��درب�ين
بالداخلية بدرجة حرارة  50وهو
جال�س حتت املظلة والطلبة واقفني
حتت �أ�شعة ال�شم�س مبا�رشة وهو
يف قمة ا�ستمتاعه وي�ضحك عندما
يرى �أحدهم ي�سقط مغ�شي ًا عليه
من هبوط ال�ضغط �أو ت�صيبه �رضبة
�شم�س فعن �أي ع�سكرية تتحدثون؟!
حيث �أو�صى العلماء بالعامل �أن
العي�ش يف منطقة اخلليج به خطورة
يف ظل تزايد درجات احلرارة خا�صة
بال�سنوات االخرية !
و�أذكر �سالفة �سمعتها �شخ�صي ًا من
اح��د ا�صحابي عن اح��د املدربني
باحلر�س الوطني ب�أنه و�أثناء �أفراد
احلر�س الوطني يلعبون كرة القدم
م��رت بجانبه ال��ك��رة وه��و ي�سري
وح��ده ونظر اليها وق��ال خماطب ًا
الكرة بلغة ع�سكرية  :ثابت ..
ثابت!
فاملو�ضوع باخت�صار يجب فح�ص
املدربني الذين عليهم ا�شكاليات
نف�سي ًا واختيار طاقم تدريبي ع�سكري
من خرية الدفعات التي تتخرج ،
واعطائهم مزايا ومكاف�آت لأنهم هم
من �سي�صنعون رج��ال امل�ؤ�س�سات
الع�سكرية بامل�ستقبل .
ودمتم بحفظ الله .
نك�شة:
�شكر خا�ص لوزير الدفاع ال�شيخ
نا�رص ال�صباح � -شفاه الله  -على
قطع ع�لاج��ه ورج��وع��ه للكويت
وت��ق��دمي��ه واج���ب ال��ع��زاء ل��ذوي
املتوفني واتخاذ ق��رارات حا�سمة
بحق املت�سببني بوفاة الطالبني .

حسبة مغلوطة

علي البصيري
a.h.albossiri@gmail.com
Twitter: @alialbossiri1

كبش الفداء
�س�أتوجه بر�سالتي اليوم الى النائب الأول لرئي�س
جمل�س ال��وزراء وزي��ر الدفاع ورئي�س الأرك��ان دون
مقدمات ودون �أي مناورة يف كتابة هذه الأ�سطر التي
�سيقر�أها اجلميع :بادئ ذي بدء �أمتنى ملعايل وزير
الدفاع ال�شيخ نا�رص ال�صباح بال�شفاء العاجل وفرحتنا
بعودته �ساملا معايف ،فنحن ب�أم�س احلاجة للقدوة يف
التعامل الإن�ساين للم�س�ؤولني احلكوميني وما �شاهدناه
من تواجد الوزير يف الكويت بعد �ساعات منذ احلادث
امل�ؤ�سف الذي �أودى بحياة �شابني يف عمر الزهور
كان مقرر لهما �أن يخدما بلدهما اال �أن ق�سوة التدريب
غري الإن�ساين جعلت منهما اليوم جثامني �شابة حتت
الرتاب بعدما كانوا فوقه يت�ساقطون ب�صلف وعنجهية
بع�ض املدربني ومن �أمرهم بالتدريب يف توقيت جوي
�سيئ يفرت�ض علم املعنيني بالتدريب ومن يف مدر�سة
التدريب ب�سوء الطق�س و�صعوبة التدريب ب�شكل �صحي
منا�سب لتقوية �صلب عود الأغرار يف م�صنع الرجال �إال

�أن هذا اجلانب مل يراع خملف ًا عندنا حاالت وفاة لطلبة
�ضباط ليلحقوا مبوكب �شهداء الكويت ب�إذن الله.
معايل النائب الأول وزير الدفاع ال�شيخ نا�رص ال�صباح
�أعزيكم اليوم ب�أبنائكم ممن فقدناهم يف �ساحات
التدريب الع�سكري ونحمد الله �أنها مل تكن �ساحات
القتال و�أعزي رئا�سة الأركان ورئي�س الأركان العامة
للجي�ش الفريق حممد اخل�رض و�أه��ايل �شهداء �ساحة
التدريب الأبطال يف هذا احلادث امل�ؤ�سف والذي كان
قرار ايقاف املت�سببني يف وفاة الطالبني ال�ضابطني
ال�سوارج والعازمي ق��رار ًا م�ستحق ًا ،ون�س�أل الله
ال�شفاء العاجل للطلبة ال�ضباط الثالثة الباقني و�صدقا
�سبقت الوزارة ب�أ�شواط يف قرارها مراجعة منهج
فقد
ُ
ذهبت بنف�سي لها حر�صا مني على �أبنائنا
حني
التدريب
ُ
الع�سكريني ممن �صادفتهم يف احدى الكليات الع�سكرية
يف بداية ال�صيف املن�رصم وما بثوه يل من �أذى بليغ
ينالونه يف الكلية على �أيدي املدربني و�إهانة وو�صف

ال �أخالقي لبع�ض الطلبة الأغرار الذين ينوون الدفاع
عن بلدهم الكويت �سواء يف ال�سلك الع�سكري ال�رشطي
�أو الدفاعي فكلهم �أبناء وطني نذروا �أنف�سهم للذود
عنه ويعلم �صدق كالمي القائمون على مكاتب ال�سادة
الوزراء وطلبات مقابلتهم ال زالت معلقة يف مكاتبهم
مل يبت فيها �شيء ومل يرد يل رد؟ �إذ كنت �أ�ست�شعر ما
�سيجري من واقع علمي معريف قد �سعيت لأن �أمنع مثل
هذا احلادث امل�ؤ�سف الأليم �أن يقع دون بهرجة �إعالمية
وقبل �أن تقع الكوارث �إال �إن �إرادة الله �أقوى من �إرادتي
وال راد لق�ضاء الله ،وال�س�ؤال الأن :هل مازال يعتقد من
بيده ملف املقابلة بعدم جدوى النقاط التي طرحتها
للمناق�شة يف املقابلة رغم ا�ست�شعاري منذ �أ�شهر بوجود
كارثة �ستقع مامل يعالج اخللل وقد �صدقت توقعاتي؟
معايل وزير الإعالم الأخ حممد اجلربي قد �سعيت الى
مكتبكم مرتني �أو �أكرث رغبة يف اي�صال �شكوى موظف
رب �أ��سرة موقوف عن العمل منذ ما يقارب ال�سنة

حمملينه �أخطاء مل يكن هو امل�س�ؤول عنها اال �أنه وقع
«كب�ش فداء» مل�س�ؤول �أكرب منه �ضحى به كي ال ي�ضحى
فيه ،ومع هذا الو�ضع الإن�ساين املزري الن�سان ين�شد
العدل بلقائك اال �أنه مل يلتقك من حينه ومازال الظلم
واقعا عليه والزال يعمل ومل ت�رصف حتى له مكاف�أة
كما هو معمول يف الوزارة اال �أنه حتى هذه اللحظة
مل ينلها وم��ازال م�ستمر ًا يف عمله جل ما يريده
�أن تكونوا حكما على ما جرى له يف هذه الق�ضية
�إميان ًا منه بعدالة متلكونها وقرار تتخذونه ين�صف
املوظف املغلوب على �أمره والذي اليعلم الى متى
�سي�ستمر به احلال موقوف ًا عن العمل وهو م�صدر
رزقه الوحيد والذي �أ�صبح بعد ايقافه ،عن العمل
يعتا�ش من خالل هوايته التي يجيدها خارج �أوقات
الدوام الر�سمي فهل يعجبكم ما يجري من ظلم يقع
على موظف يف وزارتكم وال ي�ستطيع بلوغ باب مكتبكم
ومالقاتكم منذ ما يقارب ال�سنة؟.

