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كنت سأكتب للمرأة في يومها ولكن

شاقني اليوم حبيب قد ظعن
ففؤادي مستهام مرتهن
زادت لهفة هذا ال�شاعر وحنينه �إلى حبيبه الذي
ظعن عنه ،لقد رحل عنه حبيبه وتركه يكابد
لوعة ال�شوق �إلى ر�ؤيته� ،أما ف�ؤاد هذا ال�شاعر
ال��ذي �أك��ل قلبه ال�شوق فهو م�ستهام مرتهن،
وامل�ستهام هو ال�شديد احلب ملحبوبه ،والقلب
امل�ستهام هو ال�شديد احلب الهائم ،لذا فقد �سلب
هذا احلبيب قلب �شاعرنا وجعله رهينة عنده،
وا�ضح من �سياق بيت ال�شعر اننا �أم��ام عا�شق
برحه ال�شوق حلبيبه ،لأنه يقول بعد ذلك:
�إن هندا تيمتني حقبة
ثم بانت وهي للقلب �شجن
لقد �أحب هذا ال�شاعر هند ًا وا�ستبد حبها بقلبه ثم
ابتعدت عنه وتركته حزينا� ،صاحب هذا البيت
هو �أبو حممد مو�سى بن ي�سار املدين مولى بني
�سهم وقيل بل هو مولى بني تيم من قري�ش،وقد
عرف مبو�سى �شهوات ،ن�ش�أ يف املدينة املنورة
وت��ردد على دم�شق وغريها من والي��ات الدولة
الأموية للمدح والتك�سب�،أما �سبب ت�سميته مو�سى
�شهوات فلأنه كان ملحف ًا يتباكى �إذا ر�أى �شيئ ًا
يعجبه ويقول «�أ�شتهي هذا» .عرف هذا ال�شاعر
بظرفه فكان ي��زور اخللفاء والأم��راء والأعيان
وينال عطاياهم ،وقد جمع بني الغزل واملديح
والهجاء ،كما ك��ان يعطي املغنني ق�صائده
فيغنونها وت�شتهر ،وك��ان متعلق ًا باجلواري
والغناء ،وهو �شاعر غناء من الدرجة االولى،
وبيته الذي �أ�رشت �إليه �ضمن �أبيات مديح قالها
بالأمري حمزة بن عبدالله بن الزبري ،يقول
فيها:
�شاقني اليوم حبيب قد ظعن
فف�ؤادي م�ستهام مرتهن
�إن هندا تيمتني حقبة
ثم بانت وهي للقلب �شجن
فتنة �أحلقها الله بنا
عائذ بالله من �رش الفنت
حمزة املبتاع باملال الثنا
ويرى يف بيعه �أن قد غنب
ال
و�إن �أعطى عطاء فا�ض ً
ذا �إخاء ال يكدره مبن
و�إذا ما �سنة جمحفة
برت النا�س كربي بال�سفن
ح�رست عنه نقيا عر�ضه
ذا بالء عند خمناها ح�سن
نور �صدق بني يف وجهه
مل يدن�س ثوبه لون الدرن
كنت للنا�س ربيع ًا مغدق ًا
�ساقط الأكناف �إن راح ارجحن
ومن �شعره ال�سائر قوله يف عبدالله بن عمرو بن
عثمان بن عفان ،وكان قد �أعطاه بال م�س�ألة:
�أنت نعم املتاع لو كنت تبقى
غري �أن ال بقاء للإن�سان
لي�س فيما بدا لنا منك عيب
عابه النا�س غري �أنك فاين
وذك��ر �صاحب الأغ���اين ب�سنده �أن فاطمة بنت
عبدامللك زوجة لعمر بن عبدالعزيز ،فلما مات
عنها تزوجها داود بن �سليمان بن مروان ،وكان
قبيح الوجه ،فقال يف ذلك مو�سى �شهوات:
�أبعد الأغر ابن عبدالعزيز
قريع قري�ش �إذا يذكر
تزوجت داود خمتارة
�أال ذلك اخللف الأعور
فكانت فاطمة �إذا غ�ضبت على داود تقول� :صدق
والله مو�سى �إنك لأنت اخللف الأع��ور ،في�شتمه
داود.
تويف مو�سى �شهوات �سنة مئة وع�رش للهجرة يف
خالفة ه�شام بن عبدامللك ...ودمتم �ساملني.

كون املر�أة زهرة احلياة بل هي احلياة
ِ
بدونها ال حياة ،لكن وجدت نف�سي
�إمنا
منطوية على ح��زن اخليبة م��ن حياة
الرجال اهل املراكز القيادية او الذكور
ال��ذي��ن يخونون اوطانهم او ي�رسقون
�أماناتهم التي حتت �أيديهم وفيِ عهدتهم،
فمنهم من ي�ستن�رص بالعدو على بلده من
اجل ان ي�صل لل�سلطة ف�إذا و�صل بعد دمار
بالده نهب اموالها وترك ال�شعب ي�أكل
احلجر ،ومنهم من يركب فر�س ال�شيطان
بالغرور جلهله بقيمته فيت�سلط بحكم
مركزه الوظيفي على �أخيه االن�سان،
وذاك ال��ذك��ر ال���ذي ي ��أخ��ذ املناق�صات
ويدمر البنية التحتية للبلد ،فكان يف
نف�سي �أمل من و�ضع الذكور الذين �رضبت
عليهم ِ
الذلة وامل�سكنة وب��ا�ؤوا بغ�ضب
الله خليانة اوطانهم لذلك مل اكتب عن
امل��ر�أة يف وقته ،ومل اجد يف بحثي ان
امر�أة خانت امانتها اال واحدة اعادت 6
ماليني دينار للدولة بعد التحقيق معها
يف النيابة العامة ،وكان ذلك ن�صيبها من
ال�رسقة مع زمالئها الذكور.
وبعد فوات الوقت وجدت ان املر�أة ت�ستحق
�أيام َا عدة ولي�س يوم ًا واحدا لذكراها،
كونها متعددة امل��واه��ب ،ت�سعى بكل
طاقتها ل�سعادة ا�رستها وخدمة وطنها،
ذات ادارة ناجحة يف خدمة املوكول �إليها
خدمتهم ،وهي ذات روح تواقة للتطوع
يف خدمة املجتمع وتفوق الذكور يف هذا

الفرق بين الكتاب

العمل ،علما ب�أن البيت الذي ال توجد فيه
امر�أة ال �سعادة فيه ،كما ان املر�أة ُمتطورة
فكر ًا لذا تُ طور العمل امل�سند �إليها القيام
به خالفا للذكور الذين ي�ستغلون مراكزهم
القيادية لال�ستفادة منها �شخ�صي ًا على
ح�ساب امل�صلحة العامة التي ال تعني
للذكور �شيئاً.
فاملر�أة ناجحة مع الرجال الناجحني
فهي لديهم رئي�سة حكومة او وزيرة دفاع
او داخلية وغري ذلك تدير االمن كونها
يف جمتمع يقدر الكفاءة ويعطيها حقها
امل�ستحق لها بجدارتها ،بينما لدينا ذكور
املراكز حتيط بعقولهم �أمرا�ض الأنانية
وحب الذات ،املر�أة يف نظرهم
واحل�سد ُ
�صورة جمالية ،نظرتهم �إليها ناق�صة
عقل ودي��ن ،وم��ع نظرة الذكور للمر�أة
�إال انها تفوقت عليهم يف �إجن��از العمل
بدقة واخال�ص و�أمانة ،والذكور يدمرون
�أوطانهم باخليانة من اج��ل ال�سلطة،
وف���وق ه��ذا ت����سرق م��ق��درات ال�شعوب
وتدمر م�ؤ�س�سات الدولة بالف�ساد وتمُ كن
الفا�سدين من مراكز الدولة وحماربة
ايام
الكفاءات ،ف��امل��ر�أة ت�ستحق ع��دة ّ
لذكراها ولي�س يوم ًا واحد ًا ،لذلك كنت
�س�أكتب للمر�أة يف يومها ولكن ،والفارق
ل�صالح املر�أة ان الذكور مطلوب القب�ض
عليهم جلرائمهم عن طريق االنرتبول
الدويل وال جتد ذلك يف �ش�أن املر�أة .لله
االمر من قبل ومن بعد.

والقرآن لدمغ الباطل ج6
ذكر ال�سيد �شحرور يف كتابه ان الكتاب يحوي كتابني
رئي�سيني :الكتاب الأول :كتاب النبوة :وي�شتمل على
بيان حقيقة الوجود املو�ضوعي ،ويفرق بني احلق
والباطل �أي احلقيقة املو�ضوعية والوهم .وهو
الآيات املت�شابهات وقد �أطلق عليها الكتاب م�صطلح
«ال��ق��ر�آن وال�سبع املثاين» وهي القابلة للت�أويل
وتخ�ضع للمعرفة الن�سبية وهي �آيات العقيدة.
تعليقي :وهنا يقع ال�سيد �شحرور يف خط�أ الرتادف
فجعل «القر�آن العظيم هو القر�آن» ون�سي ما قاله ال
ترادف ..قال تعالى« :ولقد �آتيناك �سبع ًا من املثاين
والقر�آن العظيم» « »87احلجر  ..واحلق �سبحانه
مل يخربنا ان «القر�آن وال�سبع املثاين» هي الآيات
املت�شابهات ولكن قال تعالى« :الله نزل �أح�سن
احلديث كتابا مت�شابه ًا مثاين»  »23«..الزمر ..
فمن �أين �أتى بان القر�آن وال�سبع املثاين» هي الآيات
املت�شابهات؟
وفى اجلزء ال�سابق قال �شحرور ان كتاب النبوة هو
القدر وكتاب الر�سالة هو الق�ضاء.
الكتاب الثاين يف ت�صنيف ال�سيد �شحرور :كتاب
الر�سالة :وي�شتمل على قواعد ال�سلوك الإن�ساين
الواعي ،ويفرق بني احلالل واحل��رام اى ال�سلوك
االن�ساين .وهو الآي��ات املحكمات وهي التي متثل
ر�سالة النبي � -صلى الله عليه و�سلم  -وقد �أطلق
الكتاب عليها م�صطلح «�أم الكتاب» ،وهي قابلة
لالجتهاد ح�سب الظروف االجتماعية واالقت�صادية ما
عدا العبادات والأخالق واحلدود.
قال ال�سيد �شحرور :ان الآيات املحكمات هي التي متثل
«ر�سالة النبي» مرة �أخرى ن�ساله اين قول الله تعالى
الذي ا�ست�شهدت به ان الر�سالة هي الآيات املحكمات؟
 ..ويري �شحرور ان القر�آن حقيقة مو�ضوعية مطلقة
وفهم ه��ذه احلقيقة ال يخ�ضع �إال لقواعد البحث
العلمي املو�ضوعي وعلى را�سها الفل�سفة  ...الخ اما
ال�رشيعة والأخالق والعبادات والقانون وال�سيا�سة
والرتبية فلي�س لها عالقة بالقر�آن ال من قريب وال
من بعيد.
تعليقي� :سبحان الله واحلمد لله الذي اظهر لنا ما
يرمي اليه ال�سيد �شحرور وهو ف�صل القر�آن «�أوامر
الله �سبحانه» عن كل �شيء فال يعمل باوامر الله يف
ملكه �سبحانه وهذا يتعار�ض مع قول الله تعالى:
«اتبعوا ما �أنزل �إليكم من ربكم وال تتبعوا من دونه
�أولياء قليال ما تذكرون « »3الأع��راف  ..واملراد
بالذي انزل الينا هو القران وانزله احلق ليخرجنا
به من الظلمات الى النور اذا طبقناه عمليا يف حياتنا
كما فعل الر�سول الكرمي كان خلقه القر�آن  ..كان
قر�آنا ي�سري على الأر���ض ...قال تعالى :قل �إنني
هداين ربي �إلى �رصاط م�ستقيم دينا قيما ملة �إبراهيم
حنيفا وما كان من امل�رشكني « »161قل �إن �صالتي
ون�سكي وحمياي ومماتي لله رب العاملني «»162
ال �رشيك له وبذلك �أمرت و�أنا �أول امل�سلمني «»163
الأنعام.
و�أقول لل�سيد �شحرور ولكل من يدعي ان ال�رشيعة
والأخالق والعبادات والقانون وال�سيا�سة والرتبية
لي�س لها عالقة بالقر�آن ال من قريب وال من بعيد على
حد قوله � ..أقول لهم :انكم تدفعون النا�س دفعا
للعودة الى الظلمات .القران هو د�ستور وقانون
الإ�صالح الكوين قال تعالى« :و�إذ �رصفنا �إليك نفر ًا
من اجلن ي�ستمعون القر�آن فلما ح�رضوه قالوا �أن�صتوا
فلما ق�ضي ولوا �إلى قومهم منذرين « »29قالوا يا
قومنا �إنا �سمعنا كتاب ًا �أنزل من بعد مو�سى م�صدقا
ملا بني يديه يهدي �إلى احلق و�إلى طريق م�ستقيم
« »30االح��ق��اف ...ب�سم الله الرحمن الرحيم قل
�أوحي �إيل �أنه ا�ستمع نفر من اجلن فقالوا �إنا �سمعنا
قر�آنا عجبا « »1يهدي �إلى الر�شد ف�آمنا به ولن ن�رشك
بربنا �أحد ًا « »2اجلن � ..إن هذا القر�آن يهدي للتي هي
�أقوم ويب�رش امل�ؤمنني الذين يعملون ال�صاحلات �أن
لهم �أجرا كبريا « »9اال�رساء  ...الفرق بني الكتاب
والقران لدمغ الباطل ولتكذيب االباطيل ...يتبع
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الروضان على منصة التكريم
الوزير الرو�ضان من ال��وزراء الأكفاء
م��ن ال�����ش��ب��اب ال��واع��د وق���دم الكثري
الكثري �إلى وزارة التجارة وطور فيها
الكثري من اخلدمات التي تهم املواطن
وخ�صو�صا جمال الرتاخي�ص ،وهذا ما
ي�شهد به الكثري من االخوان املراجعني
لهذه ال���وزارة من مواطنني ومقيمني
على حد �سواء ،ومنذ فرتة من الزمن
�أي قبل و�صول ال��وزي��ر ال�شاب �إلى
تولية حقيبة وزارة التجارة وال�صناعة
كانت الوزارة تقدم خدمات متدنية جد ًا
يف �سري عملها ،مما �سبب الكثري من
امل�شاكل والت�أخري يف �إجناز املعامالت
وت�سيري �أمور املواطنني ومنذ �أن تولى
هذه احلقيبة املهمة فقد تابع �شخ�صي ًا
كل ما يتعلق بامل�شاكل واال�ستماع
�إلى اعلى امل�ستويات يف الوزارة حلل
جميع امل�شاكل العالقة وت�سيري �أمور
الوزارة وتقدميها اخلدمات على �أكمل
وج��ه و�إجن���ازه معامالت املواطنني
واملقيمني وه��ذا ما ي�شهد به كل من
يراجع وزارة التجارة وال�صناعة .نعم
كان الوزير من الوزراء الذين يهتمون
مب�ستقبل ال�شباب وقد �أو�صى بهم ومت
اختيار م�شاريع تقدمها ال��وزارة وهي

واقع

امل�شاريع ال�صغرية التي متنح لل�شباب
الذين لي�س لديهم فر�صة عمل وتقدم
لهم قرو�ض ًا مي�رسة لإجناز م�شاريعهم
التجارية حتى يعي�شوا عي�شة كرمية
ويحد �أي�ضا من ظاهرة البطالة وهذا
حق ي�شهد به له مب�ساعدة ال�شباب
وت�سيري �أمورهم ،ولكن اليوم ن�سمع
عرب و�سائل الإعالم با�ستجواب الوزير
ال��رو���ض��ان وذل��ك لهدر امل��ال العام
وال�س�ؤال ال��ذي يطرح نف�سه هل هدر
امل��ال ال��ع��ام مب�ساعدة ال�شباب يف
امل�شاريع ال�صغرية واحلد من ظاهرة
البطالة؟ نعم �أقولها لك يا معايل
الوزير جزاك الله خري اجلزاء ووفقك
الله يف عملك يف خدمة ابناء وطنك
الذين يكنون لك كل االحرتام والتقدير
نعم اليوم اقولها من املفرو�ض �أن
تقف على من�صة التكرمي ولي�س على
من�صة ا�ستجواب �أنت ت�ستحق �أن تكرم
ب�أح�سن تكرمي� ،أن��ت ال��ذي نلت ثقة
�سيدي �صاحب ال�سمو منذ �سنوات وانت
تدير هذه احلقيبة بكل اجتهاد وتطورت
الكثري الكثري الذي مت تطوره من قبلكم
ونحن على ثقة تامة بانك �سوف تخرج
من اال�ستجواب و�أنت مرفوع الر�أ�س.

زاوية أمنية

فريهان طايع

رفق ًا بي أيتها الدنيا ()2 - 1
ال ،ال ميكن �أن يكون هذا حظي
او هذه ر�سالة احلياة يل
اكتبه لي�س بدموعي فح�سب بل بدمائي
التي تنزف
النا�س يكتبون بري�شة القلم لكن �أنا
�أكتب بري�شة الدم والدموع
من اليوم �س�أعلن حدادي و�ألب�س الأ�سود
على ال�سعادة التي مل تعرفني ،مل
�أيتها ال�سعادة دائما ترتكني بابي مل
تطرقني كل الأبواب عدا بابي
مل �أيها احلزن احببتني وع�شقتني،
ع�شقك هذا يل يدمرين
�أنا �أكرب قبل �سني ال م�ستحيل ان تكون
هكذا ق�صتي وهذا م�صريي
بطلي من هو �ألي�س الأمل
اه اه اه �أيتها الدنيا مل قدري هكذا
هذا ا�صعب اختبار مر يف حياتي
هل تخرييني بني ا�صعب الأمرين
من �س�أختار فيهم
وهل ب�إمكاين ان �أختار
مل حكمت عليا باملوت البطيء
ماهي جنايتي ال�ستحق هذا العقاب

د.محمد إسماعيل إبراهيم

القا�سي
انا �أيتها الدنيا مل ارتكب اي ذنب واالن
يف �سجن حكم عليا فيه بالإعدام
و�س�أتقدم الى من�صة الإعدام ل�شنقي
اه كيف ميكنني حتمل هذا
كنت يف دوامة اندب حظي كنت على
الأر�����ض و��صرخ��ات��ي ت�صل حل��دود
ال�سماء �رصخاتي التي تعرب عما يف
داخلي
كنت ا��ص�رخ �أي ح��ب ه��ذا مم��زوج
بالدماء والدموع
الليلة انطف�أت �شموعي وانطف�أت معها
حتى البكاء مل يخفف �أملي
الليلة �س�أوعدك يا من �أحببته وكيف
�ستكون حياتي من غ�يرك ليتك مل
تنقذين ليتني مل �أعي�ش حلظتها
ليتني مل �أعرفك
اه يا قدري جعلتني �أحب جالدي هل
يحب ال�سجني جالده؟
حتى �أن���ت ي��ا قمر ل�ست م��وج��ود ًا
والنجوم �أي�ضا اختفت وانا وحيدة
يف ليلة عا�صفة وزل��زال زلزل قلبي

حمد عبداهلل السريع

إجراءات الضبط والتفتيش
ورياح لعبت بي مثلما �شاءت
انا الآن �أ�شبه ال�سفينة التي اغرقتها
العا�صفة
رجعت بال عنوان انا تائهة هل من
دليل لعنواين؟
انا يف ج�رس مك�سور يكاد يقع بي وال
�أكمل الطريق
ان��ا من ف��وق قمة اجلبل �أك��اد �أفقد
توزاين و�أ�سقط
انا على �أر�ض ال يعرتف بها الربيع
انا على ار�ض كلها دماء
انا الآن اذرف دماء ولي�س دموع ًا
ان��ا �شجرة �أ�سقطت كل �أوراق��ه��ا يف
اخلريف ومل ي�أت الربيع لتزهر من
جديد
انا ليلة �شتاء باردة مل تعرف الدفء
ومل جتد حتى حطب ًا لتوقده
انا الغيوم وال�سحب
انا بني املحطات �أ�سري ول�ست �أدري
ايل �أين و�أين اقف
انا البحر الهائج وموجاته التي ال
تهد�أ

�أ�شار العديد من الكتاب واملحامني عرب و�سائل
التوا�صل االجتماعي �أو من خالل ال�صحف الورقية
اليومية الى ح�صول الكثري من املتهمني بجميع انواع
الق�ضايا علي احكام الرباءة �سواء من اول درجات
التقا�ضي �أو من حماكم اال�ستئناف �أو حمكمة التمييز
وذكروا ان ال�سبب الأول والرئي�سي يف ح�صول ه�ؤالء
املتهمني على احكام ال�براءة يعود الى اخطاء يف
�إجراءات ال�ضبط والتفتي�ش من قبل �ضباط املباحث.
يف ال�سابق كانت الإدارة العامة للمباحث اجلنائية
و�إدارة مكافحة املخدرات حري�صة علي متابعة الق�ضية
ومعرفة حيثيات احكام الرباءة لتجنب ال�سقوط مرة
اخرى بها.
يف جمهورية م�رص توجد ادارة ملتابعة الق�ضايا تبد�أ
من كتابة حم�رض ال�ضبط ل�ضابط املباحث وحتقيقات
النيابة العامة وبعد ذلك متابعة االحكام ال�صادرة
بالق�ضايا �أما ملاذا؟ فذلك يعود لأ�سباب عدة:
معرفة الأخطاء الإجرائية التي ارتكبها ال�ضابط عند
تنفيذ عملية ال�ضبط والتفتي�ش لتفادي الوقوع بها
مرة اخرى.
معرفة الأخطاء التي وقع بها �ضابط املباحث يف

كتابة حم�رض ال�ضبط.
معرفة �أق��وال �ضابط املباحث �أم��ام املحكمة وهل
مت تغيريها وحتريفها من قبله مقارنة مع �أقواله
�أو �إفادته �أمام النيابة العامة �أو خمتلفة عما دونه
مبح�رض ال�ضبط والتفتي�ش.
وزارة الداخلية وحتديد ًا قطاع االمن اجلنائي معني
بالت�صدي لهذه امل�شكلة ،فحني نتكلم عن ق�ضايا احلق
العام ف�إن ذلك غري مقبول ملا يعود بال�رضر على
الدولة وم�صاحلها� ،أما ق�ضايا احلق اخلا�ص فهذه
كارثة حني يفقد املجني عليه حقه يف ادانة املتهم
وبراءته من التهم املوجهة له باالعتداء عليه.
ولهذا ف�إن تدريب �ضباط املباحث على يد �ضباط
�سابقني من ا�صحاب اخلربة وكذلك علي يد حمامني
متمر�سني ووك�لاء نيابة مع عر�ض جميع االحكام
ال�صادرة من املحاكم والتي ت�صدر برباءة املتهمني
ب�سبب الأخ��ط��اء يف �إج���راءات ال�ضبط والتفتي�ش
لي�ستفيدوا منها ويتعلموا ليتجنبوا الوقوع يف نف�س
الأخطاء الإجرائية �أو يف �صيغة وكتابة حما�رض
التحري وال�ضبط .
وال�سالم عليكم .

