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وإن تباعد مغنــاي مغنــاك

ربة الأ�ستار التي �أحبها هذا ال�شاعر الكعبة
�رشفها الله تعالى ،وهي قبلة امل�سلمني ،و�أول
بيت و�ضع للنا�س يف الأر�ض ،كما �أنها �أقد�س
بقعة على وجه الأر�ض،يقول املولى عز وجل:
«�إن �أول بيت و�ضع للنا�س للذي ببكة مباركا
وهدى للعاملني»� ،آل عمران ، 96--وقد �أمر
الله تعالى �إبراهيم برفع قواعد الكعبة و�ساعده
ابنه ا�سماعيل عليهما ال�سالم ،وملا اكتمل
بنا�ؤها �أمر الله �إبراهيم �أن ي�ؤذن يف النا�س
ب�أن يحجوا �إليها يقول الله تعالى« :و�إذ يرفع
�إبراهيم القواعد من البيت و�إ�سماعيل ربنا تقبل
منا �إنك �أنت ال�سميع العليم» البقرة -127-وهي
�أي�ضا البيت العتيق ،والكعبة بح�سب ماذكره
ابن كثري بحيال البيت املعمور ،واحلديث
عنها الت�سعه هذه ال�سطور فلنعد �إلى �صاحب
بيت ال�شعر ،وهو :كمال الدين ابن الزملكاين
الأن�صاري ال�سماكي الدم�شقي حممد بن علي
بن عبد الواحد كبري ال�شافعية يف ع�رصه،
ولد �سنة �سبع و�ستني و�ستمئة وكان ف�صيحا
ق��وي العربية ،ذكيا �صحيح الذهن �صائب
الفكر ي�رضب بذكائه املثل ،ومع ماذكرت كان
كرمي النف�س عايل الهمة ح�شمته وافرة ،عني
قا�ضي الق�ضاة بحلب ،وكانت وفاته يف بلبي�س
برم�ضان �سنة �سبع وع�رشين و�سبعمئة ،ومن
نظمه يذكر الكعبة �رشفها الله:
�أهواك ياربة الأ�ستار �أهواك
و�إن تباعد عن مغناي مغناك
و�أعمل العي�س والأ�شواق تر�شدين
ع�سى ي�شاهد معناكي معناك
تهوى بها البيد التخ�شى ال�ضالل وقد
هدت بربق الثنايا الغر م�ضناك
ت�شوقها ن�سمات ال�صبح �سارية
ت�سوقها نحو ر�ؤياك برياك
ياربة احلرم العايل الأمني ملن
وافاه من �أين هذا الأمن لوالك
�أفدي ب�أ�سود قلبي نور �أ�سوده
من يل بتقبيله من بعد ميناك
�إين ق�صدتك ال �ألوي على ب�رش
ترمي النوى بي �رساعا نحو مرماك
وقد حططت رحايل يف حماك ع�سى
تنحط �أثقال �أوزاري بلقياك
كما حططت بباب امل�صطفى �أملي
وقلت للنف�س بامل�أمول ب�رشاك
حممد خري خلق الله كلهم
وفاحت اخلري ماحي كل �إ�رشاك
روى �صاحب فوات الوفيات ان ابنه تقي الدين
حكى �أن وال��ده قال له :خلوت يوما بنف�سي
يف اجلامع �أ�صلي و�إذا يخيل يل �أن �أمامي قبة
عظيمة بني ال�سماء والأر�ض ،ظاهرها مراقي
ومعارج والنا�س ي�صعدون فيها من الأر�ض
�إلى ال�سماء ،ف�صعدت معهم فكنت �أرى على كل
مرقاة مكتوبا :نظر اخلزانة ،و�أخرى وكالة
بيت املال ،التوقيع ،املدر�سة الفالنية ،ق�ضاء
حلب ،وملا و�صلت �إلى هذه املرقاة �أ�شفقت من
تلك احلالة ،ورجعت الى ح�سي وبت ليلتي،
ثم بعد ذل��ك اجتمعت ال��ى ال�شيخ ال�صالح
الذي خدمته فقال يل :كيف كانت ليلتك؟ ثم
قال :القبة التي ر�أيتها هي الدنيا واملراقي
هي املراتب والوظائف والأرزاق ،وهذا الذي
ر�أيته تناله كله« ،ثم قال يل �أبي» والله ياعبد
الرحمن كل �شيء ر�أيته نلته ،وكان �آخر مار�أيته
واليتي ق�ضاء حلب ،وقد قرب الأجل ،ثم تويف
ابن الزملكاين بالتاريخ الذي ذكرته بعد هذه
احلكاية ،ودمتم �ساملني.

www.alshahedkw.com

رياح ال�رشق

مشعل السعيد

أهواك ياربة األستار أهواك

9

مقاالت
د .عبدالرحمن العيسى

www.alduwaihees.com

إعداد القيادات اإلدارية
تطرقت يف عدة مقاالت �سابقة �إلى
�أهمية و��ضرورة �إع��داد القيادات
الإداري�����ة يف اجل��ه��از احلكومي
.ومما ي�ؤ�سفني �أن املمار�سات يف
اجلهاز احلكومي والواقع ت�سري
يف اجت��اه معاك�س ,لذلك مت يف
ال�سنوات الأخرية تعيني العديد
م��ن ال��ق��ي��ادات الإداري����ة بطريقة
«برا�شوتية» بعيدة كل البعد عن
جمال وتخ�ص�ص اجلهة احلكومية
وكذلك ف�إن من مت تعيينه يف هذه
الوظيفة القيادية ال يحمل حتى
احل��د الأدن����ى ل����شروط التعيني
يف ال��وظ��ائ��ف القيادية!!حيث
يكون التعيني بناء على الرغبة
�سواء
ال�شخ�صية البحتة للوزير
ً
ك��ان��ت ه��ذه ال��رغ��ب��ة نابعة من
�شخ�صه �أو مفرو�ضة عليه من قبل
بع�ض �أع�����ض��اء جمل�س الأم���ة �أو
بع�ض املتنفذين �أوبع�ض التيارات
الدينية وال�سيا�سية والقبلية
والطائفية!!
النتيجة النهائية �أن اجلهاز
احلكومي ي�صاب بال�شلل والتخلف

واخلالفات على جميع امل�ستويات
الإدارية والتنظيمية وتختل موازين
العدل وامل�����س��اواة وم��ب��د�أ تكاف�ؤ
الفر�ص ويقع الظلم على املوظفني
وي�سوء الأداء وتنخف�ض الإنتاجية
ويزيد عدم الر�ضا الوظيفي وتزيد
التعا�سة بني العاملني باجلهاز
احلكومي.
�إن��ن��ا يف �أ���ش��د احل��اج��ة لإن�شاء
جهة مركزية متخ�ص�صة يف �إعداد
ال��ق��ي��ادات الإداري�����ة يف خمتلف
التخ�ص�صات ال�سيا�سية واالقت�صادية
واالجتماعية واملالية واال�ستثمارية
والرتبوية والإداري��ة والأكادميية
والفنية املتخ�ص�صة على �أن تقوم
على �إع��داد ه��ذه القيادات طواقم
وكوادر علمية متخ�ص�صة وخربات
علمية وعمليةيف جمال �إعداد القادة
يف اجلهاز احلكومي.
�أرجو �أن نرى مركز ًا متخ�ص�ص ًا يف
�إعداد القيادات الإدارية مدعوم ًا من
�أعلى امل�ستويات ال�سيا�سية بالدولة
لأننا تخلفنا مبا فيه الكفاية!!
ودمتم �ساملني.
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الطاقة النورانية اإللهية

والطاقة النارية الشيطانية
اليوجد ما ي�سمى بالطاقة ال�سلبية
�أو الإيجابية ،ولكن القول احلق من
كتاب الله هو طاقة نورانية ربانية
م��ن ال��ل��ه مي��دن��ا بها ال��رح��م��ن يف
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ويقابلها طاقة �شيطانية نارية ميد
بها ال�شيطان �أعوانه وحزبه ولذلك
فهم وقود النار قال تعالىَ :يا �أَ ُّي َها
َّ
ارا
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�أَ َم َر ُه ْم َو َيف َْع ُلونَ َما ي ؤُْ� َم ُرونَ «.. »6
فبني لنا احلق �سبحانه �أن الع�صاة هم
وقود النار واملعروف عن احلجارة
انها حتتفظ بدرجة احلرارة و�سبحان
الله وبحمده اللهم اجرنا من النار
بعفوك يارحمن.

تلميحات

دخول السوخوي المصرية
في الساحة

اخلرب تناقلته و�سائل الإعالم املختلفة يف بدايات ابريل احلايل
ويتعلق بت�صدير ال�سوخوي  35ال�شهرية الى م�رص يف نهايات
هذا العام وبعدد  24طائرة تعترب الوجبة االولى ل�سالح اجلو
امل�رصي ،وهي االولى من هذا النوع وبهذا العدد ل�سالح جو
عربي ،ولوال ان اخلرب ذكر من داخل رو�سيا وعلى ذمة و�سائل
�إعالم رو�سية العتربت االمر مبالغة او �شيئ ًا من اخليال.
ظل �سالح اجلو امل�رصي طيلة عقود كبرية يعاين من عدم
تواجد اي قاذفات بعيدة امل��دى يف �صفوفه خ�صو�صا بعد
خ��روج ق��اذف��ات البادجر توبوليف  16من �صفوفه ،تلك
القاذفات العتيدة ا�شرتاها عبدالنا�رص وال�سادات من بعده
و التي بامكانها حمل �صواريخ موجهة بعيدة املدى قادرة
على تهديد العمق اال�رسائيلي حتى مفاعل دميونة ،و�شاركت
تلك القاذفات بحرب �أكتوبر بكفاءة ومع مرور الزمن حتولت
للدوريات البحرية ومن ثم الى التقاعد يف نهاية الثمانينات
وبداية الت�سعينات وبقيت م�رص طوال هذه املدة بدون قاذفات
بعيدة على اعتبار ان حرب �أكتوبر «اخر احلروب مع ا�رسائيل»
وبنف�س الوقت تقوم ا�رسائيل بالتزود بطائرات اف  15ذات
املدى الذي يزيد عن  4000كيلومرت مع التزود بالوقود جوا
ومبوا�صفات خا�صة �أعطيت الرمز«.»i
�شائعات دخول �صفقة �أ�سلحة رو�سية جبارة يف يد اجلي�ش
امل�رصي �رست منذ ان تولى املجل�س الع�سكري ادارة �أمور
البالد بعد ثورة  30يوليو التي ذهبت بدولة االخوان ،وقبل
تر�شح الفريق ال�سي�سي للرئا�سة �سافر �إلى رو�سيا من اجل
تقوية اجلي�ش امل�رصي ملا هو �آت الحمالة وهو اال�صطدام
املبا�رش مع امل�صالح االمريكية وما قد يرتتب عليها من تقييد
ل�صادرات ال�سالح مل�رص يف ظروف حرجة جدا ،وقد كان،
وغلطة ال�شاطر ب�ألف ،وعلى الرغم من نفي الرئي�س ال�سي�سي
�شخ�صيا لأي �صفقة �سالح يف العام  2014مع رو�سيا وكالم
ال�سفري الرو�سي بالقاهرة عن عدم وجود �شيء من هذا القبيل،
اال ان الت�رسيبات ومن داخل امل�ؤ�س�سة ال�صناعية الع�سكرية
الرو�سية كانت تتحدث عن �صواريخ بوك  bukو�صواريخ تور
 torالدفاع اجلوي متو�سط املدى مع �صواريخ  s300vللمدى
الطويل ،وطائرات ميج  35ودبابات  90-tبل وحتى �صواريخ
�إ�سكندر ،ومع الوقت كل ذلك حتول الى حقيقة وبقي اجلزء
الأخري وهو و�صول ال�سوخوي  35مل�رص.
واليوم حتول «احللم» امل�رصي الى حقيقة ،ولكن ما املميز
يف ال�سوخوي  35ليجعلها تقلب توازنات القوى باملنطقة
؟ لنتمعن قليال يف موا�صفات هذه اجلميلة ،هذه املقاتلة
القاذفة مبدى يزيد عن  4300كلم وقدرة على حمل عتاد
ع�سكري ي�صل الى ع�رشة �أطنان «الرافال ثمانية طن» مع
وج��ود ال���رادار  AESAال��ذي يجعل الطائرة ق��ادرة على
العمل يف كل الأج��واء ومتعددة املهام وق��ادرة على ك�شف
الأهداف اخلفية والطائرات ذات املقطع الراداري ال�صغري،
هناك اي�ضا خا�صية الد�رس املوجة التي تتميز بها حمركات
تلك الطائرة التي ميكنها من الهجوم بزوايا حادة جدا
ومبناورات باجلو ي�صعب على اي طائرة اخرى القيام بها،
وه��ذه امليزة بالذات غري موجودة يف كل طائرات �سالح
اجلو امل�رصي وال حتى بالرافال نف�سها ،وهذه املحركات
موجودة بالغرب يف طائرات اجليل اخلام�س فقط.
طبعا هناك اي�ضا القدرة على اال�شتباك مع �أه��داف ابعد من
مدى الب�رص  BVRAAMوقدرة على حمل القنابل املوجهة
بالليزر من نوع  KABالرو�سية وهي املكافئ لقنابل البافواي
االمريكية ال�صنع ،مع قدرة هذه الطائرات على حمل ال�صواريخ
اجلوالة من كروز ،وهذه ال�صواريخ ثقيلة احلجم وي�صعب على
مقاتالت اخرى حملها ،مثل �صواريخ براهمو�س brahmos
الهندي الرو�سي و�صواريخ ياخنوت الفوق �صوتية التي
ي�سميها الرو�س بـ «قاتلة حامالت الطائرات» نظرا للر�أ�س
احلربية الثقيلة ذات  300كيلوغرام من املتفجرات ومبدى
ي�صل الى  300كيلومرت اي�ضا.
وبعد ،ظل �سالح اجلو امل�رصي يتطلع �شوقا لدخول ال�سوخوي
 35اجلميلة خلفا لل�سوخوي  22القدمية التي خرجت من
اخلدمة يف �أواخر ال�سبعينات بعد م�شاركتها بحرب �أكتوبر،
ظل العمل على م�رشوع �رشاء ال�سوخوي  35على نار هادية
ومن دون �ضجة �إعالمية من العام  ،2019جتنبا الي احتكاك
مع االدارة االمريكية التي كانت حتاول مبنا�سبات عدة جر
م�رص بعيدا عن املع�سكر ال�رشقي .الآن وقد و�صلنا الى نقطة
الال رجعة يحق للم�رصيني االفتخار بهذا الإجناز ويحق لنا
ان نفرح لفرحهم ،ونقول من الآخر :مربوك للم�رصيني .ويف
اخلتام �سالم.
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أسئلة ..ال نستطيع إجابتها!
كثري من الأ�سئلة يطرحها �أبنا�ؤنا ال ميكن الإجابة عنها,
ال لأننا ال جنيد الإجابة ,لكن رمبا لأنها فوق م�ستوى
�إدراكهم� ,أو لأنها مما ال نعرف �إجابته بدقة� ,أو تتعلق
ب�أمر حمرج من قبيل �أن ي�س�ألك طفلك ال�صغري ,كيف �أتيت
�أنا لهذه الدنيا؟ ومل �أ�صال �أتيت؟!
ال تخت�ص الأ�سئلة التي ال ميكن �إجابتها ب�صغارنا ,فعقولنا
مليئة ب�أ�سئلة نحن نعرف �إجاباتها ,لكننا نحب�سها داخل
�أرواحنا ,حياء وحرجا من �أنف�سنا �أن نقولها لأنف�سنا..
ولو من باب التفكري ب�صوت ٍ
عال!
هل يعرف �أحدنا مل نر�سل �أوالدن��ا �إلى املدار�س ,رغم
�أننا ندر�سهم ونعلمهم يف بيوتنا ,كل املواد الدرا�سية,
ويكتبون هناك �أكرث مما يفعلون يف مدرا�سهم! ..واجلواب
�أننا ال ن�ستطيع حتملهم و�شقاوتهم اليوم كله ,فنتخل�ص
منهم بطريقة « �رشعية» تر�ضي �ضمائرنا ,بحجة �إبعادهم
عن ال�شوارع وما فيها ,و�أنهم يتعلمون ..يتعلمون ماذا؟!
دعونا من التعليم ,ملاذا نكون م�ؤدبني وخلوقني وودودين
جدا ..عندما نذهب لأي م�ؤ�س�سة حكومية ,للح�صول على
وثيقة ما� ,أو ق�ضاء �ش�أن ما ,وخ�صو�صا �إن كانت م�س�ألة «
املراجعة» عوي�صة؟ ..طبعا اجلواب الأغلب �سيكون� ,أننا
نريد �أن نكون قدوة ح�سنة لبع�ض موظفينا «ع�سى ولعل»
�أن تتح�سن �أخالقهم بالت�أثر وحتى لو « باحلث والت�أثري»
ويرتكوا قاعدة « راجعنا الأ�سبوع القادم» ويال �سذاجتنا..
تتح�سن �أخالقهم! حلم �إبلي�س يف اجلنة.

انتهت الحياة
هل يظن بع�ضنا �أن خمالفة القانون ,ولو بتجاوز �إ�شارة
امل��رور� ,أو القيادة ب�شكل �أحمق و�سخيف ,عند عدم
وجود رجال امل��رور �أو كامريات املراقبة « و�أحيانا
بوجودهم» راجع لكوننا متخلفني �أو حبا بالدميقراطية
واحلرية؟! ..بالت�أكيد �أن �أكرث من �سيفكر بالإجابة,
�سيقول �أننا « نخاف وال ن�ستحي» ..لكنه �سيفكر فقط
ولن يتجر�أ ويقولها.
لنكرب الق�ضية قليال ,ونتحدث « بكالم كبري �أوي» فهل
يعلم امل�س�ؤول �أن��ه عندما يكذب علينا ,من قبيل �أننا
�سن�صدر الكهرباء ,و�أن ال�صيف القادم �سيكون معجزة
للطاقة الكهربائية� ,أو يت�شدق علينا ,نائم ب�أن الإ�صالح
قادم ال حمالة ..هل يعلم هذا� ,أننا نعلم �أنه يعلم �أننا
نعلم �أنه يكذب علينا؟! ..قد يكون اجلواب هنا ال �أهمية
له ,فامل�سالة �أن ه�ؤالء املخلوقات « و�أ�شباههم» اعتادوا
الكذب ,بل و�صلوا مرحلة �إدمان ت�صديق �أنف�سهم!
ما لنا ولوجع الر�أ�س هذا ..ومل ن�س�أل �أ�صال؟!
دعونا نعي�ش بهدوء و�سالم ون�أكل اخلبز ..ما لنا وللحرية
والكرامة واحلقوق والواجبات ,وحماربة الف�ساد ,و�أ�سئلة
�سخيفة تنغ�ص حياتنا و�أجوبتها املزعجة؟
دعونا على غفلتنا ..فالغفلة جميلة ومليئة بالهدوء
وال�سكينة وال�شبع ..وتلك الأ�سئلة تق�ضي على �أحالم
يقظتنا اللذيذة ,و�إلى �أن ت�صل ال�شم�س �أرجلنا� ..سيحلها
اُ
احللل!

�إنتهت احلياة بالن�سبة يل ،ومبجرد �أن
�أهالوا الرتاب على القرب الطري بدموع
الباكني من ن�ساء ورجال� ،أح�س�ست حينها
�إن كل �شيء قد تغري والأغاين مل تعد كذلك
بل هي ت�سابيح النادمني واملت�أملني
للنهايات القريبة والأحزان القادمة التي
لن ترتك م�ساحة يف الروح �إال واحتلتها
وجعلتها موطنا ثابتا لها ت�ستنزفه
وترتبع على ال�سلطة فيه .
احلزن بعد العام � 1998أ�صبح ل�صيقا بي
فحبيبتي زوجتي و�أم �أوالدي كانت مت�ألقة
بروح احلياة وكانت متلأ روحي بهجة حني
جعلتني �أ�شعر �أن الأغنيات لي�ست لال�ستماع
فقط بل هي حالة معربة عن فرح وعن رغبة
وعن جموح وطموح ال ينتهيان بل يتجددان،
لكن حني �شعرت باملر�ض لأول مرة بد�أت
الغيمة ال�سوداء تت�شكل يف �سمائي وتتحول
الى عا�صفة ملتوية يف الأفق رمادية و�سوداء
وماطرة وخميفة ومعها �رصير خميف وريح
ب��اردة �سامة تخرتق الأرواح والأج�ساد
والعظام وال ترتك من اجل�سد والروح �سوى
بقايا كبقايا البيوت املتهدمة من ع�صور
�سحيقة .

حني ماتت �أم كلثوم ومات عبد احلليم وفريد
الأطر�ش وعو�ض دوخي وناظم الغزايل،
وم��ات ال�شعراء والفنانون احلقيقيون
ومات احلب معهم والرومان�سية احلاملة
مل يكن غريبا علي �أن ا�ستقبل احلزن
و�أن �أجترع ك�أ�سه التي كانت الذعة تلهب
احللق والأمعاء وترتك الوجدان ينتظر
النهاية ،فالرومان�سية هي املمتزجة
بعمق وجداننا اجلمعي ،وكانت �أفكارنا
كذلك تروح وجتيء وتنهب الطريق معنا
عندما نتحرك وال نعي�ش �إال وهي معها
لأنها �شكلت هاج�سا لنا و�سجلت لنا كتابا
من الأحداث والوقائع والذكريات املفرحة
واملبكية .
اليوم مل يعد �شيء من ذلك يف حياتنا بل
بقي احلزن والقلق وترقب حلظة املوت
القادمة التي انتظرها ب�شغف لأنني مل
�أعد �أحتمل البقاء يف دنيا لي�ست يل بينما
�أحبتي حتت الرتاب ومنهم من �شكل وعيي
الأول من مثقفني و�أدباء وفنانني و�شعراء،
كلهم رحلوا ومل يعد يف الدنيا ما يغريني
�سوى �أن �أعي�شها لأرت��ب طقو�س رحيلي
عنها .

