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إلى حتفي سعى قدمي
أرى قدمي أراق دمي

رمبا �سعى قدم الإن�سان به الى موته دون �أن ي�شعر،وهذا الأمر
وارد ،فاملرء اليدري مايخبئ له القدر ،فالله عز وجل يقول
�« :إن الله عنده علم ال�ساعة وينزل الغيث ويعلم ما يف الأرحام
وماتدري نف�س ماذا تك�سب غدا وماتدري نف�س ب�أي �أر�ض متوت
�إن الله عليم خبري» -33 ،لقمان ،وبيت ال�شعر يقوله ابو الفتح
الب�ستي علي بن حممد ،الذي يقول بعد ذلك على نف�س ال�سياق:
فلم �أنفك من ندم
ولي�س بنافعي ندمي
وقد �أخذه منه ال�سهروردي ابو الفتوح يحيى بن حب�ش فقال:
�أرى قدمي �أراق دمي
وهان دمي وجها ندمي
وهذا ماي�سمى يف اللغة العربية اجلنا�س،وهو ت�شابه الألفاظ
يف النطق واختالفها يف املعنى ،واجلنا�س نوعان جنا�س تام
وجنا�س ناق�ص ،وهنا ا�ستخدم اجلنا�س التام ،و�شاعرنا �أبوالفتح
الب�ستي من ال�شعراء املجيدين يف القرن الرابع الهجري ،وكان
يكرث من الطباق واجلنا�س يف �شعره ،ويعد حكيم زمانه  ،علم من
علماء �أدب ع�رصه،و�أ�شهر ق�صائده على الإطالق ق�صيدته النونية
املعروفة بنونية الب�ستي التي يقول فيها:
زيادة املرء يف دنياه نق�صان
وربحه غري حم�ض اخلري نق�صان
وكل وجدان حظ ال ثبات له
ف�إن معناه يف التحقيق فقدان
ياعامرا خلراب الدهر جمتهدا
بالله هل خلراب العمر عمران
ويا حري�صا على الأموال جتمعها
�أن�سيت �أن �رسور املال �أحزان
زع الف�ؤاد عن الدنيا وزينتها
ف�صفوها كدر والو�صل هجران
و�أرع �سمعك �أمثال �أف�صلها
كما يف�صل ياقوت ومرجان
�أح�سن �إلى النا�س ت�ستعبد قلوبهم
فطاملا ا�ستعبد الإن�سان �إح�سان
ياخادم اجل�سم كم ت�شقى بخدمته
�أتطلب الربح فيما فيه خ�رسان
و�إن �أ�ساء م�سيء فليكن لك يف
عرو�ض زلته �صفح وغفران
وكن على الدهر معوانا لذي �أمل
يرجو نداك ف�إن احلر معوان
وا�شدد يديك بحبل الله معت�صما
ف�إنه الركن �إن خانتك �أركان
من يتق الله يحمد يف عواقبه
ويكفه �رش من عزوا ومن هانوا
من ا�ستعان بغري الله يف طلب
ف�إن نا�رصه عجز وخذالن
والأبيات اكرث مما ذكرت ،وعلى الرغم من �أن الب�ستي يعد
من مت�أخري ال�شعراء �إال �أن نونيته هذه قدمته على كثري
من ال�شعراء ،وقد بد�أ حياته معلما ثم توجه الى بخارى،
وهناك بزغ جنمه وعال �سعده وتدرج يف املنا�صب حتى �أ�صبح
كاتبا كبريا يف الدول ال�سامانية،وارتفعت مكانته عند الأمري
(�سبك�ستني) ثم خدم بعد وفاة �سبك�ستني ابنه ميني الدولة
ال�سلطان املجاهد حممود �سبك�ستني ،ثم غ�ضب عليه هذا
ال�سلطان ونفاه وغربه الى بالد ماوراء النهرين فمات غريبا
يف هذه البالد �سنة �ستني واربعمئة ومن خالل �سريته ن�ست�شف
�أن الب�ستي قر�شي الن�سب فهو يقول:
�أنا العبد ترفعني ن�سبتي
�إلى عبد �شم�س قريع الزمان
وعمي �شم�س العال ها�شم
وخايل من رهط عبد املدان
�أما ال�سلطان �سبكتكني الغزنوي فهو فاحت الهند تركي اجلن�س كان
ميلك خرا�سان والهند ويوايل اخلليفة العبا�سي ويقر له بالطاعة،
عرف ب�صدق النية واجلهاد يف �سبيل الله ،والظفر يف حروبه،و�سداد
ال���ر�أي ،وق��د مر�ض �سنتني وت��ويف �سنة �إح���دى وع�رشين
واربعمئة،وبالعودة �إلى �شاعرنا الب�ستي فهو من�سوب الى ب�ست
وهي مدينة من مدن �أفغان�ستان ،واليوم ت�سمى مدينة «ل�شكر كاه
وتويف يف بلدة «�أوزجند» ببخارى ،والدولة الغزنوي التي
عا�رصها الب�ستي دول��ة ا�سالمية حكمت بالد م��اوراء النهر
و�شمال الهند وخرا�سان وهي دولة تركية عا�صمتها غزنة
الواقعة اليوم يف �أفغان�ستان� ،أ�س�ست �سنة 963م و�سقطت
�سنة1186م واول حكامها «�ألب تكني» و�آخرهم «خ�رسو مالك»،
ودمتم �ساملني.
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التحكم على الناس بمظاهرهم
يف بداية درا�ستي للغة الإنكليزية يف
مدينة �ساندييغو  SanDiegoبوالية
كاليفورنيا ب��ال��والي��ات املتحدة
الأم�يرك��ي��ة يف �أوائ���ل الثمانينيات
من القرن املا�ضي كان عنوان �أول
در�س هو Don not judge people
 by their appearanceيحيث كان
هذا الدر�س يركز على �أهمية جوهر
الإن�سان من �سلوك وعلم وفكر وخلق
ولي�س على يبدو عليه ظاهري ًا �أو ما
يلب�سه �أو يقتنيه!!
ويقابله عندنا بالثقافة الكويتية
«الرجال خمابر ولي�س مناظر»!!
وم��ع الأ���س��ف ال�شديد �أن��ه مع بداية
القرن احلايل وتطلعات اجليل اجلديد
جيل الرقمية Digital Generation
�أ�صبح احلكم على الأ�شخا�ص مظاهرهم
وت�رصفاتهم الظاهرية Judging
people by their appearance
ولي�س جوهرهم بل �إن الأ���س��و�أ من
ذلك هو فهمنا وحكمنا اخلاطئ على

ت�رصفات البع�ض وتف�سريها يف غري
حملها!! حيث �إننا يف كثري من الأحيان
نطلق الأح��ك��ام امل�سبقة Jumping
 !!to conclusionوبعد فرتة يت�ضح
لنا فهمنا وتف�سرينا اخلاطئ لهذه
ال��ت����صرف��ات ون��ن��دم على تف�سرينا
وفهمنا اخلاطئ لها والذي حكمنا به
من املظهر اخلارجي فقط!!
لذا يجب علينا عدم االنخداع باملظاهر
اخلارجية للإن�سان فهناك �أمور �أخرى
غري مرئية وميكن اال تكون حا�رضة
عند احلكم على ت�رصفات و�سلوكيات
الإن�سان من مظهره اخلارجي.
يقول ال�شاعر:
ترى الرجل النحيف فتزدريه
ويف �أثوابه �أ�سد ه�صور
ويعجبك الطرير �إذا تراه
ويخلف ظنك الرجل الطرير
�ضعاف الأ�سد �أكرثها زئري
و�أ�رصمها الالتي ال تزير
ودمتم �ساملني.
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الفرق بين الكتاب والقرآن
لدمغ الباطل «ج»12

يقول �شحرور :ف�أما الر�سالة فقد
بلغها وو�ضع منهج ًا لها يف ال�سنة،
والر�سالة هي �أم الكتاب ،و�أما الأمانة
وهي النبوة التي ت�شتمل على القر�آن
وال�سبع املثاين وتف�صيل الكتاب.
وبهذا نفهم حديثي النبي «�صلى الله
عليه و�سلم» �إن �صحا�« :أال �إين �أوتيت
ه��ذا الكتاب ومثله معه» و«�أوتيت
القر�آن ومثله معه» ،لقد ظن الكثريون
�أن هذين احلديثني مبعنى واح��د،
ولكن عندما قال :الكتاب ومثله معه
قد عنى ال�سنة ،وعندما قال :القر�آن
ومثله معه ف ��إن��ه عنى �شيئ ًا �آخر
متجان�س ًا مع القر�آن� ،أي مثله وهي
جمموعة من احلقائق العلمية ت�ساوي
القر�آن يف قيمتها العلمية لذا جاء
القر�آن معطوف ًا عليها وهي «ال�سبع من
املثاين».
تعليقي:
ق��ال ���ش��ح��رور :ف ��أم��ا الر�سالة فقد
بلغها وو�ضع منهج ًا لها يف ال�سنة،
والر�سالة هي �أم الكتاب ،وذكر �سابقا
هي الق�ضاء «�ألي�س هذا ترادف يا�سيد
�شحرور؟» وما يعنيه �شحرور �أن ال�سنة
حتوي منهج ام الكتاب التي قال عنها
«لي�ست حقا» فبالتايل ال�سنة لي�ست
حقا ،وقال �شحرور عن الكتاب ومثله

معه قد عنى ال�سنة.
وقال :الأمانة وهي النبوة التي ت�شتمل
على القر�آن وال�سبع املثاين وتف�صيل
الكتاب .وذكر �سابقا القدر.
عاد ال�سيد �شحرور مرة �أخرى و�صنف
ال�سبع املثاين من القر�آن وقد قال
�سابقا انها من �أم الكتاب الر�سالة
ولي�ست من القر�آن فما ت�صنيفها عندك
يا �سيد �شحرور؟
ما عر�ضناه يف  12جزءا هو مو�ضوع
«الكتاب والقر�آن» احد ثالثة موا�ضيع
يتبقى منها «ال��ذك��ر وال��ف��رق��ان» و
الثالثة موا�ضيع حتت عنوان «متهيد
يف امل�صطلحات»  ..من كتاب «الكتاب
والقران  -قراءة معا�رصة» لل�سيد حممد
�شحرور ،وال��ذي ينق�سم الى �أربعة
�أبواب ..الباب الأول «الذكر» ويحوي
خم�سة ف�صول :الأول :القر�آن وال�سبع
املثاين ..الثاين النبوة والر�سالة..
الثالث :االن��زال والتنزيل ..الرابع
اعجاز القر�آن وت�أويله ..اخلام�س:
�شجرة الذكر.
ويف املقال القادم �إن �شاء الله نعر�ض
ما كتبه �شحرور عن الذكر ..الفرق
بني الكتاب وال��ق��ر�آن لدمغ الباطل
ولتكذيب االباطيل.
يتبع

بقعة

الخيانة تقود إلى الهاوية
بعد �أن انتهى �أبرهة احلب�شي من بناء القلي�س �أراد �أن
يحول قبلة العرب من الكعبة يف مكة املكرمة �إلى
القلي�س يف �صنعاء ليحجوا �إليه  ،فجهز جي�ش ًا جرار ًا
فيه فيلة كبرية ليغزو مكة املكرمة ويهدم الكعبة وكان
�أبو رغال هو دليل �أبرهة احلب�شي �إلى مكة املكرمة,
وكان ذلك يف نف�س العام الذي ولد فيه النبي حممد
(���ص) و�سمي عام الفيل  ،وي�شار �إل��ى �أب��ي رغ��ال يف
كتب التاريخ العربي باحتقار وازدراء لأنه مل يعرف
عن العرب يف ذلك احلني من يخون قومه مقابل �أجر
معلوم ،ويطلق لقب �أبو رغال اليوم على كل من خان
قومه مل�صلحته اخلا�صة ويف مقدمتهم ال�سا�سة املزورون
والفا�سدون .
و�أخريا �إنك�شف امل�ستور وظهرت �أوراق ال�سا�سة بعد ان
�سقطت ورقة التوت وبانت النوايا احلقيقية لتدمري
العراق بدعم غربي وعربي وبع�ض دول اجلوار  ،ولي�س
من الغريب ان ينحرف هذا ال�سيا�سي �أو تلك الكتلة
عن م�سارها الوطني و�شعاراتها املعلنة وتقع �أ�سرية
لأجندات خارجية وح�سابات داخلية �ضيقة فكل �شخ�ص
�أو جماعة حتا�سب بحجم �أهدافها وحجمها وموقعها يف
العملية ال�سيا�سية ومعنى ذلك �أن هناك م�ستويات معينة
يف املنا�صب واملواقع وجماعات وكتال بعينها يجب ان
تكون يف املكان الأمني البعيد عن ال�شبهات مهما كان
م�صدرها حيث تعد هذه النخب مبثابة امليزان الذي
تقا�س من خالله وطنية الآخرين وباالقرتاب منهم يجد
النا�س �أنهم اقرتبوا من كل الثوابت الوطنية والأخالقية
وابتعدوا عن ال�صفقات ال�سيا�سية واملليارية لأنهم
ميثلون مثالية املبادئ وعظمة االلتزام مبيثاق ال�رشف
مع الوطن واملواطن و�أ�سا�سه الن�ضال من �أجل وحدة
العراق و�سالمة �أرا�ضيه وكل حمرماته الأخرى وال�سعي
لرفاهية ال�شعب و�سعادته يف ظل وطن �آمن وم�ستقر .
هذه هي الفر�ضيات ولكن املعادالت ال�سيا�سية التي
انك�شفت م�ؤخرا بعد االنتخابات �أكدت لنا مبا ال يقبل
ال�شك ب ��أن ع��ددا كبريا من ال�شخ�صيات القيادية يف
هذه البالد قد خانوا الأمانة وباعوا العراق وا�شرتوا
الطائفية وف�ضلوا م�صاحلهم ال�شخ�صية على م�صالح
العباد ولهذا مل يعد غريبا �أو عجيبا �إن نرى �شخ�صية
ائتمنها ال�شعب العراقي ليكون رجال �أ�صيال يف خدمة
العراق ولي�س عرابا لطائفة معينة مدفوعة الثمن من
�أجل نهب وتدمري العراق .
حني �سمعنا ت�رصيحات بع�ض النواب يف �أول جل�سة
للربملان بعد �سقوط النظام وهم يعلنون انتماءهم
للعراق ولي�س لأحزاب البالد ومعنى ذلك انهم ميثلون
الوطن ولي�س القائمة ال�سيا�سية حينها �إن�برت كل
الأق�لام المتداح وطنيتهم وكنت �أنا واح��دا من الذين
�إنطلت عليهم اللعبة فدبجت مقاال طويال ي�شيد بهذه
الوطنية الكبرية ومل نكن نعلم �أو ن�سيء الظن بالآخرين
ونتوقع ان ي�سقط البع�ض يف هذا امل�ستنقع الطائفي
وهذه اخليانة التاريخية التي ال تنظفها كل مياه الأر�ض
و�أمطار ال�سماء .
ولعل البع�ض من بني ه�ؤالء املتبجحني جمموعة كبرية
�ضمتهم بع�ض الأح��زاب والكتل التي تعمل �ضد وحدة
العراق وظهر ان البع�ض منهم كان يتاجر بالوزارات
وي�شرتي ويبيع فيها بع�رشات املليارات وك�أن الوطن قد
حتول �إلى مزاد بيد جتار من �صنيعة الأوغاد واملخربني
والفا�سدين .
ال نحتاج لعبقرية حني نعلن �أن الأيام املقبلة �ست�شهد
املزيد من الف�ضائح ل�سا�سة باعوا العراق وتاجروا
بتاريخه و�أرا�ضيه و�سيادته وثرواته لدول تعمل على
تخريب البالد  ،وهذا الأمر للأ�سف ال�شديد مازال مير
مرور الكرام دون ان تخرج املاليني �إلى ال�شوارع منددة
وم�ستنكرة ومطالبة بو�ضع ه�ؤالء اخلونة يف �أقفا�ص
االتهام ملحاكمتهم حتت ن�صب احلرية بتهمة اخليانة
العظمى .
�أقولها ومبرارة :نحن ال نعرف �رس هذا ال�صمت على ما
يجري الآن فهل هو هذا ال�صمت الذي ي�سبق العا�صفة
واندالع الربكان �أم �أنه  -ال �سمح الله  -غرية العراقيني
ووطنيتهم قد تال�شت �أم��ام فعل اجلبناء وم�ؤامرات
الأعداء .

أمل ...

إيمان حبيب الرامزي
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شوارعنا مطاطية
مع قدوم ف�صل ال�شتاء ت�أتي �إلينا �أمطار اخلري وما حدث يف
 6نوفمرب  2018من �أمطار �شديدة مل ت�شهدها البالد والتي
ا�ستمرت ملدة � 3أيام حيث بلغت كمية الأمطار خالل هذه الفرتة
ما يعادل  115ملم وتعترب هذه الكمية كبرية خالل فرتة ق�صرية
مقارنة مع ال�سنوات ال�سابقة.
وقد بادرت حكومة الكويت وجميع وزارات الدولة مبكافحة �آثار هذه
الأمطار ال�شديدة التي �شهدتها البالد ومن اكرث اجلهات املت�رضرة
التي ال نزال نعاين منها وبعد مرور ما يقارب خم�سة ا�شهر من
انتهاء هذه املوجة من الأمطار ،هي الطرق ،بحيث ت�رضرت ب�شكل
كبري وجنم عنه جرف الطبقة ال�سطحية من الأ�سفلت املفكك وتطاير
احل�صى وتكوين احلفر على جميع الطرق.
وهنا يقع اللوم الأكرب على وزارة الأ�شغال وذلك ب�سبب �سوء
اخللطة اال�سفلتية امل�ستخدمة وعلى مدار �سنوات ويعرف با�سم
اخللطة البوتومينية وهذه اخللطة ال�ضعيفة نتج عنها تطاير
احل�صى يف الطرقات ،حيث حذر رئي�س اجلمعية الكويتية
لل�سالمة املرورية وع�ضو املجل�س الأعلى للمرور د.بدر املطر
من ان ا�ستخدام هذه اخللطة اال�سفلتية ذاتها يف �إ�صالح الطرق
نهاية �شهر مار�س وهي ال تتوافق مع معايري و�رشوط وموا�صفات
�سفلتة الطرق املعتمدة ويعترب ا�ستخدام هذه اخللطة هدر ًا لأموال
الدولة.
ويف  21مار�س  2019مت اعتماد خلطة البوملري ،بحيث �أكدت
د.جنان بو�شهري ان اخللطة اال�سفلتية اجلديدة �ستكون من
م�صانع حملية وبتو�صيات من اللجان ال�سابقة.

هل نجحت تركيا في إقامة المنطقة اآلمنة؟ «»2-1
وي�ستمر الإ��صرار احلكومي من قبل الدكتورة با�ستخدام هذه
اخللطة ورغم الت�أكيدات على ان هذه اخللطة ال تتنا�سب مع
ارتفاع حرارة اجلو ،واكد املخترب القطري �أن امل�صانع الكويتية
غري م�ؤهلة لإنتاج البيتومني املح�سن والغري متوافر حاليا يف
العديد من امل�صانع وهذه املادة ال تتنا�سب مع البيئة الكويتية
ومن موا�صفاتها عدم ا�ستخدام الرمل وذلك ل�سد الفراغات ونظر ًا
النخفا�ض �سعره مقارنة مع ال�صلبوخ وبذلك مل حتل امل�شكلة .
وقد اقرتح د.حممد احلويلة ا�ستخدام اخللطة املطاطية يف ر�صف
الطرق ولكن من �ضمن ما مت البحث عنه ان الوزارة ا�ستخدمت
التقنية القدمية.
وتعترب اخللطة املطاطية التي حتدث عنها د.حممد احلويلة هي
خلطة وتقنية ا�ستخدمتها العديد من الدول بحيث يتم ا�ستخدام
الإطارات التالفة بن�سبة  ،%20و %80من مادة البيتومني،
وذلك بحرارة  170درجة مئوية وهو يعترب �أ�سفلت ًا حم�سن ًا وميكن
خلطه بالزلط او احل�صى او اجل�ص وهو يعترب اكرث �أمانا،
حيث يتحمل درجات احلرارة املرتفعة ويحافظ على البيئة،
حيث يتم التخل�ص من الإطارات التالفة بدل و�ضعها يف مناطق
جتميع الإطارات ،وتعمل على تخفي�ض كبري بن�سب ال�ضجيج،
وتقليل احلوادث ،خا�صة يف فرتة الأمطار والعديد من املميزات
الأخرى.
يجب علينا ان ننظر الى م�ستقبل الكويت ولي�س النظر الى
امل�صلحة ال�شخ�صية �أو املح�سوبية يف املناق�صات وال�صفقات
لأ�شخا�ص معينني ونتنا�سى الكويت.

ب���إع�لان امل��ت��ح��دث ب��ا���س��م الرئا�سة
الرتكية� ،إبراهيم قالن� ،أن املنطقة
الآمنة ت�شكلت فعليا على حدود �سورية
ال�شمالية املتاخمة لأرا�ضي تركيا.
تكون تركيا قد �أف�صحت عن نواياها
احلقيقية يف �سورية و�أنها ،كما كنا
نبهنا �سابقا ،تريد من دخولها الأرا�ضي
ال�سورية �سواء عرب عملية ما �سمتها
«درع الفرات � 24أغ�سط�س  »2016التي
تزامنت مع ذكرى معركة مرج دابق �أو من
خالل عملية «غ�صن الزيتون  20يناير
 »2018التي احتلت من خاللها عفرين
�أو من خالل �سيطرة تنظيم القاعدة يف
بالد ال�شام« ،الن�رصة �سابق ًا وهيئة
حترير ال�شام حاليا» على حمافظة
ادلب  28مار�س  2015قد اف�صحت عن
نواياها احلقيقية يف حتقيق ما ي�سمى
امليثاق امللي الذي يعترب حدود تركيا
م��ن �شمال ال�لاذق��ي��ة  -التي ال تزال
ت�سيطر عليها الع�صابات االرهابية -
�إلى ج�رس ال�شغور التي ت�سيطر عليها
جماعات االي��غ��ور ال�صينية «احلزب
اال�سالمي الرتك�ستاين» �إلى ادلب ،حيث

تنظيم القاعدة وغ��رب و�شمال حلب
حيث اجلماعات املتطرفة ،و�إذا �صح ما
ت�رسب من اتفاق بني تركيا والواليات
املتحدة ب�إبعاد ما ي�سمى «قوات �سورية
الدميقراطية» ع��ن احل���دود الرتكية
م�سافة  32ك��م لتحل حملها القوات
الرتكية ،تكون تركيا قد حققت جزءا
من حلمها يف ال�سيطرة على الأرا�ضي
ال�سورية التي تعتربها جزء ًا من تركيا
بح�سب امليثاق امللي الذي �أقره جمل�س
املبعوثان العثماين عام  1920ووافق
عليه كمال اتاتورك بعد قيام اجلمهورية
الرتكية عام  1923وهو ما كان �رصح
به وزي��ر الداخلية الرتكية �سليمان
�صويلو عندما قال « :دم�شق وحلب كانتا
�ضمن حدود �أمتنا التي �أعلنها املجل�س
العمومي العثماين» ! والرئي�س الرتكي
رجب �أردوغ��ان الذي قال �أكرث من مرة
�« :إن اجلنود االتراك ي�ست�شهدون دفاعا
عن �أرا�ضي تركيا» وه��ذا الكالم ردده
يف عملية درع الفرات وكرره يف عملية
غ�صن الزيتون !
يتبع

