العدد ( )3736الثالثاء  14مايو 2019

كلمات ال تنسى

www.alshahedkw.com

عبارة

مجالس

سعد العنزي

د.محمد الدويهيس

مشعل السعيد

www.alduwaihees.com

Mshal.AlSaed@gmail.com

ما بين غمضة عين وانتباهتها
يغير اهلل من حال إلى حال

�أح�سنوا الظن بالله،فما من �شدة اال وجاء بعدها الرخاء،
والتقنط من رحمة الله تعالى ف�صاحب بيت ال�شعر يقول
بعد ذلك:
دع املقادير جتري يف �أعنتها
وال تبينت �إال خايل البال
هذان البيتان نرددهما دائما دون �أن نعرف �صاحبهما،
البع�ض يعتقد انهما للمتنبي وهذا غري �صحيح� ،إال �أن
هناك من يذكر �أنهما للطغرائي �صاحب المية العجم
ويذكرهما كالتايل:
الت�سهرن �إذا ما الرزق �ضاق ومن
يف ظل عي�ش رقيق ناعم البال
فبني غفوة عني وانتباهتها
يقلب الدهر من حال الى حال
ون�سب �إلى ابن نباتة امل�رصي:
وخل بال برجوى الطيف م�شتغال
وال تبينت �إال خايل البال
ما بني غم�ضة عني وانتباهتها
يقلب الهجر من حال الى حال
هناك من ين�سب البيتني للزير �سامل ويذكرهما كالتايل:
الزير �أن�شد �شعرا من �ضمائره
العز بال�سيف لي�س العز باملال
املال يبني بيوتا ال عماد لها
والفقر يهدم بيوتا �سقفها عايل
دع املقادير جتري يف �أعنتها
وال تبينت �إال خايل البال
ما بني حلظة عني وانتقا�ضتها
يغري الله من حال الى حال
وتن�سب الأبيات لأمري امل�ؤمنني علي بن �أبي طالب ر�ضي الله
عنه ،وهناك من ي�ضيف لها �أبياتا وهي:
فكن مع النا�س كامليزان معتدال
وال تقولن ذا عمي وذا خايل
فالعم من �أنت مغمور بنعمته
واخلال من �أنت من �أ�رضاره خايل
كما �أن هناك من يذكر �أنهما للإمام حممد برعق بن �إدري�س
ال�شافعي ،ومن هنا يت�ضح لنا �أن هذين البيتني خمتلف يف
ن�سبتهما اختالفا كبريا  ،رغم �أن فيهما من احلكمة ال�شيء
الكثري فالله عز وجل يقول «قل لن ي�صيبنا �إال ما كتب الله
لنا هو موالنا وعلى الله فليتوكل امل�ؤمنون» «التوبة»
.5فاخلري وال�رش مقدر ومكتوب علينا،فعلينا �أن نر�ضى
بتدبري الله تعالى ،فكل ما يحدث لنا مكتوب يف اللوح
املحفوظ ،فما قدره الله كائن فعلينا الإميان بق�ضاء الله
وقدره ،وعلى هذا ال�سياق يقول الإمام ال�شافعي:
دع الأيام تفعل ما ت�شاء
وطب نف�سا �إذا حكم الق�ضاء
وال جتزع حلادثة الليايل
فما حلوادث الدنيا بقاء
وكن رجال على الأهوال جلدا
و�شيمتك ال�سماحة والوفاء
وقد قال الرجل ال�صالح ابن عون :ار�ض بق�ضاء الله من
ع�رس وي�رس ،ف���إن ذلك �أق��ل لهمك ،و�أبلغ فيما تطلب من
�أمر �آخرتك ،واعلم �أن العبد لن ي�صيب حقيقة الر�ضا حتى
يكون ر�ضاه عند الفقر والبالء كر�ضاه عند الغنى والرخاء،
كيف ت�ستق�ضي الله يف �أمرك ثم ت�سخط �إن ر�أيت ق�ضاء الله
خمالفا لهواك؟ ولعل ما هويت من ذلك لو وفق لك لكان فيه
هالكك ،وتر�ضى ق�ضاءه �إذا وافق هواك ،وذلك لقلة علمك
بالغيب ،ف�إذا كنت كذلك ما �أن�صفت من نف�سك ،وال �أ�صبت
باب الر�ضا --ويف ذلك يقول �صفي الدين احللي:
كن عن همومك معر�ضا
وكل الأمور الى الق�ضا
واب�رش بخري عاجل
تن�سى به ما قد م�ضى
فلرب �أمر م�سخط
لك يف عواقبه ر�ضا
ولرمبا ات�سع امل�ضيق
ورمبا �ضاق الف�ضا
الله يفعل ماي�شاء
فال تكن معرت�ضا
الله عودك اجلميل
فق�س على ما قد م�ضى
ودمتم �ساملني.
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مقاالت

ظاهرة عمالة المقاول
التوظيف للكويتيني!! و�أ�صبحت
بع�ض الوزارات واجلهات احلكومية
تعج مبوظفي ��شرك��ات املقاول
والتي غالبية العاملني فيها من
العمالة الوافدة وقد كانت ظاهرة
عمالة املقاول مقت�رصة على بع�ض
احلرف واملهن الب�سيطة وامل�ؤقتة
يف القطاع النفطي!!
اذا ا�ستمرت حالة التوظيف يف كثري
من الوظائف احلكومية بهذا النهج
اجلديد فلن يجد الكويتيون وظائف
لهم يف اجلهاز احلكومي لأن �سيا�سة
التعيني املتبعة يف بع�ض اجلهات
احلكومية تف�ضل عمالة املقاول
على توظيف الكويتي!!
امل�صيبة �أن معظم و�أغلب عمالة
امل��ق��اول �أو م��ن يتم ا�ستخدامهم
ال
ب�أ�سلوب � Outsourcingأقل ت�أهي ً
وكفاءة من �أبناء الوطن امل�ؤهلني
واملتخ�ص�صني ال��ذي��ن ينتظرون
الوظيفة بالأ�شهر ب��ل بال�سنني
�أحياناً!!
ف�إلى �أين نحن �سائرون؟!!
ودمتم �ساملني.

تعمل بع�ض ال���وزارات واجلهات
احل��ك��وم��ي��ة ع��ل��ى اال���س��ت��ع��ان��ة
بعمالة الباطن �أو ما تعرف بـ
 Outsourcingالعمالة اخلارجية
يف كثري من املهن ولعل �أكرثها
مهن احلرا�سة والنظافة والتمري�ض
وبع�ض املهن الفنية الب�سيطة
يف جم���ال الأع���م���ال الكهربائية
وال�صحية  .وكان ا�ستخدام عمالة
الباطن �أو املقاول مقبولة يف بع�ض
املهن التي ال تتوافر بها العمالة
الوطنية ولكن الالفت للنظر هو
�أن الأم���ر تخطى وت��ع��دى احلرف
واملهن الب�سيطة والتي ال تتوافر
فيها العمالة الكويتية امل�ؤهلة
�إلى الوظائف املتخ�ص�صة يف جمال
الهند�سية والقانون واملحا�سبة
والتدري�س والإدارة بحيث اجتهت
بع�ض الوزارات واجلهات احلكومية
ال����ى اال���س��ت��ع��ان��ة ب��ال����شرك��ات
املتخ�ص�صة جللب العمالة الوافدة
للعمل يف هذه الوظائف والتي من
املفرت�ض �أن تكون مقت�رصة على
الكويتيني �أو �أن تكون �أولوية

واقع

فريهان طايع

يخونها ...كل يوم
كم كرثت اخليانات الزوجية خ�صو�ص ًا
داخل املجتمعات العربية ،املر�أة
تدفع ثمن اخليانة مبرارة ،من افنت
�شبابها الى جانبه من �أجنبت الأبناء
و�ضحت و�أعطت الكثري وهي تذبل
كل يوم وكل يوم تعطي من �صحتها
وجمهودها وطاقتها وراحتها ثم
ي�أتي فيما بعد لينظر لها بكونها
ال تنا�سبه ويبحث عن �أخرى �أ�صغر
منها و�أجمل منها ،بعد ماذا؟ بعد كل
ال�سنوات التى ام�ضتها �إلى جانبه،
بعد كل امل�شاركات التي �شاركته
�إياها ،بعد ماذا؟
�أ�ستغرب من الكثريين ممن يرتكون
زوج��ات��ه��م ،مم��ن ي�ترك��ون الن�ساء
اللواتي قدمن الكثري من �أجل احلفاظ
على �أ�رستها ثم يرتكها ليلحق بفتاة
�أ�صغر منه بكثري قد يريدها زوجة
�أو جمرد نزوة ،يخونون زوجاتهم
يوميا حتى عندما يكونون متواجدين
يف قاعة اجللو�س جتدها هي مهتمة
بتح�ضري ال�شاي �أو القهوة له وهو
ير�سل ر�سائل غزل للفتيات ويتغزل
بتلك وت��ل��ك وزوج��ت��ه ي�ستغفلها
وي�ستغبيها وبطريقة م�ؤملة جدا.
هي من تعد له الطعام هي من تغ�سل
ثيابه وتكويها هي من تدعمه كل
ي��وم يقولون وراء كل رج��ل عظيم

فراس الحمداني

�إمر�أة عظيمة هي من تربت على كتفه
وتقول له ال تقلق �أن��ا �إل��ى جانبك
،ه��ي م��ن ت�صونه وحتمي �سمعته
و�رشفه هي من تناظل من �أجله ،هي
من تربي �أبناءه هي من تتعب كل يوم
وال ت�شتكي ،هي احلنونة واملحبة
وال�صادقة ،هي التى �أعطت بدون
مقابل ثم يخونها ويطعنها ب�ألف
خنجر وهي من �أعطته ثقتها.
ك��م ت��ع��اين امل����ر�أة ال����شرق��ي��ة من
اخليانة وهي تبكي وتت�أمل ويوميا
وال تزال تنا�ضل من �أجل �أ�رستها،
من �أجل �أال ت�شتت �أ�رستها من �أجل
�أال ينهدم الأ�سا�س� ،إنها الزوجة
التي �أو�صى بها الله خري ًا و�أو�صى
بح�سن معاملتها والإخ�لا���ص لها
لكن الكثريين ال يكتفون بزوجاتهم
يظنون �أنف�سهم �أ�سياد ًا بحاجة �إلى
جوارٍ �أكرث.
ع��ن��دم��ا جت��د رج�ل�ا ف��ع�لا خمل�ص ًا
لزوجته رغم كربها والتجاعيد التي
يف وجهها و�ضعفها وقلة حيلتها ف�إنه
ي�ستحق �أن ترفع القبعات له لأن
الإخال�ص ل�سنوات �أمر عظيم جدا.
ولأن عدم �إنكار املعروف واحرتام
املر�أة التي �ضحت ل�سنوات ال يكون
�إال من �إن�سان عظيم ومن نف�س عزيزة
ال تر�ضى بالذل.

كَ � رُ َ
ُثُث� عر�ض امل�سل�سالت الهابطة
وخا�صةً ب�شهر رم�ضان املبارك،
وم��ا نعلم م��ا املق�صود م��ن هذه
امل�سل�سالت غ�ير ال��واق��ع��ي��ة ،من
ت�رصفات و�سلوكيات ال متثل عاداتنا
ٍ
حال من الأحوال،
وتقاليدنا ب�أي
ال�سيما و�أننا �شعب حمافظ ،ومثقف،
وم�سلم ،ميلك تاريخ ًا عريق ًا مع ّبق ًا
بال�صفات احلميدة من قدمي الزمان،
ولهذا اليوم.
والي���زال �شبابنا ي�سطرون �أروع
ال�صور يف الإجن���ازات املتقدمة،
و�أثبتوا لل�شعوب �أنهم منوذج على
درجة من العلم والثقافة وااللتزام
ب�أخالقيات اال�سالم والعروبة ،وال
�شك �أن ه��ذه امل�سل�سالت املنحلة
وال�ساقطة �أخالقي ًا ال متثلنا متاماً،
و�إمنا متثل من �ألفها و�أخرجها و�أتى
بافكارها من اخلارج ،هذا �إن كانت
موجودة �أ�صالً ،النها غري واقعية وال
ي�صدقها العقل ال�سليم.
لكن ال�س�ؤال الذي يطرح نف�سه ،ما
املق�صود من وراء هذه امل�سل�سالت؟
هل املراد منها بث ون�رش الف�ساد
يف جمتمعنا ،وانحالل �سلوكيات
ال�شباب املحافظ؟ �إن كان فعال هذا
ال�سبب ،فاعتقد ب�أن �شبابنا �أوعى
و�أذك���ى مم��ن �أراد بهم االنحراف
وال�سقوط ،وانهم هم من ينتقد
ه��ذا الفكر الدخيل علينا ،وهم
الذين ي��ردون على �صاحب الفكر
ال�ساقط.
اتقوا الله ب�شبابنا و�أ�رسنا ويكفي
عبث ًا بعقول الب�رش ،وكفانا الغزو
الفكري الدخيل علينا عرب و�سائل
التوا�صل االجتماعي ،وما ي�شاهدونه
من بع�ض القنوات الفا�شلة ،التي
امتنعت عن متابعة هذه القنوات
ب�سبب هبوط فكرها.
كثري ًا ما �سمعنا من �أخواننا من اخلارج
والبالد املجاورة لنا ،ب�أنهم عندما
زاروا بلدنا عرفوا حقيقة ما و�صلهم
من خالل هذه امل�سل�سالت الهابطة
اخ�لاق��ي��ة ،ب�أنها غ�ير �صحيحة،
و�أنها ال متثل ال�شعب الكويتي ابداً،
وهم يعرفون متاما �أنها م�سل�سالت
جتارية ،تريد بث �أفكار ا�صحابها
للمجتمع املحافظ ،وهذا �صعب جد ًا
عند �شعبنا ،ونرف�ضها متاماً ،الننا
كما ذك��رت �شعب حمافظ وم�سلم،
منلك عادات وتقاليد ال ي�ستطيع �أي
من كان تغيريها.
مقاطع �شاهدناها ال تدخل العقل،
وال ي�ستطيع �أحد ت�صديقها ،ولكن
نقول ح�سبنا الله ونعم الوكيل.
و�أخ��ي��ر ًا �أع��ت��ق��د ب����أن امل�����س���ؤول
الأول والأخ�ير عن بث ون�رش هذه
امل�سل�سالت ه��ي وزارة الأع�ل�ام،
وق�سم التلفزيون وامل�س�ؤولني به،
ولذلك يتوجب حما�سبة امل�س�ؤول،
والتحقيق معه ،ومعرفة كيف متت
املوافقة على ن�رش ه��ذه املقاطع
املقززة مل�شاعر النا�س بهذا ال�شهر
الف�ضيل  ..وبالنهاية �أق��ول مرة
�أخ��رى ح�سبنا الله ونعم الوكيل،
فيمن وافق على ن�رش هذه امل�سل�سالت
الهابطة.

محمد إسماعيل إبراهيم
Islamic-researcher@hotmail.com

من قتل وزير الدفاع العراقي

الفرقان ومفهومه عند شحرور

عدنان خير اهلل؟ «»3-2

«»2-1

وبعد طالق ابنة خري الله من هيثم تزوجها
وطبان ابراهيم �أخو �صدام ،وهذه احلادثة
فجرت غ�ضب عدنان الذي �أكد ل�صدام وجه ًا
ّ
ل��وج��ه �أن ذل��ك العمل م��رف��و���ض �رشعي ًا
وقانوني ًا و�أخالقي ًا ،فاملر�أة حتب زوجها
ولديهما �أطفال ،فعلى �أي �أ�سا�س يتم الأمر
بتطليقها؟
�أجاب �صدام ب�أن م�صلحة العائلة اقت�ضت ذلك
واملر�أة تزوجت ،فال حاجة لإثارة امل�س�ألة
.
ويف ع��ام  1986احتل الإي��ران��ي��ون الفاو
ف�سبب هذا االحتالل هزمية مريرة «لبطل
القاد�سية» ،ف�أ�صدر �أوامر بتحريرها ب�أق�صى
ما ميكن حتى �أنه �أعد قوات نظامية وغري
نظامية هائلة وعمد �إلى �إطالق �رساح جميع
ال�سجناء واملجرمني �رشط �أن ي�شاركوا يف
عملية التحرير  ..كانت �أوامر �صدام تقت�ضي

غيرت واقعنا المحافظ
ّ

لغة

Firashamdani57@yahoo.com

حتقيق التحرير حتى لو و�صلت اخل�سائر �إلى
 ، ٪ 80واحتدم النقا�ش يف غرفة العمليات
� :شارك فيه ماهر عبد الر�شيد ،قائد القوة
اجل��وي��ة ،قائد ق��وات احلر�س اجلمهوري
وعدنان خري الله وعدي وق�صي .
قال �صدام  :نحرر الفاو ولو خ�رسنا . ٪ 80
ر ّد عدنان  :وحتى لو خ�رسنا  ٪ 100فلن
ن�ستطيع حترير الفاو يف هذا الوقت ·· فلننتظر
قلي ًال �إلى �أن يحني الوقت املنا�سب ونخطط
للمعركة الختزال ن�سبة اخل�سائر .
غ�ضب �صدام وت�شبث بر�أيه ودارت معركة
زج فيها �صدام  400من عنا�رص حمايته ُقتل
�أغلبهم ،بينما قتل �آخر بال�سالح الكيماوي
لأن الرياح ه ّبت يف االجتاه املعاك�س نحو
القوات العراقية وات�سعت �شقة اخلالف بني
�صدام وعدنان.
يتبع

المسلسالت الهابطة

يقول �شحرور يف كتابه قراءة معا�رصة :ف�أول
ما جاء لفظ «الفرقان» ملو�سى عليه ال�سالم
وجاء معه الكتاب� ،أي �أن الفرقان جاء �إلى
مو�سى على حده وج��اء الكتاب على حدة،
ففرقا عن بع�ضهما قال تعالى« :و�إذ �آتينا
مو�سى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون «»53
البقرة  ..وهذا الفرقان قال عنه يف �سورة
�آل عمران� :إن الفرقان وال��ت��وراة والإجنيل
�أنزلت قبل �أن ي�أتي الكتاب �إلى النبي �صلى
الله عليه و�سلم ثم �إن الفرقان الذي �أنزل
على مو�سى هو نف�سه الذي �أنزل على النبي
�صلى الله عليه و�سلم يف رم�ضان �شهر رم�ضان
ٍ
وبينات
هدى للنا�س
الذي �أنزل فيه القر�آن
ً
من الهدى والفرقان «البقرة  »185ومبا �أن
الفرقان جاء معطوف ًا على القر�آن ي�ستنتج �أن
الفرقان غري القر�آن ،وهو جزء من �أم الكتاب
«الر�سالة» و�أن��زل ون��زل يف رم�ضان .وهذا

اجلزء �أول ما �أنزل �إلى مو�سى عليه ال�سالم.
تعليقي� :شحرور يدعي ان اول من انزل عليه
الفرقان هو �سيدنا مو�سى ورب العزة �سبحانه
مل يذكر لنا انه �سبحانه انزل الفرقان على
�سيدنا مو�سى بل قال تعالى «و�إذ �آتينا» ..
ويدعي �أي�ضا انه نف�س الفرقان الذي نزل على
�سيدنا حممد قال تعالى :ب�سم الله الرحمن
الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده
ليكون للعاملني نذيرا « »1الفرقان.
ومن هنا جند ان �سيدنا مو�سى «اوتي الفرقان»
اما �سيدنا حممد «نزل عليه الفرقان» و�سنبني
الفرق ان �شاء الله.
ويف �سورة �آل عمران قال تعالى :نزل عليك
الكتاب باحلق م�صدقا ملا بني يديه و�أنزل
التوراة والإجنيل « »3من قبل هدى للنا�س و�أنزل
الفرقان  »4«..اي انزل على �سيدنا حممد.
يتبع

