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لعمري لقد عمرت في الدهر برهة
ودانت لي الدنيا بوقع البواتر
هذا البيت من�سوب �إل��ى اخلليفة الأموي
الأول معاوية بن �أبي �سفيان «�صخر» بن
حرب بن �أمية بن عبد �شم�س بن عبدمناف،
فذكر ب�سند مت�صل �أن معاوية ملا احت�رض
جعل يقول:
لعمري لقد عمرت يف الدهر برهة
ودانت يل الدنيا بوقع البواتر
و�أعطيت جم املال واحللم والنهى
ويل �سلمت كل امللوك اجلبابر
ف�أ�ضحى الذي قد كان مما ي�رسين
كحكم م�ضى يف املزمنات الغوابر
فياليتني مل �أغن يف امللك �ساعة
ومل �أ�سع يف لذات عي�ش نوا�رض
وكنت كذي طمرين عا�ش ببلغة
فلم يك حتى زار �ضيق املقابر
ومعاوية يعد من �أ�صحاب النبي �صلى الله
عليه و�سلم و�أح��د كتاب الوحي ومولده
مكة املكرمة وكان ا�سالمه قبل الفتح اال
انه كتم ا�سالمه خوفا من ابيه ،وقد حكم
ال�شام �أربعني �سنة ،ع�رشين �سنة واليا
عليها وع�رشين �سنة خليفة ،اما �أمه فهي
هند بنت عتبة بن ربيعة ،ذكر ابن �أبي
الدنيا وغريه �أن معاوية كان طويال ابي�ض
جميال كما كان �سخيا ،وا�سع احللم حكيما
يعد من دهاة العرب وكان عمر بن اخلطاب
�إذا ر�آه قال :هذا ك�رسى العرب ،ومعاوية
�أول من جعل اخلالفة ملكا و�أول ملك يف
الإ�سالم و�أول من �سن والي��ة العهد حيث
عهد باخلالفة البنه يزيد ،كما �أنه �أول من
اتخذ حاجبا و�أول من اتخذ احلر�س وكان
معاوية م�رضب املثل يف احللم وال�سيا�سة
وعليه دار املثل ب�شعرة معاوية ،وله
�أول��ي��ات �أخ��رى منها :ان��ه �أول من خطب
النا�س قاعدا و�أول من �أحدث اخلطبة قبل
�صالة العيد و�أول من �أحدث الأذان يف العيد
و�أول من و�ضع الربيد و�أول من اتخذ
اخل�صيان خلدمته ،وكان معاوية �شاعرا
وابنه يزيد �أ�شعر منه ،وقد �أو�صى معاوية
ابنه يزيد بح�سب الطربي وغريه فقال له:
انظر �أهل احلجاز ف�إنهم �أ�صلك ف�أكرم من
قدم عليك منهم وتعهد من غاب وانظر اهل
العراق ف�إن �س�ألوك �أن تعزل عنهم كل يوم
عامال فافعل ف�إن عزل عامل احب ايل من
�أن ت�شهر عليك مئة �ألف �سيف ،ويف نهاية
و�صيته قال :لقد كفيتك احلل والرتحال
ومهدت لك الأمور ،و�إين ل�ست �أخاف عليك
�أحد ًا من قري�ش اال ثالثة :ح�سني بن علي
وعبدالله بن عمر وعبدالله بن الزبري
ف�أما ابن عمر فقد وقذه الدين و�أما ح�سني
ف�إن له رحما ما�سة وحقا عظيما وقرابة
من ر�سول الله �صلى الله عليه و�سلم و�إن
�أهل العراق لي�س بتاركوه حتى يخرجوه
ف�إن قدرت عليه فا�صفح عنه ف�إين لو كنت
�صاحبه لعفوت عنه ،و�أما ابن الزبري ف�إنه
خب �ضب ف�إذا �شخ�ص لك فالبد له اال �أن
يلتم�س منك �صلحا ف��إن فعل فاقبل منه
واحقن دماء قومك ما ا�ستطعت« ،انتهى»
وهذه الو�صية تظهر كفاية معاوية وح�سن
�سيا�سته ونظره يف ام��ور مل حت��دث بعد
حدثت بعد وفاته ،تويف معاوية بدم�شق
�سنة �ستني من الهجرة .ودمتم �ساملني.

هواتف القيادات اإلدارية
معظم �أرقام اخلطوط والهواتف الأر�ضية ملكاتب
�أغلب معايل الوزراء والوكالء والقيادات الإدارية
العليا باجلهاز احلكومي ،بالرغم من كرثتها،
�أ�صبحت عدمية اجل��دوى حيث ان املواطن يت�صل
بهذه الأرقام عدة مرات ولكن ال حياة ملن تنادي!!
و�أ�صبح التلفون النقال هو و�سيلة االت�صال الوحيدة
بني املواطن وامل�س�ؤولني احلكوميني! حيث ان
معظم كبار امل�س�ؤولني يف اجلهاز احلكومي ينجزون
�أعمالهم من خالل الهواتف النقالة.
ويف حالة طلب املواطن من �إدارة مكتب امل�س�ؤول
احلكومي رقم الهاتف النقال للم�س�ؤول تكون الإجابة
بالرف�ض!! واذا كنت حمظوظ ًا ولديك رقم الهاتف
النقال للم�س�ؤول احلكومي ف�إنه يكون يف �أغلب
الأحوال م�شغوال �أو مغلق ًا �أو يتم جتاهل االت�صال!
وهذه ق�ضية �سيتم مناق�شتها يف مقال منف�صل!!
�أ�ضف �إلى ذلك �أن عدد خطوط الفاك�سات يف مكاتب
كبار امل�س�ؤولني والتي يف �أغلب الأحوال تكون
عاطلة �أو بدون �صيانة دورية حيث قل ا�ستخدامها
مع ظهور و�سائل التوا�صل االجتماعي احلديثة!
كذلك ف ��إن معظم ال��ب��داالت ل��ل��وزارات والهيئات
وامل�ؤ�س�سات احلكومية غري فاعلة وغالب ًا بالرغم
من حتديث البع�ض منها ب�سبب االنتقال ملقار
وعناوين جديدة �إال �أن كفاءة �أغلب العاملني على
هذه البداالت �ضعيفة ومتدنية!

قواسم لفظية

ل��ذا فهناك كلفة وف��ات��ورة مالية �سنوية عالية
تتكبدها معظم وزارات الدولة وهيئاتها ب�سبب �رشاء
و�صيانة الفاك�سات والهواتف الأر�ضية بدون فائدة
�أو جدوى!!
لذا اقرتح �أن يتم اال�ستعا�ضة عن اخلطوط الأر�ضية
والفاك�سات ب�أ�ساليب ات�صال وتوا�صل حديثة مثل
الإمييل والوات�ساب ويكون ذلك مراقب ًا ومتابع ًا
خالل فرتات العمل الر�سمي بحيث ي�ستطيع املواطن
يف حالة عدم ا�ستطاعته التوا�صل مع امل�س�ؤول �أن
يرتك ر�سالة ن�صية � messageأو ر�سالة �صوتية
 voiceيو�ضح فيها غر�ض االت�صال،على �أن تقوم
�إدارة مكتب امل�س�ؤول مبتابعة الطلب والرد على
املواطن.
وال �أخفيكم �رس ًا ب��أن �أغلب املوظفني يف الق�سم
الواحد يف كثري من وزارات الدولة وهيئاتها ال
يعرفون �أرقام الهواتف الداخلية اخلا�صة بزمالئهم
بنف�س الق�سم �أما �أرقام الهواتف اخلارجية و�أرقام
الإدارات فحدث وال حرج!!
�أمتنى �أن يعطف كبار امل�س�ؤولني على املواطنني
ويتم االهتمام بعملية التوا�صل مع عموم املواطنني
وحتديث �شبكة االت�صاالت الداخلية وتدريب وتنمية
قدرات العاملني يف جماالت االت�صال والتوا�صل مع
اجلمهور.
ودمتم �ساملني.

ومجازات

القول باملرتادف اللفظي �أو امل�شرتك اللفظي،
مذهب كثري من �أ�صحاب اللغة والأدب ،لكن
املحقق �آية الله ال�شيخ حممد �صادق الكربا�سي
كما ي�ؤكد الدكتور عبد العزيز �شبني يف م�ؤلفه
اجلديد ،ال يرى ما يرون ،فما يراه البع�ض
مرتادفا �إمنا هو من املجاز اللفظي املتحد
مبنى واملنف�صل معنى ،وقد:
(تو�صلَ من خالل
َّ
درا�سته جلذور اللغة العرب ّية �أن ُ
املفر َدةَ فيها
مَ ْ
ل تو�ضع �إ َّال ملعنًى واح��د ،وال �سبيل �إلى
�سواء بد�أ
�ضعت لأكرث من مغزً ى
القول ب� َّأنها ُو
ْ
ً
من
هذا الو�ضع من عمل الإن�سان� ،أو �أنه بد�أ ْ
�أعالم الأ�شياء ،فعلى الأول –كما يرى– يكون
الفعلُ
ُ
الو�ض ُع ،ال
حيث
م�صدرا لال�شتقاق من
ْ
ً
ُ
يقوم
و�شاهده يف ذلك قوله:
ال�ص ُف،
من
ُ
ُ
حيث رَّ ْ
في ُّ
منه املفتاح ،الذي
الباب
بفتح
املرء
�شتق ُ
ُ
ُ
اال�سم ال � َّدالُ على
يكون
وقد
هو �آلةُ الفتح،
ُ
ْ
ُ
َّ
ال�شيء م�صدر اال�شتقاق ال ُلّغوي يف الو�ضع
ال�ص ِف ،كالأ�سد ُي ُّ
�شتق منه الفعلُ ت� َّأ�س َد،
دون رَّ
ويراه راجع ًا �إلى طبيعة الو�ضع وظروفه ،وهو
َ
يخ�ض ُع حلاجة الإن�سان �إلى حتديد ما
يف نظره
الرموزِ  ،التي ا�صطُ لح عليها
يتعامل معه من ُّ
بالأ�سماء والأفعال واحلروف).
وللوقوف �أك�ثر على التمايز القائم بني
امل�����ش�ترك ال��ل��ف��ظ��ي وامل���ج���از اللفظي،
وعلى ر�أي املحقق الكربا�سي م��ن خالل
ا�ستعرا�ض عدد من م�ؤلفاته يف اللغة والأدب
والعرو�ض ،وبيان مناذج من الق�صائد يف
هذا احلقل ،ف�إن الدكتور �شبني ا�ستهل كتابه
مبقدمة �أدبية جميلة لي�رسي بنا يف هد�أة
الأدب �إلى «متهيد» �أبان فيه «معنى اخلال»
مو�ضوع الكتاب ،وا�ستو�ضح من ب�صي�ص
�ضوئها «تعريف القافية» ومن �صخرتها
عرج على «تعريف ال�شعر» ليدخل منه �إلى
ف�ضاء اال�شرتاك اللفظي يف الق�صيدة العربية
ومثالها «كلمة اخلال يف ال�شعر اجلاهلي»،
وبعدها ي�سبح يف ف�ضاءات الأدب ليك�شف لنا
يف �سماء الف�صل الأول عن «نظرة العالمة
الكربا�سي �إلى اخلاليات» ،و «كلمة اخلال
يف قوايف ال�شعراء» ،وينتقل يف براق �أدبه
الى الف�صل الثاين مظهرا لنا «�أ�رضاب اخلال
يف ق��وايف ال�شعراء» ،والأ��ضراب هو جمع
ال�رضب وهو امل�شابه من النوع �أو ال�صنف
�أو الهيئة ،ومن حيث بد�أ امل�ؤلف عروجه
يهبط �إلى «اخلامتة».
كانت بداية انطالق فكرة هذا الكتاب �صدور
اجلزء الأول من ديوان القرن الثاين ع�رش �سنة
2009م مل�ؤلفه املو�سوعي املحقق ال�شيخ
حممد �صادق الكربا�سي ،وهو �أح��د �أجزاء
دائ��رة املعارف احل�سينية التي تربو على
الت�سعمائة جملد �صدر منها حتى يومنا هذا
مهد لهذا الديوان باحلديث
 125جملدا ،وفيه ّ
عن الإب��داع الأدب��ي �شعراء هذا القرن الذين
نظموا يف النه�ضة احل�سينية ويف غريها ،ومن
ذلك الق�صيدة اخلالية و�أمثالها و�أ�رضابها
فعرج على الأديب واملحقق ال�شيخ
و�أ�شباههاّ ،
�سليمان بن عبد الله املاحوزي البحراين
املتوفى �سنة 1121هـ الذي �أبدع يف ق�صيدته
اخلالية وعليه �سار ال�شعراء الناطقون باللغة
العربية من كل حدب و�صوب ،حيث يقول من
بحر الطويل:
عالم �سقى خ َّديكَ من جفنك اخلالُ
َ
ِ
الح لك اخلالُ
� ِأم ْن
ربوات ال َّد ِّو َ
َ
ُ
إميا�ض َم ْب َ�س ٍم
الطرف �
أ�سهر منك
و� َ
النّورِ ِّي � ْأم �أَ ْو َم َ
�ض اخلالُ
ِم َن ال َّد ْو َر ِة ُ
الو ْج َد منك �أم
ون�رش اخلزامى نَ َّب َه َ
ِم َن ُّ
فاح ال َب َنف َْ�س ُج واخلالُ
ال�ش َّكرِ ي َ

نقطة ضوء
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النقل والندب ...إلى متى؟
منذ �سنوات طويلة الى يومنا هذا والوزارات
والدوائر احلكومية تقوم بوقف النقل والندب
للموظفني بناء على قرار ديوان اخلدمة.
هناك بع�ض القرارات ا لإدارية تكون م�سلطة
على املوظفني ،وقد تطرقنا لهذا املو�ضوع
يف مقاالت �سابقة ،لكن يف بع�ض ا لأحيان
يكون هناك نقل وندب وعلي نطاق �ضيق.
ي�ستغرب املواطن ملاذا وقف الندب والنقل
بني اجلهات احلكومية وجعله �سيف ًا م�سلط ًا على
املوظفني ،يف املقابل بع�ض اجلهات احلكومية
النقل والندب فيها م�ستمر؟
�إن ا�ستمرار ال��ق��رار يعني جتميد وتعطيل
طاقات وكفاءات وطنية يف عدد من الوزارات
وحرمان وزارات �أخرى بحاجة �إلى مثل هذه
الكفاءات من اال�ستفادة منها ،يف ظل معاناة
قطاعات من نق�ص يف بع�ض التخ�ص�صات ،بينما
يوجد فائ�ض من هذه التخ�ص�صات يف قطاعات
�أخرى.
ان ا�ستمرار قرار وقف النقل والندب للموظفني
بني ال��وزارات والهيئات واجلهات احلكومية
يتنافى مع �أب�سط حقوق موظفي الدولة يف
الرغبة باالنتقال من جهة �إلى �أخرى ،وكذلك

تناقضات

يحد من طموحاتهم ورغباتهم يف تغيري طبيعة
العمل وال�سعي نحو حتقيق �أنف�سهم يف مواقع
وظيفية مغايرة.،
ان مثل ه��ذا ال��ق��رار ل�سنوات طويلة ي�ؤدي
بطبيعة احلال �إلى جمود وظيفي ويعاك�س
ت��وج��ه��ات ال��دول��ة ن��ح��و ت��ع��زي��ز التنمية
ال��ب����شري��ة ،وي�����ش��ي��ع ح��ال��ة م��ن االح��ب��اط
بني موظفي ال��دول��ة وميثل اه���دار ًا للرثوة
الب�رشية ،فيجب اجراء م�سح �شامل خلارطة
القوى العاملة الوطنية بالقطاع احلكومي
للوقوف على مكامن النق�ص والفائ�ض يف
خمتلف اجلهات احلكومية وحتديد نوعيات
التخ�ص�صات بهذا ال�ش�أن من �أجل اعادة توزيع
الكفاءات الوطنية ،مبا ي�ضمن ح�سن ا�ستغالل
تلك الطاقات بد ًال من اهدارها وجتميدها،
ال�س�ؤال املهم جد ًا :ملاذا وقف الندب والنقل
بني اجلهات احلكومية وجعله �سيف ًا م�سلط ًا
على املوظفني املواطنني؟.
ختام ًا الد�ستور الكويتي اعطى الكويتيني
احلرية والعدالة االجتماعية وتطبيق القانون
على اجلميع �سوا�سية من دون �أي ا�ستثناء..
ودمتم.

مالحظة

هبة اهلل الذهبي

فراس الحمداني
Firashamdani57@yahoo.com

نساء الهثات

ن�ساء الهثات يف عامل التحدي واالنهيار
االقت�صادي ،ي�سعني لبناء جمتمعهن على
�أنقا�ض الرجل املعا�رص ,فال ينفك اخلط
البياين لن�سخ من الرجال بالنزول �إلى
الهاوية يف التكرار بكل وجوهه ,ويف
كل ثانية متر يف دقات �ساعاتنا تتحرك
امر�أة نحو تغيري حياة نظريها ,ونكاد
نرى �أن الرجال يحتطبون والن�ساء ت�رضم
ال��ن��ار ,يخططون للحروب والن�ساء
ت�رصف �أموال البنوك.
وعلى قيد االنحراف والتحر�ش اجلن�سي
ب��ال��رج��ال ال ت����زال عملية انعا�ش
جمتمعاتنا جارية ,فلي�ست كل الزوابع
مدمرة فبع�ضها يحمل ال�سالم بيننا
كابت�سامة بائعة ال��ورد يف الطرقات,
بي َد �أن للأقدار �سلطة علينا مذعنني �أو
الهثني ,تلك اليد العليا تو�شك �أن ت�ضع
حد ًا لكل معاين الرجولة املطلقة ,لي�س
ذلك انتقا�ص ًا من جمال الأنثى ,ولكن
يبدو �أن خل ً
ال يف الأدوار قد حدث لكال
الطرفني �إن طغى �أحدهما انطف�أ الآخر.
ه��ل نحن ال��ي��وم بحاجة للتعددية
يف ح��ي��اة ال��رج��ل ل��ت��ت��وازن الطبيعة
الب�رشية ,وتنخرط املر�أة مع حليفتها
يف قلب الرجل ال��ذي لن يتحمل �أكرث

من ث�لاث ,فرمبا �سيحرتق قلبه �أو ال
يحرتق ،بع�ض التجارب �أثبتت احرتاقه
يف بوتقة الأدي����ان ,ل��ت�تردى �أخالقه
املادية والروحية من�صهر ًا يف ن�ساء
الهثات نحو املال واجلن�س والعبث يف
جمتمعاتنا.
بع�ض ال��ن�����س��اء تهيمن ع��ل��ى عقل
الرجل بن�سيج من �أنثى كاذبة بوجه
ع��ن��ك��ب��وت , و�أخ��ري��ات ت��ت��دف��ق يف
�رشيانه الأبهر لتمت�ص دمه كحيوان
خرايف ,وبع�ضهن ���س��ارح��ات كلما
ك�شرّ ن عن �أنيابهن حلق بهن الرجل
كالذئاب ,ما �أكرث ما ت�شبه حيواتنا
ح��رك��ات احل��ي��وان وان��ب��ع��اث��ات��ه يف
عاملنا الروحي ,ولكن �أين املالئكة
مت�شي ،م�ضحك �إن �صنفنا الأنثى
فيهن ،فالقيود التي بيديها حرفتها
ع��ن امل��ع��ن��ى احلقيقي للأنثى ,فال
توجد �أنثى من دون رجل وال رجل من
دون �أنثى ,ويبقى اجتماع املالئكة
مع بع�ضها ا�ستحالة ،فلما نتذمر من
طبائع ال�شيطان واختالطه مع املالئكة
ليتكون الإن�����س��ان ف�لا نحن هنا وال
هناك ,وال�رصاع م�ستمر على عر�ش
الإن�سانية ,والرجل يحب الالهثات.

أسرار خطيرة عن مشعان الجبوري «»3-1

مازالت احلقبة املا�ضية من حكم �صدام ح�سني مليئة
بالأ�رسار ويكاد يكون تاريخ تلك الفرتة يحوي الكثري
من امللفات ال�رسية التي مل يطلع عليها النا�س حتى
�إن ن�رش البع�ض منها بعد �سقوط النظام عام 2003
ولكن التي مل تن�رش مل ت�صدق لفظاعتها وهولها.
ولعل اخطر تلك امللفات الغريبة وغري املنطقية
تتمثل يف هروب ح�سني كامل �إلى الأردن مع بنات
الرئي�س وعودته فج�أة ليلقى حتفه بطريقة درامية
مازالت تثري الت�سا�ؤالت ولعل هناك من يعتقد �أن
مفتاح لغز هذه الق�صة مازال بيد النائب املرفوعة
عنه احل�صانة العائد الى اح�ضان العملية ال�سيا�سية،
وهو م�شعان �ضامن ركا�ض اجلبوري.
«يف منت�صف ال�سبعينات كان هناك �شخ�ص ا�سمر
اللون نحيف القوى ال يزيد وزنه على  40كيلوغراما
يرتدي الد�شدا�شة البي�ضاء والتي �أ�صبحت قريبة
لل�صفراء م��ن ك�ثر اال�ستعمال وينتعل ح��ذاء من
النايلون تنبعث منه رائحة كريهة تقتل حتى
احل�رشات والفئران وهذا اليتيم امل�رشد ظهر ذات يوم
يف و�سط جامعي يدعي انه ميار�س العمل ال�صحايف
وحني طردوه ا�ستقر يف احد الأق�سام الداخلية يف
جممع الباب املعظم فقد عطف عليه احدهم و�أ�سكنه
معهم» ،مبينا ان «املفاج�أة ان هذا امل�رشد جاء ذات
يوم وهو يقود �سيارة نوع الدا ويف جيبه  1000دينار
وورقة �صغرية منقو�شة بالقلم الأخ�رض وموقعة من
نائب رئي�س جمل�س قيادة الثورة �صدام ح�سني �آنذاك
وهي معنونة �إلى الرفيق نا�صيف عواد رئي�س حترير

جريدة الثورة لإيجاد وظيفة للمواطن م�شعان ركا�ض
وفعال مت تعيينه يف جريدة الثورة رغم انه ال ميتلك
�شهادة املتو�سطة وطلب نا�صيف من بع�ض املحررين
الإ�رشاف على تدريبه وهم ريا�ض �شابا رئي�س ق�سم
التحقيقات وجميل روفائيل وك��ان الأخ�ير يحول
ما يريد ان يقوله �إلى حتقيقات وموا�ضيع جلهله
ب�أ�رسار الكتابة».
ان «م�شعان اثار خالل فرتته الق�صرية يف جريدة
ال��ث��ورة ال��ع��دي��د م��ن امل�شاكل م��ع ال�صحافيني
والعاملني وو�صلت العديد من ال�شكاوى عن ابتزازه
لبع�ض املواطنني والن�ساء خا�صة ،فقد جمع ذات
مرة جمموعة �أ�ضابري من طالبات ووعدهن بالقبول
يف الكليات وابتزهن ا�شد االبتزاز ولكنهن �صدمن
بهذه الوعود الكثرية وطرقن باب رئي�س التحرير،
حتى �إن بع�ض املحررين عربوا عن احتجاجهم �أمام
نا�صيف ع��واد على �سلوكيات هذا الركا�ض الذي
يحاول �أن يتكلم باللهجة التكريتية» ،مو�ضحا ان
«رئي�س التحرير اعلن �رصاحة ان هذا ال�شخ�ص �أر�سل
من قبل ال�سيد النائب ولكن ال يرتبط معه ب�أي عالقة
�سواء كانت ع�شائرية �أو عائلية و�إمنا ال�سبب انه
تو�سل بال�سيد النائب وبكى بني يديه و�شكا حاله ب�أن
والده قد تطوع مع فر�سان الع�شائر مل�ساندة اجلي�ش
العراقي يف ال�سيطرة على احلدود مع كرد�ستان وقتل
هناك «احلقيقة ان والده كان مهربا وقتل هناك»،
فحن �صدام عليه ومنحه  1000دينار و�أعطاه �سيارة
وق�صا�صة من الورق لتعيينه بجريدة الثورة».

