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 )وإذ بوأنا إلبراهيم مكان البيت ألاّ تشرك بي شيئا 
وطهر بيتي للطائفني والقائمني والركع السجود... 

احلج: 26(
منذ أيام قليلة أصدر رئيس الوزراء اإلسرائيلي 
بنيام���ني نتنياهو قرارا بضم احلرم اإلبراهيمي في 
مدينة اخلليل الى قائمة املواقع األثرية في إسرائيل 
في جنوب الضفة الغربية احملتلة كما أعلن عن ضم 
»قبر راحيل« )مس���جد بالل بن رباح( والذي يقع 
على مدخل بيت حلم قرب القدس، وبعد ذلك القرار 
وقعت صدامات عنيفة بني الفلسطينيني واجلنود 
اإلسرائيليني في اخلليل )الضفة الغربية( في صباح 
الثن���ني 22 من فبراير املاضي، والس���ؤال هنا: أين 
الدعم الثقافي العربي ملا يحدث في فلسطني؟! أين 

أنتم يا وزراء الثقافة العربية من ذلك؟!
باألم���س القريب كانت الق���دس عاصمة الثقافة 
العربية لع���ام 2009، وكانت جميع الدول العربية 
في اجتماعاتها الثقافية تصرخ باسم الثقافة معلنة 
رفضها ما يحدث في فلسطني وانتهاك ثقافتها وفنونها 
وآثارها، وانتهى عام 2009 ورحلت عاصمة الثقافة 
عن القدس إلى دولة أخرى عربية ولم نسمع صدى 
األصوات جت���اه ما حدث من ه���ذا النضمام، هذه 
الصوات التي كنا نس���معها ف���ي العام املاضي عن 
كيفية إحياء التراث الثقافي في مدينة اخلليل، بل 
لم نقرأ أي بيان ثقافي يس���تنكر تلك الواقعة ممن 
كانوا ينادون بوقف الوحش���ية اإلس���رائيلية ضد 

الثقافة الفلسطينية. 
إن املش���كلة لن تقف عند هذا احلد فاملس���تقبل 
اإلسرائيلي ل نعلم ماذا يخفي لنا؟ الكل يعلم باملخطط 
الصهيوني، فهي دولة نش���أت على مبدأ وأس���اس 
واح���د وهو ان حدودها متتد من الفرات إلى النيل، 
ذلك هو التاريخ وتلك هي احلقائق، فكل مرة تقوم 
إسرائيل بغزو واحتالل رقعة من األراضي العربية 
ويك���ون مبدؤها أن هذه األراض���ي يرجع تاريخها 
لليه���ود وبالتالي فهي لها احلق فيها؟ عفوا، ما هذا 
املبدأ؟! ل أعلم أين املنظمات الثقافية من ذلك املخطط 
الصهيون���ي الذي يتحرك من خالل كلمة »آثار« بل 
أين منظمة اليونسكو من هذا الوضع املهني للثقافة 

واآلثار؟!
ف���ي كل يوم وفي كل فترة جند إس���رائيل تقوم 
بأكذوبة ثقافية أو أثرية لتثبت للعالم أن ذلك املوقع 
م���ن هذا البلد هو لها وفقا للتاريخ الذي ل نعلم ما 
مصدره وما حقائقه، فعلى سبيل املثال ل احلصر 
عندما أخذت إسرائيل تروج بالتصريحات اإلعالمية 
أن اليهود هم الذين قاموا ببناء األهرامات! الكارثة 
ليس���ت بالتصريحات بل بتصديق تلك األكاذيب، 
واخلوف من أن نس���مع غدا أنه���م يطالبون بجبل 
الطور في سيناء أو ينادون بأخذ مقام إبراهيم في 
مكة وهنا تكمن الكارثة، فإذا صمتنا اليوم فسوف 

نقبل ما يأتي لنا غدا. 
> > >

كلمة وم�ا تنرد: إلى كل مثقف ومؤرخ أن يرفض ما 
يحدث في احلرم اإلبراهيمي، ألن هذا يعد سلبا لتاريخ 
العرب والدول اإلسالمية، فإذا كان الصهاينة يتعاملون 
مع التاريخ والثقافة بهذا الشكل فإن للمسلمني احلق 

في املطالبة باألندلس منذ زمن بعيد. 
atach_hoty@hotmail.com

ولد النبي محمد صلى 
اهلل عليه وآله وسلم في 
ربيع األول )في 17 او 12 
على اختالف في ذلك( 
س���نة 53 قبل الهجرة، 
وقد كانت حياته ژ كلها 
جهادا وكفاحا من أجل 

نقلة نوعية في مسيرة البشرية بشيرا ونذيرا من 
قبل اهلل تعالى ومصداقا للرسل واألنبياء عليهم 
السالم من قبله، وهي مسيرة ناجحة واستطاع 
خاللها ژ ان ينقل البش���رية من عبادة األوثان 
ب���كل صورها وأنواعها الى عبادة الواحد القهار، 
وقد أوصى ژ ملا بعد حياته الشريفة القصيرة 
نسبيا الى التمسك بالثقلني، ولكن اختالف املسلمني 
أدى الى تأخر استكمال هذا املشروع الكوني في 
بعضه، ولكنه صائر إن شاء اهلل تعالى الى كامل 
األرض بالوعد اإللهي وبظهور بشارة النبي ژ 
بظهور حفيده املهدي املنتظر گ في آخر الزمان 
ليمأل األرض قسطا وعدل كما ملئت ظلما وجورا، 
مثلما نراها اآلن، فس���اد في األخالق فظهر زواج 
املثليني، واستباحة األموال والدماء حتى ظهرت 
رايات تدعي نصرتها لإلسالم وهي تكفر املسلمني 
وتزهو بالولوغ في دمائهم حتت مسمى اجلهاد 
والستش���هاد، ومتنع مآذن للمسلمني في بعض 
ديارهم بينما يلعنون الغرب عندما يعملون نفس 
الشيء، وينتهك املسجد األقصى واحلرم اإلبراهيمي 

على أيدي اليهود األوغاد.
الس���الم عليك يا نبي الرحمة، رحمة للعاملني 
قائد اخلير ومفتاح البركة، الناس يوم القيامة كل 
منهم ينادي نفسي. نفسي! إل أنت يا رسول اهلل 

تقول: أمتي.. أمتي! رزقنا 
اهلل ش���فاعتك وشرفنا 

بصحبتك.
ُول����د حفيد النبي ژ 
اإلمام جعف����ر بن محمد 
الصادق عليهما السالم 
في 17 من شهر ربيع األول 
)كذلك( س����نة 83 من الهجرة في املدينة املنورة، 
وكانت عامة املسلمني يرون انه گ سليل النبوة 
ورمز للمعارضة للظلم والطغيان، ولكن ذلك لم 
يعطله عن استكمال البناء اإلسالمي الصافي، لسيما 
في ميادين العلوم اإلسالمية كالتفسير واحلديث 
والعقيدة والفقه واألخ����الق والتفاعل احلضاري 
والثقافي بني الفكر اإلس����المي وثقافات الشعوب 
واألمم األخرى من خالل الفتوحات اإلسالمية فاشتغل 
املسلمون بعلوم الطب والفلك والكيمياء والفيزياء 
والرياضيات.. إلخ، ونشطت حركة الترجمة، وكان 
الس����تاذ في ذلك كله بال من����ازع هو اإلمام جعفر 
الصادق گ الذي ورث العلوم عن أجداده أهل بيت 
النبوة ومعدن الرسالة، وتخرج على يديه مئات من 
العلماء حتى روى النجاشي في رجاله في حديث 
»أدركت في هذا املسجد )مسجد الكوفة( تسعمائة 

شيخ كل يقول حدثني جعفر بن محمد«.
وكان اإلم���ام الصادق گ يس���تهدف حماية 
العقيدة من التيارات العقائدية الطارئة كالزندقة 
واإلحلاد واللغو، ونشر اإلسالم وتوسيع دائرة 
الفقه والتش���ريع وحفظ أصالتها، فالسالم على 
جعفر بن محمد وعل���ى آبائه الطاهرين وأبنائه 

املعصومني ورحمة اهلل وبركاته.
a.alsalleh@yahoo.com

إلى  مسكني من يوكل 
نفسه الضعيفة، ومسكني 
من يوكل إل���ى عبد آخر 
ليس أحس���ن حال منه، 
بل قد يكون أضعف منه، 
ولذا كان الرسول ژ يسأل 
اهلل أل يوكله إلى نفسه، 
ويقول »أصلح لي شأني 

كله، ول تكلني إلى نفسي طرفة عني«، ومع ذلك فكثير 
من الناس أبى إل أن يعلق قلبه بغير اهلل، )وما يؤمن 
أكثرهم باهلل إل وهم مشركون(، أول يعلم اإلنسان أنه 
إذا تعلق بشيء من دون اهلل تخلى اهلل عنه ووكله 

إلى ما تعلق به، »من تعلق بشيء وكل به«.
بعضهم تقلقه الرؤيا في املنام، ويسارع إلى إيجاد 
من يفسرها له، حتى أنه ليقطع الفيافي والقفار بحثا 
عن مفسري األحالم، ويتعلق قلبه بالرؤيا واحللم 
أكثر من تعلقه مبصرف األقدار واألحوال س���بحانه 
وتعالى، ويظن أن البلد واقف على تفسير ما رأى، 
ويحس���بها كرؤيا ملك مصر في البقرات والسنابل 
السبع، أو وحيا يجب تبليغه للناس، وما أدري ما 
الذي س���يحل بالعالم لو لم يجد تفسيرا، وما الذي 
سيضره لو أنه حني حتلم باحللم استعاذ باهلل من 
الشيطان الرجيم، ونفث على شماله ثالثا، والتفت 

عنها فإنها لن تضره.
والبعض اآلخر تعلق قلبه بالرقاة، وظن أن قوة 
مفع���ول الرقية على طول حلي���ة الراقي أو طراوة 
صوته بالقرآن، وكذلك هو اإلنس���ان يعشق املشقة 
والعس���ر، فكل مسلم ميكنه أن يرقي نفسه، بل هذا 
هو األفضل واألرجى في الش���فاء، ألن دعاء املريض 
احملتاج أقوى من دعاء من لم يعرف حقيقة املعاناة، 
)أمن يجيب املضطر إذا دعاه ويكشف السوء(، فكل 
مسلم يستطيع أن يقرأ القرآن، وكل مسلم ميكنه أن 
يقرأ األوراد النبوية والرقى الشرعية على نفسه وعلى 

أولده وعلى من يحب إذا 
ما اشتكى أحدهم من ألم، 
ول يحتاج أن يتكفف أيدي 
الرقاة واملشائخ أو يطرق 

أبواب املنازل واملساجد.
ه���ذه بع���ض الصور 
التي ابتليت بها الشريعة 
اإلس���المية م���ن بعض 
أتباعها اجلهال والغالة، فيجب حتذير املسلمني منها 
وتوعيتهم وتثقيفهم، فرقية املريض وتفسير الرؤى 
وإن كانا من الدين، إل أنهما سببان كسائر األسباب 
الشرعية والكونية، واألسباب يجب أل يبالغ فيها، 
ول يعلق القلب بها، وفي املقابل ل نقبل التش���كيك 
في شعيرة من الدين ثابتة ألجل شرذمة من الناس 
أس���اءت فهمها والعمل بها، فنبينا ژ فسر الرؤى 

ورقى املريض.
ومع هذا كله جند من يص���ر على الهمز واللمز 
والستهزاء بهاتني الشعيرتني اإلسالميتني العظيمتني 
بداعي حتذير الناس من اخلرافات واخلزعبالت، ويغفل 
عن التحذير من احلرام اخلالص البني، راح يحارب 
مفسري األحالم وترك الكهان والعرافني والسحرة 
يخرجون على صفحات اجلرائد وشاشات التلفاز، 
وراح يح���ارب الرقاة وت���رك القبوريني ودراويش 
الصوفي���ة يبيعون صكوك الغف���ران، وصار كثير 
من هؤلء املنكرين كث���رة ترداد الناس على بيوت 
الرقاة الشرعيني وبرامج تفسير األحالم كحال ذاك 
الرجل الذي زنى بجارية فأحبلها فقالوا له: يا عدو 
اهلل هال إذا ابتليت بفاحش���ة عزلت؟ قال بلغني أن 
العزل مكروه، أو كحال أهل العراق قتلوا احلس���ني 
وراحوا يس���ألون عن دم البعوض في احلج، فأي 
أولويات وأي بطيخ عن���د التيار الليبرالي املتفتح 

والعقالني زعما؟!
dhari0395@hotmail.com

مولد الصادقين

عبدالهادي الصالح

م. 36

المفسر والكاهن.. 
والراقي والقبوري

م.ضاري المطيري

رياح التفاؤل

الحرم اإلبراهيمي.. وماذا بعده؟

د. نرمين يوسف الحوطي

محلك سر

قادتني الصدفة بدعوة من صديقة عزيزة علياّ ملش���اهدة 
فيلم هندي، وذهبت وفي عقلي تصورات كثيرة، ولكن فاجأني 
الفيلم وكيفية املعاجلة، انها دعوة عاجلة للجميع ملشاهدة هذا 
الفيلم، ليعرف املسلمون كيف طبق هذا الهندي املسلم قواعد 

السالم في احملبة والخاء والتعاون مع اآلخرين.
رغم إطار الشخصية الذي وضع فيه إل أنه أثبت انه اذكى 
من اآلخرين، ايضا كل كلمة في مكانها كل تصرف هو اش���ارة 
اعالمية للعالم عن سماحة ديننا، كل كلمة ينطقها هي فضائية 
اعالمية موجهة وليس���ت مدفوعة الثمن، وليس���ت مأجورة، 
وليست قناة للتفرقة وبث الفرقة بني املواطنني في بلد صغير 
مثل الكويت انتصر مبحبة ابنائه له وتالحمهم، والتفاعل مع 
مش���اكله وحلها وليس بالتخطيط لالختالف واخلالف حتت 
حجة الدميوقراطية وليس ببث الفتنة، نحن جميعا نتبجح 

بأننا مسلمون.
د بتصرفاته ورسالته كل تعاليم السالم فأحب  »خان« جساّ
وس���اعد، وتعاون مع الصغير والكبي���ر دون النظر للون او 
جنس���ية او دين فلم يكن عبدالرحمن السميط، الرجل الذي 
ذرع افريقيا ش���رقا وغربا ينظر للون او دين من يس���اعدهم 
امنا احبهم وس���اعدهم فأحبوه فنش���ر حب الس���الم في كل 
مكان، لقد آن األوان لنجد املسلم صورة رائعة لدينه في نشر 
البتسامة والفرح والسعادة في كل مكان، »فتبسمك في وجه 

اخيك صدقة«.
»اسمي خان ولس���ت ارهابيا« رسالة من كل املسلمني الى 
العالم، لظهار صورة املس���لم عقيدة وعمال وتصرفا، بعد ان 
قامت شرذمة من القتلة بجز رقاب الناس كالنعاج امام التلفاز 
وخلفيته���م اهلل اكبر ول اله إل اهلل وعلي جباههم ش���ريط 
يضيء »ل إله إل اهلل« واهلل بريء منهم فمن قتل نفسا بغير 

حق كمن قتل الناس جميعا.
آن األوان لتعديل الصورة لنفسنا امام العالم ليس دفاعا 
فقط وامنا تعديال لصورة نحن تأخرنا في تعديلها ووضعها في 
اطارها الصحيح، نستثمر هنا وهناك وتأتينا الموال، وشكرا 

لدولة المارات ملساعدتها في متويل هذا الفيلم.
وألسرة الفيلم جميعا نقول، شكرا هكذا تكون العمال الفنية 
وهكذا تكون الرسالة العالمية املوجهة بشكل غير مباشر رسالة 

مغلفة بالحداث والواقعية والصدق واحملبة والعمل.

أحتدى وزير الصحة د.هالل الس���اير رجل العلم وس���يد 
اإلدارة وملك التصريحات املطمئنة، أن يجيب على الس���ؤال 
اآلتي: »أين تذهب ال� 50 دينارا التي يدفعها كل وافد كرس���م 

للتأمني الصحي؟«.
سأجيب الوزير وأكفيه عناء نصف اإلجابة وأترك له وجلهابذة 
وزارته اإلجاب���ة عن النصف اآلخر، اإلجابة التي س���أوردها 
لت من الوافدين منذ العام  تخص ماليني الدنانير الت���ي ُحصاّ
1999 وحتى اليوم، والتي ل يعرف أين ذهبت، بل إن أحدا في 
وزارة الصحة بأكملها ل يعرف أين ذهبت ول كيف صرفت ول 
م���ن حصلها ول كيفية حتصيلها ول حتى آلية صرفها نظير 
اخلدمات التي تقدم على أساس التأمني، أعني أن أحدا ل يعرف 

الصورة الكاملة لدورة دخول وخروج هذه املاليني.
لدينا مليونا وافد في الكويت واجلميع ووفق قانون التأمني 
الصحي للوافدين الذي مت إقراره 1999 يجبر كل شخص على 
دفع ما متوسطه 50 دينارا كل عام كرسم تأمني صحي، ونحن 
نتحدث سنويا عن 100مليون دينار يتم حتصيلها من الخوة 
الوافدين، مبعنى أنه ومنذ ب���دء العمل بالقانون مت حتصيل 

مليار دينار كويتي.
ه���ل ميكن ألحد ف���ي وزارة الصحة أن يجي���ب: أين ذهب 

املليار دينار؟
ل أقول ماذا فعلتم بهذا املليار دينار، ولكن أقول هل تعرفون 

أين ذهب هذا املليار؟ 
سأكمل بقية نصف إجابتي التي أتبرع بها، هذا املليار دينار 
وال���ذي كان ميكن أن يبني 10 مستش���فيات في جميع أنحاء 
البلد، ل أحد يعرف أين ذهب ول توجد إدارة واحدة في وزارة 
الصحة »الطويلة العريضة« متلك وثائق الطالع على س���ير 
دخول وخروج وإدارة ه���ذا املبلغ الضخم واملخيف، والدليل 
أن وزارة الصحة بدأت تشكل فريقا أمنيا للتحقيق في ضياع 
ماليني من أموال التأمني الصحي واستعانت برجال أمن ملعرفة 

أين ضاعت تلك املاليني.
ورغم هذه الكارثة الضبابية التي تلف مصير املليار الصحي 
يخرج علينا قياديو الصحة وحتديدا طويل العمر وكيلها ويقول 
وبكل ثقة: »نبحث تطبي���ق التأمني الصحي على املواطنني«، 
وأما وزيرها الس���اير فيقول: »تطبيق قانون التأمني الصحي 

على املواطنني وهذا ما نعتبره حتديا لوزارتنا«.
يا سيدي الفاضل 10 سنوات وأنتم تتقاضون ال� 50 دينارا 
سنويا من كل وافد ول تعرفون مصير هذه األموال احملصلة، 
لقد س���ألت في وزارتكم ولم أجد ش���خصا واحدا يعرف أين 
تذهب املاليني التي يتم حتصيلها س���نويا من رسوم التأمني 
الصح���ي، األغرب من هذا كله أنكم تأخذون تأمينا صحيا من 
الوافدين ومع هذا تتقاضون دينارا نظير كل زيارة للمستوصف 
ودينارين للمستش���فى و50 لألشعة و120 للسونار، فلم إذن 
تأخذون اخلمسني دينارا إذا كنتم أصال تتقاضون ما يفترض 

أن يكون قد دفع مقابله »تأمني صحي«؟ 
وبيت ش���عر زيادة لكم ولوزارتكم: لم يتم حتصيل دينار 
واحد من أي من شركات التأمني وكل ما فعله التأمني الصحي 
هو أنه قام بتنشيط قطاع التأمني في البلد أما القطاع الصحي 

فمن سيئ إلى أسوأ... واهلل يعز احلكومة.
Waha2waha@hotmail.com

أين ذهب المليار دينار
يا وزير الصحة؟

ذعار الرشيدي
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»اسمي خان ولست إرهابيًا« 
فيلم يستحق المشاهدة

كاملة سالم العياد

حديث اليوم


