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حتية تقدير لسيدي صاحب السمو أمير البالد املفدى وللسلطتني التنفيذية 
والتشريعية الهتمامهم ومتابعتهم أبناء وبنات الديرة الذين شاركوا اخوانهم 
من اجلنسيات األخرى العمل اإلنساني واخليري ليجسدوا بهذه الوقفة التضامن 
احلقيقي للدفاع عن املبادئ اإلنسانية السامية التي حترص عليها الكويت أميرا 
وحكومة وشعبا جتاه القضايا العادلة، سواء أكانت عربية أم إسالمية أم دولية 
ومساندتها الفعلية لنصرة احلق وخدمة اإلنسانية ولالستقبال الرسمي والشعبي 
الذي كان على رأس���ه سمو رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس األمة ألبناء 
الكويت وجمال املنظر بالنقل املباش���ر ونزولهم من الطائرة األميرية اخلاصة 
جعل عند البعض حلما يريد تكراره وآخرون رأوا في هذا املشهد مبالغة زائدة 
وتعليقهم بأن املجموعة لم تأت منتصرة من حرب لتجعل احلكومة تستنفر لهذا 
االستقبال، واحتراما للرأيني وابتعادا عن احلسد وعن حلم املجازفة نتمنى من 
احلكومة أال تسمح بتكرار هذا احلدث حفاظا على سالمة أبنائنا وعدم انشغال 
بال األهالي عليهم بعد ان حفظهم رب العاملني هذه املرة ولكن في املرات القادمة 
ال نعلم ما هو في علم الغيب وهي املواجهة مع الكيان الصهيوني، وعمال بقوله 
تعالى: )وال تلقوا بأيديكم الى التهلكة(، فاملساعدات ونقل اخلير له ألف طريقة، 

فال مجازفة مطلوبة وال سماع التعليقات مرغوب.

القضايا

تعج محاكمنا بكم هائل من قضايا املرئي واملسموع، وذلك بسبب ما يسطره 
البعض من الكّتاب وضيوف البرامج احلوارية على الشاشة الفضية من عبارات 

ال حياء فيها لزمالئهم باملهنة وملسؤولني في الدولة.
وال يختلف اثنان على النقد اذا كان بناء لتقومي االعوجاج ومحاربة الفساد 
وكل ما من ش���أنه حتقيق املصلح���ة العامة للوطن، ولكن ان يتم اس���تغالل 
هذا األمر بالتعرض لألفراد بعبارات من ش���أنها املس���اس بسمعتهم وكرامتهم 
والتش���هير بهم، فهو املرفوض وهو الذي دفع بالكثيرين القتصاص حقوقهم 

عن طريق القضاء.
لذا نأمل من جميع االخوة الكتاب واألفاضل النواب ومقدمي البرامج التلفزيونية 
االبتعاد عن اإلثارة املقصودة باس���تخدام املفردات اخلارجة عن اآلداب العامة 
وعدم التعرض ال���ى كرامة املواطنني، تخفيفا عن القضاة من تلك النوعية من 
الدعاوى التي كثرت في هذه األيام، فيكفي ملفات القضايا العالقة والتي تنتظر 
دورها لدى احملاكم الكويتية، فرحمة بقضاتنا الذين هم في حاجة للوقت للنظر 

في قضايا أهم والفصل بها.

صالة التزلج

لم أش���اهد صالة التزلج اال مرة واحدة منذ انشائها، وتقتصر مشاهدتي لها 
أحيانا من خالل شاش���ة التلفزيون عند نقل أنشطة مهرجان هال فبراير، وما 
صاحب ذلك من جتهيز وإعداد يعتمد على التكنولوجيا الرقمية مبا تضفيه من 
أضواء وفالشات وخدع بصرية وحركة كاميرات سريعة في جميع االجتاهات، 
األمر الذي يخيل للمتابع ان تلك الصالة صرح معماري ال يس���تهان به، اال ان 
مشاهدتي لها على الطبيعة االسبوع املاضي والروائح الكريهة التي تستقبلك 
منذ دخولك الصالة جعلني آس���ف كثيرا على السماح بإقامة احلفالت الوطنية 
على مثل هذه الصالة املتواضعة جدا، فهي ال تنفع اال ان تكون صالة لعب على 

اجلليد فقط ال ان نستقبل بها كبار الضيوف حلضور احتفاالتنا الرسمية!
ونتس���اءل: هل الكويت بامكانياتها املادية عاجزة عن إنشاء صالة ومسرح 
يليقان باس���مها اسوة بباقي دول مجلس التعاون؟ وكأن ما نسمعه عن إنشاء 

مسرح كالذي يسمع جعجعة وال يرى طحينا.

ضمان الوافد

50 دينارا هي قيمة رسوم الضمان الصحي يدفعها الوافد سنويا كتأمني مقابل 
عالجه، اال ان الواقع يفرض عليه دفع مبالغ أخرى عند مراجعته للمستوصف 
أو للمستش���فى كرسوم إضافية مضاعفة، وكذا عند تصوير أشعة وغيرها من 
األجهزة الطبية األخرى، األمر الذي يدفعنا الى التساؤل ما جدوى قيمة الضمان 
الصحي مادامت هناك رسوم أخرى تقع على كاهل هذا الوافد ويلتزم بسدادها، 
ناهيك عن ان الوافد تعيش معه اسرة كاملة مكونة من عدد من األبناء وسيكلفه 

عالجهم أكثر من نصف راتبه على مدار السنة.
الغاية من أي قانون حتقيق العدالة ودفع الرس���وم مقابل خدمة يس���تفيد 

منها.
لذا نأمل من اجلهات املعنية دراسة هذه املسألة والعمل على تخفيض قيمة 
الضمان الصحي أو البقاء على الضمان بال رسوم إضافية أخرى، فالعمل احلسن 

فضيلة من الفضائل التي نألفها في دولتنا احلبيبة.
رب اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا واحفظ أهله جميعا.

مة  لم تكن أيام احتجاز كويتيي كس���ر احلصار إال مثاال واقعيا على قوة حلحُ
الشعب الكويتي املعهودة والتي جسدت أروع معاني التالحم واالنسجام املعروفة 
عنه، فقد أعادت أيام كس���ر احلصار ما كان مفقودا من متازج ش���عبي ورسمي 
قطع كل الظنون حول ما تركته بعض املشاحنات النيابية هنا، وبعض التمايز 
الفضائي هناك ليثبت هذا الشعب األبي انه جسد واحد تضرع بالدعاء هلل لفك 

احتجاز أبناء له راحوا ميدون يد العون واخلير ألشقاء لهم.
ولم تكن تلك األيام التي مرت خالل احتجاز كويتيي كسر احلصار إال إضاءة 
جدي���دة في وطن يلتف بحبه خلف قائده الذي تاب���ع باهتمام أحداث احتجاز 
أبنائه، وإضاءة في حكومة تركت كل شيء خلفها لتؤكد وقوفها مع احلق ودفاعا 
عن أبنائها، ونواب تناس���وا جميع اخلالفات وأعلنوا وقوفهم ودعمهم لقضايا 
األشقاء وحماية أبنائهم احملتجزين، وإضاءة شعب رفع أكف الدعاء هلل وحده 

بأن يفرج كرب اخوانهم احملتجزين.
نعم، هذه هي الكويت التي افتقدناها واشتقنا إليها، هذا هو الشعب الصلب 
ال���ذي التف خلف قيادته ومتازج حتى عاد جس���دا واحدا كما كان، وهؤالء هم 

الكويتيون الذين نعرفهم.
نعم، وبفخر هانحن عدنا جسدا واحدا بكل أطيافنا وفئاتنا واختالف أفكارنا، 
ذلك اجلس���د الكويتي اخلالص النقي الذي »ان حج���ت حجايجها« كويتيون، 
فبوركت يا وطني بأبنائك األبطال، وبوركت بأميرك املفدى وحكومتك الصلبة 

ونوابك الصناديد وشعبك األبي، بوركت يا وطني.
botafra@hotmail.com

المواطن علي الجابر األحمد

بداية المقال
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موسى أبوطفرة المطيري

هؤالء هم الكويتيون

حادث وحديث

في صحيح البخاري )بإسناده(: قال حدثنا 
علي أن فاطمة عليها السالم شكت ما تلقى من 
أثر الرحى فأتى النبي ژ )سبي( فانطلقت 
فلم جتده فوجدت عائشة فأخبرتها فلما جاء 
النبي ژ فأخبرته عائشة مبجيء فاطمة. فجاء 
النبي ژ إلينا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبت 
ألقوم فقال مكانكما. فقعد بيننا حتى وجدت 
برد قدميه على صدري. وقال أال أعلمكما خيرا 
مما س���ألتماني إذا أخذمتا مضجعكما تكبرا 
أربعا وثالثني وتسبحا ثالثا وثالثني وحتمدا 

ثالثا وثالثني فهو خير لكما من خادم.
)صحيح البخ���اري ج4 ص 256 ط1981/

دار الفكر(
وفي غيرها الكثير مما يؤكد على تسبيح 
الزهراء فاطمة عليها الس���الم وهو أن تكبر 
34 ثم احلمد ثالثا وثالثني ثم التسبيح ثالثا 
وثالثني، وفي ذلك أفتى مراجع الدين باستحباب 
التعقيب به بعد الصالة وهو االشتغال بعد 
الفراغ من الص���الة بالذكر والدعاء وأفضله 
تسبيح الزهراء »عليها السالم«. ولذلك جند 
املسابح )في املسبحة عدد خرزها مائة حبة 
لعله تكيف مع هذا االستحباب. كما أن التسبيح 
به قبل النوم فيه فضل وثواب. وتس���بيح 
الزهراء فيه تواتر كذلك من أئمة أهل البيت 
»عليهم السالم« في فضله وعلو شأنه مثل:

عن اإلمام الصادق »گ« »من سبح تسبيح 
الزهراء عليها الس���الم قبل أن يثني رجليه 
من صالة الفريضة غفر اهلل له« وعن اإلمام 
الباقر »گ« »من سبح تسبيح فاطمة عليها 
فر له، وهو مائة باللسان،  السالم ثم استغفر غحُ
وألف في امليزان ويطرد الشيطان ويرضي 

الرحمن«.
وطبق���ا لذلك ف���إن التس���بيح كذلك من 
الشعائر اإلس���المية التي أكد عليها القرآن 
الكرمي )وإن من شيء إال يسبح بحمده ولكن 
ال تفقهون تسبيحهم(، )والطير صافات كل 
قد علم صالته وتس���بيحه(، )فسبح باسم 
ربك العظيم( وعش���رات اآليات الكرمية في 

هذا الشأن العظيم من الذكر.
وعندما اطلق على هذا التسبيح اسم تسبيح 
الزهراء فلعل ذلك انس���جام مع أنها س���يدة 
نساء العاملني من األولني واآلخرين من تأكيد 
قوله ژ عن عائش���ة رضي اهلل عنها: »إن 
النبي ژ قال وهو في مرضه الذي توفي فيه: 
»يا فاطمة أال ترضني أن تكوني سيدة نساء 
العاملني وسيدة نساء هذه االمة؟ وسيدة نساء 
املؤمنني« انظر مستدرك الصحيحني ج156/3 

وقال هذا اسناد صحيح.
نبارك للجميع ذكرى مولد السيدة فاطمة 
الزهراء »عليها السالم« � 20 جمادى اآلخرة 
)بعد البعثة بخمس سنني( � بنت رسول اهلل 
ژ حليلة ولي املتقني اإلمام علي »گ« أم 
احلس���ينني »عليهما السالم« أم زينب بطلة 
كربالء، الس���الم عليها وعل���ى أبيها وبعلها 

وبنيها ومحبيها من األولني واآلخرين.
a.alsalleh@yahoo.com

للزهراء عليها السالم تسبيح

عبدالهادي الصالح
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شيء مفزع ومحزن 
ما فعلته إسرائيل بقافلة 
احلرية املتجهة الى غزة 
لتقدمي العون واملؤازرة 
أهالي غزة  الخوانن���ا 
احملاصري���ن، لم تكن 
القافلة بارجة حربية 
لتفعل بها اسرائيل ما 

فعلت، بل كانت رحلة سالم لغرض انساني مشروع 
في مساندة شعب يعاني األمرين، وانعكست نتيجة 
االعتداء الس���افر على القافلة حيث ازداد التعاطف 
الدولي مع ش���عب غزة واس���تنكر بشدة ما يفعله 

جنود االحتالل.
لقد جمعت قافلة احلرية كل األطياف من العديد من 
البلدان العربية واالسالمية مبا يؤكد االحساس العام 
بالظلم والعدوان الذي يعانيه الشعب الفلسطيني 
واس���تمرار التعنت االس���رائيلي والتجبر، وتلك 
احلقيقة اصبحت واضحة في أذهان اجلميع حتى 
ان بعض الدول التي تس���مى صديقة إلسرائيل أو 
تتعاون معها في أي من املجاالت ضاقت ذرعا بهذا 

الظلم األرعن.
ومما يثلج الصدور ذلك االس���تقبال والتقدير 
الذي احاط بعودة الكويتيني املش���اركني في رحلة 
السالم الى غزة ومن بينهم احملامي مبارك املطوع 
ود.وليد الطبطبائي الذي يقال انه كتب وصيته قبل 
قيامه به���ذه الرحلة مما يعني التصميم والعزمية 
على تلك املش���اركة مهما كان الثمن مما يؤكد عمق 
الترابط واملش���اركة الوجدانية بني ش���عوب األمة 
العربية واالسالمية قوال وفعال وان اجلميع مصمم 
على عودة احلقوق ألصحابها واحلفاظ على هيبة 

ومكانة املسجد األقصى.
كما قامت مص���ر بفتح معبر رفح ردا على تلك 
االعتداءات االسرائيلية واالستفزازات املتزايدة جتاه 
احملاصرين في غزة، وهي خطوة تلقى كل الترحيب 

ونتمن���ى ان تتوال���ى 
لتخفيف األعباء وتوفير 
االحتياج���ات وإتاحة 
للمرض���ى  الفرص���ة 
والعالقني للخروج من 

أزمتهم.
وأهم ما يس���ترعي 
االنتب���اه ه���و املوقف 
التركي الذي ميثل ثق���ال مهما في هذا الصراع كنا 
نتطلع اليه، حي���ث ان تركيا اآلن غير املاضي فقد 
اصبحت محورا مهما وفعاال في الصراع العربي � 
اإلسرائىلي وفي جميع املشاكل واألحداث التي تعج 
بها منطقة الشرق األوسط، وهذا يعني ان املستقبل 
في حل مثل هذه النزاعات سوف مير عبر تركيا حيث 
انها يوم بعد يوم تبدي مشاعر وسلوكيات تعكس 

حجم التعاون والدعم التركي لقضايانا.
ولكن الشيء املؤسف هو غياب الدور األميركي 
في الضغط ملنع اسرائيل من مزاولة هذه االنتهاكات 
ومن قبله تالشي الوعود األميركية باملساعدة لقيام 
دولة فلسطينية وحل املشكلة، وقد شعر اجلميع 
باإلحباط جتاه عدم قدرة أميركا على تنفيذ وعودها 
في عهد ب���اراك أوباما التي كنا نعول عليها بعض 

اآلمال.
وال ننسى دور مجلس األمة الكويتي والذي يدعو 
لالنسحاب من مشروع مبادرة السالم العربية، رغم 
ان احلكومة الكويتية متمسكة بتعهداتها بااللتزام 
مبشروع الس���الم، ومجمل األحداث تؤكد ضرورة 
إعادة التفكير في سياسة التعامل مع اسرائيل بعدما 
وصلت كل احللول الى طريق مس���دود، فإلى أين 
ستصل األمور؟ وعلى اجلانب اآلخر فإن هذا االعتداء 
على اسطول احلرية سوف يزيد من العزمية على 
مواصلة هذه اجلهود واكتس���اب املزيد من التأييد 
العاملي وس���تظل رحلة السالم مستمرة حتى يتم 

رفع احلصار الظالم عن شعب غزة.

رحلة السالم
إلى غزة مستمرة

نافع كساب الظفيري

وقفة

صبحك اهلل باخلير 
بوفهد اعلم ان وقتكم 
ثم���ني وكل���ي امل ان 
أحظى بإيصال مضمون 
إليكم بشكل  رسالتي 
محدد ومختصر لذلك 
لن أطيل ف���ي املقدمة 
وسأوجز لكم مضمون 

الرسالة على النحو التالي: ان تنفيذ اخلطة التنموية 
يا شيخ وانتم سيد العارفني سالح ذو حدين فإما 
ان يضطلع اجلميع مبسؤولياته جتاه تنفيذها عبر 
أهداف مخططة ومحددة لن تكون قابلة للتحقق إال 
من خالل تثبيت مبدأ الثواب والعقاب بشكل مقنن 
على أن تنفذ هذه اخلطة بواسطة قيادات متلك أدوات 

ووسائل متكنها من حتقيق الفارق املطلوب.
وإما ان يتم تنفيذ االستراتيجية التنموية وفق 
قدرات بعض القيادات التي لم تعد قادرة لألسف 
على استيعاب استحقاقات املرحلة بسبب إصرارها 
على ترجمة فكرة التنمية على انها سلسلة إجراءات 
ونظم ولوائح جديدة ليس اال مع غياب كامل لفكرة 

تغيير أسس ومنهجية اإلدارة في هذه املرحلة.
وعلي���ه فإن ما تقدم توضيح���ه ليس محاولة 
للتجني على احد بعينه بقدر ما هو رصد ملؤشرات 
تعطينا دالالت واضحة على ان هناك مجموعة من 
القيادات في بعض جهات الدولة )البعض منهم( مع 
االحترام الواجب لهم ولتاريخ عطائهم ال ميتلكون 
تلك األدوات والوسائل حاليا ألسباب عديدة أهمها 
أنهم قادوا العمل في مرحلة وضع اخلطط وغياب 
التنفيذ باإلضافة إلى قناعتهم بأن مناصبهم محصنة 
)ومحد اقرب صوبهم( نتيجة ان ظروف توليتهم لهذه 
املناصب كان احد املعايير الرئيسية لها هو موقعهم 
من االعراب داخل جملة احملاصصة او احملسوبية 

وليس وفق���ا ملعيار 
الكف���اءة اخلالص مع 
العلم ان هناك العديد 
ممن تول���وا املناصب 
القيادية بنفس اآللية 
استطاعوا ان يحققوا 
جناح���ات ال يحق لنا 
إغفالها والس���بب في 
ذلك قناعتهم بان مرحلة تزكيتهم لهذه املناصب 
ولت وعليهم العمل بطريقة خالقة وفاعلة حيث 
استطاعوا بذلك أن ميحوا صورة ويثبتوا أخرى 

بتميزهم وإخالصهم.
ان هذه املرحلة يا شيخ تستوجب عملية فلترة 
دقيقة ملن هو قادر على العطاء ومن قدم كل ما لديه 
وال يشكل بقاؤه سوى العبء املعطل الذي جتتهد 
انت شخصيا لتالفيه توافقا مع رؤية احلكومة في 
تفعيل األدوات الكفيلة بإجناح اخلطة على النحو 

املأمول واملستهدف.
أخيرا يا بوفهد ليس من ش���يم املواطن الذي 
ينش���د اإلصالح ان ينتق���د دون مبرر او يوظف 
انتقاده من اجل مصال���ح ضيقة او تلميع زائف 
وإمنا الذي يحرك���ه ويدفعه لبيان مكامن اخللل 
هو دوره كشريك استراتيجي تتحقق به وألجله 
أي خطة تنمي���ة. وان كان هناك بعض من يقدم 
التحية لكم اليوم من اجل تلك املصالح، فلك منا 
آالف التحايا وم���ن دون مقابل ألننا واثقون انك 
من صناع التنمية الذين يقدرون ما هي تبعات أن 
تخطو خطوة لألمام ينتج عنها أحيانا خطوتان 

للخلف.
وفقكم اهلل ملا فيه خير الوطن ورفاه املواطن. 

والسالم عليكم ورحمة اهلل.
Ali_alqallaf_75@hotmail.com

رسالة إلى من يهمه األمر

علي القالف

من ثقب الباب


