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 إحدى القصص النجدية 
حتكي أن رجال كان يعرج 
في مشيته، فقال له أحد 
رفاقه: مـــاذا بك «تضلع» 
فـــالن؟ هـــل أصيبت  يا 
رجلك بأذى؟ ـ و«تضلع» 
في اللهجة النجدية تعني 
تعرج ـ فقال: «أضلع من 

شـــطب في برطمي».. ويعني أعرج ألن بشفتي شق 
يؤملني فصـــار قولة ومثال يضرب للـــذي يدعي أمرا 

ليست له عالقة مبا هو ظاهر منه. 
  الوطن العربي لألسف ينطبق عليه هذا املثل فهو أعرج 
في سياساته وأعرج في اقتصاده وأعرج في التعليم 
وأعرج في التنمية وأعرج في احلريات، ويظل دائما وأبدا 
يبرر سبب عرجه أنه بسبب مؤامرة االستعمار وإنشاء 
إسرائيل، وفوائد البنك الدولي ونتائج احلرب الباردة 
ومساج احلرب الفاترة ودوش احلرب الساخنة إلى آخره 
من أسباب حفظناها مثلما نحفظ أسماء أوالدنا، واحلقيقة 
أن كل ما سبق أعراض ملرض وليس االعراض املرض 
ذاته املسؤول عن سبب تخلفنا امنا مرض االستبداد 
والديكتاتورية، فالتقدم احلضاري يحتاج إلى مناخ من 

احلرية لتبدأ أزهار إبداعاته في 
التفتـــح ولتبدأ ثمار إجنازاته 
في النضوج، والوطن العربي 
ميتلك البنية التحتية الالزمة 
ألي حضارة من تاريخ وموارد 
وموقع إستراتيجي ولكنه افتقر 
إلى الصدق في مواجهة واقعة 
وظل يدور ويـــدور في حلقة 
مفرغة من األسباب ال متنع رغم قسوتها امتدادا حضاريا 
بحجم احلضارة العربية اإلسالمية أن يواصل زحفه 
في خدمة البشرية واحتالل املكان الالئق في خير أمة 

أخرجت للناس.
  الدميوقراطيـــات واحلريـــات ليســـت كماليات بل 
ضروريات نحتاجها لنرفع القواعد من البيت العربي 
بعد أن وهبنا اهللا ما نحتاج إليه وسلمنا الراية أفذاذ 
وصناع حضارة من أمثال صحابة رسول اهللا ژ ومن 
تبعهم بإحســـان.. اآلن بدأت الشعوب العربية تأخذ 
زمام املبادرة بعد أن ملت من األعذار الواهية واختارت 
طريق احلرية والدميوقراطية، وإني أرى حتت الرماد 

وميض نار ويوشك أن يكون لها ضرام.
  abo.khaled٧@hotmail.com 

 ستســـتقبل كويتنـــا 
احلبيبة في األيام القليلة 
املقبلة من هذا الشهر شهر 
فبراير ٢٠١١ رؤساء ووفود 
كثير من الدول للمشاركة 
في أعياد دولتنا احلبيبة 
الكويت في ذكرى مرور ٥٠ 
عاما على االستقالل، و٢٠ 

عاما على التحرير، و٥ أعوام على تقلد صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد مقاليد احلكم.

  ونحن نقدر الدور الذي قامت به كل من مصر وسورية 
ودول مجلس التعاون اخلليجي واملغرب في مساندتها 
للكويت واشتراكها في التحالف الذي قادته الواليات 
املتحدة األميركية واململكة املتحدة وبعض دول أوروبا، 
وأود في هذه املناسبة ان أرحب بضيوفنا الكرام وأقول 
لهم أنتم في بلدكم الثاني الكويت، ويسعدنا حضوركم 
احتفاالتنا الوطنية، ونحن في الكويت لن ننسى موقفكم 
املؤيد للحق الكويتي وقضيته العادلة يوم ان وقفتم 
وقفة رجل واحد أمام هذا العدوان اآلثم وقلتم ال للعدوان، 
فلكم جزيل الشكر.. وقد وجدت قضيتنا تأييدا ودعما 
أدبيا وعسكريا من مختلف بالد العالم من مؤمتر القمة 
العربي الذي عقد في مصر العروبة، واملؤمتر اإلسالمي 
الذي عقد مبكة املكرمة، وكذلك اجلمعية العامة لألمم 
املتحدة في دورتها الـ ٤٥، وفي الدول الـ ٥ دائمة العضوية 
مبجلس األمن وغيرها من الدول الشقيقة والصديقة 
التي وصلت قضية الكويت اليها، فكان التأييد حليفها 
في كل خطوة  والعالم من أقصاه الى أقصاه كان يبشر 
بأن النصر آت عما قريب، حتى جاء هذا النصر وكان 

ذلك في يوم ٢٦ فبراير ١٩٩١.
  ٥ أعوام مضـــت من والية عهد حكيم األمة صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد، وعلى الرغم من انها 
قصيرة في تاريخ األمم إال انها كانت حبلى باألحداث 
املهمة والفارقة في تاريخ الكويت من تكريس الشرعية 
الدستورية واقعا، الى وضع خارطة طريق ونهج عمل، 
وصوال الى وضع اخلطة اإلمنائية اخلمسية ألول مرة 

منذ ربع قرن في عهدة مجلس األمة.
  وإذا كان في تاريخ األمم والشعوب رجال يصنعون 
تاريخ بلدانهم، وينسجون حاضرها ويرسمون مستقبلها، 
فالكويت حباها اهللا برجل من هؤالء، انه صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد الذي تالقت الكويت على 
حبه ومحبته حكومة وشعبا، جزاء وفاقا ملا قدمه من 

عطاء على مدى ٤ عقود.
  خالل الـ ٥ ســـنوات منذ تولي سموه مسند اإلمارة 
في ٢٩ يناير ٢٠٠٦ حتدث ســـموه الى املواطنني مرات 
عديدة في مناســـبات مختلفة، تناول ســـموه خاللها 
قضايا عديدة، ومن أهم القضايا التي حرص ســـموه 
على التطرق اليها وحدة الصف، فقد شدد سموه على 
قضية الوحدة الوطنية ووحدة الصف والكلمة، والعمل 
بروح الفريق الواحد، وترجمة معنى املواطنة الصاحلة 
الى واقع عملي، ففي التاسع والعشرين من يناير عام 
٢٠٠٦ ألقى ســـموه كلمة مبناسبة تولي سموه مسند 
اإلمارة، وأشار فيها الى التمسك بالوحدة الوطنية، وفي 

الـ ٢٥ من فبراير من العام نفسه، 
ألقى ســـموه كلمة للمواطنني 
مبناســـبة انتهاء فترة احلداد 
على وفاة األمير الراحل الشيخ 
جابر االحمد والعيدين الوطني 
والتحرير، أكد فيها على ضرورة 

تعزيز الوحدة الوطنية.
  ومبناســـبة مرور عام على 
تولي سموه مسند اإلمارة في التاسع والعشرين من يناير 
٢٠٠٧ قال سموه «ليست الوحدة الوطنية شعارا تردده 
األفواه أو تكتبه األقالم، بل هي مبدأ شديد الوضوح، 
وجهد شديد اإلخالص ومشاركة إيجابية واعية، تنبذ 
كل خالف يهدد وحدتنا، أو يعرقل مسيرتنا، أو يزعزع 
أمننا» وقد شـــدد سموه بقوله «إنني أدعوكم من أجل 
الكويت، ومستقبل أبنائها، الى نبذ خالفاتكم، والكف 

عن توجيه االتهام الى أحد دون بينة».
  أما في ٢٩ يناير عام ٢٠٠٨ فقد ألقى ســـموه كلمته 
الى املواطنني مبناسبة مرور عامني على تولي سموه 
مقاليـــد احلكم، حينما أكد فيها ســـموه على ضرورة 
التمســـك بالوحدة الوطنية ونبـــذ اخلالفات ووحدة 
الصف، وإن الكويت هي الوطن والوجود، وليس لنا 
من سبيل للنهوض بها إال العمل بروح الفريق الواحد، 
واألسرة املترابطة واملتحابة التي حترص كل احلرص 
على التضحيـــة والتفاني في خدمـــة الوطن ورقيه، 
نابذة وراءها كل خالف يهدد دعائم وحدتنا الوطنية، 
ويصرفنا عن مســـيرة نهضتنا املباركة، وأطل سموه 
على املواطنني في ليلة التاسع والعشرين من ديسمبر 
عام ٢٠٠٩ ليلقي كلمته التي نزلت كالبلسم على جراح 
التراشق الطائفي وخدش النسيج االجتماعي، وتساءل 
سموه في اســـتنكار ملا يحدث على الساحة الداخلية 
قائال: «هل بات مقبوال أن نرى من املمارسات ونسمع 
من العبارات ما ميس ثوابتنا الوطنية ويســـيء الى 

نسيجنا االجتماعي ومكوناته؟».
  وبكل األسى واأللم جاءت كلمات سموه معبرة عما 
شهدته الساحة من جتاذبات واختالفات فقال سموه «لقد 
هالني وأحزنني ان تشهد الساحة الكويتية مثل هذه 
األجواء القامتة وما انطوت عليه من مظاهر وممارسات 
وأصداء انفعالية غير محسوبة التداعيات والعواقب 
مشـــحونة بالنزعات والنعرات املقيتة مبا حتمله من 
بـــذور الفتنة التي تهدد ركائز ومقومات مجتمعنا في 
أمنه واستقراره وتهدد باخلطر الشديد أعز ما منلك من 
مكتسباتنا وثوابتنا الوطنية» وقد رسم سموه خارطة 
طريق للخروج من هذه احملنة التي تكاد تعصف بالوطن 
وتهز ثوابته الوطنية وحلمتها فقال: «إن أشرف الصدق 
االنتمـــاء لهذه األرض الطاهرة فهـــو ميزان تفاضلنا 
ورسالتنا السامية في ترسيخ وحدتنا الوطنية وإذكاء 
روحها وتأصيل مفهومها فهي حق الوطن في أعناقنا 

وقدرنا املشترك».
  وأخيرا نتضرع الى اهللا تعالى بالدعاء ليحفظ لنا 
الكويت من كل مكروه، ويحفظ لنا أميرنا الشيخ صباح 

األحمد واحلكومة الرشيدة من كل مكروه.
  Abdallahbwair@yahoo.com 

 فالح بن حجري

 البرطم األعرج

 صعلوكيات

 عبداهللا عباس بوير

 أهًال وسهًال بضيوفنا الكرام
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  في ذكرى املولد النبوي الشريف، 
جدير بنـــا ان نقف هنيهة ونذكر ابا 
القاســـم احلبيب املصطفـــى محمدا 
رســـول اهللا صلـــى اهللا عليه وآله 
وسلم باإلجالل والتوقير واالحترام، 
ونعيش شـــيئا من خلقـــه وجهاده 
وحتمله املتاعب في سبيل كل اخلير 
ألمته ولإلنسانية عامة، وكان حفيده 
زين العابدين اإلمام علي بن احلسني 
بن علي بن ابي طالب يلخص ذلك في 
مقطوعة دعاء رائعة من روائع االدب 
العربي االسالمي الرفيع نقتطفها من 

«الصحيفة السجادية»:
  احلمد هللا الذي من علينا مبحمد 
نبيه صلى اهللا عليه وآله دون االمم 
املاضية والقرون السالفة بقدرته التي 
ال تعجز عن شيء وإن عظم وال يفوتها 
شيء وان لطف فختم بنا على جميع 
من ذرأ وجعلنا شهداء على من جحد 

كثرنا مبئة على من قل.
  فاللهم صل على محمد امينك على 
وحيك، وجنيبك من خلقك وصفيك 
من عبادك امام الرحمة وقائد اخلير 
ومفتاح البركة كما نصب ألمرك نفسه 
وعرض فيك للمكروه بدنه وكاشف في 
الدعاء اليك حامته وحارب في رضاك 
اسرته وقطع في احياء دينك رحمه 
واقصى االدنني على جحودهم وقرب 
االقصني على استجابتهم لك ووالى 
فيك االبعدين، وعادى فيك االقربني 
وأدأب نفسه في تبليغ رسالتك وأتعبها 
بالدعاء الى ملتك وشـــغلها بالنصح 
ألهل دعوتك وهاجر الى بالد الغربة 
ومحل النأي عن موطن رحله وموضع 
رجله ومسقط رأسه ومأنس نفسه 
ارادة منه إلعزاز دينك واســـتنصارا 
على اهل الكفر بك حتى اســـتتب له 
ما حاول في اعدائك واســـتتم له ما 
دبر في اوليائك فنهد اليهم مستفتحا 
بعونك ومتقويا على ضعفه بنصرك 
فغزاهم في عقر ديارهم وهجم عليهم 
في بحبوحة قرارهم حتى ظهر امرك 
وعلت كلمتك ولو كره املشركون اللهم 
فارفعه مبا كدح فيك الى الدرجة العليا 
من جنتك حتى ال يساوى في منزلة 
وال يكافأ في مرتبة وال يوازيه لديك 
ملك مقرب وال نبي مرسل وعرفه في 
اهله الطاهريـــن وامته املؤمنني من 
حسن الشفاعة اجل ما وعدته يا نافذ 
العدة يا وافي القول يا مبدل السيئات 
بأضعافها من احلسنات انك ذو الفضل 

العظيم اجلواد الكرمي.

  معاني الكلمات:

  لطـف: صغـــر ودق ـ ذرأ: خلق ـ 
جحد: أنكر ـ كاشف: جاهر ـ حامته: 
خاصته ـ أدأب: أجد واستمر ـ النأي: 
البعد (يعني املدينة املنورة)ـ  رحله: 
منزله (يعني مكة املكرمة) ـ استتب: 
استقام ـ البحبوحة: وسط الشيء ـ 
كدح فيك: جد في طلب رضاك وقربك 

ـ العدة: الوعد.

 زين العابدين يصلي
   من أجل النبي ژ

 عبدالهادي الصالح

 م.٣٦

 التصريحـــات االخيرة لوزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي 
د.موضي احلمود حول دعمها ومساندتها لزيادة رواتب املعلمني 
الكويتيني والوافدين النهم على حد قولها «يســـتاهلون» حملت 
تباشـــير اخلير الى هذه الفئة من املجتمـــع، وطمأنتهم بأن هناك 
من يهتم بهم ويعمل على رفع مكانتهم وتقديرهم ماديا ومعنويا، 
وقد تفاءلت كثيرا باقرار هذه الزيادة عندما علقت على ذلك قائلة 

«اخلير باقبال».
  فاملعلمون الكويتيون والوافدون يســـتحقون هذه الزيادة منذ 
زمن بعيد، في ظل هذا االرتفاع املتزايد في االسعار وغالء املعيشة 
الذي اصبح ظاهرة عاملية، ومبقارنتهم مع غيرهم من املوظفني في 
الوزارات االخرى، فإن املعلمني مثل غيرهم من «خلق اهللا» ينبغي 

اقرار كادرهم وحتسني اوضاعهم.
  واخلطوات التي تقوم بها الوزيرة د.موضي احلمود، وسعيها 
اجلاد القـــرار هذه الزيادة، نتمنى ان تترجـــم الى واقع ملموس، 
وترى هذه الزيادة النور، وان جتد قبوال من ديوان اخلدمة املدنية 
واحلكومة، لتخفيـــف املعاناة عن كل املعلمني واملعلمات، واعتقد 
ـ جازما ـ ان وزيرة التربية ســـتبقى تتابع هذه الزيادة حتى يتم 
اقرارها على يديها وبفضل جهودها لترســـم الفرحة على وجوه 

اهل التربية جميعها.
  فشكرا جزيال للوزيرة د.موضي احلمود على جهودها الكبيرة، 
ومشـــاعرها الطيبة نحو املعلمني واملعلمات، ونأمل ان نرى هذه 
الزيـــادة قريبا، وهذا مو غريب علـــى د.موضي التي عودتنا على 
العمل اجلاد والنهوض مبيداننا التربوي، وعمل كل ما من شـــأنه 
حتسني مستوى العملية التعليمية في الكويت، وكل ما فيه صالح 
املعلمني واملعلمات واجيال الوطن، ونسأل اهللا ان يوفقها في ادارة 

دفة وزارة التربية.
  آخر الكالم: الن ال يشـــكر اهللا من ال يشـــكر الناس، ال ننســـى 
ان نتوجه بالشـــكر اجلزيل للوكيلة املساعدة للتعليم العام منى 
اللوغاني، والى مراقب التعليم املتوســـط فـــي منطقة العاصمة 
التعليمية عادل الراشد على جهودهما الرائعة، وتعاونهما الراقي 
مـــع مديري ومديرات املرحلة املتوســـطة، ونتمنى لهما التوفيق 

والنجاح في عملهما. 

 بعد أقل من أســـبوع سيصرف كل مواطن كويتي ألف دينار قيمة 
مكرمة والدنا صاحب الســـمو األمير الشيخ صباح األحمد، مبناسبة 

أعياد الكويت الوطنية اجلميلة. 
  وأذكر نفسي وإياكم بفضل التصدق والتبرع مبا نستطيع من هذه 
املكرمة، ولن أجد أفضل من آيات احلق عز وجل وكالم نبيه الشريف 
ژ حيث حثت على الصدقة، ألوردها في هذا املقال، فيقول سبحانه 
في كتابه الكرمي: (الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعالنية 
فلهم أجرهم عند ربهم وال خوف عليهم وال هم يحزنون)، وهو القائل 
(وما أنفقتم من شـــيء فهو يخلفه وهو خير الرازقني)، وقال تعالى 
(خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها)، وبني ســـبحانه (فأما 
من أعطى واتقى، وصدق باحلسنى، فسنيسره لليسرى)، وهو القائل 
(من ذا الذي يقرض اهللا قرضا حســـنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة)، 
كما قال تعالى (مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل اهللا كمثل حبة 
أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة واهللا يضاعف ملن يشاء 
واهللا واســـع عليم). وذكر اهللا عز وجل في احلديث القدسي: «يا ابن 

آدم أنفق أنفق عليك».
  فما أجمل هذه اآليات وما أجمـــل وعودها من العزيز احلكيم، فما 
تنفقه سيتضاعف عند اهللا أضعافا كثيرة، وستنال به البر وستطهرك 
هـــذه الصدقة وتزكيك، وأجرك عند اهللا وال خوف عليك وال حزن بل 
سييسر اهللا سبحانه أمرك وسيرزقك وهو خير الرازقني (واهللا مبا 

تعملون خبير).
  وفي األحاديث النبوية الشريفة قال املصطفى ژ «إن أحب األعمال 
إلى اهللا ســـرور تدخله على مؤمن: تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه 
دينا، أو تطرد عنه جوعا»، وذكر الصادق األمني «إمنا الدنيا ألربعة نفر: 
عبد رزقه اهللا ماال وعلما فهو يتقي فيه ربه، ويصل فيه رحمه، ويعمل 
فيه حقا، فهذا بأفضل املنازل»، وهو القائل «داووا مرضاكم بالصدقة»، 
وقال «من أنفق نفقة في سبيل اهللا كتب له سبع مئة ضعف»، وقال 
«تصدقوا ولو بتمرة، فإنها تســـد مـــن اجلائع، وتطفئ اخلطيئة كما 
يطفئ املاء النار»، وصدق عليه أفضل الصالة والتسليم حني قال «ما 
من يوم يصبح العباد فيه إال ملكان ينزالن فيقول أحدهما: اللهم أعط 
منفقا خلفا، ويقول اآلخر: اللهم أعط ممســـكا تلفا»، وقال «ما نقصت 
صدقة من مال» وفي لفظ «ما نقص مال عبد من صدقة»، وقال ســـيد 
بني آدم «ما تصدق أحد بصدقة من طيب، وال يقبل اهللا إال الطيب، إال 
أخذها الرحمن بيمينـــه، وإن كان مترة، فتربو في كف الرحمن حتى 
تكون أعظم من اجلبل، كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله»، والفلو هو 
ولد الفرس والفصيل هو ولد الناقة إذا فطما، فما أبلغ هذا الوصف وما 
أجمـــل هذه الوعود من النبي ژ، فالصدقة من أحب األعمال إلى اهللا 
بها نرتقـــي إلى أفضل املنازل، وفيها دواء ووقاء للمرض، وما ننفقه 
يربو ويزداد عند العزيز الكرمي ويتضاعف سبع مئة ضعف، (واهللا 
يضاعف ملن يشاء واهللا واســـع عليم)، وال تنقص الصدقة مالنا بل 

تزيده خيرا وبركة، وهي وقاء للنار ولو كانت الصدقة شق مترة.
  أعزائي القراء، أعلم أن بعضكم رسم خططا لهذه األلف دينار منذ 
فترة، فما بني ســـفرة قصيرة ومقدم سيارة أو جهاز كمبيوتر جديد، 
ولكـــن ما أجمل لو صرفت جزءا من نقودك إلطعام أســـرة كفيفة أو 
توفير ملبس ألطفـــال ال يجدون من يعيلهم. تصدقوا من األلف ولو 
بقدر بســـيط فما تنفقوه جتدوه عنـــد اهللا في (يوم ال ينفع مال وال 
بنون)، وسأختم مبا قاله علي بن أبي طالب ے وأرضاه «ال تستح 

من إعطاء القليل، فإن احلرمان أقل منه». واهللا ولي التوفيق.
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