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ذعار الرشيدي

أحمد عبدالعزيز الفالح
األمين العام المساعد للجان الخيرية 

بجمعية اإلصالح االجتماعي

خالد اجلراح.. 
واملعادلة العسكرية

»نادر« كان له
من اسمه أكبر نصيب

ظلت املؤسسة العسكرية 
ولسنوات رهنا ملعادلة 

الرتابة واالعتيادية، رغم 
محاوالت بعض ممن 
تعاقب على حقيبتها 
التعديل اجلاد، وهي 
محاوالت ولسبب أو 

آلخر لم جتد طريقها إلى 
نور التنفيذ، أما بسبب 

التجاذبات النيابية خالل 
تولي الوزراء حقيبتها أو 

بسبب بطء بحث املشاريع 
املقدمة من البرملان، 

حتى جاء الشيخ خالد 
اجلراح وتولى حقيبة 

الدفاع، وكان مبدأه كما 
هو واضح كما جاء على 

لسانه »إننا ال نقبل إدخال 
املؤسسة العسكرية في 

اتون سجاالت قد تنتهك 
حرمتها«.

>>>
املبدأ الذي أعلنه اجلراح 

عندما كان معاونا لرئيس 
األركان وأكمل العمل به 

عندما تولى رئاسة األركان 
واستمر فيه بل ووضعه 
كقاعدة رسمية له عندما 

تولى حقيبة وزارة الدفاع 
ليصبح هذا املبدأ هو أس 
املعادلة التي بدأ العمل بها 
إلعادة احلياة إلحدى أهم 
املؤسسات في الدولة، بل 

وسورها احلامي.
>>>

ذلك املبدأ سمح للجراح 
بالتحرك بحرية في 

القرارات التي اتخذها منذ 
توليه مهام الوزارة، بعيدا 

عن األضواء اإلعالمية، 
ومعها بدأت املشاريع 
املتوقفة في الوزارة 

بالعمل، األهم من هذا أنه 
أعاد للمؤسسة العسكرية 

حيويتها التي هي أحوج ما 
تكون إليها اليوم.
>>>

وفي مقالة نشرت بتاريخ 
9 أغسطس 2013 أن اختيار 
اجلراح كوزير للدفاع كان 
اكثر من موفق للمؤسسة 

العسكرية، خاصة انه 
بعيد عن لعبة التوازنات 
السياسية، وبالفعل أعاد 

اجلراح وخالل عام 
املؤسسة العسكرية إلى 

خارطة التطوير احلكومية 
واعادها إلى املشهد.

>>>
توضيح الواضح: لسبب غير 
مفهوم تأخر راتب دعم 
العمالة ملوظفي القطاع 

اخلاص اكثر من 4 أيام عن 
موعده، رغم إعالن ديوان 

اخلدمة املدنية انه سيتم 
تثبيت صرفه في اليوم 

الـ 25 من كل شهر، إال أن 
»الديوان« لم يلتزم بهذا 

التعهد، ووسط ترقب اكثر 
من 40 ألف كويتي يعملون 

في القطاع اخلاص وهذا 
»الراتب التشجيعي« وهذا 
التأخير غير املبرر وغير 

املفهوم إال أن مسؤوال 
حكوميا واحدا لم يخرج 

ليبني السبب، املشكلة 
ليست هنا ليتأخر 3 أو 

4 أو 6 أيام، ليست لدينا 
مشكلة، املشكلة هي أن 

احلكومة وبتصرفها هذا 
تثبت بالدليل القاطم أنها ال 
تهتم بأبناء القطاع اخلاص، 

رغم أنها تعلن في كل 
مناسبة أنها تدعم موظفي 
القطاع اخلاص، واحلقيقة 
أن حديثها املعلن مناقض 
متاما لتصرفها إزاء أبناء 

تلك الفئة.
>>>

توضيح األوضح: أكثر من 
نصف موظفي القطاع 
اخلاص يعتمدون كليا 

على راتب دعم العمالة، 
وحتى أمس لم يتم إرسال 
كشوفات الرواتب، ويبدو 

أننا سندخل الشهر 
املقبل دون وصوله، 

وعليه فاحلكومة مطالبة 
في اجتماعها املقبل أن 

تدرج »تأخر صرف راتب 
العمالة« على جدول أعمالها 

ملناقشته، فقط لنفهم 
حقيقة ما إذا كانت تعتبر 
احلكومة »موظف القطاع 
اخلاص« درجة ثانية أم ال.

أن يصبح اإلنسان في عداد املذكورين بعد رحيله أمر ليس 
بتلك البساطة التي قد يتخيلها البعض أو يكتب عنه مقال 
متواضع، وتسجيل كل صغيرة أو كبيرة من تفاصيل تلك 
احلياة. نعم أن يصبح ذلك اإلنسان بعد انقضاء أجله في 

الدنيا مقيما في ذاكرة إخوانه ومحبيه في بقاع األرض تتناول 
حياته قدوة وعبرة ومثال أعلى فإن ذلك هو االستمرار بعد 

املوت واحلياة بني الناس وذلك مبا قدم من عمل صالح يقربه 
إلى ربه ومن ثم إلى الناس الذين هم ليسوا بحاجة إليه. يأتي 
هؤالء الذين اضاءوا الطريق ملن بعدهم قوال وعمال بسلوكهم 
األخالقي فصاروا قدوة حسنة ملن بعدهم، وسكنوا الضمائر 
ال يبرحونها أحياء ليس في قلوب محبيهم فقط بل أيضا في 

تاريخ وطنهم. هؤالء حققوا ما استحقوا عليه من الذكر الطيب 
فصاروا أجنما ساطعة ملعوا في سماء وطنهم بل ولسوف 

تذكرهم األجيال، وما بعد الذكر إال احلمد والثناء والرحمة من 
اهلل الرحيم.

عرفته كبيرا من حمله لهموم احملتاجني، لم تفارقه االبتسامة، 
ولم يهجره التفاؤل أو البشر ألن تفاؤله كان أقوى من همومه 

فيحلها بفضل اهلل بحكمة وأناة. لقد كان يزرع األمل في قلوب 
محبيه، ومن يقابلونه ويدفع عنهم الهم إن عاينه في عيونهم 

أو على محياهم. يكون أحدنا متعبا من هزات الباطل وما 
أكثرها هذه األيام، فإذا ما التقى به ورأى البشر في محياه زال 
عنه النصب والهم والتعب، وعاد إليه األمل، وجدد حياته ليبدأ 
بحيوية جديدة. هكذا هم الكبار تفتقدهم األرض وترحب بهم 

السماء، واهلل جل وعال ال ينزع اخلير انتزاعا ولكن يقبضه 
بقبض أهل اخلير والصالح والفالح.

عرفته كرميا يحمل هم أهل احلاجة، وهكذا الكبار الكرام 
يعيشون كبارا وميوتون بأجسادهم وتبقى أعمالهم شاهدة 

على جهادهم وصبرهم ميوتون وتظل صحائفهم مفتوحة ملا 
يسطرون فيها من أعمال صاحلة وحسنة.

قبل أيام وفي يوم اخلميس من 17 جمادى اآلخرة 1435 هـ 
املوافق 17 أبريل 2014 رحل ابن من أبناء الكويت بل أعده 

علما من أعالمها ـ دون مبالغة ـ أخي العزيز واحلبيب نادر 
عبدالعزيز النوري، رحمه اهلل، املستشار بوزارة األوقاف 
والشؤون اإلسالمية ورئيس مجلس إدارة جمعية الشيخ 

عبداهلل النوري اخليرية.
كم هو جميل أن يصبح اإلنسان قدوة ويحيا كذلك، وقد 

كان هو قدوة وعلما وأبا لتالميذه الذين يعملون معه وحتت 
مسؤوليته في العمل اخليري سواء بالكويت أو باملكاتب التي 

تتبعه باخلارج، ولقد ورث علما ال يجيده سوى أصحاب 
النيات الصادقة والهمم العالية جتلى ذلك في حديثه عن 

التسويق، وورث الصدقة اجلارية في العديد من املشاريع 
الطبية والتنموية والتعليمية واالجتماعية والتربوية والدعوية 
واالغاثية في مشارق األرض ومغاربها، ونحسب بأن الثالثية 
ستكتمل حني يدعو له أبناؤه الصاحلون من األيتام وغيرهم 

من الرجال مصداقا حلديث النبي ژ: »إذا مات ابن ادم انقطع 
عمله إال من ثالث: علم ينتفع به، أو صدقة جارية، أو ولد 

صالح يدعو له«، لقد كان ترجمة عملية حلديث النبي ژ وهذا 
ليس ادعاء فهو الذي اسس أكثر من جامعة وعدة مدارس 

ومعاهد حرفية في مناطق مختلفة في العالم، وأنا شخصيا 
شاركت في افتتاح بعضها معه ولي الفخر في ذلك.

إن اخالقيات االنسان هي التي تهيئ له املدخل لولوج قلوب 
من حوله من الناس بل وحتى البعيدين عنه، وهي عالمة على 
القبول كما جاء في احلديث القدسي الذي يرويه احلبيب ژ: 

»إذا أحب اهلل عبدا وضع له القبول في األرض فينادي مناد في 
السماء إني أحب فالنا فأحبوه«. لقد كان الفقيد دمث اخللق 

متواضعا لم يزده علمه كبرا أو عزلة عن العامة ال ينهي حديثا 
قبل محدثه، وكان يبسط الوجه لآلخرين، ال يفرق بني أهل 
احلاجة من املسلمني أو يأبه بتصنيفات يهتم بها الناس لذا 

اجمع عليه من احتك به عن قرب أو بعد، وأنا أولهم بعد خبرة 
ناهزت األربعني عاما. ليست مجاملة إمنا هي شهادة هلل دليلها 

بأيدينا نحن من تلقينا منه نفائس اخلير وقمنا معه بتنفيذ 
مشاريع متعددة ونوعية في أصقاع األرض. لقد رحل الرجل 

رحيل الكبار، وحق للكويت أن حتزن وترثي ابنا من أبنائها.
واتشرف بأن أقول وأزعم اني كنت قريبا منه القرب اليومي 

لسنوات عديدة وفي ظروف مختلفة لكنني وفي الوقت نفسه 
تعاملت معه في إطار سمح لي مبعاينة افضاله وما كان التكلف 

عنوانا للقاءاته املتكررة وشبه اليومية التي جمعتني به، ولم 
نسمع قط أنه آذى من حوله ولو بكلمة أو توبيخ. وكان هذا في 
بداية السبعينيات. فعندما عقدنا العزم على حفظ القرآن الكرمي 

في مسجد الشويخ في منطقة )ب( مع فيصل التمار وعبداهلل 
الناجم وخالد اجليران، رحمه اهلل، وكان أكثرنا وأسرعنا حفظا 

لكتاب اهلل بل كان ايضا حاضر اخلاطرة ألي موضوع، وكم 
قضيت معه أطيب األوقات في البر والصيد، وكنا نأكل ما 

نصيد وما عافت نفسه طعاما اعددته له قط.
لقد كان، يرحمه اهلل، مجيدا محبا لعمله يعرف ماهية واهمية 
الدور املنوط به كمدير للموقع الذي يشغله من ناحية، ومرب 

تربوي من ناحية اخرى ولعل شهادة اخوانه الكرام الذين 
عايشوه في العمل اخليري بجمعية االصالح االجتماعي وعمله 

احلكومي في وزارة االوقاف تكشف وتؤكد على صدقية ما 
أقول، بل يؤكد أبعد من ذلك رواد مسجده من أصحاب صالة 
الفجر من جماعة املسجد حفظهم اهلل إذ يشهدون له باإلميان 

والتقوى، وال مجال للمجاملة بل املجال لزيادة اللحمة والنسيج 
الواحد بيننا كمجتمع وكعاملني في املجال اخليري الكويتي.

هكذا نحسبه فلم يترك بابا لنصرة أهل احلاجة واملساعدة في 
بقاع األرض إال وكان سباقا اليه، ولقد كان غدوه ورواحه في 
طاعة اهلل عز وجل كما قال النبي ژ: »كل الناس يغدو فبائع 

نفسه فمعتقها أو موبقها«.
شهادة دفعتني لها نفسي لتشهد باحلق فانصعت لها، إنصافا 

للحق، رحم اهلل الفقيد رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناته.
ولقد صدق الشاعر أحمد رافع العنزي من اجلهراء عندما قال:

بكاء الكون في رثاء الشيخ نادر النوري رحمه اهلل
فعله ف���ي  ن������ادرا  ف��ق��دن��ا  ق���ال���وا 

تفقد م���ا  غ��ال��ب��ا  ال����ن����دارة  ق��ل��ت 
جميلة ت��ك��ون  ال  ال��ال��ئ  مثل 

ت����ورد ب���ح���ر  ق�����اع  م����ن  إذا  إال 
يا شيخنا مها رحلت وفي احلشا

ش������وق ال������ى ل���ق���ي���اك���م ي��ت��ج��دد
ليس االنام لوحدهم من قد بكوا

ك����ل ال�����دي�����ار ألج���ل���ك���م ت��ت��ج��ل��د
حزينة السماء  أن  ت��روا  أول��م 

ت��ت��ح��دد أط���راف���ه���ا  م���ن  واألرض 
ألجلها غرست  كم  دار  تبكيك 

واملسجد ب��ك��ت  ق��د  امل�����دارس  وك���ذا 
بشعرها رث��ت��ك  أق���ام  تبكيك 

وتنشد بكتك  ق��د  احل��ن��اج��ر  وك���ذا 
علمتها ف��ك��م  همتنا  تبكيك 

ي��ت��وق��د ب���ه���م���ة  ال���ع���ظ���ي���م  أن 
بعدها م��ن  أتعبت  ق��د  همة  ي��ا 

تنفد ال  ن��وره��ا  تعطي  وال��ش��م��س  
ال لن ميوت من انبرى في عمره

يخلد غ���رس  ذاك  خ��ي��ر  زرع  ف���ي 
قصة حتكي  اآلث���ار  ه��ي  ه��ذي 

وت�����ردد ج���اب���ه���ا  أرض  ك����ل  ف����ي 
سواكم ليس  الكون  إل��ه  حمدا 

ع��ن��د امل��ص��ائ��ب ن��رجت��ي��ه ون��ح��م��د
فعاله علمت  شيخ  في  رحماك 

يسعد وف��ي��ه��ا  ج���ن���ات  ف����ارزق����ه 
فإنه ال��ل��ق��اء  ث��م  ي��ك��ن  ل��م  إن 

ف����ي ج���ن���ة ع���ن���د امل���ل���ي���ك امل���وع���د

كلمات: أحمد رافع العنزي ـ اجلهراء
أخوه ومحبه

أحمد عبدالعزيز الفالح

@TAREQ_AL_FREAH

احلرف 29 رأي

طارق محمد الفريح

عبدالهادي العجمي

في خضم هذه الفوضى العارمة بالشرق، 
واالنقسامات السياسية والطائفية، وهذا 
التناحر، نرى قلة من املنفيني، صامتني 

رغما عنهم، يتابعون املشهد وهم مكبلون 
بأصفاد التصنيف الذي أطلقه عليهم أولئك 

»الهتيفة« وهو »اجلبناء«، ملاذا جبناء؟ 
ألنهم باختصار لم يقعوا في أفخاخ الفرق 

املنقسمة، وتعلموا من دروس التاريخ، 
وارتقوا لدرجة عالية من العلم واحلياد، 

فأصبح همهم األول واألخير في هذا العالم 
هو اإلنسان، واحملافظة على دمه وحقه 
مهما كان انتماؤه، هل ترى يا عزيزي؟ 

صنفوا جبناء فقط ألنهم حكماء، وأصحاب 
رسالة سالم سامية، ويقفون على مسافة 

واحدة من اجلميع، واحلق عندهم ال 
يتجزأ، إنهم أصحاب الصوت الثالث، 

صوت املنطق والعقل واحلكمة.
تساءلت كثيرا.. لم بات صوتهم منخفضا؟، 

وملاذا لم يعد للحكمة مكانا؟، فوجدت أن 
اإلنسان املعاصر يعيش أسوأ مراحله 

الروحية، فهو يرى ببصره وليس 
ببصيرته، يشعر باخلوف إذا وجد نفسه 
في منطقة رأي يخالف توجهات السائد، 

فيلجأ ألحد الفرق بحثا عن أمان مزعوم، 
وانتماء هش يعطيه ثقة مهزوزة جاهزة 
للسقوط والذوبان حلظة بزوغ شمس 

احلق والدليل، كل ذلك بسبب عدم 
املعرفة، واجلهل بالصورة الكلية واالكتفاء 

باجلزئيات، وثقافة قصاصات الورق التي 
تلقاها في مراحل تعليمه السيئ ببلده، 

وهوامش األفكار التي يتبناها، وإلغاء العقل 
من املعادلة، واملصيبة األكبر أنه ال يعلم 

بأنه ال يعلم، وبالتالي أصبح كل فوضوي 
يهتف بصوت عال بال هدف وال رسالة 
مستخدما الهجاء والعنتريات والكلمات 

التي لها وقعها السمعي عليه مبجال منه، 
حتى يصل إلى مرحلة يدافع بها عن 

سلبيات قائده قبل إيجابياته، وقد يسفك 
دماء اآلخرين فقط ألنهم خالفوه الرأي، 

والثمن هو دم اإلنسان الذي باتت عظامه 
حطب نار احلروب، ودماؤه كيروسينها.

حتديد نوع املرض أهم بكثير من 
وصفة عالج تزيد العلة علة اخرى، أال 

يفترض على وزارة التربية أن تعيد 
النظر في مناهجها الصعبة والغريبة 
بشهادة املتخصصني في هذا املجال 
وأيضا أولياء أمور الطلبة انفسهم، 
مناهج عجيبة ما أنزل اهلل بها من 

سلطان ال يكاد يخلو بيت من مدرس 
خصوصي ومن يحصل عليه »فأمه 

داعية له« فالطلب أكثر من العرض هل 
يعلم مسؤولو التربية ان هناك طلبة 

كثر تخرجوا في الثانوية العامة ودخلوا 
اجلامعات ومازالوا ال مييزون بني التاء 
املربوطة والتاء املفتوحة وما بني همزة 

الوصل وهمزة القطع؟ بل الطامة الكبرى 

انهم ال يجيدون القراءة جيدا ولو مت 
عمل مسح ميداني واختبار »إمالء« لهم 

لكانت النتيجة »لم ينجح أحد«! والسؤال 
الذي يُطرح كيف تخرج هؤالء عندما 
كانوا تالميذا في املرحلتني االبتدائية 

واملتوسطة؟ وألن املصائب ال تأتي 
فرادى تعطلت فجأة مع بداية دخول 

الصيف اجهزة التكييف وبرادات املياه 
إن كانت صاحلة للشرب أساسا في دولة 

فائضها السنوي عشرات املليارات!
واألغرب من هذا وذاك ان الوزارة فتحت 

باب التبرع للمدارس »هلل يا محسنني«، 
أي بيئة هذه حتى يتلقى املتعلم دروسه 

»املستعصية« ويستوعبها؟
باختصار ماذا لو وضع وزير التربية 

في عني االعتبار حتسر الناس كثيرا 
على »تعليم زمان« وعلى مناهج »مع 

حمد قلم وزرع وحصد« وأنه أخرج لنا 
طالبا متميزين مع قلة اإلمكانيات في 

تلك الفترة وهم لألمانة من قاموا ببناء 
الكويت احلديثة، أعد لنا يا وزير التربية 

تلك املناهج التي درسناها في حقبة 
السبعينيات والثمانينيات من القرن 

املاضي إن لم تستطيعوا إصالح املناهج 
احلالية وتطويرها.

٭ بيت القصيد: لن يجدي إصالح 
املناهج إذا لم يحظ مبشاركة املشرفني 

التربويني واملعلمني ونخبة املجتمع 
التربوي في صياغة املناهج ودعمهم 
وإميانهم وتفانيهم.. واهلل املستعان.

الصوت الثالث

جتهيل الطلبة

رؤى

بيت القصيد

S.sbe@hotmail.com 
سالم إبراهيم السبيعي 

)أفال ينظرون إلى اإلبل كيف خلقت( سؤال 
رباني يحاول اإلنسان أن يكتشف أسراره 

على مر السنني. 
»أبوعلي« أحد البشر الذين اختارهم اهلل 

أن يكتشف إحدى فوائد هذا املخلوق الذي 
ضرب اهلل به مثال. 

يقول عز من قائل )وعسى أن تكرهوا 
شيئا وهو خير لكم( فقد أصاب أخانا 

»ابوعلي«مرض عضال يكرهه كل البشر 
انه السرطان فبدأ مشواره بالعالج 

الكيماوي في مركز مكي جمعة ثم ذهب 
إلى لندن ثم أميركا ثم شرق آسيا، لم يبق 
دواء أو مشورة سمعها إال أخذ بناصيتها 
وتناولها، ضعف جسمه وتساقط شعره، 

وأخيرا قال له اجلميع »ارجع لبلدك وارض 
مبا قسمه اهلل لك«، وهي كلمة حق ولكنها 

تقال بنية اليأس، ولكن ابوعلي يردد 
اآلية الكرمي )وال تقنطوا من رحمة اهلل(، 
فتذكر قول والده: عليك بالطب النبوي، 
واهلل هو الشافي واملعافي فانخرط في 

البحث »فاحلاجة أم االختراع« فكان 
مختبره الصحراء وكانت ادواته االبل 
والنياق، فاشترى أجودها وكرس كل 

وقته مبراقبتها وسلوكها وجعل من نفسه 
منوذج اختبار يتجرع الدواء وان كان من 

السموم الناقعات، ثم يراقب ويستشعر 
ردة فعل جسمه طاملا الطب احلديث حكم 

عليه باليأس، كان إميانه باهلل وبآياته قويا، 
شرب من حليب النياق وخلطه ببولها فيما 

يسمى بـ»الوزر« سجل مالحظاته، ثم بدأ 
يختار ناقة معينة يطعمها بغذاء معني، 
وأخرى بطعام آخر يجلبه من الكويت 

وخارج الكويت، ثم جرب كل االوقات في 
حلبها وتبولها وسجل أفضل األوقات، 
لم يترك أي مالحظه أو فكرة اال جربها 
وسجل نتائجها كيف ال وهو يبحث عن 

شفاء سقمه؟
وكما يقال »االنسان طبيب نفسه« فقد 

شعر بتحسن حالته شيئا فشيئا، فاستمر 
يعالج نفسه بنفسه، ويذهب ملركز 

السرطان للمراجعة الدورية وأخذ األشعة، 
فكانت املعجزة اإللهية لقد اختفى السرطان 

وشفي متاما منه فاستغرب كل األطباء، 
ولم يصدقوا، وانتشر خبره كانتشار 
النار في احلطب فسعى له أطباء العالم 

وتواجدوا في مختبره »صحراء الصليبية« 
عند حالله من اإلبل والنوق، أذكر منهم 
البروفيسور البريطاني د.»مايكل جود« 

والباحثة السعودية البروفيسورة د.فاتن 
خورشيد، وقد انعقد مؤمتر صحافي 

لشرح هذا اإلجناز الطبي في فندق حياة 
ريجنسي، وقدر عدد األشخاص الذين 

حضروا بستمائة شخص من بينهم وزير 
الصحة األسبق د. عبدالرحمن العوضي 
والشيخة أوراد الصباح الذين اثنوا على 
هذا االكتشاف وحثوا االخ أبوعلي على 

مواصلة اجلهد خصوصا انه الوحيد في 
الوطن العربي. 

يتردد االن على»أبوعلي«في اليوم ما بني 
200 و400 مريض وقد شفي كثير منهم 

وهم على استعداد للشهادة بذلك. 
»أبوعلي« بعد أن مّن اهلل عليه بالشفاء قرر 

أن يهب هذا العالج لوجه اهلل لكل مريض 
بالسرطان مهما طال عالجه، وجعل كل ما 

يصرفه على االبل من شراء ناقة معينة 
ونباتات طبيعية مخصوصة يستوردها من 

اخلارج ليطعم بها الناقة لتخرج ممزوجة 
مع حليب وبول الناقة، كل ذلك املجهود 

وتلك التكاليف، جعلها صدقة لوجه اهلل ال 
يريد منها جزاء وال شكورا.

»أبومحمد« شخصية قيادية حتمس 
حني رأى ما يقوم به ابوعلي عن طيب 
خاطر ورأى تدفق الناس عليه بازدياد، 
هذا يأخذ العالج، وذاك يشكر اهلل، ثم 
يشكر ابوعلي على شفائه على يديه، 

فأبدى»أبومحمد« استعداده الى أن يوصل 
للمسؤولني حاجة أبوعلي ملزرعة يجعل 

منها مركزا مجانيا لعالج السرطان بالطب 
النبوي »الطب البديل« وتوفير مكان 

لزراعة األعشاب الطبية التي تتغذى عليها 
االبل ومكان يحتضن وتسرح فيه اإلبل، 

واألهم هو قرب هذه املزرعة للمرضى 
الذين سيتعاجلون يوميا ألخذ اجلرعات، 
فمنطقة الصليبية قريبة جلميع املناطق 

مثلما بها مزارع لألبقار، فمنذ عام 2005 
والناس تعرف مكانه مع العلم انه مت نقله 

إلى شمال الصليبية وهناك نية لنقله 
ملكان أبعد، جنح ابومحمد في توصيل 

طلبه لهيئة الزراعة والتي بدورها »طيبت 
خاطر« أبومحمد واستدعت أبوعلي 

ووعدته بجاخور في الوفرة، ليس هذا هو 
املطلوب، فاملكان بعيد وشاق يوميا على 

املرضى واجلاخور صغير يصلح للغنم ال 
ينفع لالبل وحتركاتها، رفض ابوعلي هذا 
االستعطاف »الذي هو ألجل عني ابومحمد 

وليس الجل الوطن وسمعته كمركز للعالج 
وليس الجل مرضى املسلمني وغيرهم«، 

يقول ابوعلي لو كنت ابحث عن مكتسبات 
لقبلت باجلاخور في اي مكان أو بعت هذا 

العالج على الناس ولكنني وهبت وسخرت 
كل ما أملك ألفوز بثواب وأجر ودعاء 
هؤالء املرضى الذين شعرت مبرضهم 

وشعرت بفرحة شفائهم »اسأل مجرب وال 
تسأل طبيب«.

أدعو اهلل الشافي املعافي الذي شفاني 
من هذا املرض وشفى على يدي الكثير 

أن يسخر قيادة هذا الوطن وعلى رأسهم 
صاحب السمو األمير ذي القلب الكبير 
بأن يأمر بلجنة حتقق فيما قلت، فإن 

اطمأنت لقولي وفعلي أمتنى أن يتم إنشاء 
مركز الشيخ صباح األحمد لطب الصحراء 

»ويكون مكمال ملشروع محمية صباح 
األحمد البرية«.

أمتنى لو يسمع املسؤولون دعوات الذين 
تشافوا من هذه األدوية النبوية »الطب 
العربي« ومنها دواء »الوزر« دعواتهم 

بالشكر واحلمد هلل ثم باالجر والثواب 
وطول العمر ملن سخره اهلل لهم، كم امتنى 

أن يكون دعاؤهم لولي االمر حني ينشئ 
هذا املركز باسمه ال باسم أحد، فلست 

ممن يبحث عن مال او جاه او شهرة لكني 
ابحث عن الثواب واالجر من اهلل، هذا 

غيض من فيض مما سمعته من االخ محمد 
فراج بن خيوط أسأل اهلل العلي القدير ان 
يلني قلوب عباده ويسخرهم لعمل اخلير 

والسعي الجنازه، ربي على كل شيء قدير.

الشفاء من اهلل 
واألجر والثواب 
لسمو األمير

ملن يهمه األمر


