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خالد العرافة

احتفلت الكويت قبل أيام 
بوصول آخر طائرات رحالت 
اإلجالء للمواطنني العالقني في 
مختلف دول العالم التي أمر 
صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمــد، حفظه اهللا، 
بتســهيل إجراءات عودتهم 
إلى أرض الوطن، وقد قدمت 
الشكر مع بدء عملية اإلجالء 
لسمو األمير في مقال سابق، 
واآلن أكرر شكري مرة أخرى 
لوالدنا وراعي نهضتنا على 
توجيهاته السامية واألبوية التي 
ملت شمل املواطنني بأسرهم 
خالل شهر رمضان املبارك، 
سموه أرخص الغالي لضمان 
سالمة صحة أبنائه في اخلارج 
وبتوجيهات ســموه التي لم 
تتوقف وحرصه املســتمر 
على توفير كل ما يحتاج اليه 
املواطنون في تلك الدول. وهذا 
احلرص الســامي بني للعالم 
أهمية املواطن الكويتي لدى 
قيادته الكرمية السخية الذي 
دائما جنده بجانب شعبه، لذا 
فإن كلمات الشكر لن توفي 
حق ســموه مهما اشدنا مبا 
بذل من أجل راحة وســالمة 
املواطنني، كثر اهللا خير والد 
اجلميع وأدام اهللا على سموه 

موفور الصحة والعافية.
وال يفوتني من خالل مقالي 
أن أشــكر وزير اخلارجية 
الشيخ د.أحمد ناصر احملمد 
الذي تعامل مع عملية اإلجالء 
بكل احترافية في أول اختبار 
له بني صفوف الوزراء وجنح 
فيها بتميز، فمنذ بداية األزمة 
عمل الشيخ د.أحمد الناصر مع 
املسؤولني في وزارة اخلارجية 
بروح فريق العمل الواحد مع 
عدد من اجلهات لتنفيذ رغبة 
الســمو األمير في  صاحب 
عودة جميــع املواطنني قبل 
رمضــان، وبالفعل مت تنفيذ 
رغبة الوالــد - حفظه اهللا - 
عن طريق خطــة زمنية مت 
الترتيب والتنسيق لها مع إدارة 
التي جنحت  املدني  الطيران 
كذلك فــي عملها خالل هذه 
األزمة، الشيخ احمد الناصر 
من الوزراء الذين جنحوا في 
إدارة مهامهم خصوصا خالل 
الفترة التي مت حتديدها لعودة 
رحالت اإلجالء، ومتيزه بهذا 
العمل بنجاح بعيدا عن الشو 
التي  اإلعالمي والفالشــات 
أصبح تأثيرها على املسؤولني 

اكثر من منفعتها،
وتشاركه وزيرة األشغال 
الدولة لشــؤون  ووزيــرة 
الفارس،  اإلســكان د.رنــا 
فالوزيران عمال بصمت بعيدا 
عن الشو، وكانت نتائج ذلك 
مدعومة بالفعل الذي ســبق 
القــول، منها عــودة جميع 
املواطنــني العالقني وإصالح 
وصيانــة الطــرق املتهالكة 
وفق خطــة زمنية، كثر اهللا 
أمثالكما خلدمة وطنكما  من 
الفريق  واختياركمــا فــي 
الوزاري يسجل لسمو رئيس 
مجلس الوزراء، الشكر كذلك 
موصول لبعثاتنا الديبلوماسية 
في مختلف دول العالم التي 
نفذت توجيهات صاحب السمو 
األمير بتوفير كل االحتياجات 
للمواطنني فــي اخلارج من 
سكن ومعيشة وتنقل ومتابعة 
طبية طوال فترة تواجدهم في 
تلك الــدول، جميع املوظفني 
في سفاراتنا باخلارج عملوا 
بكل جــد واجتهاد ســواء 
على مســتوى السفارات أو 
القنصليات وحشدوا الطاقات 
من أجل خدمة املواطن الكويتي 
في اخلارج، لهم منا كل الشكر 
الكويت  والتقدير، حفظ اهللا 
وشعبها واملقيمني على ارضها 

من كل مكروه.

ليلة القدر خيٌر من ألف شهر

وقفات

mqarawi@hotmail.com
د.مطلق راشد القراوي

ليلة القدر ليلة مباركة غالبا ما تكون في الثلث 
األخير من رمضان، وذلك لقول الرسول ژ: 
«حتّروا ليلة القدر في الوتر من العشر األواخر 
من رمضان» رواه البخاري، وهي كما أخبرنا 
اهللا عــز وجل في كتابه الكرمي (ليلة القدر خير 
من ألف شهر)، أي إن أجر العمل فيها يعادل أجر 
عمــل أكثر من ٨٣ عاما، واهللا إنه لفضل عظيم 

ونعمة دائمة وقربى إلى اهللا.
في ليلة القدر تتنزل املالئكة تشــهد عبادة 
العباد وتدعو لهم وتشــاطرهم الطاعة وتنزل 
الرحمات ويعتق بهــا رب العباد رقاب الكثير 
منهم من النار، فيالها من فرحة وسعادة وانت 
تناجي ربك في هذه الليلة املباركة ترجو رحمته 

وتطلب جنته وتسأله النجاة من النار.
تأتي هذه الليلة مرة واحدة في السنة فمن 
وافقها وعمل فيها عمال صاحلا فقد فاز وربح 
ودخل في رحمــة اهللا، ومن غفل عنها وغلبت 
عليه فتنة الدنيا خسر وضاع، فال يعجز املؤمن 
من أعمالها وســهرها وكثرة الدعاء فيها، وال 
يضيع وقته فيها بالقيل والقال وسوء األعمال.

يقول الرسول ژ: «من قام ليلة القدر إميانا 
واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه» رواه البخاري. 
ويقول في دعاء هذه الليلة الفضيلة: اللهم إنك 

عفو حتب العفو فاعف عني.
إن رمضان هذا العام يختلف عما قبله.. ال 
صالة في املســاجد وال قيام وتهجد فيها، وال 
زيارات وصلة رحم، حتى العيد من املمكن أن 
ينحصر داخل البيت، لكن مما يثلج الصدر أن 
الناس لم ينسوا بركات هذا الشهر الفضيل، أعدوا 
العدة وأحيوا املساجد داخل البيوت وشارك فيها 
مع الرجال كل من النساء واألوالد، استخدموا 
امليديا للتواصل األسري وصلة الرحم، وعكفوا 
على القرآن فقرأوه وحفظوه، حتى أعادوا النفس 
الرمضاني في ظل هذه اجلائحة وآثارها التي أدت 
الى إصابة أكثر من أربعة ماليني نســمة ووفاة 

٣٠٠ ألف آخرين.
لقد تعلم املسلمون الصبر في أمرين، صبر 
الصيام وصبر البالء وهذا ما يعيننا على صبر 

احلياة وصبر الطاعة.
نحمد اهللا أن بلغنا رمضان ونســأله رفع 

البالء، وسيجعل اهللا بعد عسر يسرا.

ليلة القدر

املجهر

Baderal٣loosh٣٦@gmail.com
احملامي بدر محمد العلوش 

لقد اختص اهللا ســبحانه وتعالى أمة محمد 
ژ بنفحة من كرمه وهو شهر رمضان املبارك 
الذي يغفر فيه الذنوب واخلطايا وتقبل الرحمات 
وتعتق الرقاب من النار، فهذه األمة هي خير األمم 
كرمها اهللا تعالى بحبيب اهللا سيدنا محمد ژ 
والذي علمنا وأرشدنا من الظلمات إلى النور، 
وها نحن قد مر بنا شــهر رمضان الكرمي ولم 
يتبق منه إال العشر األواخر منه، وهذه أيام ال 
يضاهيها أيام ففيها ليلة القدر التي هي خير من 
ألف شهر، هذه الليلة التي انزل اهللا فيها القرآن 
الكرمي الذي هو نور ودســتور األمة واملعجزة 
التي شرفنا بها بني األمم، وهذه العشر اختلفت 
عن سابقتها من األعوام السابقة، إن جاءت في 
زمــن انزل اهللا ابتالء على البشــر وبجند من 
جنوده، وهو ڤيروس كورونا، الذي عجزت فيه 
كل العقول وكل القوى التي ظنت أنها ال يقدر 
على علمها احد وال يســتطيع احد أن يهزمها، 
وأثبت اهللا تعالى لهم بهذا املخلوق الذي ال يُرى 
بالعني املجردة أن قدرة اإلنســان ال شيء أمام 

قدرة اهللا سبحانه وتعالى.
فإذا أردنا أن يرفع اهللا هذا البالء عنا فنغتنم 
نغمات العشــر األواخر من رمضان في الدعاء 
والتضرع إلى اهللا سبحانه وتعالى يزيل عنا هذا 
االبتالء، فهذه األيام ال تتكرر في العمر إال مرة 
واحدة، فيجب علينا أن نضع نصب أعيننا أنه 
ال ملجأ لنا من هذا إال بالرجوع إلى اهللا سبحانه 
وتعالى في ظل عجز العالم عن إيجاد حل وعالج 
ومصل لهذا الوباء، فيجب أن تعود احلياة إلى 
طبيعتها وان نتخذ كل االحتياطات الالزمة للحد 
من انتشاره، السيما ان هذا الڤيروس غير مميت 
بطبيعته بدليل نسبة الشفاء املرتفعة بني الذين 
قد أصيبوا بهذا املرض كغيره من الڤيروسات 
التي قد تصيب اإلنســان وقد تؤدي إلى وفاته 
إذا أهمــل عالجها، فالتعايش مع هذا الڤيروس 
هو احلل، فاهللا سبحانه وتعالى جعل فينا جيشا 
يقاوم هذه الڤيروسات اسمه جهاز املناعة، فبدال 
من أن نبحــث عن العالج للڤيروس يجب أوال 
أن نقوي جهاز مناعتنا واالبتعاد عن أي شيء 

يضعف هذا اجلهاز.
ليالي العشر األواخر من رمضان، وهي أفضل 
ليالي العام، وفيها ليلة القدر، عن ابن عباس (إنا 
أنزلناه في ليلة القدر) قال: أنزل القرآن في ليلة 
واحدة من الذكر الذي عند رب العزة حتى وضع 
في بيت العزة في السماء الدنيا ثم جعل جبريل 
ينزل على محمد ژ بجواب كالم العباد وأعمالهم.
خير ما يقال في رمضان فهل نقولها بتيقن 
أم هناك خير من هذا الكالم لنتوقف عن كل كالم 
ال معنى له ونتضرع إلى اهللا ســبحانه وتعالى 
في العشر األواخر لنكسب من هذا الضيف فإنه 
سريع املغادرة ومن أضاعه أضاع الكثير، اللهم 

ارحمنا واغفر لنا واهدنا الصراط املستقيم.
حفظ اهللا الكويت وأميرها وشعبها من كل 

مكروه.

وأود هنا أن اســجل مالحظة في 
حق البعــض ممن لم يقدر أوضاعنا 
ولم يحتــــرم قوانني دولتــنا ذات 
الســـيادة الكاملة رغم كل ما قدمناه 
لهـــــم مـــن حب وعــون بال مّن 
وال أذى، فلـــقد كان األجدر بهـــم 
أن يقابلوا ذلك مبودة وأدب بدال من 
اإلساءات، فإن الشعوب اإلنسانية كلها 
في قارب واحد وتواجه عدوا واحدا أما 
دولتنا فلم تطبق إال ما ميليه الضمير 
اإلنســاني عليها والتعاون مطلوب 

أخالقي دائما وأبدا.
يجــــب علينا جميعــا أن نرفع 
رؤوســنا ونخرج من الكهف، كهف 
اخلوف والقلق والتوتــر، لكن ذلك 
لن يكون إال عندما نصل إلى أقصى 
درجات املســؤولية وأدب األخالق 
واحترام القانون عندئذ فقط نخرج 
لبناء احلياة من جديد ولو ظل «كورونا» 

بيننا.

ولفت األنظار عن املمارسات اإلجرامية 
للكيــان الصهيوني بحق الشــعب 
الفلسطيني، وإحباط أي جهود إلدانته 

ومقاطعته في احملافل الدولية!
الذين  العرب  ومهما كانت دوافع 
يتورطــون فــي هــذا، فإنهم مبا 
يفعلون يسهمون في تلميع صورة 
الكيان الغاصب، ويكسرون ظهورنا 
ويجبروننا علــى الصمت، إذا أردنا 
أن نتكلم عن جرائم الكيان واملطالبة 

مبقاطعته! 
وكــــم تكررت املواقــف، التي 
يحرجنــا فيها البعض عــن انتقاد 
الصهاينة، حني يستشــهدون مبثل 
تلــك الرســـــائل اإلعـــــالمية، 
محــاولني إقناع من حولهم بأن الكيان 
الصهيوني منوذج متقدم للدميوقراطية 
السلمي واحترام حقوق  والتعـايش 
اآلخرين ومعتقداتهم الدينية، مبا ال 
يبرر مساعينا نحن ملعاقبته أو حتى 

مقاطعته!

ومن اخللفاء الذين قام بكسوة الكعبة 
املشــرفة اخلليفة املأمون وكان يقوم 
بكسائها ٣ مرات في السنة، ثم جاء القائد 
املظفر صالح الدين األيوبي الذي فتح 
القدس الشريف بكسوة الكعبة بالديباج 
األخضر ثم بثوب أســود، ومنذ ذلك 
احتفظت كسوة الكعبة باللون األسود.

ويعتبر امللــك الظاهر بيبرس أول 
حاكم مصري يقوم بعمل كسوة الكعبة، 
ثم جاء ملك اليمن املظفر، واستمر ملوك 
مصر بالتناوب مع ملك اليمن بكسوة 
الكعبة املشــرفة.. هذه مراحل كسوة 

الكعبة املشرفة..
آية كرمية: (إن أول بيت وضع للناس 
للذي ببكة مباركا وهدى للعاملني.. فيه 
آيات بينات مقــام إبراهيم ومن دخله 
كان آمنا وهللا على الناس حج البيت من 
استطاع إليه سبيال ومن كفر فإن اهللا 

غني عن العاملني)..
واهللا املوفق.

ومنصاته. يجب على أصحاب القرار 
السياسي رسم خارطة محددة للعمل 
اجلاد محســوب العواقب والتعايش 
مع معطيات واقعية وبذل اجلهد من 
أجل تكوين ثقة متبادلة بني املواطن 
والدولة لوضع النقاط على احلروف، 
وأخيرا أؤكد أن الدول بشعوبها حتيا 

وتتطور وباحلريات تتألق.

الوقت احلاضر، إلى جانب السياسات 
التمييزية العنصرية التي ميارســها 
الكيان ضد عرب الداخل أنفســهم، 
أراضيهم، واعتـــقال  ومصــادرة 

رموزهم! 
الصهاينة بدورهم يحتفون بهذه 
الرسائل اإلعالمية، ويوظفون أولئك 
النفر من عرب الداخل ليكونوا جسرا 
للتطبيع مع العاملني العربي واإلسالمي، 

الراشدين تولى معاوية بن أبي سفيان 
بعمل الكســوة مرتني في السنة، كما 
قام يزيد بن معاوية وابن الزبير وعبد 

امللك بن مروان.
أما اخلليفة العباسي املهدي وأثناء 
قيامه بأداء فريضة احلج فقد أمر بأن 
تزال كل الكسوات على أن تبقى كسوة 

واحدة، وهذا ما هو متبع حاليا.

العاملي وتفتت الروح اإلنســانية من 
الداخل.

عاملنا يحتاج منا شيئا من إدراك 
حجم املسؤولية التي تستدعي النزاهة 
والشفافية وقول احلق وتقبل احلريات 
األنانية  اإلنســانية واالبتعاد عــن 
واالحتــكار واألمثلة الواقعية كثيرة 
متتلئ بها صفحات التواصل االجتماعي 

واحد، وهو الترويج لفكرة أن عرب 
الداخل يتعايشــون مــع الصهاينة 
بشــكل طبيعي، وانهــم يتمتعون 
بكامل حقوقهم، في إغفال عن حقيقة 
الطبيعة االستعمارية والعدوانية للكيان 
بتاريخ  الغاصب، وقيامه وتوســعه 
حافل من املذابــح واالعتداءات على 
الفلســطينيني وغيرهم،  العرب من 
البريطاني وحتى  االنتداب  منذ عهد 

والنمــارق العراقيــة واحلبر اليماني 
(ثياب مصرية)،  القباطي  ثم  واالمناط 
وفي عهد النبي ژ كساها إثر احتراق 
الكســوة باجلمر حيث حاولت امرأة 
تبخير الكعبة، وبعد النبي قام بكساء 
الكعبة أبو بكر الصديق وعمر وعثمان 

بالقباطي املصرية..
وبعــد العهــد النبــوي واخللفاء 

بات مــن الواضــح أن العالم قد 
عجز عن إدارة أزمة الڤيروس اجلديد 
والســبب يكمن فــي معضلة الفتة 
لالهتمام وهي أن بعض الساســة ما 
زالوا ينظرون مــن ثقب الباب، فهم 
لم يدركوا إلى اآلن حجم اخلســائر 
املشتركة بينهم وبني منافسيهم في 
هذا املنعطف العاملي احلرج كما انهم 
ما زالوا يســتهدفون بعضهم بعضا 
لتوطيد سلطتهم دون أن ينتبهوا إلى 
أن الوباء لن يبقي لهم شيئا ميارسون 
عليه هذه السلطة التي يتهافتون عليها، 
وفي احلقيقة فإن األوان قد جاء لتقف 
شــعوب العالم أمام احلروب وكل ما 

يهدد احلضارة اإلنسانية.
لقد وصلت األزمة إلى مداها فباتت 
الناس،  تهدد أسلوب حياتنا وكرامة 
فاالقتصاد يعيش أزمة متسارعة قد 
تقلب الدنيا رأسا على عقب، ناهيك عن 
األزمة النفسية التي قد تفتك بكياننا 

عرب الداخل أو فلسطينيو ٤٨ هم 
أولئك الذين بقوا في مدنهم وقراهم 
العصابات الصهيونية  التي احتلتها 
خالل نكبة عــام ٤٨، ويبلغ عددهم 
١٩٠٧٠٠٠ نســمة، يشــكلون ٢١٪ 
من مجموع القاطنــني داخل الكيان 
الغاصب، أغلبيتهم ٨٢٪ من املسلمني، 

٩٪ مسيحيون، ٩٪ دروز! 
وقد بات أمــرا مألوفا، بني احلني 
واآلخر، أن نصــدم مبقاطع ڤيديو 
لبعض هؤالء وهم يفخرون بجنسيتهم 
(اإلسرائيلية)، أو يشاركون الصهاينة 
املرح في بعض املواقع الســياحية، 
فضال عن مقاطــع املتحدث بجيش 
االحتالل أفيخاي أدرعي وهو يهنئ 
املسلمني بحلول شهر رمضان املبارك 
أو عيدي الفطر واألضحى املباركني، 
محاطا بجنود وضباط عرب في جيش 
االحتــالل، أو يحل ضيفا في بعض 

البيوت العربية! 
مثل هذه املقاطع تنتظم في خيط 

أمر مؤسس اململكة العربية السعودية 
امللك الكبير الراحل عبدالعزيز بن سعود 
بإنشاء دار خاصة لعمل كسوة الكعبة 
املشــرفة وذلك في احملرم عام ١٣٤٦ 
هجرية، وأتبع ذلك األمر إنشاء مصنع 
للكسوة وكان أول إنتاج لكسوة الكعبة 
املشرفة بعد إنشاء تلك الدار عام ١٣٥٧ 
وذلك في مكة املكرمــة، ثم جاء امللك 
فيصل، طيب اهللا ثــراه، ومن منطلق 
اهتمامه بالكعبة املشرفة رأى أن يطور 
عمل املصنع ليتالءم مع قدسية الكعبة 
املشرفة، فزود املصنع مباكينات خياطة 
النسيج اآللية ومت على أثرها افتتاح قسم 
النســيج اآللي مع اإلبقاء على أسلوب 
اإلنتاج اليدوي.. ويصنع ثوب الكعبة 
املشرفة من احلرير اخلالص يستورد 

خاصا من اخلارج.
ويعتبر ملك اليمن تبع احلميري هو 
أول من كسا الكعبة باخلصف وهي ثياب 
غالظ ثم املعافير، ثم كسيت بالديباج 

وإن لم تســتطع استعادتها فهذا يعني بأنك قد خسرتها، ألنها 
األساس املتني لكل شخص منا والتي من خاللها ستنمي ارتقاءك، 
قيمتك، ذاتك، وهي الركينة التي بني جنبيك، كما قال املصطفى عليه 

افضل الصالة والسالم.

العطاء واملبادرة عبارة عن طاقة ال توازيها أكبر طاقة موجودة 
في العالم، كونها مليئة باملشاعر الصادقة، الدافئة، وكونها موضع 
قوة لكل شخص ســوي، متصالح مع نفسه وذاته، فهي عادة ما 
تعيــش في أفئدتنا، كما أنها تعتبر نوعا آخر من أنواع الســعادة 
تفترش دروبنــا، راقية وبرقيها تعتلينا وترفعنا، تبقينا في تيقظ 
دائم، تذكرنا وتعلمنا، فيكفي أنها عن األنانية تبعدنا، وتلبسنا ثوب 

القناعة، وبالرضا جتدد األمل في قلوبنا وتنعشنا.
وان كنا محرومني وعلى حافة االنهيار صرنا، فسرعان ما ينسينا 
ذلك العطاء كل ما آذانا وأحزننا، أما روح املبادرة فدائما هي بالبهجة 
واالرتياح تغمرنا، لذلك قيل ليس دائما فاقد الشــيء ال يعطي، بل 
أحيانا فاقد الشيء هو أكثر من يعطي غيره كل ما افتقده، ذلك فقط 

كي ال يشعر غيره مبا شعر هو به.
ولكن هذا ال يعني أيضــا أن تكون أنت الطرف الوحيد املبادر 
واملعطي دائما، والطــرف اآلخر هو املتلقي غالبا، كي ال يأتي ذلك 
اليوم الذي ســتكره فيه نفسك والتي ســيصعب عليك فيما بعد 

استعادتها مرة أخرى.

إن لم تســقها بالنقاء وفيما ال يريده عاملك، فتلقائيا ستتحول 
إلى العكس، وبالدناءة واجلفاء ستشوهها إلى أن يأتيك الوقت الذي 
ستفتقد فيه لذة حياتك وسينسيك ذاك اليوم الذي اغرورقت عيناك 
بدموع ضحكاتك، وكأنها الروح ســلبت منك وأخذت معها جميع 
أنفاسك، حيث انك ســتدفن بسبب حيرتك، وانت تتساءل وتفكر 
فيما بينك: ملاذا أنا فقط؟ وإلى متى وأنا أعطي وأبادر؟ وليس هناك 
من يحاول؟ فال تســتغرب حينها، فهذا شــيء وارد، نعم لن ولم 
يبادروا أو حتى يحاولوا بتحســني تصرفاتهم جتاهك، ألنك أنت 
مــن عودتهم فاعتادوا، ألنك أنت الذي همشــت روحك من أجلهم 
فطمعوا ومتــادوا، ألنهم عرفوا فكرك وعلموا بنقاط ضعفك، وما 
يدور في خلجك، فضمنوا مشــاعرك ووجودك واهتمامك، إلى أن 
أهملــوك وتراخوا فأعط وبادر باتزان، كي ال تختلف األوزان، أي 
ال تســتنزف كل وقتك، مشاعرك، اهتمامك، تفكيرك وفرحك على 
اآلخرين فقط، وتنســى نفسك! وال تقُس عليها من أجل الغير، أو 
تهملها منتظرا من يبادرها، وكما قيل: الراحة، الرضا والسعادة ال 

ترتكز على جانب دون اآلخر.

عالم اآلراء

حني نصمت 
عن جرائم 
الصهاينة!

samirrumman@hotmail.comد.سامر أبو رمان

املوقف السياسي

مراحل كسوة 
الكعبة املشرفة

عبداحملسن احلسيني

في سياق احلياة

تضحكنا أحيانًا!
فاطمة املزيعل

احلكمة سراج العطاء

كيف ننجو
من الكهف؟
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