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في الفتنة سقطوا 
ويريدوننا أن نسقط!

آخر صيحات املوضة 
»اإلفتائية« اآلن: أن ما أصاب 
الشعب السوري من تهجير 
وتقتيل وتعذيب وتشريد، 
إلى آخره، من فعل أيديهم 

وبسببهم وهم املالمون 
ويستحقون ما يحدث لهم 
ألنهم أطاعوا دعاة اخلروج 
على احلاكم، وليس بأيدينا 

إال الدعاء لهم.
احلالة السورية مجرد مثال، 

ولكن لو عدنا لدائرة التاريخ، 
لوجدنا ذات املسألة في دول 

اإلسالم، يختلف احلاكم 
اجلزار، وتتشابه أساليب 
السلخ، واجلديد أننا اآلن 
نسمع ونرى عبر وسائل 

اإلعالم احلديث ماذا يحدث 
للشاة!

يلبسون على العامة بادعاء 
أن ما حدث في سورية 

خروج على احلاكم واملسألة 
أبعد ما تكون عن ذلك، 

واحلاكم أبعد ما يكون عن 
»حاكم مسلم له السمع 

والطاعة في املنشط واملكره«.
شعب مسلم مكلوم لم 

يطلق رصاصة إال دفاعاً 
عن العرض واألرض 

واملال والنسل واحلرث، 
رفع السالح ليصد صائل 
املجرمني القتلة عن نفسه، 

فصار هو اخلارجي، 
ولم يفعل إال بعد أشهر 

من التصفيات بقنص 
املتظاهرين، واقتحام املنازل 
وسحب عائالت إلى السجون 

وبدء الترهيب بأقذر 
األساليب من نظام حاكم 

ال يفهم شرع دين وقانون 
دنيا، ورغم هذا استمر وعاظ 
القعود بتثبيط األمة وتشجيع 
اخلنوع وتعطيل فرض جهاد 
الدفع، القبول بالظلم مبقابل 

مخدر »األمن واألمان«.
ذاك قولهم، أما قول اهلل 

جل جالله: )واتقوا فتنة ال 
تصينب الذين ظلموا منكم 
خاصة( بأن العذاب اإللهي 

سيتعدى الظالم حتى يعم من 
رأى الظلم ولم يأخذ على يد 

الظالم.
وجاء في احلديث الشريف 

أن النبي صلى اهلل عليه 
وسلم قال: »إن الناس إذا 

رأوا الظالم فلم يأخذوا على 
يديه أوشك اهلل أن يعمهم 

بعقاب من عنده«. 
وملبتدعة »السلفية 

اإلرجائية«: بنّي الشيخ ابن 
تيمية في منهاج السنة »إن 
الظالم يظلم فيبتلى الناس 
بفتنة تصيب من لم يظلم 
فيعجز عن ردها حينئذ، 
بخالف ما لو منع الظلم 

ابتداء فإنه كان يزول سبب 
الفتنة«. 

الفساد واالعتداء على 
حقوق البشر والظلم وعدم 

تطبيق الشرع وانتقائية 
إنزال القوانني والعقوبات 

واستضعاف الناس هو الظلم 
الذي بسببه تأتي الفنت، 

العدل يقيم الدول وينصرها، 
والظلم ميحقها ويهزمها 

أياً كان دينها، سنة اهلل في 
األرض وهي ال حتابي أحداً.
سوال وسط لّي النصوص: 

أين أفضل اجلهاد إذن: كلمة 
احلق عند سلطان جائر؟!
إن »بيعة الكاثوليك« التي 

ينتهجها من يخوفون 
الناس بالوقوف بوجه الظلم 

وتعطيل أوامر اهلل وسنة 
نبيه سوء فهم لإلسالم، 

الدين الكامل الذي جاء لرفع 
الظلم وإرساء العدل ووضع 

التشريعات حلفظ النفس 
والعرض والنسل واملال جعل 
الصبر على االبتالء فضيلة، 

والوقوف بوجه الظالم 
استخالفاً، واملطالبة باحلق 

قوة، وإنكار املنكر واجباً.
إن تيار التطرف في طاعة 

والة األمور الذي يقوده 
»مرجئة جدد« غلو في 

تفسير النص، وكفر املظلوم 
باإلسالم العتباره حاميا 

للظالم، أكبر مفسدة.
األمة الوسط ال يجب أن 

تتزمت مبنهاج »الرأي 
األوحد« فقد تُرك لها ُفسح 

وُسكت عن كثير، وتعدد 
املدارس الفقهية فيه تخفيف 
ورحمة، وما جاء محمد ژ 

إال رحمة للعاملني.
فأين الفتنة مبطالبة الشعب 

السوري املظلوم الصابر 
برفع الظلم عنه بعد نصف 

قرن؟!
وللحديث بقية. 

أيام معدودات

 بقلم: ابنتك ابتسام العصفور
بكيتك يا أمي.. وما زلت أبكيك.. ال 

أدري ألوم عيني التي ما زالت تذرف 
دموعها كلما الح طيف محياك في 

مخيلتي.. فدموعي ال تريد أن تنتهي 
أبدا..

وال أدري هل ألوم قلبي الذي يعصر 
فؤادي كلما تذكرتك ليت في مقدرتي أن 
احمله وأسكن أملي.. أم ألوم عقلي الذي 
يذكرني بك كلما نسيتك أو حاولت أن 

أتناساك يا أمي.
يا اهلل كم اشتقت إلى تقبيل يديك التي 

تفوح منها رائحة »احلنة« يا أمي.. 
رحمك اهلل كنت دائما إلى جانبي بعطفك 

وحنانك وحبك لي ولعائلتي..
كم دعوت اهلل أن يبشرني بك خيرا 
يا أمي.. وأحمد اهلل تعالى... فلطاملا 

انتظرت من ربي البشارة.. وكنت أدعو 
وأدعو اهلل أن يبشرني بك خيرا يا أمي.

ولطاملا انتظرت البشارة من اهلل.. بشارة 
خير أرى فيها مكانتك عند الرحمن 

الرحيم.. واحلمد هلل لم يخب رجائي.. 
فلقد أتيتني في املنام يا أمي.. أتيت 

بأحسن حال.. وأنت باسمة ومبتهجة.. 
يفيض البشر من قسمات وجهك.. 

ويطفح النور من محياك.. فاللهم لك 

احلمد يا ربنا يا رؤوف بعبادك يا أكرم 
األكرمني يا رب العاملني.

ثم حلمت بك في منام هز كياني.. 
من قمة رأسي حتى أخمص قدمي.. 
رأيتك في منامي تعطينني اخلوامت 
اخلمسة اجلميلة وتضغطني على 

يدي بقوة وعزم.. كأنك توصيني بها 
خيرا.. يا اهلل حتى وأنت بعيدة عنا 

تهتمني بأمورنا.. وتقلقني على راحتنا 
وسعادتنا.. حتى وأنت في عالم البرزخ 

توصيني على ابنائي اخلمسة.. خذي 
بالك منهم ال تضيعي وال واحدا منهم.. 
هم زوادتك وسعادتك في احلياة.. نعم 
يا أمي العظيمة هم عيالي فلذة كبدي.. 

سأخبئهم في جتاويف قلبي.. وأغطيهم 
برموش عيوني.. وسأربيهم وأحسن 

تربيتهم كما ربيتنا أنت.. اطمئني يا أمي 
لن يضيع أي خامت من هذه اخلوامت.. هم 
شرايني قلبي.. وجفون عيوني..هم الدم 

الذي يجري في عروقي.. 
 اعذروني يا إخوتي وأخواتي.. فأنا لم 

أجرب أي فن من فنون الكتابة من قبل.. 
ولكن بعد رحيل الغالية.. رأيت نفسي 

من غير شعور أندفع للكتابة.. لعل 
هذه احلروف والكلمات تكون بلسما 

شافيا ودواء لقلبي اجلريح.. لقد أوشك 
الكالم واحلروف أن تنتهي يا أمي.. لكن 
شوقي لك ما انتهى.. وها أنا أراك أمام 
ناظري تتنقلني في بيتك من غرفة إلى 

غرفة..تزرعني بسمة هنا.. وقبلة هناك.. 
ودعوة للداخلني.. ودعوات للخارجني.. 

نعم أراك ما زلت تقيمني معنا 
تشاركيننا الطعام والشراب.. والسوالف 
واحلكايات اجلميلة.. صدقيني يا أمي.. 

هذا الذي أعاينه متاما.. قد تظنون أن 
عقلي قد أصابه مس من اجلنون.. 

وتذهب بكم بعيدا كل تلك الظنون.. 
قولوا كما حتبون وتشتهون.. لكن 

الشيء الوحيد الذي ما زل ماثال أمام 
ناظري أنك يا أمي العظيمة.. ما رحلت 

وال غادرت.. بل ما زلت بيننا في عيوننا 
تنامني وتصحني... في قلوبنا تسكنني 

وتقيمني.. 
 واليوم هو مرور سنة على فراقك 

فياليت ياليت يعود بي الزمن للوراء 
للحظة وأقبل يديك فأنا لم اكتف 

بتقبيلهما ولم أعلم بأنك سترحلني 
فجأة دون وداع البنتك الصغيرة. 

 أسأل اهلل العظيم رب العرش العظيم أن 
يحشرك في زمرة املؤمنات واملؤمنني. 

بشارة خير يا أمي

رثاء

»من قرصته احليّة يخاف من احلبل« هذا املثل املعروف في 
مجتمعاتنا ينطبق على تطورات األحداث في بعض الدول 
العربية، ومنها سورية التي دعم الناس ثورتها في البداية، 
ودعوا في صلواتهم من أجل نصرتها. وذلك أمر منطقي 

فطبيعة الناس مساندة الضعيف الذي ال حول له وال قوة. 
وقد كان ذلك التعاطف والدعم والتأييد قبل أن ينقشع 

الغبار وينجلي الغموض عن مشهد الربيع العربي، وانكشاف 
سوءته للناظرين في أكثر من دولة عربية، حيث تبني للناس 
بعد ذلك أن ثمة من يسرق الثورات، وأن حسابات احلقل لم 
تتطابق مع حسابات البيدر. فدبت الشكوك واألسئلة، وهب 

العقل يصارع العاطفة.
>>>

في أكثر من دولة عربية شهدت ذلك الربيع املزعوم 
واملسموم حدث احتراب داخلي في الدولة، ونزاع بني األهل، 

وشقاق بني االخوة، وتبادل وجهات النظر عبر راجمات 
الصواريخ، والسبب معلوم ومرصود يتناقله شهود العيان 

وتعلنه األخبار، ويتمثل في اجلماعات اجلهادية »الذراع 
العسكرية لإلسالم السياسي« التي تلهث لتحقيق حلمها 
فيدفع املجتمع والدولة واألفراد ثمن خيبة األمل وضياع 
احللم. وقد حدث ويحدث ذلك في ليبيا وتونس ومصر، 

لهذا يخشى اجلميع )محليا وإقليميا ودوليا( تكرار األمر في 
سورية. كي ال تصبح مقولة »داعش باقية وتتمدد« حقيقة، 

وميسي العالم وكأنه أطاح بالدويلة ليقيم الدولة!
>>>

بالطبع أنا مثلكم موجوع وحزين من أجل ما يحدث في 
سورية وعلى وجه اخلصوص مدينة حلب والكوارث التي 

حلت بأهلها، ومثلكم أنادي بإسعاف اجلرحى وتقدمي 
اخلدمات اإلنسانية للنازحني، ومثلكم أطالب بإدانة السفاحني 

القتلة. بيد اني أشير إلى احلبل السوري الذي انعكس في 
العيون بصورة ثعبان، وأذكر تغريدة قرأتها في »تويتر« 

تقول: »إذا أردت أن تعرف حقيقة ما حدث في حلب فانظر 
إلى من نظم االعتصام«! واملغرد يقصد االعتصام الذي حدث 
في الكويت أمام السفارة الروسية والذي غلبت عليه الصبغة 

األصولية. األمر الذي يذكرنا بقول الشاعر طرفة بن العبد:

عن املرء ال تسأل وسل عن قرينه 
فكل قرين باملقارن يقتدي

 وكان اهلل في عون الشعب السوري.

أثني على مبادرة الديوان األميري بإيقاف جميع الفعاليات 
في حديقة الشهيد حتى نهاية شهر ديسمبر، وكذلك في 
قطر أوقفوا جميع احتفاالت العيد الوطني مشاركة حللب.

كما أثني على املبادرة اإلنسانية لرئيس مجلس األمة 
م.مرزوق الغامن على تبرعه لنقل النازحني من حلب الى 

املناطق اآلمنة.
ونشكر وزارة األوقاف على تعميمها املوجه ألئمة املساجد 

بالقنوت والدعاء حللب وأهلها.
وأحيي املبادرات اإليجابية التي قامت بها مؤسسات 

املجتمع املدني، أولها املهرجان اخلطابي للنواب في مجلس 
األمة، والدعوة للتجمع واالعتصام أمام السفارة الروسية 
واملطالبة بطرد السفير الروسي، وأضيف عليها مبطالبتي 
لطرد اإليراني ايضا، ودعوتهم لعقد جلسة خاصة ملناقشة 

الوضع في حلب، فهو أقل ما ميكن تقدميه لهذه القضية.
وكذلك حمالت اجلمعيات اخليرية لدعم ونصرة أهل حلب، 
التي حققت تبرعات مليونية من شعب سخي أحب العطاء 
ونصرة إخوانه املسلمني في جميع أنحاء العالم االسالمي.
وأحيي أيضا الرياضيني، حيث كانت لهم مشاركة رمزية 

وتعبيرية إليصال الرسالة، وذلك من خالل ما قام به الالعب 
اخللوق فهد األنصاري عند إخراجه »فانيلة« بها دعاء 

لنصرة حلب عند إحرازه هدفا مع ناديه االحتاد السعودي.
فقد عشنا األيام املاضية مجزرة دموية بشعة بكل ما حتمله 
الكلمة من معنى، ونحن نرى صور شوارع تغرق في بحور 

الدم والقتلى والضحايا تزدحم بهم أنحاء حلب.
األبشع من ذلك، هو استجداء السوريني بحلب يطلبون 

فيها فتوى ليقتلوا نساءهم وأبناءهم حتى ال يتم اغتصابهم 
وتشتيتهم من قبل اجليش النظامي.

مشاهد مرعبة ومؤملة ومحزنة نعيشها ونحن نرى قوى 
العالم جتتمع على مناطق مسلمة وال منلك اال طلب اجتماع 

عاجل لألمم املتحدة لوقف إطالق النار أو إصدار بيانات 
رفض وشجب واستنكار.

الضعف والذل والهوان الذي نعيشه ال يقبله اي مسلم 
محب لدينه، ويشعر بأمته.

ما يحدث في حلب، وقبلها اليمن واملوصل وبغداد، وفي 
ظل هذا االنهزام، قد يحدث لنا في املستقبل، فنحن لسنا 

ببعيد عن فوهة النار.
قال رسول اهلل ژ: )من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، 
فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك 

أضعف اإلميان(.
ما أملكه اآلن هو أن أوجه صرخة للمجتمع االسالمي، 
بضرورة التوحد وإنشاء جيش عسكري اسالمي قادر 

على مواجهة األعداء واألخطار اخلارجية، ففي االحتاد قوة 
ورفعة.

إن علينا كشعوب عربية ومسلمة أن نتجاهل احملبطني 
واملثبطني للمبادرات اإليجابية التي تدافع عن القضايا 

اإلسالمية واإلنسانية، وان نتوجه ملد يد العون والتبرع 
والدعاء والتفاعل مع القضية سواء في وسائل اإلعالم 
االجتماعي أو في كل مكان نستطيع من خالله إيصال 

أصواتنا.
أما بخصوص األصوات الشاذة كالبنفسجي وأتباعه 

وتبريكاتهم في حترير حلب واستفزازاتهم املستمرة 
للشعب الكويتي، فالزمن كفيل بالرد عليه، وسيكون 

مصيره كمصير »الفار« الهارب من العدالة، كما أطالب 
جمعية احملامني باتخاذ موقف حازم ضد البنفسجي 

وأمثاله.
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م.طارق جمال الدرباس

سورية بني احلقل والبيدر

حلب بني األنصاري 
والبنفسجي!
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سعد المعطش

لكل بلد مواصفات قد ال يتشارك بها 
مع أي بلد آخر، فإذا اشترك بلد مع 

غيره في طبيعة املناخ فإنه قد يتشابه 
معه في العملة النقدية أو أي مكونات 
أخرى، وهذا األمر الذي ينطبق على 

البلدان ينطبق متاما على البشر فكل 
إنسان له طبيعة وأسلوب مختلف عن 

اآلخرين ولكن هناك من يحاول التقليد 
ورمبا أجاده أو فشل فيه.

ولنأخذ التشابه بني الدول أوال ونبدأ 
مبقولة تعلمناها عن االمبراطورية 

البريطانية القدمية فقد كان يقال عن 
بريطانيا »البلد الذي ال تغيب عنه 

الشمس«، ويقصدون فيها كثرة البلدان 
التي تخضع حتت السيطرة البريطانية 

فحني تغيب الشمس عن مدينة لندن 
فإنها تشرق على بلد آخر يتبع للتاج 

البريطاني.
والبلد املشابه لبريطانيا هو سورية 

فهي تشارك لندن في نفس املقولة مع 
اختالف بسيط في املفردات رغم تشابه 

الفكرة، فاملدن السورية وخصوصا 
حلب ال تغيب عنها الطائرات وخير 
دليل عدد القتلى من املدنيني وكمية 
الدمار الذي حلق بتلك املدن وأهلها!
بالنسبة لبعض البشر في الكويت، 
هناك من جبل على القسم في كل 

شيء وعلى أي شيء، بطريقة يتبعها 
وهي احللف والقسم واليمني وكلها 

لنفس الهدف وهو تصديق الناس لهم، 

ولكن الطرق مختلفة فالهدف منها كما 
وضحت لكم وخصوصا ملن يقسم بأنه 

سيصوت لفالن.
وما ال يعرفه البعض منكم هو طريقة 
مبتكرة للقسم، فحني يبتعد الشخص 

الذي وعد بأن يتم التصويت له فإن 
الواعد يقوم مبناداته باسمه وهذا ما 

نسميه شعبيا بالتصويت له، فإن 
سمعت من ينادي باسمك فاعلم أنه 
قد بر بقسمه، وستكون أوفر على 

املصوت من الكفارة التي حددها 
البعض مببلغ 10 دنانير.

أدام اهلل سماء ديار املسلمني بدون 
طائرات حربية تقصفهم، وال دام من 

جعل اهلل عرضة إلميانه.

سورية وشمس 
بريطانيا

رماح

ali252a@hotmail.com
علي الفضالة

ال أعرف ما هي الدوافع اخلفية للهجمة 
الشرسة التي تتعرض لها دول اخلليج 

العربي وكأن احلروب والثورات 
واملصائب هي سببها أو منبع حدوثها 

وانتشارها، فالثورات العربية قامت 
بإرادة الشعوب نفسها، سواء في 

مصر أو سورية أو العراق أو حتى في 
إيران، وذلك للتخلص من الضغوطات 
التي متارس ضدهم من قبل حكامهم 

أو لتغيير النظام السائد، فإذا كانت 
هذه الثورات لم تستطع القضاء على 
مشكالت كانت موجودة بل أضافت 

وخلقت مشكالت وأزمات جديدة 
متراكمة ال نهاية لها من تزعزع في 

السلطة والنظام وتذبذب في االقتصاد 

الوطني فهذه مشكلة الربيع العربي ال 
دول اخلليج، فالثورات كما عهدناها 

سابقا ال تدار بهذه الصورة في البلدان 
املضطربة فقبل اإلقدام على أي عمل 

يجب التفكير في عواقبه مسبقا ال 
أن تدفعنا الرغبة واحلمية واالندفاع 
العشوائي لنيل ما نبتغيه وما نطمح 

إليه.
فإذا كان الهدف من الثورات هو حتقيق 

الرفاهية للمجتمعات واحلياة الكرمية 
لهم فإنها لألسف أحدثت شقا في 

صفوف النسيج االجتماعي في أغلب 
الدول العربية مما أدى إلى التأثير على 
أكبر مقوم للدولة أال وهو الشعب، فإذا 
ما ضاع الشعب وتشتت فال تنمية وال 

تطور وال منو اقتصادي سيكون لنا 
على أرض الواقع فال الدولة قدمت لهم 
ما يطمحون إليه وال هم قدموا لها ما 
تتأمله منهم، فالغالبية منهم قد رحلوا 
وهاجروا وبدأوا في رحلة البحث عن 
فرص عمل في بالد اخلليج ملا تتمتع 

به من وفرة في فرص العمل والكسب 
احلالل وارتفاع األجور وما تعيشه وهلل 
احلمد من أمن وأمان واستقرار بفضل 
القيادات احلكيمة لزعماء دول اخلليج 

العربية، وبعد ذلك كله يأتي البعض 
ليضرب في دول اخلليج؟ وهي التي 

فتحت أبوابها لشعوبهم؟ لهؤالء نقول: 
كفوا ألسنتكم عنا. فدول اخلليج خط 

أحمر ال نسمح ألحد بتجاوزه!

دول اخلليج خط 
أحمر

إشارة

د.هند الشومر
كان لقائي مع الدكتور جمال احلربي 

عندما كنت أمثل جمعية القلب الكويتية 
في نشاط التدريب على إنقاذ احلياة 

لقاء ال ميكن أن أنساه لنشاطه وحماسه 
واملهارات القيادية التي يتمتع بها، وفهمه 

لطبيعة العمل وإدارته لألمور بطريقة 
حرفية ومهنية، ولذلك فقد جنحت 

املناسبة للقيادة العقالنية الهادئة التي 
يتمتع بها، وقد متنيت وتنبأت بيني وبني 

نفسي أن تتولى هذه الشخصية مهمة 
ترميم امللفات املبعثرة للصحة وإصالح 

الشروخ واجلروح العميقة.
لم يكن غريبا على الدكتور جمال 

احلربي في األسبوع األول من توليه 
الوزارة أن يحرص على القيام بزيارات 
ميدانية متعددة وأن يجتمع مع الوكالء 
ومديري املناطق ومديري املستشفيات 

ورؤساء األقسام واملوضوعات التي 
نوقشت في هذه االجتماعات عبرت عن 
إملامه الكامل باألعراض التي تعاني منها 

الوزارة، وحرصه على إعادة ثقة املواطن 
باخلدمات الصحية وحرصه على إرسال 

رسائل قوية ومؤثرة للجميع مثل: ال 
تهاون مع الفساد، وال مكان ملتهاون أو 

متقاعس وال تستر على الفساد.
إن تولي د.جمال احلربي لوزارة منهكة 

ومليئة بالفساد يعتبر حتديا كبيرا، 
نسأل اهلل أن يوفقه في هذه املهمة 

الصعبة، وأن يقوم مبكافحة الفساد 
وإصالح ما ميكن إصالحه ملا فيه 

مصلحة املرضى ومصلحة الكويت حتى 
تُعاد ثقة املواطن باخلدمات الصحية 

ومبستشفيات الكويت.
إن اإلصالح ال ميكن أن يكون في يوم 

وليلة ولكنه يحتاج إلى وقت وجهد 
مكثف باإلضافة إلى إخالص وتعاون 

اجلميع واستشعار املسؤولية. وال منلك 
إال أن نذكر اجلميع بأنه ال مكان ألي 
متهاون أو متقاعس ولنتعاون جميعا 

حملاربة الفساد، إذ ال يوجد تطعيم واٍق 

من الفساد وال يوجد أي إنسان ُمحّصن 
ضد الفساد ألن الرداء األبيض قد يخفي 

بداخله ما هو ليس أبيض. إن حكمة 
الدكتور جمال وإصراره على اإلصالح 

باإلضافة إلى هدوئه ستقوده إلى 
اإلبحار فوق املوجات العالية والنجاح في 
الوصول إلى الهدف، وهو مكافحة جميع 

أوجه الفساد واملضاعفات التي تسببت 
في شلل الوزارة واإلنهاك الصحي الذي 

تعاني منه.
وال يسعني إال أن أمتنى للدكتور جمال 
احلربي التوفيق والسداد والقضاء على 

جميع أوجه الفساد وإصالح الشروخ 
جميعها لينعم اجلميع بصحة جيدة في 
ظل القيادة احلكيمة. قال تعالى: )َظَهَر 

الَْفَساُد ِفي الْبَرِّ َوالْبَْحِر مِبَا َكَسبَْت أَيِْدي 
َِّذي َعِملُوا لََعلَُّهْم  النَّاِس ِليُِذيَقُهْم بَْعَض ال

يَْرِجُعوَن ُقْل ِسيُروا ِفي األَْرِض َفانُظُروا 
َِّذيَن ِمْن َقبُْل َكاَن  َكيَْف َكاَن َعاِقبَةُ ال
أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكنِيَ( ]الروم: 41- 42[. 

إلى األمام يا وزير 
الصحة

ألم وأمل


