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الديوان األميري.. 
وملح النقد

كونك تتولى منصبا تنفيذيا أو 
حتى شبه تنفيذي في البلد، 

عملت أم لم تعمل، أجنزت أم لم 
تنجز فأنت ومن معك متهمون 

»سياسيا« حتى إشعار آخر، 
وفي الكويت من السهل جدا جدا 
إلقاء التهمة بأقوال مرسلة، وهذا 

عامة ليس واقعا كويتيا خاصا 
بل حالة عامة تعاني منها بلدان 
العالم الثالث بحيث يستسهل 
األفراد تناول احلالة الكالمية 

ورمي االتهامات بدال من الوقوف 
لإلجناز بالفعل.

> > >
عموما، لدينا في الكويت وقع 
االتهامات السياسية وتبادلها 

جزء من احلياة اليومية بل ملح 
املشهدية السياسية، ال تستطع 

أن ترفض االتهامات وتنفيها 
ولكنك ال تستطيع أن تثبتها 

أو تتثبت منها، وكل املشاريع 
احلكومية، أو لنقل اغلبها 

نالها من حديث ملح االتهامات 
السياسية الشيء الكثير.

> > >
الديوان األميري لم يكن بعيدا 
عن رمي »امللح« مبناسبة ومن 
غير مناسبة، ولكن منذ تولي 

الديوان األميري اإلشراف 
وتنفيذ عدة مشاريع عمالقة 

أجنزت في وقتها وظهورها كما 
ظهرت به، اعتقد انه من غير 
الصائب أن نبدأ بأسئلة على 

شاكلة »ما هو التكييف القانوني 
ألعمال الديوان التنفيذية؟!«، 

ونحن نعلم يقينا أن احلكومة 
متلك كل األذرع والتشريعات 

القانونية بتكييفاتها وفشلت في 
إجناز مشاريع عمالقة كمثل تلك 

التي أجنزها الديوان األميري، 
ولكن هذا ال يعني أن احلكومة 
لم تنجز خاصة خالل السنوات 
األربع السابقة مشاريع حيوية 

كتوسعة الطرقات وتوزيع 
وحدات إسكانية بعشرات اآلالف 

ولكنها وبسبب البيروقراطية 
و»احملاباة« فشلت في مشاريع 

أخرى.
> > >

لم ال نعتبر الديوان األميري 
جهة تنفيذية مساندة؟! فالديوان 

لم يتحول إلى سلطة تنفيذية 
حتى يحتاج لقانون يكيف آلية 

عمله، بل حتول بتوليه تلك 
املشروعات اقرب قانونيا إلى 
»اجلهة« التنفيذية، وهو ما ال 
يتداخل قانونيا وال دستوريا 

مع عمل احلكومة كونها السلطة 
التنفيذية.

فتولي الديوان لتلك املشروعات 
يحوله أو أنه حوله بالفعل 

إلى جهة تنفيذ وليس سلطة 
كما يروج بعض اإلخوة من 

الرافضني لتدخل الديوان في 
إجناز مثل تلك املشاريع.

> > >
مشروع كمركز عبداهلل السالم 
الثقافي والذي خرج إلى النور 

وأصبح متاحا للجمهور منذ 
أسبوعني يعتبر عالمة ثقافية 

علمية فارقة في املنطقة، وهذا 
بحد ذاته جناحا ليس للديوان 

األميري فقط بل للبلد ككل، لنا 
جميعا املنتقدون قبل املرحبون 

به، والدخول في تفاصيل الكيفية 
دون النظر إلى النجاح الكبير 

املنجز يعتبر في رأيي انتقادا في 
الوقت الضائع.

> > >
ميكننا أن نقضي أياما وشهورا 

بل وسنوات في صب جام 
انتقاداتنا على كل شيء إما لدافع 
سياسي أو لدافع إصالحي، ولكن 

كل تلك املناظرات والسجاالت 
وتبادل االتهامات لم تنب سقفا 
من حصير فوق غرفة حارس 

أمن، ولكن ما فعله الديوان 
باحملصلة النهائية كان أمرا 

يستوجب أن نشكر كل القائمني 
عليه وأن نحييهم من مركز جابر 

األحمد الثقافي ودار األوبرا 
مرورا بحديقة الشهيد وانتهاء 

وأخيرا وليس آخرا مركز عبداهلل 
السالم.

> > >
توضيح الواضح: رئيس الشؤون 

اإلدارية واملالية في الديوان 
األميري عبدالعزيز إسحاق هو 
رئيس اللجنة التنفيذية إلنشاء 

وإدارة املراكز الثقافية في 
الديوان ومنها وآخرها مركز 

عبداهلل السالم ناله من »امللح« ما 
ناله ولكن هذا لم يثنه عن إجناز 
املهمة التي أوكلت إليه ولم يثن 

فريقه عن أداء عملهم على أكمل 
وجه.
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ارتبطت القراءة بالكتاب، وارتبطت الثقافة 
والعلم بالكتاب، وسمي القرآن »كتاب«، ويؤتى 

اإلنسان في اآلخرة بالكتاب من أمامه أو 
من وراء ظهره، ويعرف اخلطاب بالكتاب، 

ووصف معرفة اآلخر بجملة »الكتاب يعرف 
من عنوانه«.. وهكذا أخذت كلمة الكتاب 
معاني كثيرة، ملا له من أهمية في حياة 

اإلنسان.
وحتى نعرف قيمة الكتاب في أي مجتمع، 
ما علينا سوى معرفة حجم الكتب املبيعة 

واملتداولة في السوق، وعدد مرتادي املكتبات 
العامة. وأذكر أنه في السبعينيات عند زيارة 

أي مكتبة )جتارية أو عامة( وطلب كتاب، 
فإن البائع أو املوظف يرد عليك بسرعة إن 
كان الكتاب موجودا أم ال، ويعرف محتواه 
ولو بشكل جزئي، ويعرف املؤلفني واألدباء 
واملثقفني والعلماء، أما اآلن فالقياس أمامكم.

قد يقول قائل: لقد ذهب عصر القراءة 
الورقية وشراء الكتب، وجاء عهد القراءة 

االلكترونية والكتب املجانية. فإن قبلت رأيه، 
فما حجم القراءة االلكترونية املفيدة والعلمية، 

بل ما حجم القراءة االلكترونية بشكل عام؟ 
بال شك أنها في تنازل، وأصبحت القراءة 

االلكترونية للعودة للمراجع في الغالب.
أما املكتبات العامة التي جددتها الدولة في 

جميع مناطق الكويت، فإنها تشكو الزوار، 
وتشكو قدرتها على جذب الناس بفعاليات 
ثقافية، كما تفعل بعض املكتبات التجارية.

ولقياس الفارق، قمت بزيارة مكتبة مدينة 
ماملو املركزية )جنوب السويد(، فشعرت 

عمليا بالفارق بني الثقافتني، فالناس يقفون 
بالدور، والحظت تطور ثقافة املغتربني العرب 

هناك، حيث استأذنني صديقي واجته ألحد 
األقسام للقراءة، وجتولت باملكتبة، واجتهت 
للقسم العربي، الذي كان صغيرا للغاية رغم 

العدد الكبير من املغتربني العرب هناك، 
والذين لم يساهموا بتزويد املكتبة ببعض 

الكتب واملراجع على سبيل اإلهداء.
واألسلوب التقليدي الذي يقوم به املجلس 
الوطني للثقافة والفنون واآلداب، واملكتبة 
الوطنية، في العناية بالقراءة ونشر الكتاب 

لن يجدي نفعا، فتسطيح القراءة في معارض 
الكتب السنوية بكتب الروايات وبلغات ركيكة 

لن يعطينا شعبا مثقفا، وإقامة أجنحة هنا 
وهناك على استحياء وبدون حمالت إعالمية 

واعالنية لن جتدي نفعا، فال بد أن تكون 
هذه سياسة دولة، واملجلس الوطني واملكتبة 

الوطنية ميثالن الدولة، فلَم ينجحون في 
الفن وحفالت الغناء، وال ينجحون في الثقافة 

واألدب؟!
وأمام هذا االنسحاب انبرت مؤسسات 

وأشخاص لالهتمام بالكتاب والقراءة، أبرزهم 
األستاذ صالح املسباح الذي أفنى حياته بني 

الكتب واملجالت القدمية، فهو ميلك في منزله 
أقدم مجالت وكتب في الكويت، فقد عاش 

سنوات طويلة يشتري على نفقته اخلاصة 

الكتب واملجالت وبقايا مكتبات، حتى سوق 
اجلمعة اشترى منه، ووجد فيه كنوزا كثيرة، 

ولكن دون أي دعم يذكر من الدولة، لدرجة أنه 
يعلن بني احلني واآلخر عن بيع بعض كتبه!

وباملقابل.. فعند أي مناسبة ثقافية يتسابقون 
الستضافته في جناح الكتب واملجالت 

الكويتية القدمية باملجان دون أي مكافأة 
له! حتى املكتبة الصغيرة املوجودة في يوم 
البحار يأخذون عليها إيجارا! ولعل اجلهة 

األكثر تعاونا معه هي رابطة األدباء.
ولشهرته.. يزوره عشرات الباحثني من خارج 

الكويت، وباألخص من السعودية.
لذا.. ميثل أ.صالح املسباح أمنوذجا فريدا 
لالهتمام بتوثيق الكتاب واملجالت، وأدعو 
املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب 
الستيعاب طاقته وخبراته في هذا املجال، 
بتخصيص جناح له في املكتبة الوطنية، 

أو في أي مكان آخر يستوعب جميع كتبه، 
وتعيني موظف ملساعدته، ونقل اخلبرات له، 

ليستقبل الزوار في كل وقت، وتخصيص 
ميزانية لشراء الكتب، ومكافأة شهرية 

جلهوده املجانية التي يتبناها.
وإن لم تبادر وزارة اإلعالم، فليس لنا سوى 

دعوة البنوك والقطاع اخلاص لدعمه ماليا، 
والعم عبدالعزيز البابطني الستيعابه ضمن 

مساحة مكتبته.
وشكرا أ.صالح املسباح على جهودك الرائعة، 

فأنت مفخرة وطنية كبيرة.

د.عصام عبداللطيف الفليج

االهتمام 
بالكتاب.. 
صالح املسباح 
أمنوذجاً

آن األوان

@Al_Derbass
Tariq@Taqatyouth.com

almesfer@hotmail.com

م. طارق جمال الدرباس

عبداهلل المسفر العدواني

عبر هذه الصفحات ومن خالل هذه الكلمات تطرقت 
ملشاكل الهيئة العامة لإلعاقة في أكثر من مقال.

خالل األسبوع املاضي تلقت صحيفة »األنباء« الغراء 
رسالة رسمية من الهيئة العامة لإلعاقة ردا على مقالي 

الذي حمل عنوان »هيئة اإلعاقة تلعب مبستقبل 
املعاقني«.

وجاءت رسالتهم تأكيدا للموضوع املطروح! فخالل 
الفترة املاضية )ثالث سنوات ونصف( يعملون على 

التواصل مع األمانة العامة للجامعات اخلاصة ووزارة 
املالية ومراسلة اجلامعات مع تعهد اجلامعات اخلاصة 

بعدم إيقاف أي طالب.
االعتراف باحلق فضيلة وهو اولى خطوات حل 

املشكلة ولكن رغم تأكيدهم ما جاء في مقالي إال انهم 
ناقضوا انفسهم واختتموا كتابهم بعبارة »الرجاء 

حتري الدقة في أي خبر يخص الهيئة العامة لشؤون 
ذوي اإلعاقة«!

وهنا لي وقفة خاصة يا سادة! كنت أمتنى من االخوة 
في الهيئة العامة توضيح في أي نقطة حتديدا لم 

نتحر الدقة في مقالنا الذي اعترفتم مبضمونه وأكدمت 
محتواه؟

يا هيئة اإلعاقة.. يؤسفني ان اخبركم بحقيقة ان 
مصادرنا وأخبارنا دقيقة وال تشوبها شائبة وأكبر 

مثال على ذلك، هذا املوضوع املطروح منذ ثالث 
سنوات ونصف ولم يتم حله حتى اآلن!

وكتابكم جاء تأكيدا ملا طرح بهذه القضية املعلقة وأنها 
في طريقها إلى احلل، أي مبعنى آخر املشكلة موجودة 

ولم حتل حتى هذه اللحظة، فمن منا يجب ان يقوم 
بعمله ويتحرى الدقة؟!

يا هيئة اإلعاقة احيطكم علما بأن املتبقي على تخرج 
الطلبة موضوع املقال ثالثة أشهر فقط وحتى أكون 

صريحا، ال اتوقع حل القضية خالل الثالثة اشهر 
القادمة!

أمتنى منكم حتري الدقة في ردكم وعملكم وعدم 
إصدار كتب للجامعات اخلاصة بتحمل التكاليف 

الدراسية لطلبة اجلامعة، خاصة أن ذلك يتعارض مع 
قانون 8/2010 اخلاص بإنشاء الهيئة العامة لشؤون 

ذوي اإلعاقة.
وحتى أبني لكم دقة مصادرنا، فقد مت إيقاف تسجيل 

الطلبة للفصل الدراسي احلالي، حيث انهم فوجئوا 
ببريد إلكتروني من اجلامعة في متام الساعة العاشرة 
إال ثلثا من يوم االربعاء املوافق 2017/11/22 يفيد بعدم 

قدرتهم على التسجيل ما لم يتم دفع رسوم الطلبة 
من الهيئة العامة لشؤون ذوي اإلعاقة. ولوال تدخل 

عادل املسعد الوكيل املساعد بوزارة التعليم العالي، ملا 
استطاع الطلبة والطالبات التسجيل بهذا الفصل.

كنت أمتنى أن تتحروا الدقة وحتلوا هذه القضية قبل 
أن يتخرج هؤالء الطلبة ويصدموا بالواقع املرير وهو 

عدم قدرتهم على تسلم شهادات التخرج والسبب عدم 
سداد رسوم 4 سنوات دراسية.

في اخلتام البد ان اشيد بتفاعلكم وان كان لم يحقق 
املراد من املقال وهو حل مشكلة هؤالء الطلبة، على 

أمل أن يصلني كتابكم القادم بخبر يبشر بإنهاء 
معاناة الطلبة نهائيا.

دائما ما كنا نتحدث عن الصف الثاني في األسرة 
احلاكمة وضرورة االهتمام بهم ورعايتهم وتطوير 

مهاراتهم الذاتية ألنهم حكام الكويت القادمون.. بل إن 
األمر اآلن تعدى ذلك لنتحدث عن الصف رمبا الثالث 
من أبناء أسرة آل الصباح الكرام.. الذين نفتخر بهم 

وبحكمهم الذي ميتد ألكثر من 200 سنة من عمر هذه 
الدولة.

وللحقيقة وكما يعلم أهل الكويت الذين عاهدوا آل 
الصباح على الوالء والوفاء، فإن أبناء األسرة في 

سوادهم األعظم مثال مشرف للشباب وللمسؤولني 
الدؤوبني احملبني للوطن والعاملني على نهضة وتنمية 

الكويت وتشريفها في التمثيل في اخلارج والداخل.
ما يجعلني أكتب هذا املقال هو زيارتي قبل أيام 

لديوانية الشيخ صباح ناصر صباح األحمد الصباح.. 
والذي عني قبل فترة وجيزة وكيال لشؤون األسرة 

في الديوان األميري.. هذا الرجل بكل املقاييس مثال 
مشرف لشباب األسرة وشباب الكويت.. لديه سعة 

صدر غير محدودة وفطنة وتواضع.. مستمع ممتاز، 
يتقن فنون الضيافة والترحيب.. يهتم بكل صغيرة 

وكبيرة.. عندما تدخل إلى ديوانيته تشعر براحة نفسية 
غير مسبوقة وكأنك في مكانك الذي اعتدت أن تسعد 

بوجودك فيه.
الشيخ صباح ناصر الصباح شخصية تدخل القلب 

من الوهلة األولى.. تشعر وكأنك مع أخيك الشقيق أو 
صديقك املقرب.. كم من الود والتناغم لم تعهده إال مع 
القالئل جدا في حياتك.. هذا ليس شعوري وحدي في 
احلقيقة وإمنا هو شعور كل من دخل ديوانية الرجل 

الودود الذي تضم ديوانيته جميع شرائح املجتمع 
الكويتي بكل ما فيها.

احلديث هناك مفتوح للجميع وكما الديوانيات العامرة 
احملببة ألهل الكويت.. السقف مرتفع في احلرية.. 

واجللسة تعمها احملبة والتسامح.. ويدور احلديث في 
كل املجاالت حتى أن رواد الديوانية ذاتهم تشعر بأنهم 
أهل الكويت في زمان أول الذي نفتقده بكل ما فيه من 

صفاء وود واحترام.
األمر ليس مستغربا أن جند ما عليه هذا الشاب اخللوق 
فهو حفيد الصباحني األول جده لوالده وهو سمو أمير 

اإلنسانية وعميد الديبلوماسية العاملية، القائد احملنك 
احلكيم صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
حفظه اهلل.. وجده الثاني ألمه أمير الكويت الراحل 
املغفور له بإذن اهلل، الشيخ صباح السالم الصباح، 

صاحب مدرسة التواضع والتي منهجها العفوية 
والتسامح والبعد عن البروتوكوالت والرسميات.

هنيئا لنا بهذا الشاب الذي نفتخر به.. وهنيئا ألسرة 
آل صباح التي خرجت مناذج فعال تشرفنا في كل 

احملافل. 

تناقضات 
هيئة اإلعاقة

صباح.. 
حفيد الصباحني

هندس

دلو صباحي

عرفت املجتمعات العربية في دول األنهار 
)مصر والشام والعراق( التعليم النظامي قبل 

أن تعرفه مجتمعات اجلزيرة العربية )دول 
مجلس التعاون اخلليجي( فمكنت تلك الريادة 

املجتمعات النهرية من التأثير في اإلعالم 
والتعليم وصياغة الذهنية العربية احلديثة على 
نحو يتماهى مع ثقافتهم ومعارفهم. األمر الذي 

جعل الناس العرب )مبن فيهم اخلليجيون( 
يعرفون عن تاريخ الفينيقيني والسومريني 

والفراعنة أكثر مما عرفوا عن تاريخ اجلزيرة 
العربية حتى حسب الكثير من الناس اننا 

نعيش في منطقة ال تاريخ لها وال منجزات 
حضارية فيها!

> > >
لست أعتب على املثقف العربي الذي قصرت 

معارفه وشحت حصيلته. فالعتب واللوم 
يلحقنا وحدنا نحن أبناء هذه املنطقة الذين 

حصرنا تاريخها في مسلسالت بدوية ساذجة 
تدور حول الثأر واخليانات، وجهلنا انه 

منذ أكثر من 2000 سنة انزعج اإلمبراطور 
الروماني »تيبيريوس« من جتارة االمبراطورية 
الرومانية مع اجلزيرة العربية بقوله: »إن نساء 

روما املهووسات بالبخور والعطور التي تأتي 
من بالد العرب قد تسبنب في خسارة اخلزينة 

العامة في روما. فالعرب )اخلليجيون( يزدادون 
ثراء ويكومون الذهب بينما نحن نزداد فقرا« 
وهذا جزء بسيط من تاريخنا ورد على لسان 
احد الذين تعاملوا مع أجدادنا من اخلليجيني 

القدماء.
> > >

للمجتمعات اخلليجية في التجارة الدولية 
تاريخ )مهمل لألسف( وفي مكافحة االستعمار 

لها نضال مجيد )مسكوت عنه(، كما عرف 
سكان اجلزيرة العربية املعمار وزراعة الواحات 

وسفوح اجلبال. وكذلك برع أجدادنا في 
تطوير أنظمة الري )االفالج( والتخزين ومهروا 

باملالحة وصناعة السفن والتعدين والفنون 
وتصدير اللؤلؤ والتمور واللبان واخليل 

وإعادة تصدير التوابل واحلرير وتطول قائمة 
اإلجنازات احلضارية في منطقة تكمن حتت 

رمالها آثار كنائس ومعابد وقالع تروي قصص 
ممالك عربية قدمية لم يدركها عرب األنهار 

من صحافيني ومعلمني وأدباء وعموم املثقفني 
فصاغوا ذهنية عربية تشبههم وتعكس 

معارفهم. لكنها ال تعبر عن حقيقة التاريخ.

كان امبراطور صيني يعاني من هجمات 
األعداء املختلفة على الصني من جهة املغول، 

فقرر ذلك اإلمبراطور بناء سور عظيم يحيط 
باجلهة الشمالية من الصني، حيث كانت تلك 
اجلهة هي املنفذ ألغلب الهجمات على البالد 

في تلك اآلونة، وبالفعل بدأ بناء سور الصني 
العظيم وعمل على ذلك البناء في ذلك الوقت 

300 ألف شخص، وزهقت أرواح 10 آالف 
شخص في عملية البناء تلك، كما مت استهالك 
العديد من املوارد املختلفة أثناء عملية البناء، 

وكانت تكلفة بناء ذلك السور في حينها 

ضخمة جدا، لينتج في النهاية سور الصني 
العظيم الذي يبلغ طوله حوالي 6800 كيلومتر، 

ولتقريب ذلك الطول ملن ال يستطيع تخيل 
مدى ضخامته ميكن القول إن طول ذلك السور 

يجعله كافيا ليحيط بدول اخلليج بأكملها.
وذلك السور لم يكن إعجازه في طوله الكبير 

فقط، وإمنا في كون السور مختلفا في 
التضاريس وفقا لألماكن املختلفة فقد كان مير 

باجلبال واألنهار واألراضي املستوية وغير 
املستوية، وكانت تتغير طبيعته مع كل مكان 

مير به، هذا باإلضافة إلى وجود ثكنات للجنود 

به، وأيضا أماكن لعبور البضائع املختلفة، 
وأماكن جلنود احلراسة.

وكان السور يؤدي مهام كثيرة ما عدا الغرض 
األساسي الذي بني ألجله وهو احلماية من 

هجمات األعداء وذلك ألن ما كان على األعداء 
إال تقدمي الرشاوى إلى احلراس املسؤولني عن 
السور، وعبروا من بوابات السور بكل سهولة.

فمهما كان االستثمار في احلجر والتعمير مهم 
فاألهم هو االستثمار في البشر كخطوة أولى 
وهي الرسالة التي أمتنى أن تصل حلكومتنا 

العزيزة.

القرآن الكرمي هو الكتاب الرئيسي في 
اإلسالم وآخر الكتب السماوية، أنزله اهلل 
سبحانه وتعالى على رسوله الكرمي ژ، 

وجميع السور فيه تدعو إلى التوحيد 
وعبادة اهلل وطاعته، وحتتوي على أحكام 
العبادات واملعامالت والواجبات املستحبة 

والنهي عن احملرمات واملنكر، وفي كل 
سورة الكثير من املواعظ التي يجب أن 

نتقيد بها لتطمئن القلوب وتنعم باألمان 
وحلمايتنا من كل شر.

وعندما نتأمل سورة يوسف جندها 
حتتوي على الكثير من العبر واملواعظ، 

فهي أحسن القصص، كما قال اهلل تعالى 
في كتابه احلكيم. إذ توضح هذه السورة 

منزلة يوسف گ عند اهلل عز وجل، 
فقد كانت الرؤيا هي املقدمة التي تبني 

ما وصل إليه من مكانة مرتفعة عند رب 
العاملني إذ رأى الشمس والقمر والنجوم 
ساجدين له ثم طالبه أبوه بأال يقص ذلك 

على إخوته خوفا من احلسد، وامتثل 
يوسف لطلب والده. وبعد ذلك اتفق إخوته 

على إبعاده عن أبيه حلب أبيهم الشديد 
له، فقد كان املنافس لهم وأبعدوه وحتقق 

لهم ما يريدون، ولكن اهلل لم يترك يوسف 
وطمأنه بأنه سيجمعه مع أهله الحقا. وقام 

إخوته ببيعه إلى قافلة متجهة إلى مصر 
وذهبوا إلى أبيهم وذكروا له أن الذئب قد 

أكله ولكن يعقوب گ لم يصدق ذلك 
إلميانه القوي باهلل تعالى وكان قلبه مطمئنا 

بأن اهلل سيرده إليه ولكنه حزن حزنا 
شديدا على فراقه.

واعتقد إخوة يوسف أنهم تخلصوا منه، 
ولكن رب العاملني نصره وجعله نبيا 

ورسوال وأعطاه العلم الكثير واحلكم بني 
الناس. واحملنة العظيمة التي تعرض لها 

عندما راودته امرأة العزيز عن نفسها 
ورفضه ذلك مع توافر الدواعي الكثيرة 

حلدوث الفعل فقد غلقت األبواب وهو معها 

في مسكن واحد وحتت تدبيرها، ومع ذلك 
حاول الهروب منها ولكنها مزقت قميصه 

فإن ذلك يدل على إميانه القوي باهلل وتركه 
املعاصي وتفضيله السجن على أن يقوم 

باملعصية سواء معصية اهلل أو اإلساءة 
للشخص الذي أكرمه.

وهلل احلكمة بأن ينصر املظلوم فقد متزق 
قميصه من اخللف وهذا ما وضح للعزيز 

أنه غير مذنب وأنه صادق، إن هذا جزء 
بسيط من سورة يوسف ويتضح لنا أن 

احلسد كان موجودا حتى بني اإلخوة وهذا 
ما نهانا عنه اهلل ورسوله بعدم احلسد أو 
احلقد، وأن اهلل سينصر املظلوم ولو بعد 

حني. وهناك الكثير من احلكم واملواعظ 
التي ال ميكن حصرها في مقالة واحدة 

عن سورة يوسف أو األخبار عن املرسلني 
وكيف جناهم اهلل وأهلك الكافرين والتي 
تكون عبرة للعقول وجناة لكل مؤمن من 

بطش الكفار واملعتدين.
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@salah_sayer

صالح الساير

بدر الفيلكاوي

د.هند الشومر

تاريخ الثروة
 في اخلليج

االستثمار  بالبشر

سورة 
يوسف

السايرزم

خارج الصندوق

ألم وأمل


