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 د.عادل إبراهيم اإلبراهيم

اإلصالح يقتضي 
رفض االقتراح!

سمو رئيس الوزراء، 
ال يخفى عليكم أن 
تقدم األمم ورقيها 

يستلزم في املقام األول 
احلرص على تفضيل 
املصلحة العامة على 
اخلاصة واستقرار 

التشريعات، وخاصة 
نحن أمام مرحلة جادة 

في مكافحة الفساد وان 
السلطة التنفيذية هي 

املالذ بالوقوف أمام 
أي تشريعات ظاهرها 

املصلحة العامة وباطنها 
املصلحة اخلاصة.

وإني أخاطبك كمواطن 
أشعر باألسى مما أقدمت 

عليه اللجنة التشريعية 
باملوافقة على تعديل 
قانون هيئة الزراعة 
وتقليل مدة احليازة 

للتنازل إلى عام واحد 
فقط!

سمو الرئيس، إنه 
فعال أمر مخز أن نرى 
تشريعا صدر لتنظيم 

احليازات الزراعية وعدم 
التصرف فيها إال بعد 
مرور سبع سنوات، 

ثبت من خالل التطبيق 
على أرض الواقع جدواه 
وحتقيق املبتغى منه في 

حتقيق األمن الغذائي 
وعدم املتاجرة باحليازات 

الزراعية، وأثبت فيما 
ال يدع مجاال للشك 
جدية احلكومة في 

مكافحة الفساد وخاصة 
بعد فضيحة احليازات 

الزراعية.
وقد كان أثر هذا القانون 

واضحا في مواده 
الصارمة، في قيام 

احلائزين باالستثمار 
في مجال األمن الغذائي 

لإلنتاج واجلدية في 
العمل واإلنتاج احلقيقي 
واالنتفاع اجلدي والذي 

يعتبر أساس التنمية 
وحتقيق االكتفاء 

الذاتي من احملاصيل 
االستراتيجية، وأدى 
كذلك إلى كبح جماح 

األسعار اخليالية 
للحيازات الزراعية 

باملتاجرة فيها وعودتها 
إلى حقيقتها.

سمو رئيس مجلس 
الوزراء: وان ما أقدمت 
عليه اللجنة التشريعية 

مبجلس األمة من املوافقة 
على تعديل القانون 

خطوة رجعية، يتطلب 
وقفة جادة من احلكومة 

وأن مصداقيتها على 
احملك، حيث إنها التي 
تبنت القانون ودافعت 

عنه باستماتة حتى 
صدر وأوردت األسباب 

املنطقية لذلك، وكانت 
له ردة فعل إيجابية 
في الشارع الكويتي 

وأنها خطوة إصالحية 
ومكافحة للفساد 

ومكافأة املجدين من 
املستثمرين، وأن أي 
تعديل لهذا القانون 

مبباركة احلكومة يعتبر 
بادرة سلبية في مواجهة 

الفساد وخيبة أمل 
وتضع عالمة استفهام 
كبيرة أمام الهدف من 
التعديل والذي يعتبر 

مكافأة ملن حصل على 
حيازة زراعية للتصرف 

بها دون أن يستثمر فيها 
والتي بال شك ستتوجه 

األنظار للحيازات التي مت 
توزيعها. 

سمو الرئيس، إن 
اإلصالح يبدأ من موقف 
وأن موقف سموكم أمام 

هذا املقترح ورفضه 
عالمة فارقة بتاريخك 

السياسي ألنها ستؤكد 
مكافحتك للفساد 

وهذا ما نتمناه بأن 
تكون مصلحة الكويت 

باستقرار تشريعاتها 
للصالح العام وليس 

لصالح األفراد. 
وبالنهاية نرى أن املوافقة 

على هذا االقتراح تعني 
شيئا واحدا هو تشريع 

الفساد، وهذا ما ال 
نتمناه. 

قضية ورأي Nermin-alhoti@hotmail.com

د.سامر أبو رمان

د.نرمين يوسف الحوطي

كان من املستغرب عنوان الدعوة التي وصلتني للمشاركة في 
جلسة حتت اسم »أخطاء العمل اخليري« ضمن فعاليات مؤمتر 

أرنوفا قبل عدة سنوات، والذي يعد أكبر لقاء عاملي سنوي 
يجمع الباحثني في القطاع اخليري وغير الربحي والتطوعي.

 شرعت في كتابة تصور ورقة العمل وصياغة أسئلة استمارة 
استطالع رأي موجزة بعد تخصيص مجال البحث في العمل 

اخليري اخلليجي عساها تقدم رؤية من الداخل تشمل إجابات 
قيادات وموظفني وممارسني في هذا القطاع.

عاتبني بعضهم على هذا العنوان القاسي للدراسة والذي رأى 
أنه يشكك في هذا العمل املبارك وجرأة اتهامه وجترؤ اآلخرين 

عليه، وقد ذكرت حينها أن هذا هو عنوان اجللسة املطلوب، 
ولكني الحقا كتبت في العرض أن لصدمة العنوان فائدة مجدية 
بأن يقدم املستجيب نقدا دون حتفظ مبا ينطبق عليه أنه خطأ 

للعمل اخليري.
وصلتني 106 إجابات من معظم دول اخلليج، وقمت بعدها 

بفرز هذه األخطاء وتصنيفها الى أخطاء تنظيمية واستراتيجية 
وأخرى تتعلق بالقيادات واملوظفني وأخرى تتعلق بالعالقة مع 

السلطات احمللية والدولية وغيرها يتعلق بالتطوع واملتطوعني، 
باإلضافة إلى األخطاء العامة.

ثمة تفاصيل داخل التصنيفات ال مجال لذكرها هنا، ولكن 
لفت انتباهي عدم ذكر أخطاء أو اتهامات تصنف أنها شائعة أو 
خطيرة ومقلقة للعمل اخليري مثل ربطه باإلرهاب أو الفساد 

املالي وغيرها، ولذا وضعت محورا جديدا بالورقة بعنوان 
»أخطاء لم تذكر« رمبا لطبيعة املستجيبني وثقتهم في القطاع 

اخليري. 
ولكن في املقابل تستدعي مثل هذه االتهامات املزيد من الدراسة 

والسؤال عن نسبة انتشارها في عقول الناس ومدى القناعة 
بها، باإلضافة إلى ضبط بعض األصوات العالية ضد األعمال 

اخليرية والتي ال تفرق بني أخطاء معتبرة أو سوء تقدير 
أولويات حتصل في أي قطاع من قطاعات العمل بشكل أكثر 

بكثير من القطاع اخليري، وبني اتهامات مغرضة وثرثرة دون 
دليل لصد العمل اخليري سواء من أفراد أو نخب أو جهات أو 

حتى سلطات.
 إن قطاع العمل اخليري - كشأن القطاعات األخرى - اليخلو 

من أخطاء بل ان بعض اجلهات العاملة في هذا املجال قد 
تفشل فشال ذريعا في بعض الدول ولعل احملاضرة األخيرة 
التي نظمها املركز العاملي لدراسات العمل اخليري في الهيئة 
اخليرية العاملية بالكويت لعرض كتاب »ملاذا تفشل املنظمات 

غير الربحية؟« تشير لهذه األسباب في بيئة معينة في الواليات 
املتحدة تناولها صاحب الكتاب قد ينطبق بعضها علينا وقد ال 
ينطبق، ولكن املهم أن األخطاء موجودة واملطلوب تفاديها قدر 

املستطاع.
في مسيرة العمل اخليري الكويتي إبداعات وأفكار مبتكرة ال 
تخفى على أحد حتى ارتبط اسم هذا البلد ببعض رواد هذه 
األعمال املباركة ومازالت تولد أفكارا وممارسات تذهل العالم 
في جمع األموال التي تتدفق للجمعيات اخليرية بساعات من 

فتح روابطها اإللكترونية، والسيما في مواسم العطاء مثل 
شهر رمضان مع ما تشهده بعض األزمات العاملية واألحداث 

اإلنسانية.
في نشوة الفرح والسرور التي يعيشها القائمون على هذه 

اجلهود املباركة وتخيل أهل اخلير آلثار عطائهم تخرج أصوات 
تستحق اإلنصات كتلك املطالبة بأولوية اإلنفاق على فئة 

»البدون« أو الداخل الكويتي وغيرها، وباملقابل أصوات نشاز 
تزداد في التشكيك بهذه األعمال بطريقة مستفزة ودون تثبت 
للصد والتثبيط من هذه اإلجنازات ومحاولة إيقاف هذا التيار 

اخليري املذهل!
وبرغم من هذه احلالة بعدم التفرقة بني األخطاء والتجاوزات 

واالتهامات تبقى احلاجة امللحة للمعنيني بالقطاع اخليري 
بضرورة الرصد املنهجي اإلحصائي والبحثي املنظم لكل هذه 
الردود وتصنيفها، ثم وضع استراتيجية جماعية للتعامل معها 

بإيجابية واحترافية وشفافية وقانونية حتى ال يتأثر هذا اخلير 
بالتجرؤ عليه باتهامات خارجية أو إغفال أخطائه الداخلية!

قال رسول اهلل ژ: »خيركم خيركم ألهله، وأنا خيركم ألهلي« 
تلك هي كلمات رسول اهلل وذلك ما أوصى به ألمته وهذا ما 

قامت به جمعية التكافل، بعيدا عمن هم مؤسسو تلك اجلمعية 
وما أهدافهم ومن داعمها؟ والعديد  من األسئلة قد يقوم البعض 
باالستفسار عنها، إال أن الهدف األساسي هو اخلير الذي أوصى 
به املصطفى عليه أفضل الصالة والسالم وأهل بيته بأن يكون 

سمة من سمات أمته أمة اإلسالم. 
ها نحن اليوم نرى كتلة جتمعت عناصرها للخير لفك العديد 
من الرقاب وإعطاء حريتهم وإخراجهم من قبضات السجون 

وجتميع املبالغ املطلوبة على بعض النساء الالتي تراكمت عليهن 
الديون ولم يقدرن على أن يدفعنها لظروفهن القاسية ولم يكن 

أمامهن غير السجن كمعاقبة لهن لعدم مقدرتهن على الدفع 
واليوم »خيركم ألهلكم«، ومع بداية الشهر الفضيل تقوم تلك 

احلملة مبا أوصانا به اهلل عز وجل ورسوله الكرمي بالرحمة 
واإلحسان ألهلنا ومدهم مبا رزقنا اهلل من خير ثمنا حلريتهم. 
فكرة صائبة بأن يكون خيرنا في البدء ملجتمعنا قبل أن يكون 

للمجتمعات األخرى، ذلك ما أوصى به رسولنا الكرمي بأن يكون 
اخلير ألهلنا قبل أن يكون للغريب، من تلك احلملة، إن األمنيات 

قد تكون عديدة ولكن أساسها واحد ال ثاني له وهو »اخلير« 
والسؤال، عفوا األمنية: بأن يتم هذا املشروع على مدار العام وال 

يقتصر فقط في شهر رمضان اخلير، فاخلير ال يقتصر على 
مدة بل اخلير ممتد على مدار العمر، وال يقتصر ذلك اخلير على 

فئة محددة بل تتشعب ميادين اخلير، مبعنى أن احلملة بدأت 
على فئة املسجونات على ذمة قضايا القروض والديون والدفع 

لهن من أجل احلرية والرجوع إلى أسرهن فلماذا ال تتشعب 
ميادين اخلير في املستقبل وتصبح دوم مو بس شهر؟

»خيركم ألهلكم« كم من أسر متعففة حتتاج للعالج واملأكل 
وامللبس والتعليم وغيرها من احلاجة التي تنتظر اخلير من 

اآلخر لتتحقق! لن نخوض في الهيئات واجلهات التي ميتلكها 
مجتمعنا من أجل اخلير! إضاءتنا اليوم كلماتها ال تبحر في 

الغير بل تسلط الضوء على حملة »خيركم ألهلكم« بأن تستمر 
تلك احلملة وال تقتصر على مدة محددة وال على فئة محددة، 

فما نتمناه أن تكون تلك احلملة كما ذكرنا في السابق على مدار 
السنة وأن تشمل كل فرد »كويتي« يطلب اخلير للخير وال يجد 

من ميد له اخلير ليحقق ما يتمناه.
مسك اخلتام: تبقى الكويت مهدا للخير بخير حكامها وعيالها.. 

اهلل يتمم علينا ويبقى اخلير في قلوبنا وبني أهلنا. 

العمل اخليري 
الكويتي.. بني األخطاء 

واالتهامات!

خيركم 
ألهلكم

محلك سر

سعدت كثيرا وأنا أقرأ جزءا من مذكراتك 
التي نشرتها الصحافة مؤخرا، وحمدت اهلل 

أن لدينا قائدا إسالميا مازال متمسكا مببادئه 
رغم الصراع الطويل مع أعدائه وأصدقائه. 

حقا لقد ضربت كبد احلقيقة، وكشفت 
الظالميني الذين يعيشون بيننا، الذين 

يسيطرون على ثروات األمة. وهنيئا ملاليزيا 
التي أعادتك إلى سدة احلكم رغم عمرك 

املديد الذي زاد على التسعني عاما. وهذا أمر 
غريب جدا ويثلج الصدر ألن من بني قادة 
هذه األمة رجال فذا مؤمنا بوطنه وحريصا 
على سمعته ومترفعا عن كل الرذائل التي 

تنسب إلى بعض زعماء هذه األمة وجتارها.
وخيرا عملت، فمصادرة أموال هؤالء حق 
حالل لهذه األمة، وباإلضافة إلى ما فعلته 

بهم هناك احلساب األخروي عند اهلل الذي 
سيقابلونه بعد رحيلهم من هذه الدنيا 

ويستقرون في دار اآلخرة.

العم الكبير مهاتير: إنك تستحق هذا اللقب، 
يا ليتكم تبلغون هذه الرسالة العظيمة إلى 

من غوتهم هذه الدنيا وصاروا ينهبون 
أموالها وخيراتها ويتركون معظم عموم 
الشعب الفقير يعاني من الفقر وشظف 

العيش. ويكفيك فخرا أنك استطعت أثناء 
فترة حكمك الطويل ملاليزيا أن تخلق من 

ماليزيا منوذجا لدولة إسالمية تستطيع أن 
تتعامل مع جميع التغيرات في هذه األمة 
التي تعيش في هدوء وسالم، ولكن مع 

األسف الشديد مازال الكثير من مصاصي 
دماء الشعوب ماضني في جشعهم ونهبهم 

لثروات األمة.
هذا أمل إلنسان معجب بك ومفتخر 

بإجنازاتك، إنسان أحيا الروح في آمالنا 
على األقل، ألنك لن تستطيع أن تغير ما في 

النفوس املريضة التي تتربص لكل عمل 
صالح. ومن واجب كل رجل مخلص في 

هذه األمة أن يدعو لك ليل نهار بطول العمر 
مصحوبا بالصحة والعافية، لكي تتمكن من 

جتاوز هذه املرحلة العصيبة التي متر بها 
بلدكم. ال فض فوك يا مهاتير، وجعلك رمزا 

لكفاح هذه األمة في وقت نحن في أشد 
احلاجة إلى قيادة حكيمة إلنقاذ هذه األمة 
بعد أن اختفت أغلب قيادات األمة دون أن 

تغير الواقع الى األحسن والبداية بتغيير ما 
بأنفسهم. 

وفقكم اهلل وجعل طريقكم اإلصالح 
ووهبكم القدرة على التغلب على جميع 

الشوائب التي تعيش فيها هذه األمة. وجعل 
اهلل أمثالكم من املخلصني لهذه األمة موفقني 

في كفاحهم الطويل لتعيش هذه األمة من 
جديد أمة مبنية على العقيدة السليمة وعلى 

مخافة اهلل،
داعني اهلل أن يتقبل دعاءنا في هذا الشهر 

الفضيل.

اتسمت اللغة العربية منذ العصر اجلاهلي 
املميز باملعلقات السبع على الكعبة الشريفة، 
مرورا بصدر االسالم والى يومنا هذا، حيث 

اضاف القرآن الكرمي لغة ذات مغزى واعجاز، 
فابدع العرب في الشعر والنثر واخلطابة مبا 
ينفع الناس من خالل النصح ونقل االخبار 

والتجارب، ونسرد ادناه نفحات لقوة وبالغة 
هذه اللغة.

سؤال هذال بن حرمل من هو االعمى؟ فرد 
عليهم بالقول:

٭ األعمى من لم يعطف على أرملة وأوالدها 
أوجع رأسها حمل ثقيل.

٭ األعمى من توجه للقبلة وادار ظهره لاليتام 
واملعوزين.

٭ األعمى من سجد خلالقه وتكبر على 
املخلوقني.

٭ األعمى من سجد هلل واحتقر الناس.
٭ االعمى من بكَّر للصف األول من الصالة 

وغاب عن صفوف اجلياع واملساكني.
٭ األعمى من تصدق فقط ليوم وهو قادر على 

ذلك دوما.

٭ األعمى من بنى مسجدا هلل وهدم أو طرد 
من دار تؤوى عباد اهلل.

٭ واألعمى من تشدق بالباطل واستنكف عن 
قول احلق لكي ال تأخذه لومة الئم.

٭ األعمى من صام عن الطعام والشراب ولم 
يصم عن احلرام.

٭ األعمى من طاف البيت احلرام حجا وعمرة 
ونسى ان يتفقد او يطوف حول حاجات الناس.

٭ األعمى من صدع باألذان وهجر والديه.
٭ األعمى من صلى وصام ثم غش في بيعه 

ومعامالته.
٭ األعمى من قام الليل وقلبه ملئ باحلقد 

والبغض الهله وجيرانه.
٭ األعمى من صلى وسجد وصام وهو يناصر 

الظالم من ذوي السلطة واجلاه.
٭ األعمى من صلى وصام وبحلق بعينيه 

بالقرآن واغمضهما عن االستيالء على املال 
العام.

٭ األعمى من اعتكف في اجلامع وسمح بهدر 
دماء املسلمني.

٭ األعمى من اخذ من الدين بعضه وترك 

بعضه وفق لضالله وغيه.
٭ األعمى من كان هناك انفصام بني عبادته 

وأخالقه ومعامالته.
٭ األعمى من صلى وصام وهو يناصر الظلمة 

وانفجار أهل البغي.
٭ األعمى من صلى وصام وجال في شرق 

الدنيا وغربها وتلذذ باملأكل واملشرب ولم يجل 
او يطوف على من يعيش الفاقة ويأكل من 

القمامة.
٭ األعمى من اذا سرق انسان مبلغا زهيدا 

انزل عليه العقاب وان كان السارق واملرتشي 
من أهله ووليجته غض البصر وترك اجلمل 

يرعى مبا حمل.
٭ األعمى من يكافئ املبدع وذا الهمم ان كان 
من رهطه ولو كان عطاؤه وهمته متواضعة، 

ويغلق الباب ويأمر بغلق أبواب الدولة عمن ال 
يرضى عنه او يبغضه.

٭ األعمى هو من كان قوله: العن امك، العن 
وجهك، العن... وهم الذين حذر نبينا ژ منهم 
»ومن كان في هذه أعمى فهو في اآلخرة أعمى 

وأضل سبيال«.

)1(
العالقة بني الفنان واملتلقي عالقة »أمل«!

يفني »الفنان« ـ لفظ عام يشمل كل ذي فن 
ـ جهده وماله ووقته في سبيل تقدمي »أمل« 

للمتلقي!
واملتلقي ـ يا سادة ـ يبذل ما يبذله الفنان 

كذلك من جهد ووقت ومال، وكل هذه 
العملية التبادلية التكاملية تتخلق من أجل 

»أمل« يفترض به أن يكون يستحق، ينمي 
ويطور وينور..

واملتلقي العادي ـ باملناسبة ـ هو األصعب، 
و»رضاه« هو الهدف.. والورطة!

)2(
ما يهم املتلقي من الفنان هو ما يقدم إليه 

وحسب، عليه الفرز والتمحيص والتحقيق 

والتدقيق، والبحث عن »االحترام«، والنقد 
البناء!

املتلقي يجب أن يدرك أنه »سلطة«! 
)3(

والسلطة مهابة، وقورة، متزنة، يهمها 
اجلوهر والعمل، حيث ال يليق بها االنشغال 

بالتوافه، والقشور!
عائلة الفنان، ودينه، ومذهبه، وسكناه، أمور 

ليست بذات أهمية!، دعها ولو انشغل بها 
الناس!

)4(
حياة الفنان »اخلاصة« ليست خطا حتى 

تكون أحمر، هامش ال يستحق التطرق إليه 
أبدا، ال فائدة ترجى، وال ضرر يخشى، 

ولكن لم هذا الشغف؟! ولم وسيلة اإلعالم 

املهتمة بهذه التفاصيل التافهة تصبح األهم 
واألشهر؟!..ماذا جرى للناس؟!

)5(
اخلواء الروحي قبل اخللل العقلي وضعف 

الثقافة، وقبل الفراغ، سبب رئيس في 
االنشغال بلباس النجمة، وزواجها، 

وطالقها، وأمها، وهمها، و»اللهاث« خلف 
زوجة الفنان وابنته ومشكالته األسرية!
لديك حياتك.. فاصنع هدفك واسع إليه 
وال تكن من الذين أفنوا أيامهم هرولة 

خلف تفاصيل ال معنى لها وال قيمة حتى 
أصبحوا بال قيمة وال قامة!

)6(
»يكشف الفراغ أي نوع من الناس نحن« - 

الشاعر الروماني أوفيد

قد يكون في داخلك بالء لم ينجِل، وال تعلم 
متى سينجلي؟ وال متلك يدا في نزعه، وقد 
يهلكك هذا البالء ويتعبك، وحتى الكالم لم 
يستطع أن يعبر عما يخاجلك، ترى نفسك 

والدنيا من حولك من مغز ابرة، تفتقد أملك، 
كيانك، تفتقد حتى الشعور مبوطنك، فتتوه 
مبحراب عينيك حيرتك، وكالطفل الصغير 
تصبح، تبحث عمن يطبطب عليك ليهدئك، 

وباألمان يزملك.
فكل شخص منا، لديه نقطة ضعف تتكتل 

في داخله، تربكه وتورث الهم له، فيستحوذه 
اخلوف ويقلقه، لكن ما يتعبه حقا، هو أن 

في عز محنته الصعبة تلك، يجد من يلومه 
ويوبخه، رغم احلمل الثقيل الذي يثقل 

كاهله، فيلبسه كبائر الذنوب وصغائرها، 
وبشدة وصرامة يعاتبه.

وبصورة غير مباشرة يحسسه، بأن ما مير 
به، ما هو إال عذاب دنيوي، من اهلل سبحانه 

ليعاقبه.

وحاشا له، أن يكون اهلل سبحانه هدفه من 
أي ابتالء لعباده الصاحلني، التعذيب أو 

اإليذاء، لطاملا كنت أنت مقبال عليه، مستسلما 
له، منقادا لشريعته، قابال بأحكامه، ذاعنا 

ألوامره.
والغريب في األمر، انه اذا ابتلى اهلل سبحانه 

شخصا من هؤالء، الذين يوبخون الناس 
بكالمهم األحمق، والذي يجعل من هو أمامهم 
يطأطئ برأسه لهم حتى يتخطاه، بضائقة أو 

كربة، سرعان ما تسمعهم يقولون، )إن اهلل ال 
يبتلي إال العبد املؤمن(!

وال اعرف صراحة، ماهو املعيار الذي 
يقيسون من خالله درجات اإلميان لدى 
غيرهم، كي يحددوا ويقولوا )كذا وكذا(، 

ولو كان كل ما يصيبنا، يعتبر عقابا وعذابا 
دنيويا من اهلل سبحانه لنا، ملا اقترفناه من 

ذنوب أو أخطاء، فما الذنب الذي اقترفه 
سيدنا أيوب گ اذن؟ عندما آتاه اهلل 

سبحانه األمالك الواسعة واألراضي اخلصبة، 

والصحة واملال، وكثرة األوالد، وكان في 
املقابل شاكرا لنعمه، مواسيا لعباده، رحيما 

باملساكني، يكفل األيتام واألرامل، ويكرم 
الضيف، ويصل املنقطع، وبعدها أصابه اهلل 

سبحانه ببالء شديد، وعناء عظيم.
وأين بالؤه عن العصاة الذين غطت ذنوبهم 

والباليا على قلوبهم؟ وملاذا نرى اغلبهم 
ينتشون في سعادة بالغة، ويسرحون 

وميرحون فرحا ال ترحا؟ ويتمتعون بكل 
مطايب احلياة؟!

ألن هناك حكمة سماوية عظيمة وعميقة، 
قليل جدا من يستوعبها.

وإن وضعنا اهلل سبحانه في ضيقة أو نائبة، 
وفي املقابل نرى هناك فاسقا في سعة منها، 

فهذا لن يكون مقياسا ابدا لرضا اهلل عليه.
فليتنا ال نصدر أحكاما من مزاجنا املضطرب 
على غيرنا، ونزعجهم وجنرحهم، لطاملا أننا 

على يقني، بأنه سبحانه ال يبتلي إال العبد 
املؤمن. 

Yousufyacoubq@hotmail.com

د.عبدالرحمن عبداهلل العوضي

د. يوسف يعقوب البصاره 

منصور الضبعان

فاطمة المزيعل

ال فض فوك
 يا مهاتير

معادلة الفالح 
حلياة اإلنسان

زوجة الفنان.. 
وطالق النجمة 
الشهيرة!

معايير 
سطحية

من غير إحراج

قل احلق

خلجنة

في سياق احلياة


