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ذعار الرشيدي

أنت محظوظ إذا 
عرفت والدك في 
مراهقته وشبابه 

وشيخوخته
من أرقــى عالمات احلظ 
على اإلنسان من واقع جتربتي 
ان يكون  الشــخصية هــو 
صديقك يشبه أباك في الطباع 
واألخالق واالســلوب وحتى 
نهج احلياة وأحيانا حتى في 
طريقة تعامله معك، انا احد من 
نال شرف هذا احلظ فصديقي 
يشبه والدي كثيرا من حيث 
الطباع واحلكم على تفاصيل 
األشــياء، وانا هنــا ال اعني 
صديقا من عرض األصدقاء 
بل أعني صديــق العمر، هو 
ذلك الذي قــدر لي ان يكون 
شبيها ألبي فيما ذكرت، حتى 
عندما أسافر معه اشعر أنني 
أســافر مع والدي، باالصح، 
اشــعر اكثر انني أسافر مع 
والدي الشــاب الذي يقربني 
في العمــر، ورمبا لم اعرف 
ابي شابا يافعا ولكنني اعتقد 
انتي حظيت بفرصة رائعة الن 
اعرف ابي وأصاحبه في شكل 
صديقي علــى مدار اكثر من 
ربع قرن، سافرنا معاً وعشنا 
مغامرات املراهقة والشباب معا، 
فكأمنا بطريقة ما عرفت ابي 

لهذا السبب مراهقا وشابا.
عندما أرى أبي فكأنني أرى 
صديقي وهو في عمر السبعني، 
وعندما انظر الى صديقي ارى 
ابي كمــا لو كان في األربعني 

وما قبلها.
أنني بــدأت أالحظ  أذكر 
بينهما خالل  الكبير  الشــبه 
الســفر فالتصرفات والدفع 
باالستعجال لتخليص االمور 
واالهتمــام بــأدق تفاصيل 
األشياء واحلدة في احلديث 
الزائــدة عن احلد،  واجلدية 
وإعادة التدقيق على جوازات 
السفر والتذاكر مرة ومرتني 
وثالثة قبل الصعود الى الطائرة 
وتكرار ســؤال: »ها جوازك 
وتذكرتك معاك ال تنسى شيء«.
اعتقد انتي كنت محظوظا 
الشبه  جدا، ألنني وبســبب 
بينهمــا في الطبــاع ورؤية 
األشياء واالحكام الصحيحة 
الناس، كنت ارى تكرار  على 
ابي في صديقــي، ولألمانة، 
عندما اجلس في مقهى املطعم 
أو حتى مناسبة مع صديقي 
نايف فكأنني أجلس مع ابي.... 
شابا، »قفشــاتهما« متطابقة 
وتعليقاتهما متشابهة، بل حتى 
الساخر  التعليق  بناء  طريقة 

على امر غاية في اجلدية.
انني أشــبه والدي  رغم 
وأخــذت كثيرا مــن صفاته 
اخِللْقيــة واخُللُقيــة، اال ان 
صديقي نايف يشبهه اكثر في 
الطباع خاصة في احلدة األنيقة 
في تناول أطراف احلديث اثناء 
املناقشة، ورؤيتها للعالم تكاد 
تكون سيامية الى درجة انني 
اكره مشاهدة نشرات االخيار 

مع اي منهما.
محظوظ جــدا ان حظيت 
بوالد كوالدي، ومحظوظ أيضا 
بأن الصديق األقرب يشــبه 
والدي في الطباع، االول رباني 

والثاني ربيت معه.
ليس للمقالة من هدف سوى 
ان كان صديــق طفولتك أو 
صديقك اخلاص أو صديقك 
املقرب تــرى أو جتــد فيه 
بأطباع والدك فاعرف  شبهاً 
للغاية،  انك شخص محظوظ 
فسترى ما لم ولن يره غيرك.
األصدقاء عملة نادرة كما 
يقولون، وأمــا األصدقاء من 
النوعية التي احتدث عنها فهم 

الندرة نفسها.
توضيح الواضح: صديقي 
نايف معيبر الظفيري....شكرا، 
واعذرني فأكثر من 27 عاما ال 

ميكن أن أختزلها مبقال. 

احلرف٢٩

عزة الغامدي

محمد عبدالحميد الجاسم الصقر

تعنى االتفاقيات الدولية بشــكل كبير بتنظيم العالقات 
بين الدول بما يضمن االستقرار العالمي ودرء الحروب التي 
قد تنشأ نتيجة االختالفات، فتكون هذه االتفاقيات السبيل 
لحفظ الحقوق واالتفاق ودرء الخالفات التي قد تنشأ، فيتم 
وضــع القواعد التي تحكم العالقة بين الدول لتكون بمنزلة 
قاعدة ثابتة تسير الدول عليها، ويتم االلتزام ببنود االتفاقية 
فهي تكون ملزمة لجميع األطراف التي وقعت على االتفاقية.

وتتبدل االتفاقيات وبنودها بشكل مستمر لتغير األحوال 
والظروف حول العالم إال أن هذه االتفاقيات التي قد تلغى أو 
تتبدل البد من حفظها وتدريسها لالستفادة منها للمراحل 
الدولية المقبلة، فعلى ســبيل المثال قد يتم توقيع اتفاقية 
تجارية بين مجموعة من الدول، ثم بعد ذلك تتغير الظروف 
نظير تغير طرق المالحة واالتصاالت والنقل، ثم يتم التعديل 
عليها أو الغاؤها، ولكن القاعدة التي كانت تحكم العالقة السابقة 
التي بنيت عليها االتفاقية األولى هذه من الضرورة أن يتم 
حفظها وتاريخها بما يضمن االستفادة منها في المستقبل.

من جانب آخر، فإن التاريخ البد أن يحوي كل الظروف 
والقصص التي حدثت بين الدول والتي نتجت عنها اتفاقيات 
مختلفة لالســتفادة منها لألجيال القادمة وهو الذي البد أن 

يدرسه طلبة تخصص التاريخ بالدرجة األولى.
فتخصص التاريخ تمت اإلشارة مرارا وتكرارا الى ضرورة 
تحديث المقررات التي يتم تدريســها بهذا التخصص حتى 
يكون لهذا التخصص قيمة عملية، فاليوم طلبة التاريخ مجال 
عملهم إما في التدريس أو في غير تخصصهم، ولكن خلق 
تخصصات فنية لهذا التخصص سيساعد بشكل كبير في 

تقدم الدولة وتطورها.
فمــن الضروري ان يتم تأليف العديد من المقررات عن 
تاريخ االتفاقيات واألحداث التاريخية التي أنتجت مثل هذه 
االتفاقيات، ألن الباحث التاريخي بالتأكيد سيكون مساعدا 
لعديد من الفنيين في تخصصات أخرى، وهو سيســاعد 
الديبلوماسيين والقانونيين في عملهم، وسيمثل حجة مقنعة 
للعاملين في قســم التجارة الدولية بوزارة التجارة متى ما 
أرادت الدولة توقيع اتفاقيات دولية تجارية، فتســتطيع أن 
تكون هذه االتفاقيات الســابقة حجــة للدولة لدى وضعها 

لبنود االتفاقية.
فالفنيــون كل في موقعه لن يتمكنوا من أداء هذا الدور 
دون أن يكون هناك متخصصون في التاريخ ليســاهموا 
بشــكل كبير ويشــكلوا بدورهم دعامة علمية لمن يحتاج 

اليهم في هذا الجانب.
إن األزمة الحقيقية التي تتطلب أن نتعدى مرحلتها هي 
مرحلة نسخ المناهج العالمية وترجمتها دون ان تكون هناك 

بصمات واضحة للدولة خاللها تسهم في التطوير.
هذا فضال عن ان تأليف مقررات تاريخ االتفاقيات هذه من 
الممكن ان يتم افتتاح تخصص فرعي خاللها لطلبة الماجستير 
لنيل الدرجة العلميــة من خالل تخصص تاريخ االتفاقيات 
الدولية، حيث من الضروري ان يتم تحديث التاريخ، فهناك 
تاريخ مــا قبل الميالد وهناك تاريخ ما قبل الهجرة النبوية 
الشــريفة، وهناك تاريخ الخالفة االسالمية، وتاريخ نشأة 
الدولة، وكلهــا أحداث تاريخية عمد المؤرخون الى تدوينها 
ونقلها لألجيال القادمة فاستفدنا كثيرا منها، وأعتقد ان العلم 
الحديث يجعلنا نفصل التاريخ ونضعه في قوالب مختلفة 
لتتمكن األجيال الحالية والمقبلة من االستفادة منه، خاصة 
أن العالم اليوم مليء باألحداث البعض منها شّكل نقطة تحول 
في شكل العالقات ســواء الداخلية او الدولية وكلها خلقت 
اتفاقيات جديدة وأعرافا دولية جديدة من الضروري ان يتم 

تدريسها وإعالم المجتمعات بها.
فكما كانت هناك اعراف دولية ما قبل حقبة زمنية معينة 
فلنحددها بظهور البترول مثال وظهور الكهرباء، هناك اعراف 
دولية جديدة ظهرت في حقبة التكنولوجيا واالنترنت وكلها 
ساهمت بشكل كبير في تغيير االتفاقيات واألعراف وحتى 
عادات المجتمعات، وساهمت بشكل كبير في انصهار الكثير 
من عادات الشعوب وتقاربها بشكل مطرد، وهذا كله يجعلنا 
نقســم التاريخ الحديث الى ما قبل ظهور التكنولوجيا وما 

بعدها والتحول الذي شهده العالم بعد هذا التغيير.

توصية العم )بومنصور( تستحق عنوان مقالتنا خلواطره 
الشفافة، ومشاعره اللطيفة، ومطالبه اخلفيفة للنفس، والنفيس 
بشيمة أهل الديرة ونسيج تركيبتهم )إذا اشتكى منهم طرف 
تداعت له سائر أطرافها نخوة نشمية( فهو ينادي بصوت أهالي 
بالدي األوفياء املخلصني سابقهم والحقهم، بخدمة ديرتهم 
بعهد وفترة تكليفهم مبهامهم برية وبحرية مع والدة عصر 
الثروة النفطية، ووالدة ديرة اخليرات السعيدة كأيامها مبا 
متتعوا بــه وأجيالهم مما أفاض اخلالق عليهم بخيراتها، لن 
نكرر عليكم شرحها وطرحها كسابق مناسباتها كما تعلمون 
يا حزمة خبراتها وخيراتها! فكبار ديرتكم لهم شرهة أخوية 
عليكم رغم تكرمكم أخيرا ببطاقات أولوية صحية وغيرها، لم 
تخل مناسباتها من تكدير تفعيلها! ميكنكم رصدها وحصر 
سلبياتها من واقع الســاحة ولألمانة راجعوا بطاقة )عافية( 
اللهم متعهم بكل عافية! الشرهة الثانية تأمينات متقاعديكم 
واملتقاعدات بحزمة طاقاتهم يناشدونكم أهتمام االلتفات لهم 
من عدة جهات مثالها رعاية وصيانة وترميم منازلهم ومساكنهم 
بعد مرور طويل لغابر الســنوات تندثر أشكالها وتتلخبط 
أحوالها هياكل وجدران، غرفا، ومقاعد وأنوار ووسائل نقل 
ومواصالت وأسر تتوسع بعالم ال يرحم صغيرهم وال يعطف 
أحوال كبيرهم ليس فقط للعالج بل للتشاور والتحاور بزحمة 
الوزارات ملشاكل بنينهم والبنات، ومثلها التعامل بأسواقهم 
واجلمعيات كبيرها احلكومــي وكبارها املوالت فال أولوية 
كسابقها وال نســبا حلاضرها بأغلب اجلمعيات مع موجة 
الغالء وتســارعها ارتفاعا ومبارزة غير متســاوية مبرور 
الســنوات!جربوها تعرفوها! طالت أعماركم، باختصار بال 
كثرة قرقة كما يقولون يا متقاعدين )ابتنهبون مؤسستكم 
كثر ما تطرون كما يقولون؟!(، )طلبنا الواضح واألخير كما 
توصى بنا دســتورنا وكفله لنا ولي أمرنا األمير حفظه اهلل 
ورعــاه بكرامة تعاملكم معنا( خصصوا لنا مردود مالي من 
حســاباتنا عندكم يصرف لنا ســنويا بكرامة تفي حاجاتنا 
طوال العام كما هو حاصل بدول العالم الراقي وليس مقارنتنا 
بدول الدمار الربيعي عربي أو اجنبي، فاخلير فيكم ألهاليكم 
»عطونا اهلل يعطيكم، بيت مكة يوديكم وبجنته يجزيكم، دنيا 
وآخرة« شايبكم عن اجلميع أهل ديرته بومنصور تعرفونه 

بنبرة املقهور!

تدريس تاريخ االتفاقيات الدولية
 لطلبة التاريخ

عطونا اهلل يعطيكم!

نقش القلم

في تاريخنــا الكويتي القريب مصطلح 
كان متداوال ومســتخدما حتى خمسينات 

القرن العشرين وهو »هدامة«.
ويقصــد بـ »هدامة« املطر الغزير الذي 
يؤدي إلى تهدمي بعض البيوت املبنية آنذاك 
من الطني، واملاء أصــل الطني ومفنيه في 
الوقت ذاته، فال طني دون املاء وال يفني الطني 
بصورة طبيعية سوى املاء إن كثر وجاش.
الكويت  وهناك عدة هدامات في تاريخ 
حتى ان السنوات التي يهطل فيها مطر غزير 
ويؤدي إلى هدم البيوت تسمى بسنة »هدامة«.

ففي عام 1934 وهو األرجح حدثت هدامة 
أدت إلى تهدمي البيوت وتشريد أصحابها، أما 
الهدامة التي عشــتها فهي هدامة عام 1954 
وكنــت مدركا ولكن ال أقف على تفاصيلها 
سوى شــذرات مما كنت أسمع من األهل 

والكبار عموما.

فــي كل األحوال كان للحكومة دور في 
تخفيف مصائب الناس الذين تهدمت بيوتهم 
وتقليل االنعكاســات السلبية عليهم جراء 
تهدم بيوتهم. وكان ممــا تعمله احلكومة، 
إيواء املتضررين في املدارس والقيام بتقدمي 
اخلدمات الغذائية واملعيشية لهم حتى يتم 
إصــالح بيوتهم وعودتهــم إليها أو إيجاد 

البديل لهم.
الغرض من ذلك السرد هو مقارنة ما كان 
يحدث قبل ستني عاما ويزيد وبني ما يحدث 
اليوم وردات الفعل املتباينة بني ســنوات 
»الهدامة«، وما يجري في وقتنا الراهن من 
ردات فعل الناس بعد هطول أمطار غزيرة 
تتسبب في إتالف بعض املنشآت وفيضانات 
مائية في الشوارع تؤدي إلى إغالقها وعدم 
قدرة السيارات على التحرك وتعرض ركابها 
للغرق، وتسرب املياه من األسقف وما إلى 

ذلك من حوادث تســبب في بعض األحيان 
خسائر في األرواح.

في زمن »الهدامات« لم يكن الناس يلومون 
وال يعتبون على احلكومة بســبب ما حل 
ببيوتهم، فليس للحكومة يد فيما حدث، بل 
كان الناس يشكرون احلكومة ملساعدتهم، أما 
ما يحدث اليوم فهو العكس متاما، يتسارع 
الناس إلى رجم احلكومة وتقريعها ولومها 
بســبب ما تسببه األمطار من نتائج سلبية 
على الشوارع واجلسور وانسداد مجاري 
تصريف املياه وارتفاع منسوبها فوق سطح 
األرض وما يؤدي إلى تســربها إلى بيوتهم 
وغير ذلك، وهم في ذلــك اللوم محقون، 
فمواعيــد األمطار وكمياتها معروفة وعلى 
احلكومة أن »تزهب الدوا قبل الفلعة« كما 
يقول مثلنا الكويتي، حتى ال تتحول أمطار 

اخلير إلى كوارث ومصائب. 

ملا يطق املطر »قبل« وبشــكل قوي كنا 
نستانس و»نغني« ونقول: طق يا مطر طق... 
كما أصبحت لدينا خبرة عند سقوط مثل هذا 
املطر ألننا عارفني ملا نوصل عند باب املدرسة 
راح يقولنا حارس املدرسة: رجعوا بيوتكم ما 
في دوام ترى »عطلة« رسمية، فهذا احلارس 
يعتبر بالنسبة لنا مثل »ميسي« في وقتنا احلالي 
ملا يسجل هدف الفوز في آخر »دقيقة« نشعر 
بفرحة كبيرة ألننا نبي »الفكه« من املدرسة 
علشان نلعب باملاي اللي »تارس« الفريج وما 
كنا نخاف من األمــراض ألن أصبحت لدينا 
مناعة من جميع األمراض ما شــاء اهلل، هذه 
السوالف تذكرتها ملا شفت وسمعت عما جرى 
في فجر يوم الثالثاء املاضي من »غرقة« في 
شوارعنا وبالوي وتتلحطم الناس... فتذكرت 

املاضي اجلميل وبراءتنا وطفولتنا العفوية.

أول ما نرجع من املدرسة نلبس »البوت« 
األسود املطري واللي يوصل إلى »ركبتنا« 
و»منسك« ممســحات املاي ونساعد أهلنا 
»فزعــة« ونلقى ماي املطــر تارس الغرف 
واحلوش والسطوح ألن بيوتنا قدمية وتخر 
من كل مكان ويعتبر يومــا »ترفيهيا« لنا 
جميعا نقوم بكل شــيء بسعادة دام ماكو 
مدرسة! ومرات »نطشر« على بعض ويكون 
هناك ضحك وزعل واملطر من فوقنا »يهطل« 
بغزارة، والبعض يضع »طشت« باحلوش 
وفوقه قطعة قمــاش لتكون مثل »الفلتر« 
حتى يشربوه صافيا نقيا، وبعد ما نخلص 
واجبنا نطلع »السكة« ونبدأ بتكملة يومنا 
الترفيهي باخلروج إلى الفريج ونشاهد آثار 
املطر ويقول »الشياب«: »خير« من اهلل وال 
كانوا يلقون اللوم على وزير األشغال وال 

مسؤول صيانة الطرق وال يلقون اللوم على 
أحد، أما نحن الصغار فيبدأ »البوت« األسود 
املطري دوره الفعال في تخطي »نقع« املاي ألن 
أغلب املساحات في ذلك الوقت كانت ترابية 
ويبدأ اللعب مع الربع في األلعاب اخلاصة عند 
سقوط املطر، والغريب أنه ملا يسقط املطر 
تكون للتراب رائحة مميزة وكان واحد من 
الربع عنده عادة غريبة حيث يستلذ »بأكل« 

التراب وال نعلم السبب في ذلك! 
أخيرا.. املطر نعمة من رب العاملني ورحمة 
على عباده، فال نلقي اللوم على أحد إذا كان 
سقوط املطر يفوق املعدالت الطبيعية، ومهما 
عملنا من استعدادات فإن الطبيعة أقوى مننا 
جميعا، وأشكر كل من ســاهم في تخفيف 
معاناة الشعب وكانوا جنودا تفتخر الكويت بهم 
كالشرطة واحلرس الوطني والدفاع واإلطفاء. 

أيام قليلة وحتــل ذكرى اقتحام املجلس 
في 16 نوفمبــر 2011 والتي كان من نتائجها 
صدور أحكام بالسجن على نائبني في املجلس 
احلالي، صوت املجلس على استمرار عضويتهما 
قبل أيام قالئل رغم احلكــم عليهما بأحكام 
قطعية ونهائية اعتبرت اقتحام املجلس جرمية 
جنائية تؤدي إلى حرمان املدان بها من احلق 
في االنتخاب وفي عضوية املجلس وتسقطها 
مباشــرة عنه وفقا للمواد 82 من الدســتور 
والثانيــة من قانون االنتخاب، إال أن املجلس 
صوت لصالح اإلبقاء على عضويتهما مسجال 
مخالفة صريحة ملواد الدســتور ال يشفع لها 
وال يبررها اســتناده إلى املادة 16 من الئحته 
الداخلية التي فســرها بأنها تعطيه احلق في 
اإلبقاء على العضوية أو إسقاطها! على الرغم 
من أنها ليســت باحلجة على مواد الدستور 
لكون مواد الالئحة الداخلية إمنا سنت لشرح 
وتيسير تطبيق مواد الدستور وهي دونها قوة 
تشــريعية وحجة قانونية، وحقيقة األمر أن 
األعضاء الذين صوتوا لصالح بقاء العضوين 

املفصولني إمنا فضلوا الوالء لألشخاص سعيا 
وراء مكاسب حزبية وانتخابية على االنتصار 

للدستور.
لم تكن هذه املخالفة اجلســيمة للدستور 
املؤشــر األول على تراجــع مجلس الفصل 
التشريعي 15 عن مبادئ الدميوقراطية والقسم 
الــذي أداه أعضاؤه، فقد عمد كثير منهم إلى 
عقد اتفاقية مع الســلطة التنفيذية لم تشهد 
التجربة الكويتية مثيال لها تنازلوا مبوجبها عن 
دورهم الرقابي وتعهدوا بتعطيله مقابل أن تعيد 
احلكومة جنسيات بعض األشخاص املؤثرين 
في قواعدهم االنتخابية، وكانت قد ســحبت 
منهم اثر مخالفتهم شروط استحقاق اجلنسية 
الكويتية، وقــد رحبت احلكومة بهذا العرض 
الســخي لتنفرد بالقرار واإلرادة السياسية 

وهي في مأمن من املساءلة والرقابة.
املكافحة  الســنتني  جتمدت خالل هاتني 
اجلادة للفساد كمعاقبة رؤوسه وحتجيم الفساد 
اإلداري املتمثل بوقف التعيينات البراشوتية، 
وأهملت احلكومة املشاريع التنموية الكبرى 

التي تفضي إلى حتريك االقتصاد وخلق فرص 
للعمل مثل بناء وتأهيل منظومة الطرق وبناء 
شــبكة قطارات األنفاق والســكك احلديدية 
وتأهيل وسائل الصرف الصحي والبنية التحتية 
الصلبة واملرنة وعلق البنك الدولي سلبا في 
تقريره األخير على تراجع التنمية في الكويت 
وإهمال الدولة لها، وتعطلت التنمية البشرية بل 
وستتراجع اثر الكشف عن تالعب البعض في 
حيازة الشهادات العلمية العليا، هذا ولم يرتفع 
مستوى الكويت على أي من مؤشرات الكفاءة 
الدولية بل أظهرت تراجعا مقلقا على معظمها، 
فقد زاد الفساد انتشارا وانحدر تصنيف الدولة 
املتراجع إلى املرتبــة 85 وبرصيد 39 نقطة، 
وهوى مســتوى جودة التعليم األساسي إلى 
املرتبة 104 واجلامعي والتدريب إلى املركز 95 
عامليا، وجتمدت جودة اخلدمات الصحية عند 
املرتبة 31 مظهرة حتسنا طفيفا مؤخرا، ولم 
تبادر الدولــة إلى خلق رديف للدخل القومي 
املكون في 90%  منه من بيع النفط اخلام كالدخول 
في عصر التصنيع واقتصاد البحث العلمي.

أياً كان لدى الفكر اإلنساني من إدراك 
مطلق وعلم نافذ، فإن أيا منا، نحن البشر، 
ال ميلك حكم تنفيذ أي شيء إال بإرادة من 

إله الكون جل جالله.
وأيا كان لدى املرء من طاقة وفهم ملجاري 
األمور بالطبع ال ميلك التكهن مبا قد يحدث 
أو يقع في بساط الواقع، إال بإميان وتفويض 

من اهلل وحده ال شريك له.
ومهما متكن اإلنسان في فكره من بالغة 
أو تطرف في أن يضع على أرض البشرية 
جمعاء من مالءة نفشــل نحن البشر في 
اســتحضار ما لدى اي شخص آخر مهما 
بلغ به الذكاء املطرد في اقاصي ديار العالم 
اجمع مبا هو مســتطاع من الذات اإللهية 

لكل نفس منا ايا كنا.
نعم.. هناك فكر متقد وذكاء مفرط لدى 
بعض بني اإلنسان إال ان اختراق العقل ال 
يكون إال مبقدرة اخلالق وحده ال مثيل له 

)اهلل ال إله إال هو احلي القيوم ال تأخذه سنة 
وال نوم( وهو سبحانه املستطيع من إنفاذ 
مدى فهم كل منا دون مقارنة او استفراط.

وبالطبع نحب، نحن املسلمني، كالم اهلل 
ونقدر حكمته سبحانه وتعالى بوضع كل 
منا في واقعه، ملا هو مبتغى منه، نفكر مليا 
مبا جاء في القرآن الكرمي وفي حيثيات الكلم 
واحلديث آية بآية كامنة في اي سورة هي 

في وضع من اهلل العلي العظيم.
استنبط االنســان مبقدرة واستطاعة 
وبحكم من اهلل تعالــى يظل هو في ادنى 
درجات الفهم ملا جاء في هذا الكون العظيم، 
نظرا لطبيعة الفكر البشري بدفع من اخلالق.

وهكذا نرى نحن جميعا ما بنفس اآلخر 
أو اآلخرين مما قد نتكهن به ال هو باستطاعة 
منه ولكن بتقدير وحتسب، يجب ان نعلم 
نحن البشــر ما في ذاتنــا من دونية عما 
هو عليه تقدير اإلله وبحسبانه واستطراد 

املقدرة العظمى لديه سبحانه.
احلمد هلل وحده ان ذات اإلنســان وإن 
أفرطت في تلقي العلوم الفكرية في مجاالت 
مختلفة فإنه مهما بلغ من علم ليس بقادر 
على اإلملام بكل أسرار العقل البشري والنفس 

البشرية، إال بتقدير العلي العليم.
فلقد قال تعالى في نص القرآن الكرمي 
)آمن الرسول مبا أنزل إليه من ربه واملؤمنون 
كل آمن باهلل ومالئكته وكتبه ورســله ال 
نفرق بني أحد من رســله وقالوا ســمعنا 
وأطعنا غفرانك ربنا وإليك املصير( صدق 

اهلل العظيم.
وأيضا ذكر تعالى فــي قرآنه املقدس 
)وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة 
قالوا إنا هلل وإنا إليه راجعون أولئك عليهم 
صلوات مــن ربهم ورحمــة وأولئك هم 

املهتدون(.
صدق اهلل العلي العظيم.
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