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إن عملية اإلصالح بكل أنواعها ومنها اإلصالح السياسي 
مبفهومه الذي يتطلب حتسني األوضاع أو تعديل ما هو خطأ 
ومحاربة الفساد املستشــري في املجتمع أو غير املرضي 
ومعاجلة األخطاء احلكومية والبرملانية وحتســني املستوى 
املعيشــي ألفراد املجتمع، عملية سياسية معقدة وضخمة، 
تتطلب جهدا ذهنيا وتفكيرا عميقا ودراية مســبقة ونظرة 
ثاقبة وحكمة وقوة في اتخاذ القرار، وهذا ما حصل في بالدنا 
الكويت وبرعاية ســامية من صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد، حفظه اهللا، حيث بدأ عضده سمو ولي عهده 
األمني الشيخ مشعل األحمد، حفظه اهللا، بخطوات إصالحية 

القت قبوال وارتياحا شعبيا كبيرا.
سمو الشيخ مشعل شعلة التغيير لألفضل ومشعل اإلصالح 
وربان سفينة النجاة بحكمته وإدارته ومبعاونة حكومة العهد 
اجلديد برئاسة سمو الشيخ أحمد النواف وعضيده الشيخ 
طالل اخلالد واحلكومة الرشــيدة التي أقسمت على الوفاء 

للكويت وأهلها.
متفائلون بنجاح هذه املرحلة، وكلنا أمل بتجاوز الصعوبات 
والتخلي عن األزمات املفتعلة، وســنتلمس جناحات العهد 
اجلديد وبداية اإلصالح الكبير على كل األصعدة حتى تبقى 
الكويــت بلد احلضارة والدميوقراطيــة والرفاهية واألمن 

والسالم والعيش الكرمي.
أبدع الشاعر محمود سامي البارودي قائال:

ســن املشــورة وهي أكــرم خطة
 يجــري عليهــا كل راع مرشــد

فمــن اســتعان بهــا تأيــد ملكه
 ومن اســتهان بأمرها لم يرشــد

أمــة لقائــد  اجتمعــا  أمــران 
 إال جنــى بهمــا ثمــار الســؤدد

بينهم جمع يكــون األمــر فيمــا 
 شــورى وجنــد للعــدو مبرصد

فالســيف ال ميضي بــدون روي
والــرأي ال ميضــي بغيــر مهند

ثقتنا كاملة وكبيرة بحجم السماء بسمو ولي العهد األمني 
الشيخ مشعل األحمد، (مشعل اإلصالح واحلزم) وفي حكمته 
وعدله وحبه ألهــل الكويت الذين يبادلونه احلب والتقدير، 
ســدد اهللا خطاه ورزقه البطانة الصاحلــة التي تعينه على 
اخلير، وبارك في احلكومة اجلديدة برئاســة سمو الشيخ 
أحمد النواف، فهو بال شك محل ثقة وحب الشعب الكويتي، 

متمنني له اإلجناز والعمل لتحقيق األمل.

أخيرا انكشف املستور، ولوحت فضائح املتالعبني مبصير 
األمة والعابثني بسجالت املعلومات املدنية، الذين خانوا الوطن 
وخذلوا الشــعب املقهور، ٥٠ بطاقة مدنية على مسكن واحد 
ومثلها الكثير، لم تســاهم فقط في تغيير املشهد السياسي 
في البالد، بل عملت على تشــويه البيت الداخلي واالستقرار 
املجتمعي للكويت، وبها تسلق جهالء وسطحيون وغير ذوي 
كفاءة إلى سدة مجلس األمة، ليتولوا تشريع القوانني ويحرموا 
الكفاءات من ممارسة دور سياسي ناصع، رسموا مشهدا قامتا 

لسنوات عجاف بل لعقود مظلمة.
إن أقل ما يجب في حق هؤالء العابثني أن يحاكموا ويؤخذوا 
بيد من حديد ويوضعوا في مكانهم الصحيح وهو الســجن، 

كيف ال وهم من تآمر على الوطن واألمة والكويتيني؟
التالعــب في املعلومات املدنية ليس وليد الســاعة، ولقد 
كانت هناك أياد في اخلفاء حتمي هؤالء وتدافع عنهم، ومتنع 
العدالــة من أن تأخذ مجراها بحقهم، واليوم لم يعد هناك من 
يحميهم، فمعالي رئيس الوزراء وضع إصبعه على جرح األمة 
منذ بوادر تصدره لرئاسة احلكومة، وما ننتظره هو أن يلقي 
بهم ومبن تعاون معهم في غياهب السجون لينظف هذا البلد 

منهم ومن أمثالهم.
ما وصلت إليه البالد اســتدعى صدور مرسوم ضرورة، 
وصدق من قال «ان بيانات اإلحصاء واملعلومات املدنية متباينة 
كأننا نعيش في دولتني»، وأنا أقول نحن نعيش في أكثر من 
دولة، فخالل فترة االنتخابــات يزحف اآلالف من مزدوجي 
اجلنســية القاطنني في دول اجلوار يأتون لالنتخاب وليس 
لهم عنوان وال مســكن في الكويت، حضروا للمشاركة في 
التالعب مبصير الكويتيني، من ســمح لهــم باالقتراع وهم 
مخالفون للقانون؟! من جعلهم يسكنون في بيت ال يعرفون 
مكانه؟! ومن هو ذاك املســؤول الشاطر واملوظفون التابعون 
الذين ظنوا أنه لن يكتشــف أمرهم بعد أن وضعوا العشرات 
على عنوان واحد من أجل عيون مرشحني اتكأوا على القبلية 
العمياء أو على الوعود الزائفة للوصول إلى كرسي أخضر ال 

يستحقون ملسه؟ 
إننا نناشد ســمو رئيس الوزراء أن يحول املتالعبني إلى 
النيابة ليكشفوا شركاءهم في هذه اجلرمية من نواب سابقني 
ومعاونيهم ومسؤولني كبار في الدولة، فالكوارث الدهماء التي 
مرت بها البالد تقف خلفها عصابة نتج عنها وجود ما بني ١٠٠

و١٣٠ ألف ناخــب مختلف قيده عن البطاقة املدنية، ما نريده 
هو تصحيح هذا اخلرق الواضح للقضاء على أي عمليات لنقل 
األصوات من موطنها الفعلي، ومن ثم التأسيس النتخابات نزيهة.

هذا التوجه من رئيس الوزراء نحو االقتراع باملدنية سيرفع 
من نزاهة االنتخابات دون التدخــل في األصوات والدوائر، 
ولكنه في الوقت نفســه ســيثير زوبعة من املتنفعني الذين 
ال يعجبهم اإلصالح وال يروق لهم حتســني واقع البالد، وما 
سيجري اليوم في ظل االنتخاب بالبطاقة املدنية أن مرشحني 
ستتغير حساباتهم، وآخرون قد ال يترشحون، اللعبة انتهت 
واحلكومة قامت مبا عليهــا والباقي على املواطن في اختيار 

األكفأ واألصدق. 
أخيــرا، األمر لن يتوقف هنا، فعمليــة القيد والبيانات ال 
يكتفى فيها بالتســجيل بل البد مــن دور محوري للمختار، 
والقيام بالتفتيش على املنازل كما هو معمول به في دول أوروبا 
وغيرها للتأكد من شغل املنزل، أما االستمرار على هذه احلال 
فإن التالعب سيعود من جديد «وكأنك يا بو زيد ما غزيت».

البيت  الذي أســقط  «الرجــل 
األبيض» فيلم عرض في العام ٢٠١٧

عن قصة حقيقية اعتمدت على كتابي 
«هرم اإلف بــي أي» ١٩٧٩ و«حياة 
رجل حكومــة ٢٠٠٦» تأليف مارك 
فليــت، وتدور رحــى القصة بني 
أروقة السياسة وأتباعها على النفوذ 
والسلطة، وبطلها هو املؤلف وكان 
الرجل الثاني فــي مكتب التحقيق 

.(FBI) الفيدرالي
«فليــت» قال أنا ومــن بعدي 
الرئيس  الطوفان عندما جتــاوزه 
األميركي وعّني غيره رئيسا للمكتب 
في حني كان يرى أنه املستحق لهذا 
املنصب بعد سلفه، لتبدأ معركة انتقام 
وإثبات قدرات بتســريب معلومات 
تنتهي باســتقالة الرئيس األميركي 
«نيكســون» على خلفية الفضيحة 

الشهيرة «ووترغيت».
موظف رفيع قريب من صناع 
القرار ومطبخه، رفع راية اإلصالح 
من الداخل، هكــذا يحتج، والواقع 
يؤكد أنها حرب رد اعتبار شخصي، 
مبكافحة الســلطة ممثلــة بالبيت 
األبيض وذلك عبر حتذير الرأي العام 
من جتاوزاتها وجنوحها لالستبداد، 
فســّرب معلومات لصحافيني من 
«واشنطن بوست» هما (بوب وود 
وارد وكارل برنستني) اللذان كانا وراء 
تفجير «ووترغيت» التي أطاحت في 
نهاية معركة التسريبات بنيكسون 
ودفعته لالستقالة في أغسطس ١٩٧٤.
القــارئ ليس  وهذا عزيــزي 
هو اخلبر آنــذاك، رغم أن مصدر 
الصحافيني الــذي كان وراء تدفق 
املعلومات التي نشــرتها الصحيفة 
حتت وصف «رجل مجهول» أطلقت 
Deep «عليه الصحيفة «احللق العميق
الرجل  Throat هو «مــارك فليت» 
الثاني في مكتب التحقيق الفيدرالي، 
وشخصيته كانت غير معلنة حتى 
٢٠٠٥ واألحــداث كانــت في عهد 
نيكسون، الذي تعامل بوجهني، املخفي 
املعلومات للصحافة،  الذي يسرب 
واملعلن الذي يحيل للتحقيق من في 
املكتب باتهام تسريب تلك األخبار، 
بل اخلبر أن مركز اتخاذ القرار عندما 
علم بأنه الفاعل لم يتهمه أو يالحقه 
قانونيا أو حتى يتخلص منه بوسائل 
غير مشروعة اتقاءً لشر أكبر فيما 
لو سرب البقية مما يعلم من اخلفايا 
الفيدرالي  التحقيق  واخلبايا ملكتب 
واملؤامرات التي حتاك في أروقة البيت 
األبيض، مركز ادعاء الدميوقراطية 

وحقوق اإلنسان.
حتــى اآلن أعزائــي ليس هذا 
موضوع املقــال، الصبر طيب، بل 
مدخل ألتساءل: أين اإلعالمي الكويتي 
في دولة الريادة السياسية واحلرية 
الصحافية من الدور الفاعل في مراكز 
اتخاذ القرار؟ لنترك االحتجاج ضد 
قانون اجلرائم اإللكترونية الذي كّمم 
األفواه فقد أقر في ٢٠١٥، قبل ذلك 
أقول: مــا دور الصحافي الكويتي 
في التأثير على الرأي العام بالتوجيه 
والتجييش و«اللوبي» لتوجيه القرار 
احلكومي ســواء ضد أو مع؟ أين 
الصحافي مــن دوره الرقابي على 
سلوك البرملانيني؟ اإلجابات ال تخفى 
على أحد، فقــد تضاربت املصالح 
الشــخصية مع العامة فانتصر كل 

ألجندته.
اليوم ترى الصحافي يتملق النائب 
ليعينه مستشارا في مكتبه، بدال من 
أن يقترح عليه تبني مشاريع تخدم 
الوطن واملواطن، أو «يحوس» عند 
مكتب الوزير بدال من أن يعرض عليه 
لتنظيم «لوبي» ملشاريع  استعداده 

تنفع البالد والعباد.
تلّفت حولك وسترى أن األغلبية 
من اإلعالميني ال يعملون في املجال 
اإلعالمي بل في املصلحي واالنتفاع 
بكونهم إعالميني، بينما العكس هو 
الصحيح بأن يكرس اإلعالمي قدراته 
وإمكاناته فــي التقصي واملالحظة 
وربط األحــداث والتحليل للصالح 

العام.
أصبح اإلعالمي احللقة األضعف 
أخالقيا والكل يقدر «يطوله» ويشتريه 
إال قلــة متناثرة ســتنقرض إن لم 
تتكاتف، فتنحي اجليدين عن الساحة 
بدعوى الترفع عن املستوى الهابط 

للسيئني سودهم.
عاصر «فليــت» احلرب العاملية 
الثانية ١٩٤١، ولم يعترف بأنه املسؤول 
عن التسريبات التي أطاحت برئيس 
أميركا إال في ٢٠٠٥، تقاعد في ١٩٧٣
وتوفي عن اخلامسة والتسعني في 
٢٠٠٨، وأنقل هذه الفقرة من مقال 
عن الفيلم: (بعد أن ازداد الشك في 
أن «فليت» كان املســّرب األساسي 
للمعلومات التي استخدمتها «واشنطن 
بوست» لفضح ما ارتكبه أشخاص 
على صلة باحلزب اجلمهوري من 
جتاوزات عندما اقتحموا مبنى احلزب 
الدميوقراطي وزرعوا أجهزة للتنصت 
علــى اجتماعات أعضائه، وثبت أن 
الرئيس نيكسون كان على علم بهذا 
التجاوز، ورمبا يكون هو الذي أمر 
بالعملية، في إطار سعيه للفوز بفترة 
رئاســية ثانية عام ١٩٧٢، وقد فاز 
بالفعل، لكنه سقط بعد أقل من عامني، 

وكان وراء سقوطه «فليت»).

قامت بها احلكومة إال مســؤولية 
وأمانة عظيمتني، قــال تعالى (إنا 
عرضنــا األمانة على الســماوات 
واألرض واجلبال فأبني أن يحملنها 
وأشفقن منها وحملها اإلنسان إنه 
كان ظلوما جهوال) «األحزاب: ٧٢»، 
املقبلة  املرحلة  وليكن شعارنا في 
قوله تعالى (إن خير من استأجرت 
القــوي األمــني) «القصص: ٢٦»، 
ونحن نتأسى بسيد اخللق محمد 
ژ ألبــي ذر ے وهو صحابي 
جليل عندما طلب اإلمارة «أبا ذر، 
إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما 
أحب لنفسي، ال تأمرن على اثنني، 
وال تولني مال يتيم» (رواه مسلم). 
فلكل من يحب شخصا ويراه انه 
ليست لديه قدرة على هذه املسؤولية 
أن ينصحه باالبتعاد، فالترشح ليس 
وجاهة ولكنه مسؤولية وأمانة وطن.

٭ نكشة للمواطن الكويتي: الكرة مبلعبك 
فأحسن االختيار.

ما قل ودل:
٭ مســؤوليتنا جميعا احلفاظ على 

الوطن.. أمن الوطن خط أحمر.
٭ السياحة في الكويت قطاع يحتاج 

إلى إعادة تأهيل.
٭ األمن الغذائــي هو االعتماد على 
املوارد احمللية وتنميتها وليس االعتماد 

على االستيراد.
٭ تطوير التعليــم ضرورة ملواكبة 

التطور العاملي.
٭ القطاع الصحي يتطلب املزيد من 

التطوير.
العالم  ٭ التغير املناخي شبح يهدد 
باملجاعة فكفانا خالفات ولنســتعد 

ملواجهة التحديات.
٭ علينا أن نواجه اإلشاعات بقوة وال 

نسهم في ترويجها.
٭ استكمال مشــاريع رؤية كويت 
جديدة والدفع بعجلة التنمية من أهم 

األولويات.

الهالل األحمر الكويتي أو جمعيات 
أهلية أو القطاع اخلاص أو صندوق 
الكويت للتنمية، حيث إن مشروع 
التوثيق ممكــن أن تتبناه وتقدم 
له الدعم مؤسسة الكويت للتقدم 
العلمي لتعزيز الذاكرة املؤسسية 
الوطنية في الديبلوماسية الصحية 
وتطوير مبادراتها على املستوى 
اإلقليمي والوطني والعاملي قبل 
الزمن  أن تختفي بفعــل عوامل 
تاريخ  مالمح ومعالم هامــة من 
الكويتية  الديبلوماسية الصحية 
وهــو تاريخ يســتحق التوثيق 
واالعتزاز والعرفان ملن حتملوا 
مســؤولياته من خالل مواقعهم 

املختلفة.
وأمتنى أن يلقى هذا االقتراح 
الترحيب والقبول من ذوي الصلة 
إليه ســحب اإلهمال  وأال تصل 
والنسيان، حيث إن هذا التوثيق 
سينتج مادة تعليمية خصبة تدرس 
في معاهد إعداد الديبلوماســيني 

اجلدد بوزارة اخلارجية.

وال يعرقلهــا إال «التعصــب»، 
ودعونا نتساءل: ملاذا يجنح اإلنسان 
إلى الطرق الوعرة في حتقيق اخلير 
الذي ينشده ما دام هناك طرق أكثر 
سالمة تؤدي الغرض املطلوب دون 
الولوج في أي مخاطر أو مفاسد ال 

نهاية لها؟!
ومن هــذا املنطلــق، ندعو إلى 
الركــون إلى احلكمة فــي مجابهة 
أحداث احليــاة مبختلف صورها، 
فدون احلكمة لن يتحقق ما تصبو 
له النفــوس، فاحلكمة زينة العقول 
التي تزين كل قول وتصرف، فلتكن 
عقولنا تنبض حكمة، حتى تتحول 
أفعالنا إلى أفعال راشدة واعية، حفظ 

اهللا اجلميع.
بسم اهللا الرحمن الرحيم (وأحسن 
كما أحسن اهللا إليك وال تبغ الفساد 
في األرض إن اهللا ال يحب املفسدين).

يقوم بها سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشــيخ أحمد النواف وبدعم من 
القيادة تريد دعما شعبيا من خالل 
املرحلة  أمناء يتناغمون مع  نواب 

اجلديدة في بناء الوطن.
إن املواطنني شــركاء في بناء 
الوطن، وما دعوة سمو ولي العهد، 
حفظه اهللا ورعاه، للمواطنني بحسن 
االختيار واخلطوات اإلصالحية التي 

ونختار نوابا كفاءات من أجل مستقبل 
الوطن، من أجل كويت جديدة، لؤلؤة 
العالم وجوهرته التي تشــع بالعدل 
واألمن واألمان، في ظل احلكم العادل 
لصاحب السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد، حفظه اهللا ورعاه، وسمو ولي 
عهده األمني الشــيخ مشعل األحمد، 

حفظه اهللا.

في التوثيق العلمي األمني.
ويجب أن تبدأ به في أقرب وقت 
من جانب الوزارات واجلهات التي 
متلك الوثائق واملعلومات ســواء 
كانت وزارة اخلارجية أو الصحة 
أو اإلعــالم أو املجتمع املدني أو 

اجلمعيات املهنية. 
وإنني أدعوهــم جميعا للبدء 
فورا في توثيق جهود ومبادرات 
الكويتية  الديبلوماسية الصحية 
سواء تلك التي قامت بها الدولة أو 

إذن: لني اجلانب قد يصلح الكثير 
الكثير  من اجلوانب، وقــد يحقق 
من املصالــح، وعلى العاقل الفطني 
أن يســتخدم «األسلوب اللني» في 
مجريات األحداث التي متر عليه أو 
مير بها، فهنــاك الكثر والكثير من 

األحداث ال يحلها إال (اللني)، 

هذه االنتخابات بعد اعتماد كشوف 
املعلومات املدنية، نريد النائب الذي 
يهمه مصلحة الكويت العليا، واهللا 
لقد ســئمنا من بعض املخرجات، 
مثل: «تكفــون، يا محزمي، ربعي 
يا ربعي»، وحان اآلن الوقت لنواب 
«الكويت أوال، رقابة ومحاسبة على 

عدم اإلجناز».
إن اخلطــوات اإلصالحية التي 

وعلينا االقتداء بكلمات صاحب 
السمو األمير الشيخ نواف األحمد، حني 
دعا املواطنني إلى مراعاة اهللا والضمير 
في حسن اختيار ممثلي األمة ومتابعة 
أدائهم والعمل على محاسبتهم، كما دعا 
اجلميع إلى أن تكون الفزعة للكويت، 

وأن يكون الوالء لها أوال وأخيرا.
نعم علينا جميعا أن نفزع للكويت، 

والقضاء على شلل األطفال ودعم 
مبادرات التصدي لإليدز والسل 
واملالريا وتقدمي املنح والقروض 
واملساعدات لدعم النظم الصحية 

في مختلف مناطق العالم.
وشعرت أن توثيق جهود الكويت 
في الديبلوماسية الصحية يحتاج 
إلى تنشيط وتوثيق ليكون ذاكرة 
لألجيــال القادمة وليكون مرجعا 
بالسياسات اخلارجية والصحية 
وهو في الواقــع قد تأخر كثيرا 

يزيح ظلمات كل مشكلة تؤرق األذهان 
واألوطان، وأي قفز إلى األمام دون 
العبور مبرحلة «القول اللني» يعد وجها 
من وجوه اإلفساد في األرض، ألنه 
تصرف فاقد احلكمة ومتجاوز مراحل 
أولية قد تؤتي النتيجة املنشودة بكل 

انسيابية وسهولة.

أوال وقبل كل شيء، احلمد هللا 
رب العاملني على جميل فضائله، ومن 
هذه الفضائل نعمة الكويت وقيادتها 

احلكيمة، يقول اإلمام الشافعي: 
ولرب نازلة يضيق لها الفتى

ذرعا وعند اهللا منها املخرج 
ضاقت فلما استحكمت حلقاتها

فرجت وكنت أظنها ال تفرج 
نعم فرجــت األزمة التي كانت 
بني احلكومة ومجلس األمة بحكمة 
القيادة التي ارتأت العودة إلى الشعب 
ليقــول كلمته، فكم أنتم عظماء يا 
قادة بلدنا! ويجب على الشعب أن 
يرد التحية للقيادة بالسمع والطاعة 
واالختيار الصحيح في االنتخابات 
القادمة، والبعد عن كل ما يؤثر على 
اختياراتنا، فال للقبلية وال للطائفية 
للتحزب ضد مصلحة  املقيتة وال 
الوطن، نريد نوابا ال يهمهم املعامالت 
أو احلساب في البنك أو العقارات، 
ولكن اآلن وبعد التمثيل احلقيقي في 

إننا نعيش مرحلة مهمة في تاريخ 
الوطن، نعيش فترة انتخابات برملانية 
فإما أن نكون على قدر املســؤولية 
ونختار نوابا يحملون فعليا مبادئ 
حــب الوطن ويعملــون جديا على 
االرتقاء به وتطويره، وإما أن نغلب 
مصاحلنا على الصالح العام، وهذا ما 

نرفضه جميعا.
االنتخابات  تكثر فــي فتــرات 
الوعود الرنانــة واخلطابات املؤثرة 
من املرشحني، وعلينا نحن الناخبني 
االختيار وانتقاء الصادق األمني القادر 
على املشــاركة في حتمل مسؤولية 

الوطن.
الوطن يا سادة ليس للبيع، الوطن 
يا سادة فوق اجلميع ولذلك االختيار 
بني املرشحني مسؤولية كبيرة، وضمير 
الناخب هو سيد املوقف في االنتخابات 
واألمل كبير أن تكون هناك صحوة 
وطنية من أجل كويت العزة والكرامة.

من واقع خبراتي في التعامل مع 
املنظمات الدولية في فترة عملي 
كمستشــار وطني بالتعاون مع 
املستشار الدولي إلعداد التقرير 
الوطني عن االلتزام بتنفيذ األهداف 
العاملية لأللفية اجلديدة  اإلمنائية 
وهي التي سبقت األهداف العاملية 
للتنمية املستدامة من ٢٠١٥ حتى 
٢٠٣٠ فقد ملست عن قرب مكانة 
الكويت وما حتظى به من تقدير 
واحتــرام في احملافــل الدولية 
وحرص الدولة على الوفاء بتعهداتها 
والتزاماتها مبوجب املشــاهدات 

واالتفاقيات الدولية.
وشــاهدت عن قــرب مناذج 
حيــة وواقعية من مســاهمات 
الكويتية الصحية  الديبلوماسية 
في تعزيز مكانة الكويت في احملافل 
الدولية، فقد كانت موضع تقدير 
من جانب منظمة الصحة العاملية 
واألمم املتحدة واليونيسيف في 
دعم ميزانيات الطوارئ الصحية 
ومكافحــة والتصــدي لألوبئة 

يقول أهلنــا األوائل في أمثالهم 
اللني..  «القول  الشــعبية احلكيمة: 

يجيب احلق البني».
فهذا املثل في غاية احلكمة ألنه 
يحث على التروي واحلنكة في معاملة 
الطرف املخالف، فهو قول «شعبي» 
سديد، وقد يجد له ما يؤيده في هذا 
املعنى احلكيم، في كتاب اهللا املجيد، 
فاهللا سبحانه وتعالى حني أمر موسى 
وأخاه هارون بالذهاب لذلك الفرعون 
الطاغي قال لهما: (اذهبا إلى فرعون 
إنه طغى فقوال له قوال لينا لعله يتذكر 

أو يخشى).
فرغم طغيان فرعون الكبير، ورغم 
ظلمه وسطوته الكبيرة، إال أن األمر 
جاء إلــى النبيني الكرميني بالتحلي 
بالقــول اللني، فالقول اللني هو أول 
سبيل إلشاعة اخلير واإلصالح في 
الذي  النور األول  املجتمعات، وهو 
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