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وداعًا..
بويوسف

رحمك اهللا

مساحة للوقت

طارق إدريس

يحتفل العالم أجمع مبيالد سيد البشرية محمد بن عبداهللا 
ژ وحال املسلمني حال فرقة وشتات، كل يسير على هواه وكأن 
دعوة النبي ژ لم تكن إال دعوة هاشمية كما يتصورها من لم 
يكن اإلســالم صلبا في قلوبهم. ولد الرسول ژ في صبيحة 
يوم االثنني الثنتي عشــرة ليلة خلت من شهر ربيع األول عام 
الفيل ســنة ٥٧١ ميالدية، فعن غيث بن محزمة قال: ولدت أنا 

ورسول اهللا ژ عام الفيل، فنحن لّدان.
وعن حسان بن ثابت قال: واهللا إني لغالم يافع بن سبع سنني 
أو ثمان أعقل كل ما ســمعت، إذ سمعت يهوديا يصرخ بأعلى 
صوته على آطمة (احلصن) بيثرب، يا معشــر يهودا حتى إذا 
اجتمعــوا إليه قالوا ويلك؟ قال: طلع الليل جنم أحمد الذي ولد 
به. وان إرهاصات بالبعثة وقعت عند امليالد فسقطت ١٤ شرفة 
من إيوان كسرى وخمدت النار التي يعبدها املجوس وانهدمت 
الكنائس حول بحيرة ســاوا بعد أن غاصت. وملا ولدته أمه آمنة 
بنت وهب أرسلت إلى جده عبداملطلب تبشره بحفيده، فجاء به 
مستبشرا ودخل به الكعبة ودعا وشكر اهللا واختار له اسم محمد، 
وهذا االســم لم يكن معروفا عند العرب وأول من أرضعته من 
املراضــع بعد أمه ژ ثويبة موالة أبي لهب بلنب ابن لها يقال له 
مسروح وكانت قد أرضعت قبله حمزة بن عبداملطلب، وأرضعت 

له أبا سلمة بن عبداألسد املخزومي.
وكانت العادة عند احلاضرة من العرب أن يلتمسوا املراضع 
ألوالدهم ابتعادا لهم عن أمراض احلواضر لتقوى أجســامهم 
وتشــتد أعصابهم، فالتمس عبداملطلب للرسول ژ املرضعات 
واسترضع له امرأة من بني سعد ابن بكر، وهي حليمة بنت أبي 
ثويب، واخوته ژ من الرضاعة عبداهللا بن احلارث وأنيسة بنت 
احلارث وحذافة بنت احلارث وهي الشيماء وهذا لقب لقبت به 
على اسمها، وكانت حتضن الرسول ژ وأبا سفيان ابن احلارث 
بن عبداملطلب ابن عم الرسول ژ وكان عمه حمزة بن عبداملطلب 
مسترضعا في بني سعد بن بكر، فأرضعت أمه رسول اهللا ژ 
يوما وهو عند أمه حليمة، وكان حمزة الرضيع مع رســول اهللا 

من وجهني من جهة ثويبة ومن جهة السعدية.
ورأت حليمة من بركته ژ ما قصت من العجب وأن نفرا من 
أصحاب رسول اهللا ژ قالوا له: يا رسول اهللا أخبرنا عن نفسك؟ 
قال:نعم أنا دعوة أبي إبراهيم، وبشرى أخي عيسى ورأت أمي حني 
حملت بي أنه خرج منها نور أضاء قصور الشام، واسترضعت 
في بني ســعد بن بكر، فبينما أنا مع أخ لي خلف بيوتنا نرعى 
بُهما لنا إذ أتاني رجالن عليهما ثياب بيض بطســت من ذهب 
مملوء ثلجا ثم أخذاني فشقا صدري واستخرجا قلبي فشقاه 
فاســتخرجا منه علقة سوداء فطرحاها ثم غسال قلبي وبطني 
بذلك الثلج حتى أنقياه، قال أحدهما لصاحبه زنه بعشــرة من 
أمته فوزنني بهم فوزنتهم، ثم قال: زنه مبائة من أمته فوزنني 
بهم، ثم قال زنه بألف من أمته فوزنني بهم فوزنتهم، فقال: دعه 
عنك فو اهللا لو وزنته بأمته كلها لرجح، فلما بلغ رسولنا الكرمي 
ژ ست سنوات توفيت أمه آمنة بنت وهب في األبواء بني مكة 
واملدينة، وكانت قد قدمت به على أخواله من بني عدي بن النجار، 
فماتت وهي راجعة به إلى مكة ثم كفله جده عبداملطلب بن هاشم 
وكان ميسح على ظهره بيده، ويسره ما يراه يصنع، فلما بلغ 
الرسول ژ ثماني سنوات توفي جده عبداملطلب، فكفله عمه ابو 
طالب وفي يوم خرج عمه أبو طالب في ركب متاجرا إلى الشام 
فلما تهيأ للرحيل وأجمع املسير تعلق به رسولنا ژ فرق قلب 

أبي طالب وقال ألخرجن به معي وال يفارقني وال أفارقه أبدا.
وأود أن أشــير هنا إلى أن الرئيس الفرنسي ماكرون سقط 
سقطة كبيرة عبر خطابه األخير املتلفز عندما قال إن بالده لن 
تتخلى عن الرسومات الســاخرة وذلك في معرض حديثه عن 
املدرس الفرنســي الذي قتل بعد نشره صورا مسيئة لرسولنا 
محمد ژ، وتناسى ماكرون اآلثار اإلنسانية املترتبة عن إذكاء 
البغضاء بني الديانات وأن األمم املتحدة دعت إلى حوار األديان، 
والتقرب بني احلضارات وهذا الشــيء الذي لم يدركه الرئيس 
الفرنسي، فهل يرى أن نهجه هذا هو الصحيح عندما أساء إلى 
رسولنا الكرمي؟! ونسأل اهللا سبحانه وتعالى أن يرسل العذاب 

على كل من أساء إلى سيد البشرية محمد ژ.
قال الشاعر:

جتلى مولد الهادي فعمت **** بشائره البوادي والقصابا 
 وأسدت للبرية بنت وهب **** يدا بيضاء طوقت الرقابا

لطاملا التزمت اجلمهورية الفرنسية نهجا سياسيا متزنا في 
سياساتها اخلارجية في العقود األخيرة من القرن املنصرم، ولعل 
العالقات الوطيدة التي أسسها الرئيس «الديغولي» جاك شيراك 
مع العديد من الدول العربية كانت وال تزال مثاال للديبلوماسية 
الدولية، ويذكر الكثيرون باعتــزاز كبير لـ «رجل اجلمهورية 
اخلامســة» موقف املتحدي جلنود االحتالل اإلسرائيلي خالل 
زيارته للقدس احملتلة ٢٢ أكتوبر ١٩٩٦، كما متتع مناصر القضايا 
العادلة بشــعبية كبيرة في الوطــن العربي من خليجه وانتهاء 
مبحيطه األطلســي، ملواقفه املناصرة للحق العربي واتخاذه ما 

ُعرف بـ «سياسة فرنسا العربية» نهجا ومسلكا.
تغير احلال بعض الشــيء مع بداية األلفية الثالثة، شــهدنا 
االنتخابات الرئاسية الفرنسية املاضية، وحدة الطرح غير املألوف 
سعيا حلشد أصوات الناخبني، في فترة شهدت القارة األوروبية 
أشــبه ما تكون مبوجة عرفت بـ «الشــعبوية القومية» تبنتها 
األحزاب اليمينية املتطرفة، واتخــذت من العنصرية البغيضة 
حد الوقاحة في خطابها السياسي نهجاً، وترويع اآلمنني بكلمات 
غالظ ووعود بالويل والثبور، لكن فرنسا الليبرالية قالت كلمتها 
احلاسمة، وانتصرت ملبادئها الثابتة بفوز ذي االثنني واألربعني 

عاما إميانويل ماكرون.
شهدت إحدى ضواحي باريس حادثة منكرة ومستفزة بذات 
الوقت لكل نفس سوية، أسفرت عن مقتل مدرس بعدما عرض 
صوراً مسيئة للنبي األكرم، متت إدانة الفعل القبيح برمته، شعبيا 
ورسميا من أغلب الدول اإلسالمية، وأعلنت السلطات الرسمية 
الفرنسية ومؤسساتها األكادميية بدورها عن اتخاذ عدة إجراءات 
من شأنها نبذ العنصرية، وتخليد ذكرى املدرس صموئيل باتي، 
لكن الرئيس الفرنسي ذهب بعيدا بربط احلادثة باإلسالم بقوله 
«إرهاب إسالمي»، وهو يعلم قبل غيره أن اإلسالم من مثل هذه 
التصرفات براء وال يقّرها جملة وتفصيال، بحكم اطالعه وتناوله 
مختلف القضايا املشــتركة مع عديد الزعماء العرب واملسلمني 
من موقع مسؤوليته، وزاد موقفه حدة وتطرفاً بتمسكه بنشر 
الصور املســيئة للنبي األكرم، في حتدٍّ ســافر وغير مقبول 
ملشاعر ماليني املسلمني حول العالم، وهذا سلوك لم يكن ليقوم 
به الراحل شــيراك، أو غيره من الرؤساء الفرنسيني السابقني، 

فـ «الشعبوية» نهج ال يليق باجلمهورية الفرنسية.
نبينا األكرم قائد مسيرة عطرة، وصاحب رسالة عاملية سمحة، 
تدعو إلى العدالة في جميع صورها، تنشد السالم، وحسن اجلوار، 
ويحترم الرأي اآلخر، وإن شذَّ شارد هنا أو مطارد هناك فهذا 

ال يخول أياً كان باإلساءة جلنابه الكرمي.

لقد فقدت الكويت واحدا من 
رموز العمل التطوعي والشعبي 
والذي كان شعلة مدرسة لنا في 
دعم الشباب والطفولة، رحم اهللا 
العم عبدالرحمن يوسف املزروعي 
الذي لن تنســاه كل األوساط 
الشبابية والرياضية واملجتمعية 
والذي أفنى عمره - رحمه اهللا 
- في خدمــة الكويت من خالل 
الرائد واملتواصل بوزارة  عمله 
الشؤون بكل قطاعاتها الرياضية 
والشبابية وقطاع الطفولة وكذلك 
بالقطاع اإلداري والفني! لقد كان 
شعلة من النشاط الدؤوب وكل 
الذين عملوا معه بالطبع يتذكرون 
تفانيه وإخالصه وحرصه على 
تقدمي الواجب املتكامل في العمل 
وبأحســن صورة! وقد كان لي 
الشــرف بالعمل معه في بداية 
حياتــي العملية ضمــن قطاع 
الشباب، حيث عملت مبركز شباب 
الدعية عام ١٩٧٥ كما كنت طالبا 
مبعهد التربية للمعلمني وتعلمت 
من ذلك الرجل العمالق الكثير من 
املبــادئ واحترام العمل وكذلك 
احترام الرأي والثبات على اتخاذ 

القرار الصالح ملصلحة العمل!
املرحوم عبدالرحمن املزروعي 
قدوة يجب أن يشار إليها بالبنان، 
وأن تــدرس كل حياته العملية 
وجهوده فــي خدمة الوطن في 
القطاع احلكومــي والتطوعي 
العاملني في  حتى يقتــدي كل 
هذه القطاعات بشخصه املتفاني 
- رحمــه اهللا - واليوم يجب أن 
نسجل لهذه الشخصية الوطنية 
هذه الكلمة في حق إنسان كان 
مدرسة للشباب والعاملني معه، 
ولذلك نقول إن تاريخ املزروعي 
الرائد في كل املجاالت التي خدم 
الكويت من خاللها يجب أن يخلد، 
لذلك نقول إن إطالق اسمه على 
إحدى املدارس كرمز من رموز 
الشباب والذي خدم قطاع الشباب 
طيلة حياته هو رد اجلميل ملثله 
ولكل الذين تفانوا بخدمة الكويت 
من جيله وبالتأكيد نحن نتطلع 
الى ذلك اليوم الذي نشــهد فيه 
تكرمي هذه الشخصية املجتهدة 
واملخلصة حتى نحقق ألســرة 
املزروعي الكرمية شيئا من رد 
اجلميل بشخص العم بويوسف 
عبدالرحمن املزروعي - رحمه اهللا 
وأحسن مأواه- وستبقى ذكراه 
في ذاكرتنا وذاكرة اجليل الذي 

عمل معه وحتت إشرافه لألبد!
< < <

نحن على أبــواب مصلحة 
الكويت!

قبل أيام ُفتح باب الترشــح 
البرملانية ديسمبر  لالنتخابات 
٢٠٢٠ لدور االنعقــاد للفصل 
التشريعي السادس عشر ونحن 
هنا نسجل بكل اعتزاز في هذا 
العهد اجلديد للقيادة السياسية 
التي كانت حريصة على تطبيق 
الدستور بوجه كامل بعد انتقال 
األمانة الوطنية حلضرة صاحب 
السمو األمير الشيخ نواف األحمد 
اجلابر الصباح - رعاه اهللا - الذي 
اســتكمل أركان الدميوقراطية 
والدســتور بتزكية سمو ولي 
العهد الشــيخ مشــعل األحمد 
اجلابر الصباح - سدد اهللا خطاه - 
ليكون خير معني في هذه املرحلة 
اجلديدة للكويت ونهضتها التي 
حافــظ عليها رجالهــا العقالء 
واحلكماء منــذ عصر النهضة 
واليزالون يقودون مسير العال 
املواطنة والتي  واملجد بــروح 
الكويت جيال  جبل عليها حكام 
بعد جيل! واليوم نحن نناشــد 
الواعي واألبي  الكويتي  الشعب 
بأي يحسن االختيار في صناديق 
األمة ديسمبر ٢٠٢٠ حتى يكون 
هذا املجلس حالة وطنية رائدة في 
مسيرة الدميوقراطية والدستور، 
ويؤكد صيانة األمة ومسيرتها!

سياسي يشكل عددا يحميه ويحمي 
زمالءه الوزراء متى ما احتاجوه في 
االستجوابات وفي حتصني «خمبقة 
الوزير احمللل» الذي يقوم بدوره فتح 
بوابة ميزانية الوزارة وتعييناتها لعيال 

عمة النواب.. على حساب الوطن.
٭ املنطقة احلرة: إهانة في حق اإلعالم 
واإلعالميني: إذا تولى أمورهم شخص 
ال يفقه في اإلعــالم وتأثيره على 

صورة وهوية البلد!
إهانة في حق الزراعة واملزارعني: 
إذا تولى أمورهم شخص ال يفقه في 
الزراعة وال في كيفية حتقيق األمن 

الغذائي للبلد!
إهانة في حق املبدعني من الشباب: 
إذا تولى أمورهم شخص آخر هّمه 
الشباب.. ومنشغل بتمكني  متكني 

مصاحله الشخصية واالنتخابية!
وأكبر إهانة في حق البلد.. وجود 
هذه النوعية من املسؤولني مستقبال 

في مراكز القرار!

الذي حصدت حتى تستكبر وتقاطع.
إن كنت كذلــك فال وزن لك وال 
ملقاطعتك التي سيأكلها الزمن البسيط 
وتعود حليمه لعادتها القدمية، العمل 
هو عمل امة كاملة ال ردود أفعال هنا 
وهناك. العمل عمل تاجر مسلم غيور 
يوفر البديل الناجح ويكافح لطرد كل 
الكبيرة  تاجر يستفيد من أسواقنا 
ويسب رســولنا بكل وقاحة وقبح 
دون أي خوف منا أو احتساب لألرقام 
التجارية لنا، فالهيبة هنا ال تصنعها 
صور أو بوستات او هاشتاقات يضعها 
البعض للتعبير عن غضبه املؤقت دون 
أي قيمه فعلية على أرض احلقيقة، 
اعلموا يا أمة محمد أنه الشفيع، وأن 
اهللا سبحانه وتعالى كفاه املستهزئني 
ال أنتم، واعلمــوا أن محمدا ژ ال 
يحتاج منكم ال حمدا وال شــكورا، 
اللهم إال احلياء يوم نلقاه ونحن لم 
نتخذ موقفا حقيقيا قويا ورجوليا 
للجم كل معتد أثيم، اللهم صل وسلم 
وبارك على حبيبي وسيدي وقدوتي 
وتاج رأسي، فداه أمي وأبي وأوالدي 

ومالي وكل ما أملك.

مؤسسة متثل السياسة العامة للدولة 
وأن ميزانيتها مال عام للدولة ويجب 
عليه احلرص والبر بالقســم الذي 
أقسم عليه عند توليه شؤونها بأن 
يصون األمانة، فــوق هذا اختيار 
الوزير احمللل ليس على أساس كفاءة 
أو تخصص، بل على أساس حصانة 
برملانية ميلكها «احمللل املختار» من 
نواب قبيلة بالدرجة األولى أو تيار 

ونتراخى ونســامح وننســى، من 
أراد النصرة احلقيقية فعليه باالتباع 
الكامل للرسول في كل السنن دون 
التمييز. كل شعوب األرض املثقف 
منها او البسيط تعلم أن الرأسماليني 
ال يتأثرون إال باملال أو اخلوف فقط ال 
غير، فال مكان للعواطف أو اخلجل أو 
التقدير، املال ثم املال ثم املال، ومن هذا 
املنطلق من أراد أن يوجع الغير فعليه 
بتوفير البدائل أوال قبل املقاطعة، أما 
إذا كان كل أو أغلب أكلك من األعداء 
كما تزعم فما الذي زرعت أنت وما 

كاتب مقال ومفكرا سياسيا وفلسفيا. 
ولكن الوزير «احمللل» للحكومة 
في واقعنا اليوم فاهم كلمة «محلل» 
غلط!، فهو قد «يحلل» ميزانية كل 
قطاعات الوزارة ملصاحله ويستبيح 
التعيينــات والترقيــات لطوائفه 
واألولوية في املراكز القيادية ألبناء 
قبيلته وملفاتيحه االنتخابية!، وكأن 
الوزارة ورث ورثه من أبيه، وليست 

صبر وكفــاح إلــى أن اصبح هذا 
املشروب مشــروبا منافسا للغير، 
انتشارا واســعا في اجلهة  وحقق 
الشرقية من العالم وخصوصا الدول 
اآلسيوية، وللعلم إن كثيرا من ريع هذه 
التجارة يتوجه إلى األعمال اخليرية 
املناصرة للقضايا اإلسالمية كفلسطني 

وبورما وغيرهما.
ال شــك أبدا في حبنا للرسول 
الكرمي ژ، إال أن نصرة الرســول 
ال تأتــي بردود األفعال والهبّة ومن 
بعد ذلك نتناســى ونعــود نتعامل 

من أسباب التخلف والتراجع (في 
أي بلد) هي عدم الشعور باملسؤولية 

األخالقية والوطنية، و....
وضع املرحــوم د.أحمد الربعي 
الفتة عند باب مكتبــه عندما كان 
وزيــرا للتربية والتعليم كتب فيها 
املناقصات  (منعا لإلحراج/ متنــع 
احلكومية أو التدخالت في قرارات 
الوزارة عن أقربــاء الوزير)، وهو 
بالفعل، رحمه اهللا، نفذ ذلك بالعمل 
ولم يســخر الــوزارة بالتعيينات 
والترقيات ألبنــاء دائرته وقواعده 
االنتخابية على حســاب مصلحة 
الوطن، وانعكس ذلك بالسلب على 
حظوظه في االنتخابات وخسر مقعده 
النيابي، ولكن لم يخسر مبادئه وظل 
اسمه باقيا رغم وفاته منذ ١٤ عاما 
بني املخلصني لهذا الوطن ملا قدمه 
له طوال فترة عمله ســواء عندما 
كان نائباً في البرملان أو وزيرا في 
احلكومة أو دكتورا في اجلامعة أو 

الضيقة  في إحدى الضواحــي 
باملنطقة الشمالية الشرقية للعاصمة 
الفرنسية باريس وفي شقة صغيرة 
ال تتجــاوز ١٦ مترا، بــدأ أحد أهم 
املشــاريع املناهضة للفكر القمعي 
واالستعماري، من وجهة نظر أحد 
املهاجرين العرب املقيمني في فرنسا، 
وهو رجل األعمال توفيق املثلوثي. 
بدأ فقيرا وكافح إلى أن أصبح أحد 
رجال األعمال الفرنسيني، ومن منطلق 
فكره ومجاراته لألعمال اإلسالمية 
للغرب كمشروب «زمزم  املناهضة 
كوال» اإليراني للحد من الســيطرة 
والهيمنة التجاريــة للدول الغربية، 
ابتدع مشروب «مكة كوال»ـ  مشروب 
غازي يشبه كثيرا املشروبات الغازية 
األخرىـ  وكافح كفاح األبطال لنشر 
الغازي كمشروب  ووضع مشروبه 
الكثير من  لغيــره، وواجــه  بديل 
الصعوبات والقضايا، وقد منع في 
الكثيــر من الدول العربية بســبب 
استغالل اســم «مكة» كحجة لعدم 

دخوله بالدهم لألسف.
اســتمر املثلوثي في العمل بكل 

السوداء قد أمنت لها االستقاللية وعدم االرتطام ببعضهما بعضا، 
واملسافات بينها إلى جانب بنيتها املادية مقدرة على أساس النسبة 
والتناسب، وعملها يســير وفق نظام وتكرارية متقنة، فسبحان 

اهللا أحسن اخلالقني! 
ومثال آخر، خلق اهللا النحلة من أجل صناعة شــراب العسل 
وجعلها تعمل مبصنعية نظامية متقنة جدا يتعظ منها اإلنســان، 
فإن اختل قانون من قوانينها فسد شرابها الذي فيه شفاء للناس، 
لقوله تعالى (..ثُمَّ ُكِلي ِمن ُكلِّ الثََّمَراِت َفاْســُلِكي ُســبَُل َربِِّك ُذلًُال 
ِّلنَّاِس ِإنَّ ِفي  يَْخُرُج ِمن بُُطوِنَها َشــَراٌب مُّْختَِلٌف أَلَْوانُهُ ِفيِه ِشَفاٌء ل

نســتكمل مقالنا حول مقومات أقوات األرض رباعية املصدر 
واجلزء األخير منه بإذن اهللا، وكما ذكرت ســلفاً أن املقومات هي 

املادة السوداء والنسبة والتناسب والتكرارية ورابعا كما يلي:
النظام: إن النظام عكس الفوضى، أي أن اهللا عز وجل جعل كل 
فرد من أفراد منظومة هذا الكون الشاسع العظيم يعمل على أسس 
نظامية معينة خاصة به تأمنه من الفوضى، والنظام هو عمل كل 
وحدة في الوجود بآلية معينة ومصنعية متخصصة، وذلك إلنتاج 
احتياجات احلياة من األقوات املختلفة بشتى أنواعها بتكرارية متقنة 
ونسبة وتناسب دقيق وظالم يحتوي عمل تلك املصنعية، فسبحان 
اهللا العظيم الذي جعل لكل شــيء تخصصا وهدفا، واحلكمة من 
ذلك للتكامل املعنوي واملادي ألفراد هذا الكون مع بعضهم بعضا 

ألجل الهدف األكبر أال وهو عبادة اهللا اخلالق مالك امللك.
فعلى سبيل املثال واألمثلة كثيرة، فلوال الشمس والقمر املختلفان 
في اخلواص والعمل والتركيبة ملا اســتطاع البشر حساب الوقت 
ْمُس َوالَْقَمُر ِبُحْسبَاٍن) (الرحمن:٥) وقوله  واأليام، لقوله تعالى (الشَّ
ْمُس يَنبَِغي لََها أَن تُْدِرَك الَْقَمَر َوَال اللَّيُْل َساِبُق النََّهاِر  تعالى: (َال الشَّ
َوُكلٌّ ِفي َفلٍَك يَْسبَُحوَن) (يس: ٤٠)، فلوال نظام العمل لهما ملا داما 
كقوت من األقوات املستفيد منهما األرض والبشر واخلليقة بأكملها، 
فكل يعمل على شاكلته وكل مســتفيد من بعضه بعضا، فاملادة 

ُروَن) (النحل:٦٩). ومن الدراســات األخيرة  َِّقْوٍم يَتََفكَّ َذِلــَك َآليَةً ل
للنحل الحظ عالم نحلة قد وقعت على خمر فسرعان ما هرع إليها 
أفراد خليتها لقتلها خوفا من إفســادها لشراب العسل، فمن علّم 
هذه املخلوقات أنظمتها التي تعمل ضمن قوانني ومقاييس خاصة 
بها؟ تبــارك الرحمن! كما أن النظام وميكانيزم العمل واملصنعية 
جتري على اخللية ونواتها أصغر خلق اهللا فســبحان اهللا اخلالق 

اللطيف املتبصر بخلقه!
فــال حياة دون نظام وقوانني، وذلك حتى تأمنها من الفوضى 
واالنحراف والفساد، فأقوات األرض متنوعة في املاء واليابسة وفي 
باطنها ومن سمائها، راجع عزيزي القارئ مقاالتي عن «املتشابهات» 
«وهللا في خلقه شؤون»، ففيها الكثير من األمثلة التي تعمل على 
أنظمة معينة، قد جعلها اهللا آيات لإلنسان كمراجع لزيادة معرفته 
في الصناعة املادية واملعيشــية والتفاعلية، والتي تكفل له يسر 

املعيش واألمن بنواحيه املختلفة.
وبهذا عزيزي القارئ ينتهي موضوع مقومات أقوات األرض 
رباعيــة املصادر، فجميل جدا التفكر في الكون وخلق اهللا، حيث 
ال رقي وال حضارة وال تنمية دون ذلك التفكر، فسبحان اهللا عما 
يصفون واحلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على نبينا محمد 

خامت األنبياء واملرسلني.

صراحة

مولد سيد 
البشرية ژ

Adel.almezel@gmail.comعادل نايف املزعل

قارعة الطريق

«الشعبوية»
نهج فرنسي
غير مألوف!

hadialenzi@yahoo.comهادي العنزي

األزمة رغم خطورة الوضع وسرعة 
انتشار العدوى التي لم متنعهم من 
املنوطة، وخصوصا  تنفيذ األعمال 
العاملني في وزارة الصحة من أطباء 
وفنيني وإداريني ورجال األمن والقوات 
املســلحة واحلرس الوطني ورجال 
السلك الديبلوماسي وممثلي البعثات 
العسكرية باخلارج وموظفي البلدية 
واإلطفاء واألشغال والتجارة والكهرباء 
والطيران املدني واملتطوعني من أبناء 
النفط وجهات  الوطن والعاملني في 

أخرى.
اآلن وبعد أشهر من إقرارها أصبح 
الــوزراء احلالي  لزاما على مجلس 
إنهاء هذا األمر واالستعجال في رفع 
الكشوف املشمولني بأسرع وقت ممكن 
إلى ديوان اخلدمة املدنية للتنسيق مع 
وزارة املالية متهيدا إليداع املكافآت 
في حسابات املستحقني خالل الفترة 
املقبلة حتى تكون حافزا لتشجيعهم 

ودعمهم.. ومنا إلى سمو الرئيس.

الوزراء الشــيخ صباح اخلالد حث 
وزرائه على االستعجال في صرف 
املكرمة خالل هذه األيام حتديدا وقبل 

انتهاء عمر احلكومة احلالية.
املطلوب من سمو الرئيس حاليا 
حســم األمر وحتديــد موعد معني 
لصرف تلــك املكافآت تنفيذا لرغبة 
أميرنــا الراحل الــذي حرص على 
مكافــأة أبنائه الذيــن عملوا خالل 

ومكافأة خاصة ملن أصيب بالڤيروس 
خالل العمل، وكذلك من توفي بسبب 
كورونا وهــم على رأس عملهم في 
مختلف الوظائــف احلكومية خالل 
تلك الفترة احملددة من قبل الديوان.
العاملون فــي مختلف اجلهات 
مازالوا يتنظرون البشارة من مجلس 
الوزراء مبوعد الصرف، لذلك بات من 
الضروري على سمو رئيس مجلس 

منذ بداية جائحــة كورونا أثبت 
العاملــون في اجلهــات احلكومية 
جدارتهم منذ األيام األولى في إدارة 
ومواجهة األزمة، وتقديرا جلهودهم 
املغفور  أمر  املبذولة وتضحياتهــم 
لــه بإذن اهللا، ســمو األمير الراحل 
الشيخ صباح األحمد، طيب اهللا ثراه، 
بتكرمي العاملني في الصفوف األمامية 
واملساندة نظير ما يقدمونه من عمل 

جبار في مواجهة الڤيروس.
التكرمي الــذي أوصى به األمير 
الراحل منذ مارس املاضي وحتى اليوم 
لم يتم منحه للمستحقني رغم موافقة 
مجلس الوزراء عليه مسبقا وإحالته 
إلى ديوان اخلدمة املدنية الذي اعتمد 
بدوره آلية التكرمي بتصنيف الفئات 
املشمولة إلى ٣ فئات مع حتديد تاريخ 
االستحقاق من ٢٤ فبراير وحتى ٣١ 
مايو ملن هم في مقدمة الصفوف أثناء 

أزمة كورونا.
إضافــة إلى ذلــك مت وضع آلية 

إطاللة
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