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املطلوب اليوم من نواب مجلس األمة هو الكثير 
من العمل والقليل من االستجوابات، خصوصا في 
القادمة من عمر املمارسة الدميوقراطية،  املرحلة 
وفي ظل استقالة احلكومة قبل أيام. ففي مثل هذه 
املناسبة تتوجه عقول وأفئدة الناخبني للخطوات 
املتوخاة ملجلس أمة ناجح بإذن اهللا ويحقق آمال 
ومتنيات الناخبني الذيــن اختاروا أعضاءه دون 
غيرهم من املرشحني لتوصيل صوتهم وخدمتهم 

بكل ما أوتي هؤالء النواب من عزم.
وبالتالي فإن مطالب الناخبني من هذا املجلس 
تكاد تكون معروفة للجميع، وال مانع من التأكيد 
عليها في دور االنعقــاد احلالي للمجلس، ويأتي 
على رأس األولويات ضرورة ســعي اجلميع من 
املجلس واحلكومة لعــدم التأزمي بينهما، والعمل 
مبا يخدم تطلعات املواطن، وجتنب كل األمور التي 
تعكر صفو املجلس واالستفادة من أخطاء املاضي 
في هذا الصدد، واآلمال كما أسلفنا معقودة بشكل 
كبير على هذا املجلس الذي أتى ليحقق اإلجنازات 
والتنمية التي تنتظرها البالد منذ زمن، وذلك بالنظر 
لتوقف أو لنقل تأخر عجلة التنمية كثيرا ألسباب 
غير مقبولة في مراحل معينة بينما قد تكون مقبولة 

في مراحل أخرى.
وأيضا فإن مجيء هذا املجلس في ظل ظروف 
إقليمية متغيرة عما كان عليه آخر مجلس أمة، لذا 
فإن املطلوب اليوم من النواب األخذ في االعتبار 
تلك الظروف، حيث إن املســؤولية الواقعة على 
نــواب األمة اليوم كبيرة جدا، وهم بإذن اهللا على 
قدر تلك املسؤولية التي تتطلب منهم بذل كل جهد 
ممكن في العديد من املجاالت، وعلى رأسها محاربة 
الفساد أينما وجد وكشفه لألمة وللسلطات التنفيذية 
في البالد واستكمال مشاريع التنمية كما أشرنا 

والنهوض بالبالد بأفضل صورة ممكنة.
من ناحية أخرى، فإن آمال وتطلعات الناخبني 
الذين انتخبوا هذا النائب أو ذاك ينتظرون منه الكثير 
وينتظرون منه تقدمي كل ما عندهم واستكمال ما 
قدمه النواب السابقون والسعي خلدمة املواطن، وذلك 
حتى يكونوا في مستوى توقعات وثقة املواطنني 

الذين أوصلوهم لقبة البرملان، واهللا املوفق.
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د. عبدالعزيز يوسف األحمد

أبوبكر الصديق هو خليفة املسلمني، 
واســمه عبداهللا بن أبي قحافة عثمان 
بن عامر بن عمر بن كعب بن سعد بن 
متيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب 
القرشي، سماه رسول اهللا ژ عبداهللا 
تيمنا عليه باسم ابيه، كما ان له لقبا آخر 
سماه له الرسول ژ «عتيق» وذلك لعتقه 
من النار، وقد لقب بالصديق ألنه أول 
من وقف مع النبي محمد ژ وصدقه، 
كما انه أول من أجاب الرسول لإلسالم 

من الرجال وآمن به وصدقه.
وابوبكر ے له من األبناء ســتة: 
عبداهللا، أســماء، عبدالرحمن، عائشة، 
محمد، وأم كلثوم، وكان الصديق مالزما 

ملكة لم يتركها إال للتجارة.
أبوبكر الصديق وصفاته

يروى عن علي بن أبي طالب، كرم 
اهللا وجهه، انه قال: من هو اشجع الناس؟ 
قالوا: أنت، قال ال، قالوا: فمن هو إذا؟ 

قال: ابوبكر الصديق.
ويعتبر ابوبكر الصديق رضي اهللا 
عنه أول خطيب دعا إلى اإلســالم كما 
كان ے مالزما لرسول اهللا ژ، وشهد 
معه كل املعارك ورافقه ايضا بغار حراء، 
حيث ذكره اهللا سبحانه وتعالى بقوله 
جل شأنه في كتابه الكرمي (ثاني اثنني 
إذ هما بالغار إذ يقول لصاحبه ال حتزن 

إن اهللا معنا ـ التوبة: ٤).
ويعتبر ابوبكر الصديق من الصحابة 
الذين ذكرهم اهللا في كتابه العزيز، حيث 
قال جل شأنه (وسيتجنبها األتقى الذي 
يؤتي ماله يتزكــى ـ الليل: ١٧)، وذلك 
عندما أســلم ابوبكر ے وكان لديه 
أربعون ألف دينار أنفقها في سبيل اهللا.

وعن أنس بن مالك قال: قال رسول 
اهللا ژ في «أرحم أمتي بأمتي أبوبكر» 
وكان الصديق زاهدا في حياته شديد 
اإلميان، وكان عافا ذا مروءة ويعتبر أول 
من جمع القرآن وأول من سماه مصحفا، 
وأول من سمي خليفة، وأول من ولي 
اخلالفة، وأول خليفــة فرض لرعيته 
العطاء، وأول من اتخذ بيت املال، ويروى 
ان ابا بكر اشترى بالال ے من أمية 
بن خلف وعتقه لوجه اهللا تعالى، فأنزل 
اهللا فيه هذه اآلية الكرمية: (والليل إذا 
يغشىـ  الليل: ١) إلى قوله: (إن سعيكم 

لشتى ـ الليل: ٤).
وكان ابوبكر يعتق العجائز من النساء 
إذ أسلمن، فقال له ابوه: أراك تعتق أناسا 
ضعفاء فلو أنت أعتقت رجاال أقوياء، 
قال لــه الصديق ے: يا أبت أنا أريد 
ما عند اهللا ونزلــت هذه اآليات بحقه 
ے (فأما من أعطى واتقىـ  الليل: ٥).
أعلم الصحابة  والصديق يعتبــر 
وأذكاهم، ومن دعوات رسولنا الكرمي 
ژ ألبي بكــر قوله ژ: «اللهم اجعل 
ابابكر معي في درجتي يوم القيام» وهذه 
السيرة العطرة للمبشر باجلنة، حبيب 
رسول اهللا ژ أبوبكر الصديق ے.
اللهم اجعلنا جميعا نسير على هداه.

الدنيــا دار ابتالء واختبار، واآلخرة دار جزاء، 
ومهما بلغ األمر شدة وهوال، فأهوال الدنيا ال تساوي 
نقطة في بحر أهوال اآلخــرة، وإن هذه الزالزل 
التي تقع هنا وهناك فتروعنا وتقض مضاجعنا، 
إمنا هي ليست إال جرس إنذار لنا، يقرع في آذاننا 
لتنبيهنا، فالزالزل من آيــات اهللا العظام في هذا 
الكون الفسيح، يخاف منها البشر خوفا شديدا، 
وال شــك أنها ابتالء من العزيز احلكيم يبتلي بها 
عباده تذكيرا وتخويفا أو عقوبة لهم، وفيها العبرة 
والعظة والدرس لنا، يقول اهللا تعالى (وما نرسل 

باآليات إال تخويفا) [اإلسراء: ٥٩].
كما قال عز من قائل: (سنريهم آياتنا في اآلفاق 
وفي أنفسهم حتى يتبني لهم أنه احلق أولم يكف 
بربك أنه على كل شيء شهيد) «فصلت»، فعلينا 
عباد اهللا ونحن نــرى عظمة اهللا تعالى أن نتذكر 
ضعفنا وذلتنا وعجزنا وقلة حيلتنا وافتقارنا أمام 

خالقنا العظيم، فنعود الى اهللا، ونراجع أعمالنا.
 واحلقيقــة أن الزالزل لــم تعرف في جزيرة 
العــرب إال في خالفة الفــاروق عمر بن اخلطاب 
ے، فهي أول ما عرفت، فقد زلزلت املدينة املنورة 
على ســاكنها أفضل الصالة والسالم، فقال عمر 
ے: يا أيها الناس ما أسرع ما أحدثتم، إلن عادت 
ال جتدوني فيهــا، أو كما قال. وقال العلماء: إمنا 
حتدث الزالزل إذا عمل فيهــا باملعاصي، فترعد 
فرقا من الرب عز وجل أن يطلع عليها، وقد كتب 
اخلليفة الصالح عمر بن عبدالعزيز إلى األمصار: 
أما بعد، فإن هذا الرجف شيء يعاتب اهللا عز وجل 
به العباد، وقد كتبت إلى سائر األمصار أن يخرجوا 
في يوم كذا وكذا، في شــهر كذا وكذا، فمن كان 
عنده شــيء فليتصدق به، فإن اهللا تعالى يقول: 
(قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى) وقولوا 
كما قال آدم: (ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا 
وترحمنا لنكونن من اخلاسرين) وقولوا كما قال 
نوح: (وإال تغفر لي وترحمني أكن من اخلاسرين) 
وقولوا كما قال يونس: (ال إله إال أنت ســبحانك 

إني كنت من الظاملني).
 والبد هنا من اإلشارة إلى أن الزالزل من عالمات 
قرب الساعة بنص حديث رسول اهللا ژ: «التقوم 
الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزالزل ويتقارب 
الزمان وتظهر الفنت ويكثــر الهرج (وهو القتل) 

وحتى يكثر فيكم املال حتى يفيض».
وقد آملنا وأدمى قلوبنا وأحزننا أشــد احلزن 
ما حدث من زالزل إلخوة لنا في سورية وتركيا، 
وما خلفته مــن قتلى وجرحى ومفقودين ودمار 
كبير، واهللا املستعان، وهذا أمر اهللا الذي ال راد له، 
فلنلجأ إلى اهللا تعالى بالتضرع والدعاء، ولنكثر من 
االستغفار وذكر اهللا واالستكانة والتوبة وسؤاله 
العافية، ولنسارع مبساعدتهم قدر استطاعتنا لعل 
اهللا تعالى أن يكشف عنهم هذا البالء العظيم، إنه 

على كل شيء قدير.
 ودمتم ساملني. 

كلمات التنسى

الزالزل 
جرس إنذار!

مشعل السعيد

يخاف اهللا في عباده الذين يستشعرون 
الظلم، باحلرمان من بعض املستحقات 
القانونية واالنســانية، ومعاجلتها 
ببســاطة ال تخرج عن ثالث أمور 

متعلقة بالشخص:
١ـ  ثبوت باألدلة القطعية انتماءه الى 
بالد اخرى، فيطبق عليه قانون االقامة.
٢ ـ لم يثبــت لهم وطن بديل، وهو 
من حملة احصــاء ١٩٦٥ وما قبله، 
وحافظ على اقامته، السيما من لهم 
أعمال جليلة وبصمات ايجابية للكويت 
وأهلها، فيطبق عليه قانون التجنيس.
٣ ـ ينبغي فتح باب القضاء العادل، 
للفصل في قضايا التجنيس للجميع: 

للمتظلمني وللمعترضني.
ونتمنى أن يتم حل هذه القضية 
بأسرع وقت كي ال تنمو وتتعقد أكثر 

مع الزمن. 

اختبارات وابتالءات، وعلى االنسان 
ان يكون شــكورا عنــد النعمة، 
صبورا عند املصيبة، واهللا مقدر 

االحوال وهو احلكيم العليم.
< < <

مازالت مشكلة «البدون» تؤرق كل 
من لديه حس وطني، وضمير حي، 

وهذا معنى نزع البركة.
كمــا ان تعميم احلكم بأن كل 
كارثة تقع فهي عقوبة إلهية يعتبر 
كالما غير دقيــق وال دليل عليه 
ونسبة ما ال نعلم صحته الى اهللا 

سبحانه.
الدنيــا دار  وفي االجمــال، 

يالحــظ ان الكــوارث الطبيعية 
تصيب األمم الصاحلة والطاحلة، وال 
يوجد دليل على أنها عقاب إلهي، مثلما 
كان األمر في عصور األنبياء والرسل 

عندما كانوا ينذرون قومهم.
نعم، توجد روايات عن املعصومني، 
عليهم السالم، تربط بني شيوع بعض 
املعاصي وظهور ظواهر سلبية محددة 

من قبيل:
٭ انتشار الزنا وظهور موت الفجأة.
٭ واالخالل في املوازين واملكاييل، 

ونزع البركة في املجتمع!
وقد تكون النتائج السلبية هذه 
وفق قوانني طبيعية معينة، كما لو 
قلنا إن الفساد التجاري يؤدي الى 
الفساد االقتصادي ثم الى الفساد 
الى ان نصل  االجتماعي وهكذا، 
الى درجة ال جند معها للخير اثرا، 

من جاهزيتها الى أقصى حد ممكن 
من اجل الوصول الى مرحلة االكتفاء 
الذاتي من الغذاء قبل فوات األوان.

فالشعب الكويتي قد ينجو من 
آثار احلرب النووية - املجهولة البداية 
والنهايــة - لكنه لن ينجو من ازمة 
اجلوع إن لم نســتعد لها من اآلن، 
ذلك ألن الواردات الغذائية تشــكل 
أكثر من ٨٠ ٪  من الغذاء في الكويت 
وهذا خطــر كبير جدا على البالد، 
وهي حتما ستنقطع برا وبحرا وجوا 

بسبب ظروف احلرب العاملية.
وباملناســبة قام مواطن كويتي 
بإرسال رســالة لدراسة مختصرة 
الى مجلس الوزراء حول أزمة األمن 
الغذائي عبر «الواتساب»، لكنه لم يجد 
ردا على رسالته ونتمنى أن يصله 

الرد في قريب األيام. 
وختاما… نســأل اهللا تعالى ان 
يحفظ الكويت وأميرها وولي عهده 

وشعبها من كل مكروه. 

منتج نوعا ما.
ونحن في الكويت لسنا بعيدين 
عن العاصفة السياسية والعسكرية 
واالقتصاديــة التي جتتاح اطراف 

الصراع الدولي.
ومن هنا ومن باب النصيحة نرجو 
من ســمو رئيس مجلس الوزراء، 
رعاه اهللا وســدد خطاه، أن يجعل 
قضيــة األمن الغذائــي على رأس 
قائمة اولويات احلكومة وأن يرفع 

الشوارع وفي اجلزيرة العربية كان 
الناس ميوتون مــن اجلوع وذلك 
بســبب انقطاع سالسل االمدادات 
الغذائية في اجلزيــرة العربية، اما 
في ريف لبنان وسورية ومصر فإن 
حالة االمن الغذائي مستقرة بسبب 
النظام االقطاعــي الزراعي، آنذاك، 
والذي غيره فيما بعد الرئيس الراحل 
جمال عبدالناصر وحتول معه الفالح 
فيما بعد الى مواطن استهالكي غير 

ال ميكننا عزل الغذاء عن احلرب، 
ومن اخلطأ ان نفكر او نهتم باحلرب 
وحدها ونعطيهــا االهتمام االكبر 

وباملقابل نتجاهل الغذاء.
وألن حروب هذا العصر تتميز 
بأنها ال تبقي وال تذر، مبعنى الكثير 
من الشعوب قد ال تنجو من اضرارها 
اال انها قد تقع ضحية آلثارها اجلانبية 
غير املباشــرة والتي تتمثل بشح 
الغذاء بسبب انقطاع سالسل امدادات 

الغذاء اليها.
وجند ان حروب هذا العصر تعتمد 
على التحالفات العسكرية، اما الغذاء 
في ظل الضروف الصعبة فإنه بحاجة 
ماسة للوصول الى مرحلة االكتفاء 
املتوقعة  الذاتي قبل حدوث األزمة 

«احلرب العاملية الثالثة».
ولو رجعنا الى حالة الغذاء خالل 
احلرب العاملية الثانية لوجدنا ان سكان 
املدن اضطروا في املدن األوروبية 
الى أكل جثــث اخليول النافقة في 

خط التطبيق العملي والتنفيذ من 
اجلهات املعنية.

وعلينــا بهــذا اخلصوص ان 
نســتذكر باخلير اجلهود اجلبارة 
للدكتور راشد العويش اثناء إدارته 
املهنية احلرفية إلدارة الصحة العامة، 
حيث لم تكن هذه املشكلة احلالية 
غير موجودة وبعيدة عن شكوى 
الناس، حيث حترك ضمن اللوائح 
والبروتوكوالت الوقائية، حيث ترك 
العمل يتحدث عن نفسه، والرجل 
لألمانة ترك بصمة في مجال عمله 
بأكثر من موقــع آخر، منها جلان 
اللقاحات وفي فترات انتشار اوبئة 
«انفلونــزا اخلنازير»، وايضا في 
فترة وباء «امليرس» وملفات صحية 

أخرى.
وهنا يأتي دور املهنية وأصحاب 
واالختصــاص الذيــن يتكلمون 
وهذا ما كان مييز د.راشد، ومنها 
ننطلق للقول: ان احلالة الوقائية من 
االمراض متثل ركنا مهما في احلفاظ 
على صحة الفرد واملجتمع، وكذلك 
تساهم بتقليل التكلفة املالية وتخفف 
الضغط على النظام الصحي ككل.

او التغاضي او ترك املسائل سائبة 
امرا خطيرا على الصحة العامة.

كما أن هناك مالحظات وكالما 
متزايدا في بعض وسائل اإلعالم 
التقليديــة الورقيــة وايضا عبر 
وســائل التواصل االجتماعي عن 
عودة تلك املشكلة في واقعنا احمللي 
الكويتي، ليــس فقط في املناطق 
القدمية بل حتى في املناطق السكنية 
النموذجية، وهناك اصوات تتعالى 
للســؤال عن السبب وتبحث عن 
مصدر اخللل؟ وذلك االمر يحتاج 
في طبيعة احلال الى دراسة وتقييم 
وحركة وقائية تضع احللول على 

شــبكات كبيرة قدمية متشعبة 
للمجــاري والصرف  ومتداخلة 
الصحي وهذا االمــر متوقع في 

هكذا سيناريوهات.
وهنــاك مســتجدات وقائية 
مســتمرة في مجــاالت مكافحة 
القوارض حتدث وجتري بشكل 
اهمية  متســارع، وخاصة مــع 
املوضوع وســرعة خروجه عن 
السيطرة لذلك هناك طلب مستمر 
ومتواصل من اجلهــات الرقابية 
لالنتباه واملتابعة ألنه مع اي اهمال 
تتزايد احتماالت انتشار االمراض 
املرتبطة بها، وهنا يعتبر التساهل 

إن القوارض من جرذان وفئران.. 
إلخ موجودة منذ بداية التاريخ ولها 
ارتباط علمي موثق ومعروف في 
انتشار العديد من االمراض املعدية 
وتفشي االوبئة القاتلة عبر العصور، 
وهي تعمل كـ«وسيط» يربط بني 
امراض االنسان وامراض احليوان 
وبعض احلشرات اذا صح التعبير، 
وكذلك جزء من العلوم الطبية يركز 
على عالقات كهذه من ناحية الوقاية 
عبر تخصــص «الصحة العامة»، 
وايضا بعض األمراض مثل الطاعون 
التي صنعت بصمتها املأســاوية 
في ازمنة قدمية وكانت لها عالقة 

مباشرة مع انتشار القوارض. 
لذلك فالقضاء عليها ومكافحتها 
بشكل دوري ومنتظم مت اعتباره 
ضمن مجاالت ومن اساسيات عمل 
«الصحة العامــة»، وجميع الدول 
تركز عليها غنية كانت او فقيرة ملا 
متثله من خطر محتمل في حدوث 
بالبشرية  الكوارث وإحلاق األذى 
وخاصة في املدن الكبيرة والقدمية 
زمنيا مثل لندن او باريس وغيرهما 
من املدن املشابهة، ملا حتتويه من 

جوهر احلديث
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