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د.خالد فهد الجار اهلل

عبداهلل محمد الصالح

أنوار عبدالرحمن

السير 
في االجتاه 
املعاكس

قيادات العمل 
اخليري.. مع 
السالمة!

حزن.. أعمق
من قصيدة

وضعت منظمات وهيئات الصحة العاملية األمراض 
املزمنة، )أمراض القلب، السكر، ارتفاع ضغط 
الدم، باإلضافة إلى السمنة املرضية( في دائرة 

وباء العصر، حيث تشير األرقام واإلحصائيات 
العاملية واإلقليمية في دول اخلليج العربي إلى 

ارتفاع معدل اإلصابة بتلك األمراض فضال 
عن اعتبار مضاعفاتها من األسباب الرئيسية 

للوفيات. ورغم وضوح تلك البيانات واملؤشرات 
اخلطيرة، فإن قراءة حتليلية مليزانيات الصحة 

بدول اإلقليم تعطي قناعة بارتفاع معدالت 
الصرف على اجلوانب العالجية الصحية على 

حساب اجلوانب الوقائية والتوعية وبرامج 
اإلرشاد واإلنذار املبكر لفئات املجتمع خاصة 
بني األطفال واليافعني من أجل االنتباه لعوامل 

البيئة أو العادات التي قد تساعد في شيوع تلك 
األمراض مثل النظام الغذائي وممارسة الرياضة 

وجتنب العادات الضارة مثل التدخني.
ففي مقابل ارتفاع معدالت األمراض املزمنة 

خاصة أمراض الدورة الدموية يستمر معدل 
ارتفاع مستوى التدخني بني الشباب واإلناث 

وشيوع تناول األغذية املشبعة بالدهون الضارة 
خاصة تلك األطعمة املستوردة من مناطق ودول 

ضعيفة في نظم مراقبة اجلودة الغذائية.
ولعل الراصد للواقع احمللي يالحظ مدى انتشار 

الوجبات السريعة في املدارس واجلامعات بني 
فئة الطلبة والطالبات األمر الذي قد يفسر أسباب 

ارتفاع معدالت السمنة املرضية بني األطفال 
واليافعني كما دلت عليه الدراسة املسحية الصحية 
محليا وإقليميا. الراصد للواقع يخرج بنتيجة أننا 
نسير في االجتاه املعاكس في التعاطي مع طريقة 

التعامل مع أمراض العصر املزمنة.
إن الفاقد القومي االقتصادي جراء عالج تلك 

األمراض يتجاوز الكلفة العالجية في املصحات 
واملستشفيات، فمعدل العجز في سن مبكرة 
والتغيب عن العمل بسبب املرض أو التقاعد 

املرضي وكلفة التأهيل للمصابني مبضاعفات 
تلك األمراض مثل مرض السكتة الدماغية كل تلك 
العوامل تساهم في رفع الكلفة املالية االقتصادية 

على الدولة. هذا دون إضافة كلفة تصنيف تلك 
األمراض املزمنة ضمن أمراض اإلعاقة ومن ثم 
شمولها في قانون ذوي االحتياجات اخلاصة 

وهي قضية حساسة ينبغي على املسؤولني 
دراستها بترو حرصا على جتنب تداعيات مثل 

هذا التصنيف اجتماعيا واقتصاديا.

منذ نشأة العمل اخليري، ورجال معينون 
يسيطرون على زمام األمور، ينحدرون من أسر 

جتارية، ولهم باع طويل في خدمة اإلنسانية، 
إال أن حب اخلير، وإمكانية متويل املشروعات، 

وكبر السن ليس بالضرورة أن تؤدي إلى نتائج 
مجدية في القطاع اخليري. ولنا في مؤسساتنا 
اخليرية خير برهان، فبعد مضي ما يربو على 

30 عام على العمل الدؤوب في نشر اخلير 
داخل وخارج الكويت بقيادة ثلة من األعمام 

األفاضل، مازالت النجاحات محدودة إذا ما أخذنا 
باحلسبان اإلمكانيات املالية، واملوارد البشرية، 

والدعم احلكومي لهذه املشاريع.  وللقارئ الكرمي 
أن يتفحص اجلمعيات اخليرية عبر زيارة غير 

رسمية في الفترة الصباحية، ليجد نفسه في دور 
من دور كبار السن، عجلة العمل تسير بشكلها 

الرتيب، ومعظم العاملني من فئة املتقاعدين، 
والتكنولوجيا تعتبر العدو اللدود. وإن حتدثنا 

عن القيادات مبزيد تفصيل وبيان، سنجد أنهم 
وفي غالب األحيان ممن تبوأوا املناصب العلية، 
وميلكون الشركات التجارية، وال يحظون بأي 

من الشهادات التي تؤهلهم إلى ادارة األعمال 
اخليرية. أقول ما تسمعون وقلبي يقطر دما، 
فكيف لنا أن نسلم أموالنا ملن عجز عن تقدمي 

اجناز يتيم في فترة كان فيها من الالمعني، وكيف 

يقبل أي من أولئك القيادات أن يدير جتارته 
من هو فاقد املؤهل، أو من ال يقبل النقد البناء 

الداعي إلصالح األوضاع، وملاذا التشبث باملنصب 
إلى عقود، وأين اجلمعيات اخليرية من الشباب، 

وتأهيل الكويتيني ليعملوا بصفة رسمية وبرواتب 
مغرية، أم يخشون أن تتكشف لهم أمور فتهب 
عليهم عواصف الربيع اخليري. وعن الشفافية 

املالية واإلدارية نريد منهم كقيادات اإلفصاح عن 
ميزانيات اجلمعيات، وعن طريقة صرف األموال، 

ومتكني مدققني خارجيني من متحيص البيانات 
املالية حتى يختموا عليها أنها صاحلة وناصعة 

البياض. فبدال من أن نتستر على البيانات وكأنها 
عورة ونترك ملن طال لسانه الطعن في أعمالنا، 
علينا املبادرة بتبرئة ساحتنا إال إن كنا في شك 

من أمرنا! وقد قيل: لكل زمان دولة ورجال، 
فأنتم بارك اهلل فيكم أديتم الذي عليكم في زمان 
شاشات األبيض واألسود، وعصر الكتابة باآللة، 
وأيام االتصال عبر البدالة، ونحن اليوم نحتاج 

إلى من يتفهم أننا في قرية صغيرة، يجمعنا 
االنترنت، ونتحاور بالتويت، وأفكارنا اخليرية 
جتاوزت حدود »أعطه سمكة« إلى »علمه كيف 

يصطاد« وأنا أضفت »دربه كيف يصنع السنارة 
ليصطاد ويأكل ما لذ وطاب«. ولهذا مع تقديري 
وامتناني نقول بصوت مسموع....مع السالمة! 

أرسلت لي فتاة قصيدة رائعة، كأنها لوحة فنية 
مرسومة بألوان مملوءة بالصور احلية املؤثرة، 

لشاعر مملوء بالعشق واإلحباط واأللم لبعد 
احلبيبة. فقلت لها: كم هذه القصيدة رهيبة في 
مشاعر احلب واحلزن فقالت: أحيانا نحتاج لكي 
نحزن.. قلت لها: ملاذا؟.. قالت: ألنني حزينة أكثر 

من احلزن الذي حرك تلك القصيدة.
قلت: أنا ال أريد أن أعرف ما يحزنك اآلن، 

ولكن تأكدي أن كل شعور له سبب خارجي أو 
فكرة تروح وجتيء في رؤوسنا، أحيانا نحن 

من نستدعي تلك الصور لندخل في ذلك النفق 
املسمى باحلزن، وأحيانا جتد الصور لها مسلك 

سهل ويسير لكي تعود إلينا ألننا باختصار.. 
أعطيناها اإلذن بالدخول في أي وقت وبأي حال، 

فنحن من نأصل مفهوم احلزن في نفوسنا 
بقصد منا أو من دون قصد، وكأنها احلالة التي 
نريد أن نركن إليها كلما وجدنا فسحة من فراغ 

أو مررنا مبوقف ضايقنا في احلياة، وألننا 
كبشر نضع إطارا للصورة التي نعتقد انها متثل 
سعادتنا، وإذا لم نحصل عليها هي بالذات، فإننا 
مبفهومنا اخلاص لن نحصل على السعادة التي 

نريدها، وهذا غير صحيح بتاتا، فهناك أشياء 
كثيرة وصغيرة أيضا ممكن أن نحصل من 

خاللها على السعادة، واإلغراق بقراءة الشعر 
والقصص والروايات اخليالية، يجعلنا نعيش في 

دائرة من املثل والقيم، والتي نراها مفقودة في 
عاملنا اخلارجي فتشعرنا باإلحباط واإلحساس 

بالظلم من اآلخرين، فنحن نحتاج إلى أن ننفض 
عنا تلك األفكار التي نبتت فينا بسبب تكورنا في 
هذا العالم اخليالي، ونعيد صياغتها أو استبدالها 
بأفكار واقعية نظيفة ومملوءة باحلس اإلنساني 

املتوازن داخليا، ويشع خارجيا للعالم الذي 
حولنا، بناء الذات هو أول ما يجب أن نسعى إليه، 

وتقبل الواقع يجعلنا أكثر واقعية، فأنت أيتها 
احلزينة كما تقولني، ال حتتاجني لقراءة الشعر، 
إمنا حتتاجني لتسمعي صوت نفسك، فنفسك 

بحاجة إليك وحلبك واهتمامك، فحرريها من 
قيود احلزن والتشاؤم التي كبلتيها بها لسنوات 
طويلة، وتفاءلي، وستحصلني على السعادة وما 

تريدينه بإذن اهلل، فاإلنسان يجذب له ما يحصل 
بحياته بسبب أفكاره السلبية من دون أن يعلم، 
فاختاري أفكارك وأحالمك بعناية لكي جتذبيها 
إليك، وتذكري قول اهلل تعالى )وال تيأسوا من 

روح اهلل إنه ال ييأس من روح اهلل إال القوم 
الكافرون( متنياتي لك بسعادة إلى آخر العمر 

وحياة مملوءة بالنجاح والتفاؤل.

dr.kaljaralla@gmail.com

www.abdullahalsaleh.com

falcom6yeb@yahoo.com
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شاليط آخر ويطلق 
سراح بقية األسرى 

الفلسطينيني
بداية انهيار 

الرأسمالية

مسلم بألف
 جلعاد شاليط

من حيث املبدأ

فشلت كل محاوالت إسرائيل السياسية والعسكرية في 
إطالق سراح اجلندي املأسور شاليط وآخر محاوالتهم 

الهجوم على غزة في العام 2008 الذي لم ينفع في حترير 
شاليط رغم كل اإلمكانات العسكرية واالستخباراتية 
التي استخدمتها إسرائيل في ذلك الهجوم حتى أدرك 

ساستها أن ورقة القوة التي اعتادوا استخدامها مع 
الفلسطينيني لم تعد تنفع هذه املرة، مما اضطرهم إلى 
التسليم بقبول صفقة تبادل األسرى مع حماس التي 

يعتبرونها حركة إرهابية مع أنها حركة شرعية حسب 
القانون الدولي تقاوم االحتالل وهذا يعني أن هذه احلركة 
بإمكاناتها العسكرية املتواضعة استطاعت أن حترز نصرا 
إستراتيجيا على إسرائيل كما صرح بذلك بعض احملللني 

اإلسرائيليني الذين يرون أن الصفقة التي أبرمت على 
أساس إطالق سراح شاليط مقابل إطالق سراح مئات 

األسرى الفلسطينيني غير متوازنة وال شك أن ما حققته 
حماس هو ثمرة حتمل شعب غزة للحصار اإلسرائيلي 

واعتداءات إسرائيل املتكررة عليه التي لم تنل من صبره 
وثباته من أجل قضيته العادلة. والبد من اإلشارة إلى 
أن أوضاع املنطقة العربية التي تشهد فورة إصالحية 

ألقت بظاللها على تلك الصفقة وجاءت في صالح حماس 
وأجبرت إسرائيل على تنفيذها قبل أن يؤول مصير 
شاليط إلى املجهول فالنظام السوري يعيش حالة من 

عدم االستقرار بسبب استمرار االنتفاضة الشعبية 
اإلصالحية التي قد تطيح به في أية حلظة كما أن النظام 

اإليراني متورط في احملاولة الفاشلة الغتيال السفير 
السعودي عادل اجلبير على األرض األميركية، األمر الذي 
قد يدفع اإلدارة األميركية إلى القيام بعمل عسكري ضد 
إيران ولذلك قبلت إسرائيل بالصفقة جتنبا ألية تداعيات 

قد تضر بشاليط. الساسة اإلسرائيليون تعهدوا بعدم 
تكرار أسر أي جندي إسرائيلي آخر في املستقبل ولكن 
بالنسبة للفلسطينيني فإن األمر يحتاج إلى إعادة الكرة 

وأسر شاليط آخر حتى يحرروا جميع أسراهم.

لقد شاهد العالم كيف ان النظام الشيوعي قد انهار بسرعة 
غريبة، ألنه نظام استعبد االنسان وعامله كاآللة فأصبحت 
امللكية كلها للحكومة، رغم ان هذا النظام قد أفقر اجلميع 

اال انه استطاع ان يوفر له الغذاء والصحة واملعيشة 
البسيطة واالكتفاء، اي ان الفقر كان عدال بالرعية. ولكن 

مع طغيان الكبار القادة أصبحوا يعيشون في أبراج عاجية 
بعيدا عن معاناة شعوبهم وتسلط النظام الغربي عليهم 

بالتهديد، واحلرب الفضائية قد أرهقت النظام الشيوعي 
وأركعته، ومرة واحدة انقلبت األمور وظهر فيهم قائد اسمه 

غورباتشوف وتفرق االحتاد السوفييتي الى جمهوريات 
عديدة وبدأت معاناة جديدة لشعوبها حيث ان استغالل كبار 
التجار واملهيمنني على أرزاق الناس أدى الى نوبة جديدة من 
التسلط واالستغناء. ولهذا جاء رجل قوي أخيرا اسمه بوتني 
تربى في النظام الشيوعي، وكان قد تعرف على كل أسراره، 

ويفكر اآلن في إعادة الروس الى نظام جديد يجمع بني 
الشيوعية والرأسمالية، ولكن ال نعرف كيف سيكون ذلك 

النظام ألن الشعب الروسي ضاق باألمرين وبتسلط أغنياء 
الرأسمالية الروس، لدرجة ان الشعب أصبح في شوق الى 

نوع من االشتراكية. هكذا رأينا انهيار النظام الشيوعي، ألن 
كبار األعضاء باحلزب قد أصبحوا أكبر من امللوك، وصاروا 

يديرون احلياة حلسابهم ولنفس األسباب رجعت سيطرة 
األغنياء على الفقراء كما هو في النظام الرأسمالي حيث 

ان 1% من كبار التجار ميلكون كل شيء ويسيطرون على 
90% من باقي الشعب. هذا األمر قاد األميركيني الى نفس 

الثورة والغضب ضد النظام الرأسمالي املتحكم واملستعبد 
للناس وبدأت الثورة ضد أصحاب رؤوس األموال، وضد 
النظام العاملي اجلديد، وسرعان ما انتشرت هذه املعاناة 

واندلعت كالنار بالهشيم ألن القهر كان مكبوتا في صدور 
الناس والعالم كله. واملذهب الغربي والتسلط الرأسمالي أخذا 

يهدد ان بالتحكم بالعالم، وحتى أوباما الرئيس األميركي 
الوحيد الذي جاء الى البيت األبيض بأحالم الفقراء وجد 
معارضة شديدة بسبب اصدار قانون الرعاية الصحية 

للمحرومني من الشعب األميركي والبالغ عددهم اكثر من 
ثالثني مليونا.  اتهموه بانتمائه االشتراكي وبالوقوف بقوة 

ضد كبار الرأسماليني الذين كانوا سبب انهيار االقتصاد 
في الغرب عامة وهؤالء بدورهم استطاعوا ان يغيروا توجه 
الشعب األميركي واختيار أعضاء مجلس الكونغرس األخير 
بواشنطن من اإلقطاعيني الرأسماليني من احلزب اجلمهوري 

وأخذوا ينددون به ويهددون بعدم دعم الترشيح للدورة 
التالية، لدرجة انهم رفضوا االقتراح الرئاسي الذي أرسل 
للكونغرس والذي كان سيعالج قضية العاطلني عن العمل. 
نعم هكذا حتارب الرأسمالية كل تغير يحاول انتزاع بعض 

احلقوق منهم ولديهم السالح واملال واإلعالم واليهود 
ليقيموا الدنيا على كل من يحاول الوقوف أمامهم. لقد غفل 
هؤالء ان عصر الرأسمالية بدأ باالنهيار، وان هذا الشعور 
بالغضب العارم ضدهم سيقضي عليهم، والبد ان يصلوا 

الى طوق جناة ينقذهم مع اعطاء حق الفقراء، وهذا أمر 
من اهلل جلميع الناس بأن في أموال األغنياء حقا معلوما 

للسائل واحملروم، ومن دون استعمال هذه املعادلة الربانية، 
فأنا على يقني بأن النظام الرأسمالي قد بدأ العد التنازلي 
وسيأتي نظام جديد يحقق العدالة بني الناس، وذلك ليس 

على اهلل بعسير.

جلعاد شاليط أسر 5 سنوات فلم تستطع اآللة 
الصهيونية اجلبارة وال االستخبارات اإلسرائيلية إخراجه 

أو معرفة مكانه أو استعادته.
شاهدنا كلنا هذا احلدث العظيم، وانتشينا وفرحنا ملا 
مت من إفراج أكثر من ألف أسير، مقابل جلعاد شاليط، 

رغم ما رددته إسرائيل بأن قيمة ألف مسلم بصهيوني 
واحد، واحلقيقة خالف ذلك، إنها صفعة في وجه الكيان 

الصهيوني، يدرك هذا من ميلك أبجديات السياسة 
واالستبصار بالواقع، استطاعت احلركة اإلسالمية 

حماس أن مترغ أنف احلكومة اإلسرائلية في التراب، 
فظلت األخيرة تقدم العرض تلو العرض بوساطة مصرية 

واحلركة اإلسالمية ترفض حتى الوصول للصيغة 
النهائية وهي ألف أسير و27 أسيرة مقابل شاليط. 

وقبل ذلك وفي العام 2009 أشاعت اسرائيل أن شاليط 
قد قتل، فأخرجته حماس وهو يقرأ صحيفة فلسطينية 

بنفس تاريخ ذاك اليوم، لتحرج إسرائيل أمام الرأي العام. 
ببساطة هم خونة وقتلة، الصهاينة في معاركهم، قتلوا 

جنودهم قصفا حني علموا أنهم وقعوا في األسر 
ووصلتهم معلومات مبكانهم، في النهاية هم ال يثمنون 

دم جنودهم، إمنا القضية أصبحت رأيا عاما ال أكثر.
الصفقة عبارة عن صفعة، أعطت مؤشرات أن مصر 

تعود إلى صدارتها من جديد ودورها الريادي بعدما فقد 
الصهاينة حليفهم احلنون، لقد فشلت محاوالت التفاوض 

في عهد النظام السابق الذي كان يدا في إفشالها، حينما 
صرح وزير خارجيته أبو الغيط حني احلرب على غزة 
وقال: »مصر تتخلى عن دورها الريادي في املنطقة«.

وتتابعت احملاوالت حتى ادخلوا املانيا وسيطا مفاوضا 
أرجعت املفاوضات إلى نقطة الصفر، ملدة عامني، فلما 

عادت مصر صدرا لألمة حسمتها في أقل من ثالثة 
شهور. من شاهد اللقاء مع شاليط بعد إطالقه في مصر، 

يجده مترددا خائفا من مستقبل مجهول، وهذه ليست 
الصفقة األولى بل هي رقم38، حيث خرج في السابق 

بعضهم بعدما عوملوا معاملة انسانية، تغيروا من بعدها، 
وأحدهم قاد مظاهرة تدعو الطالق اسرى فلسطني من 

سجون الصهاينة، فاعتقلوه وأوقفوه. 
أم جلعاد شاليط قالت: »جلعاد مات كجندي وحتول إلى 
إنسان آخر منذ دخوله لألسر«، وأجزم بأن بقاء شاليط 

أحب إليه من خروجه.
صور األسرى الفلسطينيني وكلماتهم دلت على العزة 

والشموخ والقوة رغم أن بعضهم سجن لعقود، لكن هو 
اإلميان يصنع ما ال تصنعه القوى العاملية.

في النهاية، جميل أن نشعر ونفرح مبا يفرح املسلمني، 
وليس من الذوق أن نطلق كلمات قالها الصهاينة ال قيمة 

للمسلم وما شابه ذلك، هل تقبل أن تكون بوقا مخذال 
ألمتك؟ ال أظن، والنصر سيتوالى وستذكركم األيام.

لقطة رائعة دخول األسرى واملآذن تدوي »اهلل أكبر« مما 
جعل املراسل يبكي لهيبة املوقف، اهلل أكبر فوق كل معتد 

ومتخاذل.
بعد اللقاء مع أبطالنا اخلارجني من السجن الصهيوني، 
ردد املذيع كلمة مازالت تتردد علي: »واحد من أبطالنا، 

بألف جلعاد شاليط«. 

يتداول هذه األيام بني املغردين وعبر موقع التواصل 
احلضاري التويتر عبارة »من حيث املبدأ« وبناء عليه فقد 

قررت أن أكتب مقالي هذا من حيث املبدأ.
من حيث املبدأ: قررت كتلة التنمية واإلصالح وكتلة العمل 

الشعبي تقدمي استجوابها لسمو رئيس مجلس الوزراء يوم 
اخلميس املوافق: 2011/10/20م.

من حيث املبدأ: الشعب الكويتي ينتظر متى تتم محاسبة 
املفسدين.

من حيث املبدأ: ان جمعية احملامني الكويتية ستقيم ندوة 
بعنوان »حق املواطنة بني السيادة ورقابة القضاء« يوم 

السبت املوافق: 2011/10/15م في مقر اجلمعية.
من حيث املبدأ: أصدرت وزارة الصحة )11 ألف( شهادة 

ميالد ألبناء البدون.
من حيث املبدأ: انني ألتقيت مع األساتذة األفاضل عادل 
شبيب ـ خالد الشريكة ـ فهد الوقيت ـ املسؤولني عن 

إدارة مدرسة مرشد البذال، ووجدت منهم جتاوبا وعمال مع 
ما أثرناه من نقاط في مقالنا السابق عن املدرسة والدارسني 

فلهم كل الشكر.
من حيث املبدأ: ان جلنة التعريف باإلسالم قررت إرسال 
عدد »50 مهتديا ومهتدية« ألداء فريضة احلج لهذا العام 

على نفقة أهل اخلير.
من حيث املبدأ: ان جامعة الكويت في الشدادية سينتهي 

العمل بها عام 2020م.
من حيث املبدأ: علق موظفو اجلمارك إضرابهم بعدما تلقوا 

وعودا بتحقيق مطالبهم.
من حيث املبدأ: قررت فاطمة هادي الدوسري وهي طالبة 

بالصف األول االبتدائي أنها ستجتهد في دراستها لتصبح 
في املستقبل دكتورة طب بشري.

من حيث املبدأ: أصحاب املاشية بانتظار القرار احلكيم 
وتخفيض أسعار الشعير.

من حيث املبدأ: الكل ينتظر متى تنتهي األزمة املرورية.
من حيث املبدأ: ان املقال القادم سوف يكون عن فضل 

العشر األوائل من ذي احلجة.

فكرة من غير إحراج

البعد الثالث

مجرد رؤية


