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يوم اإليدز 
العاملي ٢٠٢٢

ألم وأمل

د.هند الشومر

انتشرت األخبار عن إنفاق قطر نحو ٢٢٠ مليار دوالر (٦٧
مليار دينار) الستضافة كأس العالم ٢٠٢٢ في الدوحة.

وقمت مبقارنة تلك األرقام مبا مت صرفه استعدادا ملونديال 
البرازيل وهو ١٥ مليار دوالر، ومونديال روسيا ١١ مليار دوالر.
إال أن األرقام واملقارنة جاءتا مجحفتني واستكماال للحملة 
املسعورة والهجمة اإلعالمية للتشكيك باجلهود القطرية املبذولة 
إلجناح املونديال، وسنوضح في هذا املقال حقيقة تلك األرقام.

إن األرقــام املذكورة عن مونديال البرازيل وروســيا هي 
تلك املبالغ التي أنفقت على املنشآت الرياضية فقط، لكنهم لم 
يذكروا أن األرقام التي أنفقت على املنشآت الرياضية في قطر 
٨ مليارات دوالر لبناء ٧ ستادات رياضية وجتديد ملعب واحد، 
وهي مالعب تضاهي املالعب العاملية، وذلك بحســب تصريح 

الرئيس التنفيذي لبطولة كأس العالم ناصر اخلاطر. 
أما املبالغ األخرى التي مت إنفاقها فقد أنفقت على مشاريع 
البنية التحتية واملهمة، التي ميزت قطر على مستوى العالم، ولم 
تكن محصورة أو خاصة ببطولة كأس العالم، والتي اختصرت 
حتقيق رؤية ٢٠٣٠ في ســنة ٢٠٢٢ ونذكر منها مجموعة من 

.Bloomberg املشاريع وتكلفتها، وذلك من خالل تقرير
مثال كلف مشــروع مطار حمد الدولي ما يقارب الـ ١٥٫٥

مليار دوالر، والذي يتسع لـ ٥٣ مليون مسافر، وهناك مشروع 
لتوســعة املطار ليصل إلى ٦٠ مليون مسافر سنويا، علما أن 
مطار حمد الدولي حاز على جائزة أفضل مطار على مســتوى 

العالم ملدة عامني متتاليني.
أما القيمة اإلجمالية ملشروع مترو قطر فقد بلغت ٣٦ مليار 
دوالر ملترو يبلغ طوله ٧٦ كيلومترا، ويضم ٣ خطوط رئيسية 

و٣٧ محطة.
ومشــروع املدينة الذكية «لوسيل» والتي تقع على مساحة 
٣٥ كم، والتي تتسع لـ ٢٠٠ ألف شخص وما حتتويه من ترام 
وغيره من اخلدمات النموذجية، فكانت تكلفتها ٤٥ مليار دوالر.
أما ميناء حمد، والذي أنشئ بطاقة استيعابية تصل إلى ٧٫٥

ماليني حاوية ســنويا، فقد كانت تكلفته ٧٫٤ مليارات دوالر، 
فيما بلغت تكلفة مشــروع مشيرب قلب الدوحة ٥٫٥ مليارات 
دوالر، أما عن مشاريع الطرق فقد شيدت قطر خالل ٩ أعوام 
١٧٩١ كيلومترا من الطرق باإلضافة إلى ٢٠٧ جسور و١٤٣ نفقا، 
باإلضافة إلى مشــاريع خاصة في السياحة والتعليم والصحة 

وغيرها من مشاريع البنية التحتية.
اجلدير واملهم ذكره أن ما مت إنفاقه، والذي يقدر بـ ٦٧ مليار 
دينار على مدى أكثر من ١٢ ســنة، أي مبتوسط ٥٫٥ مليارات 
دينار سنويا، قد أنفق على البنية التحتية لبناء دولة كاملة بها 
جميع املقومات التــي جتعلها في مصاف الدول العاملية، وهذا 
يرجع بنا في التاريخ إلى ستينيات القرن املاضي، حيث كانت 
بداية التنمية، والتي استثمرت فيها الكويت في البنية التحتية 

حينها، والتي التزال قائمة حتى يومنا هذا.
إن ما استثمرته قطر في بنيتها التحتية هو لبناء مشاريع 

تخدمها ملدة ٣٠-٥٠ سنة قادمة.
ختاما، ال يسعنا إال أن نقول هنيئا للشقيقة قطر هذا اإلجناز 

الرائع الذي يفتخر به كل خليجي وعربي.

العالقة بني املجلس واحلكومــة وترتيب األولويات بني ما 
هو مهم لدى املجلس وأهم بالنســبة للحكومة، ومجلس على 
مدى شــهرين لم يلتمس املواطن أي اهتمام من قبل النواب 
بقضاياه وهمومه، وإذا لم يظهر املجلس اســتعدادا للتعاون 
مع احلكومة والبعد عن املناكفات السياســية، والعمل بشكل 
واضح وسريع حلل قضايا جوهرية وملفات عديدة، فسيستمر 
التدهور نتيجة املعارك السياســية والشــخصانية الشديدة، 
وتفويــت فرص اإلصالح والتطوير، إلى جانب عالم التواصل 
االجتماعي والصراعات السياسية والبحث عن الترند من قبل 

بعض السياسيني والنشطاء.
 هنا يجد املواطن نفسه في حقل واسع من اإلحباط واليأس، 
وأنا واحدة من الناس أصابتني حالة من اإلحباط في ظل إيقاع 
حياة متسارع وعالم يسابق الزمن لتحقيق منجزات ومكتسبات 
واستحقاقات سياسية واقتصادية وثقافية واجتماعية، واحللم 
مبستقبل يحاكي تطلعات شعوبهم، ورؤى حتاكي مبفرداتها 
املستقبل في املجاالت كافة، مما يجعلنا نعيش حالة عجز عن 
اخلروج من دوامة املجلس واحلكومة، ومجلس منتخب يبحث 

عن تكسباته السياسية فقط.
اإليجابية نعمة من اهللا عز وجل على اإلنسان، وعندما تنعدم 

من حياة اإلنسان تصبح عيشته في كدر كيف ال؟! 
واإليجابيــة تعتبر ضابط اإليقــاع ومحور االرتكاز وعن 

طريقها يصبح للحياة معنى وهدفا.. فكان احلل:
الهروب مع كأس العالم بشجونه وشؤونه، ومن منا ال يتابعه 
ليعرف كل صغيرة وكبيرة عنه حلظة بلحظة، وستظل القوة 
اإليجابية الهائلة التي تتســم بها، وسيظل الشغف لها ممتعا، 
مصدرا للســعادة والراحة، والقدرة على توحيد الناس، بغض 
النظر عن العمر، أو العرق، أو اجلنس أو الثقافة أو اجلنسية، 
من أكثر األشــياء اإليجابية هو الفرح الصافي الذي ميكن أن 

ينتج عن لعب جميل وفوز لفريق نشجعه.
كرة القدم لعبة عاطفية ميكن أن تثير شــغفا كبيرا أحيانا 
فيكون األمر ممتعا، وفي أحيان أخرى ال يكون كذلك، لكن أي 
شــيء ميكن أن يبرز هذا النطاق من املشاعر املتطرفة اخلام 

لدينا هو شيء جيد. 
نعيش شــهرا كامال مع كرة القدم مشــغولني مبا يجري 
فيها بعيدا عن كل ما هو محبط ومزعج، حياة وسعادة ومتعة 
وتنافس حضاري وعالم متكامل بكل أبعاده وطقوسه وثقافاته 
وحضاراته، سحر اجلميع بأجوائه وأحداثه وأكد أن هذه الكرة 
بصورتهــا احلالية وما يحيط بها من إبهار وتطور، وما يقدمه 
جنوم اللعبة من فنون وحملات، ومبا يفرضه التنافس بني مدارس 

الكرة املتعددة، أدخلت السعادة إلى نفوس الناس.
فمشاهدة املباريات وما يحيط بالبطولة من أحداث ومناسبات 
وقضايا شيقة ومثيرة، تؤكد أن العالم كله يريد أن يرتاح وأن 
يهرب من شؤون حياته الصعبة احملبطة لألغلبية، وأن ينفس 
عن نفسه من تعقيدات السياسة واالقتصاد واحلروب واملشاكل 

التي فرضتها احلياة املعاصرة وضغوطاتها التي ال تتوقف.
كثير من مشكلتنا الفردية أو االجتماعية نحتاج في حلها 
إلى أن ننظر في جتارب غيرنا وفي جناحات أشــباهنا، ذلك 
أن اإلنسان بطبعه مييل إلى التقليد واالقتداء حتركه عواطفه 

ومشاعره إلى أن يحاكي البيئة احمليطة به.
٭ عز الكالم: تنظيم قطر لكأس العالم ٢٠٢٢ هناك دروس وعبر، 
وهناك إيجابيات ندرســها بعناية وعمق، ومواجهة التحديات 
مهما كانت كبيرة، تتم بالعزم والتصميم واإلرادة الصلبة، يضع 
الهدف ويرسم الطريق ويحدد املالمح، يواجه املخاطر ويركب 
الصعاب ويبتسم للفرص ويصافح التحديات، ومتثل البداية 

لتحقيق ما عجز عنه اآلخرون.. وأن اإلجنازات تبدأ بحلم.

يحــل اليــوم العاملــي 
للوقاية من اإليدز في األول 
من ديســمبر من كل عام، 
ويعتبر هذا اليوم مدرســة 
بالدروس املســتفادة  مليئة 
ملن حتملــوا جزءا كبيرا من 
هذه املسؤولية طوال السنوات 
السابقة بجوانبها اإلنسانية 
والطبية واالجتماعية وحقوق 
اإلنسان، إلى جانب املسؤوليات 
القانونيــة وتأكيــد محور 
اخلصوصيــة، وقد كان لي 
الشرف بتحمل ذلك كمؤسس 
ملكتب اإليدز وأول رئيســة 
ملكتب اإليــدز واإلحصاءات 
واملعلومات بوزارة الصحة 

في الكويت. 
وقــد أراد اهللا أن أعيش 
جتربة حتدي التوعية والوقاية 
من اإليدز مبحاورها املختلفة 
إلى جانب املشــاركة الدولية 
لهذا  واإلقليمية للتصــدي 
التحدي من خالل اجتماعات 
األمم املتحدة ومنظمة الصحة 
العاملية وجامعة الدول العربية، 
وهي جتربة مليئة بالدروس 
املستفادة التي يصعب تكرارها 
فهي زاخرة بإجنازات وطنية 

نعتز بها. 
ومــا زلــت أرى أمامي 
التصفيق  أذنــي  وتســمع 
احلار في قاعة األمم املتحدة 
بنيويورك بعد عرضي لتقرير 
الكويت ضمن  وإجنــازات 
الوقاية والتصــدي لإليدز 
في سياق األهداف اإلمنائية 
في االجتماع رفيع املستوى 
لقادة ورؤساء دول العالم، وال 
أنسى حماس ودعم السفير 
منصور العتيبي رئيس الوفد 
للكويت  الوفد  الدائم وأسرة 
الذي  للتقرير  في نيويورك 
تشــرفت بتقدميه، خاصة 
الكويت كانت سبّاقة في  أن 
جميع احملاور الالزمة للتصدي 
لهذا التحدي، حيث تعامل مع 
التقرير كأحد الوثائق الرسمية.
وقد أحــرز العالم تقدما 
كبيرا منذ أواخر التسعينيات، 
ولكن ڤيروس العوز املناعي 
البشري (ڤيروس اإليدز) ما 
زال مشكلة رئيسية من مشاكل 
الصعيد  العامة على  الصحة 
العاملي، والبد من االستمرار 
في التوعيــة للتصدي لهذا 
الڤيروس والوقاية منه املبنية 
على األدلة والبراهني العلمية.
فقــد اضطربت خدمات 
الوقايــة والفحص والعالج 
املتعلقة بالڤيروس، خاصة في 
البلدان التي تعاني من هشاشة 
نظمها الصحية أثناء جائحة 
كورونا، ما أدى إلى تفاقم خطر 
اإلصابة بعدوى الڤيروس أو 

الوفاة مبرض اإليدز. 
وفي هذا اليوم العاملي، فإن 
منظمة الصحة العاملية تدعو 
جميع قــادة دول العالم إلى 
تقدمي خدمات مكافحة ڤيروس 
اإليدز، وتدعو قادة دول العالم 
واملواطنــني إلى التجمع من 
أجل تشكيل «تضامن عاملي» 
يصون اخلدمات األساسية 
ملكافحــة ڤيــروس اإليدز 
والتركيز على الفئات الضعيفة 
املعرضة للخطر وتوســيع 
نطاق تغطية اخلدمات لتشمل 
األطفال واملراهقني وتوفير 
الدعم واحلماية للعاملني في 
املجال الصحي، ليكون العالم 
أوفــر صحة للجميع  مكانا 
حتت مظلة التغطية الصحية 

الشاملة.
وأدعو إلى االستفادة من 
هذه املناســبة لبناء وتعزيز 
التضامن وااللتزام اإلقليمي 
والعربي للتصدي لهذا التحدي 

وتداعياته املختلفة.

ال يكفــي أن حتقق الــدول األعضاء 
الدميوقراطية لذاتها (مع أن الكثير من الدول 
األعضاء لم حتقق الدميوقراطية لذاتها). 
يجب أن يكون النظام الدولي دميوقراطيا 
أيضا. بحيث تنتهي حالــة الهيمنة التي 
متارسها الدول القوية على الدول الصغيرة 

واألقل قوة في املنظمة الدولية.
لقد جرت محــاوالت إلصالح النظام 
التي  القواعد  الدولي، وحتديثه ومراجعة 
بني عليها عندما تأسس منذ العام ١٩٤٥، 
ولكنها فشلت ألنها استهدفت احتكار الدول 
العظمى (التي قاومت أي إصالح) احملصنة 
بسالح الڤيتو القادر على إحباط أي إجراء 
دولي ملعاجلة أي أزمة دون إبداء املبررات 
أو األسباب. وثمة عواقب خطيرة أخرى 

لهذه الهيمنة املتكرسة واملتفاقمة.
لذلــك، فإننا نوجه من هذه القمة هذا 
النداء لقادة وحكماء العالم حلشد اجلهود 
ملواجهة هــذا الوضع وضرورة إصالحه 
مبا يعزز قدرة املنظمة الدولية على القيام 
بواجبها حني تكــون قراراتها وأحكامها 
حصيلة إرادة معظم الدول األعضاء فيها 

بطريقة دميوقراطية وعادلة.
عندئذ، وعندئذ فقط، يصحح املسار، 
وتكرس مقدرات وقدرات اإلنسان وثروات 
األرض للبناء، ال للهدم، وملواجهة التحديات 
واألزمات التي تعاني منها الدول والشعوب.

إلى يوم اخلالص يوم الفرحة يوم يتخرج 
أبناؤها وما تلبث فرحتهم أن تتبدد وهم 
يرون فلذات أكبادهم وقد حتولوا إلى عاطلني 
يقضون نهارهم نائمني وليلهم يجوبون 
الشوارع مع أصدقاء السوء ألنه ال عمل 
لهم وال مورد لهم مما يدفع ضعاف النفوس 
املخدرات فالفراغ  إلى االنحراف وإدمان 

هو بداية الطريق إلى الضياع.
إن أصدقاء السوء ومدمني املخدرات 
واجلرمية وما اكثرهم في السجون واملخافر 
ومرتاديها هم من شــبابنا العاطلني عن 
العمل ألن طريق الشيطان مفتوح ويفتح 
ذراعيه الستقبال العاطلني عن العمل وما 
أكثرهم في ظل عدم وجود تخطيط مدروس 
يستوعب اخلريجني فلنسع جاهدين إلى 
حل سريع وحازم ملشكلة البطالة في زمن 
الوفرة املادية وفي ظل األعداد القليلة لشعب 
الكويت، فنحن لألسف نعيش االرجتال 
بأبشــع صوره. إن الدولة هي املسؤول 
األول عن توفيــر العمل لكل كويتي كما 
ينص الدســتور، فاحرصوا على توفير 

العمل ألبنائنا.
اللهم احفظ بلــدي الكويت وأميرها 
وشعبها ومن عليها من املخلصني من كل 

مكروه، اللهم آمني.

وهــا هــي األمم املتحــدة وهيئاتها 
القضــاء على  املتخصصة تفشــل في 
التحديات األخرى مثل الضرر البالغ الذي 
ســببه اإلنسان للمناخ وما ينتج عنه من 
كوارث، ومثل األوبئة واألخطار الطبيعية 
األخرى. وكما أن السبب الرئيسي لتدهور 
حالة األمن في العالــم هو عجز املنظمة 
الدولية، فإن السبب الرئيسي لعجز املنظمة 
الدولية يعود ألن النظام الدولي لم يتمكن من 
حتقيق الدميوقراطية بني أعضائه الـ ١٩٣.

النظام الدولي القائم حاليا هو نظام غير 
دميوقراطي، ولن يتمكن هذا النظام من 
استعادة دوره وفاعليته وجدوى وجوده 
بغير حتقيق الدميوقراطية الكاملة بني كافة 

أعضائه كما ينص امليثاق.

اخلريجني ليس سرا حربيا وحاجات سوق 
العمل ميكن إحصاؤها وميكن عمل خطة 
الستخدام اخلريجني فور تخرجهم دون أن 
يبقوا عاطلني في بيوتهم، فغياب التخطيط 
هو الســبب ملا نحن فيــه بالكويت وهو 
البطالة، فالبد من  األساس في مشــكله 
خطط تنموية شــاملة تتسع لتشمل كل 
النفسي  لهم االســتقرار  أبنائنا ونحقق 
وتزيح عبئهم عن كاهل أســرهم، حيث 
أثقل الغالء ومصاريف التعليم كاهلهم. إن 
أبنائها  معاناة األسرة الكويتية من بطالة 
هي معاناة كارثية مبعنى الكلمة فما معنى 
أن تظل األسرة تنفق على أبنائها وتتطلع 

وما وهبنا اهللا لرفاهية اإلنسانـ  أي إنسان 
ـ وحياتــه الراقية اآلمنة واخلالية من أية 

مخاطر طبيعية كانت أو من صنع يديه.
ها هي األمم املتحدة تقف موقف املتفرج 
إزاء احلرب املدمرة التي تدور رحاها بني 
روسيا ودول العالم الغربي (الواليات املتحدة 
وكندا واالحتــاد األوروبي وغيرها) على 
األرض األوكرانيــة، وكذلك إزاء الصراع 
العربي اإلسرائيلي املاثل على جدول أعمال 
املنظمة الدولية منذ قيامها قبل أكثر من 
سبعة عقود، والصراعات املنتشرة في كل 
أرجاء الشرق األوسطـ  في ليبيا وسورية 
واليمن والصومال والسودان. ذلك باإلضافة 
لبؤر التوتر في مواقع معروفة أخرى تنذر 

أيضا باالنفجار في أي وقت.

إال أننا نعاني أزمة نتائجها تضرب كل بيت 
كويتي وال يعلم مداها إال اهللا، فكيف ألب 
أن يتصور أن يتخرج ابنه ويجلس حبيس 
البيت في انتظار خطاب من ديوان اخلدمة 
املدنية لكي يوزعه على وظيفة قد تتناسب 
أو ال تتناسب معه، خطاب وظيفة يأتيه بعد 
مضي سنوات على تخرجه تبخرت فيها 
آماله وهو حبيس البيت، حيث فترت همته 
وتسرب اليأس إلى قلبه وكسر فؤاده. إن 
العاطلني عــن العمل قنبله موقوته داخل 

كل بيت فما احلل؟!
احلل يكمن في التخطيط وهو العالج 
الناجح ملشكلة البطالة في الكويت فأعداد 

يشــهد عاملنا املعاصر تفاقما مذهال 
للصراعات واحلروب والكوارث الطبيعية 
واألزمات االقتصادية وانتشــار نزاعات 
التطــرف والعنف والفوضــى. يحدث 
كل ذلــك بالرغم من تقــدم العلم وتطور 
احلضارة وزيادة وعي الدول والشعوب، 
وحتى األفراد، بأننا في هذا العالم قادرون، 
مبا يتوافر على هذا الكوكب من مقدرات 
وخيرات وإمكانات وثروات، أن نحقق حياة 
كرمية لكل إنسان، أينما وجد بدون تفريق 
أو متييز، حياة آمنة مســتقرة ومزدهرة 
وخالية من كل هذه الشــوائب اخلطيرة 

التي يعاني منها عاملنا املعاصر.
وقبل أن نحدد الوسائل الكفيلة بتحرير 
عاملنا من احلالة الراهنة املشار إليها، علينا 
أن نشــير إلى أسباب هذه األزمات وهذا 
التراجع احلضاري واحلياتي الذي نعاني 

منه، والذي يزداد سوءا.
الســبب األول والرئيسي هو تراجع 
دور املنظمة الدولية، لدرجة العجز الكامل، 
عن القيام مبهامها التي وجدت من أجلها، 
والتي حددها ميثاقها عندما أنشئت هذه 
العالم بعد احلرب  املنظمة إلدارة شؤون 
العاملية الثانية، وفي مقدمتها حتقيق املساواة 
الكاملة بني الدول األعضاء، وحل أية نزاعات 
السليمة وفق قواعد  التفاوضية  بالطرق 
القانون الدولي وتكريس كل ثروات كوكبنا 

البطالة هي عدم احلصول على فرصة 
عمل رغم توافر القدرة عليه ومداومة البحث 
عنه، وهي ظاهرة اقتصادية ينتج خاللها 
اختالل توازن ســوق العمل الذي يشهد 
فائضــا. والبطالة مشــكلة كل بيت التي 
تورث احلسرة والندم والهّم والغم، وهي 
معول الهدم للنفس البشرية، فهي الفراغ 
املدمر والدافع في بعض األحيان للمعاصي 
وطريق الشيطان، وخلطورتها على الشباب 
تتسارع األمم التقاء شرها وآثارها املدمرة 
على النفس واملجتمع بإيجاد فرص عمل 
حقيقية ألبنائها اخلريجني وأقول فرص عمل 
حقيقية ألن البطالة املقنعة ال تختلف عن 

البطالة في شيء فكلتاهما ضارة.
واملرء يفهم أن حتدث البطالة والعجز 
عن توظيف اخلريجــني في بلد يئّن من 
الديون أو كثرة عدد الســكان فتدفعهم 
البطالة إلى عبور البحر في مراكب خشبية 
مقدمني أرواحهم رخيصة من أجل فرصة 
عمل على اجلانــب اآلخر من البحر، وما 
أكثر من مات في قاع البحر وهم يلهثون 
وراء وظيفة وسراب خادع، حيث دفعتهم 
احلاجة إلى ركوب املوت من أجل فرصة 
عمل، لكننا في الكويت بلد النفط والرفاه 
فنعم اهللا علينا كثيرة ال تعد وال حتصى 

باز، رحمه اهللا تعالى، بتحرمي الدخان وأنه ال يجوز شراؤه وال بيعه وال 
املتاجرة فيه، وأنه ال يجوز صحبة من يتناوله. (فتاوى إسالميةج.٢). 
وأفتى فضيلة الشــيخ محمد بن عثيمني، رحمــه اهللا تعالى، بتحرمي 
الدخان. (مجموع فتاوى ورســائل الشيخ ج١١ ص٢٤٨). وأفتت اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء في اململكة العربية السعودية بتحرمي 
التدخني الدخان. (فتاوى إسالميةج٢، ص١٧٦)، وأفتت دار اإلفتاء املصرية 
(الدكتور نصر فريد واصل) بأن التدخني حرام بكل املقاييس الشرعية. 

(في ٢٥ جمادى األولى ١٤٢٠).
 أخي املســلم ال شك أن الدين النصيحة وقد يقول املدخن إني ال 

هذه الرسالة األخوية نعممها إلى املسلمني في مشارق األرض ومغاربها 
بأن التدخني قد حرمه اإلسالم ملا يسببه من أضرار لإلنسان ومن حوله.
والعلماء املسلمون قد أفتوا بأنه ضار بالفعل، لذلك أنتم ترون على 
علب الســجائر حتذيرا من خطر التدخني، وقد حفظ اإلسالم النفس 
واملال والعقل وهناك دالئل استدل عليها العلماء حلرمة التدخني وهي 

على النحو التالي: 
أوال: األدلــة من القرآن الكرمي وهذا قال اهللا تعالى: (ويُحّل لهم الطيبات 
ويحّرم عليهــم اخلبائث) «األعراف: ١٥٧». ومعلوم ان الطيبات، يقول 
املســلم عند تناولها «بسم اهللا» ويقول عند االنتهاء منها «احلمد هللا» 
والسجائر ليست من الطيبات كذلك فعلمنا انها من اخلبائث احملرمة وقال 
اهللا تعالى: (وال تقتلوا أنفسكم إن اهللا كان بكم رحيما) «سوره النساء: 
٢٩».  والدخان يقتل املاليني سنويا بالسرطان وغيره، فهو قتل بطيء 
للنفس، قال تعالى: (وال تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) «سوره البقرة ١٩٥». 
واملدخن يلقي بصحته ونفســه إلى الدمار ورمبا الهالك، قال اهللا 
تعالــى: (وال تبذر تبذيرا * إن املبذرين كانوا إخوان الشــياطني وكان 
الشيطان لربه كفورا) «اإلسراء ٢٦-٢٧»، واملدخن يبذر ماله على الدخان 
ويصرفه في معصية اهللا عز وجل واألولى به أن يصرفه في سبيل اهللا 
وعلى أهله وعياله، فهل من الرشد أن يشتري اإلنسان مضرته مباله؟!

ثانيا: األدلة من السنة املطهرة: قال رسول اهللا ژ (ال ضرر وال ضرار). رواه 
اإلمام أحمد وصححه العالمة األلباني، وهذا نهي والنهي يفيد التحرمي. 
ثالثا: فتاوى كبار العلماء في التدخني أفتى سماحة الشيخ عبدالعزيز بن 

استطيع اإلقالع فنقول له إن هذا إيهام وتلبيس من الشيطان أو ظرف 
عــارض من أثر اإلدمان فإن كثيرا من الناس اقلعوا عن التدخني وعن 
اخلمر واملخدرات، واعلموا أنكم تعصون اهللا عز وجل عند كل سيجارة 
تشــعلونها، وان التدخني يجر إلى ما هو أكبر منه، فتب إلى اهللا وأقلع 
فورا، وقّو عزميتك وجاهد نفسك واصبر واعلم انك مأجور على ذلك 
وعليك بالدعاء واستعن باهللا وال تعجز واهللا يعني من استعان به بصدق 
ومــن تاب تاب اهللا عليه قال تعالى: (يأيها الذين آمنوا اســتجيبوا هللا 
وللرسول إذا دعاكم ملا يحييكم واعلموا أن اهللا يحول بني املرء والقلبة 

وأنه إليه حتشرون) «االنفال: ٢٤». 
و ال شــك أن املدخن يؤذي الناس فهو يجبرهم على استنشــاق 
الدخان الذي يضرهم وهذا ما يسمى بالتدخني السلبي أو اجلبري أي 
أنهم رغما عنهم وعندما يدخن أمام أوالده فإنه يكون قدوة سيئة لهم 
فيشبون على محبة الدخان ورمبا يكون سببا في إقدامهم على شيء 

آخر اكبر من التدخني. 
عزيزي القارئ ال يوجد إنســان مسلم عاقل يقتل نفسه بنفسه، 
القاتل نفســه يدخله اهللا نار جهنم، لذلــك فالتدخني هو موت بطيء 
لإلنســان حيث هناك املاليني بالعالم من البشر الذين يتساقطون من 
شجرة احلياة يوميا، حيث ميوت أكثر من مائة ألف مدخن أي ينتحر 
مبعنــاه الصحيح، لذلك نحذركم من هذه اآلفــة اخلطيرة وأمراضها 
القاتلــة حفظكم اهللا منها، وعنها فحاذر، إذا كنت عزيزي من املدخنني 
فبادر فورا باإلقالع عنها، وعش سعيدا صحيح اجلسم أنت وأسرتك.
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.abughazaleh@tag.globalد. طالل أبو غزالة

التعبير الســليم املنضبط حتت قواعد 
اللغة وامللتزم بشروط سالمة القول بني 
متحدثيها، وهذه القواعد تكونت وانتظمت 
في ذهنه بسبب تكرار اجلمل السليمة 
حتى أصبحت ملكة راسخة عنده، يصدر 
عنها ويقوم بها كل تعبير في اللغة. ولذلك 
اذا افترضنا جدال باملوافقة على تسهيل 
قواعد اللغة العربية وال أعرف ماهية هذا 
التسهيل هل باإللغاء أم حذف الكثير من 
القواعد، فلنا أن نتساءل إذا فكيف نعلم 
من يريد تعلم اللغة العربية من األجانب؟! 
وكيف يفهم األجنبي االحتجاج باملعنى 
الذي ال حتكمه قاعــدة علمية واضحة 
وهو ليس طريقة صحيحة في االستدالل 
املنطقي، والدراســات اللغوية احلديثة 
كالتداولية التي هي نظريات في دراسة 
اســتعمال اللغة مقيدة بقيود تركيبية، 
فإذا اختلت القواعد النحوية تصعب بيان 
املعاني ومثارات املقاصد، ولذلك يعرف 
علم النحو (Syntax) بأنه طريقة تركيب 
تنظم وتركب الكلمــات لتبني العالقات 

الداللية داخل اجلملة.

إن اللغــة أداة للتواصــل والتعبير 
عن األفكار واحلاجات، وال تكن طريقة 
الفكر في  استعمالها اعتباطا بل إعمال 
مسالك قائمة على قواعد نحوية وتركيبية 
منضبطة، ولوالهــا ملا عبر املتكلم تلك 
املســالك، مبعنــى أن القواعد النحوية 
الصرفية في التركيب اللغوي هي التي 
تتحكم في طرق إخراج املعاني من الذهن، 
فال يستطيع املتكلم بلغة ما أن يفصح عن 
املعاني إال بعد أن ينتظم عقله في سلك 

قادر علــى التأخير والتقدمي في عبارات 
اللغة بحسب ما يحلو له دون دخل لقواعد 
اللغة، فهذا غير صحيح علميا ألن اإلسناد 
بني الكلمات داخل اللغة القائم على قواعد 
هو من يضبط أركان اجلملة، ولوال هذا 
اإلســناد والتركيب بحسب قواعد اللغة 
النهار بنيان اجلمل من األساس وما ساغ 
تقدمي وال تأخيــر وال حذف، ولذلك كل 
اللغات املستعملة في العالم اليوم تنضبط 

عباراتها وتراكيبها بقواعد.

أقدم في هذا املقال توضيحا علميا بحكم 
تخصصي بأهمية القواعد في اللغات واللغة 
العزيز حامد  للدكتور  العربية خصوصا 
احلمود الذي أثار تساؤال مشروعا في مقاله 
«هل القواعد عامل مساعد أم عائق لتعليم 
اللغة العربية» فــي «القبس» قبل بضعة 
أسابيع، ذهب الدكتور احملترم في خالصة 
مقتضبة إلــى أن تعليم اللغة العربية في 
مأزق بسبب القواعد التي أصبحت احملافظة 
عليها هو الهدف، حتــى وصلنا مرحلة 
التقديس لها، وأنه ميكن فهم املعنى من 
منطق اجلملة ال من اإلعراب والقواعد، ثم 
توقع أن علماء النحو كاخلليل وسيبويه لو 
علموا أننا نقدس كل ما وضعوه ألصابتهم 
الكآبة، وأما ردي فأقــول في البداية إن 
القواعد في اللغة العربية كنظرية اإلعراب 
والعامل ليست عامال جماليا أو تعجيزيا 
بل عامال فذا في توضيح استقامة اجلملة 
في اللغة استقامة يفهمها العربي سواء في 
املشرق واملغرب، وأما احلديث بأن الكالم 
يقوم على االحتجــاج باملعنى ال بقواعد 
اللغة العربية في بنائه وتركيبه، واملتكلم 

 رأي

القواعد عامل أساسي 
في تعليم اللغة العربية 

وليست عائقًا (١ من ٢)
د.طالل عبداللطيف اجلسارـ أستاذ مساعد، قسم اللغة العربية، جامعة الكويت
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