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انه شخصية هادئة بسيطة، راقية األحاسيس واملشاعر، 
ال يتح���دث وال يقاطع اال بعد انتهاء متحدثه من احلديث، 
ق���رأت له بعض املقاالت التي كان ينش���رها في الصحف 
احمللية او من خالل اللقاءات الصحافية، فهو شاعر وناثر 

وعارف وذو ثقافة عالية.
وجدته يقرأ جزءا من الق���رآن الكرمي في احد مجالس 
العزاء بحس���ينية السيد علي املوسوي بهدوء ومتعن في 

قراءتها.
وبعد االنتهاء سألته كيف حالك؟ فرد قائال: احلمد هلل 

على كل حال.
أين أنت يا رجل غائب عن الساحة؟ رد قائال: ان الوضع 
احلالي املتوتر ال يش���جع احدا على التفاعل والتناش���ط 
مع م���ا يدور من حتقير وتضعيف لل���رأي اآلخر، وقذف 
املفردات واملصطلحات البعيدة عن اإلحس���اس اإلنساني 

في احلياة.
بدأنا ننهل عاداتنا وتقاليدنا من اخلارج وابتعدنا عن 

الداخل احلر والنظيف!
أصبحنا نحارب التوجهات االصالحية املتطورة أو أي 

شيء جميل لهذا الوطن!
أحسست بهذا الرجل، وبأنه وفّي وودود مع من يحترمه 

في االستماع واإلنصات لآلخر!
ان االسترس���ال واحلديث عن هذا الرجل يأخذ الوقت 

الكبير للتعريف بشخصيته السمحة واملبتسمة.
هذه الش���خصية هو د.خليف���ة الوقيان صاحب الدور 
الكبير في إنشاء املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، 
حيث كان له الفضل في انشاء »عالم املعرفة« ودفع معرض 
الكتاب واألنشطة الثقافية والفنية، باالضافة الى انه محرك 
سياسي وعربي الفكر والعقل في العمل على ابراز دولته 

الكويت في كل محفل يشارك فيه بالصورة الالئقة.
فعال ان د.خليفة الوقيان متواضع ألقصى حد في التعامل 

مع اآلخرين!
فاكهة الكالم: شخصية د.خليفة الوقيان تتألم في صمت 
بسبب غياب احلوار والتبادل الكالمي بني الناس، والعمل 

على القضاء على كل فكر حر في نفسية إنسان حر!
Aliku1000@yahoo.com

خالل إحدى زياراتها الدورية على مدن وأقاليم أملانيا 
االحتادية، الحظت املستش���ارة اجنيال ميركل وجود تدن 
في نتائج طلبة املرحل���ة االبتدائية في مادة الرياضيات، 
والحظت أيضا أن هذا الضعف يتركز بصورة أكبر في املدن 
الشمالية، وعندما نتحدث عن املدن الشمالية ألملانيا فإننا 
نتحدث ع���ن الصناعة بالتأكيد، عصب االقتصاد األملاني. 
عادت ميركل إلى برلني وطلبت االجتماع مبسؤولي التربية 
والتعليم، وقالت لهم: لن تعودوا لبيوتكم قبل أن جتدوا 
حال لهذه املشكلة. بدأ قياديو التربية والتعليم بالبحث في 
أسباب املشكلة متهيدا للوصول إلى حل، »واشتغلت املكينة 
األملانية« وتوصل فريق العمل إلى حل بسيط جدا، لكني 

عبقري جدا وال يخرج إال من عقل أملاني أصلي. 
اقترح املسؤولون تخصيص أحد الفصول الدراسية في 
كل مدرسة ليكون مبثابة مؤسسة جتارية صغيرة، وصرف 
للطلبة الصغار »شيكات« مببالغ مالية صغيرة، وأعطوهم 
احلرية في التصرف بهذه الشيكات وعقد صفقات جتارية 
بسيطة، فوجد الطلبة الصغار أنفسهم في ممارسة عملية 
ممتعة لعمليات البيع والش���راء، أي احلس���اب. في العام 
التالي قفزت نتائج هؤالء الصغار بنس���ب كبيرة جدا في 
الرياضيات، والتي تعتبرها أملانيا أهم العلوم كونها متثل 
أساسا للهندس���ة وبالتالي للصناعة وبالتالي لالقتصاد 
األملاني. في الكويت لدينا أيضا »عباقرة« في وزارة التربية، 
خاصة من القيادات النسائية أمثال ميركل، ولذلك ال غرابة 
أن يقوم »عباقرتن���ا« بإلغاء كثير من املواد العلمية التي 
لها عالقة بصورة مباشرة باالقتصاد وعلم االجتماع، بل 
إن هن���اك »عباقرة« آخرين يريدون إلغاء الفلس���فة على 
اعتبار أنها »ب���ال فائدة«، في الوقت الذي تقوم فيه أغلب 
دول العالم بتدريس الفلسفة من املرحلة االبتدائية نظرا 
ألهميتها في بناء شخصية الطالب وتنمية مهارات التفكير 
لديه. ولو س���ألت أي قيادي في وزارة التربية عن الهدف 
العام للتربية في الكوي���ت وعالقة ما يدرس ألبنائنا في 
املدارس بهذا الهدف، ستجد العجب العجاب، وتكتشف أن 

تعليمنا في واد والعالم في واد آخر!
> > >

في احلقيقة الدرس املس���تفاد من جتربة املستش���ارة 
األملانية اجنيال ميركل باعتقادي ليس فقط في حل مشكلة 
الرياضيات عند طالبهم، فاألمر ال يقتصر على مشكلة التعليم 
في الكويت، بل يتعدى ذلك إلى طريقة عمل ميركل وإدارتها 
لشؤون بالدها، فكونها املستشارة االحتادية )أي رئيسة 
الوزراء( لم تركن للتقارير وما ينقله لها اآلخرون، وإمنا 
تقوم بنفس���ها بجوالت ميدانية وتلتقي الناس وتتعرف 
منهم على مشكالتهم، تلتقي الطلبة في املدارس وتستمع 
إليهم، وتلتق���ي العمال في املصانع ورج���ال األعمال في 
الشركات، هكذا تكون معرفتها بواقع بلدها. أما نحن، فكل 
ما نتمناه أن يتكرم علينا السادة وكالء الوزارات والوكالء 
املساعدون واملديرون بل حتى رؤساء األقسام على األقل 
باخلروج من مكاتبهم ومتابعة ما يجري في أرض الواقع، 
أن يستمعوا للناس ويتعرفوا على مشاكلهم ليتمكنوا من 
حله���ا بعد ذلك، بل أن يقرأوا على أقل تقدير ما يكتب في 

الصحف من شكاوى وهموم. 
bodalal@hotmail.com

د.بدر نادر الخضري

اإلنسان.. وإنكار ذاته
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درس صغير من ألمانيا

نظرات

ومبا أننا متجهون نحو اخلصخصة إال أننا ال نعلم ما إذا 
كنا متجهني إليها عن طريق خط سريع يتضمن عسف القوانني 
احلالي���ة لصالح اخلصخصة أم اننا متجهون إليها من واقع 
العقل واملنطق، فالعقل يفرض علينا احلكمة وينحي االستعجال 
في األمر وذلك لكي ال نخلق من احلل مشكلة كبيرة يصعب 

حلها في حالة فشل جتربة اخلصخصة في الكويت.
فاخلصخصة ش���كل من أشكال اإلقطاعية التي ظهرت في 
مصر وسورية والعراق في احلقبة العثمانية ثم ألغي متاما 
في زمن اجلمهوريات بدليل أن اإلقطاعية كانت لونا من ألوان 
العبودية، فاملالك »اإلقطاعيون« ظهروا بصورة األسياد في 
املجتم���ع والفالحون هم الطبقة الكادح���ة التي ليس لها أي 
حقوق سوى األجر الزهيد الذي يتقاضاه الفالح من صاحب 
العمل وكانت حركة اإلصالح الزراعي من أهم الشعارات التي 
ظه���رت لتدمير اإلقطاعية )من قب���ل اجلمهوريات العربية( 
والتي ميكن لنا أن نفسرها بأنها اليد اخلفية للدولة العثمانية 
على الشعوب العربية فاإلقطاعي يلقب ب� »الباشا« والباشا 
تسمية تركية لرفع مقام سيد القوم، أما خصخصة اليوم فهي 
إقطاعية األمس إن كانت متيل إلى استخدام القوانني احلالية 
لقم���ع العمال بجميع تخصصاتهم كم���ا أن اخلصخصة هي 
لون من األلوان األساس���ية األربعة للرأسمالية احلديثة وقد 
طالعتنا الصحافة بالكثير من األخبار خالل العقدين املاضيني 
بأن »الهوة اتسعت أو بدأت تتس���ع بني األغنياء والفقراء«، 
وقد تكون كذلك في زمن قياسي ألنه ال توجد روادع قانونية 
عادلة بني أصحاب رؤوس األموال والعمال وهذا ما نخش���اه 
مستقبال أو مبعنى آخر، قبل أن نكون رهائن مختطفني على 

طائرة اخلصخصة.
أخيرا، يروي أحد أفراد حاش���ية املغف���ور له – بإذن اهلل 
تعالى - امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود من خالل 
برنامج وثائقي على قناة BBC أن أحد األجانب قام بإهداء أول 
س���يارة للملك عبدالعزيز - رحمه اهلل - فتقدم السائق إلى 
امللك الواقف وسط حاشيته وطلب منه الركوب في السيارة، 
فصاح أفراد احلاش���ية وطلبوا من امللك عدم الركوب بداخل 
»اجلنية« وهي السيارة بتعبيرهم، وقد سميت بهذا االسم من 
قبل حاشية امللك ألنهم ال يعرفون هذه اآللة اجلديدة، فذهب 
امللك بالسيارة بعد أن رفض توسالتهم إليه والتي متنعه من 
ركوب السيارة فأخذ جولة في مدينة »الدرعية« بعد أن تركهم 
يبكون على وفاته بعد أن اختطفته »اجلنية« وبعد قليل عاد 
امللك بالسيارة فاستبش���روا خيرا وتهللت وجوههم بعودة 
امللك ساملا، وأخذوا يهنئون بعضهم البعض على سالمة امللك 
وعودة اجلنية به من جديد، واليوم جند ماليني اجلنيات - أي 
السيارات - جتوب شوارع اململكة العربية السعودية وتقدم 
الكثير من اخلدمات للشعب السعودي على الرغم من رفض 
حاشية امللك ألم اجلنيات عند مشاهدتها ألول مرة وأمتنى أن 
تكون قصة اخلصخصة في الكويت مش���ابهة في إيجابياتها 
لقصة أم اجلنيات »الس���يارة« مع امللك عبدالعزيز آل سعود 

)رحمه اهلل(.

أقراص الكبتي 
األخط���ار  م���ن 
املدمرة  اجلديدة 
والداخلة بقوة رغم 
أنها موجودة منذ 
زمن ولكنها اآلن 
مبواصفات تفوق 

مادة »الهيروين«، ولم يأت حتليلي هذا إال 
بعد دراسة ومقابالت كثيرة حلاالت إدمان 
الكبتي، ورأيي املتواضع إنه إذا لم تتخذ 
إجراءات مش���ددة من »املكافحة« للعمل 
على صدها بكل الطرق فإنها ستؤدي الى 
آثار وخيمة على املجتمع ألن آثار تدميرها 
كما أسلفت أكثر من جميع األعراض التي 
تواجه مدمن الهيروين كما أنها تؤثر على 
خاليا املخ تدريجيا حتى يصل إلى إتالفها 
بالكامل كما أن من يتعاطون هذه األقراص 

باآلالف وأعمارهم من 15 إلى 50 سنة.
والكبتاغون )الكبتي( كما تسمى هي من 
احلبوب املنشطة ذهنيا، انتشرت بشكل 
كبير بني املراهقني وفئة طالب املدارس ألن 
تعاطي هذه احلبوب املدمرة يأتي من باب 
أنها تعطي تركيزا أكبر في الدراسة ويستمر 
ما يقارب يومني أو 3 أيام فيزين للمتعاطني 
أنها تقوي احلالة الذهنية وترفع من درجة 
التركيز وهي بالفعل منشط قوي ذهنيا 
لكن ذلك يتعارض مع فطرة اإلنسان كما 
جند أن اإلخوة في إدارة مكافحة املخدرات 

يضبطون كميات رهيبة باألطنان.
م���ن ناحية أخرى ومن ضمن دراس���ة 
شملت 150 ش���خصا من متعاطي أقراص 
»الكبتاغون« وجد نحو 40% منهم اجتهوا 
إلى تعاطي هذه احلبوب بسبب ما يشاع 
عن قدرتها على حتس���ني األداء اجلنسي 
والزيادة في  عدد مرات املمارسة اجلنسية 
ولكن الدراسات الطبية تقول انها تؤدي إلى 
مضاعفات صحية وضعف في إمتام العالقة 
اجلنسية، ولألسف طلبة من اجلنسني في 
املعاهد واملدارس الثانوية واجلامعات انتشر 
بينهم مفهوم انها تس���اعد على التركيز 
الدراس���ي والذهني وتعطي نشاطا كبيرا 
فمنهم من يتأثر من هذا الباب الشيطاني 
ومن ثم يجد الطلبة أنفسهم في دائرة اإلدمان 
واملشكلة أنهم ال يعون خطورة هذه املادة 
على العقل وتدميره، كما يعاني متعاطي 
)الكبتي( هلوسة سمعية وبصرية وشكوكا 
في أعز األقارب والزوجة واألبناء وتصاحب 
ذلك أوهام مستمرة كما تتداخل تصرفاته 
بشكل الفت للنظر فقد جتده يضحك بدون 
سبب أو يحزن بدون سبب، كما أن كثيرا 
التصرفات اجلنونية والس���لوكيات  من 
اخلاطئة تقوده إل���ى ارتكاب جرائم، كما 
أن لها تأثيرها النفسي عليه حيث جتده 

ينع���زل فت���رات 
طويلة ويتصرف 
أم���ام  بس���لبية 
اجلمي���ع من غير 
أن يدرك ما يفعله 
فهي بال شك مدمرة 
بالكامل ملتعاطيها، 
واملش���كلة أن هناك بعض املجتمعات ال 
تعتبرها من احملرم���ات وانها  ال أثر لها 
على اجلس���م. وقد تستعمل في األعراس 
واملناسبات حتى تعطي طاقة مثلها مثل 
مادة »القات« حيث يعتبرها البعض عادة 
اجتماعي���ة ال يوجد حترمي بتعاطيها وال 

تؤثر على الصحة.
وق���د قابلت بحكم عمل���ي في مج����ال 
معاجلة املخدرات الكثير والكثير من األسر 
التي تعاني من تصرفات وسلوك مدمن مادة 
»الكبتاغون« الذي يعيش بينهم والذي ال 
يعيها حتى انه قد يرتكب اكبر اجلرائم، كما 
أن أقراص »الكبتاغون« املوجودة وتباع بني 
مدمني هذه احلبوب الشيطاني�����ة تختلف 
عن األقراص املوجودة منذ مئ����ات السنني 
وكان له����ا مهمة صنعت من اجلها حتت 
إشراف طب����ي ومبقادير طبية ومع هذا 
كان لها األثر السلبي على متعاطيها حيث 
يقوم بصناعتها أشخاص خارج���ون عن 
4 3x القانون في أماكن ال تزيد مساحتها على 
 وليس���ت لديهم حتى معلومات بسيطة 
عن تصنيعها، فكما يقال يختلط »احلابل 
بالنابل« وال يعرفون أي مقاييس عالجية 
واألضرار الس���لبية التي تنتج عن هذه 
األقراص. واملعروف ع���ن هذه املادة انها 
س���ريعة في إتالف خاليا امل���خ والتأثير 
النفس���ي الناجت عن تعاطيها. وحسب ما 
أملك من معلومات فإن اغلب الدول املجاورة 
تصنع أقراص الكبتاغون لذلك يجد الطبيب 
املعالج وأسرة املدمن صعوبة في التعامل 
معه عالوة على املدة الطويلة التي يحتاجها 
ذلك املريض ومعاناته وأس���لوب حياته 
وإصابته بانفصام الشخصية تارة ودخوله 
في األوهام تارة أخرى باإلضافة إلى عدم 
اتزانه في اتخاذ ق���رار أو االعتماد عليه 
باملسؤولية واتخاذ القرارات ألنه يعيش 
دوامة ال أول لها وال آخر فمشكلة الكبتاغون 
حتتاج مواجهة من خالل املختصني ووضع 
حلول لها حتى ال تدم���ر متعاطيها ومن 

حوله.
وأح���ب أن ألفت نظ���ر اجلميع الى أن 
الكويت اآلن مستهدفة، لذا نريد فزعة على 
جميع املستويات احلكومية والشعبية وكل 
فرد على ارضنا احلبيبة، حفظ اهلل الكويت 
وأميرها وولي عهدها وشعبها وكل مقيم 

شريف على أرضها من كل مكروه.

أقراص الكبتي

جاسم الراشد العبود

إشارة
مفرح النومس

تكملة الخصخصة وقصة 
الملك والجنية

جوهر الحديث


