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داء التعصب الديني الطائفي بالفعل كما وصفه 
مؤخرا رئيس مجلس األمة جاس���م اخلرافي بداء 
السرطان � نستجير باهلل تعالى � والكل يجمع على 
ان الوضع االقليمي ينذر بإشغالنا والعالم اإلسالمي 
بالتمزق واالحتراب الداخلي والشواهد من حولنا 
كثيرة، يبدو اننا مازلنا مقصرين في معاجلة أسباب 
هذا الداء الوبيل، وأرى على األخص ان هناك ثالث 
وزارات تتحمل بالدرجة األولى مس���ؤولية تنامي 
ظهور هذا التعصب ال���ذي يغذيه اجلهل وتغييب 
الرأي اآلخر مبسميات كثيرة مختلفة كالكفر والزندقة 
والفسوق، رغم ان الواقع اإلسالمي يشهد بأنه ذو 
مدارس فقهية وعقائدية عدة وليس بوسع أحد ان 
يلغي هذا الواقع، ولذلك البد من معايشته ومن حسن 
احلظ اننا في الكويت ال نعاني من 70 مدرسة دينية 
كبعض الدول، وإمنا هما مدرستان على األبرز ولذلك 
فمن املعيب ان تتقاعس وزارة األوقاف والشؤون 
اإلسالمية ووزارة اإلعالم ووزارة التربية عن القيام 
مبس���ؤولياتها الوطنية جتاه هذا الداء الذي طاملا 
حذر منه ربان البالد صاحب السمو األمير الشيخ 
صب���اح األحمد، بل ومن املؤس���ف ايضا ان يكون 
لهذه املؤسسات الرسمية دور في إشعال هذه الفنت 
وتكريس العصبية الفئوية وتغييب الرأي الديني 
اآلخر مما يشجع على تنامي الشبهات واملغالطات 
والتكفريات، فمن غير املعقول ان يسخر مرفق من 
مراف���ق الدولة لهذا ال���رأي ويجلب له من اخلارج 
أساتذته وتفس���ح املجال لقاعات الندوات وتفتح 
استديوهات البث اإلذاعي والتلفزيوني لهذا الرأي 
ويتم في املقابل إبعاد الرأي اآلخر ويتم انتهاج دس 
اللمز والهمز، بل التسفيه والتكفير كما هو منهاج 
تربية اجليل اجلديد ولذا ال عجب ان تأتي أس���ئلة 
االمتحانات الدينية بهذا األسلوب فهي تلتزم مبا جاء 
في املنهج األساس���ي الذي يشكل بؤرة لهذا املرض 

الوبيل والشواهد والدالئل مثبتة ملن أراد.

عند آخر زيارة لي الحد املستش���فيات عانيت 
مم���ا يعاني منه الكثير من أبناء الوطن من س���وء 
خدمة، فتذكرت كادر األطباء وإضرابهم وذلك عندما 
أقاموا الدنيا ولم يقعدوها في سبيل إقرار كادرهم، 
ومهما تكن قيمته فليس هذا املهم، أنا أقول »عليهم 
بالعافية«، واعتقد في قرارة نفسي ان فلوس الدنيا 
كلها ال توفيهم حقهم كونهم يخففون من آالم الناس 
ويعاجلونهم ويعملون الكثير في سبيل رفع املعاناة 

عن البشر.
لذل���ك لو س���ألت أي طبيب وف���ي أي موقع او 
اختصاص عن همومه وعن مدى توافر اإلمكانات 
التي تعني وتس���اعد الطبيب ف���ي عالج وتخفيف 
املعاناة عن املرضى أو ف���ي امتام املهام على أكمل 
وجه بشكل عام فإنك ستالحظ ان الطبيب سيبدأ 
احلديث ولن ينتهي، وسيقول: ينقصنا كذا.. وكذا 
واننا ال نس���تطيع ان نؤدي عملنا على أكمل وجه 
لوجود معوقات وان األجهزة غير مالئمة والنظام 
اآلل���ي متخلف واملراكز الصحية ال تتالءم وال تفي 
بالغرض، وأمور كثيرة ال أستطيع حصرها، وكنت 
أمتنى لو كان األطباء قد ضّمنوا إضرابهم »الشهير« 
هذه األسباب اإلنسانية وذلك »ألن وظيفتهم إنسانية« 
وليس لزيادة رواتبهم فقط حيث انهم اجتمعوا ألول 

مرة على كلمة واحدة أال وهي »الفلوس«!
وعدا ذلك ال تسمع إال شكوى من هنا ومطالبة 
خجولة من هناك واخيرا يقولون »احنا سوينا اللي 
علينا وبلغنا املس���ؤولني بالوزارة ورفعنا تقارير 
واش���تبون نس���وي بعد اكثر؟«.. كالم جميل جدا 
ولكن عندما كانت املسألة تتعلق ب� »فلوسكم« لم 
تكتفوا بالتقارير أو الش���كاوى ولم تقولوا »واهلل 
احنا بلغنا املسؤولني بالوزارة وسوينا اللي علينا 
ورفعنا تقرير..« وكالم »فاضي«، بل حرصتم كل 
احلرص وسخرمت طاقاتكم وأوصلتم صوتكم ولم 
نسمع منكم كلمة واحدة أثناء اإلضراب تتحدث عن 
معاناة املرضى، أقول لكم »خافوا اهلل« يا من يفترض 
فيكم الرحمة واإلنس���انية أكثر من اآلخرين، وكما 
ذكرت س���ابقا فان أموال الدنيا من وجهة نظري ال 
توفيكم حقكم ولو كان األمر بيدي لضاعفت رواتبكم 
ولكن يجب هنا االعتراف بأن ما حدث »بدون مكابرة 
أو مزايدات« يدل على ان البعض منكم لم يكونوا 
صادقني في مطالبتهم برفع املعاناة عن الناس كما 
تزعمون باألجهزة واألجهزة املس���اعدة أو نوعية 

األدوية أو حجم املراكز الصحية.. أو.. الخ.
والدلي���ل على ذل���ك انكم عندم���ا كنتم جادين 
و»صادقني« في املطالبة اجتمعتم ووحدمت كلمتكم 
وصفوفكم وشغلتم الدنيا والرأي العام ومت لكم ما 

فيه مصلحتكم املادية فقط ال غير.
وفي النهاية ال يسعني إال ان أقول: مبروك عليكم 
الكادر و»البيزات« واعذروني ولو انها جاءت متأخرة 
»شوي« وال تنس���وا ان ترفعوا تقاريركم للوزارة 
بالنواقص واملعوقات ألنه بصراحة وكما تالحظون 

»أهم شي« تقاريركم!
وبيض اهلل وجوهكم.

Salah.alelaj@gmail.com

المشكلة في 3 وزارات
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منذ زمن ونحن 
نردد مقولة »الرسوب 
العالم«  ليس نهاية 
وان اإلنسان ال يشعر 
النجاح إال  بقيم���ة 
عندما يع���ي معنى 
أيام  الفش���ل، ومنذ 
ظهرت نتائج طلبة 

املدارس بعد امتحانات نهاية السنة، 
لتحدد من هو الناجح، ومن هو الراسب، 
ومن له احلق في دخول الدور الثاني 
للمادة أو املواد التي رسب فيها، وهنا 
في هذا املقال نبارك للناجحني ونتمنى 
لهم التوفيق دائما، ونشد على أيدي 
الذين لم يتمكنوا من احلصول على 

النتيجة التي يرغبون فيها.
ولي كلمة أقولها في هذه املناسبة: 
ان الرسوب ال يعني االستسالم للفشل، 
فهناك الكثير ممن كتب لهم أن يعيدوا 
سنة دراسية أو أكثر، ألسباب كثيرة 
ليس لها دخل في مستوى ذكاء الطالب، 
فقد تكون هناك أس���باب نفسية أو 
اجتماعية أو صحية وراء ذلك، إضافة 
الى ذلك طبيعة الدراس���ة في الوطن 
التلقني  العربي، حيث تتبع أسلوب 
واحلف���ظ، وليس التعلي���م والفهم، 
والنجاح في االختبارات يعتمد على 
مقدرة الطالب على حفظ الدروس وما 
يتلقاه م���ن معلومات، وهناك طالب 
نسبة احلفظ عندهم ضعيفة، وحتى 
يتم توصيل املعلومة لعقولهم، البد 
من طريقة التحليل واالستنباط للفهم، 
وهذا ما عرفناه س���ابقا عن العلماء 
واملفكرين الذي���ن كانوا يعانون من 
الفشل في الدراسة، ولكنهم خرجوا 
مب���ا هو أفضل مما كان���وا يتلقونه، 
وكانوا هم من أحدث���وا التغيير في 

العالم كله.

م���ن خالل  وأنا 
كتابت���ي ه���ذه، ال 
أشجع على الرسوب، 
ولكنني أيضا ال أثبّط 
م���ن عزمي���ة الذين 
خذلوا من نتائجهم، 
النج���اح  ب���ني  ألن 
والرس���وب خطوة 
واحدة فقط، هي »اإلصرار«، فعندما 
يضع اإلنسان هدفا بني عينيه، ويصر 
على تخطي العقبة، فإن اهلل سيعينه 
وسيبدل عسره إلى اليسر، وعلى كل 
أسرة فوجئت بنتيجة ابنها أو ابنتها 
في املدرس���ة، أن تهون األمر عليه، 
وتعزز فيه الثقة، وتتبع معه أسلوب 
الترهيب من نتيجة الفشل الدراسي 
والذي يحدد معه مس���تقبله املهني 
واألسري، وأيضا أسلوب الترغيب في 
النجاح وإثبات الذات، وترك أسلوب 
القاسي، والتقليل  الضرب والعقاب 
من ش���أنه، والس���خرية من ذكائه، 
واالس���تهزاء من نتيجته، فكل أسرة 
مسؤولة عن بناء كل فرد فيها، وهو 
أوال وأخيرا جزء مهم وعزيز عليها.

والفشل والرس���وب في املدرسة 
أو ف���ي أي مجال من مجاالت احلياة 
أمر وارد، والواق���ع يقول: ليس كل 
طلبة العالم ناجحني وليسوا جميعا 
راسبني.. واحلياة أيها الكرماء.. كلها 

مدرسة ونحن فيها متعلمون.
رسالة أوجهها لكل طالب راسب: 
ارفع يدك وقل.. لست أول الراسبني 
وال آخرهم، ورسوبي ال يعني فشلي 
في احلياة، لكنني أعد نفس���ي قبل 
أن أعدكم بأنني س���أعيد بناء ذاتي، 
وس���يكون بإذن اهلل تعالى النجاح 

حليفي. »وغدا.. سيكون األجمل«.
Falcom6yeb@yahoo.com

استياء وتذمر وغنب وكراهية، كلمات مألت النفوس 
وأعمت األبصار وأدمت الفؤاد لدى الفرد الكويتي بسبب 
التناحر البغيض الذي بتنا نراه بني بعض أفراد طوائف 
املجتمع بعد ان وجد من ال يريد اخلير لهذا البلد ارضا 
خصبة لزرع بذور الفتنة وض���رب الوحدة الوطنية 
من خالل اشاعة مفاهيم وثوابت ال ينبغي تداولها او 
مناقشتها امام الرأي العام بهذه السطحية املجردة وبهذا 
األسلوب املباشر، وذلك ألسباب عديدة لعل أبرزها عدم 
تقبل فكر الفرد البسيط لهذه األشياء والتي من شأنها 
ان حتزبه لرأي ضد رأي آخر، وهذا ما نالحظه اليوم 
من ظاهرة الفزعة القبلية والتحيز للمذهبية واالعتزاز 
بعرق ما أو االفتخار بنس���ب معني، في مشهد ال يخلو 
من مناداة إلذكاء اجلاهلية األولى والشواهد األخيرة 
خير دليل على ذلك ومن يظن العكس فهو واه ألن ذلك 
يبدو جليا وبدأت هذه األمور تنخر كيان وأساس الدولة 
على مرأى ومسمع السلطة لألسف، والتي تصر على 
لعب دور املش���اهد ال أكثر، لتساهم هذه السلبية في 
والدة تكتالت عنصرية تدافع عن اجندتها ومفاهيمها، 
محاولة في بعض األحيان فرض هذه املعتقدات على 
األطراف األخرى بشكل اس���تفزازي لتخلق نوعا من 
العدائية الس���البة لديهم، ولتصبح مفاهيم التعددية 
والش���مولية مجرد كلمات وغايات يصعب منالها في 

ظل هذا الوضع السيئ الذي آلت إليه األمور.
وأستذكر في هذا اجلانب موقفا ملؤسس محطة »سي 
ان ان« االخبارية تورنر عندما سئل عن سبب تبنيه 
جميع األعراق على شاش���ته لك���ون املقدمني آنذاك لم 
يكونوا من العرق األبيض فقط، فأجاب بثقة: اذا كان 
شعبي متعدد األلوان فكيف ال أعكس واقعي كما هو.
T-alHaifi@hotmail.com

الكبتي من اكبر االخطار اجلديدة املدمرة 
والداخلية بقوة م���ع انها موجودة منذ زمن 
ولكنها اآلن موجودة مبواصفات تفوق مادة 
الهيروين. ولم يأت حتليلي هذا اال بعد دراسة 
ومقابالت كثيرة مع حاالت ادمان الكبتي وأرى 
انه اذا لم تتخذ اجراءات على درجة عالية من 
املكافحة للعمل على صدها بكل الطرق، فإن 
آثار تدميرها كما أس���لفت ستكون اكبر من 

جمي���ع االعراض التي تواجه مدمن الهيروي���ن كما انها تؤثر على خاليا 
امل���خ تدريجيا حتى يصل الى اتالفه���ا بالكامل كما ان من يتعاطون هذه 
االقراص باآلالف وهم موجودون في مركز عالج االدمان والطب النفسي 

واعمارهم من 15 الى 50 سنة وهم من املتعاطني.
والكبتاغون )الكبتي( كما تس���مى هي من احلبوب املنش���طة ذهنيا 
انتش���رت بشكل كبير بني املراهقني وفئة طالب املدارس الن املشجع على 
تعاط���ي هذه احلب���وب املدمرة هو أنها تعطي تركيزا اكثر في الدراس���ة 
يستمر ما يقارب يومني او ثالثة ايام فيزين للمتعاطني انها تقوي احلالة 
الذهنية للطلبة وترفع من درجة التركيز، هي بالفعل منشط قوي ذهنيا 
لكنه يتعارض مع فطرة االنس���ان. كما جند ان االخوة في ادارة مكافحة 

املخدرات يضبطون كميات مهربة رهيبة باالطنان.
من ناحية اخرى وضمن دراسة شملت 150 شخصا من متعاطي اقراص 
)الكبتاغون( وجد نحو 40% منهم اجتهوا الى تعاطي هذه احلبوب بسبب 
ما يش���اع عن قدرتها على حتسني االداء اجلنسي والزيادة في عدد مرات 
املمارسة اجلنسية ولكن التحليل والدراس���ات الطبية تقول انها تؤدي 
الى مضاعفات طبية وضعف في امتام العالقة اجلنس���ية ولالسف طلبة 
من اجلنسني في املعاهد واملدارس الثانوية واجلامعات انتشر بينهم هذا 
املفهوم من أنها تس���اعد على التركيز الدراسي والذهني وتعطي نشاطا 
كبيرا فمنهم من يتأثر من هذا الباب الشيطاني ومن ثم يجد الطلبة انفسهم 
في دائرة االدمان واملش���كلة انهم ال يعون خطورة هذه املادة على العقل 
وتدميره. كما يعاني متعاطو الكبتي من هلوسة سمعية وهلوسة بصرية 
وشكوك في اعز االقارب والزوجة واالبناء وتصاحبها اوهام مستمرة كما 
تتداخل تصرفاتهم بشكل الفت للنظر، كما جتدهم يضحكون بدون سبب 
او يحزنون بدون سبب، كما ان كثيرا من التصرفات اجلنونية والسلوكيات 
اخلاطئة تقود متعاطيها الى ارتكاب جرائم كما ان تأثيرها النفسي عليه 
يبدو واضحا، فقد جتده ينعزل لفترات طويلة ويتصرف بس���لبية امام 
اجلميع من غير ان يدرك ما يفعله، فهي بال شك مدمرة بالكامل ملتعاطيها. 
واملشكلة ان هناك بعض املجتمعات ال تعتبرها من احملرمات وال اثر لها 
على اجلس���م وقد تستعمل في االعراس واملناس���بات حتى تعطي طاقة 
مثلها مثل مادة »القات« حيث يعتبرونها عادة اجتماعية ال يوجد حترمي 

بتعاطيها وال تؤثر على الصحة. وقد قابلت 
بحكم عملي في مجال معاجلة املخدرات الكثير 
والكثير من االس���ر التي تعاني من تصرفات 
وس���لوك مدمن مادة الكبتاغون الذي يعيش 
بينهم، اضاف���ة للتصرفات اجلنونية التي ال 
يعيها مدمن الكبتاغون والذي قد يرتكب كبرى 
اجلرائم، كما ان اقراص »الكبتاغون« املوجودة 
والتي تباع بني مدمني هذه احلبوب الشيطانية 
تختلف عن اقراص »الكبتاغون« والتي صنعت قبل مئات السنني وكانت 
لها مهمة صنعت من اجلها وكانت حتت اشراف طبي واملواد مبقادير طبية 
ومع هذا كان لها اثر سلبي على متعاطيها، اما عما يصنع حاليا من هذه 
االقراص فإنه يختلف متاما من ناحية التصنيع واملصانع املعدة بتقنية 
عالية مصحوبة بدرجة عالية من التركيز باملقادير واجلودة واملختصني 
على عملها بالصورة العلمية الدقيقة وحتت رقابة الدول االجنبية التي 
تصنع هذه امل���ادة. اما عن املصانع او الدول املصنعة ملادة )الكبتاغون( 
فهي اجتهادات من اشخاص خارجني عن القانون ويصنعونها في اماكن 
ال تزيد مساحتها عن 12مترا مربعا واملصنعون لهذه االقراص ليس لديهم 
حتى ابسط املعلومات عن تصنيع مادة »الكبتاغون« فكما يقال: يختلط 
احلابل بالنابل، وال تعرف اي مقاييس عالجية، واالضرار السلبية التي 
تنتج عن هذه االقراص، واملعروف عن هذه املادة انها س���ريعة في اتالف 
خاليا املخ والتأثير النفس���ي الناجت عن تعاطيها. وحس���ب ما املك من 
معلومات، فإن اغلب الدول املجاورة تصنع اقراص الكبتاغون لذلك يجد 
الطبيب املعالج صعوبة من اسرة املدمن في التعامل معه عالوة على املدة 
الطويلة التي يحتاجها ذلك املريض الذي اراه اصعب من مادة الهيروين 
ومعاناته واس���لوب حياته واصابته بانفصام الشخصية تارة ودخوله 
في االوهام تارة اخرى باالضافة الى االضرار التي ذكرتها في البداية من 
هلوسة سمعية وبصرية وشكوك، وعدم اتزانه في اتخاذ قرار وال ميكن 
االعتماد عليه ألنه يعيش دوامة ال اول لها وال آخر فمش���كلة الكبتاغون 
حتتاج مواجهة من خالل املختصني ووضع حلول حتى ال تدمر متعاطيها 
وتدمر من حوله فهي مشكلة جديدة لتدمير الشباب وان كانت موجودة كما 
ذكرت ولكن ليس بالصورة التي نراها اآلن وال حتى االضرار املصاحبة لها 
النها في السابق تصنع ويراعى فيها اجلانب السلبي ومن قبل مختصني 
بالتصنيع وعلى مس���توى دول، وليس املصانع املنتشرة حاليا وبدون 

خبرة، فقط املهم العائد املادي.
وأحب ان ألفت نظر اجلميع الى ان الكويت اآلن مس���تهدفة لذا فنحن 
بحاجة الى فزعة على جميع املس���تويات احلكومية والشعبية وكل فرد 
على ارضنا احلبيبة الكويت حفظها اهلل واميرها وولي عهدها وش���عبها 

وكل مقيم شريف من كل مكروه.

.. »والراسب يرفع إيده«!

أنوار عبدالرحمن

فالكم طيب

آفة المخدرات 
وتدمير الشباب

جاسم راشد العبود

رأي

فائض الدخل 
والكهرباء

عبدالوهاب عبداللطيف السنان

ومضة

من املع���روف ان الكويت 
متتل���ك فائض���ا عالي���ا في 
امليزانية مما دعا الكثير الى 
املناداة بتوزيع هذا الفائض 
على املواطنني في سد الديون 
وغيره من االمور التي ال تعود 
بالنفع على الدولة واملواطن 
بصفة عامة، ولكن هذا العمل 
رمب���ا يقدم الفائدة لنس���بة 
محدودة من املواطنني دون 
النظر ال���ى املصلحة العامة 
التي تهم كل مواطن يحيا على 

ارض الوطن.
وللعلم لو ل���م يكن لدى 
الدولة مخزون وفائض من 
دخلها القومي لكان احلال مثل 
بعض الدول االفريقية الفقيرة 
الت���ي تعتمد في دخلها على 
تصدير املوز وبعض منتجات 
الفاكهة، وهذا الوضع ال يرضاه 
عاقل بحال من االحوال اال من 
قدم مصلحته الشخصية على 
مصال���ح اآلخرين حتى وان 

كانوا ابناءه واحفاده.
ولو سأل العاقل نفسه ملن 
الفائض؟! لكانت  يكون هذا 
االجابة انه لولده وولد ولده 
التي ستأتي  ولتلك االجيال 
كما جئن���ا نح���ن ووجدنا 
االجيال السابقة تركت لنا من 
اخلير ال���ذي كان في ايديهم 
ولم يستأثروا ألنفسهم به، 
فكذلك كان حقا علينا ان ننظر 
لالجيال املقبل���ة ونفكر في 
امرهم ونهتم بشأنهم، كما ان 
الوضع الراهن جيد ان لم يكن 
ممتازا فاحلال افضل بكثير 
اذا ما قورن بالدول االخرى 
الفقيرة او حتى الدول املجاورة 
)دول اخللي���ج( فالكوي���ت 
تعتبر من افضل هذه الدول 
من حيث املستوى املعيشي 
للفرد واالسرة، ولكننا نتمنى 
ان يتم ص���رف جزء من هذا 
الفائض لكي ال نؤرق املواطن 
وخصوصا في فصل الصيف 
املهلك حتى ينع���م املواطن 
التكيي���ف بعد جهد  بنعمة 
العمل وبالطبع هذا دور الدولة 

وليس دور املواطن.
دخل���ت ع���زاء ف���ي احد 
االيام املاضية ولسوء احلظ 
ان الكهرب���اء كانت منقطعة 
متاما ف���كان اهل املتوفى في 
حيرة شديدة من امرهم وكان 
احلضور اشد منهم حيرة هل 
يواسون اهل امليت بفقيدهم ام 
ينشغلون بانقطاع الكهرباء 
الذي جعل كل واحد منهم عرقه 
يسيل من احلر! واهلل حرام 

عليكم.
A.alsenan@windowslive.com

فلوس الدكاترة..!

صالح العالج

إلى من يهمه األمر

فكرة وطن

طالل الهيفي

السموحة


