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وهو مثل كويتي قال عنه املرحوم الشيخ عبداهلل النوري 
إنه يعني ان املشكلة اكبر مما يتصورون! فبعد هزمية 1967 
امام اسرائيل وبداية الصحوة االسالمية تنامت حتى انفجرت 
في ايران عبر جمهوريتها االسالمية، وفي افغانستان على يد 
طالبان وش���ركائهم ثم مراحل التحوالت اجلديدة في الصراع 
العربي � االسرائيلي ودخول حزب اهلل على خط املقاومة ودعمه 
ل� »حماس« داخل فلس���طني املغتصبة، ومع س���قوط االحتاد 
السوڤييتي عن القطبية العاملية في مواجهة أميركا، بدأ التحالف 
االطلس���ي يتساءل: عمن »هو العدو اجلديد؟!« وجاء اجلواب 
من رئيسة الوزراء البريطانية السابقة مارغريت تاتشر: »ان 
العدو هو االس���الم«! )نقال عن الغارديان والنيويورك تاميز 
2002/3/1( وكان���ت قد ُجربت الورقة القومية في اذكاء الفتنة 
بني العرب وخطر الفرس ولكن س���رعان ما فشلت في اعقاب 
فش���ل حامي البوابة الشرقية للعرب � ما يسمي نفسه � هدام 
العراق، بل احرق هذه الورقة عندما متادى في غيه السترداد 
نصر موهوم فاعتدى على اش���قائه العرب عبر دولة الكويت 
وعبر مترده على التحالف الدولي، فاحترقت الورقة القومية 
متاما! ومع سقوط هذا البعث العربي العراقي وصعود التيار 
االسالمي مبدرستيه الشيعية والسنية في العراق حتى جتلى 
بالفعل »الهالل االس���المي« و»الوالء االسالمي«! فظهر اخلطر 
فكان البد من مواجهته بالسالح القدمي اجلديد بالورقة الطائفية 
لعلها تفرق بني املدرستني املتناميتني فتسد وتوقف النمو عنهما 
وتصاعدهما ضد املصالح االجنبي���ة، فخرجت التصريحات 
وجند لها املجندون بكل الوسائل والثقافات من خطر االرهاب 
والتطرف الس���ني ومن خطر تنامي الدور السياسي للشيعة 
في املنطقة: فاحلذر من الهالل الشيعي املتمدد واحلذر من ذبح 

الرقاب بالسكني السنية عبر الهوية الطائفية!
وما برز اليوم هو اليسير وما خفي اعظم وما هو قادم اخطر! 
فالقضية حقا هي اكبر من عصفور لندن وحماقات التكفير وما 
علين���ا اال ان نعتصم بحبل اهلل جميعا انه نعم املولى ونعم 

النصير وال حول وال قوة اال باهلل العلي العظيم.
a.alsalleh@yahoo.com

قمت بعرض والدتي، رحمها اهلل، على طبيب اسكتلندي 
خالل فترة دراس���تي في بريطانيا فصعق حني رأى كمية 
األدوية التي تأخذها وتنوعها بني أدوية للسكر والضغط 
والركبة والقلب والكوليس���ترول مبا يعادل ثماني حبات 
في املرة الواحدة مرتني في اليوم، فما كان منه إال أن ألقى 
كل ذلك في سلة املهمالت ووصف لها حبة واحدة تأخذها 
مرتني يوميا واستمرت على ذلك طيلة أشهر وهي ال تشكو 
من ش���يء كما أن حالتها لم تسؤ واس���تمرت على نفس 
االستقرار السابق. لكن طبيبها في الكويت لم يصرف لها 
نف���س الدواء حني انتهى رغم أنها طلبت منه ذلك، بل قال 
لها »احنا ش���يء واإلجنليز شيء آخر« ووصف لها نفس 

القائمة السابقة ذات الثماني حبات للمرة الواحدة.
طبعا هذه ليست احلالة األولى والسؤال الذي يثار هنا 
»ما الذي يختلف؟ وملاذا جند األطباء األجانب يلغون العالج 
الكويتي ويقللون كمية الدواء الذي يأخذه املريض ليعود 
مرضانا بأفضل حال؟« والذي يحير أكثر أن غالبية أطبائنا 
هم خريجو املعاهد واجلامعات األجنبية التي درس فيها 

أولئك األطباء األجانب.
أكاد أجزم بأن كثرة األدوية التي يتعاطاها املرضى في 
الكويت البد أن تكون لها تأثيرات متعارضة فتتولد تعقيدات 
أخرى تستوجب أخذ عالجات لها فتزداد القائمة التي يأخذها 
املريض. كما أنني فعال أرثي حلالة كبار السن بسبب كمية 
األدوية التي يأخذونها واشعر مبعاناتهم للتأكد من أنهم 
أخذوا جميع ما هو موصوف لهم. فهل لوزارة الصحة أن 
تسهل األمر على هؤالء األفراد مبنحهم كمية أقل من األدوية 
والتي ميكن أن تعالج أكثر من ش���كوى أو ألم خاصة أننا 
نسمع من بعض األطباء بأن دواء ما يفيد في عالج نوعني 
او أكثر من اآلالم او اخلل���ل. فهل يعرف األطباء األجانب 

شيئا يجهله أطباؤنا أم ان الطب عندهم غير؟
عل���ى وزارة الصحة أال تقف س���اكنة أمام هذا الوضع 
وأن تقيم املؤمترات التي تتناول األدوية وكيفية التقليل 
من آثارها الضارة خاص���ة ان كمية األدوية التي تصرف 
من مستش���فيات الوزارة هائلة وتكلف مبالغ طائلة ولو 
أضفنا ذلك لآلثار الس���لبية احملتملة على صحة املرضى 
خاصة من كبار السن ميكن ان ندرك ضرورة االلتفات الى 

هذه الناحية.
وهناك موضوع آخر أرجو من الوزارة إعارته اهتمامها 
وهو ضرورة ان تقوم الصيدليات احلكومية بطباعة اسم 
الدواء على العبوات او األكياس التي تصرف للمريض وكذلك 
كيفية االس���تعمال وعدم االكتفاء بالكتابة بخط اليد التي 
كثيرا ما تكون أشبه بالشخابيط وتصعب قراءاتها حتى 
من قبل خبير اخلطوط فيلجأ املريض إلخبار الطبيب بأنه 
يأخذ حبة حمراء وأخرى صفراء ليبقى الطبيب بدورة في 
حوسة ما بعدها حوسة فما هي احلبة الصفراء واي دواء 
ذلك الذي حبته حمراء وهكذا..، أما التعليمات الش���فوية 
الس���تخدام الدواء فغالبا ما يكون مصيرها النس���يان ثم 
اللخبطة في اخذ الدواء وما يعنيه ذلك من زيادة املعاناة 

وطول فترة األلم.
وسالمتكم وتعيشون.

mw514@hotmail.com

عبدالهادي الصالح

اللي في الفخ 
أكبر من العصفور!
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د.محمد القزويني

الطب عندهم وعندنا

رأي

أيها المسلمون »كبروا دماغكم« 

محمد هالل الخالدي

نظرات

بعد تعييني معلما في وزارة التربية 
كان الطالب يس���تثيرونني بكلمات أو 
سلوكيات غريبة، خاصة في السنوات 
األولى، وهو أمر مألوف في مدارس���نا 
حي���ث ان الطلب���ة في س���ن املراهقة 
يحاولون لفت األنظار أو إثبات شيء 
في رؤوسهم، كنت »أتنرفز« وأتضايق 
ألي كلمة بذيئة يطلقونها أو ألي حركة 
»بايخة« يفعلونها، في حني أنهم كانوا 
في قمة السعادة والفرح وهم يشاهدون 
معلمهم »متنرفز« ومعصب. مع مرور 
الوقت تعلمت أن أجتاهل تلك األشياء 
الصغيرة، وأذكر نفس���ي بأنني كنت 
أفعل فعلهم عندما كنت في سنهم وفي 
مكانهم، فكان التجاهل والتغاضي عن 
تلك السلوكيات البسيطة هو احلل األمثل 
لقطع الطريق على طالبي وعدم متكينهم 
من اس���تفزازي واستثارة غضبي، بل 
حتول األمر ش���يئا فش���يئا إلى عالقة 
احترام متبادل وتعلمت كيف أكسبهم 
كإخوة صغار وأصدقاء بدال من عالقة 
التضاد والشد والقسوة في الرد. علمتني 
مهنة التدريس الصبر وأن »أكبر دماغي« 

جتاه األمور الصغيرة.
> > >

كان لرسول اهلل ژ جار يهودي، أراد 
أن يؤذي الرسول فلم يجد سوى وضع 
القاذورات والشوك أمام باب منزله ژ 
ليال، وكان حريصا أشد احلرص على 
أن يفعل ذلك كل ليلة، وعندما أصيب 
باملرض والزم الفراش، فوجئ اليهودي 
برسولنا الكرمي ژ يطرق بابه ويريد 
زيارته واالطمئنان على صحته، فقال 
له اليهودي: وما أدراك أنني مريض يا 
محمد؟ فرد الرس���ول ژ: عادتك التي 

انقطعت. 
> > >

ال أعرف حقيقة ما هو حكم الشرع 
جتاه من يس���يء لإلس���الم أو يحرق 
املصح���ف أو يس���ب الرس���ول ژ أو 
الصحابة رضوان اهلل عليهم جميعا، 
أعلم أنهم مذنبون وأن حس���ابهم عند 
ربه���م، ولك���ن ال أع���رف إن كان على 
املس���لمني واجب الرد على كل مسيء 
أم ال، ما يهمني هو أن املس���لمني اليوم 
أصبحوا أش���به مبعلم حديث التعيني 
يستثار ويغضب وينفجر ألتفه األسباب. 
العالم اليوم تغير وباتت الدول محكومة 
بالدس���اتير والقوانني، وأعتقد أنه من 
غير احلكمة الرد بغضب على كل حادثة 
من قبل بعض املتطرفني أو احلمقى أو 
الباحثني عن الشهرة، فهذه »الغضبة« 
هي بالتحديد ما يبحث عنها أمثال هؤالء، 
فمن احلكمة جتاهل تلك الس���لوكيات 
الشاذة، وتفويت الفرصة على أصحابها 
بل ومقابلة إساءتهم بإحسان كما كان 
رسولنا الكرمي ژ يفعل مع إساءة جاره 
اليهودي الذي أسلم بسبب حسن أخالق 
الرسول ژ. أعتقد أن على املسلمني أن 
»يكبروا دماغهم« ويستغلوا كل إساءة 
لنشر سماحة اإلسالم وعظمته بدال من 
هذا الهيجان واالحتقان إذ ليس باإلمكان 
جلم ألس���نة كل الناس وال سلطان لنا 

على أفعالهم.
bodalal@hotmail.com 

)يأيها الناس إنا خلقناكم من 
ذكر وأنثى وجعلناكم ش���عوبا 
وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند 
اهلل أتقاكم إن اهلل عليم خبير- 

احلجرات: 13(.
يصنف بن���و آدم إلى صنفني 
»ذكر وأنثى«، هك���ذا عرفنا ماذا 
يعني اجلنس البشرى، أما اليوم 

فقد أصبح يعيش بيننا أشخاص ال ينتمون الى احد اجلنسني، 
حتى اصبحنا ال نعلم ماذا نطلق عليهم!

باألم���س القريب كنت أقوم بق���راءة البريد اإللكتروني 
اخلاص بي فوجدت رسالة عنوانها »خاص جدا« شد انتباهي 
العنوان ففتحت الرس���الة لقراءتها وملا وقعت عيني على 
سطورها ش���عرت من أول وهلة بان من قام بإرسالها من 
خارج الكويت وملا قرأت ما بها قمت على الفور بإلقاء نظرة 
على اسم املرس���ل وإذ به من أهل الديرة وأن كل ما سرده 
من أحداث وقعت في الكويت، وهنا اندهش���ت من وصول 

البعض إلى االنحالل األخالقي.
تتلخص القصة في أن املرسل شهد واقعة في أحد الشوارع 
بني فتاتني إحداهما كويتية واألخرى من الدول الصديقة، 
هذا ما كان يظنه شاهد العيان عن الواقعة من خالل احلديث 
أو مبعنى أصح »الصراخ« مع رجال الشرطة، املهم اقترب 
شاهد العيان من الواقعة لتهدئة املوضوع رغم أنه لم يكن 
يعلم سبب املش���كلة، فإذا به يطلب من رجال الشرطة أن 
يرأفوا بالفتاتني كما أوصى الرسول ژ »رفقا بالقوارير« وإذا 
برجل الشرطة يقول له: أي قوارير يا عمي )هاذول رياييل( 

فكانت هذه صدمة ما بعدها صدمة للشاهد العيان.
هذه الواقعة جتعلنا نوجه اسئلة إلى املجتمع واحلكومة 
ومجلس األمة وجمعيات النفع العام والقائمني على التربية 
عن تلك الكائن���ات الذين أصبحوا كاملرض املتفش���ي في 

مجتمعنا وال نعلم عقوبتهم عندنا؟!

لقد لعن الدين اإلسالمي هؤالء 
إلى يوم الدين، وإذا تطرقنا إلى 
القانون جند أن ما تقوم به تلك 
الكائنات مخالفني للقانون رقم 
36 لس����نه2007 بتعديل املادة 
198 من القانون رقم 16 لسنة 
1961 بإصدار قانون اجلزاء هو 
»فعل فاضح والتشبه باجلنس 
اآلخر«، ولكن السؤال هنا ما هي مدة العقوبة؟ وهل هي 
بسيطة أم غليظة؟ وبعد العقوبة ما هي طريقة معاجلة 
هذا املرض الذي أصبح بالء ووباء على مجتمعنا باسم 
املدني����ة؟ فعذرا لكل من رأى تل����ك املصيبة ولم يغيرها 
أو يقيمها، وعذرا لكل من ابتلي أحد أفراد أس����رته بذلك 
الداء والوباء، ولكن الس����ؤال أي����ن دور جلنة الظواهر 
السلبية عن وباء كهذا؟ وملاذا لم يتطرقوا لتلك املشكلة 
في اجتماعاتهم وعلينا ان نقدم دراسات تربوية وإعالمية 
ونفسية حللها، فباألمس كنا نسمع ونقرأ لبعض النواب 
الذين كانوا رافضني ملوضوع التجنيد، وها نحن نعرض 
عليهم مرض العصر وهو »اجلنس اآلخر« وما تندرج من 
مسميات كثيرة منه ولكي يقوموا بطرحها وإيجاد حلول 
لها أيضا، ومن بعض حلول تلك املش����كلة هو التجنيد 
الذي يرفضه البعض في مجلس����نا املوقر، كما لو أنهم 
يريدون أن يص����اب املجتمع ككل بذلك الداء والوباء مبا 

يسمى »اجلنس اآلخر«.
> > >

كلمة وما تنرد: إلى كل من ينادي باملادة 30 من دستور الكويت 
والتي تنص »احلرية الشخصية مكفولة« أذكرهم باملادة رقم 
)2( من الدستور الكويتي والتي تنص على أن: »دين الدولة 
اإلسالم والشريعة مصدر رئيسي للتشريع«، فهل اآلخر على 

خريطة الدين أو التشريع؟ واهلل من وراء القصد.
atach_hoty@hotmail.com

»مجلس على كيفك« هو الوصف احلقيقي الذي 
تطلقه احلكومة على مجلس األمة احلالي لكل من 
يسأل عن احلالة السياسية في البلد هذه األيام وعن 
الدور الرقابي والتشريعي الذي يقوم به املجلس، 
حيث إن مجلس على كيفك قام بتمرير امليزانية 
العامة للدولة مبليارات الدنانير والتصديق عليها 
دون أن يك���ون هناك تدقي���ق حقيقي للميزانية 
وبالرغ���م من وجود مالحظات كثيرة أش���ار لها 
ديوان احملاسبة، ومجلس على كيفك أقر قانون 
اخلصخصة دون أن تكون هناك أرضية صاحلة 
للخصخصة ودون استثناء أي قطاع من اخلصخصة 
ففي جميع الدول وحتى الرأسمالية هناك قطاع 
عام وقطاع خاص إال حكومتنا فقط هي من تريد 
بيع البلد ملن يدفع األكثر، ولألسف فإن املواطن 
هو املتضرر الوحيد في هذا القانون والذي صدر 
مبباركة من مجلس على كيفك وكذلك فإن مجلس 
على كيفك غفل كثيرا عن تردى اخلدمات الصحية 
واإلسكانية والتعليمية وغيرها من القضايا التي 
ته���م املواطن وقام هذا املجلس بإس���قاط قانون 

القروض والذي تسببت فيه احلكومة .
وكم���ا أن مجلس على كيف���ك أجهض قانون 
احلقوق املدنية واالجتماعية للبدون على الرغم 
من انه حتى العمال���ة الوافدة واملنزلية حاصلة 
على احلق���وق املدنية واإلنس���انية في بلدنا إال 
البدون وكلها ببركات هذا املجلس ومجلس على 
كيفك ق���ام بدور املدافع ع���ن احلكومة أكثر من 
احلكومة نفس���ها وكما أصبح الس���د املنيع أمام 
أي مساءلة نيابية وتفنن بعض أعضائه في قمع 
أي محاولة من أي نائب يحاول أن ميارس دورة 
الرقابي والدس���توري فلن جتد احلكومة أفضل 
من هذا املجلس والذي نتوقع له االس���تمرار إلى 
نهاية مدته ولو كان بوسع احلكومة التمديد له 
جلعلته مجلسا نيابيا دائما فهنيئا للحكومة على 

مجلس على كيفك.
Soud-2002@live.com

ال شك أن احلكومة نزعت فتيل أزمة لم يكن أحد يعلم 
مداها بقرار سحب جنسية املدعو الهارب ياسر احلبيب، 
كما انها متكنت من وق���ف تفاقم األزمة من خالل إقدامها 
على منع الندوات الطائفية وإعالنها متابعة التصريحات 
واملقاالت التي تتس���بب في إث���ارة املجتمع، إال ان ما كان 
ينقص احلكومة هو س���رعة التحرك جت���اه هذه امللفات 
احلساس���ة، والتي ميثل الوقت فيه���ا عامال مهما يتطلب 
عدم التأخر حتى ال يزداد التفاقم واالحتقان بني مختلف 

األطراف.
ورغم ان أهل الكويت جميعا اتفقوا على استنكار وإدانة 
التصريحات املسيئة التي أطلقها ذلك اخلاسر، إال ان البعض 
انساقوا وراء مشاعرهم وأطلقوا العنان لتصريحاتهم، مما 
تسبب في حدوث اإلثارة واالحتقان، وكان على اجلميع ان 
يتعاملوا بوعي وحكمة في هذه القضية، ألن ياسر احلبيب 
ال ميثل إال نفس���ه وقد تبرأت أسرته من أقواله وأفعاله، 

كما أدان الشيعة ما صدر عن ذلك السفيه.
أكثر ما يؤسف له ان هذه األحداث جاءت بعد ان استمعنا 
إلى خطاب صاحب الس���مو األمير الشيخ صباح األحمد 
في العشر األواخر من شهر رمضان املبارك، والتي حثنا 
فيها سموه على احلفاظ على ثوابتنا الوطنية والوقوف 
بح���زم في وج���ه كل من يحاول اإلس���اءة للوطن بإثارة 
النعرات الطائفية أو القبلية او الفئوية وبث روح الفرقة 

والتعصب.
وكان على كل مواطن ان يعي جيدا املعاني الس���امية 
لهذه الكلمات التي تعد منهاجا لترسيخ الوحدة الوطنية 
ونش���ر احملبة بني جميع أبناء الكوي���ت وتعزيز التآلف 

والتآزر فيما بينهم.
نحن مطالبون بأن تكون نظرتنا إلى األمور أكثر عقالنية، 
وأن نتعامل مع املواقف احلساسة بحكمة لنفوت الفرصة 
على من يس���تهدفون نش���ر اخلالف والفرقة بيننا وفق 
أجنداتهم اخلاصة وأهدافهم الدنيئة، كما ان العقالء واحلكماء 
مطالبون بأن يحسنوا توجيه الناس الى مكامن اخلطر، 
حتى يتجنبها اجلميع، والعمل على نشر ثقافة احترام الرأي 
اآلخ���ر والتحلي بأخالقنا التي عرف بها آباؤنا وأجدادنا، 

ولنضع مصلحة الكويت العليا نصب أعيننا.
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