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سلطان إبراهيم الخلف

في مسألة 
داعش

تناولت وسائل اإلعالم 
تنظيم داعش كما لو أنه 

يشكل خطرا عظيما على 
املنطقة العربية وجعلت 
منه بعبعا يهدد كيانات 

دولها وهو تهويل إعالمي 
ال يتماشى مع حجم 

وإمكانات هذا التنظيم 
الذي يعاني من عزلة 

دولية وشعبية ومن رفض 
لتصرفاته التي ال يقرها 
ديننا احلنيف وهو بذلك 
يسيء إلى نفسه قبل أن 

يسيء إلى اإلسالم. 
ومع ذلك، فإن نظام 

البعث الطائفي في سورية 
يستغل وجود التنظيم 

محاوال اقناع العالم – دون 
جدوى - بأنه يحارب 

اإلرهاب مع أنه ميارس 
اإلرهاب ضد املدنيني العزل 

في قصف مدن وقرى 
سورية اآلمنة بالبراميل 

املتفجرة واملدفعية الثقيلة 
وسالح الطيران، كما 

يحاول رئيس الوزراء 
العراقي السابق نوري 

املالكي العودة إلى رئاسة 
الوزارة من باب مواجهة 
إرهاب داعش وتهديدها 

باحتالل العاصمة العراقية 
بغداد رغم فشله في 

الدورتني السابقتني في 
حتقيق اجنازات ملموسة 

في صالح الشعب العراقي 
بطوائفه وأعراقه املختلفة 

ورغم متلمل التيارات 
السياسية حتى الشيعية 

منها من سياسته الطائفية 
التي تهدد بحرب أهلية 

متزق العراق. 
ومنذ وقت قريب طلب 

الرئيس أوباما من 
الكونغرس تخصيص 

مبلغ نصف مليار دوالر 
لدعم الفصائل املعتدلة 

من الثوار السوريني وقد 
يكون هذا دليل على أنه 
رمبا اكتشف للتو فشل 

سياسته في سورية عندما 
رفض دعم املعارضة 

املعتدلة بالسالح منذ بداية 
الثورة حيث ساعد ذلك في 

ظهور مقاتلني متطرفني 
من أمثال داعش ولعل ذلك 

من إيجابيات داعش التي 
قد تدفع بالرئيس األميركي 

هذه املرة النتهاج سياسة 
واقعية جتاه نظام البعث 
الطائفي في سورية الذي 
أصبح مصدرا لإلرهاب 
والشقاق الطائفي لدول 

املنطقة بعد أن حول 
األرض السورية إلى ساحة 

لصراع طائفي وإقليمي.
>>>

السفير األميركي السابق 
في سورية روبرت فورد 
اعترف بعد تركه ملنصبه 

بأنه ال يستطيع أن يستمر 
في الدفاع عن سياسة 

أوباما الفاشلة في سورية، 
وحسب استطالعات الرأي 

األميركية األخيرة فإن 
أوباما يعتبر أسوأ رئيس 

للواليات املتحدة منذ 
احلرب العاملية الثانية بينما 

يعتبر الرئيس رونالد 
ريغان هو أفضل الرؤساء

>>>
اختطاف الفتى الفلسطيني 

محمد أبو خضير وقتله 
ثم حرقه على أيدي 

املستوطنني الصهاينة هو 
نتيجة لتسامح السلطات 

الصهيونية مع التصرفات 
الوحشية للمستوطنني 

الصهاينة التي ال يحكمها 
قانون جتاه الفلسطينيني 
وال ميكن تبرير اجلرمية 

على أنها انتقام ملقتل 
الفتيان اإلسرائيليني الثالثة 

فإسرائيل دولة عنصرية 
ومتارس سياسة عنصرية 
ممنهجة تقوم على تكريس 

ثقافة الكراهية والعداء 
لدى املستوطنني ضد 

الفلسطينيني والعرب منذ 
احتالل فلسطني وحتى 

هذه اللحظة. 

nasser@behbehani.info

khaled-news@hotmail.com

فكرة

د.ناصر بهبهاني 

خالد العرافة 

يوجب علينا اليوم تغليب مفهوم 
الدولة على مفهوم العقلية الفردية، 

فرغم مرور سنوات طويلة على 
دستورية الدولة ونظامها املدني، 

إال أن بعض األفراد ال يزالون 
يعتقدون أن الدميوقراطية تعني 

مشاركة »الفئوية« في وسائل 
احلكم. وألن الدولة استخدمت في 
السابق األعراف والقيم االجتماعية 

في التعامل، فقد أدى ذلك إلى 
استسهال التجاوز على القوانني من 

قبل بعض الذين فهموا املعارضة 
على أنها تشريع قوانني موازية 

لقوانني الدولة من قبل األفراد، وإن 
كانت هذه القوانني شفوية وليست 

مكتوبة.
النظام السياسي عندنا في الكويت 
ظل ممسكا بأعصابه لفترة طويلة 

جتاه هذه التجاوزات، واعتبرها 
ضمن أسس الدميوقراطية، ما جعل 

احلريات في الكويت في مراتب 
متقدمة عامليا، وكان من املفترض 
بهؤالء املتجاوزين أن يأخذوا هذا 

التساهل بعني االعتبار على أنه من 
دواعي احلرية وتقبل الرأي اآلخر، 
لكن اتساع دائرة هذا االعتقاد أدى 

إلى وجود وسائل للتعبير حتت 
مظالت غير دستورية، فلم يقنع 

هؤالء بقبة البرملان كوسيلة للتعبير 
رغم انهم كانوا نوابا فيها، وال 

بوسائل اإلعالم غير الرسمية والتي 
كانوا أيضا كتابا فيها، فاختاروا 
سبال غير قانونية مثل الشارع 
ليعبروا عن آرائهم ومطالباتهم.

هذا اخلروج غير املبرر أدى إلى 
خلخلة الكيان املؤسساتي، وأوجد 

جيال لن يؤمن في املستقبل بإرادة 
الدولة، مما يشكل خطرا على 

مستقبل الدميوقراطية في الكويت. 
واملطلوب اليوم أن ندرك ضرورة 

متاسكنا كنتيجة حتمية لعدم انهيار 
جدار الوحدة الوطنية أوال، وثانيا 
كيال تتسرب إلينا الصراعات التي 

تدور إقليميا.
لو تتبعنا خط االحتجاجات خارج 

النظم املؤسساتية لوجدناه في 
تصاعد، فمن ساحة اإلرادة إلى 

الديوانيات إلى الشارع فاملواجهات 
مع رجال األمن وحتديهم، مسافات 

من التحدي الذي إن لم توجد له 
الدولة حدا حاسما فسوف يؤدي 
إلى هشاشة السور الوطني، وما 
يحيط بنا في دول اجلوار، مثال 
يجب أن ننظر إليه بجدية أكثر.

أصبح تسريح املواطن من عمله في 
القطاع اخلاص سمة تتباهى بها بعض 

الشركات والدليل على ذلك تضخم 
اعداد املسرحني من ابناء الوطن في ظل 
الصمت احلكومي غير املقنع بحجة ان 
ليست لديهم سلطة احملاسبة على هذا 

القطاع.
احلكومة من خالل حلولها الترقيعية 

وعدم ايجاد حل ينصف املسرحني منذ 
2009 وحتى اآلن ساهمت بل شك في 
تفاقم املشكلة وشجعت بعض شركات 
اخلاص على انهاء مستقبل العديد من 

الكويتيني من خالل تسريحهم من 
اعمالهم واالكتفاء بحل ترقيعي رضي 

به املسرحون بسبب عدم وجود مصدر 
دخل لهم ولذويهم يؤمن لهم رزقهم 

دون أي حلول تذكر من قبل احلكومة 
واملجلس وذلك النعدام القوانني التي 

تضمن حق الكويتي العامل في القطاع 
اخلاص.

لذلك عدم اهتمام احلكومة بهذه 
القضية ساهم بشكل مباشر في ظهور 

فئة من املسرحني اجلدد حيث يقدر 
اعدادهم باملئات ممن يعملن في وظائف 

مشرفات تغذية بسبب الغاء املشروع 
اخلاص بالوجبات املدرسية للطلبة ثم 
يقفن امام بوابة هيكلة القوى العاملة 

بجانب اخوانهم املسرحني القدماء.
الوضع تضخم واالعداد كل يوم 

عن يوم تتزايد، واملسرحون أصبح 
مستقبلهم مجهوال في ظل الصمت 

احلكومي وغياب مبدأ الثواب والعقاب 
خاصة ان االسر ستنهار واملالحقات 

القانونية ازدادت والسبب في ذلك 
انعدام مصدر الدخل لهؤالء املسرحني 

الذين كانوا يتقاضون رواتب تصل 
الى 800 دينار ولكن مع االسف بعد 
تسريحهم لن يتبقى اال ربع راتبهم، 

لذلك بعد دخول قانون البطالة.
تعاطفت كثيرا مع املوظفات اللواتي 

اعتصمن ودخلن وزارة التربية 
احتجاجا على قرار فصلهن حيث انه 

بوجهة نظري املسؤولية كاملة تقع 
على دعم العمالة النه هو الذي قام 

بتوظيفهن عبر تلك الشركات وجعل 
مصيرهن مصير اخوانهم املسرحني 

ولكن هناك الكثير منهن عليهن 
التزامات حيث ان الراتب االساسي 

200 دينار ومبوجب القرار سيتم 
صرف 60% فقط وهو بحد ذاته لن يفي 
بااللتزامات االسرية، لذلك على احلكومة 

ان تتوقف عن حلولها الترقيعية التي 
ساهمت في تشجيع تسريح الكويتيني 

وان تضرب بيد من حديد وتوقف 
املناقصات عن الشركات التي تستغني 

عن املواطن وتفعيل نسبة العمالة 
الوطنية في الشركات اخلاصة النصاف 

املوظف الذي اصبح مستقبل العديد 
منهم بني قوسني وأدنى.

كما امتنى من مجلس األمة ان يعقد 
جلسة خاصة وعاجلة يقر من خاللها 

التعديالت اخلاصة باملسرحني قبل 
فوات األوان الن كل ما يحتاجه الكويتي 

في القطاع اخلاص االستقرار، ومنا 
الى سمو رئيس مجلس الوزراء خاصة 
انني سبق ان طالبت سموك وأكررها 

مرة أخرى االمر يحتاج الى قرار 
وسموك من متلك القرار فال تبخل على 

ابنائك في هذا الشهر الفضيل، الناس 
اليريدون بدال ماليا ترقيعيا وإمنا 

يريدون وظيفة واستقرارا يضمن لهم 
دخال بشكل مستمر. 

أوان اجلد

معاناة موظفات 
التغذية

نوافذ

إطاللة

امليثامفيتامني ذلك ما يطلق عليه في علوم الطب 
أما في علوم الدنيا فنجد البعض يطلقون عليه 

كريستاال وآخرين يسمونه شبوا ومنهم ما يقولون 
عنه اآليس وجميع تلك املسميات هي ملسمى واحد 

مخدرات.
ذلك املخدر الذي نحن بصدد عنه اليوم ونقوم 
بتسليط الضوء عليه من خالل مقالتنا هو نوع 

من أنواع ليست فقط مخدرات بل هو طريق من 
طرق املوت السريع حتت مظلة »اإلدمان السريع«، 
نعم هذا هو امليثامفيتامني ذلك املخدر الذي أصبح 
في تلك اآلونة منتشرا بشكل غريب وعلى نطاق 

واسع لفئة الشباب والسبب الرئيسي لإلقبال 
عليه أنه يباع بثمن بخس في مقدرة كل من الغني 

والفقير بأن يقوموا بشرائه ذلك بالنسبة للثمن، 
أما العامل البدني الذي يجعل مدمنيه يرغبون في 

تعاطيه بشراهة فإنه يعطي لهم قوة مفرطة في 
جميع حواسهم وملذاتهم بل جند الكثير من الطلبة 

يقومون بتناوله أثناء االمتحانات والسبب اليقظة 
ملدة طويلة من االيام دون أن يشعروا بالنعسان، 

واملضحك املبكي بعض الفتيات يقومن بتناوله لسد 
الشهية، ونوع من أنواع تخفيف الوزن وجميعهم 
ال يعلمون أنهم بتعاطيهم لذلك املخدر يسيروا إلى 

طريق واحد وهو املوت السريع.
أن امليثامفيتامني أخطر نوع من أنواع املخدرات 
كما تقول األبحاث العلمية والتقارير الطبية ألنه 

يؤثر على مواد كيميائية محددة في الدماغ واجلهاز 
العصبي بشكل مباشر وقد يقوم بتلف ودمار 
كل من الدماغ واجلهاز العصبي مما يؤدي إلى 

املوت، ذلك هو الكريستال تلك البودرة التي حترق 
الستنشاق هوائها تلك اجلزيئات التي تنتشر في 
دماغ اإلنساني لتأخذه غلى طريق املوت، ويبقى 

السؤال: أين دور الدولة في امليثامفيتامني؟
في اآلونة األخيرة قامت وزارة الداخلية بدورها 
على الصعيد األمني واإلعالمي بأكمل وجه وهو 

مداهمات الكثير من أوكار املخدرات كما قامت 
بإرسال الرسائل الصغيرة التي كانت فحواها 
التحذير من املخدرات وما تفعله في املجتمع 

اإلنساني من مبدأ التوعية ذلك دور األمن الداخلي 
ولكن أين دور اجلانب التربوي والصحي في تلك 

القضية؟ 
قضيتنا ضحاياها أكثرهم من فئة الشباب ونخص 

املدارس فأين دور الرقابة املدرسية على تلك 
الفئة؟ بل اين دور األسرة مع املدرسة في قضايا 
أبنائهم؟ أما على الصعيد الصحي ال جند أي دار 

تعتني باملدمنني لتقوم على عالجهم واخراجهم من 
مرضهم؟ إلن اإلدمان باألساس هم مرض نفسي 

قبل أن يكون عضويا، جميع تلك التساؤالت 
أصبحت ملحة بأن تكون من القضايا التي البد أن 
تكون من أولويات للمناقشة على الصعيد اجلهات 

الشرعية والتشريعية، إلنقاذ مستقبل بأكمله 
أصبحت أغلبيته مرضى مبا يسمى بامليثامفيتامني.
مسك اخلتام: ويبقى السؤال: هل من آذان تستمع 

لقضيتنا؟

Nermin-alhoti@hotmail.com 
د.نرمين يوسف الحوطي 

Methamphetamine

محلك سر

Waha2waha@hotmail.com
ذعار الرشيدي

املسألة ذات وجهني ال ينفصالن متاما 
كوجهّي العملة ال تصلح العملة من دون 
أحدهما، وهذه حقيقة، وأنا هنا احتدث 
عن احلراك الشبابي كوجه أول للعملة، 

فهو بالنهاية وبغّض النظر عما اذا اتفقنا 
او اختلفنا معه يؤدي دورا في الدورة 

السياسية في البلد، وأكرر بغض النظر 
عما اذا اتفقنا او اختلفنا عليه او حوله، 

يبقى جزءا من رأي عام البد وان نستمع 
اليه وان لم يعجبنا، وهكذا هي احلياة 

السياسية في اي بلد.
وهنا احتدث عن الشباب ال عن املعارضة 

التي تتصدر املشهد، فالشباب كانوا 
وسيزالون هم وقود التغيير في اي 

مرحلة واي مجال كان في البلد.
رفض املسيرات بني املناطق حق، ولكن 

للشباب رؤية يجب أال تهمل او ان تهمش 
او تطعن في نواياهم، فهم جزء من رأي 

البد وان نستمع اليه ونقدره ال ان نطعن 
فيه او حتى نستخف به.

صوت الشباب يجب ان يبقى حرا غير 
منقاد، واملعارضة نفسها ال تسيطر على 
الشباب وان كانت بعض بياناتها توافق 

رأي الشباب.
الوجه اآلخر للعملة هم رجال األمن الذين 
مهما أقول ومهما قيل عنهم فهم بالنهاية 

يؤدون عملهم املناط بهم وال يجب ابدا ان 
نقلل من شأنهم أو نرميهم مبا ليس بهم 

في سبيل أن نثبت الرأي األول.
الوجه األول للعملة شباب احلراك، الوجه 
اآلخر رجال األمن وحتديدا رجال القوات 

اخلاصة، هم ليسوا غزاة وال طالب ثأر 
وال منتقمني كما يصورهم البعض، فهم 

أبناؤنا، جزء منا، لنا ما لهم وعلينا ما 
عليهم، متاما كشباب احلراك هم جزء 

منا ميثلوننا بل ونفخر بهم، ليس فيما 
أقوله تناقض فكما قلت هما وجهان لعملة 

واحدة.
وزارة الداخلية ليت خصما بل وعبر 

رجالها تؤدي ما هو مطلوب منها، وهي 
بالنهاية ليست سوى جهة تنفيذية 

مأمورة، والعتب عليها أو الهجوم عليها أو 
على وزيرها ليس حقا، فدورهم يبدأ هنا 

وهذا جزء من عملهم.
ليس فيما أقوله حياد، فابن عمي عنصر 
في القوات اخلاصة، وأخي وأنا جزء من 
احلراك الذي خرج شبابه في مظاهرات، 
وكلنا جزء من شعب لم يتعد املليون اال 

منذ عام وكلنا عيال قرية وكل يعرف 
أخيه، وكل من كان في احلراك له أخ أو 
قريب أو نسيب في القوات اخلاصة، أو 
العكس، ولغة التخوين وأسلوب التهويل 

ال يحل مشكلة بل يعمق األزمة التي 
يحاربها شباب احلراك.

ما أقوله ليس فيه تبرير لبعض األساليب 
غير املبررة التي استخدمها بعض رجال 

القوات اخلاصة، ولكن نحن لسنا في 
حالة حرب، ولم ولن نصل إلى مرحلة 
االنقسام، خالفنا بل اختالفنا سياسي 

وسيبقى في إطار فنجان االختالف 
السياسي.

مظاهراتنا ليست ربيعا آخر، ولن تكون 
ربيعا آخر، ورجال أمننا ليسوا عصا 
ديكتاتورية قمعية. لنضع األمور في 

نصابها وال نهول األمور ال من اجلهتني 
وال على اجلهتني.

توضيح الواضح: االختالف السياسي 
احلاصل اليوم هو انعكاس لصراع 

األجنحة وسواء أعجبنا أم لم يعجبنا 
فهذا واقع صنعنا جزءا منه طوال سنوات 

ممارستنا الدميوقراطية التي ظلمناها 
بفزعاتنا القبلية والطائفية والفئوية 

والقبلية وكان هذا احلصاد املر الذي بني 
أيدينا اآلن.

توضيح األوضح: لو كنا نختار األكفأ عند 
التصويت منذ والدة الدميوقراطية ملا كان 
هذا حالنا ولكنّا اليوم الدميوقراطية األولى 

في العالم. 

الكويت.. 
دميوقراطية 
العالم األولى
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في قراءتي ملقالة د.محمد حبش والتي أشار فيها 
الى أسباب ظهور داعش على الساحة السياسية 

والعسكرية.. حيث قال إن وجود داعش ليس أمرا 
مؤقتا سينتهي في القريب العاجل كما ذكر بعض 
احملللني، وليس تنسيقا بني كل من أميركا وإيران 

والنظام السوري أو دعما من بعض التيارات 
اإلسالمية املتشددة كالقاعدة وغيرها.. بل هو 

أثر من آثار اخلطاب الديني اإلسالمي التقليدي 
الذي ومازال يحرك مشاعر هؤالء الشباب ويثير 

عواطفهم لتحقيق اخلالفة اإلسالمية.
لقد وافق هذا الرأي في عمومه جانبا من احلقيقة 

وهي كيفية استخدام اخلطاب الديني اإلسالمي في 
حتقيق مسيرة اإلسالم، إال أن هذا االستخدام جاء 

وفق فهم تقليدي أكل عليه الدهر وشرب ال يتوافق 
مع معطيات العصر، جاء هذا االستخدام وفق 

إعالء صيحات اجلهاد والنفير العام وطلب الشهادة 
واحلور العني في اجلنة )وهذا ما يرجوه كل مسلم( 

إال أنه فقد من املعايير الالزمة لتحقيقه مثل املرجعية 
الفقهية املعتبرة في مثل هذه القضايا والظروف 

احمليطة بالعصر وحياة البشر وأسلوب التعامل مع 
اآلخر.

كما أن املقالة جانبت احلقيقة في عرضها للخطاب 
الديني اإلسالمي حيث أشبع املفكرون هذا املوضوع 

بحثا وتأصيال وانطلقوا فيه وفق ما أقره القرآن 
الكرمي والسنة النبوية الشريفة من وسطية هذا 

اخلطاب وسماحته واستيعابه لكل مجريات العصر 
والقيم احلضارية على مستوى التعامل واحلوار 

واحترام الرأي.
إن املشكلة ليست في مفهوم اخلطاب الديني 
اإلسالمي ولكنها تكمن في قصور فهم بعض 

املتحمسني له... ويعود السبب في ذلك إما حلماس 
سريع فيلتقف الفتوى من أي وعاء صدرت أو 

عوارض نفسية يسكنها باألمل في الوصول الى 
اجلنة أو جهل أحمق يكون فيه إمعه يقول أنا مع 

الناس إن أحسنوا أحسنت.
لكنهم ينسون ويتناسون قول اهلل عز وجل: 

)فسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون( وحكمة 
املصطفى ژ يوم احلديبية وخطابه إلى أباطرة 
الفرس والروم... كل ذلك يعتبر منهاجا لنا في 
استخدام اخلطاب الديني الصحيح الذي أفحم 

قريش وهزم الروم وطرد الفرس دون أن ينتقد أو 
يفشل.

mqarawi@hotmail.com
د. مطلق راشد القراوي

الفهم القاصر 
للخطاب اإلسالمي

وقفات


