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املذكور: التركيز على محاربة املخدرات عبرخطبة اجلمعة وزيارة الدواوين مبشاركة األطباء واألمنيني واالختصاصيني االجتماعيني

العليمي: املسجد هو جزء من منظومة وقائية ودفاعية إلى جانب كل من األسرة واملدرسة وقوانني الدولة الصارمة
العصيمي: هناك قصور من الدعاة في الوصول إلى الشباب بأماكنهم ومجالسهم ودواوينهم واستراحاتهم ومالعبهم

احلجرف: يجب أن تشتمل خطبة اجلمعة والنشرات على توضيح نتائج هذه السموم املؤدية للجنون واالنحراف األخالقي

دعاة لـ «األنباء»: تقوية الوازع الديني لدى الشباب ضرورة ملواجهة املخدرات

ليلى الشافعي

للمســجد دور كبيــر في 
الوقايــة من ظاهــرة تعاطي 
املخدرات في املجتمع، حيث يعد 
املؤسســة التي تغرس التربية 
الســليمة والتحلــي بأخالق 
اإلسالم في نفوس الشباب وله 
دور متكامل في بناء شخصية 

املسلم.
وعلى ضوء هذه االعتبارات 
تبرز أهمية دور أئمة وخطباء 
املساجد في حتقيق رسالة بيوت 
اهللا املجتمعيــة وتفعيل الدور 
الوقائي من اآلفات االجتماعية 
التي تهدد اســتقرار املجتمع 
مبختلف أنواعها ومنها تعاطي 
املخدرات التي تفشــت بشكل 

كبير في أوساط الشباب.
وحول دور املســجد في 
التصدي لظاهــرة املخدرات 
اســتطلعت «األنباء» آراء عدد 
أكدوا  الذين  الشرع  من علماء 
ضرورة تنظيم حملة توعوية 
واحلث على مكافحة املخدرات 
وأضرارها في خطبة اجلمعة 
والعمل على التواصل مع الشباب 
في أماكنهم وبلغة تتناسب معهم، 

وفيما يلي التفاصيل:

فــي البداية، أكــد د.خالد 
املذكــور ان للمســجد دورا 
فعاال في محاربــة املخدرات 
ويقع على كاهل أئمة املساجد 
وخطبائها ودعاتها، مقترحا 
علــى وزارة األوقاف تنظيم 
حملــة دعوية ملدة شــهرين 
تركز على محاربة املخدرات 
مــن خــالل خطبــة اجلمعة، 
وإقامة محاضرات في املساجد 
الكبرى في احملافظات تغطى 
اعالميا ويشترك فيها مع أئمة 
املساجد اطباء واجتماعيون 
ونفسيون وأمنيون، والقيام 
بطباعة منشورات حتذيرية 
وعالجيــة بإشــراف وزارة 
األوقاف توزع على املصلني 
وأن يقــوم اخلطباء والدعاة 
الدواويــن والتحدث  بزيارة 
مع روادها وإفساح املجال ألي 

استفسار.

منبر اجلمعة
بدوره، قال الداعية د.محمد 
ضاوي العصيمي: ال شك ان 
هذه اآلفة فتكت باملجتمعات 
الشــباب وأفســدت  ودمرت 
البيــوت فــزادت اجلرميــة 
الفوضــى، هــذا  وأشــاعت 
حقيقة يجعــل األمر يتداعى 
اليه اجلميع ألجل ان يكافحها.
وأضــاف العصيمي: على 
اإلنسان ان يبذل األسباب وأن 
تتكاتف جميع اجلهات وهذا 
يحتاج الى تعاون مجتمعي 
وخاصــة الدعاة، وذلك بعدة 
امور، أولها: التوعية، وأعظم 
منبر لذلك هو منبر اجلمعة، 
وارى ان هناك قصورا من قبل 
الدعاة للوصول الى الشباب 
في اماكنهم وفي مجالســهم 
ودواوينهــم واســتراحتهم 
ومكان لقاءاتهم وفي مالعبهم، 
وهــذا امر مهم جــدا فقد كان 
الرسول ژ يعتني بالشباب 
عناية فائقة وال يغفل عنهم 
وكان يتفقد انديتهم ويتحدث 
برفــق  ويدعوهــم  معهــم 

ويوجههم ويرشدهم.
وأكد ان الداعية ال ينبغي 
ان يكــون منكبــا فقــط على 
مسجده بل يجب ان ينطلق 
فــي الدعوة الــى اهللا في كل 

مكان.
وطالــب الدعــاة بزيــارة 
املراكز التي يتواجد فيها هؤالء 
املدمنون مثل مراكز اإلدمان 
والسجون وغيرها ونحن ال 
نيأس من توبتهم وعودتهم بل 
يجب ايضا حتصينهم حتى ال 
يقعوا في اجلرمية مرة اخرى.

قوانني صارمة
مــن جهته، ذكر د.راشــد 
العليمي انه من القصور في 

واخلطباء في املساجد وهذا 
يقي الشــاب الوقوع في هذا 
اخلطر، وكما يقولون «الوقاية 
خير من العالج»، وإن الشاب 
اذا تعمقــت صلته بربه ترك 
جميــع املوبقــات وأقلع عن 
جميع األعمال والسلوكيات 

التي تأباها الفطر السليمة.

تقوى اهللا
من جهته، قال الشيخ سعد 
الشمري: إن املسجد الذي أذن 
اهللا ببنائه وشرع للمسلمني 
أن يقيمــوا فيــه صالتهم له 
دور عظيم في تنشئة الناس 
تنشئة إميانية تسمو بهم إلى 
غايات عظيمة ومقاصد نبيلة، 
ولهــذا جعل مــن يرتاد هذه 
املســاجد عالمة إلميانه، قال 
تعالى: (إمنا يعمر مساجد اهللا 
من آمن باهللا واليوم اآلخر)، 
وفي احلديث: «إذا رأيتم الرجل 
يعتاد املســاجد فاشهدوا له 
باإلميان»، وقد وصفهم اهللا 
بوصــف يــدل علــى زيــادة 
إميانهم، وكمال عقولهم، ومتام 
مروءتهم، وحسن سجاياهم، 
ومن نظر في السيرة النبوية 
العطرة يجد ان املســجد هو 
مبدأ االنطالقة الكبرى، ومنبع 
الصالح الذاتي، ومصدر العزة 
للمسلم، وهو يتردد عليه ٥ 
مرات في يومه وليلته، يستمع 
فيه الى اآليات الرحمانية التي 
فيهــا الترغيــب والترهيــب 
واملوعظة واألحكام وأعاجيب 
القصص وذكر اجلنة والنار. 
وأضاف الشمري: وال يقتصر 
املسجد على إقامة الصالة بل 
هو أساس للعلم النافع الذي 
به يعرف احلالل واحلرام، فكم 
من جاهل تعلم في املســجد، 
فثمرات املسجد كثيرة، وآثاره 
في سلوك املرء ظاهرة عظيمة، 
يكفــي ان الصحابة تخرجوا 
فيــه، ومنــه تعلمــوا العلم 
واإلميــان، واســتقاموا على 
اخلير، وأشيد بإخواني أئمة 
املســاجد أن يجعلوا املسجد 
منارة للعلم والدعوة والوعظ 
واإلرشاد، ومحال حلفظ القرآن 
والســنة، وأن ينشطوا لهذا 
األمر العظيم، وأقول ألولياء 
األمور: تعاهدوا أبناءكم على 
املساجد واصطحبوهم إليها 
فإنه املكان اآلمن الذي يتعلق 
فيه املرء قلبه بربه، ويحفظهم 
مــن أصدقــاء الســوء الذين 
يجرونهم إلى ســيئ األعمال 
وقبيح اخلصال منها الدخول 
في عالم املسكرات واملخدرات 

أو املفترات.

االستعمار احلديث
من جهته، شــّبه الباحث 
الرومي املخدرات  ســليمان 
باالســتعمار احلديــث وهو 
املســؤول عن وقوع أبنائنا 
في بــؤرة اإلدمان مبا يقدمه 
من أفالم تظهر املدمنني كأنهم 
يفعلون شيئا مباحا وأن هذا 
حقهم، ويعود على شــبابنا 
املواد  إدراك خطــورة  بعدم 
املخــدرة التي تؤدي بهم في 
النهاية الــى الهالك واملوت. 
الرومــي بأهميــة  وطالــب 
اســتدراك هذا اخلطــر قبل 
فوات األوان وأن ننتبه إلى 
وســائل اإلعالم ومــا تقدمه 
بعــض املواقع مــن إعالنات 
خادشــة ومشــاهد مثيــرة 
جتعل الشاب واملراهق يريد 
جتربة كل شيء، داعيا اآلباء 
واألمهات إلى االلتفات حول 
أبنائهم وعدم تركهم مبفردهم 
دون حوار أو مناقشــة، كما 
يجب ربطهم باملسجد والقرآن 
منذ صغرهم، مناشدا القائمني 
على وسائل اإلعالم أن يعوا 
األثر الســلبي لهــذه املواقع 
التي تظهر عالم املخدرات وما 
يدور فيه فيلجأ الشباب الى 
التقليــد، ويجب مراجعة ما 
يبث في وســائل اإلعالم من 
أجل احملافظة على شــبابنا 
وتركيــز قيمنــا وثوابتنــا 
ولنستعني باخلبرات النفسية 
واالجتماعيــة الوطنيــة في 

عالج هذه الظاهرة.

والتي تســببت في انحراف 
سلوك افراد املجتمع خاصة 
بعــد انتشــار مادة الشــبو 
والهيرويــن  والكيميــكال 
واحلشــيش بصورة مخيفة 

وتسويقها.
وكذلك مواد مخدرة جديدة 
وغريبــة غيــر معروفة يتم 
تداولها وتعاطيها هذه االيام 
تتسبب في التحول الى كائن 

آخر شديد اخلطورة.

توعية الشباب
من ناحيته، أكد الشــيخ 
رائد احلزميي دور املســجد 
في توعية الشباب من خالل 
وعظهم وبيان مخاطر املخدرات 
وكشــف املخطــط اإلجرامي 
إلفســاد عقولهــم وجعلهــم 
مثل البهائم وسلب طاقاتهم 
وقوتهم العقلية واجلسمانية، 
فال شك أن للدعاة دورا كبيرا 
فــي التحذير من االنســياق 
وراء زيــف وبهرجة احلرية 
في تعاطي اي مادة وان عقلك 
وجسمك ليس ملكا لك تفعل 
به ما تشاء، موضحا ان جميع 
القوانني الوضعية جّرمت كل 
عمل ينتج من خالله الفساد 

والعطب للجسم.

الدروس واحملاضرات
فــي الســياق ذاتــه، قال 
الشــيخ بــدر احلجــرف: إن 
للمسجد دورا كبيرا في تقدمي 
النصح واالرشاد للشباب من 
الدروس واحملاضرات  خالل 
وخطب اجلمعة والنشــرات 
التــي حتــث الشــباب علــى 
االبتعــاد عــن هذه الســموم 
التي جتلب األمراض واجلنون 
العقلي واالنحراف االخالقي.

الوازع الديني
ولفت د.جلوي اجلميعة 
الى أن للمجتمــع دورا مهما 
فــي الوقاية مــن الوقوع في 
املخدرات واالنحراف بشــكل 
عام ابتداء من األسرة ودورها 
في التربية الصاحلة واملراقبة 
ألبنائها والتحذير من أصدقاء 

السوء.
ثــم يأتــي دور املســجد 
واملصلــني بالتواصي باحلق 
(وتواصوا باحلق وتواصوا 
بالصبر)، ودور اإلمام وخطيب 
اجلامــع مــن خــالل اخلطب 
املنبرية او الدروس واخلواطر 
اإلميانية ثم من خالل التوعية 
املدرسية واجلامعية بالتحذير 
من األســاليب احلديثة التي 
يســتخدمها املروجون لهذه 
اآلفة بهدف فتح أســواق من 
خــالل اإلطاحــة بالشــباب 
والشابات حتى يصبحوا من 

املدمنني املشترين واملروجني 
للمخدرات بكافة انواعها دون 
اي رادع مــن ديــن او اخالق 
والهدف تدمير مستقبل األمة 

املنعقد على شبابها.
وزاد: الهــدف اآلخــر هو 
احلصول علــى األموال بأية 
طريقة كانت، ومن هنا نقول 
انــه ال بد حملاربــة ومكافحة 
هــذه اآلفــة تضافــر جهــود 
كل مؤسســات الدولــة بدءا 
الوادع  بالتوعيــة وتعزيــز 
الدينــي وانتهــاء بتفعيــل 
الضبــط القانوني والضرب 
بيد من حديد على كل عابث.

أهمية احلوار
الشــيخ د.محمد  ويــرى 
احلمود النجدي أن لالنحراف 
صورا كثيرة، وأهمها االنحراف 
الفكــري الــذي هــو نتيجة 
حتمية للجهل بأصول الدين 
وأركانه وقواعده، واملســجد 
هو املكان املهيأ بالفعل لتعليم 
الشباب أمور دينهم دون غلو 
او تطــرف، وحمايته من اي 
انحراف فكري، ودفع الشبهات 
التي تضعف انتماءه للدين، 
خاصة في بلدنا الكويت بفضل 
اهللا فيــدرس فيه، ويتحاور 
حول جميع القضايا التي تهمه 
وتشغله، وميكن التركيز في 
فترة الصيف في املساجد على 
القــرآن الكرمي تالوة وحفظا 

وتفسيرا.
وذكر النجدي ان املسجد 
بإمامــه ورواده ودروســه 
ميكن ان يحمي الشــباب من 
االنحراف الفكري، وأن يصنع 
منه مســلما معتــدال ال مييل 
الى التطــرف، وال يرغب في 
تضييع الواجبات، ويستطيع 
ان يــوازن بــني األمــور، وال 
ينجرف مع اي تيار بعاطفة 

جياشة.
ولفــت الــى ان االنحراف 
الســلوكي واألخالقي نتيجة 
حتمية لضعف صلة الشباب 
بربــه، وبعــده عــن الصالة 
والتفاف أهل الســوء حوله، 
واملســجد هــو املــكان الذي 
يرتبــط فيــه بــاهللا تعالى، 
فتزكو فيه نفسه ويبتعد فيه 
عن الرذائل، ورفقاء السوء، 
ويتعلم فيه العقيدة فتثمر له 
صلة قوية باخلالق سبحانه، 
ويجد فيه الشباب اقرانه من 
أهل املســجد فيعينونه على 

طاعة اهللا.
وبــني ان الشــباب اليوم 
احوج ما يكونون ألن تقوى 
صلتهــم باملســجد وإمامــه 
من ذي قبــل، ذلك ان أمامهم 
مغريات كثيرة في ظل الفراغ 
واالجــازة، واملخــدرات احد 
املخاطر والشرور التي سهل 
تداولها وكذا أسباب االنحراف 
التي غزت الشــباب في عقر 

دارهم.
وتابــع: ميكــن محاربــة 
تعاطــي املخــدرات واإلدمان 
عليهــا، فــي املســجد، وذلك 
ببيــان حكــم الشــرع فيها، 
وحرمة تناولهــا، وتوضيح 
علــى  وضررهــا  خطرهــا 
النفس واملجتمــع من خالل 
خطــب اجلمعــة والــدروس 
والندوات التي يقيمها األئمة 

شّددوا على أهمية دور املسجد في كشف املخططات الهادفة إلى سلب عقول وطاقات األجيال وجّرهم نحو االنحراف

د. محمد النجدي

د. محمد ضاوي العصيمي د. جلوي اجلميعةد. خالد املذكور سليمان الرومي

د. سعد العنزي

رائد احلزمييد. راشد العليمي بدر احلجرفسعد الشمري

الفكــر لبلوغ ســبل الوقاية 
من ضياع الشــباب ان ننظر 
الى املســجد على أنــه األداة 
الوحيدة التي تعصم الفرد من 
اآلفات وتقيه من الشرور مثل 
املخدرات واالعتداءات، ولنكن 
على يقني ان املسجد جزء من 
منظومــة وقائيــة ودفاعية 
بجانــب األســرة واملدرســة 

وقوانني الدولة الصارمة.
وأكد العليمي ان املسجد 
فيه وقاية رائعة اذا اعطيناه 
مكانته الســابقة مــن خالل 
حرص اآلباء على اخذ اوالدهم 
ألداء الصلوات، واالســتماع 
الشــرعية  للمحاضــرات 
احلياتيــة الهادفــة والتعلق 
بالصحبة الصاحلة، وقبل ذلك 
تفريغ النفس عن االشــغال 

احلياتية.
وتابــع: هنــاك زيــارات 
واملجمعــات  للديوانيــات 
التجارية واملطاعم ولهذا فلن 
يجد االوالد مع حركة احلياة 
املتســارعة وقتــا للتواجــد 
في املســجد بنفــس هادئة، 
فاملســجد كان ديوانية احلي 
وبــؤرة التواصل االجتماعي 
التعليمي للناشئة بالتقاء أهل 
«الفريج» فــي اليوم الواحد 
ألكثر مــن صالة وخصوصا 
في املســاء لصالتــي املغرب 
والعشاء، حيث حركة العمل 
قــد توقفــت مبكــرا والناس 
يسعون للسكون في منازلهم 
ومن بعــد الفريضة تتقارب 

النفوس في البيت.
اما مع حركة احلياة العالية 
فأقول بكل أسى ان دور املسجد 
قد اصبح هامشــيا في حياة 
الكثير من الشــباب حيث ان 
فئة منهم ال يقترب منه إال في 

صالة اجلمعة.

مسؤولية جماعية
من جانبه، أوضح د.سعد 
العنزي ان مكافحة املخدرات 
مســؤولية جماعية تشــمل 
الدولــة  جميــع مؤسســات 
خلطورة الوضع االجتماعي 
والنفسي والســلوكي داخل 
املجتمع وأنا شخصيا شاهد 
على هذه األوضاع السلوكية 
املرعبة من خالل مركز إشراقة 
أمل لالستشــارات النفســية 
والنفســية  واالجتماعيــة 
واحلاالت الكثيرة التي شاركنا 
في عالجها واستشفائها وما 
زلنا نســتقبل احلاالت ممن 
ســقطوا في ايــدي اجلرمية 

اآلثمة.
وذكر العنزي انه للقضاء 
على هذه اآلفة على املسؤولني 
مراقبــة املصدرين واملهربني 
واملوزعــني للمــواد املخدرة 

اخلراز: تعميق اإلميان 
في القلوب يعني على محاربة الفساد

قــال الداعيــة د.خالد 
اخلراز: لقد جاءت الشريعة 
االسالمية السمحة لتحقيق 
مصالح العباد، وتدفع عنهم 
الفساد، وتدل الناس الى كل 
خير وحتذرهم من كل شر، 
وهذا من اهداف بعثة األنبياء 
والرسل، ولهذا ما من خير 
اال ودلنا عليه رسول اهللا 
ژ، وما من شر اال وحذرنا 
منه، فاإلسالم دين الصالح 
واإلصالح، قال ســبحانه 
موجها عباده (وال تفسدوا 

في االرض بعد إصالحها ذلكم خير لكم ان 
كنتم مؤمنني ـ األعراف: ٥٦).

وأضاف: حارب االسالم الفساد بشتى 
صوره وألوانه وأشكاله، وُعّد حفظ العقل من 
الضروريات اخلمس الكبرى وهي: حفظ الدين 
والنفس والعقل والعرض واملال، فحفظ النفس 
من جملة الضروريات التي امر اهللا جال وعال 
بحفظها وعدم تعرضها للهالك، قال تعالى 
(وال تقتلوا أنفسكم ان اهللا كان بكم رحيما)، 
مؤكدا ان املخدرات تفسد جميع الضروريات 
اخلمس، فاالفساد في االرض شيمة املجرمني 
وطبيعة املخربني وعمل املفســدين، ففيه 
ضياع لالمالك وضيق في االرزاق وسقوط 
للفوضى وقتل لالنفس  لالخالق وانتشار 
املعصومة، وشريعة الرحمن كلها نهت عن 
اإلفساد في األرض، ودعت الناس الى عدم 
االنقياد للمفســدين او معاونتهم في اإلثم 
وباألخص املخدرات واملسكرات، قال تعالى 
(وال تطيعوا أمر املسرفني الذين يفسدون 
في االرض وال يصلحون ـ الشعراء: ١٥١).

وتابع: فاالصالح هو سبيل أئمة الصالح 
من االنبياء واملرســلني، وواجب على كل 
مسلم ان يســعى من موقعه لالصالح في 
األرض ال لإلفساد، قال تعالى (وال تفسدوا 
في االرض بعــد إصالحها) بعمل املعاصي 
بعد اصالحها بالطاعات، بعدم التغافل عما 
يفسد االخالق واالعمال واالرزاق، فيا اهللا كم 
قطعت املخدرات من ارحام وجرت من عقوق 
وروعت من اسر واذهبت من اموال وافسدت 
في اعراض، ان املعد يتربص بكم الفســاد 
ليذهب عقولكم وعقول شبابكم، فبدال من 
االنتفاع بشباب املجتمع عملوا على ان يكونوا 
عالة كســالى يسرقون املال ويعتدون على 
األنفس ويشغلون الدولة والداخلية واجلمارك 
ووزارة الصحة ووزارة االوقاف والشؤون 
االسالمية والتربية واالعالم وغيرها، فبدال 

من ان تتفرغ االمة ملا هو 
الهدم  اكبر واذا مبعــاول 
تأتي من اخلارج والداخل، 
األبدان واإلديان  لتفســد 
والعقول، وفــي احلديث 
الشــريف مرفوعا «مدمن 

اخلمر كعابد وثن».
وزاد: نرفض والناس 
يرفضون من يفسد العقول 
الهدامة واملناهج  باألفكار 
الباطلــة، فكيــف مبا هو 
النفس  افساد  متحقق من 
باملخــدرات،  االنســانية 
فاملخدرات تفسد البلدان واالبدان، وما يعني 
على محاربة الفســاد ومواجهة املفسدين، 
تعميق االميان في قلوب الناس، وبيان قيمة 
األمانة واهميتها في النفوس وفي املجتمع، 
قال تعالى (يأيها الذين آمنوا ال تخونوا اهللا 
ورسوله وتخونوا امانتكم وانتم تعلمون). 
وذكر اخلــراز: ان العــدو اخلارجي الذي 
يترصدنــا طوال هذه الســنني ال يكل وال 
ميل وينبغي ان نعد العدة له، كما ان العدو 
الداخلي اشد خطرا لصعوبة مقاومته ألنه 
غير مكشوف وله من الوسائل واالدوات ما 
ال يخفى على املســؤولني، وفي زماننا هذا 
جند ان اعدى االعــداء ألمتنا بعد محاربة 
الدين هو آفة املخدرات في جسد مجتمعنا، 
ونالت بيده الشريرة أبناءنا وفلذات اكبادنا 
ومستقبل امتنا ونحن حيالها يجب ان نقف 
وقفة مسؤولة وال نترك االمر مقتصرا على 
الشرطة ومن معها، بل ينبغي ان تتضافر 
جهود كل املجتمع حتى نوقف شر هذا العدو 
ونقف له باملرصاد بالوقاية من املخدرات قبل 
تداولها بالتعرف على ادواتها اخلفية ومراقبة 
التوعية والفضيلة، ولنتذكر  اجليل ونشر 
احلديث الشريف «كفى باملرء إثما ان يضيع 
من يقوت». وبني اخلراز كيفية النجاة من 
شر تلك اآلفة قائال: اوال الدافع الديني، ثانيا 
الدافع األمني، ثالثا الدافع االستراتيجي، رابعا 
الدافع االقتصادي، خامسا الدافع الصحي، 
سادســا الدافع االجتماعي. واكد ان وزارة 
االوقاف والشؤون االسالمية لم تترك فرصة 
اال وحذرت منها من خالل املؤمترات والندوات 
وتوزيع النشرات واقامة احملاضرات، مؤكدا 
ان للمسجد دوره املهم في التوعية والعالج 
والوقاية قبل ذلك، فالكلمة الصادقة لها أثر 
إيجابي، غير ان معاول االفساد كثيرة تعمل 
بامليدان، وقانا اهللا وإياكم شر الفنت ما ظهر 

منها وما بطن.

د. خالد اخلراز

الباللي: مسؤولية كبيرة على اخلطباء والوعاظ
قــال رئيــس مجلــس 
ادارة جمعية بشــائر اخلير 
الباللي: أشكر  د.عبداحلميد 
جريدة «األنباء» على اهتمامها 
بقضية املخدرات وخطورتها، 
وان كان نصيــب الكويــت 
أقل،  بالدول االخرى  مقارنة 
لكنهــا قضية كبيــرة تزداد 
خطورتهــا كل يــوم وايضا 
الكميــات املضبوطــة منها، 
املبذولة من  ونشكر اجلهود 
وزارة الداخليــة لضبط هذه 
الربح  الرغبة في  املواد، لكن 

والثراء السريع وراء انتشار هذه السموم من 
معدومي الضمير.

وزاد: مما يؤسف له وأعتب على إخواني 
اخلطباء والوعاظ ورجال الدين، ان هذه القضية 
املهمة ال تكون في خطبهم، فال نســمع عن 

حكم اإلسالم في املخدرات، 
مؤكدا ان لرجال الشــرع 
دورا كبيــرا ومهمــا في 
توعية الشباب ونصحهم. 
وقال: لقد جربنا في جلنة 
التوعية االجتماعية العالج 
بالتنسيق  الديني لإلدمان 
مع املستشــفى النفسي، 
وأقلع الكثير عن ذلك الوباء، 
موضحا ان هناك مؤسسات 
تعالج من دون توعية دينية، 
فكانت النتيجة قليلة جدا 
وال ميكن ان يردع اال برادع 
ذاتي، والدين هو اقوى رادع ذاتي، لذا ندعو 
اخلطباء للمشــاركة معنا في عالج املدمنني 
بلجنة التوعية وأن يبينوا في خطبهم خطورة 
اإلدمان، وأن يزوروا مستشفى الطب النفسي 

إللقاء الدروس ملعاجلة املدمنني.

د. عبد احلميد الباللي

الشويت: إهانة األبناء تدفع إلى التعاطي
أكد د.صالح الشويت أن 
من أبرز العوامل االجتماعية 
التي تؤدي الى إدمان األبناء 
اإلهانــة، وذلك من خالل 
اســتخدام اسلوب عقاب 
األبناء بشــكل مستمر، 
وبخاصة إذا كانت اإلهانة 
اكبر من حجم املشــكلة 
فيمكن ان يؤدي ذلك الى 
اإلدمان، فعبارات الشتائم 
مثل: ( انت وال شيء، انت 
فاشــل، روح موت) كلها 
الى حتطيم كرامة  تؤدي 

وشخصية االبن امام نفسه وأمام اآلخرين 
فيشعر بالكره واالغتراب واخلوف. أيضا 
تدخل عالقة األب واألم غير املستقرة في 
دائرة اســباب ادمان األبناء، كما تكتسب 
بعض األسر ايضا سلوكيات غريبة تتنافى 
مع طبيعة مجتمعنا ويتعود عليها األبناء 
تلقائيا مثل شــرب اخلمر وإقامة عالقات 
عاطفية للتسلية، فيتعلم االبن سلوكيات 

تفقده متع احلياة ألن كل 
شيء خطأ أصبح متاحا 

أمامه لتجربته.
الشــويت  ويحــدد 
اسلوب التربية الذي يبتعد 
بأبنائنا عن مناطق اخلطر 
في خريطــة مراهقتهم 
وصباهــم، حيــث يركز 
بداية على ان نكون نحن 
كآباء وأمهات مناذج طيبة 
السلوك يحتذي بها اوالدنا 
(فال يكــون احدنا مدخنا 
وينصح ابنه بعدم التدخني) 
والبد من املناقشــة واحلوار املستمر مع 
ابنائنا منذ تعلمهم الكالم، ولنعتبر فترة 
الطفولة هي فترة إعداد يحصل فيها الطفل 
على املعلومات مبســار طفولته حســب 
احتياجاتــه وفي الوقت املناســب، فعند 
نهاية املرحلة االبتدائية مثال يبدأ الوالدان 
في مناقشــة قضية التدخني وأضرارها 

مع طفلهما.

د. صالح الشويت


