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مديرو املستشفيات 
واملراكز الصحية

املوقف السياسي

عبد احملسن محمد احلسيني

طرق عملية لتحبيب 
أبنائنا وبناتنا في الصالة

نقطة تربوية

عبداهللا الدوسري

باتت املظاهر تشكل عبئا كبيرا على جيوب كثير من الناس، 
فلم تعد من الكماليات بالنســبة لهم وإمنا من األساسيات، 
فاملظاهر أوال وأخيرا عند شــريحة كبيرة من الناس، حتى 
كادوا أن يجعلوها قانونا ملزما وحقيقة وواقعا، فهم يحرصون 
عليها حرصا شديدا وكأنها من ضروريات احلياة القصوى 
التي ال غنى للمرء عنها، وليس األمر مقصورا على مجتمعنا 
الكويتي وإمنا في كل املجتمعات، حتى اننا نكاد نصدق ذلك.

 وقد وصل احلال إلى تقييم الشخص نفسه حسب مظهره، 
فال شــأن لهم بجوهره، وال يعنيهم ذلك شيئا، فاملظهر هو 
الفيصل في عيونهم، ومن أجل ذلك أصبحت املظاهر الزائفة 
منتشــرة في كل مكان وعندنا في الكويــت خاصة زادت 
وانتشرت، وغالبية هؤالء الناس ينطبق عليهم املثل الشعبي 
اجلميل الذي يقول: عندك تغرم؟ قال عندي، قال عندك تأكل؟ 
قال ال ما عندي، وهــذا واقع احلال، كثير منهم يتظاهرون 
بالغنــى وهم غارقون بالديون حتــى آذانهم، ال ميلكون إال 
راتبهم وهذا الراتب ال يتســلمون منه سوى النصف، وهذا 
النصف ال يقاوم ســوى أيام قليلة ثم يصبح اجليب خاويا 

تسفوه الرياح.
انظــروا إلى الوالئم واألعراس والبذخ فيها، كل ذلك من 
أجــل التباهي والتفاخر، وهذا دليل على انعدام القناعة عند 
بعض الناس، وكأنهم لم يسمعوا املثل القائل: «الناس مخابر 
وليس مناظر» بل إن تصرفاتهم قلبت هذا املثل احلكيم رأسا 
على عقب فصار: الرجال مناظر وليسوا مخابر، ظنا منهم أن 
املال هو كل شيء في هذه احلياة، وقد أثبت علم النفس مبا ال 
يدع مجاال للشك أن هذه العينة من الناس يعانون من النقص 
في شخصياتهم، فيفرغون هذا النقص بهذه األفعال الغريبة، 
محاولة منهم لتغطية نقصهم، وهذا ما يسمى بعقدة املظاهر.
إن أهل الرشد والعقالء ال يبحثون عن املنظر وال يهمهم 
ذلك وإمنا يهمهم اجلوهر ألنه األساس، واملرء يقاس مبعدنه، 
واملشكلة احلقيقية في هذه الظاهرة تكمن في أن بعض الناس 
يصدقون أهل املظاهــر الكاذبة وينخدعون بهم، علما بأنها 
كذبة كبيرة ووهم، وبســبب ذلك وقع أناس بسطاء وعلى 
نياتهم ضحيــة اإلعجاب باملظهر، وضحك على ذقونهم من 

هذا الباب وابتزوا.
 إن املظاهر الكاذبــة أنواع كثيرة فرمبا أعجبت بحديث 
رجل وكبر في عينك واســتعجلت فــي الثناء عليه قبل أن 
تسبر غوره وتعرفه جيدا، وإذا بك وعلى حني غرة تكتشف 
العكس وينقلب ثناؤك إلى ذم ألن باطنه خالف ظاهره، ومن 
هــذه األنواع أيضا تقليد اآلخرين واملبالغة في اقتناء كل ما 
يظهرهم بأنهم األفضل، إن ديننا الســمح وشريعتنا الغراء 
تأمرنا بحسن املظهر، وتنهانا عن البذخ والسرف، يقول اهللا 
تعالــى: (وال جتعل يدك مغلولة إلى عنقك وال تبســطها كل 

البسط فتقعد ملوما محسورا) «اإلسراء: ٢٩».
.. ودمتم ساملني

جنحت قطر باقتدار، وأصبحت محط أنظار كل قارات 
العالم بتنظيم مسابقة كأس العالم على أرضها، ورفعت رؤوس 
الشعوب اخلليجية والعربية واإلسالمية ألنها حققت ما عجزت 
عنه أمم ضاربة في عمق التاريخ، وبطبيعة احلال لم يأت هذا 
من فراغ أو صدفة بل بقبول روح التحدي واإلصرار على 
النجاح. فاليابان بجاللة قدرها ومجدها االقتصادي عندما 
راودها حلم إقامة املونديال على أرضها لتكسر احتكار أوروبا 
واألميركتني للمونديال اشتركت معها كوريا اجلنوبية في 
تنظيم النسخة رقم ١٧ لبطولة كأس العالم عام ٢٠٠٢ ولهذا 
أقيمت املباريات على مالعب اليابان وكوريا اجلنوبية، ولكن 
قطر مبفردها نظمت البطولة، وفي سبيل ذلك أنفقت نحو 
٢٥٠ مليار دوالر، وإذا كان أهل احلقد والشــر والضغائن 
يرون أن قطر خســرت أموالها هذه نقــول لهم نعم قطر 
أنفقت ربع تريليون دوالر، لكن هذه األموال اســتخدمت 
في تهيئة بنيتها التحتية وشــيدت املالعب ذات املواصفات 
العاملية، ووسعت طرقها وسياحتها، وكل خدماتها األخرى، 
ولو بنت تلك املرافق بعد ١٠ سنوات ستكلفها ما ال يقل عن 
تريليون ونصف التريليون دوالر، وهذا اســتثمار طويل 
املدى يكفيها لعشرات السنني ويخدم أجيالها القادمة، ناهيك 
عن السمعة الدولية، فقطر اليوم دخلت التاريخ احلديث من 
أوسع األبواب لتقول للعالم: هنا قطر البلد اخلليجي العربي 
اإلسالمي الذي يقام على أرضه املونديال، أثبتت أن الريادة 

ال تقاس باملساحة أو عدد السكان.
ولم يقف فكر اإلبداع عند هذا احلد بل أكدت اعتزازها 
باإلسالم حيث استغلت أجواء املونديال، وروجت للمظاهر 
اإلسالمية ومنعت تناول املسكرات في املالعب، وجلبت أجمل 
األصوات في اآلذان ليتعرف زوارها من شــتى بقاع األمم 
واألديان على سماحة وطبيعة اإلسالم الذي يتهم مبا ليس فيه.

ولم تســتفد قطر وحدها من هذا احلدث العاملي فمنذ 
اإلعالن الرســمي عن تنظيم قطر لــكأس العالم عام ٢٠١٠

استبقت بعض الدول اخلليجية األحداث لتستفيد من إقامة 
هذا احلدث العاملي في قطر فعلى سبيل املثال كثفت اإلمارات 
تركيزها في تنمية السياحة، وافتتحت الكثير من املنتجعات 
واملتاحف واملرافق السياحية جلذب زوار كأس العالم في قطر 
قبيــل أو بعد املونديال، ولهذا كانت معظم رحالت الطيران 
التي حتمل املشجعني لقطر قدموا من دبي والنسبة القليلة 
منهــم ترانزيت، والغالبية العظمــى منهم انتهزوا الفرصة 
لالستمتاع السياحي في دبي وأبوظبي.. أرأيتم كيف يدار 

الفكر االقتصادي؟
أما نحن في الكويت فأغلقنا علينا منافذنا وجمدنا الزيارات 
السياحية ألجل غير مسمى، وكأن تنشيط السياحة في ديرتنا 

رجز من عمل الشيطان.
كنا نتمنى اإلسراع في إقامة مرافق سياحية وترفيهية، 
لتجذب أنظار مشــجعي كأس العالم فــي قطر بعد انتهاء 
البطولة، ولكن بكل أســف لم نبادر بصنع هذا التطوير بل 
وأهملنا في تطوير ما لدينا من مرافق ســابقة حتى وصل 
بنا احلال ألن نتمنى رجوع عجلة الزمن للخلف عندما كان 

يطلق على الكويت «درة اخلليج».
ورغــم تخرج الكثير من مواطنينــا من أعرق جامعات 
العالم ومنهم بال شــك أصحاب خبرة وكفاءة في مختلف 
املجاالت، إال أنه بكل أسف يتم تهميشهم، وهذه واحدة من 

أسباب تأخر بالدنا.
في النهاية، نؤكد أن حالنا ســيظل على ما هو عليه إذا 
لم نغير من طريقة تفكيرنا القدمية التي ساعدت بشكل أو 
بآخر على انتشار الفساد اإلداري، وإشاعة أجواء اإلحباط 

بني املواطنني.
واخلالصة: تعلموا من دول اجلوار وكفانا تصريحات تذروها 

الرياح.

كانت في السابق وظيفة مدير مستشفى 
أو مركز صحي تسند إلى اإلداريني وليس 
األطباء، وكانت وزارة الصحة ترسل عناصر 
للتخصص في إدارة املستشفيات في جامعات 
أميركية وبريطانية لتخريج هذه العناصر 
كمتخصصــني في إدارة املراكز الصحية، 
خاصة بعد أن شعرت «الصحة» باحلاجة إلى 
إداريني متخصصني إال أن الوزارة أخذت 
تعني األطباء العاملني في املراكز الصحية 
كميديرين للمراكز الصحية التي يعملون 
بها رغم أن هذا األسلوب ال يساعد املسؤول 
اإلداري علــى القيام مبا يتوجب عليه في 

اإلشراف ومتابعة عمل املركز الصحي.
وهذا ما ملســناه من إهمال في بعض 
املراكز من ناحية النظافــة ومتابعة دوام 
العاملني في املراكز، وبالتالي فإننا نتمنى لو 
قام وزير الصحة بجولة تفقدية في بعض 
املراكز الصحية واملستشفيات لالطالع على 
مظاهر الفوضى املتفشــية في بعض هذه 

املستشفيات.
كان في الســابق هنــاك إداري يقوم 
باألعمال اإلدارية لهذه املراكز حيث يتابع 
النظافة في أقسام املركز الصحي ويساعد 
في حل شكوى املواطنني املراجعني للمركز، 
ألنه من الصعب أن يقوم الطبيب مبتابعة 
أعمال النظافة واإلدارة، بعد أن أمضى دراسته 
وخبراته في التركيز على معاجلة املرضى 

ومتابعة أوضاعهم الصحية.
وزير الصحة د.أحمــد العوضي لديه 
ميزة كبيرة تتمثل في أنه تدرج وتنقل في 
عدة مواقع خالل عمله بوزارة الصحة وهذا 
يجعله على دراية كاملة بأوضاع املستشفيات 
واملراكز الصحية، ونتوقع أن يجري تنظيمات 
حديثة يحاول من خاللها معاجلة السلبيات 
املتواجدة فــي املراكز الصحية، وحبذا لو 
اهتم الوزير العوضي بأهمية تعيني مديرين 
إداريني للمستشفيات واملراكز الصحية حتى 
نحافظ على صحــة املواطنني واملراجعني 
وذلك باالهتمام بالنظافــة العامة للمراكز 
الصحية ومتابعة تواجد الطبيب املتخصص 
كذلك بإمكانية متابعة الصيدليات في املراكز 
الصحية ليهتم بتوفير األدوية التي يحتاج 

إليها املرضى.
املهم أن صحة الناس هي األساس والذي 
يجب أن يلقــى االهتمام والرعاية الدقيقة 
من قبل وزير الصحة ووزارته املســؤولة 

عن صحة الناس..
٭ حديث شــريف: قال رسول اهللا صل اهللا 
عليه وســلم: «إن اهللا تعالى يحب إذا عمل 

أحدكم عمال أن يتقنه».
واهللا املوفق.

في املقال الســابق حتدثنا عن أهمية 
غرس الصالة في نفوس أبنائنا وأعطينا 
قواعــد مهمة في فهم آليــة التربية على 

الصالة.
وفي هذه املقال سنتكلم عن طرق عملية 
لتربية أبنائنــا على هذه العبادة العظيمة 
التي هي عمود اإلسالم وبها يدخل املسلم 

اجلنة ويدخل تاركها النار والعياذ باهللا.
فأول طريقة عملية وأهمها هي: التهيئة 
النفسية واإلميانية للصالة. نعم هذه أهم 
نقطة في التربية على الصالة. وقد تأخذ 
سنوات وليس دقائق أو ساعات كما يظن 

البعض.
النبي ملسو هيلع هللا ىلص ظل ١٣ سنة في مكة يغرس 
العقيدة واإلميــان فلما هاجر إلى املدينة 
هاجر ومعه جبال شــامخة وثابتة وهم 
الصحابة رضــوان اهللا عليهم، ال تهزهم 
الفنت وال احملن وال تزيدهم االبتالءات إال 

رفعة ومكانة عند اهللا جل جالله.
وهذه املرحلة وهي التهيئة تكون بغرس 
اإلميان في نفوس أبنائنا فنتحدث عن اهللا 
جل جالله وعن أسمائه وصفاته ومعانيها 
وما تعني هذه األسماء من معان عظيمة 
وجليلة، فنشرح مثال اسم اهللا املؤمن أي 
املصدق إلميان عباده، اخلالق الذي خلق 
كل املخلوقات عظيمها وصغيرها، اللطيف 
الودود املجيب الكرمي اجلواد الغفور الرحيم 
القريب احلفيظ. أسماء كثيرة لها من اجلالل 
والعظمة والسطوة على النفس، ٩٩ اسما 
نستطيع أن نشرحها بطرق مختلفة وجميلة 
حتى تتعلق قلوبهم به سبحانه، وتشتاق 
له نفوسهم فيحبونه ويسعون لرضاه. 

فيصلون محبة لــه ورهبة منه وهنا 
لن نتعب في تذكير أبنائنا للصالة ألنهم 
يصلون هللا ال يصلون لنا، وهذا هو الهدف 
األساسي من تعليم أبنائنا الصالة وهو أن 
يصلوا هللا من دون مراقبة منا، فال يتركون 
الصالة إذا غبنا عنهم. بل يصلون سواء كنا 
معهم ام كنا بعيدين عنهم (مراقبة ذاتية).

وإن شاء اهللا نكمل في الطرق العملية 
لتحبيب أبنائنا للصالة في املقال القادم.

العالج في مصحــات ملن ابتلي بهذه 
السموم، ثم املواجهة والضرب بيد من 

حديد على ايدي املهربني واملروجني.
٭ آخر الكالم: لفتة كرمية ومقدرة، إقدام 
النائــب األول لرئيس الوزراء ووزير 
الداخلية الشيخ طالل اخلالد بتخصيص 
جزء من وقته ملقابلة مواطنني شاركا 
في إلقاء القبض على آســيوي يروج 
املخدرات، هذا اللقاء رسالة لكل الشرفاء 
على هذه األرض الطيبة بأنهم شركاء مع 
إخوانهم رجال األمن في مكافحة تلك 
اآلفة، وأن كل مواطن يجب أن يكون 
خفيرا على أمن وطنه، وليس هناك ما 
مينع من تقــدمي مكافآت مجزية ألي 
مواطن أو مقيم يقود لضبط تاجر أو 
مروج، على أن تتناسب هذه املكافأة مع 
أهمية القضية.  كما ال يفوتني اآلن أن 
أثمن احلملة التي نظمتها اإلدارة العامة 
للعالقات العامة فــي وزارة الداخلية 
بسوق شرق، بحضور ضباط متميزين 
لهم خبرات وقدرة على توصيل رسالة 
توعوية مباشرة للمواطن واملقيم، حفظ 

اهللا الكويت من كل مكروه.

يجب على وزارات الدولة إيجاد آلية 
مماثلة في الترشيح لتلك الوظائف عن 
طريق القرعة ممن تنطبق عليهم شروط 
باملؤسسات  الترشح لشغلها أســوة 
العسكرية بعد اجتياز االختبار لقطع 
الطريق على من يصل إلى هذه املناصب 
العدالة  بالواسطة، وبذلك ســتتحقق 

وإعطاء كل صاحب حق حقه.
كذلك يجب على ديوان اخلدمة املدنية 
إيجاد آلية ملكافأة األعمال املمتازة بدال 
من الوضع الفوضوي الذي تعيشه بعض 
الوزارات التي حترم الكثير ممن تتوافر 
فيهم شروط االستحقاق احلصول عليها 
بسبب مزاجية بعض املسؤولني الذي 
يعتمدون على االنتقائية واحملسوبية 
دون النظر إلى شروط االختيار لهذه 

املكافأة.. ومنا إلى من يهمهم األمر.

لذلك هناك من يقول: ان هناك ارتباطا بني 
تقدم الدولة واملجتمع وطريقة استخدام 
الطريق، كما نرى في بريطانيا وأملانيا 
واليابان وماليزيا وسنغافورة كأمثلة 
على مواقــع حضارية راقية والتي ال 
تقتصر فقط على عرق معني أو قومية. 
إن هناك فئة ليست قليلة من سائقي 
املركبات يضربون بهذه القوانني عرض 
احلائط، فهم يرفضون تطبيق «ثقافة 
الطريق اإليجابية احلضارية» ويصرون 
على ما هو سلبي وخاطئ وضار من 
التصرفات علــى الطريق، واملصيبة 
األعظم أن تلك املسألة ليست منتوج 
جهــل وعدم معرفة مبــا هو إيجابي 
وحضاري، فهؤالء يعرفونها متام املعرفة 
ويدركون مخاطر وعواقب جتاهل «ثقافة 
الطريق اإليجابية»، فيحكمون أهواءهم 
على حساب عقولهم، لتتحول طرقاتنا 
إلى مقبرة كبيرة تبتلع الطفل، والشاب، 
والرجل، واملرأة، والعجوز واملريض، لم 
تكن الغاية يوما من الطرقات أن تكون 
أداة الستنزاف األرواح وإتالف املمتلكات 
لذلك غياب ثقافــة الطريق اإليجابية 
احلضارية، هي من أهم األسباب وراء 
هذه احلوادث القاتلة الصانعة للموت 

واملأساة بني العوائل.

املتوهم والتقدير الزائف من غيرهم، 
وهي ميزة ال تضفي لهم سوى بريق 
وقتي وملعان حلظي قد يزول مع أول 
تعامــل مهم، وهذا ال ينفي في املقابل 
وجود الذين نالوا ما ذكرنا عن جدارة 

واستحقاق.
كما ان األلقاب والشهادات العلمية 
أو غيرها يســتحيل أن تثبت حقيقة 
املرء أو أن تدل علــى أفضليته على 
غيره من دون الدراية التامة باملواقف 
الشــخصية واملمارسات التي تصدر 
منه، فكم عرفنا من أناس حاصلني على 
شهادات عليا وهم فارغون مما تصرح 
به وخالــني مما تقتضيه، وفي املقابل 
نبصر آخرين لم ينالوا هذه الشهادات 
لكن اسمهم املجرد بدون ألقاب أعظم 
من كل لقــب الرتباطه بكرم اخالقهم 
وبعطائهم النبيل وصنيعهم اإلنساني، 
اللقب مجرد صفة  النهاية يبقى  ففي 
تنسب للشخص وتعرف إليه بغير اسمه، 
وتبقى الشهادة العلمية مجرد ورقة ما 

لم تثبت صحتها في الواقع.
٭ يقول جي ســي رايل: ال ينظر اهللا إلى 
الغنى أو األلقاب أو التعليم أو اجلمال، 
هناك شيء واحد فقط ينظر إليه اهللا، 

وهو الروح.

وذلك بتشكيل جلنة عليا لهذا الغرض، 
وثالثا العالج ملن ابتلي بهذه السموم 
بإنشاء مركز تأهيلي يضم كوادر وطنية 
وافضل املختصني على مستوى العالم، 
وأخيرا تشكيل جلنة قانونية وتشريعية 

لسرعة احملاكمات وتغليظ العقوبات.
وتعد هذه احملــاور وصفة دقيقة 
ملرض مزمن كنا نعاني منه، وشخصيا 
أرى أن خفض الطلب على الســموم 
بالتحصني وبرسالة إعالمية أهم تلك 
احملاور ويلي ذلك في األهمية توفير 

الدولة أن تنتهج هذا النهج في الترشح 
للوظائف اإلشرافية مبختلف اجلهات 
احلكوميــة بدال مــن الوضع احلالي 
الذي يخضع في الغالب إلى الواسطة 
واحملسوبية في تسكني تلك املناصب.

وهذه هي الثقافة املرفوضة. 
إن الثقافــة فعل «تراكمي تعليمي 
متطور مع الزمن»، وليس فعال وراثيا 
فاإلنســان ال يولد مثقفا وال متعلما، 
امنا يؤثر فيــه مجمل احمليط العائلي 
واالجتماعي والثقافي وأيضا االنضباط 
القانوني ملؤسسات الدولة، فكلها تصب 
التي  الفرد  ثقافــة  وتتحرك لصناعة 
تنعكــس مع الوقت على «ثقافة قيادة 
املركبات». هذه العوامل والتأثيرات هي 
املصنع احلقيقي لثقافة وسلوكيات أي 
شعب، وثقافة الشــارع هي انعكاس 
حقيقي لثقافة البيــت والعائلة وقوة 
مؤسسات الدولة النظامية والقانونية، 

بال زيف وإظهار مكامن التضليل، لهذا 
فاختيار هذا النهج بالتحديد راجع لكونه 
األجنح في إسقاط األقنعة، خصوصا 
التي يرتديها من يحســبون أنفسهم 
أنهم األفضل ويدافعون بضراوة عن 
األلقاب املزيفة التي يلصقونها ألنفسهم 
بعد تضخم أناهم الفــارغ، أو الذين 
يفتخرون بشهاداتهم التي تفتقد ألية 
قيمة إضافية حقيقية للميدان العلمي 
والعملي، كما ان هؤالء بالذات ال ميكن 
أن جتدهم في املواضع التي يكشــف 
فيها عن املواقف الشريفة بال خوف من 
ردة فعل أي كان، هم فقط يلجأون إلى 
ألقابهم للفت األضواء وجلذب االهتمام 

حتول دون اســتمرار الوضع على ما 
هو عليه واســتهداف الكويت بأطنان 
من املخدرات املنوعة وجتاهل ارتفاع 

معدالت اإلقبال على هذه السموم.
أوجه القصور الســابقة جتاوزها 
النائب األول بخطوات وبدايات متثلت 
أوال بتقدمي الدعــم الكامل لهذا امللف 
واإليعاز للمختصني وأصحاب الشأن 
بالعمل وفق ٤ محاور، األول يختص 
بالتوعية، انطالقاً من أن الوقاية خير 
من العــالج، والثاني يتعلق باملكافحة 

وجدت استياء بني أوساط من تضررت 
مصاحله ونفوذه في القبول الذي كان 
يطبق سابقا بنظام يسهل الترضيات، 

ما دمر كل عمل وطموح.
بعد جناح الفكرة نقترح على وزارات 

معينة» وتتطلب بيئــة مختلفة، فهي 
الشــخصي والعائلي،  للتنقل  ليست 
بـ«االقتصاد» و«العمل  وهي مرتبطة 
اإلنتاجي» وخاصة في املزارع واملصانع 
وسكان القرى واألرياف، وهي حتتاج 
إلى تدريب «خاص» ويفترض أنها حتتاج 
إلى رخصة «حرفية» ملن يحتاجها فقط. 
إلى  الثقافة والرقي والوصول  إن 
احلالــة احلضارية أحد انعكاســاتها 
وتطبيقاتها علــى ارض الواقع تكون 
على الطريق وفي أسلوب قيادة املركبات 
،وهذا يعكس ثقافة «جزء من املجتمع» 
التي قد تكــون إيجابية صحية وهذا 
املطلوب وقد تكون على العكس «سلبية» 

اليوم نوعا من أنواع مظاهر التفاخر التي 
يتم السعي لنيلها بكل الطرق املمكنة 

ولو على حساب كل ما هو أخالقي.
فمنذ متى كان االرتقاء في ســلم 
النجاح احلقيقي وبلوغ املجد بطرق ال 
متت لألخالق احلسنة بأي صلة؟ وهل 
يعقل أن حتكم على أفضلية أحد على 
غيره ملجرد أنه ميتلك شيئا ال يعكس 

الواقع كما هو؟!
وتطرقي هنا إلى احلديث عن األلقاب 
والشهادات ليس مبعرض إعطاء صورة 
قامتة عليهــا أو االنتقاص والتجريح 
ومحاولة النيل من كل من يحملها، لكن 
الغرض من ذلك كله هو كشف احلقائق 

اخلطوات املتسارعة واملباركة للنائب 
الوزراء ووزير  لرئيس مجلس  األول 
الداخلية الشيخ طالل اخلالد في مواجهة 
املخدرات وتبنيه حملة مؤسسية  آفة 
للتطهير من آفة املخدرات تدعونا إلى 
التفاؤل بأننا مقبلون على حقبة جديدة 
وفق آليــات حديثة في التعامل تعتمد 
على خطط استراتيجية علمية باعتبار 
أن اجلهد املؤسسي والعمل املشترك في 
قضايا وملفات بعينها يثمر بالضرورة 

نتائج جيدة.
في السابق، كانت هناك جهود مقدرة 
ملواجهة هذه اآلفة إال أن االهتمام كان 
يعتمد على محور املكافحة دون محاور 
وخطط تكميلية كتقدمي الدعم والعالج 
ملا استدرجوا إلى نفق اإلدمان وتدشني 
ســور قوي يحول دون دخولهم هذا 
النفق ومرافق عالجية منوذجية يخرج 
منها الشخص متعافيا متاما للحيلولة 
دون انتكاسة تعيده إلى املربع األول.

املخدرات خطر مدمر يضرب بقوة 
أبناءنا وشــبابنا حاضرهم  ويسلب 
ومستقبلهم وهذا استوجب إعداد خطط 

العسكرية في  جنحت املؤسسات 
تطبيق فكرة قبول الطلبة الضباط عن 
طريق القرعة التي تهدف إلى حتقيق 
العدالة بني املتقدمــني وقطع الطريق 
على الواســطة التي نخرت في جسد 

املجتمع الكويتي.
الفضل يعود فــي تطبيق فكرة 
«القرعة» بالسلك العسكري إلى سمو 
ولي العهد الشيخ مشعل األحمد، حفظه 
اهللا، حينما كان يشــغل منصب نائب 
رئيس احلرس الوطني، وبعد ذلك طبقت 
وزارة الداخليــة هذه الفكرة، ومن ثم 
وزارة الدفاع في قبول الطلبة الضباط 
التي طبقت ذلك اإلجراء للمرة األولى 

خالل األيام املاضية.
فكرة القرعة بشــكل عام وجدت 
استحسانا كبيرا لدى املتقدمني، فيما 

الناس»  إن كيفية قيــادة «بعض 
للمركبــات تعكس «ثقافة ســلبية» 
الشديد أصبحت  موجودة، ولألسف 
القيادة أمرا خطيرا مع وجود هذا اجلانب 
الثقافي «السلبي» حيث االستهتار وعدم 
احترام إشارات املرور واالمتناع عن 
الهاتف  األمان واستخدام  لبس حزام 
أثناء القيادة وغياب االلتزام في املسارات 
واحلارات، وأيضــا هذه «احلرب في 
الشوارع املستمرة في أوقات الزحام» 
حيث تالصق املركبات ومعارك اخلروج 
من الشــوارع الفرعية في شكل غير 
نظامي ودون احترام للغير، ناهيك عن 
الكارثة الكبرى في استخدام الشاحنات 
الضخمة والوانيتات املرعبة كمركبات 
سباق خطرة وأداة للتنقل بني حواري 
وشــوارع املدينة، وإحصائيات املوت 
الكارثية دليل مســتمر متواصل على 
أدوات كهذه للقتــل بدون أي يوقف 
اســتعمالها احد، وخاصة مع انتشار 
قيادتها من املراهقني وأصحاب الهوس 

االستعراضي املريض. 
لتنقل  إن «السيارات» مخصصة 
األفــراد والعائالت وقضــاء اللوازم 
اليوميــة، ولكــن «الشــاحنات» هي 
مركبات ذات طبيعة «خاصة» و«أهداف 

في زمننا هذا كثيرون هم أولئك 
الذين يتبجحون علينا بأدبهم وفنهم 
وما يحملونه من ألقاب، فيكتبون للناس 
األفــكار اجلميلة ويقومــون بإظهار 
أعمالهم الرائعة ويدعون اإلحســاس 
الشديد باآلخرين، بينما هم في واقع 
احلال ليسوا متناغمني مع ما يقولون أو 
يفعلون، فتجدهم يتعالون على العوام 
ويتجاهلونهــم وال يعطون القيمة إال 
ألصحاب البريق والشأن واملنفعة في 

تعاملهم!
أننا اصبحنا وسط  هذا وبخالف 
مجتمعات حتسب حساب املظاهر قبل 
أي حساب آخر حتى لو كان األمر متعلقا 
بالقيم األخالقيــة فإنه يتم جتازوها 
وعدم االكتراث لهــا، لهذا ال أرى أن 
هنالك إهانة للــذات أكثر من التعامل 
معها من منطلق سطحي مغلف بالنفاق، 
كاستخدام الطرق غير الشرعية إلثبات 
أفضليتها لآلخرين عن غيرها وإن كانت 

على النقيض من ذلك.
كما أن أغلب األلقاب في املجتمعات 
املتخلفة ال تعني شيئا على مستوى 
القيمة العلمية والعملية، ألنها ال تعبر 
دائما عن احلقيقة وليســت مقياسا 
لألفضلية، خصوصا أن األلقاب أصبحت 
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