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معارك حرب األدوية تدور رحاها في شراييننا يوميا وال 
أحد ينتبه إلى ذل����ك، وتلك احلقيقة املرة توصلت إليها بعد 
إصابتي بالتهاب ش����ديد في احللق قبل م����دة، عندما ذهبت 
ملستشفى خاص وكشف علي الطبيب هناك »بفلوسي وال منة 
 1000 X احلكومة« وصرف لي دواء مضادا ولنطلق عليه اسم
ملغم، وتناولته »على نياتي« ووفق منهجيتنا الكويتية األثيرة 
»يا غافلني لكم اهلل«، وبعد أن تناولت منه حبتني أحسست 
الحقا أنني لست على ما يرام وتوجهت إلى مستشفى خاص 
قريب من اجلريدة وقبل أن يش����رع الطبيب بفحصي أبلغته 
بأنن����ي أتناول حاليا دواء X 1000 ملغم املوصوف من طبيب 
املستشفى اخلاص األول وناولته علبة الدواء ففغر فاه حتى 
اعتقدت أن حنكه سقط بني قدميه »معقول كيف يصرفون لك 
هذا الدواء هذا ال يصلح لك« وهز رأسه ثالثا قبل أن يستلم 
قلمه ويشرع في كتابة وصفة جديدة مبضاد جديد ولنطلق 
عليه اس����م Y 500 ملغم، وأبلغني بأن ه����ذا هو األفضل لي، 
شكرته وانصرفت وقمت بصرف الدواء من الصيدلية ولكن 
قب����ل أن أبتلع حبة واحدة من املض����اد اجلديد اتصلت بأحد 
أصدقائي من األطباء وأبلغته باحلكاية ألعرف سر ال� X وال� 
Y وأعطيه االس����مني وهنا س����معت صوته الذي كاد يخترق 
طبلة أذني عبر الهاتف قائال: »أل، ال هذا صح وال ذاك صح«، 
صديقي الطبيب الذي لم يفحصني قال لي: »لم أكشف عليك 
ولكنني أعرف أن هذي����ن املضادين ال يصلحان أبدا اللتهاب 
احللق فاألول خاص بااللتهابات العامة كالكبد والكلى والثاني 
خاص مبعاجلة التهابات وتقرحات اجللد وأنت ال تعاني من أي 
منهما« ليكشف صديقي الدكتور حقيقة مرة قائال: »كنت أعمل 
في القطاع اخلاص وكل مستشفى يتعامل مع شركة ومورد 
مختلف عن اآلخر خاصة فيم����ا يتعلق باملضادات احليوية 
غالية الثمن واملبالغ بس����عرها في الكويت واملشكلة أن هذه 
املستشفيات تس����تغل جهل املرضى بوصف أدوية قد تنفع 
ولكن ليس كمثل تأثير محدد ومعني حلالتهم املرضية وغير 
املتوافر في صيدليات مستشفاهم فيصرفون الدواء املتوافر 
فقط والذي يؤدي نفس الغرض ولكن ببطء ورمبا من دون 

فاعلية غير أنه فقط يضر املريض على املدى الطويل«.
نعم مستوصفات وزارة الصحة قد ال تنفعك كثيرا أدوية 
أطبائها وقد تتأخر مواعيد املستشفيات احلكومية ولكن لن 
تقتلك أو متارس نوعا من حرب األدوية في ش����رايينك كما 

تفعل بعض مستشفيات القطاع اخلاص.
املطلوب من وزارة الصحة مبا أنها غير قادرة على ضبط حال 
مستوصفاتها أو مستشفياتها أن حتاول رأفة باملرضى أن تقوم 
بعمل رقابة دورية على املستشفيات اخلاصة والعيادات وتقوم 
بتأسيس جهاز رقابي خاص ملراجعة ما تصرفه املستشفيات 
والعيادات اخلاصة من أدوية، وأعلم يقينا أن ما سيخرج به 

اجلهاز الرقابي خالل شهر ستشيب له رؤوس الولدان.
 Waha2waha@hotmail.com

بحكم أني مواطن كويتي أقرأ ما يناسبني من اخبار محلية 
ومن كثرة ما س����معت عن مصطلح »البق����رة احللوب« وهي 
باملناسبة عزيزي القارئ ال متت بصلة إلحدى شركات األلبان 
الكويتية، بل هي وصف حال من يس����تغل البلد أو الوزارة أو 
املورد أبشع استغالل فيستفيد منه وحده دون غيره، وهذا هو 
بيت القصيد من التصريح »أبو ربع صفحة« في إحدى الصحف 
احمللية للسيد رئيس جمعية املعلمني سابقا عن احتاد إسالمي 
عاملي للمعلمني باسم »أسلم« يهدف الى دعم قضايا املعلمني 
العادلة والدفاع عن قضاياهم، وقد احتضنت الكويت انشاءه 
العام املاضي وقد مدد االحتاد مهلته للكويت ملدة 3 أشهر إليجاد 
مقر دائم لهم على جسد »بقرتنا احللوب« وأبصم لكم بالعشرة 

اذا جيبوتي خصصت لهم سطح عمارة!
مع العلم ان ذات »اجلمعية العريقة« عرف عنها »ال أسمع، ال 
أرى، ال أتكلم« حيال قضايا املعلم الكويتي والعملية التعليمية 
برمتها فما هو احلال مع االحتاد العاملي مجهول األعضاء؟! وما 
هي اجنازاتهم مع قضايا وحق����وق املعلمني بعد ان اصبحت 
أنا مع غيري »معلما هاربا« س����واء من األعباء اإلدارية املكلف 
بها املعلم أو طريقة التعليم املتخبطة واملتحجرة أو من آلية 
تقييم املعلم املزاجية أو دوام رمضان عن األعوام الس����ابقة! 
فهذه حقيقة جمعية املعلمني التي تفوز بالتزكية، والشكوى 

لغير اهلل مذلة.
فإن كان هذا هو حالها داخل الكويت فماذا ستفعل عامليا؟!

ويظهر لي ان ش����بهة التنفيع في هذا »املولود التعليمي« 
ظاهرة وذلك بإيجاد كيان اقليمي يسير بأجندة تتوافق مع.. 

أكمل اجلواب!
وقد عقد املجلس التأسيسي ل� »أسلم« حتت رعاية االحتاد 
املهني العام للمعلمني السودانيني، يعني كان عقدمت أولى جلساتكم 
في اليابان أو كوريا اجلنوبية أو سويسرا أو ادخلتموها معكم 
اعضاء شرف حتى »تصيبكم« عدوى التطور الذي تعيشه دولهم 
واجنازاتهم العلمية في صقل مواهب املعلم ليبدع في مهنته 
واشباع حاجات املتعلم العصرية، إال اذا كان »الزول عصمان« 
يطبق أحدث وس����ائل التعليم كما هي في دنقال! وعسى اهلل 

يبارك لنا في بقرتنا!
> > >

بقعة ضوء: كلمات دندنتها ومازلت أدندن حولها:
من للتعليم في الكويت؟

من يحس بصعوبة املناهج على معظمنا؟
م����ن منا يراجع ول����ده كل يوم، وهو قد اس����توعب مئات 
املفاهيم واملسائل احلسابية التي اجبر على سماعها فقط في 

املدرسة؟
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أحداث س���احتنا احمللية أقرب ال���ى »احلراج« بحيث 
التبست علينا األمور، وبحيث أصبحنا ال نعرف من يريد 
مصلحة هذا الوطن من عدمه، فالكل »يدلل« والكل يصيح 
والكل يصرخ والكل يريد والكل ال يعرف ماذا يريد وملاذا 

يصيح أو يصرخ!
من يقرأ طوفان وسونامي األسئلة البرملانية التي يوجهها 
بعض النواب للوزراء منذ نهاي���ة دور االنعقاد املاضي 
يعتقد ان هؤالء الذين يس���ألون تلك األسئلة مشغولون 
جدا وال يغ���ادرون مكاتبهم إال للض���رورة وفي أضيق 
احلدود، فطوفان وس���ونامي األسئلة هذا يحتاج إعداده 
إلى شهور، ويحتاج رد الوزراء عليها إلى سنوات، ولكن 
يبدو أن هذه األس���ئلة تعد وتعلب في دقائق وباألصح 
هي معدة سلفا ومسبقا وتسلم للسائل فقط ليضع اسمه 
وتوقيعه عليها! في تصرف غريب ومريب وال يخلو من 
الغرابة والش���بهات وال أدري ملاذا تذكرت اآلن فضيحة 
األسئلة املدفوعة الثمن التي لطخت سمعة بعض نواب 
مجلس العموم البريطاني منذ سنوات، والتي فضحتها 

الصحف البريطانية!
هل هي مصادفة ان تكون نتائج نصف قرن تقريبا من 
املمارسة التي نسميها في الكويت املمارسة الدميوقراطية في 
حني يسيطر كثير من اجلهلة على إدارات أغلب املؤسسات 
الثقافية، ويتحك���م الالرياضيون مبوارد ومرافق بعض 
األندية الرياضية، ويسيطر الذين ال يداومون على أغلب 
النقابات العمالية، وتصبح مالي���ني الدنانير في بعض 
اجلمعيات التعاونية حتت رحمة ونّية أشخاص ال يفقهون 
العد من واحد إلى عشرة، ولكنهم أبرع من الشيطان نفسه 

في »شفط« بعض تلك املاليني.
نعم الدميوقراطية املزيفة هي من جعلت كثيرين هنا 
في الكويت يفقدون التركي���ز والتفكير والتدبير بحيث 
أصبحوا يفرحون باألزم���ات ويصفقون بصورة عمياء 

ملن يختلقها ويحرضونهم على تكرارها.
Mike14806@hotmail.com

نسير عكس عقارب 
الساعة، ونرى اليوم 
ف���ي  السياس���ة  أن 
الكوي���ت أصبح���ت 
أقليات  تدار من قبل 
بطريقة فرض الهيمنة 
واآلراء واألفكار التي 
يرونها مناسبة، فنرى 

كيف أصبحت األغلبية الصامتة بالكويت تدار 
من قبل أقلية ناطقة ولها دور في صناعة القرار 
وتسييس السياسات حسبما تراه هي مناسبا 
لها، فأصبحنا نسمع صوت الباطل عاليا فيما 
بقي ص���وت احلق خافتا، ون���رى احلق باطال 
والباطل حقا، واملعايير مغلوطة وفي ظل وجود 
بعض األشخاص الذين يسوقون للفساد والفنت 
والفرقة والتنازل عن احلقوق واملكتسبات هم 
في املفاهيم القانونية يعتبرون مجرمني، ولكن 
هم في الواقع أح���رار ولديهم أياد وعيون في 
بعض مؤسسات الدولة وبعض كراسي البرملان 
ويتاجرون بالبشر ويرشون ويرتشون ونراهم 
أيضا في مجالسهم دائما يتكلمون عن املثالية 
ويصولون ويجولون في البالد ويس���عون في 

أرض الكويت احلبيبة 
فسادا.

أال ميك���ن مواجهة 
أال  هؤالء األشخاص؟ 
ميكن وضع األمور في 
نصابها الصحيح؟ أال 
ميكن وضع الكلمات في 
مواضعها؟ بلى، ولكن 
هناك ما يس���مي ولألس���ف في الكويت احلبيبة 
باألغلبية الصامتة الساكتة التي ال حترك ساكنا. 
يفترض على املواطن الكويتي التحرك واإلحساس 
باملسؤولية ومواجهة الفساد واملفسدين واملشاركة 
بروح املسؤولية، ألن املسؤولية تنصب على كل 
فرد على حدة، وكما جاء في القول املأثور: »الساكت 
عن احلق شيطان أخرس« وكل فرد خفير ومسؤول 
ورقيب أوال على ذاته وثانيا على اآلخرين وقول 
اهلل تعالى )ان اهلل ال يغير ما بقوم حتى يغيروا 

ما بأنفسهم � الرعد: 11(.
لنعمل سويا بروح العطاء واإلخالص والوالء 
لهذا البلد احلبيب ونحارب كل الفساد واملفسدين 

ونعري كل املخطئني بحق الوطن واملواطن. 
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غري���ب ج���دا هذا 
التح���ول الكبير الذي 
أصاب املجتمع الكويتي، 
اجلميع أصبح يتكلم 
في السياسة ويحلل 
وينتق���د  األوض���اع 
والبرملان  احلكوم���ة 
ليل نهار وفي كل مكان، 

في التلفزيون واإلذاعة والصحف وحتى مجالت 
األطفال، أصبحنا ش���عبا »كلمنجي« من الدرجة 
األولى، نتحدث ونتحدث ولكننا أقل شعوب العالم 
إنتاجا وإجنازا، لدين���ا أكثر من 60 ألف جمعية 
وحركة اجتماعية معنية بالسياسة، لدينا جمعيات 
وجتمعات لكل ش���يء ومبختلف األسماء ملراقبة 
األداء البرملاني ورصد نتائج االنتخابات وشفافية 
القوانني وحماية حقوق اإلنسان وذوي االحتياجات 
اخلاصة ومئات األس���ماء األخرى، ومع ذلك بتنا 
من أكثر شعوب العالم فوضوية وانتهاكا للقوانني 
وسرقة من املال العام، فما فائدة كل هذه اجلمعيات 
والندوات اليومية التي تش���خص وتتحدث عن 
كل صغيرة وكبيرة وتكشف كل أنواع املخالفات 
واملمارسات الشاذة إذا كانت عاجزة عن جلم هذا 

اخلرق الهائل للقانون؟
> > >

قبل أيام كنت أحتدث مع أحد األصدقاء حول 
األوض����اع في البلد »مث����ل كل الكويتيني« وفي 
نهاية احلوار اتفقنا على تشكيل حركة سياسية، 

هكذا بكل بساطة ألن 
املسألة ال تتطلب أكثر 
م����ن 3 أو 4 »نفرات« 
ويقررون  يجلسون 
ح�رك����ة  تأس����ي�س 
سياسية ويختارون 
لها اس����ما ويبدأون 
البيان����ات  بإرس����ال 
السياسية باسم احلركة اجلديدة إلى الصحف 
وعقد الندوات السياسية التي »تصف« وتفسر 
ما يحدث في الكويت، فما أسهل الكالم وما أكثر 
املواضيع وما أكثر »احملللني السياسيني« الذين 
سيلبون الدعوة »للكالم« عن حال البلد املايل، 

ولكن ما الفائدة من كل هذا الكالم؟
> > >

اجلميع في الكويت يعرف كل شيء عن كل شيء، 
الكل فاهم والكل حريص على املصلحة العامة واملال 
العام والكل »مفتح باللنب« ويعرف أسماء وعناوين 
املتسببني في الفساد وأنشطتهم وحتركاتهم ومع 
هذا عربة الفساد التزال تسير بسرعة كبيرة، ألن 
هذا الكم الهائل من احلركات السياسية واحملللني 
السياسيني العباقرة ال يعتقدون أن من واجبهم 
إيقاف عربة الفس���اد ومحاولة وضع ولو عصا 
صغيرة في إحدى عجالته���ا، فهم معنيون فقط 
بالكالم والوصف والتفسير والتحليل والظهور 

على صفحات الصحف وشاشات التلفزيون.
bodalal@hotmail.com 

»ال تقارن نفسك مع أي شخص في العالم، إن فعلت ذلك 
فانك تهني نفسك«.  )ألن ستريك(

ڤينوس هي إلهة احلب واجلمال عند الرومان، وهي أفروديت 
عند اإلغريق وكلها مسميات تؤدي بنا إلى مسمى واحد هو 
املرأة، فبالرغم من أن املرأة كانت ومازالت على مر العصور 
هي الكائن اجلميل الذي يعشقه الرجل وُيشعر في جمالها، بل 
من املمكن أن ميوت فداء حبها، وبالرغم من أن هناك كثيرين 
قرأنا عنهم، وكثيرين غيرهم لم يذكرهم التاريخ، إال أنه في 
املقابل ال جند سوى القليل من كتب عن ذكاء املرأة وخبثها، 
فعلى الرغم من أن كليوباترا كانت جميلة إال أنها كانت سبب 
هزمية أنطونيو، وال ننسى شمشون اجلبار الذي كانت نهايته 
أيضا على يد ام����رأة، وها هي امرأة العزيز ذكرت في كتاب 
اهلل عز وجل ليضرب لنا مثال ف����ي املكر والذكاء للمرأة ملا 
فعلته في سيدنا يوسف گ، وإذا خضنا في قصص النساء 
فسنجد أنفسنا نتعامل مع جمال يحيكه اخلوف وحب من 
أجل البقاء، ولكن الس����ؤال هنا كيف أصبحت صورة املرأة 

في عصرنا هذا؟
باألمس كان قاسم أمني ينادي بحرية املرأة وكسر القيود 
من عليها ويرفض قمع الرجال لها، واليوم تتمتع املرأة بجميع 
مميزات الرجل من حرية وحقوق سياس����ية إال ان عقولهن 
مازالت تعيش في قمع الظلمات، وهذا ليس نتيجة املجتمع 
ولكن هو نتيجة تفكير املرأة، فاملرأة دائما تعيش في ذاتها 
بأنها إنسانة مضطهدة وأن العالم بأجمعه يقف أمامها وأمام 
مس����تقبلها، فاملرأة اعتادت على الش����كوى، اليوم أصبح ال 
يوجد مصدر للشكوى أو االضطهاد كما كان باألمس، وخير 
مثال على حديثنا ه����ذا هو وصول املرأة الكويتية للبرملان 
وليست واحدة بل 4 نساء وجميعهن يحملن درجات علمية 
متميزة، ولكن الس����ؤال هنا: ماذا فعلن هؤالء منذ دخولهن 

إلى املجلس؟ ال شيء، نعم ال شيء.. ملاذا؟
كنا نتوقع أن املرأة عند دخولها إلى قبة عبداهلل السالم 
سيكون هناك مجال أوسع في الطرح لقضايا املرأة، علي سبيل 
املثال »اجلنسية ألوالد املرأة الكويتية، السكن للمرأة املطلقة 
أو العازبة، سن التقاعد.. إلخ«، لكن لألسف اقتصرت العضوات 
على االحتفاالت وس����رد كيفية وصوله����ن إلى قبة البرملان 
متناسيات من أوصلهن إلى هذه القبة، وإذا قمت بالسؤال لهن 
ما فعلنت؟ اجلواب سيكون: عامل الوقت لم يسعفنا، 4 أشهر 
من تشكيل املجلس البرملاني طرحت قضايا كثيرة منها مهم 
ومنها دغدغة مش����اعر البعض، ولكن أين »ڤينوس«؟ عفوا 

أين املرأة في هذا الزخم البرملاني؟ في خبر كان!
حكي عن فيلسوف رأى امرأة شنقت نفسها في شجرة، فقال: 
يا ليت كل األشجار حتمل مثل هذه الثمار. أصبح مجتمعنا 
اليوم يتمنى هذه األمنية لبعض العناصر النسائية والرجالية 
بأن يراهم على األشجار وهذه ليست بفلسفة ولكن من غيظ 
القلب ملا نراه من أحوال مردية لم نكن نضعها في حسباننا 
عن مستقبلنا ومستقبل أجيالنا، ومبا أن املرأة تعد نصف 
املجتمع واآلن هي املجتمع ككل، كنت أمتنى ان يكون سقراط 
يعيش بيننا في هذه اآلونة ليالقي الكثير من منافسيه في 
الفلسفة وهذا يرجع لقوله ألحد تالميذه: »تزوج يا بني فإنك 
ان رزقت بامرأة صاحلة، أصبحت أسعد مخلوق على وجه 

األرض، وإذا كانت شريرة، صرت فيلسوفا«.
واحلمد اهلل أن الفالسفة في الكويت من كثرهم مو عارفني 

نتجه أي اجتاه.
atach_hoty@hotmail.com
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