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 آراء 

 هل يعلم أصحاب املقاالت مدى تأثيرهم على القراء فيما 
يكتبونه من تهويل ومبالغة في نشر أخبار وباء إنفلونزا 
اخلنازير علـــى الرغم من عدم تخصصهم الدقيق في هذا 
املجال. فكل من يقرأ هذه األيام صحافتنا أو يشاهد قنواتنا 
الفضائية يجد أن أغلب الكتاب يحملون لواء الهلع والفزع 
واليأس من إنفلونزا اخلنازير. وال يتصورون ردود فعل 

هذا الكالم لدى عامة الناس.
  والعجيـــب أن أغلب هـــؤالء الناس أصبحـــوا خبراء 
واختصاصيني في مجال إنفلونزا اخلنازير ورغم ما تقوم 
به وزارة الصحة من جهود، وما نشره األخ د.هالل الساير 
وزير الصحة في الصحافة، وما قاله د.حســـني اجلزائري 
املديـــر اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية، وما قاله اخلبير 
الفني الذي وصـــل الكويت ممثال ملنظمة الصحة العاملية 
وتكلـــم بالتفصيل عن هذا املرض وأنـــه ال يتعدى كونه 
نوعا جديدا من ڤيروس اإلنفلونـــزا. ڤيروس اإلنفلونزا 
املنتشـــر وبائيا على مدى الـ ١٠٠ سنة املاضية في جميع 
أنحاء العالم. ورغـــم تكون املناعة في أغلب الناس إال أن 
هناك تطعيمات تعطى لزيادة هذه املناعة عند كبار السن 
واألطفال والعاملني في مجال تقدمي اخلدمة الصحية زيادة 
في املناعة وذلك على ضوء ما مت رصده من أنواع اإلنفلونزا 
في املناطق املختلفة من العالم. وهذا املرض منذ أن بدأ في 
االنتشار له ضحايا كثيرون. فأول ما انتشر قبل ١٠٠ سنة. 
كان ضحاياه أكثر من ٥٠ مليون ألن جهاز املناعة لإلنسان 

لم يتعرف على هذا الڤيروس ولم تكن لديه مناعة.
  وعلى مر الزمن تطور هـــذا الڤيروس فأصبح يعيش 
ليس في البشـــر فقط بل في الطيور واحليوانات األخرى 
كاخلنازير واألحصنة وأنواع كثيرة أخرى، أما بالنســـبة 
لتحول ڤيروس اإلنفلونزا فإن خطورته تكمن في مقدرته 
على االنتقال من احليوان إلى اإلنســـان ومن اإلنسان إلى 
اإلنســـان ومن اإلنســـان إلى احليوان، ألنه ال تكون لدى 
اإلنسان مناعة من هذا النوع من الڤيروس بالتحديد األمر 
الذي يتطلب عزل هذا الڤيروس اجلديد ومعاجلته وكذلك 
إيجاد الطعوم حلماية اإلنســـان منه ألنه سيكون احدى 
الڤيروسات التي ســـتعيش معنا ويحتاج الى تطعيمات 
اإلنفلونزا سنويا. فصراع اإلنسان مع ڤيروس اإلنفلونزا 
صراع أبدي وال يجب أن نبالغ في خطورة انتشـــاره ألن 
هذا االنتشار يتفاوت من ڤيروس إلى آخر كل عام، ولهذا 
السبب تقوم منظمة الصحة العاملية بعد أن ترصد ڤيروسات 
اإلنفلونزا التي انتشرت في العالم بإيجاد طعم للوقاية ضد 
هذه الڤيروسات.وهي كما ذكرت متغيرة سنويا ويجب أن 
يطعم اإلنسان سنويا. وإذا ظهر ڤيروس جديد كإنفلونزا 
اخلنازير احلالي يتطلب صناعة طعم خاص به والعملية 
ليســـت بالبساطة ألن الڤيروس نفسه له أمناط مختلفة، 
ويجب صنع الطعم املناسب لهذه األمناط، علما أن الڤيروس 
أيضا يتغير من فصل إلى فصل آخر في السنة، وهكذا يسبب 
موجات من اإلنفلونزا قد تختلف عن بعضها البعض ولكن 
االختالف يكون بسيطا. فمضاد الڤيروس احلالي (تاميفلو) 
عالج حديث ظهر مع إنفلونـــزا الطيور وهو منتج أصال 
من بعض أنواع جذور الكراويا اســـتخرجه اإلنســـان في 
الصني، وصارت له فعالية ضد هذا الڤيروس وال يجوز أن 
يؤخذ هذا العالج وقائيا، اال اذا كان األطباء املعاجلون قد 
أوصوا بذلك ألن االستعمال العشوائي ميكن الڤيروس من 
تكوين مقاومة ضد  العالج. فأهم وقاية ضد الڤيروس هو 
أال يتعرض اإلنسان لشخص مصاب قدر اإلمكان وال حتى 
يتعرض هذا اإلنسان للخنزير املصاب، وأن نحمي أنفسنا 
بالنظافة وخاصة استعمال املناشف الورقية بدال من املناديل 
القماشـــية، ألن القماشية هي مجال لتكاثر الڤيروس فيه 
وكل مرة ميســـح فيها اإلنسان أنفه يضيف جرعة جديدة 
باملنديل تنتقل إلى اإلنســـان الذي يبذل جهدا في تكوين 
املناعة. فخطورة هذه اإلنفلونزا أخطر بكثير مما ترسمه 
وسائل اإلعالم والعبارات املغالية واملبالغ فيها والتي تظهر 
كمانشيتات في الصحف هي عبارة عن فتنة ويجب احلد منها 
بكل الوسائل يوميا عدة مرات وكذلك أهمية اتباع وسائل 
الوقاية ضد هذا املرض بوضع إعالنات في أماكن التجمعات 
كمراكز العمل واملساجد واملدارس وغيرها. وعلينا أن نركز 
على توعية األسرة وتعزيز دورها في حماية أفرادها عن 
طريق التكرار املســـتمر والتنبيه في وسائل اإلعالم عن 
أسلوب جتنب هذا املرض. ونؤكد عليهم في جميع وسائل 
اإلعالم خالل اليوم وفي أماكن تواجدهم في املدرسة والعمل 
واملستشفيات والباصات واملساجد وفي أي مكان يتجمع 
فيه الناس، علينا توعيتهم بأهمية النظافة واحلماية. كما 
يجوز اســـتخدام األقنعة الوقائية إذا كان هناك اضطرار 
للتواجـــد مع املصاب وضرورة عزل املصابني في بيوتهم 
وأماكن إقامتهم بدال من نقلهم للمستشفيات وتعريض باقي 
املرضى لهذا املرض ويجب أن تقتصر املستشـــفيات فقط 
على احلاالت الصعبة التي فيها مضاعفات مرضية أخرى. 
وأحسن مكان للشفاء هو سرير الشخص في غرفته وفي 
شقته وفي منزله وليس في الشارع أو مكان عمله أو مكان 
عام. ألن أي تواجد للمصاب مع مجموعة أخرى ســـيكون 
سببا في انتقال املرض منه إلى أحدهم عند السالم عليهم 

باليد التي تكون قد تلوثت عند املصاب.
  أكرر على اإلخوان أن يرحموا الناس، يكفيهم ما يعانونه 
من مصائب واتركوا جهات االختصاص تتصرف حســـب 
خطتها دون ضغوط أو تشويش. وأرجو أن يكف أعضاء 
مجلس األمة عـــن التهديد بالويل والثبور لوزير الصحة 
الـــذي أراه يبذل جهدا كبيرا وهو فـــي بداية حتمله هذه 
املسؤولية فأعينوه على حتمل هذه املسؤولية وال تسببوا 
له مشـــاكل يومية واتركوه مع وزيرة التربية وغيره من 
الوزراء الذين يشرفون على جتمعات بشرية لكي ينظموا 
حياتهم، وبدال من التهديد بالويل والثبور احرصوا على 
أنفسكم وأوالدكم وال تعرضوهم لإلصابة بهذا الڤيروس، 
واعلمـــوا أن عدد اإلصابات بالڤيروس ســـيكون باآلالف 
وستكون هناك وفيات ميكن التقليل منها فقط إذا التزمنا 
بالنظافة وتوفير العالج املناسب له. وحفظ اهللا الكويت 

من كل مكروه. 

 كائن من كان

 عبدالهادي الصالح

 م  م ٣٦٣٦

 د.عبدالرحمن عبداهللا العوضي

 تكفينا مصيبة اإلنفلونزا.. 
ارحموا الناس

 من غير إحراج من غير إحراج

 مبا أننا في هذا الشـــهر الفضيل يســـعى غالبية املسلمني ملرضاة 
اهللا بكل شكل من األشـــكال، فإنني أطلب في هذا املقال من املسلمني 
جميعا في شـــتى بقـــاع األرض أن ينقوا هذه القلـــوب من الكراهية 
واحلقد واحلسد بعضهم لبعض، وأن ينبذوا اإلعالم الذي يسيء ألمة 
اإلســـالم ويتصيد الهفوات واألخطاء والزالت ليكبرها ويضخمها في 
قلوب املسلمني، وان يتصدوا لكل دخيل كلما رأى لبنة توضع في بناء 
احلب واألمل افتعل حكاية وأجج النفوس لهدمها. فباهللا عليكم ماذا 
استفدنا من الكراهية، ومشاعر احلقد من هذا لذاك؟! وما املنفعة التي 
حصلنا عليها، حينما سلطنا الضوء على قضايا دفنت حتت التراب، 
نسيها أصحابها وجتاوزوا عنها، ولكننا نعيد احلديث عنها ونتذكرها 
ونتباكى عليها؟! وما الذي حصلنا عليه بعد نفض الغبار عن الكتب 
املدسوســـة واألقالم املسمومة من ثقافة تنخر في عظام األمة لتميت 
قلوبها؟! وما الفائدة التي خرجنا منها، بعد نقاش طويل عن موضوع 
اخليرات التي متتلكها بعض البلـــدان العربية من حقول نفط وغاز 
قد تنتهي في يوم مـــا أو يقل نفعها، وفي املقابل متتلك بلدان عربية 
أخرى أراضي خصباء وأنهارا وأيضا حقول نفط؟! ال شيء سوى اننا 
في كل ما سبق ذكره، نضع اخلشب فوق النار ليزداد لهيبها ويرتفع 
في ســـماء وحدتنا وعروبتنا وإســـالمنا! فإن كنا ال نرى إال من عني 
ضيقة، فعلينا أن نبحث عن عالج لتبصر هذه العني من حدقة أوسع 
وأجمل، وترى كم أن العرب واملسلمني جتمعهم أمور كثيرة مشتركة، 
ال توجد في شـــعوب أخرى في هذا العالـــم الكبير، فالعرب جتمعهم 
اللغة، والدين والتاريخ املشـــترك، وكثير من العادات والتقاليد التي 
أصلها اإلسالم في نفوســـنا، وأيضا الهدف الواحد الذي كلنا نسعى 
إليه وهو نصرة األقصى والعيش بســـالم في ديارنا، وأن يزول األلم 

من أي عضو نصاب به في جسدنا العربي.
  وهنا أكرر مـــا فائدة قلب املواجع، وإعادة األفالم القدمية، والعيش 
على أفكار مضللة، ومن مات مات، والزمن الذي ولى لن يعود؟! ولكننا 
نحمد اهللا تعالى الذي أمد أعمارنا إلى صوم هذا الشهر، واالستزادة من 
خيراته، لتكون لنا دروســـا نتعلمها، أولها أنكم يا مسلمون تصومون 
جميعكم هذا الشهر، فتتنقى دماؤكم وتشعرون بجوع اآلخرين، وتقومون 
لياليه وتدعون بدعاء واحد لرب واحد يدعوكم للحب والعفو والتجاوز، 
فلماذا ال نقوم في هذه األيام بعملية غســـل للكراهية، وتنقية الصدور 
مـــن األحقاد؟! أليس املؤمنون إخوة يختلفـــون ويتنازعون ولكن في 

النهاية يتصاحلون؟!
  Falcom٦yeb@yahoo.com 

 أنوار عبدالرحمن

 ماذا استفدنا  من الكراهية؟!

 فالكم طيب فالكم طيب

 كلمة صاحب السمو األمير حفظه 
اهللا تعالى في العشر األواخر من 
شهر رمضان اجلاري لم تكن عادية 
ملا تضمنته من رسالة قوية تتجاوز 
ما تعودناه من كلمات سامية، ففي 
غضون بضعة أسابيع يعاود سموه 
للتحذير من التصنيفات الفئوية التي 
حتاول العبث في نسيجنا الوطني، 
وسموه محق في ذلك بوصفه القائد 
الذي يتلمس ان هناك من ال يتعظ 
بالبراكني املتفجرة من حولنا والتي 
الطائفية املتطرفة مصدرها  كانت 
األول، فالتزال هناك ممارسات تنم 
عن هذا اخلطر، سواء كان قوال أو 
فعـــال، وإن تغلف بالغالف الديني 
املشّوه تارة أو بغالف حرية الرأي 

الذي ال يحترم حرية الغير!
  بل لقد متادى البعض باستغالله 
احلريات الدســـتورية في التعبير 
أو في إنشاء املؤسسات اإلعالمية 
أو اخليرية حتى تتحول الى مجال 
مفتوح للتناحر املزعوم لهذه الفئة 
ضد الفئة األخرى واســـتقدام من 
ال يفقه طبيعـــة املجتمع الكويتي 
وتاريخه القائم على التواد والتالحم 
وتبـــادل االحترام فـــي املعتقدات 

واالنتماءات األصلية.
  إن كلمـــة صاحب الســـمو األمير 
موجهة للجميع عندما خاطبهم بقوله 
«لن أسمح لكائن من كان باملساس أو 
الوطني..» وهذا  النسيج  العبث في 
يعني ان الكل أمام هذه املســـؤولية 
الوطنية شواء كان مسؤوال في اجلهاز 
احلكومي، أو نائبا في مجلس األمة، أو 
إعالميا أو من ميارس دورا توجيهيا، 
ولذلك فحري بأجهزة الدولة في املقام 
األول ان تترجم هذا التوجيه السامي 
الـــى منهج عمل وتترجمه الى أفعال 
تعالج أي ظاهرة أو حالة تغذي هذا 
املرض اخلبيث وتضـــع االجراءات 
التي من شـــأنها معاجلة أي مشاعر 
بالطائفيـــة أو القبائلية أو العائلية 
الكويت  بصورة تشعر اجلميع بأن 
وطن اجلميـــع واحلقوق واحلريات 
متســـاوية ومتكافئة ضمن ســـقف 
الدســـتور الذي تعاضد عليه اآلباء 
واألجداد مـــن الرعيل الكويتي األول 
قبل ان يتحول الـــى وثيقة وطنية 
معتمدة من ممثلي كل الكويتيني سنة 
١٩٦٢م. كلمة ســـموه حتفل بالعديد 
من معاني الوفاء واالحترام ألمرائنا 
الراحلني تغمدهم اهللا برحمته الواسعة 
وكذلك لضحايا حريق اجلهراء املروع 
ولشهداء الكويت الذين أثبتوا بالفعل 
ان «وحدتنا الوطنية هي التي جمعت 
أهل الكويت في أحلك الظروف واحملن». 

وليسمع ذلك «كائن من كان». 

 وصلني عن طريق البريد االلكتروني موضوع 
مهم جـــدا يطالبنا فيه صاحبه بنشـــره عبر 
«األنباء» حيث ينادي بتوجيه حتذير ألولياء 
األمور واملسؤولني بوزارة التجارة واجلمارك 
ووزارة اإلعالم وكــل من ميلك القرار بضرورة 
مصادرة لعبة الكترونية مســـيئة تنتشر في 
 GOD» الكثير من احملالت االلكترونية عنوانها
of WAR» هذه اللعبة والعياذ باهللا تتحدى رب 

وخالق هذا الكون اهللا سبحانه وتعالى.
  وتدور فكـــرة اللعبة، حول ان بطل اللعبة 
يحارب اهللا ـ عز فـــي عاله ـ حيث يظهر اهللا 
على هيئة طير ويتقابل مع البطل ويرميه في 
جهنـــم، ثم يخرج منهـــا ويركب على حصان 

بأجنحة.
  ثم يســـتطرد صاحب الرسالة االلكترونية 
قائال: اعذروني فال أستطيع ان اكمل النص فواهللا 
ألن تنشق األرض وتبتلعني لهو أهون عندي 
من كتابة مثل هذا الكالم الذي ال يليق بربنا ـ 

عز وجل ـ تعالى اهللا عن ذلك علوا كبيرا.
  ونحن من هنا ومعه، نقول اتقوا اهللا واتقوا 

النار التي وقودها الناس واحلجارة!
< < <  

  فاكهة الكالم: يقـــال (والذمة على الراوي): 
انه مت اغالق أحد احملـــالت التجارية الكبيرة 
التي تبيع املاركات األصلية في مجمع جتاري 
ملدة ٢٤ ســـاعة فقط، وذلك بسبب عدم وجود 
الترخيص الرسمي للمحل بداخل احملل، وكان 

املوجود فقط صورة تقليدية للترخيص.
  نتيجة لذلك مت اغالق احملل ملدة ٢٤ ساعة، 
ومن ثم اعادة فتحه بعد وضع الترخيص الرسمي 

األصلي بداخل احملل.
  هـــل صحيـــح مت ذلك مـــن قبـــل اجلهات 

الرسمية؟!
  Aliku١٠٠٠@yahoo.com 

 د.بدر نادر الخضري

GOD OF WAR 

 لمسات لمسات

 من أجمل األوقات التي يتمتع بها 
اإلنســـان عندما يخلد في فترة من 
الهدوء والصمت غير املجبر عليه 
للتأمل في جمال الطبيعة والشعور 
بنسمات الصباح الباردة، وطبعا هذا 
مو في الكويت، وأثناء هذا الهدوء 
النفسي كنت جالسة مع أختي (أم 
عبدالرحمن) وإذ بها تقطع هذا الهدوء 

باحلديـــث عن كثير من املواضيع السياســـية ومن ثم وجدتها 
تتحدث عن اقتصاد الكويت، ثم عن التربية واملناهج التي تقدم 
للطلبة وأسلوب التدريس وكان ما يتردد في حديثها على الدوم 
جملة واحدة وهي «ملاذا الدولة ال تفعل هكذا؟»، وفجأة وجدت 

أختي تقول لي: أنت ال تسمعينني؟ 
  أنا أسمعها وأسمع غيرها ممن يتذمرون علي دائما بسبب 
األوضاع التي نعيشـــها في تلك اآلونة وأرى وأقرأ الكثير 
عن تلك األوضـــاع ولكنني ال أتكلم ملاذا؟ ألن الكالم أصبح 
ال يفيد في مجتمع أصبح سالحه الوحيد املجادلة والتذمر، 
مجتمع يلقي كل همومه ومشـــاكله على الدولة بالرغم من 
أنه يحســـد من املجتمعات األخرى، ولن أخوض اليوم مبا 
منتلكه من خيرات وحرية التعبير والرأي عوضا عن تلك 

املجتمعات. 
  لكن املشـــكلة أصبحت في ســـلوكنا اليومـــي وكيفية طرح 
مشكالتنا وعدم محاربة الفساد، قد يستغرب البعض من كلماتي 
ولكن هذا ما يحـــدث، فعندما أصبحنا نطرح قضايانا أصبحنا 
نستخدم لغة الصراخ كما لو أننا ننتمي إلى العصر احلجري، 

بل األغرب من هذا أننا منلك األوراق 
الكثيرة من الفساد ونتكلم عن الفساد 
وجند البعـــض ممن يحملون على 
عاتقهم قضايا الفساد يقوم بالعيش 
دون تعب أو بحث عن قوته كما لو 
أنه يعيش احلياة البدائية يأكل ما 
يجده أمامه، والقوي يغلب الضعيف 
نظرية إلى اآلن أقوم بتحليلها ولكن 
إلى اآلن لم أجد حتليال منطقيا عن هؤالء، وبعد هذا السرد من 
الكلمات التي ذكرتها لكم والتي كانت أيضا إجابتي ألختي، وإلى 

كل من يسألني إلى متى هذا الصمت؟ 
   كيف تريـــدون التغيير وأنتم إلى اآلن متتلكون بعض هذه 
األمناط في املجتمع؟ إن سلوك الفرد يطغى على سلوك املجتمع 
ومنه إذا كان هذا الســـلوك يريد التقـــدم واحلفاظ على الدولة 
والبحـــث عن كل ما هو جديد للمصلحة العامة، ســـتجدون ما 
تريدونه وهو التغيير في كل شيء سواء أكان في مراكز صحية 
أو تغيير مناهج أو غير ذلك مما تطالبون به. ولذا فقد أصبحت 
أعشـــق الصمت أكثر من الكالم ألن مجتمعنا لألسف أصبح ال 

يسمع وال يرى، اذا ماذا يفيد كالم؟
< < <  

  كلمة وما تنرد: حتية خاصة إلى كل العاملني في مركز األبحاث 
العلمية على وفائهم في عملهم وجهدهم املستمر واملثمر من أجل 
الكويت واملجتمع الكويتي، وأمتنى أن تهتم احلكومة أكثر بهذا 
القطاع ألنهم ناس بالفعل تعرف شغلها.. عساكم على القوة. 
  atach_hoty@hotmail.com 

 د. نرمين يوسف الحوطي
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