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 الكارثة احلقيقية التي يجب أن يحاســـب عليها جميع وزراء الصحة منذ 
العـــام ١٩٦٢ وحتـــى اليوم هي أن هناك حديثا دائرا وبقـــوة من أنه ال يوجد 
طبيب واحد في وزارة الصحة يحمل شهادة أوبئة أو متخصص في األوبئة.

  هكذا نقل لي وهكذا قيل لـــي وهكذا انتهى بحثي في أروقة وزارة الصحة 
ومستشفياتها وحتى سيارات إسعافها، فلم يتبق دكتور أو ممرض أعرفه أو 
حتى «بورتر» إال سألته هذا السؤال: «نحن في مواجهة وباء انفلونزا اخلنازير 
فهل يوجد طبيب أو متخصص في األوبئة؟» الســـؤال رغم بديهيته بدا وقعه 
كوقع الصاعقة على من سألتهم، ألنهم أجابوا بأنهم ال يعرفون أحدا في وزارة 

الصحة متخصصا في األوبئة أو يحمل شهادة في علم األوبئة.
  أمتنى من كل قلبي أن تكون إجابات من وفروا لي املعلومة ممن سألتهم خاطئة 

وأن يكون هناك فعال طبيب متخصص باألوبئة، ولكن لألسف ال أعتقد.
  هـــل يعقل أن تكون وزارة «طويلة عريضة» وعمرها يناهز الـ ٥٠ عاما لم 
تستقدم طبيبا متخصصا في األوبئة ونحن أمام جائحة انفلونزا اخلنازير.

  وال «يبط اجلبد» و«يفقـــع املرارة» و«يرفع الضغط» و«يزيد احلموضة» 
و«يكســـر صفائحي الدموية» إال تصريحات قياديي وزارة الصحة التي كلها 
حتمل لواء «كله متام يا أفندم»، وسؤالي البريء إلى كل املصرحني من قياديي 
الوزارة التي حتمل لواء حمايتنا هو هل حقا ال يوجد مثل هذا املتخصص في 
وزارتكم الكرمية؟ وإذا كان اجلواب بال، فكيف باهللا عليكم ستقاومون الوباء 

وأنتم ال متلكون أدنى األسباب.
  عامة، أدعو قياديي وزارة الصحة ملشاهدة فيلمني أميركيني لعلهم يتعلمون 
حتى ولو من اخليال الســـينمائي شيئا مما ميكن أن يطبق واقعيا، خاصة أن 
شـــهاداتهم وخبراتهم وعلمهم لم يسعفهم الكتشـــاف ضرورة وجود طبيب 
متخصص في األوبئة، والفيلمان هما «١٢ قردا» لبروس ويليس وبراد پيت، 
وفيلم إيبوال «ليتعلموا على األقل كيفية التصرف جتاه ما نواجه على أرض 

الواقع».
  الكارثة األخرى وكما هو مثبت مـــن خالل الهيكل اإلداري لوزارة الصحة 
أنه ال توجد إدارة متخصصة في األوبئة، واإلدارة التي ميكن أن تدخل ضمن 
مجـــال مكافحة األوبئة هي إدارة اجلودة ومنع العدوى، ولكنها إدارة قاصرة 
وغير متخصصة ســـوى مبنع العدوى في املستشفيات فقط وقراراتها عادة 
بل غالبا ال يؤخذ بها، ومن النكات الطبية التي حتفل بها هذه اإلدارة هي أنه 
عندما يتم اكتشـــاف إصابة انفلونزا خنازير أو بكتيريا معدية في أي غرفة 
عمليات أو غرفة عناية مركزة يطلبون من إدارة املستشفى الذي اكتشفت فيه 
احلالـــة أن يقومون بعزلها متاما وعزل تكييفها، ليأتي الرد كالتالي من إدارة 
املستشـــفى: «ال ميكننا عزل التكييف ألن مستشفيات الكويت لم تصمم وفقا 
للهندســـة الطبية التي تتيح عزل دكات التكييف في أي غرفة من الغرف أو 

األجنحة ولذا ال ميكن تطبيق قرارات إدارة منع العدوى».
  هكذا هي احلقيقة وهذا هو الواقع في وزارة الصحة التي تقول انها استعدت 
ملواجهة وباء انفلونزا اخلنازير، فال مستشفياتها مهيأة لعزل املرضى املصابني 
ألنها بنيت كما تبنى أي منشـــأة عادية بل بنيت كما تبنى أي عمارة ســـكن 
عـــزاب، األخطر أنه ال توجد إدارة حقيقية متخصصة ملكافحة ورصد األوبئة 
وهي إدارة البد من أن تستحدث اآلن، وبدال من التدوير الذي حصل قبل العيد 
الذي «خلبط» املستشفيات املتخصصة، كان األجدر أن تستحدثوا إدارة حان 

الوقت الستحداثها.
  أما التدوير الذي حصل األسبوع املاضي فكان بحق كارثة الكوارث، فكيف 
ينقـــل جراح املخ واألعصاب املتخصص الشـــهير د.عباس رمضان من إدارة 

مستشفى ابن سينا لألعصاب حيث تخصصه إلى املستشفى الصدري؟!
  وكيف ينقل اجلراح واملتخصص باألورام وحامل ماجســـتير إدارة أعمال 
جراحة د. عادل العصفور من مستشـــفى حســـني مكي جمعـــة لألورام إلى 

مستشفى الرازي للعظام؟!
  أعلم يقينا أن وزير الصحة د.هالل الساير جاء لإلصالح ولكن أول طريق 
اإلصالح هو وضع الرجل املناســـب في املكان املناسب ال «تطشير» الكفاءات 
واملتخصصني، واألهم هو أنه ال يلتفت إلى أي ضغوطات كانت والتي أعتقد 

أن بعضا منها مورس في التدوير األخير. 
   Waha٢waha@hotmail.com 

 ذعار الرشيدي

 تدوير «تطشيري» وإنفلونزا 
الخنازير في «الصحة»

 الحرف  الحرف ٢٩٢٩  

 حني كنـــا حتت احلماية البريطانية أثر اإلجنليـــز علينا فدخلت مفردات 
إجنليزيـــة على اللهجة الكويتية، وتعلمنا بعـــض عادات االجنليز وتعرفنا 
على منتجاتهـــم وبتنا نعتز ونربط اجلودة بها، كمـــا ظهرت بعض األمثال 
التي توضح موقـــف الكويتي من االجنليز، هذا كان فيمـــا مضى، أما اليوم 
فنحن الذين غزونا لندن ولكن من دون معارك أو حروب أســـلحة أو جيش 

بل غزوناها سلما.
  لندن في بداية الثمانينيات كانت جميلة، نظيفة، مرتبة، قوانينها رائعة وناسها 
مختلفون وشوارعها يضرب بها املثل، وكنا نرى االجنليز في محالتهم التجارية، 
وفي مراكز التسوق، أو احلدائق والشوارع يديرون كل ذلك بأنفسهم مبالمحهم 

اجلميلة وبشرتهم البيضاء وشعورهم الشقراء وعيونهم امللونة. 
  وبعد ما يقارب الثالثني عاما لندن لم تعد لندن، شاخت املباني والشوارع 
واختلفت األنظمة وتغيرت مالمح الســـكان فلم نعد نرى العيون امللونة إال 
ما ندر بل لم نعد نســـمع اللغة االجنليزية، صرنا نسمع العديد من اللغات 
وقد طغت عليها وحتول اللون األبيض للناس إلى األســـمر، وتغيرت مالمح 
البشـــر حتى تظن أنك في آسيا أو أفريقيا، لكن أبدا لست في اململكة املتحدة 
أو بريطانيا العظمى. اليوم حني تســـير في اجور رود ترى اللغة العربية قد 
طغت وسيطرت ليس في الصيف فقط وإمنا على مدار العام، محالت عربية 

ومقاه عربية، وعادات عربية، وكذلك توجد بضائع عربية وباعة عرب.
  بت ترى «اســـتكانة» الشاي تدور على طاوالت املكان، ودخان «الشيشة» 
يلوث املكان برائحته العفنة.. والغترة والدشداشة والبرقع والنقاب واحلجاب 

لتكمل كل ذلك العباءة اخلليجية حني متر بني يديك.
  نحن غزونا لندن، غيرنا معالم احلياة فيها، بدلنا ألوانها ومبانيها، حتى 
حركة الســـيارات فيها تغيرت، أدخلنا أغانينا، عرضنا أفالمنا في سينماتها، 
جعلنا االجنليز يتحدثون مبفردات لغاتنا، وبدل أن نتعلم النظام منهم أثرنا 
على أنظمة حياتهم، ولم يعد لالجنليز موطأ قدم في أرضهم، هرب االجنليز 
من لندن وتركوا لندن لغير أهلها وكأننا نتأثر منهم حني اســـتعمرونا بقوة 
الســـالح وقوة النظام فاســـتعمرناهم بهجرة البعض إليهم وجلوء اآلخرين 
وســـياحة األطراف األخرى، فتغير فيها كل شيء، لدرجة أنك تسير فيها فال 

تدرك أنك فيها. 
  أذكـــر في عام ١٩٨٠ صرخت امرأة فينا رافضة وجودنا في لندن وكنا قلة، 
لتـــأت هذه املرأة اليوم لترى كيف غدت لنـــدن، وكيف أصبح االجنليز فيها 

هم القلة!
  Kalematent@gmail.com 

 هيا علي الفهد

 غزو لندن
 

 كلمات  كلمات 

 برافو د.موضي الحمود

 علي الرندي

 من الديرة  من الديرة 

 بدأ العام الدراسي اجلديد ونتمنى من 
اهللا ان يكون عاما دراســـيا سعيدا على 
ابنائنا الطالب، هذا العام يختلف عن كل 
عام دراسي سابق ملا الزمه من احداث مثل 
انفلونزا اخلنازير عافانا  وجود مرض 
وعفاكم اهللا من شره، وما صاحب ذلك 
من امكانية تأجيل الدراسة نتيجة خلوف 
اولياء االمور على اوالدهم من انتشـــار 
املرض بينهم نتيجة العدد الكبير للطالب 
في الفصول الدراسية، كل هذا جعل من 

هذا العام عاما مختلفا ومرعبا احيانا.
  ولقد سمعت من بعض اولياء االمور 
ومن بعـــض اصدقائـــي املعلمني مدى 
االســـتعدادات التي تتقوم بها املدارس 
الستقبال الطالب في اول يوم لهم بالعام 
الدراســـي اجلديد وما تقوم به ادارة كل 
مدرسة لكي جتنب الطالب اي سوء او 
اذى قد يلحق بهم، وهذا يدل على حسن 
ســـير العمل بـــوزارة التربية ونخص 
بالذكـــر الوزيرة د.موضي احلمود التي 
وعدت ووفت، فقد وعدت بعدم اخلوف 
علـــى الطـــالب، وان الوزارة ســـتقوم 
بتجهيز املدارس بشـــكل الئق وصحي 
الســـتقبال الطالب واتخذت العديد من 
اخلطوات الوقائية والتنسيق مع وزارة 
الصحة ملواجهة انتشار مرض انفلونزا 

اخلنازير.
  وبالفعـــل وجدنـــا في املـــدارس كل 
االحتياطـــات الالزمـــة وكل االجراءات 
الوقائية التي حتفـــظ وحتمي الطالب 
وكيفية التصدي للحـــاالت الطارئة او 
احلاالت التـــي قد تالحظ عليها اعراض 
املرض وعمل غـــرف مخصصة حلاالت 
املـــرض منعزلـــة متاما عـــن الصفوف 
واملكاتب، وكذلك وجود عيادات مدرسية 
موجودة بكل مدرسة ومجهزة جتهيزا 
الطبية والهيئة  كامال بكل االحتياجات 
التمريضيـــة املؤهلـــة للتعامل مع هذه 

احلاالت.
  كل هذا كان لـــه اثر طيب في نفوس 
اولياء االمور والطلبة في اول يوم دوام 
لهم باملدارس مما جعـــل اولياء االمور 
يشعرون باالرتياح وعدم اخلوف على 

ابنائهم الطلبة.
  فكل الشـــكر والتقدير والعرفان الى 
الوزيرة األم على مـــا بذلته وما تبذله 
من مجهودات واضحة في سبيل تيسير 
العملية التعليمية واجناح العام الدراسي 
وملـــا بذلته الذابة مخاوف اولياء االمور 
ومخاوف الطلبة من هذا املرض اللعني.

  نتمنى مواصلة املســـيرة والتطوير 
التعليمية  والتحسني املستمر للعملية 
ومواصلة التقدم امللحوظ الذي تشهده 

وزارة التربية في هذه االيام.
  alialrandi@hotmail.com 

الكثيـــر من   قرأنـــا 
املقـــاالت والدراســـات 
والتقارير حول معلومات 
قيمـــة تزيد مـــن ثقافة 
اآلخرين وقد يصعب على 
الناس الوصول  بعض 
اليها لعدم إملامهم بوسائل 
التكنولوجيـــا احلديثة 

ومن باب متابعة كل ما هو جديد مبختلف امليادين 
أحببت انقل لقراء جريدتنا «األنباء» هذه املعلومة 

لالستزادة واالطالع عليها ومن ثم التمعن.
  العجوز العمياء اسمها: «فاجنيليا جوشتيروفا 

دمييتروفا واسمها املختصر فاجنا».
  هذه املرأة العمياء ولدت في ٣١ يناير ١٩١١م في 
Strumica، احدى مقاطعات االمبراطورية العثمانية. 
وتوفيت هذه العجوز بعد ٨٥ عاما وحتديدا بتاريخ ١١ 
أغسطس عام ١٩٩٦م في Petrich, Bulgaria بيرتريش، 

بلغاريا.
  وتتميـــز الســـيدة فاجنا بتنبؤهـــا باألحداث 
السياســـية دائما وهنالك من يتنبأ بها، وهنالك 
من تشـــده أي نبوءات! وكثير مـــن نبوءاتها قد 

حتققت، ومنها على سبيل املثال:
  ١ – تفكك االحتاد الســـوفييتي، وقد حصل في 

العام نفسه الذي تنبأت فيه بتفكك االحتاد!
  ٢ – انفجار مفاعل تشرنوبل النووي، وقد حصل 

في نفس العام الذي ذكرت!
  ٣ – تنبـــأت بتفجيرات ١١ ســـبتمبر وقالت ما 
نصه «إن شقيقني أميركيني سيتعرضان لهجوم 

من جانب طيور من الفوالذ»!
  ٤ – أما األمـــر الذي دعا الناس إلى نســـيانها 
في الفترة األخيرة فهو قولها بإن البيت األبيض 
سيكون فيه رئيس أسود! وذلك أثناء حكم بوش 
األب ولكن جاء بعد بوش األب كلينتون ثم جورج 

بوش االبن، وخالل هذه 
الســـيدة  الفترة فقدت 
فاجنا مصداقيتها، ولكن 
وبعد موتها بـ ١٢ عاما 
جاء باراك أوباما األسود 

الى البيت األبيض!
  ٥ – تنبأت بأحداث 
اوســـتيتيا األخيـــرة 
وكانت هذه األحداث هي التـــي أعادت فاجنا الى 
األذهان! ثم تذكر الناس مقولتها بشـــأن الرئيس 

األسود الذي يتولى حكم البيت األبيض!
  ٦ – من أكثر األمور غرابة انها تنبأت بان احلرب 
العاملية الثالثة ستندلع في فبراير عام ٢٠١٠م بعد 
عام مالي عصيب! (أي بعد سنة تقريبا من اآلن)! 
بل انها حددت ســـبب احلرب وقالت انها بسبب 

محاولة اغتيال أربعة رؤساء دول!
  ٧ – وقالت أثناء مرضها الذي ماتت فيه ان هناك 
فتاة فرنسية عمرها ١٠ سنوات آنذاك عام ١٩٩٦م 
ستكون وريثة فاجنا في التنبؤات وستظهر أثناء 

احلرب العاملية الثالثة!
  وللمزيد حول حياة هذه املرأة من املوسوعة العاملية 
(Wikipedia) وكذلك ميكن زيارة املواقع اإللكترونية 

على شبكة اإلنترنت من خالل الروابط التالية:
http://en.wikipedia.org/wiki/baba vanga  

-٧٥٣٦٠/..http://english.pravda.ru/science/mys  
٠-vanga

  فاكهـــة الكالم: قدم صبي صغيـــر لإلمام الهادي 
گ وردة فأخذها وقّبلها ووضعها على عينيه، ثم 
ناولها إلى أحد أصحابـــه وقال: من تناول وردة أو 
ريحانة فقبلها ووضعها على عينيه ثم صلى على 
محمد وآل محمد كتب اهللا له من احلسنات مثل رمل 

عالج ومحا عنه من السيئات مثل ذلك.
  Aliku١٠٠٠@yahoo.com 

 إن أي تنظيم اجتماعي 
يتضمـــن معنيني األول 
وظيفي يتعلق باجلهود 
املبذولة من أجل حتقيق 
أهداف معينة مثل تأمني 
السلع واخلدمات، والثاني 
بنائي يتعلق مبا ينشأ 
عن هـــذه اجلهـــود من 

«نظم اجتماعية» تختص بتحقيق املعنى الوظيفي 
كالنظام التعليمي والنظام الصحي والنظام االقتصادي 
والسياسي وكذلك الديني. بهذا املعنى نفهم أن الدين 
(أي دين سماوي أو غير ســـماوي) هو في النهاية 
«نظـــام اجتماعي» له ماله وعليه ما عليه كســـائر 
األنظمة االجتماعية األخرى مادامت هناك مجموعة 
من اجلهود والعناصر التي تهدف إلى حتقيق شيء 
(العبادة واملعامالت) وميارس داخل املجتمع بصورة 

جماعية.
< < <  

  من الغريب أال تتضمن صحائف التخرج في جميع 
تخصصات كلية الشريعة أي مقرر عن علم االجتماع، 
ولذلك نالحظ أن معظم الدراسات واألبحاث الشرعية 
مغلقة على ذاتها وتدور في حلقة الصراعات ذاتها 
التي انطلقت بعد وفاة الرسول ژ ولم تقدم هذه 
العلوم حلوال عملية ناجحة للمشـــكالت الدينية 
ذات الطابع االجتماعي البحت. اإلسالم يتضمن إلى 
جانب العقيدة والعبادات جانب املعامالت (وهنا 
نكون بالتحديد في مجال علم االجتماع) وبالتالي 
من غير املعقول فصل الشريعة عن فهم املجتمع 
وطبيعة التغير االجتماعي، بـــل حتى العبادات 
ذاتهـــا واألحكام املتعلقة بهـــا تتطلب فهما جيدا 
للنظريات االجتماعية حتى نضمن عملية ضبط 
الفتاوى الشرعية، وليس أدل على ذلك من اخلالف 
الذي تعيشه املجتمعات اإلسالمية حول احلجاب 
والعصمة وخروج املـــرأة والتعامالت التجارية 

وغيرها بســـبب غياب 
الدراسات االجتماعية عن 
دائرة البحث الشرعي. 
ومن هنا أعتقد أنه من 
الضروري أن تتضمن 
مناهج كلية الشريعة 
بجميـــع تخصصاتها 
مقـــرر مبـــادئ علـــم 
االجتماع لفهم هذا العلم ومصطلحاته األساسية، 
ومقرر النظريات االجتماعية لفهم طبيعة النظم 
والظواهر االجتماعية والتفســـيرات املختلفة لها 
على األقل حتى يسهل بعد ذلك فهم الدين وتقدميه 

للمجتمع بصورة سليمة.
< < <  

  أما األغرب فهو احلديث عن اجتاهات دينية تتأرجح 
بني العودة للتراث (االجتاه السلفي) والقطيعة مع 
التراث (االجتاه الليبرالي) واالجتاه التوفيقي بينهما 
مبعـــزل عن مبادئ على االجتمـــاع، مع أن احلديث 
هنا وإن كان دينيـــا إال أنه يتعلق باملجتمع، فاحلل 
في تصور االجتاه السلفي الذي يرى أن «املجتمع» 
اإلسالمي في عصر الرسول ژ واخللفاء الراشدين 
هو النموذج املثالي الذي ينبغي أن يحتذى، ال يقول 
لنا هل من املمكن فعليا تكرار جتربة هذا املجتمع في 
الوقت الراهن، هل هناك أوجه تشابه بني خصائص 
املجتمع اإلســـالمي في عصر الرسول ژ واخللفاء 
الراشدين واملجتمع اإلسالمي احلديث؟ فاحلديث هنا 
عن «مجتمع» والبد من فهم أبعاده وطبيعته ونظمه 
قبل احلكم على ما يصلح له وما ال يصلح. وفي املقابل 
اليزال البحث «الشرعي االجتماعي» غائبا حتى اليوم 
عن كثير من املســـائل التي تشكل عصب اخلالفات 
في املجتمع اإلســـالمي احلديث، ومن أهمها اخلالف 
املذهبـــي والطائفي الناجت عن عدم التمييز بدقة بني 

ما هو إلهي قطعي وما هو اجتماعي متغير.
  bodalal@hotmail.com 
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