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 آراء 

 مازال شبح انفلونزا اخلنازير ينشر الهلع والفزع في قلوب 
الناس ويقلقهم، ويربكهم خاصة باكتشاف اصابة حاالت جديدة 

في كل يوم مير علينا.
  ومازال هناك طلب عاملي على العقار املضاد النفلونزا اخلنازير، 
وفي املقابل تنفق الكثير من الدول امواال طائلة للحصول على 
هـــذا العقار، رغم ان هذا العقار لم يثبت كفاءته ومدى فاعليته 
في مقاومة هذا املرض، ان لم يكن يحمل اعراضا جانبية مضرة 

باملريض.
  الســـؤال الذي نطرحه هو: كيف ظهر هـــذا املرض بصورة 
مفاجئة وانتشر بصورة أشبه بالوباء العاملي؟ وكيف ُعثر على 
عقار مضاد لالنفلونزا بهذه السرعة القياسية؟ خاصة ان مثل 
هذا االمـــر يخضع لألبحاث والتجارب الالزمة وانتظار النتائج 
األولية ثم اعتماد النتائج النهائية لضمان كفاءة عالية ملثل هذا 
العقار قبل تعميمه كعقـــار مضاد للمرض، علما ان هذا العقار 
املضاد للمرض قيد التجربة وقد ذكر رئيس وحدة الڤيروسات 
االكلينيكية في مستشفى مبارك د.داود النقيب في لقاء صحافي 
له: ان الشركات التي اعلنت عن توصلها ألمصال من هذا النوع لم 
تأخذ الوقت الكافي إلجراء الدراسات واالختبارات الالزمة عليها 
كما هو احلال املنتظرة، واحلقيقة ان ظهور املرض وانتشـــاره 
مسببا الهلع واالرتباك في املجتمعات بالعالم وراءه اهداف خفية 
ومصالح اقتصادية واستثمارية تضطلع بها الشركات العاملية 
لتصنيع االدوية وانتاج مثل هذه اللقاحات املضادة لألمراض.

  وهذا املوضوع يأخذ ُبعدا اقتصاديا لم ينتبه إليه الكثير من 
الناس، فقد حققت تلك الشركات الكثير من االرباح بعد ما أنتجت 
اللقاح ضد ڤيروس انفلونزا الطيور الذي ظهر فجأة في السابق 
واثار الفزع والهلع ثم اختفى بظهور تلك اللقاحات املضادة له 
بعد ان جنت الشركات املنتجة للقاح الكثير من االموال، فقد ذكر 
تقرير اقتصادي ان احدى شركات تصنيع االدوية بلغت ارباحها 
عام ٢٠٠٦ نحو ٩ مليارات فرنك سويســـري بزيادة تعادل ١٧٪ 
عن ارباحها لعام ٢٠٠٥ جراء توسعها في انتاج االدوية املضادة 

ملرض انفلونزا الطيور السابق.
  ويذكر التقرير ان تلك الشركة ارتفعت اسهمها بنسبة ٣٫٨٪ 
من قيمة تعامالتها املالية ببورصة زيوريخ لألوراق املالية، وفي 
ذات االطار ارتفعت اســـهم شركة ايضا في التعامالت املالية في 
لندن بنســـبة ٣٪ وتنتج الشركتان بعض االدوية املضادة لهذا 
الڤيـــروس، ووفق ما ذكره متخصصون فـــي القضايا الوبائية 
والطبية ومحللون اقتصاديون ان هناك اهدافا غير معلنة من وراء 
الزخم االعالمي العاملي في تناول تبعات وخطورة وباء انفلونزا 
اخلنازير علما ان الشركات العاملية لالدوية متعددة اجلنسيات 
تشكل معظم انشطتها في املجاالت البحثية والدراسات لتصنيع 
االدوية وتسويقها حتصل على ارباح بالغة تصل حصتها الى 

مئات املليارات من الدوالرات.
  فقد حققت تلك الشـــركات عام ٢٠٠٤ ما مقـــداره نحو ٥٥٠ 
مليار دوالر من السوق العاملي ويتوقع ان تصل الى ٩٢٩ مليار 

دوالر عام ٢٠١٢.
  ونستنتج من هذا الكالم ان تلك الشركات ماضية في حتقيق 
ارباحهـــا الطائلة من جني عائدات بيع وتســـويق اللقاحات او 
بعبارة اخرى: ماضية في نشـــر االوبئة واالدوية مبسار واحد 
جلني الثمار من االرباح املالية على حساب اجلوانب االنسانية 
التي لم تعد لها قيمة في اروقة ارباب االموال ومافيا االســـواق 

العاملية للمال.
  وهذه حقيقة واقعية اعلن عنها بعض املسؤولني لتلك الشركات 
املتخصصة النتاج وتصنيع االدويـــة وهو الرئيس التنفيذي 
لشركة ادوية شهيرة قبل ثالثني عاما. وقد ذكر ذلك مؤلف كتاب 
«تسويق املرض» حيث قال ان سوق االدوية كان مقصورا على 
املرضى وان حلمي هو صناعة ادوية لألصحاء، عندها ستتمكن 

الشركة من البيع للجميع. 

 وصلني من األخت الفاضلة إميان البداح بروشور يتحدث 
عن حملة «ألجلك ســـيدتي» للتوعية مبخاطر سرطان الثدي 
والتي ستنطلق صباح يوم السبت من مجمع األڤنيوز، وهي 
بادرة طيبة من هذه املجموعة تهدف إلى توعية النساء بجميع 
أمراض الثدي وطرق الوقاية منها وكذلك طرق الكشف املبكر عن 
أي أورام محتملة، وال شك أنها حملة مهمة ينبغي لكل سيدة أن 
حترص على حضورها واالستفادة مما فيها من معلومات قيمة، 
خاصة في ظل تزايد عدد اإلصابة بهذه األورام نتيجة االبتعاد 
عن الرضاعة الطبيعية وانتشار ظاهرة التدخني بني الفتيات 
بشكل ملحوظ إضافة إلى العادات الغذائية اخلاطئة وما أكثرها 
في ثقافتنا. إن التغيرات الكبيرة التي يشهدها عاملنا الصغير 
والتي باتت تفرز كل يوم عشرات األمراض والڤيروسات واألورام 
اجلديدة التي حتتم علينا جميعا االهتمام مبســـألة التوعية 
الصحية بشـــكل عام، فالتوعية الســـليمة من شأنها حمايتنا 
بصورة فعالة وتقليل الضرر إلى أدنى مستوياته. متابعة هذه 
احلملة التوعوية املباركة وغيرها من حمالت التوعية الصحية 
لم تعد ترفا أو أمرا مقصورا على الباحثني واملهتمني بالشـــأن 
الصحي فحسب، بل هي ضرورة يجب أن يحرص عليها اجلميع 

لتفادي مخاطر كبيرة بخطوات صغيرة. 
< < <  

  شـــكرا للسيدة إميان البداح وشكرا لفريق العاملني في هذا 
املشروع الوطني الكبير، فبهذه اجلهود املباركة وأمثالها يرتقي 
املجتمع ويتحقق مفهوم التضامـــن االجتماعي بأنقى صوره 
ومعانيه. ونتمنى من جميع النساء في الكويت املشاركة في هذه 

احلملة واالستفادة منها ونقلها إلى اآلخرين لتعم الفائدة.
  bodalal@hotmail.com 
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 السموحة السموحة

 مــــن املنطق أن تبدأ األشــــياء 
في خطى متسلســــلة حتى تصل 
لنهايتها، إال في الكويت فما يحدث 
ال يدل اال على منهجية العبث وعدم 
منطقية األحــــداث لتفرض واقعا 
ضبابيا مليئا بالتخبط والسوداوية 
للمســــتقبل وجتميد لغة احلوار، 
فاحلرية الشخصية كما هو معلوم 
تنتهي عندما تبدأ بانتهاك حريات 
اآلخرين وليــــس بالضرورة أننا 
ننعم بهواء نقي يبيح ويبرر لنا 
التمادي في التطرف في النقد كما 
البعض عندمــــا ينتهجون  يظن 
سلوكا سيرتد عاجال أم آجال على 
سفاهتهم ألنهم جردوا أنفسهم من 
صفاتها وأخالقها ليصبحوا دمى 

يحركها البعض كما يشاءون.
  وما رصد في اآلونة األخيرة من 
أحداث سياسية يوضح أن قواعد 
اللعبة قد تغيرت لتفتح التأويل 
وباب االجتهادات والتفســــيرات 
لتؤكــــد جميعهــــا أن مــــا يجري 
يســــير في اجتاه جبري يفرضه 
املبرر  البعض، فالتصعيــــد غير 
للطرح مــــن البعض في احملطات 
الفضائية وتقسيم املجتمع واتهام 
العامة والغلظة في  الشخصيات 
النقد أثارت ردود فعل مباشره كادت 
تشعل النيران بسبب هذا التنفيس 
البغيض في الطرح، أضف إلى ذلك 
ان التطورات املتصاعدة ملا جرى 
من اعتداء ومحاولة تكميم األفواه 
وتكسير األقالم ممن خالف البعض 
في الرأي بالضرب واستخدام القوة 
ما هي إال البداية الرسمية لشريعة 

الغابة.
  املرحلــــة القادمــــة مقبلة على 
أحداث عبثية ال حتتاج إلى عراف 
ليستطلع ما ستؤول إليه األمور، 
فاملؤشرات املاضية تؤكد جميعها 
على هذه املنهجية السوداوية التي 
تنذر بتصعيد ســــيطول اجلميع 
من دون أي استثناء بعد أن فقدت 
السلطة األولوية والقرار لتمنح 
املبادرة من دون قصد إلفشاء الفكر 
البغيض في جسم املجتمع بعد أن 
فقــــدت القيادة في ادارة البلد كما 

هو جلي وظاهر للعيان. 
  السلبية اليوم هي سيدة املوقف 
بعد أن تنازل عنها العقالء وأهملها 
احلكمــــاء، ولتصبح من بعد ذلك 
الساحة في يد أشباه الرجال وعقول 
األطفال، وليقدر لنا أن نستمر في 
املعاناة ومتابعة ما ستتمخض عنه 
األيام من أحداث قد ال ترضينا أبدا. 
لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن 

ال حياة ملن تنادي.
  talal-alhaifi@hotmail.com 

 بـــدأ محدثي كالمـــه بانفعال 
شديد قائال: «هل ترى كيف تعامل 
السوريون مع امللف الكردي؟» وبدأ 
يشرح ويسهب بالشرح والتحليل 
والتنظير وتفنيد نظريات لم تولد 
إال في مخيلته، ثم عرج بحديثه 
بزاوية ١٨٠ درجة باجتاه عاصمة 
العالم احلديث واشنطن ليتحدث 

عن اليمني املتطرف األميركي وكيف أنه يريد اغتيال أوباما 
ثم دخل في دهاليز حديث طويل عن اغتيال أوباما املنتظر 

في آخر العام .
  عدل ضيفي جلســـته ثم تناول األزمـــة املالية العاملية 
وكيف أن املاسونية وجماعاتها السرية قامت بتنفيذ مخطط 
تهدف من خالله لضعضعـــة أركان النظام العاملي اجلديد 
لتبني على أنقاضه نظامـــا جديدا يتواءم مع ما تريد تلك 
املنظمة السرية «الشـــريرة» لتتمكن من أن تتسيد العالم 
علنا بعد أن تســـيدته لقرون في الظل عبر رؤســـاء دول 
وجتار ومؤسســـات اقتصادية كبرى كانت تنضوي حتت 

لواء املاسونية سرا.
  وقبل أن يستكمل حديثه عن خطط املاسونية وكـ «حاوي» 
محترف انتقل فجـــأة إلى تنظيم القاعدة وكيف أن منظمة 
حكومية سرية أميركية هي التي تقف وراء تفجيرات احلادي 
عشـــر من ســـبتمبر وأن ابن الدن ما هو إال موظف بدرجة 
وكيل وزارة في تلك املنظمة األميركية التي ال يعرفها سوى 
الرئيس األميركي ونائبه.. ومحدثي الذي استحضر خالل 
حديثه الطويل اململ معي أرواح جميع نظريات املؤامرات 
املعروفة وغير املعروفة واملعلنة وغير املعلنة وشرح لي 
«ال فض فوه» السر احلقيقي وراء إخفاء الواليات املتحدة 
أسرار الكائنات الفضائية التي عثر عليها في منطقة روزويل 
وكيف أن أميركا بفضل استخدامها للتكنولوجيا التي عثر 
عليها في طبق طائر سقط في روزويل متكنت من أن حتكم 
العالم، مقســـما لي بأغلظ اإلميان أن أميـــركا متلك جهازا 

لكشف املستقبل.
  استل ســـيجارته احلادية والعشرين واستكمل حديثه 

ليتنـــاول بالنقد والتحليل كيف 
أن رئيس الوزراء الروسي بوتني 
ســـيصبح راســـبوتني اجلديد 
وسيحكم روسيا من جديد وكيف 
أنه ســـيعيد توحيد جمهوريات 
االحتـــاد الســـوفييتي من جديد 
مبخطط يستقيه من أوراق سرية 
تعود للزعيم احلديدي ســـتالني 
الذي سيعيد بها إحياء الشـــيوعية من جديد بشكل يغير 

خارطة العالم إلى األبد.
  أطفأ سيجارته وتناول فنجان قهوته السادس والعشرين 
ليرتشـــف منه رشفة قبل أن يضعه أمامه ويستعرض لي 
حقيقة وقوف شـــركات األدوية العاملية الكبرى وراء نشر 
ڤيروس انفلونزا اخلنازير وأدخلني في متاهات حتتمل كل 
االجتاهات قبـــل أن ينهي حديثه عن متالزمة مرض حرب 

اخلليج.
  كان حملدثي طريقة مميزة في ربط األشياء حتى لو استعان 
بحلقة كذب ال تضر أحدا من أجل أن يســـبك حديثه جاعال 

منه أقرب إلى الصدق وإن كان أبعد ما يكون عن الصدق.
  بعد أن انتهى من تنقالته التحليلية بني السياسة والصحة 
العاملية وحكايات الفضاء واليمني األميركي املتطرف وعالقة 
املنظمة احلكومية السرية األميركية وعالقتها بتنظيم القاعدة 
سألته: «لدينا حكومة لم تكمل شهرها اخلامس بعد وتواجه 
تعديال وزاريا محتمال وأمامها ٢٥ ملفا شائكا ونصف وزرائها 
ال يحب النصف اآلخر وأمامها مجلس يحمل بعض أعضائه 
أجندات لتنفيذ سياسات حكومات ظل حترك خيوط اللعبة 

من وراء كواليس السياسة فأين املشكلة؟».
  لم أكد أنهي ســـؤالي حتى قال ضيفي احمللل العبقري: 

«اترخص، الوقت تأخر وأنا وراي دوام!».
  حتى صاحبي الذي يجيد ربط األحداث ولو كذبا ليخرج 
بنظرية خاصة به وتنـــاول كل املتناقضات وأحالها أمورا 
متوائمة عجز عن الرد على ســـؤال بسيط يتعلق بالواقع 

السياسي احلقيقي الذي نعيش فيه منذ سنوات.
   Waha٢waha@hotmail.com 

 مبناسبة اليوم الوطني للمملكة 
العربية السعودية الشقيقة نرفع 
أسمى آيات التهاني والتبريكات 
ملقام خادم احلرمني الشـــريفني 
امللـــك عبداهللا بـــن عبدالعزيز 
حفظـــه اهللا، ونتمنى للمملكة 
املزيد من التقدم واالزدهار في 

ظل األسرة احلاكمة والشعب السعودي النبيل كافة، عندما 
ذهبت إلى اململكة شد انتباهي العبارة اجلميلة التي من 
املفترض أن يفسرها كل مواطن غيور على وطنه وعلى 
أرضه، هذه العبارة منتشـــرة في شـــوارع اململكة وهي 
«وطن ال نحميه.. ال نستحق العيش فيه» نعم وبالتأكد 
العبـــارة تعبر عن حماية الوطن، وعلى املواطن احلفاظ 
عليـــه بكل املجاالت، وإذا لم نكن نســـتطيع حمايته فال 
نســـتحق العيش فيه، وحماية الوطن ليســـت فقط في 
احلروب أمام العدو، بل حمايته أيضا من شـــق الوحدة 
الوطنيـــة التي دائما يحرص عليها والد اجلميع صاحب 
الســـمو األمير الشيخ صباح األحمد، حفظه اهللا ورعاه، 
وكذلك حماية الوطن من الفساد الذي دائما يعطل عجلة 
التنمية والتطرق إلجناز التنمية واملشاريع التي يتقدم 
بها البلد ليحقق نقلة نوعية وحضارية، ومع قرب انعقاد 
مجلس األمة القادم هناك أولويات تهم الوطن واملواطن، 
ومع األيام نتمنى إجناز القضايا التي تهم املواطن الذي 
مرت عليها سنوات طويلة دون أن تنجز، وأخيرا وليس 
آخرا نتمنى من الســـلطتني التشـــريعية والتنفيذية ان 
تذهبا إلى بر األمان وتنظرا إلى املشـــاكل والقضايا التي 

حان الوقت إلجنازها.
< < <  

  كان بعض املرشحني أثناء احلمالت االنتخابية السابقة 
وفي أغلب احلمالت االنتخابية للمجالس السابقة يتحدثون 
عن قضية تعتبر هي القضية األهم بل بعضهم ال يتحدث إال 

عن قضية «البدون» ألنها تعتبر 
قضيتهم األولى التي سيعملون 
من أجلها بكل جوارحهم، ولكن 
لألسف كان األمر مخيبا لآلمال 
وإلى اآلن لم يصلوا إلى حل نهائي 
أو جزئي حلـــل هذا امللف الذي 

طواه النسيان.
  والناظر في التاريخ الكويتي سيالحظ بال شك تداخل 
األســـر الكويتية قدميا، بعضهـــم البعض وخليطهم في 
النسيج االجتماعي والتكاثر من جهات مختلفة، ليس هذا 
قدميا بل هذه العادات والتقاليد مستمرة الى اآلن. ونحمد 
اهللا على هذه النعمة، لكن الكثير من األســـر القاطنة في 
أطـــراف البالد آنذاك وأيضا من داخـــل الـــــبلد كــــانوا 
يجــــهلون أهمية األوراق واملستندات الرسمية لبساطة 
احلـــيـــاة في ذلك الوقت، فتولدت قضية «البدون» التي 
ال يختلف على وجودها اثنان، وتداخلهم مع الكثير من 
األســـر الكويتية كما اختلطت دماؤهم في تراب الوطن، 
وساهموا في بناء الكويت احلديثة، وأيضا يتواجد الكثير 
من الكفاءات التي ال ميلكها حتى بعض املواطنني، ولكن 
األمور ال متشي على مجراها وكلما فكت عنهم العقدة أتت 
من جديد إليهم، وفي مقال سابق أشرت إلى مبادرة طيبة 
اجتهت إليها وزيـــرة التربية والتعليم العالي د.موضي 
احلمود حلل مشكلة تعيني البدون في التربية، وهذا األمر 
كان في شـــهر يونيو ومع نهاية العام الدراسي السابق، 
واآلن بدأ العام الدراســـي اجلديـــد وإلى اآلن لم ننظر أو 
حتى نســـمع عن تعيني واحد من فئة البدون في احلقل 
التعليمـــي، نتمنى من أصحاب القـــرار ان يضعوا تلك 
املشكلة اإلنسانية والوطنية مثل مشكلة «البدون» بعني 

االعتبار لرفع املعاناة عنهم.
  «حفظ اهللا الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه»
  alsuwaifan@hotmail.com 
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