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د.نرمين الحوطي

وقد

قد تكثر اإلضرابات واملطالبة باحلقوق، وقد ترتفع 
األصوات دون سماع صوت، وقد يكثر الفساد 
دون اإلصالح، وقد وقد وقد.. الكثير من كلمة 

»وقد« تتكرر إلى أن تتأخر التنمية والتطور في 
املجتمع الكويتي، وبالرغم من هذا وذاك إال أنه 
توجد إلى اآلن قوة بشرية مازالت في الشعب 
الكويتي تدفع باالرتقاء للكويت في وسط ذلك 
الزحام من التوترات السياسية التي نعيش بها 
في جميع امليادين، تلك القوة تتمثل في أناس 

كثيرون في جميع القطاعات سواء احلكومية أو 
اخلاصة يدفعون باألمل والتصميم على الرقي 

والنهوض بالكويت مما يعطي األمل لنا في أننا إلى 
اآلن نتمتع بالثقافة واحلضارة، واليوم نذكر لكم 

البعض منهم ومنا إليهم كل التقدير واالحترام.
٭ »أعمالي املسرحية« كتاب للدكتورة الهام الشالل 

يجمع في طياته ست مسرحيات من تأليفها 
وإعدادها، اجلميل في »أعمالي املسرحية«هو 

التنوع في املضمون والفكر، والتميز وذلك بأن 
املؤلفة اخترقت نوعا جديدا في تأليف الكتاب وهو 

دمج اللغة العربية مع اللغة االجنليزية وذلك من 
خالل تقسيم الكتاب إلى فصلني فصل يحتوي 

على أعمالها املسرحية التي كتبت باللغة العربية أما 
الفصل الثاني فهو قيامها بترجمة إحدى مؤلفاتها 

الى اللغة االجنليزية أما املسرحيتان االخريان فهو 
إعداد متميز يحسب لها بقيام اختصار مسرحيات 
عاملية وعربية وإعادة كتابتها بحرفة فنية متفوقة 

باللغة االجنليزية.
٭ »منطقة العاصمة التعليمية« حصلت على شرف 

التمييز مبرتبة الشرف لهذا العام بني املناطق 
التعليمية األخرى، ولكن السؤال هنا: من تلك املرأة 

احلديدية التي اجتازت ذلك التقدير؟هي األستاذة 
رقية حسني علي مدير إدارة منطقة العاصمة 

التعليمية، تلك املرأة استطاعت كسر األبواب املغلقة 
عن مراجعيها واحتضان جميع موظفيها مبختلف 

درجاتهم الوظيفية، امرأة لم تعشق الكرسي بل 
عشقت الكويت ومن ذلك العشق أجادت في دورها 

الوظيفي لكي تستطيع أن تتميز مبنطقتها سواء 
على الصعيد التربوي أو العملي أيضا. 

٭ كلمة وما تنرد: »عيسى ما كان سوى 
كلمة.. أضاء الدنيا بالكلمات وعلمها للصيادين 

فساروا يهدون العالم«. مسرحية احلسني ثائرا ـ 
عبدالرحمن الشرقاوي.
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ذعار الرشيدي د.خالد فهد الجاراهلل

سعد فهد الحرمل

ماضي الهاجري

كويتية شقراء.. 
وغبية جدًا

اليوم العاملي 
للروماتيزم »الثورة 

على الذات 
املناعية«

تأشيرة
الدخول

»اطردوهم«

تعرف شاب على فتاة عبر الهاتف ولم يكن قد رآها 
أو شاهدها من قبل إذ إن العالقة بدأت بينهما باتصال 

هاتفي خاطئ عبر الهاتف، وبالتالي لم تكن تعرف 
شكله واستمرت العالقة بينهما لنحو أسبوع قبل أن 

يتفقا على اللقاء.
وجاء موعد اللقاء األعمى، حضرت إلى املكان بطولها 
الذي يتجاوز الـ 170 سنتيمترا بجسد غض ممشوق 

وعينني زرقاوين وشعر تستعير الشمس منه أشعتها، 
وحضر صاحبنا الذي كان يتمتع بشكل عادي جدا 
»مافيه زود« وكانت تعرف ما يرتدي وفي أي ركن 

سيجلس، توجهت إليه وجلست أمامه وصدمه جمالها 
وبينما هو تائه فيما يراه قالت له: »شوف بقول لك 

شيء ترى أنا مو أنا...أنا أختي التوأم«، ساقت جملتها 
تلك لتتخلص منه بعد أن شاهدته ولم يعجبها شكله، 
ويبدو أنها لم تفكر جيدا بعذر اخلالص منه فجاءت 

بجملة غبية جدا جدا، فكيف تقول: »أنا أختي التوأم«، 
كان ميكنها أن تقول »فالنة تعتذر ولم حتضر 

وحضرت أنا بدال عنها« او »كان بإمكانها أال تتجه 
للطاولة حيث كان يجلس خاصة أنه ال يعرف شكلها، 
أما أن تقول له »أنا مو أنا« فهذا رمبا يكون أغبى عذر 
تقدمه فتاة لشاب تريد التخلص منه، بل رمبا يستحق 

أن يدرج في موسوعة غينيس ألغبى عذر مت تقدميه 
للتخلص من عالقة على وجه األرض.

عذر الشقراء »الغبية« ـ وباملناسبة كانت كويتية ـ ال 
يشبه في الغباء سوى أعذار احلكومة التي تسوقها، 

سواء على ألسنة وزرائها عندما تسأل عن مصير 
مشاريع خطة التنمية التي أصبحت »بيض صعو« 

نسمع عنها والنراها وعذرهم كعذر الشقراء إن 
لم يكن أكثر غباء كما قال أحد وزرائها ذات لقاء 
»مطبوخ« عندما سئل عن مشاريع اخلطة فقال: 

»احلكومة جديدة عمرها أشهر فقط فاصبروا علينا 
نحن لسنا احلكومة السابقة«، والسؤال ألم تكن 

احلكومة السابقة هي ذاتها احلكومة التي سبقتها؟ 
وأليست هي ذاتها احلكومة احلالية، تغير طفيف في 
الوجوه والنهج ذات النهج واألسلوب اإلداري ذاته؟ 

فما الذي سيتغير في 3 أشهر مضت عما مضى في 
4 أو 5 سنوات سابقة، وما الذي سيتغير الحقا؟ ال 

شيء.
لم ال متلك احلكومة الشجاعة الكافية وتقول: لن ننفذ 

أيا من مشاريع التنمية وكفى، أما األعذار الساذجة 
الشبيهة بعذر الشقراء الغبية فلم تعد تقنع أحدا.

توضيح الواضح: من نقل لي حكاية الفتاة الشقراء 
وعذرها هو صاحب احلكاية نفسه وبطلها.

وفق نتائج املسح الصحي العاملي الذي أجري في الكويت 
وأعلنته إدارة املعلومات الصحية بوزارة الصحة في هذا 

العام 2011م والذي أظهر أن أكثر األمراض املزمنة انتشارا 
في البالد هي أمراض املفاصل )الروماتيزم( فيما نسبته 

16.2% من عينة املسح امليداني الذي أجري على فئات 
مختلفة في املجتمع الكويتي. هذه النسبة تنسجم مع 

تقدير اإلحصائيات العاملية والتي تشير إلى أن نحو %30 
من مجموع سكان أي بلد في العالم يعانون من أمراض أو 
آالم روماتيزمية )عضلية، مفصلية، عظمية، وترية( يتمثل 

أغلبها في التهابات املفاصل باإلضافة إلى آالم الظهر السيما 
أسفله والتي ترفع النسبة إلى الثلث.

ومن أجل التعريف بهذه النوعية من األمراض تقام سنويا 
محليا وعامليا فعاليات تطوعية من قبل االخصائيني 

للتوعية واإلرشاد للمرضى واجلمهور في الثاني عشر 
من شهر أكتوبر من كل عام، وال بأس في هذه املناسبة 
التي تصادف ذكراها اليوم من أن نعيد التذكير بأنواع 

تلك األمراض ذات السمات املناعية الروماتيزمية. فنذكر 
منها أمراض األنسجة الضامة اجلهازية مثل مرض الذئبة 

املناعي ـ اللوبس ـ، والتهابات األوعية الدموية املناعية، 
واعتالل الفقرات السلبي، والتهابات املفاصل الرثوية مثل 
مرض الروماتويد، والتهابات املفاصل التفاعلية أو املعوية 
والتصلب اجللدي املناعي. تتميز هذه النوعية بطبيعتها 

املزمنة وأعراضها املتنوعة ومضاعفاتها املزعجة لضحاياها، 
حيث يعيش اجلسم عند اإلصابة بتلك النوعية من األمراض 

الروماتيزمية في حالة وأجواء من الثورة والفتنة الداخلية 
تقودها خاليا من فصائل متعددة من كتائب احلرس 

اللنفاوي يرمز لبعضها بخاليا »ت« وأخرى بخاليا »ب« من 
عناصر حزب اجلهاز املناعي التي فقدت خاصية التعرف 

على الهوية الذاتية فتقوم تلك اخلاليا بإطالق مضادات 
مستهدفة مكونات خاليا وأنسجة وأعضاء اجلسم نفسه 

)نيران صديقة( مخلفة وراءها أضرارا ملراكز عضوية 
هامة ومسببة األعطال في أجهزة اجلسم احليوية. لذا كان 

من األهمية مبكان حتصني اجلمهور )اجلبهة الداخلية( 
باملعلومات عن تلك األمراض من أجل تشخيصها مبكرا 

والبدء بقمع تلك الفنت والثورة الداخلية قبل أن تستفحل 
في جسد املرضى من قبل الطبيب املتخصص، وتتنوع 

ترسانة األسلحة املتاحة لالخصائيني بدءا مبشتقات 
الكورتيزون إلخماد االلتهابات احلادة مرورا مبشتقات 

املثبطات املناعية الدوائية وذلك حسب طبيعة املضاعفات 
العضوية وشدتها، ووصوال الستعمال جيل حديث من 

األدوية اجلزيئية البيولوجية للتعامل مع بعض األنواع أو 
املضاعفات التي ال تستجيب لألدوية املناعية التقليدية.

ومما يدعو للتفاؤل هو ما تشهده األوساط العلمية والطبية 
سنويا من نشر الكتشافات جديدة في مجال األسباب 
اجلينية والبيئية لتلك األمراض واإلفصاح عن وسائل 

متطورة للتشخيص مخبريا وتصويريا ونسيجيا، تساهم 
في الكشف عن أسرار تلك الثورات الذاتية املناعية وتفكك 
رموز تلك الفنت الداخلية املرضية، األمر الذي يجدد األمل 

عند الكثيرين بحتمية االنتصار في يوم ما، على تلك 
األمراض، مبشيئة اهلل تعالى. مع خالص الدعاء جلميع 

مرضانا بالشفاء ودوام الصحة.

تأشيرة أو سمة الدخول، وفقا ملا يكتب عليها في 
الكويت أو في بعض البلدان األخرى، عبارة عن 

نوعية التصريح املسموح لكل زائر ألي بلد يرغب 
بالدخول إليه، وعادة ما يكون هناك ضوابط لهذه 

السمة أو التأشيرة تختلف من بلد آلخر وفقا للعوامل 
االقتصادية والسياسية. وفي دول عديدة تكون املعاملة 

بينها باملثل في هذا اجلانب من قبل كال الطرفني. 
والتساؤل الذي نوجهه لوزارة الداخلية في هذا املقام 

هو ملاذا ال يتم تطبيق مبدأ املعاملة باملثل من قبل 
الكويت على تلك الدول التي تفرض رسوما باهظة 

على الكويتيني، فما يحدث أنه يتم منح هؤالء كثيرا 
من القادمني تأشيرة الدخول في مطار الكويت وبرسم 
ال يتجاوز 3 دنانير وملدة 3 أو 6 شهور باإلضافة إلى 

أنه ال يقوم بعمل فحص طبي وال يجبر على تكبد 
رسوم تأمني صحي وهمي تتنصل منه الشركات عند 
عودته لبلده كما هو الوضع املفروض على املسافرين 

الكويتيني بالرغم من انه معظمهم يسافرون بغرض 
السياحة ال للهجرة أو للعمل ويتم استغاللهم أسوأ 

استغالل من قبل بعض السفارات واملكاتب التي تتعامل 
معها خاصة في مواسم السفر، في حني أن مواطنيها 

يحظون مبيزة احلصول على تأشيرة الدخول باملطار 
كما ذكرنا أعاله وبرسم زهيد ما حدا مبعظم الشركات 

إلى استغالل تلك امليزة وعدم عمل إقامات ملوظفيها 
واللجوء إلى الطريقة األرخص واالكتفاء بإخراج 

موظفيها خارج الكويت لعدة أيام كل 3 أشهر.
ال نلوم الشركات حني تسعى لتفادي ما نسبته 90% من 
التكلفة باستغاللها لتلك امليزة ولكنا نلوم احلكومة في 

تهاونها في موضوع الفحص الطبي والذي من شأنه أن 
يدخل أمراضا خطيرة للبالد، والى أن تتم املعاملة باملثل 

نأمل من احلكومة التدقيق على الفحص الطبي على 
األقل.

٭ مطلوبة لألقساط: املركبة مطلوبة لألقساط وهي 
جملة تكاد تكون موجودة في جميع دفاتر السيارات 

اململوكة ألبناء الشعب الكويتي، وال متثل لدى أي منهم 
مشكلة اال عند البيع أو التحويل خاصة ان إشعار انتهاء 
اإلقساط للمركبة مازال يصدر يدويا ويطلب من البائع 

إحضاره وتسليمه باليد إلدارة املرور في بلد يدعي 
دخوله إلى عالم احلكومة االلكترونية، والسؤال هو 

ملاذا ال يتم إرسال اإلشعار آليا مبجرد انتهاء اإلقساط 
خاصة ان تلك اجلملة تبقى في بعض دفاتر السيارات 
ملدة تزيد عن العشر سنوات، ومنا إلى وزير الداخلية 

الشيخ احمد احلمود.

كم كنت أمتنى أن يزاح الغبار عن كويتنا احلبيبة فالغبار 
أمرض املواطنني، بل وبطش بهم وكتفهم وجعلهم ال حول 

لهم وال قوة واخلاسر في هذا هو أنا وأنتم ووطننا احلبيب 
الذي تأخر كثيرا بسبب هذا الغبار الذي سلم نفسه وأصبح 

بيد احلكومة.
فالغبار هنا هو مجلس األمة، وبعض النواب فهم من 

أمرضونا وزادوا في مرضنا وجعلونا محبطني ال نفكر في 
املستقبل وكل تفكيرنا هو كيفية التخلص منه، والغريب 

في األمر أن غالبية الشعوب تسعى للدميوقراطية ووجود 
مجلس أمة إال نحن في الكويت نتمنى اآلن أن يحل مجلس 

األمة احلالي والسبب وجود املتخاذلني املتلونني البائعني 
لضمائرهم قبل أن يبيعوا الوطن واملواطن.

فكيف يزاح هذا الغبار ونحن نتوعد ونهدد في كل 
انتخابات بأننا نوصل األصلح ونفاجأ بأننا أوصلنا من 
طردنا من مجلس األمة مبوافقته على سرية اجللسات 

ونحن نستقبلهم في دواويننا ونكرمهم ونعاملهم أحسن 
املعاملة فلتكن لنا كلمة ولنتخذ موقفا موحدا حتت شعار 
»اطردوهم« الذي أطلقه النائب مسلم البراك ويجب علينا 

بالفعل طردهم ألنهم هم من طردونا من بيتنا مجلس 
األمة وسيطردوننا في اجللسات املقبلة إلرضاء احلكومة، 
فهل انتم قابلون بهذا وإن قبلتم فال لوم لهم إن طردوكم 
من بيتكم البرملاني فإلى متى وأنتم هكذا تتذمرون فقط 
وال تفعلون الصواب؟! قد يكون كالمي ال يعجب البعض 

ولكن هذا هو الواقع الذي يجب علينا أن نعرفه ان وقفتم 
متفرجني فلن يتغير احلال بل سيزيد النواب بطشهم بكم 

ولن يحترموكم مهما فعلتم فلنحاسبهم ولتكن البداية 
طردهم من دواويننا ولتكن لنا كلمة في يوم االنتخاب 
الذي أراه قريبا بعد انكشاف اإليداعات املليونية والتي 

أيدها نواب كثر لعلهم يصدقون هذه املرة في مواقفهم وأال 
يبتدلوا في القادم من األيام وأال يضعوا مصاحلهم اخلاصة 

على مصلحة الوطن.
٭ زبدة الكالم: اطردوهم فهم من طردوكم من بيتكم 

البرملاني وسيطردونكم في اجللسات املقبلة.

احلرف29 تواصل

حتت املجهر

زبدة الكالم

شيخة أحمد الجيران
السقوط 
محكوم بعرف 
الشعب ورأيه

نقرأ التاريخ جهرا، نقرأ التاريخ سرا، املفاد واحد 
والدول تشهد أنها من صنع قائديها. حينما كانت 

االشتراكية الروسية تعتلي فوق الواليات، سيّد 
غورباتشوف أيديولوجيته على النظام والشعب 

والدولة في روسيا.
ملا قرر غورباتشوف قائد األيديولوجية ورائد 

االشتراكية أن يغير النظام االشتراكي سقطت قوة 
االحتاد وتفككت أوصاله وحبس الرائد السابق 

»غورباتشوف«.
ليست هناك قوة تعادل القوانني واألعراف في 
الدول املدنية، وليست هناك طريقة لتذليل أي 
غريب أو جديد غير القوانني واألعراف. قرأت 

باألمس دراسة عرضها د.عمر شمس الدين أن 
عدد املدخنني ينخفض 35% في نيويورك بسبب 

القوانني الصارمة وسعر الباكيت، وملا تساهلت 
جامعة الكويت في التدخني سقطت القوانني في 

منع التدخني وحبست األعراف في استهجانه.
نقرأ التاريخ جهرا، نقرأ التاريخ سرا، املفاد واحد 

والدول تشهد أنها من صنع قائديها. غورباتشوف 
قاد فكر الدولة، ملا احّط من مكانة أساس الدولة 

حبس واستبدل بآخر وليست هناك طريقة لتذليل 

الغريب واجلديد غير القوانني واألعراف، قوانني 
نيويورك أفلحت وقانون التدخني في اجلامعة 
سقط فلنقل موارد السقوط عرفناها، ومواطن 

التغيير ملسناها.
لست أرى مبطالب جمعية حقوق اإلنسان حقا 

في إلغاء جترمي املفطر في رمضان فدين الدولة 
اإلسالم ولست أؤيد مطلب تأسيس جمعيات 

للمثليني فالطب يعالج اخللل العضوي والقانون 
يجرم العبث وعلم النفس يعالج االضطراب 

والعرض. أود لو أن املطالب حتترم الدولة أكثر. 
وتعي أن دوال مضت قد أفلحت وجنحت في 

امليادين كلها ومتيزت في إحقاق احلقوق، إسقاط 
األخالق وقصر األجل حينما تعرض مطالب 

تتعارض وثقافة الشعب وتاريخ البلد واألعراف. 
أخشى على املطالب من سقوط »غورباتشوف«، 

أو سقوط هيبة »قانونه« قبل وضعه وحبس 
»أعرافه« قبل مضيها، حينها فقط سندون موقفا 

هشا يطالب بحقوق العصيان.. أقصد حقوق 
اإلنسان. ومني إلى القارئ النهم، فتش عن ثوابتك 

التي ال تقبل التنازل عنها. وأعلنها صراحة لئال 
تنقرض وتنعدم.

Sh_aljiran@windowslive.com
twitter @shaika_a سقاية

فاطمة بن رجب
حرارة الصيف 
كشفت 
احلقيقة!

عندما يحل علينا فصل الصيف يلجأ معظم 
الناس للسفر هربا من احلرارة املرتفعة وترفيها 

عن النفس بعد عام من العمل )إن كان هنالك عمل 
أصال(، وهذا ليس بغريب وال عجيب، ولكن الغريب 

العجيب عندما تسافر املرأة املنقبة فتتخلى عن 
نقابها الذي لطاملا ارتدته في بلدها والذي طاملا 

تفاخرت بارتدائه وسخرت من بنات جنسها غير 
امللتزمات شرعا.

وال تختلف عنها أختها مرتدية العباءة واحلجاب، 
أو احلجاب فقط، فهن جميعا سواء، حديثي هنا 
ليس عن التي سافرت مضطرة للعالج أو حلاجة 
ضرورية لدول منع فيها النقاب، لكن حديثي هنا 

عن التي سافرت مبحض إرادتها للترفيه والسياحة 
واختارت بالدا لطاملا تكلمت هي عنهم بالسوء 

والضالل واالنحالل والكفر.
الغريب العجيب أنها حتملت احلجاب، أو احلجاب 

والعباءة، أو احلجاب والعباءة والنقاب في حر 
الكويت الشديد، وخلعت أحدهم )أو خلعتهم 

جميعا( في الدول األجنبية الباردة.
العجيب الغريب أنها إذا سافرت لدولة عربية تلتزم 

حلد كبير بزيها، فيا جماعة هل هنالك فتوى 
أجهلها، فتنيروني بإخباري إياها؟ أم هنالك قانون 

إسالمي اقليمي يقتصر اللباس اإلسالمي )الذي هم 
حددوه( على أقاليم معينة من بقاع األرض؟

تساؤالت: هل كان احلجاب أو العباءة أو النقاب 
نفاق اجتماعي ميارس؟ )إذا هم محتاجون لعالج 

نفسي من مرض االزدواجية(؟

أم كان فهما خاطئا لإلسالم؟ )كيف ذلك وهم 
يدعون االلتزام وأنهم أهل القرآن وأعلم الناس 

بالدين(؟
نصيحة: إذا كانت رغباتك وهواك هو املنطق 

الذي يسيرك ويحدد أفعالك فأقله الزمي الصمت 
فال حاجة للمجتمع للفتاوى التي يصدرها مزاج 

الفتوى اخلاص بك، وال حاجة للمسلمني لنصائحك 
النادرة وال للدرر الثمينة التي تلقينها ميينا 

وشماال على غيرك.
أنا هنا ال أدعو الناس لالبتعاد عن األمر باملعروف 
والنهي عن املنكر، ولكن أذكرهن بقوله اهلل تعالى: 
)يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما ال تفعلون، كبر 

مقتا عند اهلل أن تقولوا ما ال تفعلون ـ الصف: 2(.
فاإلسالم أوضح أن ما ال يعقل هو أن يأمر شخص 

مبعروف أو ينهى عن منكر ويخالف قوله عمله 
يقول تعالى )أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم 

وأنتم تتلون الكتاب أفال تعقلون ـ البقرة: 44(.
وكان احلسن ÿ إذا نهى عن شيء ال يأتيه 

أصال، وإذا أمر بشيء كان شديد األخذ به وهكذا 
تكون )احلكمة(.

وحديثي ال يتعلق بالضوابط الشرعية فلكل منا 
هفواته وتقصيره، ولكن حديثي هنا عمن يدعي 

قيما ال يتحلى بها ويرتدي ثوبا ال ميثله ويكثر من 
نهي الناس ويترصد عيوبهم وال يرى نفسه.

يقول الشاعر:
ــن خلق وتأتي مثله ال تنه ع

ــك إذا فعلت عظيم عار علي
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