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عروب السيد يوسف الرفاعي

محمد المشعان

د.نرمين الحوطي

8×8
حلقوق دستورية 

متكافئة

باألحزاب نقضي 
على الفتنة

PET/CT Scan

يصادف غدا الخميس 8 مارس يوم المرأة العالمي، وهو 
يوم مخصص للتذكير بوضع النساء على مستوى العالم، 

ومتابعة ما قامت به الدول من أجل النهوض بالمرأة، 
وتعزيز موقعها في مجتمعها. يمر علينا هذا اليوم في 
الكويت ونحن كنساء لسن في أحسن أحوالنا، فقد تم 

استبعادنا عن مراكز صناعة القرار، بل ومازال الكثيرون 
يتساءلون عن أهمية وجود المرأة كشريك في الحياة 

السياسية.
وسنقوم كمجموعة من النساء في هذا اليوم بإطالق 

حملة وطنية تحمل اسم 8×8، لتدشين مطالباتنا بحقوق 
دستورية متكافئة، ويرمز الشعار ليوم 8 مارس وللمطالبة 

بتفعيل المادة 8 من الدستور الكويتي، لمزيد من تكافؤ 
الفرص بين المواطنين نساء ورجاال، وبالتأكيد بهدف 

استقرار شعبنا وتنمية وطننا. إن هذه الحملة تؤكد 
على ضرورة تبني الحكومة تدابير تستهدف التعجيل 
بالمساواة الفعلية بين المواطنين من الرجال والنساء 

بغرض خلق معايير متكافئة للفرص والمعاملة على أرض 
الواقع في جميع المجاالت االجتماعية واالقتصادية 

واالدارية والوظيفية والتعليمية والثقافية والسياسية، 
وهذا مما ورد في المادة الرابعة من االتفاقية الدولية 
للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتي 

صادقت الكويت على ما يتفق منها مع دستورنا وديننا 
الحنيف.

كما ستقيم الهيئة الخيرية اإلسالمية في هذا اليوم العالمي 
ورشة عمل تحمل عنوان »دور المرأة في العمل الخيري 

التطوعي« بهدف بحث األسباب الشرعية واالجتماعية 
التي تعيق عمل المرأة الخيري، وتعزيز دورها االجتماعي، 
بمشاركتي ومشاركة سيدات فاعالت في هذا المجال، وهو 

نشاط طيب كما أراه، ويالمس ألم المرأة المسلمة، التي تجد 
نفسها مهمشة في مراكز القرار داخل الكثير من الهيئات 

اإلسالمية، فيما تتم االستعانة بها في المهام التنفيذية 
واألعمال الهامشية.

ختاما فقد سبق لصاحب السمو األمير حفظه اهلل أن قال: 
»إن الكويت لجميع أبنائها، ومقياس التفاضل بينهم هو 

العطاء واإلخالص للوطن، فكلهم بسمائها يستظلون، وعلى 
أرضها الطيبة يعيشون، ومن قيمها األصيلة ينهلون وإلى 

هويتها ونسيجها ينتمون«. آمل ان تتضافر الجهود من 
أجل دعم مكتسبات المرأة وتمكينها في شتى مجاالت 

الحياة، لما فيه خير واستقرار والنهوض بوطننا الحبيب.

الكثير من ابناء الشعب 
الكويتي متخوفون من 

اقرار قانون اشهار االحزاب 
السياسية في الكويت 

والسبب بوجهة نظري 
هو عدم معرفة المجتمع 

للتطور الذي سيضاف على 
الحياة البرلمانية وعلى 

الوضع السياسي ككل من 
وراء اقرار قانون االحزاب.

من يتمعن في واقعنا 
السياسي في الكويت يتألم 
من ازدياد الطرح الطائفي 
والقبلي والطبقي، وأصبح 

هذا الطرح هو اساس 
وصول اغلب المرشحين 

الى البرلمان، فاذا كنت 
مرشحا »حضريا« عنصريا 
وتريد ان تحظى بالعضوية 

فليس عليك اال مهاجمة 
القبائل والحديث عن 

مناطق داخلية وخارجية 
وازدواجية الجنسية. واذا 
كنت قبليا عنصريا وتريد 

النجاح هاجم المناطق 
الداخلية والتجار، واالمر 

نفسه يسري في البعد 
الطائفي.

واقعنا السياسي اصبح 
مزريا الى درجة التأثير على 
واقعنا االجتماعي، فالنواب 
هم القدوة والمحرك، لذلك 

ارى ان احد اسباب »انتشار 
الفتنه الطائفية والعنصرية 

القبلية« هو عدم اقرار 
االحزاب السياسية ونظام 

القوائم الحزبية، فنحن 
ال نرى سوى قوائم اما 

لمخرجات فرعيات قبلية 
اجتمعت على اساس 

عرقي بحت او مرشحين 
طائفيين خطابهم السياسي 

خال من الوطنية ولديهم 
استعداد تام لحرق الكويت 
بنار الفتنة للوصول لقاعة 
عبداهلل السالم، فلو كانت 
هناك احزاب مشهرة لها 
امانة عامة وبرنامج عمل 

واضح يطرحه المرشحون 
خالل حمالتهم االنتخابية 
ويختار الناخب من يشاء 

من القوائم الموجودة 
على اساس برنامج وطني 

تنموي واضح وليس 
على اساس طرح مذهبي 
وعنصري وقبلي.. لرأينا 

كيف يكون االستقرار 
السياسي بالدولة.

ان اشهار االحزاب سيجعل 
هناك قوائم وطنية تضم 

القبلي والحضري والشيعي 
وعند وصول القوائم 

الوطنية المتجرده من 
القبيلة والطائفة وكونت 

اغلبية نيابية داخل البرلمان 
ستفرض على الحكومة 

برنامج عمل تنمويا 
طموحا ينهض بالدولة، 

ومتى ما طبقت الحكومة 
هذا البرنامج فستكون 

هذه الغالبية مصدر دعم 
لها، واألهم انه سيكون 
هناك استقرار حكومي 

نيابي وينتج عن هذا 
االستقرار »موت« للفتنة 
الطائفية والقبلية واعادة 

بناء دولة مستقرة سياسيا 
واجتماعيا.

٭ نقطة اخيرة: لو كان 
اساس النجاح باالنتخابات 

البرلمانية هو ما يحمله 
المرشح من برامج تنموية 

وطرح وطني بعيدا عن 
الطائفية لكان »جوهر 

المجلس« د.حسن جوهر 
احد فرسان مجلس 2012.

أشعة البوزترون تتكون من جسيمات البيتا ذات الطاقة 
العالية وسرعة اإللكترون أو البوزترون المنبعث من بعض 

األنوية المشعة مثل بوتاسيوم يصدر عن اضمحالل 
جسيم بيتا اشعاع نووي تسمى أشعة بيتا، يرجع تاريخها 
للمكتشف »هنري بيكريل« فهو أول من اكتشف النشاط 

االشعاعي حيث انه أثناء تجاربه الحظ أن اليورانيوم يصدر 
أشعة تؤدي إلى اسوداد فيلم التصوير، كما وجد أيضا 

أن ذلك النشاط االشعاعي له القدرة العالية في االختراق 
وال يمكن ايقافها مثل أشعة »اكس«، تستخدم تلك األشعة 

للعالج الطبي مثل عالج العيون وسرطان العظام ورؤية 
المكونات الداخلية كما أيضا يقوم مصدر البوزترونات 

المستخدمة في جهاز التصوير المقطعي باإلشعاع 
البوزتروني، ومن هنا تبدأ مقالتنا؟

ذلك الجهاز الذي أعتقد أنه مكلف ماديا ولكن له العديد من 
االستخدامات كما ذكرنا ونخص »مرضى السرطان« فعندما 
يقوم الطبيب بالكشف على المريض ويريد التأكد ومعرفة 
وتحديد مرض السرطان في جسم المريض ويقوم الطبيب 

بالطلب من المريض بعمل تلك األشعة ويذهب المريض 
ليأخذ موعدا حيث ان المستشفى ال تمتلك إال جهاز واحد 
فقط لمرضى السرطان ويأخذ موعدا من الممكن أن يكون 

بعد أسبوعين أو أكثر وقبل الموعد بيوم يأتي اتصال 
هاتفي من المستشفي للمريض المصاب بمرض السرطان 
في الدماغ بتأجيل الموعد اسبوع آخر ألن الجهاز معطل، 

ذلك ما حدث لقارئ بعث لي رسالة مرفق معها أوراق تثبت 
ما قمنا بكتابته، والسؤال هنا: هل ذلك المريض مصاب 

ببرد أو أنه مصاب بمرض يندرج تحت األمراض الخطيرة 
والمعضلة؟

منذ أوائل الستينيات ومع استقالل الكويت ووضع 
الدستور كانت الصحة تلقى اهتماما كبيرا من الدولة إلى 

أن أصبحنا بالمركز األول من حيث المستشفيات وتطور 
األجهزة وتميز أطبائنا وتمريضنا بين دول الخليج في 

ذلك الوقت، ولكن ما يحدث اآلن من تدهور في الصحة ال 
نعلم إلى أين سنصل؟ أصبحنا ننتظر المتبرعين ليقوموا 

بالتبرع لبناء المستشفيات أو تجهيز المراكز الصحية 
أو شراء األجهزة، أما خطة التنمية للدولة فال نعلم أين 

مخططها لوزارة الصحة ومرافقها الصحية، فقط أصبحت 
الصحة تسلط الضوء على حضور المؤتمرات وكثرة 

المهمات الخارجية أما الحصيلة الداخلية الصحية للدولة 
فهي »عطل جهاز البوزتروني« لك اهلل يا شعب الكويت.
٭ كلمة وما تنرد: المادة )11( من الدستور تنص على: تكفل 

الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو 
العجز عن العمل كما توفر لهم خدمات التأمين االجتماعي 

والمعونة االجتماعية والرعاية الصحية.

بيني وبينكخاطرة نسائية

محلك سر

ذعار الرشيدي

طالل الهيفي

د.خديجة المحميد

شيخة أحمد الجيران

استجواب عاشور
ونواب 
»الكوت بوستة«

واصل عطاءك

مزيد 
من اإلنصاف

مدرسة الواقع

بعد نحو شهر من ظهور نتائج 
االنتخابات، وعشرات القراءات 
التحليلية التي تناولت نتائجها، 

املتمثلة بصعود جنم اإلسالميني 
واملعارضة وأفول، أو باألصح 

خفوت جنم الليبراليني واملواالة 
السابقة، ميكنني القول اآلن وبعد أن 
هدأت حمأة التحليالت، إن إفرازات 

االنتخابات كانت نتيجة لـ »التصويت 
االنفعالي«، على يد أغلب الناخبني 

الذين ساقتهم أمواج الغضب من كل 
من األداء احلكومي والبرملاني السابقني 

اللذين كادا يصالن بنا الى حد الكفر 
بالدميوقراطية وكل ما متثله، فجاء 

التصويت »انفعاليا« متأثرا بالعاطفة 
املدفوعة بالغضب من كل ما ميت 

للحكومة أو باألصح للسلطة بأي صلة.
احملللون السياسيون يعرفون 
التصويت االنفعالي أيضا بـ 

»التصويت العاطفي« أو »التصويت 
الالعقالني« وهو التصويت الذي 

يأتي نتيجة شحن سياسي معني 
جتاه قضية محددة أو قضايا معينة 
فشلت احلكومة أو السلطة في حلها 

في وقتها، وتزامنا معها حضرت 
االنتخابات والنتيجة الطبيعية أن يقوم 

الناخبون وعبر صناديق االقتراع 
باالنتقام من كل من يعتقدون أنه اتخذ 
موقفا وميتنعون عن التصويت له أو 

يصوتون لكل من يعتقدون أنه سيقف 
بوجه احلكومة أو السلطة.

وما يكشف لنا أن نتائج االنتخابات 
وإفرازاتها ليست بأكثر من نتيجة 

طبيعية لـ »التصويت االنفعالي« هو 
وصول بعض النواب ممن ال يفرقون 
بني ممارسة السياسة وممارسة لعبة 
»كوت بوستة«، انفعاليون، يبدو أنهم 

يريدون للحالة االنفعالية أو التوتر 
السياسي أن يستمرا ليضمنوا أصوات 

الشعب الذي أوصلهم في حلظة 
»انفعال« وليضمنوا استمرارية بقائهم 

في دورة أخرى مقبلة.

وهذا املجلس هو نتيجة خبز 
تصويتكم »االنفعالي« يا سادة.. 

فتحملوه.
املجلس السابق كان عبارة عن أغلبية 

موالية وأقلية معارضة، ولكننا كنا نرى 
ممارسة سياسية حقيقية، وان كانت ال 
تعجبنا، وأما املجلس احلالي فعبارة عن 

أغلبية تتشح برداء املعارضة وأقلية 
استعادت رداء املعارضة لضرورات 

سياسية مؤقتة، ولكنه أبدا ال يتعاطى 
السياسة، بل يتعاطى االنفعال 

السياسي غير املتعقل في معظم 
حاالته، أو باألصح في معظم جلساته 

وتصريحات بعض نوابه التي ال عالقة 
لها بالسياسة ال من قريب وال من بعيد.

توضيح الواضح: استجواب النائب صالح 
عاشور لن يكشف املعارضة السابقة 

)األغلبية احلالية(، بل سيكشف أن 
هذا املجلس ولد من رحم »االنفعالية« 
مبعنى أدق.. سيكشف الشعب الذي 

اختار مجلسا بقلبه ال بعقله.

لم أفاجأ بنسبة الغياب التي أوردتها وسائل 
اإلعالم للمؤسسات التعليمية حيث أصبحت 
عادة موسمية بعد العطل الوطنية والرسمية 
لتعكس مستوى الفشل في اخلطط املتوالية 

لإلدارات السابقة التي لم تستطع جتاوز 
هذه املعضلة الدائمة لتبدو صفة سائدة لدى 

معظم الناس بالشعور بالتمرد لتصاحبها 
أصوات تردد »شمعنا هذا« لتكون لغة 

التسيب هي اجلملة املفهومة لدى العموم، 
ولم ال ونحن نرى أن مبدأ الثواب والعقاب 

مستثنى إذا لم يكن مغيبا بفعل فاعل، 
أضف إلى ذلك تشجيع الدولة لهذا املبدأ 
ودفع الشباب إلى االنخراط في السلك 

العسكري مقابل حوافز مالية تعادل من هم 
في مقام األكادمييني وإذكاء فكرة أن تكون 

فاشال في مجال التعليم وهو دعم مبطن 
خصوصا أن تكون هذه الدعوة مبنية على 
أن وظيفتك مهيأة وال داعي النتظار طابور 
اخلدمة املدنية، سياسة تساعد على التمرد 
واملطالبة الدائمة بحوافز وبدالت من دون 
أي جهد يذكر، ومع هذه املنهجية العبثية 

تصبح شخصية الطموح بني هذا احلضور 
خيالية وغير واقعية من اجلانب اآلخر في 

ظل هذا التكاسل، إال أن األحالم مقدرة 
ألصحابها ولها شخوصها وهم حاالت 

فردية تأتي معلنة عن حضورها كلما واتتها 
الفرصة، إلميانها بالدور املناط بها والذي 
من املمكن أن تؤديه في املجتمع ليمثلوا 

بصيصا من األمل، وها نحن اليوم نستمتع 
مبتابعة مبادرة »واصل عطاءك واستمر« 

في عمرها الثالث إن لم أكن مخطئا متمثلة 
بجهود فردية ملجموعة من الشباب الذين 
يتصفون بالنواة احلية للمواهب الكويتية 
احلية من خالل اسهامهم بأنشطة شبابية 
متميزة وحثهم على التفرد وإطالق عنان 
أفكارهم في املعترك التجاري من دون أي 

تردد ليكونوا مفخرة جليل ينتظر منه 
املزيد واملزيد، خطوة جاءت فردية من 

عقلية تستحق اإلشادة والثناء ويا ليت وهو 
تعويل ال أظن له واقعية إال أنها أمنية وهو 
اهتمام الدولة مبثل هذه املشاريع ودعمها 

بجدية لتكون قاعدة للمستقبل.
مالحظة: نتمنى من احلكومة النظر في 

قضية زحمة الشوارع وتفعيل احللول ألن 
الوضع ال يحتمل.

أهنئ طالبة كلية طب االسنان في جامعة 
الكويت التي كسبت قبولها في الكلية ال 

بقرار من اجلامعة التي حدث ان استبعدتها 
وقدمت عليها الطلبة الذكور االقل منها في 
املعدل العلمي لكونهم ذكورا وهي انثى، بل 

النها حازت هذا القبول اعتبارا من العام 
اجلامعي 2011/ 2012 بدعوة رفعتها بشجاعة 

لتحصل على حكم قضائي تاريخي من 
احملكمة االدارية التي ألغت سياسة القبول 

التمييزي املعتمدة لسنوات في الكليات 
اجلامعية املختلفة. 

وأهنئ املواطنات الكويتيات بهذا املكسب 
الذي ينصف جهودهن ونتائجهن العلمية 

ويجعلها املعيار لقبولهن في مقاعد 
التحصيل العلمي دون ان يقدم عليهن 

الطلبة الذكور االقل منهن حتصيال. 
كما اقدم شكري وشكر اخواتي عضوات 
جلنة »انصاف املواطنة الكويتية« لالستاذ 
الفاضل خالد الكندري الذي اعد صحيفة 
الدعوى ومذكرات الدفاع، وقام مبجهود 
الترافع امام احملكمة االدارية واحملكمة 

الدستورية وثابر حتى مت نيل هذا القرار 
االداري املنصف.

أما ما جاء في دفاع محامي احلكومة في 
»الفتوى والتشريع« بأن عدد الطالبات 

اكبر من عدد الطالب، وأن الطالبات عادة 
اعلى معدال من الذكور فال يرقى ان يكون 
عذرا مقبوال وعادال في متييز الذكور على 
االناث في مجال فرص التحصيل العلمي، 
واذا كان وضع الطالب الذكور في ضعف 

حتصيلهم العلمي ميثل مشكلة واقعية 
فان عالجها احلقيقي ال يكمن في التمييز 

الظالم بينهم وبني الطالبات املتفوقات، 
احلل النافع لهذه احلالة يكمن في اجراءات 

جذرية وجادة في اركان منظومتنا 
التعليمية، وتطويرها خللق بيئة تعليمية 

مبدعة وجاذبة في االسلوب واحملتوى.
يبدو ان قضاءنا العادل والنزيه سيشكل 

للمواطنات الالتي يعانني التمييز على 
اساس االنوثة املالذ الفعال واملنصف 

للعديد من قضاياهن، وأتوقع مستقبال 
حتصيل العديد من حقوق املواطنة التي 

ينص عليها دستورنا بجهود قضائية 
رائدة ومحققة للمزيد من العدالة 

واالنصاف.

ذكرنا للواقع وتفصيالته يقتضي منا 
النزول إليه وفهمه، بعضنا يقيم الواقع 

واآلخر يستسلم له والثالث قد يفكر وراء 
هذا الواقع باحثا عن األسباب وتراتبية 

األحداث جتاوزا للفكر اخللدوني في الفرق 
بني احلدث والواقع، أنوي استدراج بعض 

املفاهيم املتعلقة بالواقع وجزئياته، فماذا عن 
معقولية احلدث وقبوله من املجتمع؟ بل هل 
من املمكن أن تقبل فئة من املجتمع بحدث 

ما وترفضه فئة أخرى في نفس الوقت؟ 
وهل من املعقول أن يؤمن البعض بواقع 

ينكره البعض اآلخر؟
إن املجتمعات بعقلها اجلمعي وتوجهاتها 

نحو القضايا تساهم في »معقولية الواقع« 

ومدى تقبلنا له، أي إمكانية حدوث خبر 
واستبعاد خبر آخر، وذلك يتبني عند مجيء 

احلدث الذي ال يستغربه املجتمع ويكون 
مهيأ حلدوثه، فهو بالتالي يقبله ويرضى به 
دون استهجان، وذلك كله رهن لعقلية الفرد 

في هذا املجتمع وعلى اختالف العقليات 
يكون القبول أو الرفض.

يقسم املجتمع نفسه إلى قسمني األول 
يهيئ ويساهم في تكوين الواقع، واآلخر 
يقبل ويرضى ويخضع له، ومن هنا ثمة 

فارق بني اإلميان بالواقع والعمل على 
تغييره وبني اإلميان بالواقع واالستسالم 

له.
لقد صار من املمكن أن منثل واقعا 

ونعيشه، ومن ثم نعاني منه بعض القضايا 
الغربية كقضايا املرأة واحلرية يتم متثيلها 

بالوطن العربي أو اخلليج متثيال يرينا 
صوت القضية لكننا ال جند صورتها 

ملموسة في الواقع، لذا كان لزاما على قارئ 
األحداث واألخبار أن يفهم صورة القضية 
فهما ثنائيا يعتمد على صوت القضية في 
املجتمع وصورتها في الواقع. أما صوت 

القضية فمن املناضلني ألجلها والقادة وأما 
صورتها فهي في استنطاق عامة املجتمع.
لنبذل جهدنا ونستفرغ وسعنا في سبيل 

إثبات الواقع املقبول ورفض الواقع املخزي، 
فأمانة الكاتب تتعدى املقالة واخلبر وصياغة 

العنوان!

waha2waha@hotmail.com

@talalalhaifi

amam_14@yahoo.com

sh_aljiran@windowslive.com - twitter @shaika_a
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