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كيف نخلص 
»احلزن« من »النساء«؟!

خلجنة

منصور الضبعان

األدوية، غالبا ما يكون لها اسمان: اسم علمي واآلخر جتاري، 
االسم العلمي غالبا ما يكون ثابتا مثل اسم رانيتيدين، ويتداول 
في الســوق عبر مسميات جتارية مختلفة مثل زانتاك )تنتجه 
شركة جي-اس-كي البريطانية(، رانيد )شركة تبوك السعودية(، 
رانتاج )شــركة جلفار اإلماراتية( ونافيدين )الشركة الكويتية 
السعودية الدوائية(، في هذه املقالة سأوضح ما مت تداوله حديثا 
في وسائل اإلعالم حول دواء رانيتيدين واملوجود بأسماء جتارية 

مختلفة - كما ذكرت أعاله - أشهرها زانتاك.
٭ في تاريخ 13 سبتمبر2019 قامت هيئة الغذاء والدواء األميركية 
بإصدار بيان بتعليق وسحب أدوية رانيتيدن التي من أشهرها 
املســمى جتاريا زانتاك، نظرا لوجود شــوائب ان-دي-ام-ايه 
NDMA التي تشــكل خطرا على صحة اإلنسان )مسرطنة( إذا 
كانت موجودة بنسب عالية، ولكن حسبما صرحت هيئة الغذاء 

والدواء األميركية بأنه: 
1 - من يتناولون دواء رانيتيدين - خلفض ارتفاع إفراز حمض 
املعدة - يجب أال يقلقوا على صحتهم، فنسبة الشوائب املوجودة 

قليلة وال تشكل خطرا على صحة اإلنسان.
2 - في حال سحب الدواء يجب اللجوء لبدائل )من نفس املجموعة 

الدوائية(.
٭ في تاريخ 17 سبتمبر 2019 قامت هيئة الغذاء والدواء السعودية، 
باتباع نفس اخلطوات املعممة عامليا باإلضافة إلى إيقاف أدوية 
حتتوي على رانيتيدين موجودة في اململكة العربية السعودية 
مبسميات جتارية مختلفة )نادين من الشركة األردنية الدولية 
للدواء، راناسيد ورانيد من شــركة تبوك الدوائية السعودية، 
رانيماكس من شركة اجلزيرة - السعودية - للصناعات الدوائية، 

وزايداك من شركة جمجوم السعودية للصناعات الدوائية(.
في حني أن العالم الدوائي منشغل مبعرفة مصدر هذه الشوائب، 
وكيفية التغلب عليها لضمان جودة ونقاوة الدواء، وبعد قرابة 
أسبوعني من تصريح هيئة الغذاء والدوائية األميركية، ظهرت 
الرقابة الدوائية في الكويت بتصريح مفاده إيقاف دواء زانتاك 

نظرا لوجود شوائب مسرطنة! بتصريح مفاده:
٭ في تاريخ 26 سبتمبر 2019 قامت الرقابة الدوائية في الكويت 
بتعليق وسحب بعض أدوية رانيتيدين من ضمنها زانتاك، وتوصي 
الرقابة الدوائية بأن يراجع املريض العيادة الطبية ألخذ البدائل.
هنا يوجد خلل كبير ممكن تلخيص جزء من اخللل بثالث نقاط:
1 - تصريــح الرقابــة جاء متأخرا جدا، وهــذا ال يليق بجهاز 
حســاس مثل الرقابة الدوائية في عصر التكنولوجيا وسرعة 

تناقل املعلومات!
2 - تصريح الرقابة خال من الشفافية، فلماذا لم تتطرق الرقابة 
الدوائية ألسماء أدوية رانيتيدين األخرى املوجودة في وزارة 
الصحــة والتي من ضمنها رانيد )الــذي صرحت هيئة الغذاء 
والدواء الســعودية بأنها أوقفته(، ودواء نافيدين من الشركة 
الكويتية السعودية، والذي من املفترض أن يتم إيقافه احترازيا 

وفحصه وطرح نتائجه بكل شفافية.
3 - إن البدائل املناسبة لدواء رانيتيدين هي املكافئات التي تندرج 
لــذات املجموعة الدوائية لــدواء رانيتيدين وهي »فاومتيدين، 
نيزاتيدين، روكســاتيدين، لوفاتيدين، وسامييتيدين«، ملاذا لم 
يتطرق تصريح الرقابة الدوائية لهذه البدائل؟ أم ان هذه األدوية 
البديلة ليست متوافرة في الوزارة وبالتالي ستترك الصيدليات 
والعيادات في مراكز الرعاية ملواجهة املرضى بتخبطات وإجراءات 

واختيارات دوائية عشوائية؟

الفلسفة ليست ضد الدين، لكن يجب علينا أن نتخذ بعدا 
فيما هــو جوهر وأصل، وما هو ممارســة اللغة وهي ربيبة 
الفكر باملغالطة، ولو كانت من غير قصد، وكما يقول د.حامد 
عابد أبو زيد في آلية الفهم للدين وما هو فكر ديني، إذ يجب 
على املطلع على علوم الفلسفة وضروب الفكر املعرفي تفكيك 
املعاني واملصطلحات اللغوية، هذا من جانب، ومن جانب آخر 
يتطرق أبو زيد الى أن الدين )هو النص املقدس الثابت( والفكر 

الديني هو ما يعقل بالفهم واإلحساس.
وفي محضر هذا الكالم، يأتي قول علي بن أبي طالب، كّرم 
اهلل وجهه، فيما معناه: لكل امــرئ إناء من الفهم وجب على 
العاقل ملؤه وحسب مقداره، لذلك يتفاوت فهم الفلسفة للدين 

على مساحة التعقل التي يتخذها اإلنسان.
وقد عالج الفالســفة األقدمون هذه اإلشكالية، وهم على 
شــقني: األول وهم اليونانيون ومنهم هرقليطس في جدلية 
ثنائية عالقة الفكر بالالهوت وارتباط اللغة فيما بينهما، حيث 
يلتقي كل منهما مع اآلخر، وقد فّصل هذا في شذرته الشهيرة: 
احلب واحلرب وهي من أول التأمالت الفلســفية العقالنية ما 
قبل العهد السقراطي وبعد أعجوبة األوديسا واإللياذة على يد 

هوميروس وفيرجل وغيرهما.
والشق الثاني وهو أكثر قربا للمفهوم اإلسالمي بشكل عام، 
حيث إن العقل اإلسالمي له حساسية خاصة جدا فيما يتعلق 
بارتباط الفلسفة بالدين وهما وجهان لعملة واحدة في رأيي، 
وخير من شرح ذلك ابن رشد في رسالته الشهيرة »فصل املقال 
فيما بني احلكمة والشــريعة من اتصال« وفي ديدنها املوازنة 

فيما بني الفلسفة والدين أو احلكمة والشريعة.
1- من حيث االصطالح:

الفلســفة هي النظر في املوجودات واعتبارها داللة على 
الصانع وهي ضرب من ضروب البحث حول العالم، واحلياة، 
واإلنسان والبحث عن احلكمة اإللهية، بينما الدين هو مجموعة 

من احلقائق التي أوحى اهلل بها الى األنبياء.
2- املواءمة واملناكفة )أوجه االختالف والشبه(:

يتفقون في تفسير املوضوعات الوجودية )اهلل، احلياة، العالم، 
األخالق، واإلنسان( وغايتها اتفاقها مع اآلخر في البحث عن 
احلقيقة، أم االختالف فهي اآللية واملنهجية في املبحث املعرفي، 
حيث الفلسفة مدلولها الكشف بالبرهان واالستدالل العقلي، أما 
الدين على نفس اآللية مع التقدمي النقلي أو الوحي على األولى.

وهنا نســتوقف قليال عن التعارض واملغنطة الفكرية بني 
ســالبية وموجبية الفكرية التي تتعرض لها الفلسفة من قبل 
الديــن والعكس صحيح، ماذا نعمل إذا مــا وقعنا محل هذه 
اإلشكالية؟ يقول ابن رشد إن في حالة وقوع ذلك االعتراض 
بينهمــا خاصة في مفهوم التأويل البرهاني أو على حد قوله: 

إخراج داللة اللفظ من الداللة احلقيقية إلى الداللة املجازية.
ختاما: يقول ابن رشــد في تبيان عالقة الفلسفة للدين »ال 
يضاد احلق بل يوافقه ويشهد له«، ولذلك فإن االتفاق قائم، كما 
قال أيضا: الفلسفة هي صاحبة الشريعة واألخت الرضيعة له.

منــذ أن كنا صغارا، ويعيش في عدة 
املباركة الكويت إخواننا البدون والذين لم 
نعلم أنهــم بدون إال بعد عام 1986 فكان 
البدون يتمتعون بــكل مزايا املواطن ما 
عدا بعض األمور مثل الدور اإلســكاني، 
ولكن بعد إصــدار البطاقة املدنية أصبح 

التمييز واقعا.
وأنا أســال كل من يقف ضد البدون، 
أليس البدون أبناء قبائل وعوائل من صميم 
النسيج االجتماعي الكويتي؟ ألم يعملوا 
في الدفاع والداخليــة وكان لهم موقف 
مشرف أثناء الغزو العراقي الغاشم ومنهم 

الشهداء واألسرى؟
وعند حل قضية البدون نرى من بينهم 
شرائح تستفيد منها البلد، فهناك أطباء 
بشريون وأسنان وهناك املهندسون وهناك 
احلقوقيون وغيرهم الكثير من املستحقني 
للمواطنة في األوراق، فهم بنظري مواطنون 
مع وقف التنفيذ، وأنا هنا أدعو املعنيني 
حلل عــدة املعضلة، ومن يوجد له إثبات 
رسمي يؤكد انتسابه لدولة أخرى فلتتم 

مواجهته بجنسيته.
نحن اآلن عندمــا نرى ما يطرح من 
تســريبات عن حل القضيــة من خالل 
التفاهمات مــع الــدول الصديقة ألخذ 
جنسيات هذه الدول، إن صح ذلك، فهذه 
كارثة إنسانية ونحن املركز اإلنساني للعالم، 
فكيف نقوم باملساهمة في تصدير إنسان 
من جلدتنا وندخل في خانة جتار البشر؟ 
وكيف سنتحدث في هذا األمر أمام العالم؟

وماذا لو تغير النظام السياسي في تلك 
الدول وأرجعوهم إلينا بحجة أنهم ليسوا 

مواطنني بل من بقايا النظام السابق؟!
إن التوجيهات السامية حلل هذه القضية 
تتوافق مع حقوق اإلنسان واحلفاظ على 

الهوية الوطنية.
وأخيرا، رسالة الى نواب األمة واجلهاز 
املركزي ملعاجلة أوضاع املقيمني بصورة 
غير قانونيــة، الكويت ومكانتها الدولية 
خط أحمر، فال تضيعوا تعب السنني وفق 

أمنياتكم.

)1(
يسكن احلزن - ال أعرف إن كان راضيا 

أو سجينا - في أعماق النساء!
وليس ثمة مبالغة بالقول بأن النساء حني 
يشعرن بامللل فإنهن يحزّن حتى إشعار آخر!

)2(
تبكي إن أغضبتها!

وتبكي إن أغضبتك!
وال حاجة لتأمل حالها كثيرا، فهو لغز 

ال حل لها وال حيلة!
حتــى أن خالقها - جل في عاله - نبه 

البشرية لهذا..
»وال تخافي وال حتزني«!

»كي تقر عينها وال حتزن«!
»أن تقر أعينهن وال يحزّن«!

»فناداها من حتتها أال حتزني«!
)3(

النساء ذوات حزن!، وعندما حتزن فإنها 
حتيل املكان والزمان إلى ظالم!، ومن املرجح 

جدا أن يقتلها حزنها!
ال ميكنها إخفاء حزنها، وغالبا ما يحرق 
أطراف روحها ويذهب بجمالها وحيويتها 

وأنوثتها!
)4(

هي الكائــن الوحيد الذي يحزن دون 
مبرر!

وقد جتده يبكي!
وحني تفتش عن األســباب أو حتاول 

املواساة فأنت تغرقها أكثر!
جتدها في املسلسالت احلزينة، واألغنية 
احلزينة، والشــعر احلزيــن، واألخبار 

والقصص احملزنة!
)5(

كلما تعاظم لديها شعور.. زاد حزنها!
في احلب، في الشوق، في الزواج، في 
األوالد، في االنتظار.. بل حتى في املناسبات 

العائلية السعيدة!
وكلما »رممت« شخصيتها وأصبحت 
قوية.. تسلل حزنها - فجأة - ودمر كل شيء!

)6(
سرعة البكاء ميزة ال توجد في سواها!

حيث يقول الطب: إن النساء معرضات 
للحزن ضعف الرجل، وتعزو بعض األبحاث 
السبب - فضال عن التغييرات الفسيولوجية 
- إلى صعوبات فــي التعبير!، وأضيف: 
أنها ال تريد أن »تعبر« خوفا من أن تفقد 

رفيقها.. احلزن!
)7(

تكره املرأة من يحزنها!
وتكره من يخرجها من حزنها أكثر!

خيــرا فعل النائــب األول 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
الشــيخ ناصر صباح  الدفاع 
األحمد بإصدار تصريح أخوي 
جتاه أشقائنا العراقيني ردا على 
الذين استغلوا قضية  البعض 
تقدم العراق إلى مجلس األمن 
للبت في مسألة تخص ترسيم 
احلدود البحريــة بني الكويت 
والعراق فقد جاء في تصريح 
الشيخ ناصر ما يلي وفقا لبيان 
وزارة الدفاع: »يؤكد على عمق 
العالقات الودية واملتجذرة بني 
البلدين الشــقيقني واستمرار 

تعاونهما في كل املجاالت«.
ال شــك أن تصريح الشيخ 
ناصر أحجم محاوالت البعض 
العراقية  الشــكوى  الستغالل 
املرفوعــة ملجلس األمن ومنع 
من يحاول إثارة تعكير العالقة 

مع الشقيق العراقي.
قد يعتقــد البعض أن رفع 
شكوى العراق إلى مجلس األمن 
فيها إساءة للكويت، بل العكس 

إن الشكوى العراقية هو أسلوب 
حضاري وقانوني، فالعراق لم 
يهدد الكويت أو وجه لوما بل 
جلأ إلى مجلس األمن ليستوضح 
حول خالف حدودي بحري بني 
الكويت والعراق، وال شــك أن 
قرار مجلس األمن ســيحدد 
حقــوق كل بلد وتســجل في 

سجالت مجلس األمن.
العــراق اليــوم غير عراق 
صدام، فهم اليوم أشقاء وبيننا 
عالقــات متينة فــي مختلف 

السمو  املجاالت وكان صاحب 
األمير ورئيــس مجلس األمة 
وبعض الــوزراء زاروا العراق 
لتطويــر العالقــة وكذلك زار 
الكويت رئيس العراق ورئيس 
مجلس األمــة العراقي وبعض 

املسؤولني.
إن هذه الزيارات واللقاءات 
بني البلديــن لتؤكد على عمق 
العالقة بني بلدين جارين وكال 
البلديــن يحرصــان على أن 
تكون العالقة تســودها احملبة 

العراقي  الشعبني  واألخوة بني 
ألفت  أن  أريد  لذلك  والكويتي، 
الزمالء  انتباه بعض اإلخــوة 
الدقة وعدم  اإلعالميني توخي 
االجنراز وراء محاوالت البعض 
الذين يريدون تعكير األجواء بني 
البلدين وهؤالء البعض معروفة 
انتماءاتهــم احلزبية فال داعي 
للخوض فــي حوارات يحاول 
البعض استغاللها لتعكير العالقة 

بني البلدين.
 لقد عانينا كثيرا أيام حكم 
صــدام وال نريد أن نعود إلى 
تلك احلقبة السوداء، بل علينا 
أن نحرص كل احلرص على أن 
تكون عالقاتنا مع اجلار متينة 
وقائمة على تبادل املصالح بني 
البلدين ويجب أن نحرص دائما 
على تكاتفنا مع األشقاء العراقيني 
ونحافظ على رفع شعار احملبة 
واإلخاء بني الشعبني الشقيقني.

آية كرمية: )فاستقم كما أمرت 
ومن تاب معك وال تطغوا إنه مبا 

تعملون بصير(، واهلل املوفق.

ال توجد أي مؤسسة حكومية 
أو غير حكومية إال وبها من يُطلق 
عليه لقب »مستشــار« ويفرح 
يناديه اآلخرون باســم  عندما 
املستشار ويغضب إذا لم ينادوه 

بهذا االسم.
وقد فقد هذا املسمى قيمته 
وأهميته ودوره بسبب إطالقه 
دون ضوابط على البعض ممن 
ال يحملون املؤهالت واخلبرات 
التي تؤهلهم له، بل إن هناك مناذج 

أساءت لهذا املسمى.
ففي الواقع قد تكون بعض 
القرارات بحاجة إلى دراسات قبل 
اتخاذها من جانب املســؤولني، 
وهنا تكمن أهمية املستشــار 
في بعــض املواقع عندما ميلك 
املؤهالت واملهارات التي يستطيع 
توظيفها للبحث حول أي موضوع 
وإعداد الرأي االستشاري املعتمد 
على دراسات في مجاالت متعددة.
ويجب أال يكون للمستشار 
أي تأثير مباشــر فــي اتخاذ 
القرارات، بل يقدم الدراســات 
للمسؤول االختيار بني  ويترك 
اخليارات املتاحة وتوضيح لكل 
منهــا مميزاته وعيوبه وعرض 

للرأي،  املؤيدة  الدراســات  كل 
فهناك من حاملي أعلى املؤهالت 
ولكنهم ال يســتطيعون القيام 
مبهمة املستشــار والبعض قد 
إلى  يحول وظيفة املستشــار 
وظيفة جامدة وجافة، فقد يكون 
املستشار ال يتمتع برؤية واضحة 
حول املؤسســة التي يقدم لها 

االستشارات.
بعــض  يتحــول  وقــد 
املستشارين إلى أصحاب مصالح 
وأهواء خاصة ألسباب نفسية أو 
اجتماعية، ما يؤدي إلى حدوث 
املؤسسة بسببهم  الكوارث في 
ألنهــم يحملون املســمى وال 

يستحقون املضمون واجلوهر 
منه.

أما املسؤول في أي مؤسسة 
فإنه يحدد ماذا يريد من املستشار 
ومن هم املستشارون الذين يحتاج 
اليهم بالعمل وما دورهم بالتحديد 
وما حدودهم، فمن األمور الغريبة 
أن جتد في بعض املؤسســات 
مستشارين يســيطرون على 
بالوصاية  املسؤولني ويقومون 
الكاملة عليهم بإدارة العمل في 
املؤسسة وهذا دليل على ضعف 
املسؤول وضحالة قدراته اإلدارية.
وأحيانا جتــد أعدادا كبيرة 
من املستشارين في مؤسسات 

ال يوجــد بهيكلها اإلداري هذه 
الوظيفة وأصبح البعض يستخدم 
مسمى مستشار لتجميد البعض 

وإبعادهم عن مواقعهم.
وأمتنى من مجلس اخلدمة 
املدنية باعتباره اجلهة املسؤولة 
عن التوظيف والهياكل اإلدارية أن 
يعد دراسة عن أعداد املستشارين 
الوزارات وإجنازات  في جميع 
كل منهم وتوزيعهم وتكلفتهم 
به  الدولة ومــا يتمتعون  على 
من مزايــا قد تكون شــديدة 
الكبير  العبء  السخاء، وتشكل 
على امليزانيــات، وذلك لتقييم 
الوضــع احلالي وخاصة عندما 
يكون وجود بعض املستشارين 
هو أحد أسباب الفشل اإلداري 
والترهل في بعض املواقع، إذ ال 
بد من قرارات شجاعة لتصحيح 
ما حلق من أضرار ببعض املواقع 
بســبب مناذج غير منتجة من 
بعــض املستشــارين الذين ال 
يحملون ما يؤهلهم لهذا املسمى.

وإن كان القول املأثور »قل لي 
من أصدقاؤك أقل لك من أنت« 
فإنه من حقنا أن نقول »قل لي 
من مستشارك أقل لك من أنت«.

)شياب( اختاروا فترة ما بعد 
)لقعدتهم(  الفجر موعدا  صالة 
وجتمعهــم، وأصدقاء آخرون 
لهم اختــاروا موعدا جلمعتهم 
عند ساعات الضحى، أما البقية 
الفترة  )الشياب( فاختاروا  من 
املســائية حيث تعمر دواوين 

الكويت بروادها.
هناك من الشياب من اختار 
طريقا آخــر حلياته اجلديدة، 
فلن نكتب عمن حــّول راتبه 
إلى حيث اســتقر في بالد اهلل 
الواســعة، فهؤالء ال متســع 
للحديث عنهــم، نحن نقصد 
فئة أخرى منهم نطلق عليهم 
من باب الغشمرة »شياب«، قد 
ال يكونون كذلك لتمتع بعضهم 
بخاصية املرح والفرح والتفاؤل 
الشبابي، ميلكون قلبا  والفكر 
)أخضــر( مفعمــا باحليوية 
واحلياة، جتربتهم احلياتية في 
الوظيفة ناجحــة حتى تركوا 
العمل مجبريــن بإحالتهم إلى 
التقاعــد، لدى بعضهم مفهوم 
مغايــر للحياة، وآخرون منهم 
اعتبــر مرحلــة التقاعد نهاية 
العالم، متغافلني عن أنها بداية 
حلياة جديدة تخضع ملفاهيم 
أخرى تنصهر بها خبرة اإلنسان 

ودرايته عن احلياة وجتاربها، 
املتفائلون منها حلو  يستنبط 
املذاق، تاركــني علقم مرارتها 
للمتشائمني املكتئبني، يستمتع 
الواحد منهم بحرارة ولواهيب 
الصيف ويتغنى بأزهار ربيعها.

يشيع جنازة صديق له اليوم 
باقتناع راسخ بحقيقة القضاء 
والقــدر وأن )هــذا يومه(، مع 
احتمالية أن يكون الغد هو من 
يُصلى عليه، قناعة مســلم ال 
يزحزحها تشكيك خرافي بعلم 
املتكدرون  أمــا  الغيوب،  عالم 
منهم فانشــغلوا بخط شهادة 
وفاتهم مرات ومرات وحملوا 
على عاتقهم هموم الدنيا ومن 
عليها وغرقوا في ظالم دامس فال 

يعرفون للنور طريقا وال للتفاؤل 
دربا ومنهاجا، وكأن عزرائيل 
يقف على أبواب غرفهم ليقبض 
أرواحهم، متناسني أن لكل إنسان 
أجال مسمى، فيبرمج العقل على 
مفهوم الشؤم وتنقلب حياتهم 
الى جحيم انتظار في مستنقعات 

احلزن والكآبة.
نرجع الى شياب الفريج الذين 
اختاروا إحدى زوايا الفريج مقرا 
القهوة  لتجمعهم، يتناولــون 
العربية بشراهة املشتاق، فتبدأ 
على رائحتها السوالف وتبادل 
احلكايات من باب )التنفيس عن 
ضيقة اخللق( وتخفيف جراح 
مسيرة عمل زاهرة برزت بها 
ذواتهم وصقلت شخصياتهم، 

يرمي كل واحد منهم همومه على 
اآلخر علّــه يكون عالجا حلالة 
نفسية قد تصيبه ويصبح عالة 
على أهل بيته، فتحمل الزوجة 
املسكينة جل ثقل أحزانه ومتاعبه 
النفسية وتسكبها على عالقتهما 
ويتحول بيت العمر إلى جحيم ال 
يطاق، فعجوز املنزل هي األخرى 
تنشد إنقاذها بعد أن أصبحت 
حياتها مختلفة بعد التقاعد، فإن 
كانت كذلك )فاحلال من بعضه(، 
فهي األخرى حتتــاج إلى من 
يخرجها مــن أزمتها املضاعفة 
- كونها امرأة - إذا ما استعدت 
بافتتاح  التقاعد  ملرحلة ما بعد 
مشغل نسوي أو مشروع طبخ 
)مچابيس( وإال فتبادل اآلهات مع 
الزوج املتقاعد ال يجدي، ألن فاقد 
الشيء ال يعطيه! فضال عن تغيير 
النمط االجتماعي للبيت الكويتي 
بسبب استقالل األبناء في بيوتهم 
اخلاصــة وزواج البنات وترك 
املتقاعدين مع جيش  الوالدين 
النجرة(  اخلدم اآلسيوي )حق 
ونشوب اخلالفات بني الشايب 
والعيوز، لذا شجعوا الشياب على 
الذهاب الى دواوينهم في الفرجان 
خللق حالة من االستقرار املنشود 

لهم و.. لنا ولعيوز البيت! 
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