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»الصحة«.. 
ذكرى 60 عامًا

شيلني..
 وأشيلك

قبل 60 عاما وحتديدا في شهر يونيو عام 1951م 
أصدرت دائرة الصحة العامة )وزارة الصحة بعد 

االستقالل( أول مجلة صحية في تاريخ الكويت ومنطقة 
اخلليج واجلزيرة العربية، كتب على صدر الغالف 

»الصحة« ورسمت واجهة املستشفى األميري محاطا 
بهالل. طبعت املجلة مبطبعة املعارف وبحجم الورق 

املتوسط وتقع في 39 صفحة، في تلك الفترة الزمنية 
كان عمر دائرة الصحة خمسة عشر عاما وكان مديرها 

آنذاك السيد نصف اليوسف النصف وكانت تشرف 
على أربعة مستوصفات واملستشفى األميري باإلضافة 

الى احملجر الصحي وشعبة البيطرة. 
جاء في افتتاحية العدد األول »أن الهدف من إصدارها 

هو رغبة دائرة الصحة في نشر اإلرشادات واملعلومات 
الطبية التي تهم أفراد الشعب الكويتي«. واشتمل العدد 

على مادة ثقافية وأخرى إخبارية، كما شارك في حترير 
املادة العلمية جميع األطباء االختصاصيني العاملني 

بدائرة الصحة آنذاك وكانوا ثمانية هم: د.إريك باري 
اختصاصي اجلراحة ورئيس األطباء الذي كتب مقالة 

عن نقل الدم، وكتب د.جون والترز اختصاصي الباطنية 
مقاال عن التلقيح الواقي ود.أحمد سالمة اختصاصي 
الصدر مقاال عن االمراض الدرنية )السل( ود.أوسنت 
ألبان اختصاصي العيون عن الرمد ود.نايف حسن 

اختصاصي األطفال عن تغذية األطفال في حني كتب 
د.جيمس فوريس اختصاصي التخدير عن السالمة في 
التخدير ود. ف م كأي اختصاصي األسنان عن العناية 

باألسنان. كما كتب د.محمد علي اخلرطبيل الطبيب 
البيطري )حيث كانت اخلدمات البيطرية تابعة لدائرة 

الصحة في تلك الفترة( عن أمراض الضرع عند البقر، 
وجاء في خامتة املجلة مقال د.زاهي حداد طبيب الصحة 

العامة واحلجر الصحي عن الطب الوقائي. ويالحظ 
القارئ للمجلة جملة من األمور أولها أن املوضوعات 
املنشورة فيها تناولت مواضيع حتاكي ثقافة املجتمع 

في تلك املرحلة الزمنية من تاريخ الكويت الصحي 
واختار كل طبيب قضيته ليخاطب بها اجلمهور القارئ.

أما األمر الثاني فهو شمول املجلة ملقاالت وأخبار 
األمراض البيطرية ففي عام 1951م أنشئت شعبة 

البيطرة للمحافظة على الثروة احليوانية ومراقبة 
احليوانات املستوردة من اخلارج بالتنسيق مع دائرة 

البلدية، األمر الثالث واألخير أن املادة اإلخبارية وثقت 
أسماء األطباء في الدائرة وأخبار خدمات طب األسنان 

وأخبار املشروعات واإلنشاءات والتعيينات وأخبار 
احملجر الصحي وإحصائيات املرضى واملراجعني 
للمستوصفات واملستشفى األميري وإحصائية 

العمليات اجلراحية وأخبار شراء معدات وسيارات 
اإلسعاف فضال عن أخبار األمراض الشائعة والسارية 

عند احليوانات في الكويت وإحصائية العالج في 
مستوصف البيطرة. صدرت من املجلة أعداد عدة ثم 

توقفت ألسباب قد تعود إلى تغيير املسؤولني في دائرة 
الصحة في تلك الفترة، ورغم قصر عمر املجلة إال 

انها ساهمت في توثيق مرحلة هامة من تاريخ الكويت 
الصحي وكانت اللبنة لبدايات اإلعالم الصحي تبعها 

فيما بعد صدور العديد من املجالت الصحية من أمثال 
مجلة »الصحة املدرسية« ومجلة »طبيب املجتمع«، في 

ذكري صدور املجلة، وتقديرا وعرفانا جلهود هؤالء 
الرواد كتبنا هذا املقال. 

هذا هو الركن الرئيسي، لألسف الشديد ملعظم العالقات 
بني الناس هذه األيام، وهو الشرط الذي ال ميكن أن 

ينجز العمل إال به في غالب األحيان، وذلك عندما حتول 
كثير منا إلى وحوش كاسرة بأثواب آدمية في زمن 
االنحدار، زمن املصالح املتبادلة، الزمن الذي لم يعد 

للقيم واملبادئ وأخالق الفطرة أي دور يذكر إال فيما 
ندر. جملة »شيلني وأشيلك« أصبحت هي املبدأ، وهي 
الدين، وهي القيم، وهي اخللق للكثير من الناس، ولم 
نعد نرى إال القليل ممن يعملون من غير أن يتوقعوا 

عطاء من أحد سوى خالق السموات واألرض.
يحرقون أنفسهم من أجل أن يوقدوا الطريق للمظلومني 

من البشر، حتى ولو على حسابهم وحساب أوقاتهم 
وأموالهم ومصاحلهم، مادام ذلك يرضي ربهم، وألن 
هذا الصنف العزيز والنادر ال يقبل »مببدأ الفراعنة« 
»شيلني وأشيلك« فإنهم يحاربون من أصحاب هذا 

املبدأ الفرعوني، ويضيق عليهم، ويحرمون من املناصب 
بينما يبرز أولئك املطبلني، واحلارقني للبخور في 

طرقات الظلمة، ذلك ألنهم مستعدون لبيع كل شيء من 
أجل قضاء مصاحلهم، يتحول أحدهم مبقدار 180 درجة 

بل 360 درجة من أجل مصاحله، فتراه اليوم يتكلم 
بالكالم، وغدا يتكلم بغيره، وتراه اليوم ينافح بكل ما 

ميلك عن وجهة ما، وغدا يسفهها، وترى الناس جميعهم 
في واد، وهو في واد آخر، ال يهمه أن يسبح ضد التيار 
مادامت مصلحته هناك، ذلك ألنه قد هيأ نفسه »حلمل 

من حمله« حتى إن كان الذي »شاله« مبغوضا من 
اجلميع، فال يهم عنده مادام قد »شاله« وهكذا يدور هذا 
املبدأ في نوادي أصحاب املصالح على اختالف أسمائها 

ومسمياتها، نسأل اهلل أال يجعلنا منهم، وأن يعيذنا 
شرهم، ويخلص املجتمع منهم.

dr.kaljaralla@gmail.com

al-belali@ hotmail.com
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عبدالحميد الباللي
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مهنا غازي العتيبي

osamadeyab@hotmail.com
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لم تقتصر جناحات ثورة 25 يناير على تغيير 
النظام السياسي في مصر وإسقاط نظام مبارك 

فقط ولكنها طالت اخلطاب السياسي لعدد من 
اجلماعات السياسية والدينية، التي تعج بها 

الساحة السياسية، وأدخلت خلطابها السياسي 
مصطلحات لم نعهدها في قاموس مفرداتها على 

مدار تاريخها، فلطاملا كان دعاة الدولة املدنية 
زنادقة والليبراليون مرتدين واليساريون خارجني 

عن امللة والعلمانيون كفارا، إال أن الواضح أن 
التلون أصبح عادة، واملتاجرة مبصطلحات 

وأيديولوجيات يجهلها مرددوها أضحت ظاهرة 
والتكسب بات أجندة عنوانها العريض الغاية تبرر 

الوسيلة وال عزاء مليكافيللي.
الطريف أن أنصار الدولة الدينية بإمارة إسالمية، 

نواتها مصر، حتكم العالم، أصبحوا بني عشية 
وضحاها من أشد دعاة الدولة املدنية وقبول 

اآلخر والتعايش السلمي معه، ال أعلم على من 

يضحك هؤالء أو يجهدون أنفسهم في خداع 
من؟ باهلل عليكم أجيبوني من وضع الدم على 

خارطة التاريخ السياسي ملصر بتأسيسه 
التنظيمات السرية لالغتياالت؟ومن عباءة من 

خرجت جماعتي التكفير والهجرة واجلهاد؟ ومن 
قتل السادات؟ ومن املسؤول عن ضرب السياحة 
بعمليات إرهابية ضد املدنيني العزل من األجانب؟ 

ومن فجر الكنائس وقتل األبرياء في دور العبادة؟ 
ومن وضع عقوبة قطع األذن على املخالفني سواء 

من املسلمني أو املسيحيني؟ ومن تظاهر أمام 
الكاتدرائية لإلفراج عن األخوات »املتحوالت«؟ 

ومن هدد باقتحام دور العبادة لتحريرهن؟
من السذاجة الترويج لبراءة التيارات الدينية 

في مصر على اختالف مشاربها من كل 
األحداث السابقة ومن اجلهل اإلشارة بأصابع 

االتهام للتيارات الضالة واملضلة من العلمانيني، 
الليبراليني واليساريني، والعياذ باهلل، كمسؤولني 

عنها. أنا على يقني بأن اخلدعة بالتلون واللعب 
على أوتار املشاعر لن تنطلي على عامة املصريني 

حتى وإن سكنتهم لبعض الوقت، فاحلل يكمن 
في دولة مدنية حقيقية ال وجود فيها للفئوية 

وال العنصرية على أساس دين أو عقيدة أو ملة، 
تقف فيها األقلية على قدم املساواة مع األغلبية 

والسيادة فيها للقانون.
حالة التقارب ووحدة الرؤى بني املجلس األعلى 

والتيارات الدينية في مصر وقتية وال جتمعها إال 
املصالح املشتركة وتنذر بانقالب وشيك وثورة 

جديدة ستدخل مصر في نفق مظلم ال يعلم مداه 
إال اهلل.

٭ النداء األخير: على طريقة اإلذاعة الداخلية 
في املطارات الدولية »أرجو االنتباه، على جموع 
الشعب املصري التحرك لبوابة »التحرير« رقم 

واحد إلنقاذ ما تبقى من ثورتهم قبل فوات 
األوان«.

إن اجلزم في تنظير قضايا املجتمع املستجدة 
هو قدر الفكر األوحد الذي ميتلك احلقيقة 

ويتفرد فيها، وال يشوبه أدنى شك أنه أقرب إلى 
الصواب من غيره، وأنه ال مجال للنقاش وتفنيد 
األمور، فهو »فلتة زمانه« وكفى، إذ ال إضافة وال 

تعليق وال حتى نفس!
التاريخ ال يكون تاريخا إال بأحداثه وهي ال 

تنفك أن تكون أفعاال وردود أفعال يسخر اهلل 
من يسخره لبيان الفساد أو اإلصالح في هذه 

األحداث. وال نفتأ أن نصلح أمرا إال واآلخر 
ينتظر من يشمر له ويبدأ فيه رصدا وتنظيرا 
وعالجا. وما نحن إال أشخاص نزكي ما اؤمتنا 
عليه من العلم واخلبرة لنكون أجدر في تلمس 

حاجة املجتمعات ورصد حراكها الفكري.
نعيش اآلن زمن »االلتواءات« الفكرية، فاألخبار 
واملواقع االجتماعية تشهد لنا بذلك، ما أقصده 

أن املجتمع أصبح يبالغ في معارضته أو تأييده 
لقضية الساحة وحدث الشارع العام، وصار من 

النادر أن جند احملايد، املفند، واحلريص على 
تقصي احلقائق والرؤى املستقبلية، لذا صار من 

الوارد أن جند الباحث عن التصفيق والشهرة 
لعبارة قد سجلها باستماتة لرأي واحد ورأى 

احلق كل احلق برأيه. من املؤسف أن نقف على 
سطح القضايا ونكتفي بالتأييد واملعارضة، ما 

نريده هو أن نتفاهم ونتحادث عما وراء التأييد 
واملعارضة، وعن امليزات التي قد حتدث إن أيدنا 

واحملاذير التي قد تقع إن عارضنا، ال نريد رصدا 
عقيما ال عالج فيه وال رؤية.

أقول ان »قيادة املرأة السعودية« و»دعوة منال 
الشريف« قضية بحد ذاتها وفك أجزائها قضية 

أخرى، إن النظام ال يكون نظاما إال إذا نظم 
السير والعمل، فإن كان النظام يقتضي منع 

املرأة من القيادة فهناك دعوة قد تقتضي نظاما 
أدق وأشمل. قضية املرأة في السعودية قضية 
نظامية، مجتمعية وشرعية حتتاج منا لاللتفات 
ومن كل متخصص في تلك املجاالت، ال جدال 
على النظام وال إقصاء للمجتمع وأعرافه، وال 

يحكم العرف وال يعيش النظام إال بتوليفة 
شرعية تضمن احلقوق وحتقها.

التقيته في حديقة الفكر، عندما دخلت إلى تلك 
احلديقة من الباب الضيق واحملاذي لذلك الزقاق 

اخللفي املظلم حينما أدلفت للحديقة ذات مساء غابت 
عنه النجوم واإلضاءات الرقابية، فكان هذا احلوار 
وكان هذا احلديث الذي ال يخلو من الشجون مع 
أحد الشياطني الفرعونية واملقيم بتلك احلديقة. 

)أنا( لن ألتفت إلى ممارساتك بحق هذه الورود، ولن 
تضنيني أشياؤك الصغيرة التي ترميها في طريقي 

ولن يقلقني تعاملك )النزر( مع من حولك، ولن أسألك 
عن اهتماماتك، وهواياتك ولن افتح معك دربا تقتحم 

خصوصيتي عن طريقه، فأنت لست إال مؤقتا في 
هذه احلديقة.

 )هو( أنت هنا مغمور في عالم النسيان وخلف 
الكواليس املتنامية في طريقك وستظل مغمورا، 
إن لم )تذعن( إلمالءاتي لالنتقال نحو عالم مليء 
باخلرافة والسحر والبريق والدهشة التي يبحث 
عنها الكثيرون ومن دوني لن تستطيع أن تصل 

إلى األماكن البلورية الزاهية ولن »تقوم لك قائمة« 
إن لم تؤد طقوس الوالء وتردد تعاويذي وتصدح 

بابتهاالتي وتؤمن بإمالءتي وان كانت ال تتوافق مع 

ما حتمله أو تدعيه من ثوابت.
 )أنا( قد تلفح فيما تفعله أو ما تقوم به حينما تعمم 
ما حتمله من هواجس وشكوك على البعض الذين 
يستمعون لهذيانك وينجر خلفك كل من ال يعرف 
مفاهيم الرحلة، ولكن تأكد أن سقوط ورقة التوت 
التي تستر سوءتك ليس بعيدا، لتنكشف وتظهر 

حقيقتك أمام كل املجاميع الرائعة وعندها لن يفيدك 
ما حتمله من أعذار واهية دأبت على رسمها في 

حضور ملوكك املردة.
 )هو( أنا هنا قدمي منذ القدم وأنت دخيل، فقد مر 
علي أمثالك ومن هم على شاكلتك الكثير والكثير 

وفي النهاية أذعنوا وامتثلوا بعد أن كانوا يرفعون ما 
ترفعه من شعارات للمبادئ والثوابت، فليس أمامك 
سوى خيارين ال ثالث لهما، فإما جنة إذعاني، وإما 

جحيم رحيلك وضياعك السابق الذي أتيت منه.
 )أنا( يبدو انك »يا عفريت« تنسى أو تتناسى أو أنك 

مصاب بشيء من فقدان الذاكرة رغم »عفريتيتك« 
التي يزخر بها عقلك، فكيف تنسى النظرية املنطقية 
التي تقول »ال تقاتل شخصا ليس لديه ما يخسره«؟ 
فأنا لن أخسر سوى اجلدال الذي حتاصرني به كل 

ليلة أربعاء، ومحاوالتك البائسة في إقناعي لتالوة 
شيء من تعاويذك املتخلفة، وأن أبدي مهادنتك 

ألمنحك شيئا من شعور االنتصار الزائف.
 )هو( أنت مسكون بروح الغرور وشعور الغطرسة 

وهاالت النرجسية وأشياء كثيرة مقيتة هي أهم 
أسباب خالفي معك منذ اللحظة األولى من لقائي بك 
وسر تصادمي املستمر معك كلما لقيتك في األماكن 

الضيقة والسراديب واألزقة وخلف احلدائق وفي 
الفجوات النائية حينما أتتبعك ألكشف مصداقيتك 

التي تدعيها.
 )أنا( ملاذا لم تقل أنني مسكون بشيء من اإلبداع، 

واملبدعون هم الوحيدون الذي يرفضون اإلمالءات، 
فكيف يقبلون اإلمالءات وهم يحلقون في فضاء 

اإلبداع إلصالح العالم وإعادة إعمار املدينة الفاضلة 
التي أضحت خرابا وأطالال يقيم بها أصدقاؤك من 
عفاريت اجلن والشياطني لتنشر معهم ما ال يقبله 
العقل والوعي الفكري؟!.. هكذا كان احلوار بعد أن 
هددني وتوعدني بإشارة من سبابته املدببة، دون 
أن ينبس بكلمة واحد اثناء رحيله مطأطئ الرأس 

مستوي القفا املسطح.

»مدنية« 
اإلسالميني 
وليبرالية قطع 
»الودان«

االلتواءات 
الفكرية وقيادة 
»السعودية«

النظرية 
املنطقية!

تواصل
علي القالف

a_alqallaf_75@hotmail.com

ال أعلم ان كان السادة القراء يتفقون معي في أن 
أحد أهم األسباب التي تعوق أي عملية تنمية حقيقية 

وفاعلة على صعيد مؤسسات الدولة تتمثل في 
تفوق الوالء الفردي على حساب الوالء املؤسسي 

في الكثير من جهات الدولة، مبعنى أن أقدم والئي 
كموظف للقائد على حساب والئي للمؤسسة التي 

أعمل بها، وأنا هنا ال أقلل من أهمية الوالء الفردي 
وأثره املباشر أحيانا على إنتاجية املوظف في حدوده 

املقبولة والتي ال تتعارض مع مصلحة املؤسسة، 
إال أن تزايد هذا النوع من الوالءات ومتددها أفقيا 

ورأسيا ساهم بشكل مباشر في تراجع هيبة 
مؤسسات الدولة حيث أصبح بعضنا ال يتورع في 

اإلضرار مبصلحة وسمعة املؤسسة التي يعمل فيها 
وذلك بسبب والئه املطلق ألحد قياداتها.

أما األسباب التي أدت إلى تفوق الوالء للقائد على 
الوالء للمؤسسة فإنها تتلخص برأيي في نقطتني، 

األولى أسس تعيني بعض القيادات والتي تنطلق 
من قاعدتني »درء املخاطر« و»املراضاة وتطييب 
اخلواطر«، وكلتا القاعدتني في االختيار ساهمت 
بشكل مباشر في تنامي الوالء الفردي بحكم أن 
أساس وطبيعة اختيار القيادي متهد له الطريق 

وبكل أريحية أن يؤسس هو اآلخر اختياره لفريق 
العمل وفقا لذات القواعد مع عدم التعميم بطبيعة 

احلال.
ومثال على ذلك مساهمة بعض القيادات بشكل 

مباشر في تضخم الهياكل التنظيمية ملؤسساتهم 
بفعل حرصهم على تسكني األسماء عليها وليس 

املسميات، وهكذا تؤسس القواعد التي ينطلق 
منها الوالء له كقائد والذي يتنامى مع مرور 

الوقت ويتعاظم بفعل كرم هذا القائد بكل االشكال 
والصور.

أما النقطة الثانية فهي مرتبطة ارتباطا وثيقا باألولى 

حيث إن تنامي الوالء الفردي ال يحده إال تبني 
طائفة من القيم في القطاع احلكومي تهدف إلى 

شعور املوظف العام إنه جزء أصيل وفاعل متضامن 
ومتحد مع االدارة بهدف حتقيق غايات وأهداف 

املؤسسة. 
إذن نحن بحاجة ملنظومة قيم نغرس من خاللها 
العديد من قيم العمل كاألمانة الوظيفية والنزاهة 

والذمة الوظيفية وغيرها من القيم التي نحتاج 
لترسيخها عند العاملني في الدولة وهذا ما ميكن 
حتقيقه عن طريق التدريب النوعي الذي يرتبط 
بتعزيز قيم وأخالقيات العمل، وذلك ضمن إطار 
محدد يهدف إلى تفعيل منظومة القيم في بيئة 

العمل من أجل تعزيز الوالء املؤسسي عند العاملني 
وهذا يتوقف بالطبع على جدية أي مؤسسة 

ورغبتها الصادقة في تعزيز قيمة الوالء املؤسسي 
للعاملني لديها.

من ثقب الباب

الوالء 
املؤسسي 
ومنظومة القيم

فوق احلزام
فهد منصور الحجي

prada_kuwait@hotmail.com

شعرت باحلزن وأنا أرى مجموعة من املواطنني 
الكويتيني وهم يحتشدون في ساحة اإلرادة 

ويهتفون بسقوط احلكومة ويطالبون برحيل سمو 
الشيخ ناصر احملمد. وحزنت أيضا حني رأيت 

البعض يحرق صورة رئيس مجلس األمة، وصورة 
سمو رئيس مجلس الوزراء، وكأن هذين الرئيسني 

وصال الى منصبيهما على ظهور الدبابات، وألقيا 
مبعارضيهما في الزنازين واملعتقالت، واغتاال 
كل من ينتقدهما في اخلارج، وقطعا أيدي كل 

الصحافيني الذين ينتقدونهما.
حزنت حني رأيت هؤالء املواطنني وهم يهتفون ضد 

رموز بلدنا، وكأنهم مجموعة من اجلياع واحلفاة 
والعراة الذين ال يجدون قوت يومهم بسبب ظلم 

السلطة في الكويت واستهتارها بشعبها. وما 
أحزنني أكثر وأكثر عدم احترام هؤالء املتجمهرين 
غيبة قائد البالد صاحب السمو األمير الذي يجري 

فحوصات طبية معتادة في لندن، وكنت أمتنى لو 
أن هذه احلشود خرجت متضرعة الى العلي القدير 

أن يشفي راعي مسيرة الكويت وربان سفينتها 
كنت أحلم أن أراهم يرفعون أيديهم الى السماء، 
يدعون املولى سبحانه أن يعيد الينا سمو أميرنا 

املفدى وهو يرفل بأثواب الصحة والعافية، ليواصل 
مسيرة التنمية والبناء والعطاء، ال أن يقدموا للعالم 

هذه الصورة املخزية عن ابناء الكويت، وكأمنا 
هم مقموعون ومظلومون ومحرومون من أبسط 

حقوقهم املشروعة.
واملصيبة أنهم كانوا يطالبون بحكومة واحدة 

ودائرة انتخابية واحدة، ولو أن ذلك حتقق وصارت 
الكويت دائرة واحدة فإن هذا يعني أن 4 قبائل فقط 

قد تستحوذ على كل مقاعد البرملان، ولن يكون 
مبقدور أي مواطن من خارج هذه القبائل أن يحظى 
بحقه املشروع في الوصول إلى مجلس األمة لتمثيل 

أبناء دائرته، كما هو منصوص عليه في الدستور، 
وفي هذه احلالة فإن الكويت ستتحول إلى كيكة 

كبيرة يتقاسمها أبناء هذه القبائل وحدهم، أما بقية 
أصوات املواطنني فإن اإلعدام سيكون مصيرها ولن 

تظهر إلى العلن بأي شكل من األشكال. لقد أظهر 
هؤالء املتجمهرون أن الكويت ليست في قلوبهم، 
وأن مستقبلها ال يهمهم، وأن سمعتها غير ذات 
قيمة عندهم، بل إن كل ما يريدون الوصول إليه 

هو إشاعة هذه األجواء الصاخبة وحتويل الشارع 
الكويتي إلى ساحات للمواجهة والتصادم والتأزمي. 

هؤالء ال يقضون الليل في التخطيط الزدهار 
الكويت، وتطوير تعليمها، وخدماتها الصحية، ودعم 

تنميتها، بل يخططون إلقامة مزيد من التجمعات 
التي ال يسمع فيها اإلنسان إال عبارات الشتم 

والسباب واإلساءة لآلخرين. إنكم تشوهون بلدكم 
اجلميل أيها الكويتيون.

احترموا غيبة 
العود


