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فضفضة صحافي 
»تقليدي«

صحيح ان الصحافة 
الورقية تواجه صعوبات 

كثيرة أمام وسائل التواصل 
االجتماعي، من حيث سرعة 

تقدمي اخلبر على األقل. 
لكن تبقى للصحافة الورقية 

ميزة املصداقية وهي 
األهم، فاألخبار كثيرة في 
»تويتر« مثال، لكن ال أحد 
يصدقها إال بعد أن يقرأها 

في صحيفة ورقية معتمدة، 
حتى إن تأخر النشر. 

على مدى األيام املاضية 
كتبت عدة أخبار وأرسلتها 
للجريدة، وفي املساء كانت 
األحداث تتغير ويتم إلغاء 

اخلبر أو تعديله، في حادثة 
اختفاء املواطنة الكويتية في 

البوسنة مثال، كتبت خبرا 
حول اختفائها، وقبل نشر 

اجلريدة تناقل »تويتر« 
و»فيسبوك« خبر العثور 

عليها، فأصبح خبري قدميا 
ولم ينشر. كذلك حدث مع 

خبر وفاة د.وليد العلي 
وفهد احلسيني، رحمهما 
اهلل، في بوركينا فاسو.. 

وغيرها الكثير من املواقف.
أقول بأن للصحافة الورقية 
ميزة املصداقية أو املرجعية، 

ألن الناس يقرأون األخبار 
في »تويتر« و»فيسبوك« 

لكن ال يأخذونها على 
أنها صحيحة دائما، وإمنا 

ينتظرون صدور اخلبر من 
جهة رسمية، من صحيفة 
معتمدة، وهذا واضح ألن 

الصحف املعتمدة لديها فرق 
من الصحافيني احملترفني، 

ولديها التزامات قانونية 
وأخالقية جتاه القراء، لذلك 
حترص الصحف احملترمة 

على املصداقية أكثر من 
حرصها على السبق 

الصحافي، وإن كان مهما 
بال شك. بينما تبقى أخبار 

»تويتر« و»فيسبوك« مجرد 
إشاعات إلى حني تأكيدها 

من الصحف ووكاالت 
األنباء املختصة. الغريب 
بالنسبة إلي، هو الهجمة 

الكبيرة على تقدمي األخبار 
من قبل هواة غير محترفني 

في برامج التواصل 
االجتماعي، فتجد عشرات 

بل مئات احلسابات التي 
تزعم أنها مراكز اخبارية، 
وتتسابق في نقل أخبار 

الناس بال حرفية وال احترام 
ألخالق املهنة، وهذا ما 

نالحظه بوضوح مع أخبار 
احلوادث بشكل خاص، إذ 
يسارعون لنشر الصور 

واألسماء قبل التحقق 
من صدق اخلبر، وهو ما 

يتعارض مع أهم أخالقيات 
مهنة الصحافة اخلاصة 

باحترام خصوصيات الناس 
ومصاحلهم وكراماتهم. 

الصحف الورقية التقليدية 
تعرف املواثيق األخالقية 

للمهنة وحتترمها، مع 
وجود بعض األخطاء أحيانا 

بال شك، فهذا يبقى جهدا 
بشريا. ما أكثر األخبار 

التي تصلنا يوميا، لكنها 
تتقلص إلى أعداد بسيطة 

عند النشر وذلك بعد 
عمليات التدقيق والبحث 

عن مصداقيتها من املصادر 
الرسمية املوثوقة، املسألة 
ليست سباقا في النشر، 
فالصحافة أكبر من هذا 

ودورها أوسع بكثير من 
مجرد نقل خبر على الطاير!

> > >
تعول احلسابات االخبارية 

في مواقع التواصل 
االجتماعي على السبق 

الصحافي وسرعة االنتشار 
ومتابعة احلدث، في حني 
تعول الصحف التقليدية 

»احملترفة« على وعي القراء 
ومتييزهم ملا هو مهم وما 

هو أهم، وبأنهم سينحازون 
في نهاية املطاف إلى 

املصداقية واملوثوقية أكثر 
من انحيازهم للسرعة. على 
أن معظم الصحف التقليدية 
الورقية أصبحت لها نسخة 

الكترونية تنشر بدورها 
األخبار العاجلة أوال بأول، 

ومع هذا، تبقى األخبار 
إشاعات إلى حني نشرها من 
مصادر موثوقة في صحف 

ورقية. 
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د.يوسف أحمد شمس الدين 

سعد المعطش 

جميعنا مير بعارض صحي، فمنا من يالزمه مرض 
مزمن، ومنا من يصيبه مرض عابر، نسأل اهلل الشفاء 
والعافية للجميع، ولكن كثيرا ما نسمع ممن هم حولنا 

ومع األسف من أشخاص في املجال الطبي بأن هناك 
أمراضا ال دواء وال عالج لها، ولعل أبرز األمراض 

التي قرعت بيوت الشرق األوسط كان مرض التهاب 
الكبد الوبائي من النوع ج )سي( الذي يصيب خاليا 

الكبد مسببا تليفا في حالة عدم عالجه ليتفاقم مسببا 
تلف الكبد املميت، ذلك الڤيروس يتواجد بستة أنواع 

مختلفة )1-6(، في الشرق األوسط تبلغ نسبة املصابني 
بهذا املرض قرابة 4% من إجمالي املرضى في العالم، 
ومن بني أولئك 15% منهم متواجدون في جمهورية 
مصر العربية. هنا في الكويت وحسب إحصائيات 
منظمة الصحة العاملية WHO، فإن نسبة املصابني 

مبرض التهاب الكبد الوبائي »سي« تقدر مبا يقارب 
2% من إجمالي السكان، حسب آخر إحصائية في هذا 

الشأن واملنشورة عام 2014.
 C قبل العام 2013، كان عالج التهاب الكبد الوبائي
Interferon- وحقنة Ribavirin يقتصر على حبوب

alpha وكانت نسبة جناح العالج ال تتجاوز الـ %60، 
لكن وبفضل اهلل ثم بتوجيهات منظمة الصحة العاملية 

وهيئة الغذاء والدواء ملكافحة األمراض املعدية، مت 
اكتشاف العديد من األدوية لعالج هذا املرض، ولعل 
أبرز الشركات الدوائية التي عاجلت هذا املرض هي 

شركة Gilead التي بدأت بطرح أول منتج لها مبسمى 
جتاري Sovaldi في العام 2013، تاله في العام 2014 

منتج آخر Harvoni والذي يحتوي على مركبني أحدهما 
متواجد في Sovaldi وقد أحدث هذا الدواء طفرة كبيرة 

في عالج التهاب الكبد الوبائي C مبفعول ال يقل عن 
95% ويصل إلى خالل 3 اشهر دون احلاجة ألي حقن، 

 Epclusa ثم جاءت نفس الشركة لتطرح دواء جديدا
لعالج كل أنواع التهاب الكبد الوبائي »سي« بكل أنواعه 

 Gilead الستة، وفي العام هذا أطلقت الشركة ذاتها
 C رصاصة الرحمة على مرض التهاب الكبد الوبائي

مبنتجها اجلديد Vosevi الذي ال تقل نسبة جناحه 
عن 96%. الحظ أنه وخالل 4 أعوام عزيزي القارئ 

كيف تبدل احلال بشكل تام في عالجات هذا املرض 
الذي حرم الكثير من الزواج والعمل والذي من املمكن 

تسبب في وفيات كثيرة.
الشركة ذاتها قامت حديثا بتسليم ملفها الكامل لعالج 
جديد ملرض اإليدز )نقص املناعة املكتسبة( والذي في 
الوقت احلالي حتت التدقيق ملا قبل املوافقة، شركات 

أخرى كذلك تقوم بالعمل على أمراض أخرى، هناك ما 
ال يقل عن 7 أدوية من شركات دوائية مختلفة، تلك 

األدوية في املراحل األخيرة لالعتماد كعالجات ملرض 
التصلب املتعدد او ما يسمى MS، باإلضافة إلى أدوية 
عديدة وجديدة لعالج السرطانات، أغلب تلك األدوية 
هي أدوية بيولوجية كأجسام مضادة مثال تتميز تلك 

األدوية غالبا بدرجة عالية من الكفاءة واألمان في 
االستخدام، هذا عوضا عن ما اليقل عن 240 دواء 

في طور االكتشاف لعالج السرطان بالطريقة املناعية 
احلديثة حسب التقرير األخير للجمعية األميركية 

ملرض السرطان الصادر هذا العام.
هذا يجعلني أستدرج محتوى هذه املقالة إلى التفاؤل 
بأن القادم سيكون أفضل السيما مع زيادة اإلنفاق 
العاملي على األبحاث الدوائية ملواجهة تلك األمراض، 

ذلك اإلنفاق تقوده قوتان األولى القوة اإلنسانية 
واألخرى قوة جني األموال من األرباح الناجتة عن 
عالج شريحة من الناس. لعل سردي لك بعالجات 
مرض التهاب الكبد الوبائي خالل فترة قصيرة )4 

سنوات( دليل على التسارع املذهل الذي نشهده في 
العالم الدوائي، ذلك يجعلنا نعود حلديث النبي عليه 

وعلى آله الصالة والسالم عندما قال: »ما أنزل اهلل داء 
إال وأنزل معه شفاء« رواه البخاري.

نتمنى لكم دوام الصحة والعافية وأن يشفي اهلل 
جميع املرضى.

في كل مجال وظيفي هناك اشخاص متميزون جتد 
اجلميع يشيد بهم ويطلقون عليهم مسميات تكون 

معروفة لغالبية البشر، كما كان يطلق على بعض 
الالعبني العرب لقب »بيليه« العرب أو جورج بست 

اخلليج أو مولر اجلهراء كما كانوا يطلقون على أحدهم.
فالتشبيه بشخص معروف لدى اجلميع يتفق عليه كثير 

من املتخصصني في متابعة هذا الشخص ويكون عمله 
وفعله هو الفيصل، ومبا أن املتميزين قد كثروا وهناك 

املتميز جدا من بني املتميزين فالتشبيه اآلن سيكون 
مبن شغل العالم بتميزه.

لقد أصبح الالعب األرجنتيني »ميسي« هو األسطورة 
احلالية لدى عشاق كرة القدم بسبب فنه الكروي حسب 

ما يقال عنه واشاهده احيانا، وقد اكتشفت أن لدينا 
أسطورة كويتية ليس في اللعب باألقدام ولكن بيده التي 

اشاد بها كل شخص مارس فنه.
اسطورتنا الكويتية هو د.محمد النوري استشاري 

األسنان في املستشفى األميري »قسم الزراعة« فهو 
طبيب فنان لم أجد من اشبهه به إال الالعب »ميسي« 
فقد كنت حتت يدي هذا الرجل وهو ميارس فنه في 
فمي املهدوم وال أستطيع أن أوفيه حقه إال بالدعاء له 

بالتوفيق في حياته الشخصية والعملية والعلمية.
هذا الرجل ذكرني بقصة الرجل الذي سألوه عن حال 

البعيد فقال »صار قريب« ويقصد النظر وسألوه 
عن االثنني فقال »صاروا ثالثة« ويقصد االستعانة 

بالعصا، فسألوه عن اجلليب فقال »تهدم« ويقصد الفم 
واألسنان، فشكرا للدكتور النوري الذي أصلح »جليبنا 

املهدوم« بفضل اهلل.
لقد سمعت عن أطباء أسنان كويتيني متميزين مثل 

د.خلف الشمري ود.حسني غضنفري ورئيس مركز 
اجلهراء لطب االسنان أحمد أسد ود.منصور العجمي 
وكثير من االطباء الذين ال حتضرني اسماؤهم حاليا.
أدام اهلل األطباء الذين يصلحون »قلبان« أهل الكويت 

بحرفية وال دام اهمالنا بتلك القلبان املهمة جدا. 

لكل 
داء دواء

ميسي الكويت 
والقلبان املهدومة

سالمات

رماح

املجلس احلالي ويقينا لن يكون له أي دور 
في أي مشروع مصاحلة سياسية شاملة 

نطمح إليها ونأملها، ولن يكون لهذا املجلس 
وكما هو واضح في أداء نوابه بشكل عام 
أي دور في أي مصاحلة سياسية شاملة 

تكون طريقا إلعادة اجلميع إلى طاولة 
املشاركة السياسية في االنتخابات البرملانية 

املقبلة، نعم االنتخابات البرملانية مقبلة 
العتقادي بأن املجلس احلالي في ظل 

األوضاع الطبيعية لن يكتب له االستمرار 
دور انعقاد آخر، ويجب أن يرحل ألسباب 

متعددة أهمها انه مجلس لم ينجز شئيا 
يذكر خالل دور انعقاد كامل اللهم إال 

قانونا أو قانونني أحدهما أعلنت احلكومة 
نيتها رده وعدم املوافقة عليه وأنها لن 

مترره وهو قانون تقاعد العسكريني، أي ان 
املجلس يقر قانونا واحلكومة ترده، وكذلك 

احلكومة تطرح قانونا او تتبناه ومترره، 
وهنا أعيد وأكرر ان قانون ضريبة القيمة 

املضافة الذي وافقت عليه احلكومة وأقرته 
ستحيله الى مجلس األمة، وأذكركم بأن هذا 
القانون سيمر وبأغلبية ولن يقوى البرملان 
على رده، ألن حتى من أعلن رفضه لقانون 

القيمة املضافة هو إما قريب من احلكومة او 
انه دخل في حلف طويل األمد معها.

لذا ال أحد يرجو شيئا من املجلس احلالي، ال 
دفاعا عن مكتسبات شعبية وال حتى دفاعا 

عن جيب املواطن الذي »ستلعن خيره« 
ضريبة القيمة املضافة.

لذا ان نتحدث او نأمل ان هذا املجلس 
سيقود لواء مصاحلة سياسية شاملة هو 
أمل مضحك، ألن هذا املجلس غير قادر 

أصال على حماية مستحقات ناخبيه، وغير 
قادر على أن يشكل هوية سياسية واضحة 

له، فال هو باإلسالمي وال الليبرالي وال 
التقدمي وال القبلي، بل هو مجموعة من 

األشخاص قررت أال تفعل شيئا وهي متتلك 
كامل الصالحيات للفعل والتغيير والرقابة.

أن يأتي نائب ويهدد باالستجواب اذا 
فعلت احلكومة كذا او ذاك، وآخر يطرح 
نيته لتقدمي أكثر من استجواب دون ان 
يسمي من يستهدفهم، ونواب يكتفون 

بالتصعيد السياسي عبر تويتر، فاعلم انهم 
غير جادين، ألن من يريد تفعيل أدواته 

الرقابية ال يهدد وال ميهد، بالعربي: »تدل 
األمانة العامة ملجلس األمة.. روح وأودع 

استجوابك.. وفكنا«، عدا ذلك مجرد كالم 
لالستهالك السياسي اليومي، وخدعة قدمية 
جدا تعود الى العام 19٨6 وهي أن تهدد وال 

تستجوب.
كما تسبب قانون زيادة البنزين في إسقاط 

نواب مجلس 2013 فإن قانون القيمة 
املضافة سيسقط نواب مجلس 2016، 

واملعادلة سهلة جدا، املواطن الكويتي ميكن 
أن يسامحك بكل شيء ويتجاوز عن زالتك 
ولكن عندما يأتي األمر إلى قوت يومه فهنا 

سيعاقبك بأقرب صندوق انتخابي أمامه.

تقدم بعض الدول االوروبية خدمات صحية 
مجانية لزائريها والذين يبلغ تعــدادهم 

0.03  %  من املستفيدين من اخلدمات الصحية 
من املواطنني البريطانيني، بينما يبلغ تعداد 

الوافدين في الكويت 3 اضعاف عدد املواطنني 
ومبعدل استفادة من اخلدمات الصحية يزيد 
على   300%، لذا كان البد من اتخاذ االجراءات 

التي تضمن العدالة في تقدمي اخلدمات 
الصحية للطرفني.

بالرغم من اهمية االجراء الذي قامت به 
وزارة الصحة مؤخرا ورفعت به رسوم 

بعض خدماتها فانه لن يكون له تأثير في 
تخفيف الضغط عن اسرة املستشفيات فليس 

امام املريض الذي تستدعي حالته دخول 
املستشفى بديل اخر يلجأ اليه لذا سيضطر 

لدفع اي رسوم مهما علت ويستمر في اشغال 
السرير كما كان احلال قبل صدور القرار 

الفرق هو في زيادة في الدخل للوزارة وهو ما 
لم يكن مستهدفا في االساس.

ان اي معاجلة للضغط على اخلدمات 
الصحية يجب ان تأخذ في احلسبان اثر 

تعداد الوافدين الذي يزيد على الـ 3 ماليني 
نسمة كقوة مؤثرة في االقتصاد الوطني 

فعلى سبيل املثال يشكل الوافدون 75  %  من 
مستأجري العقار في الكويت، ادت نسبة 
االشغال العالية للعقار املستأجر هذه الى 
ارتفاع في قيمة العقار مبختلف شرائحه 

مما ادى الى انتعاش ملموس في االقتصاد 
الوطني بشكل عام ومن الطبيعي ان اي 

انخفاض مفاجئ لدخل العقار االستثماري 
نتيجة مغادرة الوافدين املفاجئة سيصحبه 

انخفاض في قيمة العقار ثم وبفعل تأثير 
الدومينو سينعكس هذا التغيير وبسرعة 
سلبا على اقتصاد الدولة مؤديا بالنهاية 

الى مستويات عالية من التضخم تصيب 
اوال اسواق السلع االستهالكية كالغذائية ثم 
سينسحب على باقي السلع واخلدمات مثل 
اخلدمات العالجية اخلاصة وخدمات التعليم 

اخلاص وغيرها، وسيكون هذا في وقت 
الدولة غير قادرة فيه على التدخل السريع 

لتصحيح تدهور االقتصاد بسبب ازمة اسعار 
النفط والتزامات الدولة السياسية.

مما تقدم والسباب اخرى تتعلق مبكانة 
البالد على مقياس حقوق االنسان وموقعها 

املتميز كمركز للخدمات االنسانية فإنه ال 
مكان للحلول العجولة واي معاجلة يجب ان 
ينظر لها كما هو واقعها احلقيقي اي معقدة 

ومتعددة االوجه وحلها يجب ان تشارك 
به العديد من مؤسسات الدولة مثل ديوان 

اخلدمة املدنية ووزارتي الداخلية والشؤون 
ووزارة الصحة ويرتكز احلل الذي نقدمه هنا 
على تقسيم الوافدين الى فئات وفقا لطبيعة 

مهنهم:
اوال احلرفيون والوظائف الدنيا والعمالة 

املنزلية ومن في حكمهم:
يخصص احد املستشفيات القائمة حاليا 

او اكثر )الفروانية والعدان( لتقدمي خدمات 
صحية موازية لهذه الفئة ضمن نظام 

تأمينهم الصحي املعمول به حاليا ويعتبر هذا 
املستشفى محطة عالج مؤقتة حلني عودة 

الوافد لبلده في احلاالت املعقدة او لعمله في 
احلاالت االقل خطورة ويحول الكويتيون ممن 

كان هذا املستشفى يخدمهم الى مستشفى 
جابر الذي ومن باب تنظيمي سيخصص 

مبدئيا للكويتيني فقط.
ثانيا العمالة رفيعة املستوى وذوي 

التخصصات النادرة: 
يلزم صاحب العمل )احلكومة او القطاع 

اخلاص( بالتأمني عليهم مبستوى تأميني 
يسمح بعالجهم في املستشفيات اخلاصة وال 

يجوز لهم احلصول على االقامة اال بحيازة 
التأمني الصحي وال يعاجلون في مستشفيات 

الدولة اال في حاالت خاصة حتدد بقرار 
وزاري.

ثالثا العمالة السائبة:
وهي العمالة التي ال دخل ثابت لها ومعظمها 

مخالف لقانون االقامة ويبلغ تعدادها 750 الف 
نسمة تقريبا وتعالج مع الفئة اوال الى حني 

ترحيلها ملخالفتها القوانني، على ان يعاقب كل 
من ساهم في دخولها البالد وتوريطها ملنع 

تكرار هذه االزمة االنسانية ثانية. 

ليس بالضرورة أن كل احلاصلني على 
شهادات عليا يفقهون كل ما يدور حولهم، 

فاألشخاص يختلفون في القدرات والعطاء، 
وهذا ينطبق على كل املجاالت، ففي الطب قد 

جتد الطبيب املجتهد واآلخر األقل اجتهادا 
ومعرفة، وبالهندسة وبكل االختصاصات 

ومنها الصحافة، فقد جتد الصحافي الواعي 
واملطلع على كل األحداث التي تدور حوله 
ويكون قادرا على حتليل األحداث بشكل 
منطقي ومجرد من العاطفة والتأثيرات، 

وينقل احلقيقة دون تزييف أو تدليس أو 
تغيير للمعنى ليخدم أهواءه ويتماشى مع 

آرائه، وهذا الصنف بتنا نراه كثيرا بيننا 
ممن يؤلفون ويؤولون األحداث وفق آرائهم 
وميولهم، ولكن تزييفهم للحقائق وتدليسهم 

قد يشوه احلقيقة لكنه ال يطمسها، فاحلق 
بنّي وأكبر من أن تستطيع تشويهه هذه 

العقول املريضة. 
وقد كثر مثل هؤالء املرضى املزيفني للحقائق 

بعد األزمة اخلليجية فمثل هؤالء يبحثون 
عن البيئة املتوترة ليبثوا سمومهم ويرضوا 

غرورهم املزيف وتعصبهم الذي أعمى 
عيونهم عن احلقيقة، فالصحافي النزيه عليه 
أن يتعامل بشفافية وواقعية مع كل األحداث 

بعيدا عن أهوائه وآرائه، ومع األسف هذه 
النوعية كثرت في إعالمنا العربي تراهم 

كاجلراثيم ينخرون في اجلسم ليتسببوا 
باملرض بسبب مرض عقولهم وزيف 

تعليمهم، فشهاداتهم مجرد أوراق علقت 
على اجلدران ولكن عقولهم ظلت متخلفة 

متحجرة لم يدخلها العلم ولم تستنير، بقيت 
مظلمة فاجتهدوا لينشروا الظالم واألفكار 
املسممة ونحن نتمنى أن نتخلص من مثل 

هذه العقول القذرة لتنظف عقول أجيالنا 
وتستنير وتخلص بالدنا من شرور عقولهم 

وأقالمهم.

waha2waha2waha@hotmail.com

dralialhuwail@icloud.com

ذعار الرشيدي

د.علي عبدالرحمن الحويل 

علي الفضالة

قانون إسقاط 
نواب املجلس!

اخلدمات 
الصحية 
للوافدين

األقالم املزيفة

احلرف ٢٩

الزاوية

أول السطر


