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حالة احلراك العامة التي تشهدها املنطقة 
العربية ككل منذ بداية ما يســمى بالربيع 
العربي أخذت شكال فوضويا ضاعت معه 
بوصلة اجتاهات حتديد وجه احلقيقة، ومعها 
نشأت معسكرات تطرف »املع« و»الضد« 
إلى درجة أن الشد واجلذب بني املعسكرات 
املتحاربة إعالميا وكالميا ال ميكن تشبيهه 
كحالة للعرض املبسط اال بالتعصب الكروي 
األعمــى، ففريقي على حق وفريق اآلخر 

باطل عاطل حتى نخاع »رباط جزمته«.
> > >

وهنا ال تضيع احلقيقة فقط بل تتوارى 
وســط أكوام من تبادل االتهامات املرسلة 
من كل طرف، ال أحد قــادرا على ضبط 
االجتاهات نحو احلقيقة، واجلميع شركاء، 
من أيّد »الضد« منهم أو من عارض »املع«، 
إلى درجة يصل معها إلى لي أعناق احلقائق 
من كل طرف بل إذا اســتلزم األمر نحر 
أعناق احلقائق من الوريد إلى الوريد عن 
سابق تصور وتصميم فقط من أجل تأكيد 

خطأ الطرف اآلخر.
> > >

وفي هذه احلرب العربية الكالمية املقدسة 
الكل بطبيعة احلال خاسرون، واألوطان هي 
التي  ستدفع فاتورة هذه احلرب »واحلساب 

بيجمع«.
بعد عشر سنوات من اآلن على أقصى 
تقدير سيكون أرشيف تلك احلرب الكالمية 
متكدســا في كل طرق العالقات سواء بني 
أبناء الوطن الواحد أو بني األشقاء من بلدين 
دخال لبعض الوقت في هذه احلرب، أرشيف 
سيكون من الصعب محوه أو جتاوزه في ظل 
ذاكرة إنترنتية حاضرة ال تنسى، أرشيف 
احلرب الكالمية العربية املقدسة تلك ستكون 
وقائعها كأشباح تطاردنا لسنوات طويلة 
قادمة بجمل مفاتيحها تبدأ بـ »قلتم عنا« 
و»اتهمتمونا بكذا وكذا« و»ذكر شاعركم 

أننا... كذا وكذا«.
> > >

في ظل ذاكرة اإلنترنت احلاضرة احلية 
»اليوتيوب وأبناء عمومته« ستبقى وقائع 
احلرب الكالمية املقدســة وان انتهت حية 
شــاخصة تعيش بيننا وإن تصاحلنا أو 
جتاوزنا أو تســامحنا وستكون كشرارة 
حتت رماد الصلح تنتظر من ينبش عنها 

ليشعل حريقة ما في مكان ما وزمن ما.

رحل من كان جليس املســجد.. 
رحل.. عــادل... كما عرفناه عادل... 
رحل عادل.. كما شــاهدناه عادل... 
فارقنا بابتســامة تقول... سأشتاق 
لكم جميعا.... فأنــا عادل مبحبتي 
لكم كلكم... أبنائي األعزاء عبدالعزيز 
وشــيخة ومحمد ودالل... أنا عادل 
أنا عــادل مبحبتي  لكم...  مبحبتي 
لزوجتي... أنــا عادل مبربية منزلي 
مايسا، أنا عادل مبحبتي لكل أهلي... 
لي...  أنكم ستشتاقون  أعرف متاما 
أعرف مدى اشــتياق سوق السمك 
واخلضار والفاكهة لي وأعرف مدى 
اشتياق أحضان رمال البر لي وأعرف 
متاما ان كل فرد من عائلتي يحبني 
كثيرا... صدقوني أنا عادل مبحبتي لكم 
جميعا وال أفرق بني احد... فارقتكم... 
ذهبت عنكم ولم اســتأذنكم.. ألني 
مبحبتي لكم انا عــادل... ال أود أن 
أزعجكم.... أحبكم في عدلي أنا عادل... 
أعشــق أبنائي.... وأموت عشقا في 
أحفادي.... عادل بكل شيء... حتى ال 
أظلمكم... هكذا أحسست مبا يقوله 
عمــي عادل كما أســميه وهو زوج 
أنا أحسست  خالتي فوزية..... فعال 
انك عادل... وعادل... وعادل....االبن 
والكنه والعديل والنســيب واجلار.. 
ينادونك فارقتنا بابتســامتك العدلة 
وكأنك تقول لنا... أنا عادل لكم جميعا، 
رحمة اهلل عليك يــا عمي عادل كما 
اسميك.... احبك جدا جدا... الى جنات 
اخللد يا عادل حجي يوسف احلجي.

أشادت املمثلة العليا لالحتاد 
األوروبي للشؤون اخلارجية 
والسياســية واألمنية ونائبة 
املفوضيــة األوروبية  رئيس 
فيديريكا موغيريني مبوقف 
الكويت املتعلق ببناء اجلسور 
مبنطقة اخلليج وجهودها من 
أجل إعادة بناء الوحدة باملنطقة. 
ال شك بأنها إشادة نفخر بها 
تأتي من مسؤول  أنها  خاصة 
أوروبي عال بالسياسة الكويتية 
فــي منطقة اخلليــج العربي. 
والبــد هنا من اإلشــارة إلى 
دور السياسي احملنك صاحب 
الســمو الشيخ صباح األحمد 
باقتدار كبير  الذي اســتطاع 
وبشهادة زعماء الدول احملافظة 
على التوازن بني دول املنطقة 

دون املساس مبواقفها.
لقد حرص سمو األمير على 
السياســي  املوقف  أن يكون 
للقيام  الكويتي سياسة تؤهله 

املقبول لدى  الوســيط  بدور 
اجلميع.

 كان ســمو األميــر دائما 
حريصا على دور الوسيط لدى 
األشقاء الذين يسود عالقاتهم 
شــيء من اخلالف، فالبد من 
بذل اجلهد حتى تقتنع كل دول 
اخلالف بأن األمور ال تستحق 
اخلالف بــني األخوة، بل كان 
سموه دائما يذكرهم بأننا في 
العربي تربطنا  دول اخلليــج 
وشــائج األخوة واحملبة وأن 

ال نسمح ألي كان بأن يخرب 
تلك الوشائج األخوية بني أبناء 

اخلليج العربي.
للسياسة احلكيمة  ونتيجة 
لقائــد وأميــر الكويت قامت 
املفوضية األوروبية بفتح مقر 
بعثة االحتــاد األوروبي لدى 
املنحى  الكويت. ويأتي هــذا 
لالحتاد األوروبي ملا يشعر به 
هذا االحتاد من وثوق بالقيادة 
السياسية الكويتية والقيام بدور 
للقضاء  مؤثر اليجاد عالجات 

على اخلالف في املنطقة.
وصاحب السمو كما عودنا 
الكويتي في  الدور  إبراز  على 
النشاط السياسي الدولي فقد 
استطاع أن يقود سفينة الكويت 
إلى بر األمان وعدم التأثر بأي 
أو نزاعات تعيشــها  خالفات 

منطقة اخلليج العربي.
إن الظروف التي تعيشــها 
املنطقــة حاليا بحاجة ماســة 
لسياســي محنك مثل الشيخ 
صبــاح األحمد وذلك من أجل 
املساهمة مع املجتمع الدولي في 
القضايا  إيجاد حلول ملختلف 
التــي تعرقل ســبل التوافق 

والتنمية.
من أقــوال ســمو األمير 
الشيخ صباح األحمد: »أدعو 
اهلل سبحانه وتعالى أن يحفظ 
اجلميع ويوحد القلوب ويجعلنا 
بعونه وفضله أبد الدهر إخوانا«.

واهلل املوفق،،، 

إن اإلعالم اإلسالمي من 
أهم وسائل إبراز معالم السيرة 
النبوية العطرة ورفع الوعي 
املجتمعــي حولها وتطبيقها 
في حياة الناس وألن االعالم 
بشكله احلديث اصبح املؤثر 
األول واألساسي في تشكيل 
امللكة الذهنية لالجيال احلديثة 
التي أصبحت تنظر إلى االعالم 
انه مصدر استســقاء  على 
العلــم واخلبر، فله أثر كبير 
في دعوة الناس لدين اهلل عز 
وجل فكان من الضرورة أن 
يتم تطعيم االعالم باملنهجية 
االسالمية، التي تكفل حيادته، 
واتباعه ألصول نقل املعلومات، 
أما ما نــراه اليوم من إعالم 
يفقــد شــفافيته فمــا عاد 
يثق باالخبــار املتداولة عبر 
احلســابات اإلخبارية وذلك 
لعدم االستيثاق من املعلومة 
أو ذكر املصدر وهذا بسبب 
افتقار منهج اإلعالم االسالمي 

في الوقت الراهن. 
ال ميكــن االلتفــات عن 
أهمية الســلطة الرابعة التي 
تشبه في أحد جوانبها مهمة 
)عليهم  الرســل واألنبيــاء 
السالم( وهم أشرف اخللق في 
إيصال اخلبر إلى البشر، قال 
تعالى )قل هذه سبيلي أدعو 
إلى اهلل على بصيرة أنا ومن 
اتبعني وسبحان اهلل وما أنا 
من املشركني( سورة يوسف.
اإلعالم: هو الوحي وأصل 
اللغة كلها إعالم،  الوحي في 

أما املصطلح اإلعالمي املعاصر 
فيقصــد به إيصــال اخلبر 
وتزويد اجلماهير باملعلومات 

الصحيحة.
وقد يظن البعض ان االعالم 
االسالمي حديث العهد أو انه 
دخيل على وسائل وأساليب 
االعالم املعاصر بل ما يخفى عن 
الكثير هو أن االعالم االسالمي 
أصل االعالم أجمع، وأول من 
حدد مبــادئ ميتودولوجيا 
االعالم ومنهجيته، ولذلك فإن 
ما نحتاجه اآلن في زمن االعالم 

الضعيف واملهمش الى مبادئ 
االعالم االسالمي واألخذ من 

منهجيته.
العالم اليوم أشد ما يكون 
بحاجة للعــودة للدين وذلك 
املادية  النزعات  بعد سيطرة 
على نفوس البشر مما يتطلب 
االســتقرار النفسي في كل 
املجتمعات التي انتشــر بها 
اآلفــة، وهــذا يتطلب  هذه 
من االعــالم أن يلعب دوره 
التوجيهي واالرشادي، وأن 
يقوم املســلمون في عاملنا 
ليدلوا بدلوهم إلنقاذ الناس من 
أتون النزعات املادية بالعودة 

إلى الدين القومي.
البد من االســتفادة من 
التنوع الكبير في صور االعالم 
االسالمي في القرآن الكرمي، 
لتجديد اخلطــاب االعالمي 
االســالمي، وللخــروج من 
األســاليب النمطية املكررة، 

التي مل منها الناس.

الفترة االخيرة  جرى في 
الرواتب  تــداول موضــوع 
للنواب وبأنها  االســتثنائية 
ال تعطى إال من طلبها.. ولن 
أدافع عنهم في هــذه املقالة 
وسأتكلم بالعقالنية واملنطق. 
يوسف گ عندما خرج من 
)اجعلني  للملك:  السجن قال 
على خزائن األرض إني حفيظ 
عليــم( فكل نفــس تعلم ما 
ينفعها ويضرها.. وكما قال 
اهلل سبحانه: )بل اإلنسان على 
نفسه بصيرة(.. فكل شخص 
عندما يذهب للوظيفه يسأل عن 
الراتب ان رأه مناسبا لعمله قبل 
بالعمل والراتب وان كانت به 
مشقة.. وهذا ما يفعله النواب 
املواطن،  ملصاحلهم ومصالح 
فيأخذون ما يرونه مناســبا 
املواطنني..  لوضعهم ووضع 

واسأل اهلل لهم البركة.
النواب  وأمتنى من بعض 
أال يقفوا على زيادات ورواتب 
املواطن..  وبدالت يستحقها 

فأكثر الوزارات يعاني موظفوها 
من تســلط العاملني فيها من 
وقف وإلغاء بدالتهم وخصم 
في رواتبهم.. وال تقولوا لي: 
إنها هــذه قوانني.. فالقوانني 
ال تخلق من نفسها.. فبعض 

املسؤولني من يصدرها..
وأمتنى مــن كل نائب أن 
يطالــب بزيــادات وحقوق 
لبدالتهم ورواتبهم  املوظفني 
وأال ميســها أي مســؤول 
بالدولــة.. وإن عرفتم بخلل 
في إحدى الوزارات فأصلحوا 
اخللل. وكونوا على قدر ثقة من 

أعطوكم أصواتهم واجعلوهم 
يفخرون بكم..

وكونوا مدافعني عن حقوق 
املواطنني ورواتبهم. ونحمد 
اهلل أنكم ساعني خلير املواطن.

 فكما قال النبي ژ.
»أحب الناس إلى اهلل أنفعهم 
للناس، وأحب األعمال إلى اهلل 
سرور تدخله على مسلم، أو 
تكشف عنه كربة، أو تطرد عنه 
جوعا، أو تقضي عنه دينا، وألن 
أمشــي مع أخ لي في حاجة، 
أحب إلي من أن أعتكف في هذا 
املسجد -يعني مسجد املدينة - 

شهرا، ومن كف غضبه ستر 
اهلل عورتــه، ومن كتم غيظه، 
ولو شاء أن ميضيه أمضاه، 
مأل اهلل قلبه يوم القيامة رضا، 
ومن مشى مع أخيه في حاجة 
حتى يثبتها، أثبت اهلل قدميه 
يوم تزول األقدام، وإن سوء 
اخللق يفسد العمل كما يفسد 

اخلل العسل«.
فمثلما تفعلون ملصاحلكم 
افعلوا ملصالح املواطنني.. فهم 
يرون فيكم أنفسهم.. واعلموا 
وثقــوا متاما بــأن الرواتب 
االستثنائية ال حتزن أحدا من 
الكويتي بل يتمنون  الشعب 
لكم اخلير والزيادة.. ولكن ما 
يحزنهم خذالن البعض منكم 
لهم في الدفاع عن حقوقهم..

وأخيرا، قال النبي ژ: »ال 
يؤمن أحدكم حتى يحب ألخيه 
ما يحب لنفسه« أحبوا للمواطن 
الكرمي كما حتبون ألنفسكم.. 
وسترون منهم جميل الوفاء 
والتقدير والشكر والفخر بكم.

 حطني على بالك

اإلعالم 
اإلسالمي 

املعاصر
قيصر اخلنفر

 املوقف السياسي

إشادة 
أوروبية 

بالكويت
عبداحملسن احلسيني

كله من أميركا!

م.36

a.alsalleh@yahoo.com

عبد الهادي الصالح

مرخص من وزارة الصحة

سالمات

@yayshamsaldeen

د.يوسف أحمد شمس الدين

تخيل لو أن بينك وبني مقاول ما عقدا ملزما وفي 
نصف الطريق ينسحب من العقد، ثم يعمل ملنعك 
قهرا من اســتكمال العمل بل ويحاصرك ويهددك 
وينغص عليك عيشة عيالك! كم هو لئيم هذا املقاول، 
يعني »فوق شــينه، قوات عينه !« كما يقول املثل 

الكويتي.
تخيل لو عندك بضاعة مشروعة على لنج )مركب 
بحري( يسير في أمان اهلل في البحر اإلقليمي، ثم 
تأتي قوة من دولة كبيرة وتستولي على اللنج، ثم 
تسلمه لدولة ثانية صغيرة التي يصدر قضاؤها فورا 
حكما بحجز اللنج ومن عليها، لشبهة غير مؤكدة!

القضية ليست حبا ومواالة وتأييدا إليران، وكرها 
وبغضا ومعاداة ألميركا وبريطانيا ودولة جبل طارق، 
أو بالعكس، بل القضية منطق وعقل واحترام العهود 
واملواثيق الدولية، حتت تأييد وحماية أميركا، التي 
تنقض اآلن غزل اتفاق لوزان النووي الذي استهلك 
مفوضات ماراثونية شاقة طويلة بني إيران والدول 
الست )الصني، روسيا، فرنسا، أملانيا وبريطانيا(، 
باإلضافة إلى أميركا نفسها، من أجل التوصل إلى 
تسوية شاملة تضمن الطابع السلمي للبرنامج النووي 
اإليراني، وإلغاء جميع العقوبات على إيران بشكل 
تام، لتنتهي املفوضات في 2 أبريل 2015 إلى بيان 
مشترك يتضمن تفاهما وحلوال ال غالب فيها وال 
مغلوب. وتنفس العالم الصعداء في وقتها، لتعيده 
أميركا ترامب بانسحابها إلى املربع األول من التوتر! 

تصفح اإلنترنت وستجد العجب العجاب، ناشطات 
موضة يروجن لكبسوالت لم أسمع مبثلها طوال مشواري 
العلمي والعملي املمتــد من بكالوريوس الصيدلة إلى 
دكتوراه في علم األدوية في الكويت واإلمارات واململكة 

املتحدة.
إن ما يحدث في الكويت هو انفالت رقابي واضح، 
مع اســتغالل واضح لســمعة وكيان وزارة الصحة، 
كبسوالت وهمية يتم اإلعالن عنها أنها حتتوي خاليا 
جذعية وتعالج كل أمراض احلياة، ثم يختم هذا اإلعالن 
بجملة »هذا املنتج مرخص من وزارة الصحة«، كبسوالت 
حتتوي على ألياف ال تؤثر بالوزن شيء، وكل الدراسات 
تعطي أن تأثيرها ال يتجاوز 0.79 كيلوغرام )أقل من 
كيلوغرام واحد( خالل 5 أسابيع، فيتم الترويج عنها 
بتضليل بأنها تنقص الوزن مبقدار 9 كيلو في الشهر 
مع ختمة اإلعالن الشــهيرة »هذا املنتج مرخص من 

وزارة الصحة«.
عزيزي القارئ، وكل مهتم بالشــأن الصحي في 
الكويت، خذ على سبيل املثال املنتجني اللذين ذكرتهما 
أعاله: الكبسوالت اجلذعية وكبسوالت التنحيف املسماة 
بأسماء عجيبة: الكبسولة السحرية، شراب التكميم، 
بديل البالون، الكبسولة الوردية، كل هذه املنتجات قامت 
وزارة الصحة بترخيصها ببند ال يفهمه إنسان في أي 
قطاع دوائي على هذا الكوكب، املنتجات هذه مرخصة 
بأنها »غير مصنفة Unclassified product«، ماذا يعني 
منتج غير مصنف؟ هل هو مكمالت؟ هل هو دواء؟ هل 
هو علبة حلوى؟ السؤال األهم، ملاذا يتناول املستهلك 
كبسوالت غير مصنفة مدونة باألوراق الرسمية بأنها 
ال تشــفي وال تعالج وال تقي وال تشخص أي مرض؟ 

مبعنى آخر ملاذا يتناول املستهلك منتجات وهمية؟
سبق ان تطرقت ملثل هذا املوضوع في مقالة سابقة 
بعنوان »الرقابة الدوائية مرة أخرى يا سعادة الوزير« 
بتاريخ 20 مايو 2018، وما زالت هذه املمارسات مستمرة، 
يكاد الكالم ميل من تكرار طرحه، ويستمر التضليل 
ويستمر استهداف املستهلك بهذه املنتجات الوهمية 
التي يتم ترويجها بطريقة خاطئة مسيئة لسمعة وزارة 

الصحة.
إن كان املنتج غير مصنف، فلماذا يباع في الكويت؟ 

ملاذا ترخصه وزارة الصحة؟
عندما قلت ان هناك انفالتا رقابيا، فأنا أعنيه باحلرف، 
تصفح السوشيال ميديا وسترى منتجات تروج من قبل 
أطباء، صيادلة، اخصائيي تغذية، ناشــطات في مجال 
املوضة، صحافية ناقدة في مجال الفن، تصفح وجتد 
العجب العجاب، طبيبا يصور عملية جراحية ويعطي 
معلومات خاطئة عن العملية، طبيبا ميسك بيده حقنة 
ويروج لها، طبيبة متسك علبة ڤيتامينات وتصرح بأنها 
أفضل ڤيتامني للبشرة والشعر.. إلخ، صيدالنية تروج 
لقطرات »عشــبية« حتتوي على خشخاش وأعشاب 
مخدرة للطفل، طبيبا يروج ملنومات للبالغني وينصح 

بها لتنومي الطفل والتخلص منه!
أعيد التأكيد هنا على ما مت ذكره من قبل بضرورة 
إنشــاء رقابة دوائية إلكترونية، تقوم برصد وضبط 

وتنظيف السوشيال ميديا الكويتية من كل هذا.
مالحظة: أنا ال أنتقد شــخصا في أي جهة معنية، 
أنا أقدم نقدا موضوعيا بناء أطرح من خالله املشكلة 
واحللول، ولو أنني لم أتوسم مبن يعملون في القطاع 
اخلير ملا كتبت مثل هذه املقاالت، أمتنى أال تسبب هذه 

املقالة حساسية ألي شخص في القطاع الرقابي.
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