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اســتكماالً حلديثنا حول أشكال التجمعات، الذي حاولنا به جمع كل 
شاردة وواردة تفيد موضوعنا الذي نتممه اآلن بالتجمعات املدنية والتي 
قد ال متت بأي حال من األحوال للتجمعات البدائية والبدوية ولكنها تعتبر 
جتمعات حضرية شكال من حيث السلوك الفردي واجلمعي أيضا، وفي 
املوضوع ال تعتبر كذلك مــن حيث الثقافة، فثقافتها وعقيدتها وبنيتها 

الفكرية تختلف اختالفا شبه كامل عن التجمعات احلضرية.
٭ التجمعات املدنية هي جماعات تسعى للشكل األمثل للدولة والتمثيل 
األفضل لألفراد، هي مجتمعات تكونت مؤسساتها ومنظماتها بشكل مستقل 
عن احلكومات وعن ســلطة الدولة، ويجمع فيما بينها روابط اختيارية 
وطوعية، كما أنها تقوم على النشاط االجتماعي والعمل السياسي، لتفعيل 
احلياة السياسية وإيجاد حلول للمشاكل االجتماعية وحتقيق مصاحلها 
املشتركة من خالل األحزاب واجلمعيات التعاونية واخليرية واملنظمات 
غير احلكومية واحلركات االجتماعية والنقابات ومنظمات حقوق اإلنسان 
وغيرها، ولكنها ال تعتبر جتمعات متجانسة نظرا لعدم وضوح احلدود 

فيما بينها وبني احلكومات واجلهات التجارية ومراكز القوى األخرى.
< < <

يعتبــر مصطلح التجمعات املدنية مصطلحــا دوليا وباألخص بعد 
ظهور حركات التحرر والدميوقراطيات احلديثة، والتجمعات املدنية دائما 
تعكس عددا من املفاهيــم واألفكار أهمها التعددية واملنفعة االجتماعية 
والتي تعتبر ضرورية من أجل حتسني الظروف في العالم وإلغاء ما يعوق 
حتقيقها مثل التعصب واملعوقات األخرى حلرية العمل واالعتقاد وغيرها.

< < <
التجمعــات املدنية تقوم على الديناميكيــة واحلركة املكانية وعلى 
التباين الدميوغرافي واالجتماعي والثقافي الذي كلما كان واضحا كانت 
تكامليتها اإلنسانية أوضح، ورسوخ الوعي وانسياب املمرات التاريخية 

بها بشكل أكبر وأيسر.
وبالنســبة للممرات التاريخية فهي تعتبر القنوات الزمانية الناقلة 
للمجتمعــات من واقع إلى آخر واملتنقلة بها عبر ردهات التغيير بعالقة 
طردية تقل مســافاتها كلما استطاعت املجتمعات التقليل من املعوقات، 
وتزيد وتطول كلما زادت املعوقات ومتضي بها بشــكل مرحلي ضمن 
انســاق مفاهيمية متسقة تنطلق من الرؤية والتصور مرورا بالوسائل 

واألدوات وانتهاء باألهداف االستراتيجية.
< < <

التجمعــات أو املجتمعات املدنية لها عدة خصائص منها: (التبادلية) 
باملوارد واألفكار بوضع يضمن حتقيق العدل واملساواة والتفاعل.

و(اجلماعية) للشــؤون االقتصادية كالقدرة على املشاركة والتبادل 
اإلنتاجي املفتوح، والتقسيم، وتبادل السلع واملوارد.

و(التشاركية) وهي مشاركة الشعب في اتخاذ القرار.
و(العدالة) هي حتقيق سيادة القانون في العملية السياسية، والدفاع 
عن احلقوق، مثال: وجوب دفاع السياسيني املمثلني عن حقوق السياسيني 

اآلخرين فيما لو استبعدوا من العملية السياسية.
و(مراقبة املوارد من أجل الصالــح العام) وهذا األمر مرتبط بقدرة 

الشعب على اتخاذ القرار، ومرتبط كذلك بتدعيم االقتصاد وتطويره.
و(االحتاد) وهو احتاد وتفاعل الشعب مع بعضهم بحرية ودون قيود، 

حتقيقا للصالح العام.
و(السيادة) وهي مشاركة الشعب في احلكم واملال العام واتخاذ القرار 

املتعلق باحلياة العامة.
و(املساواة) وهي حصول الشعب على مبدأ تكافؤ الفرص وعلى ذات 

املوارد بشكل متساو يضمن حتقيق العدالة.
و(املسؤولية) وهي حتميل اجلهات املسؤولة مسؤوليتها عن أعمالها 
من خالل أنشــطتها، كإجراء االنتخابات بشكل نزيه، وحرية التعبير، 

وحرية الصحافة وحرية التنظيم، وغيرها.
< < <

ختامًا: يقول بيتر اوســتينوف: إن الفساد وسيلة الطبيعة إلعادة جتديد 
إمياننا بالدميوقراطية.

وأنــا أقول: إن التقوقع والتخلف وانغالق اآلفاق والعصبية اإلثنية 
(قبليــة أو طائفيــة أو عائلية) هي مناذج من التجربة اإلنســانية بكل 
أشكالها البدائية والبدوية واحلضرية تعتبر سببا حقيقيا لنعيد جتديد 

إمياننا باملدنية.

موسيقار األجيال محمد عبد الوهاب كانت له أغنية جميلة عن النهر 
اخلالد نهر النيل، مازال الناس يرددونها حلالوة كلماتها وحلنها اجلميل 
الذي حلنها موسيقار األجيال عبدالوهاب وما زلت أذكر كلماتها التي تقول:

مسافر زاده اخليال والسحر والعطر والظالل
ظمآن والكأس في يديه واحلب والفن واجلمال

شابت على أرضه الليالي وضيعت عمرها اجلبال
ولم يزل ينشد الديارا ويسأل الليل والنهارا

والناس في حبه سكارى هاموا على شطه الرحيب
آه على سرك الرهيب وموجك التائه الغريب

يا نيل يا ساحر الغيوب
مازال أهل مصر احلبيبة يعيدون قصص ارتباط أهل مصر بالنيل 
اخلالد نهر النيل.. إنهم يحيون مناسبة عروس النيل حيث كان املصريون 
القدامى يختارون أجمل فتاة مبصر ليقدمونها هدية للنيل وكان هناك 

ارتباط مقدس بني املصرين والنيل.. حيث كانوا يتخذون النيل إلهاً.
لقد جعل اخلالق من نهر النيل هبة لكل من يعيش على جانبيه، ولم 
يكن هذا النيل ملكا ألي شعب من الشعوب التي تعيش على شاطئيه، 
إنه هبة اهللا لعباد اهللا، والبد أن تدرك كل الشعوب أن النيل ليس ملكا 
ألحد وإن اهللا أجرى هذا النيل ليكون هبة لكل الشعوب وال يحق ألي 
دولة أن تســتغل مياه النيل ملصاحلها بــل البد أن حتافظ الدولة مثل 
أثيوبيا التي تريد بناء سد النهضة أن تعي أن النيل هبة املولى الرزاق 
فهو الذي أجرى نهر النيل في دول النيل والتي منها مصر والسودان 
يبدو أن األمور قد وصلت إلى مجلس األمن ليجد حال للنزاع القائم بني 
مصر والسودان وأثيوبيا ومن املفروض أن يكون جلامعة الدول العربية 
دور مؤثر وداعم للموقف املصري والســوداني، والبد من إيجاد حل 
يجنب املنطقة من حرب قد تؤثر على كل الدول األفريقية، وأن احلرب 
مدمــرة وقد تطول ويكون لهذه احلرب آثارها الســلبية على الوضع 
االقتصــادي واالجتماعي لكل الدول األفريقية، وآن األوان ألن يكون 
جلامعة الدول العربية الدور املؤثر وأن تباشــر بإحياء جلان اجلامعة 
ومنها جلنة الدفاع العربي املشترك كذلك هناك مشكلة املياه في العراق 
حيث قامت تركيا ببناء عدة ســدود على نهري دجلة والفرات، وأثرت 

هذه السدود بجفاف نهري دجلة والفرات في العراق. 
لقد انشــغلت الشــعوب العربية في عدة دول باخلالفات الطائفية 
والقبلية وحروب أهلية والبد أن يدرك الشعب العربي خطورة األوضاع 
العربية السيئة بسبب هذه اخلالفات، إيران تتحكم بالسلطة في سورية 
ولبنان والعراق واليمن، ورغم متســك إيران باحتاللها لهذه الدول إال 
أنه ليس لها أي دور ملنع أثيوبيا وتركيا من بناء سدود على أنهار متر 
في العراق وسورية ومصر والسودان، وجتنب هذه الدول من التعرض 

للفقر واملجاعة بسبب تعرض هذه الدول للجفاف.
 دعونا نفكر مبصير شعوبنا العربية أمام هذه األزمات وأن نتكاتف 
في هذه الظروف الصعبة التي مير بها أشقاؤنا العرب في هذه الدول.. 
بإمــكان العرب أن يضغطوا على هذه الــدول ومنعها من التأثير على 

املصادر املائية التي تستفيد منها شعوبنا العربية.
واهللا املوفق.

نعم، ثروة الكويت احلقيقية 
فــي أبنائها املبدعني، ولكن أين 
االهتمام الرسمي؟ في كل عام 
تتخّرج نخب شــبابية متفوقة 
املدارس  بدرجة االمتياز مــن 
واملعاهد واجلامعات، هم مؤهلون 
للمهام الصعبة، ولكنهم يضيعون 
فــي زحمة اإلهمال والفســاد 

اإلداري.
ورغم ذلــك فبعض هؤالء 
يصمدون ويحفرون في الصخر 
بإمكانــات ماديــة متواضعة، 
ويبدعون في إجنازات إنسانية 
مبهرة، ترفع اسم الكويت عاليا، 
لكن مواصلة هذا الطريق العلمي 
يحتاج إلى دعــم أدبي ومادي 
مكلف على املستوى الشخصي، 
ليحقق أفضل استثمار وطني، 
ولألسف يلتفتون مينا ويسارا 
وال يجدون من يحتضنهم في 
الكويت سوى اإلعراض  بلدهم 
والبخل والتقتير، بينما ال تتورع 
أن تنفق املاليني من األموال في 

قشور وتفاهات غير مجدية. 
بل يجد هــؤالء الكويتيون 
إغراءات خارجية من  املبدعون 
االهتمام والرعاية والدعم غير 
إلى  احملدود من أجــل ضمهم 
كوادرهــم العباقــرة ملزيد من 
االكتشافات واالختراعات لتسجل 

باسم تلك الدولة!
العلماء  كم مــن جهابــذة 
واألطباء واملهندســني ورجال 
األعمال وقعوا حتت مســمى 
«األدمغــة املهاجــرة» ألنهم لم 
يجدوا فــي وطنهم الكويت إال 

تكسير املجاديف.
يحضرني هنا النابغة الكويتي 
العالم أ.د جاســم احلسن الذي 
استطاع استخراج مواد من سمك 
الچم إلنقــاذ املصابني بجروح 
الغرغرينا ومعاجلة بعض أنواع 
الســرطانات، وال يزال يجاهد 
بإمكانات متواضعة وسط إهمال 

يندى له اجلبني.
وها هو العالم الكويتي د.بسام 
بإمكانات  الذي استطاع  الفيلي 
متواضعة أن يرســل أول قمر 
صناعــي كويتي إلــى الفضاء 
الفضاء  اخلارجي من محطــة 
األميركية، وسط إهمال إعالمي 
مخجل! توازنا مع اســتقباالت 
مبهرة للفنانــات والرياضيني. 
وهو أمر ال ينســجم كذلك مع 
وجود عدة مؤسســات رسمية 
تعنى باألبحاث العلمية والتقدم 
العلمي تزعم أنها تشجع اإلبداع 

وتدعم املخترعني!

«كلنا فاسدون، كلنا فاسدون، 
ال أستثني أحداً حتى بالصمت 

العاجز املوافق قليل احليلة»
من فيلم ضد احلكومة للكاتب 
أبــو ذكري ومن  الرائع وجيه 
إخراج عاطــف الطيب وبطولة 

الفنان أحمد زكي.
نعم كلنا فاسدون.. كنا نرى 
أن الفساد يأتي من أناس باعوا 
ضمائرهم وســاروا في طريق 
الظلمات، إال أن الفساد في يومنا 
هذا قد تغيرت أشكاله وتعددت 
ألوانه، فالعادل ارتشى والزاهد 
اســتغنى واألمني خان فضاع 

األمان. 
أنا أيضا فاسد قليل احليلة، 
فقد انتخبت مرشحا ليس عن 
اقتناع ولكن ملصلحة شخصية، 
واليوم كلما نظــرت ألطفالي 
شعرت بتأنيب الضمير وطلبت 

املغفرة من الغفار.
نعم كلنا فاسدون، سواء كان 
الفساد فرضا علينا أو باختيارنا، 
فلينظر كل منا ما أفسد، وليسَع 
إلى إصالح ما ميكن إصالحه حتى 
وانقضى العمر كله لبناء مستقبل 
أفضل ألجيال قد تذكرك باخلير. 

إلهي يا كثير العفو عفوا
ملا أسلفت في زمن الشباب

فقد سودت باآلثام وجها
ذليال خاضعا لك في التراب

فبيضه بحسن العفو عني
وسامحني وخفف من عذابي

امليزات واإليجابيات ملواطنيها معيشة 
وخدمات إنســانية وأمنية وصحية 
وتربوية ودينية، رغم كل التغيرات 
املناخية والسياســية واالجتماعية، 
والسياحية والرياضية، وغيرها بدليل 
شهادة وافديها عربا وأعاجم مقيمني 
وعابري ســبيل اإلقامة مبشاعرهم 
الوفية عنها ولها وقت معيشتهم فيها 
بغض النظر عن مخالفي نظام إقامتها 
وظروفها مــع الوباء األخير، فهناك 
إجماع على مقولة واحدة عنها بأنها 

«بالد اخلير بفضل اهللا».
لكل ذلك باختصار، أنها إذا قورنت 
بأوطان كثيــرة تنتهي بأنها «وطن 
النهار في كل األحوال لالستقرار».. 
اللهم زدهــا خيرا علــى خيراتها، 
وأهال يحمون ثرواتها، من مواطنيها 
ووافديها، فهي تستاهل دعواتكم لها، 
مهما تنكــر البعض أفضالها عقوقا 
وفســوقا يعودون لها عطفا وحنانا 

وإخالصا للحروف األربعة.

الدولة وبصفة خاصة وزارة اخلارجية 
ميكن أن تتبنى بحماس تتويج الكويت 
كمركز عاملي حلقوق املرضى ضمن 
سياق حقوق اإلنســان وميكن أن 
يكــون ذلك أحــد محــاور تعزيز 
الدولية مثل  املنظمات  العالقات مع 
مجلس حقوق اإلنسان باألمم املتحدة 
العاملية وصندوق  ومنظمة الصحة 
األمم املتحدة للطفولة وقد يكون من 
البنود التي ستستقطب الباحثني من 
مختلف دول العالم وتضيف الكثير 
إلى مكانة الكويت في املجتمع الدولي 
وســمعتها في مجال صون حقوق 

اإلنسان.
ومما ال شك فيه أن لدينا رصيدا 
ثريا نستطيع أن نقدم الكثير للمجتمع 
الدولي والباحثني واملهتمني وفقا لرؤية 
كويت املستقبل التي حتتل الصدارة 
الدولي مببادرات إنسانية  باملجتمع 
متميزة لتعزيز حقوق اإلنسان وفي 

مقدمتها احلق في الصحة.

بالهم البيت واألطفال والزوجة وهذا ما 
جعل حاالت الطالق بازدياد لدينا مما 
يشــكل خطرا اجتماعيا نعيشه يهدد 
حتى العادات والتقاليد والهوية الكويتية.
وقد كنا نأمل من جلنة شــؤون 
املرأة واألسرة وضع قوانني وحلول 
فاعلة للتمكن من معاجلة هذه األزمة 
املرأة  االجتماعية وتخفف من معاناة 
الكويتية إال انه مع األسف قضايا وهموم 
املرأة الكويتية ال تتم مناقشتها ال من 
قبل البرملان وال من قبل احلكومة ولن 
نعول الســبب على أن األمر عائد إلى 
أن املرأة مغيبة عن القرار السياســي 
لدينــا فقد جربنا حني كان هناك أكثر 
من وزيرة وأكثر من نائبة في البرملان 
ولم تتم مناقشة قضايا املرأة احليوية 

التي تؤرقها.
وهذا بالتأكيــد أحد مظاهر الظلم 
الذي تعانيه ليس فقط املرأة الكويتية 
بل أيضا اخلليجية، ونأمل من مجلس 
التعاون اخلليجــي أن يحصر هموم 
املرأة اخلليجية ويحاول إيجاد تسويات 

عاجلة لها.
وقد يكون أول ما نحتاجه اليوم هو 
ضرورة أن تكون إجازة رعاية األمومة 
مدفوعة األجر لسنتني حتى تتمكن املرأة 

من رعاية أبنائها الرضع.

خطر السرطان الناجت من شرب اخلمور 
يلغي جميع الفوائد الصحية «القليلة» 
الكحولية! وقدر  املواد  املوجودة في 
ذلك التقرير «البريطاني» أن قرابة ٥٪ 
من السرطانات هناك سببها الرئيسي 
واملباشر هو شرب «اخلمور» بأنواعها.
في هذين التقريرين مت التشديد 
والتأكيد على أن من أهم األسباب في 
انتشــار اخلمور هو «جهل الناس» 
في عالقتها مع السرطانات مبختلف 
إننا في  أنواعها، ولألسف الشــديد 
العربي هناك من «املختصني»  عاملنا 
من ال يتابع تلك البحوث والتوصيات 
اجلديدة، ولهذا الســبب نحن ندعو 
جميع «العلماء» في االســتمرار في 
املطالعة وترصد ما هو جديد وحديث 

في مجال العلوم الطبية.
ولعل من اجلميل في مجتمعاتنا 
العربية أننا نعيش في حماية قدمية 
متجددة تلقائيــة مع االلتزام الديني 
واألخالقــي والثقافي باالبتعاد عنها 

وحترمي شرب اخلمور.

اجلســد بالســهر واحلمى» صدق 
رسولنا الكرمي بكل ذلك.

ومع ما تتفاوت فيه وعليه دول 
العربــي بخدماتها اخلاصة  الوطن 
والعامــة ملواطنيهــا كل فيما يعنيه 
وثرواته، وكثافة سكانه، ومساحاته 
وأمنه وأمانه، تتنوع برامج وسياسات 
كل دولــة، ونحن هنا تعنينا كويتنا 
الغالية مبا حباها اهللا من الكثير من 

على هذا القانون من منظور حقوق 
املرضى وحقوق اإلنسان أشعر أنه 
نقلة نوعية كبيرة وميكن أن يكون 
منطلقا ورصيدا للكويت ألن تصبح 
مركزا عامليا لتعزيز حقوق املرضى 
استمرارا ملركز الكويت املتميز في 
العمل اإلنساني على املستوى الدولي.

وأعتقــد أن جامعــة الكويــت 
ومؤسسات املجتمع املدني ووزارات 

األمومة إال أن القلة التي حتصل على 
هذه اإلجازة نظرا ألنها غير مدفوعة 
األجر وعليه فإننا نناشد جلنة املرأة 
واألسرة في البرملان إلى ضرورة أن 
تكون هذه اإلجازة مدفوعة األجر حتى 
تتمكن املرأة الكويتية من رعاية أطفالها 
الرضع وباألخــص أن اليوم مع منع 
دخول اخلادمات أصبح من الضرورة 
أن يتم تعديل القانون ليكون مدفوع 
األجر تخفيفا عن معاناة املرأة الكويتية.

فكثر من يعتقد أن املرأة الكويتية 
مترفة وال تقع على كاهلها مسؤوليات، 
وهذا ليس بصحيح، فأغلب النســاء 
الكويتيات جتدهن يعملن صباحا ومساء 
حتــى أن البعض منهن ال يجدن وقتا 
للنوم والراحة ألن عليها مسؤولية العائلة 
كلها فهي ملقاة على كاهلها، فقلة من 
الرجال الذين يكونون مســؤولني في 
منازلهم ويقومــون بواجباتهم جتاه 
أسرهم، وذلك ألن أغلب الرجال جتد 
لهم حياة خاصة بهم وآخر ما يشغل 

وجد التقرير أن «جميع» أنواع اخلمور 
وأشكالها لها اخلطر نفسه، حيث إن 
املسبب األساسي والرئيسي هي مادة 
«الكحول» نفسها وليس «كيفية تصنيع 

وصناعة» اخلمور أو مصدرها.
وأيضا ذكر تقرير آخر بريطاني 
صادر مــن وزارة الصحة هناك في 
العام ٢٠١٥ نفس النتائج املذكورة في 
تقرير الوكالة الدولية لبحوث السرطان، 
وأضاف نقطة حيوية ومهمة من أن 

وجزيرة العرب وخارطة املنطقة العربية 
لغة وديانات كتابية، البد أننا سنتوقف 
عند الكثير منه، النعمة السالم وتعاليم 
اإلسالم والكتب السماوية من جانب 
وللجوانب األخرى إيجابا أو ســلبا 
كما هو هدي خامت األنبياء واملرسلني 
بقوله ژ «مثل املؤمنني في توادهم 
وتراحمهم وتعاطفهم مثل اجلسد إذا 
اشــتكى منه عضو تداعى له سائر 

مــن قبــل قانون خــاص بحقوق 
الشقيقة  الدول  املرضى مثل بعض 
إال أن مواد العديد من التشــريعات 
تناولت حقوق  بالكويــت  الصحية 
املرضــى بوضوح شــديد ثم بعد 
ذلك صدر القانون رقم ٧٠ لســنة 
الذي يتضمن عنوانه حقوق   ٢٠٢٠
املرضى إلى جانب تنظيم مزاولة مهنة 
الطب واملنشآت الصحية. وباالطالع 

جميعا إال أن ابرز مشكلة حتتاج إلى 
تسوية عاجلة وتشــريع يعالج هذه 

املشكلة هي إجازة رعاية األمومة.
فالكل يعرف أن املولود بحاجة إلى 
رعاية والدته حتى أن اهللا في كتابة الكرمي 
ذكر أن فطامه فــي عامني أي أن أول 
سنتني من حياة الطفل األولى بحاجة 
إلى رعاية كبيــرة من أمة إال انه ومع 
الظروف االقتصادية واملعيشية السيئة 
جند أن أغلب األمهات ال يكملن حتى 
الستة اشهر األولى بعد الوالدة بسبب 
أن نصف املرتب يخصم متى ما متتعت 
املرأة بإجازة الوضع كاملة وعليه فإن 
املرأة تضطر مجبرة لترك وليدها الذي 
لم يكمل عامه األول بعد ولم يخطو أولى 
خطواته مــع اخلادمة وتبقى في حال 
النفسية  من اخلوف والهلع واحلرب 
قلقا على وليدها من هذه اخلادمة مع 
كل املشاكل التي تسببت بها اخلادمات 

اليوم لكثير من األطفال.
وعلى الرغم من إقرار قانون رعاية 

مبعنى آخر انه حتى الكميات البسيطة 
والقليلة من اخلمور تعرض اإلنسان 
لإلصابة بالسرطانات املختلفة، ومنها 
ســرطان احلنجرة واحللقوم والفم 
واملريء والثدي عند النســاء والكبد 
البنكرياس،  إلى  والقولون باإلضافة 
وطبعــا أثبت هذا التقريــر أنه كلما 
زادت كمية اخلمور التي يســتهلكها 
الشــخص ازداد معها وارتفع خطر 
اإلصابة بالسرطانات املختلفة، وكذلك 

«وطــن النهار مثله مــا صار» 
أنشودة تعليمية تربوية، علموها لنا 
في االبتدائية منذ خمسينيات القرن 
أبياتها: «هب جنة  املاضي، تتضمن 
اخللد اليمن *** ال شيء يعدل الوطن».
اليمــن جنوب  وكانــت مملكة 
جزيرة العرب توصف بـ«السعيد»، 
بيئة وطبيعة وثروات وخيرات، نظرا 
إلى تاريخها وجغرافية موقعها، قوة 
وسطوة ونخوة، ملن ال يعرفها اليوم، 
وسط حروبها املدمرة الطاحنة دعواتنا 
لهم رحمة بوطنهم، ومن تسلط عليهم 

بالفنت املدمرة! 
وعودة لعنواننا ملا يعني ديرتنا 
السفرات والرحالت  بالذات ملواسم 
املوســمية بالذات بعد حجر قسري 
قارب السنتني، وتنفس الناس نسيم 
عودة احلركة خارج أســوار الوطن 
لعدة جهات في بالد اهللا الواســعة، 
وعند مقارنتها بخدمات وميزات وطنه 
الكويت وكذلك شقيقاتها دول اخلليج 

العاملي  بعد صــدور اإلعــالن 
حلقوق اإلنســان من األمم املتحدة 
تنامى االهتمام بحقوق املرضى ضمن 
سياق احلق في الصحة واحلق في 
اخلصوصية وفي السالمة وصدرت 
عدة مواثيق مهنيــة وأخالقية من 
العاملية  الطبية والصحية  املنظمات 
تتعلق بأخالقيات املمارسة في املهن 
الصحية وحقوق املرضى. ومن خالل 
مهامي السابقة إلعداد التقرير الوطني 
عن إجنازات الكويت لتحقيق أهداف 
األلفية الثالثة للوقاية والتصدي لإليدز 
وتقدميه لــألمم املتحدة واملنظمات 
الدولية فقد ملست عن قرب اهتمام 
املجتمــع الدولي بحقــوق املرضى 
وبصفــة خاصــة حقــوق الفئات 
الهشة والضعيفة وكم كانت أسئلة 
واستفسارات املستشارين الدوليني 
تتركز حــول معايير صون حقوق 
املرضى والتصدي للوصمة والتمييز.

وبالرغم من أنه لــم يكن لدينا 

كثيرة هي مشاكل املرأة لدينا والتي 
في الغالب عائدة إلى ظروف اجتماعية 
ومهنية مت فرضها عليها دون أن يكون 
لها حق االختيار، فلو نظرنا إلى حال 
املرأة الكويتية جنــد أن لديها العديد 
من املشــاكل والتحديات التي حتتاج 

إلى تسوية مستعجلة.
فبني عنــف أســري واضطهاد 
اجتماعي هذا فضال عن مشاكل احلياة 
الزوجية التي تعيشها املرأة اليوم والتي 
غالبا كما ذكرنا سابقا عائدة إلى الرجل 
نظرا ألن األغلبية اليوم ترمي بكامل 
املسؤولية على كاهل الزوجة دون أن 
يشاطرها ولو بجزء من املسؤولية فنجد 
أن مسؤولية رعاية األبناء على سبيل 
املثال ملقاة على كاهلها بالكامل فحتى 
إذا ما مرض الطفــل جتدها هي التي 
تذهب به للمستشفى وتباشره طوال 
فترة مرضه هذا فضال عن التزاماتها 
الوظيفية التي جندها مجبورة بسبب 
الظــروف االقتصادية إلى اجلمع بني 
واجباتها الزوجيــة وواجباتها املهنية 
لتتمكن من تلبية احتياجاتها املعيشية 
فأغلب النساء اليوم تنفق على نفسها 

وال جتد من يعيلها.
هذا فضال عن الكثير من املشاكل 
األخرى التي ليس من املجدي حصرها 

من عظمة اإلسالم هو اتفاقه مع 
احلقائق العلمية الثابتة إحصائيا مبا 
الدليل املضاعف على  ميثل قوة في 
«احلكمة» املوجودة في التحرمي وخاصة 

فيما يتعلق باجتناب اخلمور.
العلم  هناك اتفاق وتوافق ما بني 
والدين في هذه املسألة، حيث ان ارتباط 
شرب اخلمور مع األمراض املزمنة أمر 
ثابت إحصائيــا، حيث يقدر أن عدد 
الوفيات السنوية بسببها في العالم يقدر 
بـ «ثالثة ماليني شخص» ومنهم ٢٥٠٠ 
شخص «يوميا» في القارة األوروبية 
فقط، وفي العام ٢٠٠٩ أصدرت الوكالة 
الدولية لبحوث السرطان التابعة لألمم 
املتحــدة تقريرها املهم والذي احدث 
ضجة وجدال علميا واسعا في الغرب 
وخصوصــا فــي بريطانيا حيث مت 
«إثبات» العالقة اإلحصائية بني شرب 
اخلمور واإلصابة بأمراض السرطان، 
وذكر ذلــك التقرير، والذي أيضا مت 
حتديثه مؤخرا بالعــام ٢٠٢٠، انه ال 
يوجد أي كمية «آمنة» ميكن شربها، 
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