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قرداحي

كالم من القلب

د.عبدالرحمن عادل العيسى

أظهرت أرقام رسمية ارتفاعا كبيرا في معدالت الطالق في الكويت، 
حيــث إن عدد معدل املطلقات في اليوم يصل إلى ١٥ كويتية، وفي 
٢٠١٦ بلغ عدد حاالت الطالق ٧٢٢٣ بينهم ٥٢٥٩ كويتية و٤٣٨٦ زوجا 

كويتيا و٨٧٣ زوجا غير كويتي.
وفــي عام ٢٠١٧ كانت هنــاك ٧٤٣٣ حالة طالق، بني ٥٤٠٢ حالة 

لكويتيات و٤٥١٠ أزواج كويتيني، و٨٩٢ زوجا غير كويتي.
وفي عام ٢٠١٨ وقعت ٧٨٦٩ حالة طالق بينا ٥٧٦٤ حالة لكويتيات 
و٤٨٣٩ زوجا كويتيا و٩٢٥ زوجا غير كويتي، وفي عام ٢٠١٩ كانت 
هناك ٧٨٨٨ حالة طالق بينهــا ٥٨٥٧ حالة لكويتيات و٤٩٣٨ زوجا 

كويتيا و٩١٩ زوجا غير كويتي.
وفي عام ٢٠٢٠ وقعت ٥٩٣٢ حالة طالق بينها ٤٢٩٤ حالة لكويتيات 

و٣٩٥٣ زوجا كويتيا و٣٤١ زوجا غير كويتي.
وهذه األرقام طالعتنا بهــا الزميلة «الراي»، فلماذا هذه األعداد 
الكبيرة حلاالت الطالق وما أسبابها؟ من األسباب عدم فهم الزوجني 
لبعضهما البعض واختالف شــخصيتهما قبل وبعد الزواج وعدم 
القدرة على التواصل معا بشكل إيجابي أو التحدث بأسلوب صحيح 
يساعدهما على فهم بعضهما البعض جيدا مما يوصلهما إلى طريق 
مسدود وفرض أحدهما رأيه على اآلخر وعدم االستماع إلى الطرف 
اآلخر وســوء املعاملة بني الزوجني وانعدام الشعور باحلب وتعامل 
الزوج باحتقار مع شريكة حياته والتعالي عليها بتفوقه عليها وانعدام 
الشــعور باحلب والعالقة الدافئة مع بعضهما البعض، وفي بعض 
األحيان تكون املشــاكل مادية، بأن يكون الزوج بخيال على أسرته، 

أو لرفض الزوجة أن تشارك زوجها املسؤولية.
وكي تكتمل الصورة لو أن كل أب وصى ابنه كما فعل األعرابي 
مع ابنه، وكل أم ربت وأوصت ابنتها بالوصايا الثمينة، واهتمت كل 
بنت مقبلة على الزواج باالســتفادة من هذه الوصايا اجلميلة من 
األم ملا شــهدنا هذا االنحالل والتفكك األسري. تقول األم البنتها 

في وصاياها: 
«أي بنية، إنك قــد فارقت بيتك الذي منه خرجت ووكرك الذي 
فيه نشأت إلى مكان لم تألفيه وقرين لم تعرفيه فكوني له أما يكن 
لك عبدا، واحفظي له عشر خصال يكن لك ذخرا، أما األولى والثانية 
فالصحبة بالقناعة واملعاشرة بحسن السمع والطاعة، أما الثالثة والرابعة 
فالتعهد ملوقع عينيه والتفقد ملوقع أنفه فال تقع عيناه منك على قبيح 
وال يشم منك إال أطيب ريح والكحل أحسن احلسن املوصوف واملاء 
والصابون أطيب املعروف، أما اخلامســة والسادسة فالتفقد لوقت 
طعامه والهدوء عند منامه فإن حرارة اجلوع ملهبة وتنغيص النوم 
مكربة، وأما الســابعة والثامنة فالعناية ببيته وماله والرعاية لنفسه 
وعياله، أما التاسعة والعاشرة فال تعصني له أمرا وال تفشني له سرا 
فإن أفشيت سره لم تأمني قدره. ثم بعد ذلك إياك والفرح حني اكتئابه 
واالكتئاب حني فرحه فإن األولى من التقصير والثانية من التكدير، 
وأشد ما تكونني له إعظاما أشد ما يكون لك إكراما، ولن تصلي إلى 
ذلك حتى تؤثري رضاه على رضاك وهواه على هواك فيما أحببت 

أو كرهت، واهللا يصنع لك اخلير واستودعتك اهللا».
ولتجنب الطالق البد من معرفه األسباب واخلالفات املتكررة وإيجاد 
لها احللول بأسلوب راق والتركيز على التعبير اإليجابي للذات بدال 
من الدفاع واالندفاع والتنازل في بعض املواقف التي ال تسبب األذى 
في ســبيل سعادة األسرة، ولقد كرم اإلسالم املرأة وأعطاها منزلة 
عظيمة بعد أن كانت حبيســة خباتها تؤمر فقط، فأعطاها حقها في 
امليراث والشهادة وإبداء الرأي حتى إنه جعلها أحد مصادر استقاء 
الشريعة اإلسالمية، فجعلها راوية للحديث الشريف ومصدرا تستقي 

منه السيرة النبوية، كما حرم اإلسالم اإلساءة للمرأة. 
عن أبي موســى عن النبي ژ قــال «إذا أراد الرجل أن يزوج 
ابنته أن يســتأذنها». وقال الرسول ژ «خيركم خيركم ألهله وأنا 

خيركم ألهلي».
اللهم أصلح حال كل زوجني متخاصمني وأبعد عنهم الشــيطان 

واجعلهم سعداء يا رب العاملني.
اللهم احفظ بلدي الكويت وأميرها وشــعبها واملخلصني عليها 
من كل شر ومكروه، ونســأله كذلك أن تنقشع هذه الغمة ويذهب 

هذا البالء من جميع دول العالم، اللهم آمني.

هاهي النسمات الباردة بدأت تزورنا وتبعث فينا رغبة جامحة 
في اخلروج وقصد األماكن املفتوحة في مدينة الكويت، وكما هي 
في كل سنة، تتزين معالم هذه املدينة وتستعد الستقبال عدد هائل 
من املواطنني من شــمال وجنوب البالد بحفاوة وترحيب دون أن 
تنتبه ملكان وقوف سيارتك، األمر الذي قد يفقدك طعم االستمتاع 

بهذه األجواء واالستعدادات.
ســوق املباركية اليوم كمثال رائع على امتزاج الكويت القدمية 
باحلديثــة، واختالط كل األعمار واألمزجة في مكان مفتوح ورائع 
من بداية دخول الشــتاء حتى انتهائه في مطلع أبريل، رأت شركة 
النقــل العام في الكويت أن تبادر في حملة «باص املباركية» لرواد 
هذا املعلم الســياحي في قلب مدينة الكويت، فوفرت وسائل نقلها 
في مناطق محيطة لنقل املواطنني من الســاحات واملواقف البعيدة 
إلى منتصف السوق، األمر يعد مبادرة جميلة من شركة حكومية 
كانت في سبات عميق وقررت أن تكون لها الريادة في هذه األجواء.
 كل شــيء جميل حتى اآلن، تركن سيارتك في مواقف مجمع 
الوزارات أو مواقف سوق شرق أو مسجد امليلم، وتركب باص «النقل 
العام» لتصل إلى حدود املباركية وتنزل ليبدأ مشــوارك بالتسوق 
والعشاء واجللوس في أحد املقاهي واالستمتاع مبا يوفره السوق 
من فعاليات، ثم تقرر هذه الشركة أن خدمتها انتهت عند هذا احلد، 
فليست هناك باصات للعودة، وستضطر إلى ركوب سيارة أجرة أو 
شراء تذكرة باص من شركة أخرى، كما حدث مع صاحب مبادرة 
«كويت كوميوت - الباص وينه» جاسم العوضي حني قرر العودة إلى 
سيارته عبر الوسيلة املتاحة الوحيدة وهي باصات شركة «مواصالت».
 رمبا هي لفتة بســيطة عن أزمة املواقف في ســوق املباركية 
وطريقة معاجلتها املؤقتة وغير املكتملة، ولكنها فعليا هي أزمة تعصف 
بكل مرافق الكويت، فهل شاهدت مثال التحفة املعمارية املتمثلة في 
وزارة األوقاف، وكيف أنها على الرغم من جمالها وفنونها فهي بال 
مواقف مراجعني، ومواقف محدودة جدا للموظفني، وزارة التعليم 
العالي أيضا والتي «تســكن» مؤقتا في برج السنابل الذي يفتقر 
إلى مواقف ســيارات محترمة سوى ساحة ترابية تعمها الفوضى 

والطني عند هطول املطر.
 أزمة تصميم املباني واملوافق احلكومية اخلاصة والتجارية في 
الكويت تعجلنا نتساءل: هل فكر القائمون عليها أن املواطن لن يأتيها 
ماشــيا؟ فقد نصت املادة ٣٣ من القانــون ٢٠١٦/٣٣ على أنه مينع 
على اجلهاز التنفيذي منح تراخيص البناء للمباني االستثمارية أو 
التجارية ما لم يكن متضمنا لسرداب أو دو كامل من مساحة املبنى 
طابقا واحدا أو أكثر حســب االحتياج يخصص ملواقف املركبات، 
ومن املفروض أن الالئحة التنفيذية قد صدرت لتنظم هذه املأساة 
احلقيقية التي يعاني منها كل مواطن بشكل يومي قد تؤخر مصاحله 

ومراجعاته الضرورية.
تنظيم املباني وملحقاتها دليل على حداثة الدولة وتطورها، وال 
ينقصنا في الكويت إمكانيات أو عقول لعالج هذه املشكلة وحتديث 
كامل مرافق مدينة الكويت وكافة املرافق وااللتزام بقانون البلدية 

دون محاباة واستثناءات.

هدأت الزوبعة، لنتكلم عن هذا األمر 
قليال، بخصــوص موضوع قرداحي مع 
اململكة، أعتقد أن املوضوع أكبر كثيرا من 
مجرد تصريح، هوجمت الســعودية من 
أكثــر من ٢٠ عاما وهي صابرة متجاهلة 
اإلساءات التي جاء معظمها من جهات عربية 
بل وخليجية أحيانــا، بعض تلك الدول 
يعتمد أساسا على املساعدات السعودية، 
ومع ذلك صبرت، وهذه أخالق الشقيقة 
الكبيرة الســعودية، لكن هذه املرة إنها 
األفعال وليســت األقوال التي أغضبت 

الرياض، وما أكثرها.
في البداية، يبدو أن املنصب الوزاري 
في لبنان الشقيق له سحر خاص وعجيب، 
إذ ما إن يجلس أحدهم على ذلك الكرسي 
حتى يبدأ البعــض منهم بافتعال معارك 
ديبلوماسية ال ناقة للبنان فيها وال جمل، 
ال مكاسب على اإلطالق، يبدو أن البعض 
يفهم شــجاعة القرار السياسي بطريقة 
خاطئة، تصريحات وزير السياحة اللبناني 
وهجومه على مصر، هجوم وزير سابق 
على الســعودية من زاوية «هؤالء بدو»، 
مرورا بتعليــق وزير اإلعــالم احلالي 
قرداحي عن احلوثي وكالم وزير اخلارجية 
اللبناني بخصوص تصدير الكبتاغون إلى 
السعودية، وكالم جبران باسيل عن «العمال 

السعوديني» وغيرها، ال تعد.
احملرك األساسي للسياسة اخلارجية 
للدول هي املصالح، فما حاجة لبنان الفتعال 
هذه املشاكل مع السند احلقيقي واألساسي 
القتصاده وعمالته؟ هــذه معارك لبنان 
الطرف اخلاســر الوحيد فيها، ثم دعك 
من األقوال فلنتكلم عن األفعال، تهريب 
املخدرات والكبتاغون تصدير مقاتلني على 
حدود الســعودية باإلضافة إلى تدريب 
بعض عناصر احلوثي والسالح والطائرات 
املســيرة كل هذا واكثر، أليس بكفيل أن 
يغضب السعودية، وإذا غضبت السعودية 
غضب معها اخلليج وأغلب العرب، املصير 
واحد واخلليج واحد والقضية عادلة، من 
يعتقد أن املسألة كانت بسبب تصريحات 
فقط فهو واهم، فليشــاهد الڤيديوهات 
التي عرضها بعض عناصر حزب اهللا وهم 
لعله  السعودية،  يدربون احلوثي حلرب 

يفيق لرشده.
أما بخصوص الوزير قرداحي فيبدو 
أنه «بايع» املسألة، حرق كل املراكب ولم 
يترك لنفسه طريق رجعة، املهم أن تتعلم 
السعودية من هذا الدرس، حفظ اهللا خليجنا 

من كل سوء، وفي اخلتام سالم.

خاص يجــب أن يكون تداوله داخل 
القطاعات العسكرية املختلفة ال شأن 

له باإلعالم!
بالطبع، هذا احلوار الشيق جعلني 
أنسى بعض أسئلتي التي تتعلق باألمور 
الصحيــة والعالجية التي كنت أريد 
التعرف عليها من صديقي العميد د. 
فراس البــدر املتخصص في العالج 
الطبيعي ألكثر من ٣٠ ســنة خدمة 
مبستشــفى جابر األحمــد للقوات 
املســلحة وأيضا بالعيادات امليدانية 

التابعة للجيش!
من هنا خرجت برأي مهني وأمني 
رشيد يجب التحفظ حول هذه األمور، 
ألن «العدو» يهمه من هم قادة امليدان 
وخلفياتهم امليدانية وقدراتهم وكفاءتهم 

العسكرية!
شكرا للصديق حلرصه وهو خارج 
امليدان، مواطن يحرص على ســرية 
مهنته ويأمل األخذ مببادئه التي تعلمها 

بامليدان العسكري!
واهللا من وراء القصد!

املتحدة بطاقة تهنئة  العربية  اإلمارات 
لهم.. ولم أجد من كلمات للتهنئة غير 
كلمات النشيد الوطني ألردد معكم في 
هذا اليوم املميز، وفي هذا العام املميز 
الوطني لإلمارات  النشيد   ..٢٠١٢/١٢/٢

العربية املتحدة:
عيشي بالدي عاش احتاد إماراتنا

عشت لشعب 
دينه اإلسالم هديه القرآن

حصنتك باسم اهللا يا وطن
بالدي بالدي بالدي بالدي
حماك اإلله شرور الزمان

أقسمنا أن نبني نعمل
نعمل نخلص نعمل نخلص
مهما عشنا نخلص نخلص

دام األمان وعاش العلم يا إماراتنا
رمز العروبة 

كلنا نفديك بالدماء نرويك
نفديك باألرواح يا وطن

٭ مسك اخلتام: رحم اهللا زايد اخلير.. 
وحفظ اهللا حكام اإلمارات.

والســؤال الذي يطرح نفسه هو: 
هل بالفعل يعامل املستفيد من اخلدمة 
الصحية معاملة صاحب احلق مثل أي 
مستهلك يحصل على سلعة وهل سلعة 
اخلدمات الصحية بالرغم من كونها سلعة 
معقدة تســتحق أن تخضع للمراقبة 
واملتابعة ضمن إطار حقوق املستهلك، 
وهل هذا ما يتم بالفعل أم أنه فقط عند 

وجود أي شكوى؟
وفي هذه احلالة يكون التصرف 
رد فعل وليس ابتكارا واهتماما بحق 
املستهلك الذي يطمع في خدمة أفضل 
وقد يكون الثمن باهظا ألن الســلعة 
أو اخلدمة تتعلق بالصحة وهي أغلى 
ما ميلك وتســتحق التميز واإلبداع 
في تقدميها كسلعة خدمية من خالل 
منظومــة معقدة ولكن يســتحقها 
املســتهلك. فمتى نــرى ما نحلم به 
من خالل التطوير في فلسفة ورؤية 
وسياسات الرعاية الصحية ومراعاة 
حقوق املســتهلك ألغلى سلعة وهي 

الصحة والعافية؟!

ودالئل ملموسة نتيجة التساهل بصغار 
األمور التي تنتج عنها تضارب القيم 
السلوكيات  وذلك يجري على جميع 

التربوية امللتوية.
فقد خرجت األسرة اليوم عن دائرة 
السيطرة وعن دائرة األهداف التربوية 
التي  تلــك احلفالت  ألفرادها، حيث 
تتميز باملغاالة، وغيرها من السلوكيات 
الشــبيهة لها هي سبب لغرس املادية 
التي حولت الناس إلى وحوش فساد 
بكل أشكاله، إن التربية الصاحلة ليست 
في اإلشباع املادي العشوائي، وإمنا في 
التغذية السليمة للفكر الصانع للثقافة.
التي  التربويــة  الســلوكيات  إن 
يستسهل بها اآلباء ألبنائهم ما هي إال 
بارود قابل إلشعال ظاهرة اجتماعية لها 
أبعاد نفسية وخيمة ال ميكن السيطرة 
التقليد  عليها في املســتقبل، ومنها 
االجتماعي الذي أصبح مرضا معديا، 
إن لم يعالج بتغذية األبناء بالفكر القومي 
فلن يجدر باملجتمع السيطرة على هذا 
الوباء االجتماعي، فالشراكة التربوية 
ما بني األسرة والوزارة واجب حتتمه 

املصلحة الوطنية.

قادة سواء بالدفاع أو الداخلية وحتى 
الوطني رأيهم يطابق رأي  باحلرس 
العميد متقاعد البدر! واليوم هناك رتب 
عسكرية بني أفراد الشرطة النسائية 
وصلت إلى القيادات الوسطى ال نراهم 
وهذا في نظره عني الصواب! ألنه ال 
يهم املجتمع أن العقيد فالنة مدير أمن 
سجن النســاء أو املقدم فالنة مدير 

الرصد األمني باملرور وخالفه!
نعم، إنه شــأن عسكري وأمني 

عارف الشــيخ عبداهللا احلسن بكتابة 
كلمات للنشيد الوطني على أن تكون 
تلك الكلمات حتمل املشاعر والوطنية 
بالوطن. وبالفعل  باالرتقاء  واحلماس 
قام احلســن بكتابة الكلمات وحرص 
على أن تكون كلمات النشيد جتسيدا 
اإلماراتية واالنتماء  الوطنيــة  للهوية 
لها.. واليوم في الذكرى اخلمسني على 
تأسيس االحتاد أبعث الى أهلنا في دولة 

اإلدارة ويجب االستفادة بكل شفافية 
ومهنية من نتائج تلك االســتطالعات 
ملعرفة رأي املستهلك للخدمة الصحية 
ومدى حرص مقدم اخلدمة على حقوق 
املستهلك وهو ما يكون مردوده على 
حتقيــق األهداف والنتائــج املرجوة 
لالرتقاء بالصحة والتمتع بالعافية الكاملة 
وهي مصلحة الوطن واملواطن وتقدمي 
اخلدمة التي يجب أن تكون ضمن سياق 
حقوق املستهلك في جميع األحوال. 

- االتكالية وعدم الشعور باملسؤولية.
- اخلــروج عن دائــرة التواضع 
والدخول في دوامة االســتعالء في 

املكانة االجتماعية الوهمي.
- التذبــذب االجتماعي في اتخاذ 

القرارات.
- تعزيز املادية.

إن املفهوم التنموي ال يقتصر على 
اإلدارة والبنى التحتية للبلد وإمنا سنام 
ذلك كله هو صناعة اإلنسان، والتي من 
خاللها تصنع الثقافة املجتمعية القوية 
في نهجهــا وأهدافها ورؤيتها، حتى 
يتمكن الوطن من النهوض باملستوى 
احلضاري املطلوب، فتلك الظاهرة لرمبا 
القارئ يقول بينه وبني نفسه إن جميع 
ما سبق كان مبالغا فيه، ولكنه حقيقة 

وألنه يعتقد أن الشــارع والرأي 
العام ال يعنيه القائد فالن أو اآلمر زيد 
أو عبيد قائد سالح كذا أو حتى متت 
ترقية قيادات عســكرية لرتب عميد 
أو لواء مع ذكر أسماء هؤالء القيادات 
أو الضبــاط ألن ذلك يعتبر مبكنون 
اجليش أمرا سريا للغاية! يجب عدم 
اإلعالن عنه بوسائل اإلعالم املختلفة!

بالطبع حواري مع الصديق والعميد 
متقاعد فراس البدر لم ينته ألن هناك 

الوطني» الذي يعد عهدا وميثاقا يردد 
كل يوم وبكل مناسبة جتدد العهد ما بني 
الوطن واملواطن، فمنذ إعالن احتاد الدولة 
في عام ١٩٧١ لم يكن لإلمارات نشــيد 
بكلمات تردد، وإمنا كانت حتية العلم 
عبارة عن مقطوعة موسيقية ال حتتوي 
على أي كلمة. وفي عام ١٩٨٦ الحظ ذلك 
وزير التربية والتعليم اإلماراتي في ذلك 
الوقت أحمد الطاير، فقام بتكليف الشاعر 

وإن أي مرفــق صحــي يجب أن 
يحــرص على االســتفادة من نتائج 
استطالعات رأي املستفيدين لتطوير 
إجــراءات تقدمي اخلدمة بشــرط أن 
يتم هذا االســتطالع بصورة علمية 
وموضوعية ومحايدة. ويجب أن تكون 
اخلدمة الصحية املقدمة حترص على 
حقوق املستهلكني وتهتم برصد آرائهم 
ومقترحاتهم أوال بأول من خالل منظومة 
علمية وموضوعية محايدة ومستقلة عن 

له أبعاده االجتماعية والنفسية اخلطيرة 
التي تنعكس على اجليل احلالي فيقلب 
املوازين التربوية جليل قادم، ومن اآلثار 
السلبية املنعكسة من ذلك التصرف:

- هوس التكلف في املناسبات والبعد 
عن البساطة.

- اخلوف من النقص االجتماعي.
- اإلسفاف في توافه األمور.

- تعزيز الشخصية النرجسية التي 
ال تقبل بالقليل، والتي تسعى للكثير من 
اإلعجاب، واألنانية، والتي ينعدم لديها 
التعاطف مع اآلخرين، وهي شخصية 

هشة معرضة لالنتقاد.
- ضعف الــوازع الديني النعدام 

تغذية الفكر بالثقافة اإلسالمية.
- تشتت األهداف وضياعها.

قبل أن تبدأ املرأة الكويتية بارتداء 
البزة العســكرية والرتب نقول: هل 
ستقحم أسماء ضباط امليدان العسكري 
من النساء سواء بالقيادات امليدانية أو 
اإلدارية بكشوف التشكيل العسكري؟!
هذا احلوار جمعني مع الصديق 
واألخ العزيز العميد متقاعد د.فراس 
داود البدر الذي باألصل مؤيد إلعطاء 
املــرأة فرصتها ألنه خــدم بالقطاع 
الصحي والطبي أثناء خدمته العسكرية 
ويعرف جيــدا معاناة هــذا امليدان 
خاصة بعد توسع اجليش في خدماته 
امليدانية الصحية والطبية بكل امليادين 

واملعسكرات والقطاعات!
ولكن العميد فراس البدر له وجهة 
نظر تختلف عن اجلميع ألنه يعارض 
وبقوة نشر معلومات دقيقة وحساسة 
عن القيادات العسكرية بكل ميادينها، 
ألنه يعتبر ذلك سرا عسكريا وكذلك 
ظهورهم باإلعالم سواء بالصحافة أو 
بالتلفزيون وحتى بوسائل التواصل 

االجتماعي!

عام مميز.. وتاريخ مميز.. ليس فقط 
لدار احلي بل للعالم بأكمله، اليوم العيد 
الوطني لدولة اإلمارات العربية املتحدة 
مبناســبة الذكرى اخلمسني الحتادها 

الذي تأسس عام ١٩٧١م.
خمسون عاما من التطور واالرتقاء 
باملواطن اإلماراتي ليرتقى ويقوم بتطوير 
بالده، نعم تلك استراتيجيتهم، وهاهي 
إجنازاتهم التي من الصعب أن تكتب في 
سطور، وتعجز الكلمات عن رصد هذا 
التطــور أكان على الصعيد العلمي أو 
السياسي أو االقتصادي أو االجتماعي 
أو غيرها من مجاالت سواء كانت علمية 

أو عملية أو إنسانية.
رسائل لها الكثير والعديد من القواعد 
واألسس وضعت من حكام اإلمارات، 
وغرسوها في قلوب مواطنيها من أجل 
اإلمارات ومن أجل املواطن اإلماراتي، تلك 
الرسائل أساسها حب الوطن والتقدم به 

واالرتقاء بالوطن واملواطن.
من أهم تلك الرســائل «النشــيد 

تعتبر الرعاية الصحية سلعة تقدم 
في صورة خدمات للمستهلك وقد تتنوع 
ما بني تشخيص أو عالج أو تأهيل أو 
رسالة توعية ومن حق املتلقي أن يحصل 
عليها بجودة عالية وتوافق حقوقه سواء 
كانت مدفوعة األجر من جيبه اخلاص 
أو من الدولة أو من شركات التأمني أو 

من أي مصدر آخر للتمويل. 
وبالرغم من أن خدمة تقدمي الرعاية 
الصحية هي خدمة معقدة وليست سهلة 
فإن حق املســتهلك يجب أن يراعى 
عند التخطيط وتقدمي اخلدمة سهولة 
تقدميها واحترام املستهلك والتكلفة 
غير املبالغ بها إلى جانب مراعاة آراء 
واجتاهات املستفيدين من آن آلخر وهو 
ما يعرف بإجراء استبيانات استطالع 
الرأي والتعرف على مالحظات وآراء 
املستفيدين في جميع خطوات تقدمي 
الرعاية الصحية ألن هذا املؤشر يعكس 
قدرة إدارة املرفق الصحي على االرتقاء 
املستمر باخلدمة ومراعاة توافقها مع 
تطلعات واحتياجات املستفيدين منها. 

كلما دعمت العملية التربوية باملادة 
انحدرت القيم، فمن الظواهر التربوية 
احلديثة، حفالت تخرج املرحلة الثانوية 
في قاعات الفنادق، إنها ظاهرة ابتدأت 
منذ سنوات ليست بالقليلة، إنها حفالت 
ليســت من تنظيم املدرسة وإمنا من 
قبــل مجموعة طلبة مت تشــجيعهم 
ودعمهم من قبل أسرهم، بتكلفة تقدر 
من ١٠٠ - ١٥٠ دينــارا للفرد الواحد، 
مما يضطــر البقية من أولياء األمور 
إلى دفــع املبلغ من أجل احلفاظ على 
شعور االبن أو االبنة من النقص أمام 
زمالئهم، حيث الفعاليات والتنســيق 
الداخلي للحفلة يعتليه اللهو الزائف، 
فإلى أين يسير أبناؤنا الطلبة؟، وأين 
دور اآلباء واألمهات التربوي في بناء 
فكر أبنائهم، وأين دور وزارة التربية 
في املســاهمة في منع تلك احلفالت 
حفاظا على السلوك التربوي للطلبة؟

إن دور الغالبية من األسر اليوم بات 
ضعيفا في بناء شخصية قومية في 
اجتاهاتها وفكرها، وقوة ذلك ينعكس 
ببلورة ثقافة مجتمع بأكمل، وخطورة 
ذلك األمر ال يستهان به، فهو تصرف 
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الزميل  الكبير  تأييدا.. ملقــال األخ 
يوسف عبدالرحمن (بومهند) وعلى نسق 
عنوان مقاله «في املوت.. وقفة!» الذي نشر 
في «األنباء» الغراء قبل أيام.. ولعلي أبدأ 
مبا انتهى به األخ بومهند، حيث تناول 
في املقال تطور النظرة املجتمعية ألخذ 
العزاء خالل جائحــة «كورونا» ما بني 
العرف والسنة النبوية الشريفة، مشيدا 
باالكتفاء بالعزاء ليوم واحد وفقا ملا ورد 
في الســنة النبوية بالفتوى الشرعية، 
وبالطبع كانت كل هذه التطورات مبفهوم 
املواطن الكويتي وعرف املجتمع محكومة 
باحلد من انتشار ڤيروس كوفيد- ١٩ منعا 
للتجمعات، لكن الشرع دائما تكون كلمته 
الفصل في املستحدثات الزمانية واملكانية.

وهذا ال مينع من تغيير بعض املبادئ 
العرفية لدى املجتمع مبا يتناسب واحلفاظ 
على املظاهر الشرعية الواردة في السنة 
املطهرة ومنها كراهة زيارة النساء إلى 
القبور، ملا قد يحدث من سلوكيات تقوم 
بها الزائرات إلى املقبرة ومعهن مجموعة 
من النساء والصغيرات بداعي الزيارة، 
والدعاء للمتوفى قد يحدث اجللبة والكثير 
من املظاهر التي ال تتناســب وشرعنا، 
وقــد تقع األخوات في احملذور وهن ال 
املظاهر  لتلك  الشرعي  التفسير  يعلمن 
التي حتدث منهن خالل الزيارة للمقبرة، 
والتي قد يكون فيها لدى بعضهن شيء 

من الوقوع في احملذور.
وكما قال الزميل يوسف عبدالرحمن: 
«الناس تريد أن تعرف موقف الشرع من 
قضية العزاء باملقبرة»، وأقول إن الكثير 
منا والكثيرات يجهلون موقف الشرع من 
تداعيات زيارة النساء  القبور في الكويت، 
لذلك أطالب مشايخنا الكرام توضيح كراهة 
الزيارة، ومتى تصل إلى احلرمة، السيما 
أن احلال واملشهد على أرض الواقع يبينان 
«جتاوز الكثيرات منهن خالل زيارتهن 
للقبور»، كما أوضحت في بداية املقال، 
فهناك بعض املسائل الشرعية حتتاج إلى 

توضيح شرعي من العلماء.
وأتساءل: هل هناك ضرورة لزيارة 
النساء القبور؟ لذا أرى أن زيارة النساء 

للقبور حتتاج إلى وقفة شرعية.


