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محمد مطلق الدجيني

تعتبر وسائل االتصال اجلماهيري إحدى أهم الوسائل املؤثرة 
في تكوين ثقافة املجتمع ومؤسســاته املختلفة وانتشار املفاهيم 
السياســية واالجتماعية والثقافية احلديثة مثل (حقوق اإلنسان، 
احلداثة، العوملة، والدميقراطية... الخ)، وقد ركز العديد من الباحثني 
في علم االجتماع واالتصال على أهمية دراســة وسائل االتصال 
اجلماهيرية، واعتبروها نوعا من االتساق االجتماعي الذي يقوم 
على مجموعة من البناءات االجتماعية ويؤدي في الوقت ذاته العديد 

من الوظائف التي حددت الفعل من أجله.
وتطورت في السنوات األخيرة وسائل االتصال تطورا هائال بفضل 
التقدم العلمي والثورة التكنولوجية التي شهدها القرن العشرون، 
فأصبحت وسائل االتصال اجلماهيري (اإلعالم) متارس دورا جوهريا 
في إثارة اهتمام اجلمهور بالقضايا واملشــكالت املطروحة، حيث 
تعد وسائل اإلعالم مصدرا رئيسا يلجأ إليه اجلمهور في استقاء 
معلوماته عن كل القضايا السياسية، والثقافية، واالجتماعية بسبب 
فاعليته االجتماعية وانتشاره الواسع، فاإلعالم بقدرته على احلراك 
ومخاطبة القســم األعظم من التكوين املجتمعي، ميتلك اإلمكانية 
على التأثير الذي ال يأخذ صورة مباشــرة، وإمنا يقوم بتشكيل 
الوعي االجتماعي بصورة غير مباشــرة، وبوتيرة متسارعة غير 
ملحوظة دون مقدمات. ومتثل وسائل االتصال اجلماهيري عنصرا 
مؤثرا في حياة املجتمعات باعتباره املروج األساس للفكر والثقافة، 
وتســهم بفاعلية في عملية تشكيل الوعي االجتماعي لألفراد إلى 
جانب األســرة واملؤسسات التعليمية واملؤسسات املدنية، بل إنها 
فــي كثير من دول العالم أحد منتجــي الثقافة عن طريق التفاعل 
والتأثير اإلنساني املتبادل، وفي السنوات األخيرة اكتسبت وسائل 
اإلعالم باختالفها أبعادا جديدة زادت من قوة تأثيرها على األفراد 

واجلماعات.
وهكذا جند أن لإلعالم وسائل تأثير واضحة على تشكيل الوعي 
االجتماعي، حيث يعمل النظام اإلعالمي للمجتمع خالل ما يتبناه 
من اجتاهات فكرية وطبقية علــى صياغة وعي األفراد، ويعتمد 
ذلك على وسائل اإلعالم نفسها، وأساليب تلك الوسائل في معاجلة 
الرسالة اإلعالمية، ولكي تستطيع وسائل االتصال اجلماهيري القيام 

مبهامها التوعوية في رفع الوعي املجتمعي عليها أن تعمل على:
١ - تقدمي برامج هادفة بحيث تكون للمادة اإلعالمية ومضمونها، 
تهدف إلى حتقيق احتياجات املجتمع من خالل دراسات تقييم مسبقة.
٢ - وضع آليات واســتراتيجيات عملية ملواجهة طوفان املادة 
اإلعالمية غير الهادفة، والتي تستهدف قيم ومفاهيم املجتمع، والعمل 
على حتقيق اإلشباع السياسي، والثقافي، واالجتماعي، والتربوي.
٣ - تعميق وعي املجتمع مبضامني الغزو اإلعالمي وســلبياته 
على الفرد وعالقاته، والعمل على إبراز القيم التنموية في وسائل 
اإلعالم من خالل التنسيق املتكامل بني األجهزة املجتمعية املختلفة.

٤ - العمل على تطوير برامج واقعية تكون قادرة على استقطاب 
الشــباب وتزويدهم مبعلومات وحقائق عــن واقعه، وتناول أهم 
القضايا التي متس واقعهم، بحيث يعدها ويقدمها الشباب أنفسهم 

ملناقشة مشاكلهم التي هم أدرى فيها من غيرهم.
٥ - تفعيل دور اجلامعات واملؤسسات غير احلكومية باإلسهام 
في التخطيط والتنفيذ والتقومي للبرامج اإلعالمية التوعوية الهادفة 

سياسيا، واجتماعيا، وثقافيا.
٦ - التركيز على مفاهيم املواطنة واالنتماء والهوية واحلقوق 

والواجبات.
٧ - تعزيز وسائل اإلعالم بآليات وكوادر خبيرة بالوضع املجتمعي 

من أجل النهوض الفكري والتنموي باملجتمع.
٨ - مراقبة البرامج احمللية التي قد تسهم في تفشي قيم ومظاهر 
ســلبية لدى الشــباب وخاصة في ما يتعلق بالعنف والتعصب 
األعمى، واستبدالها بنشر قيم إيجابية وتعزيز ثقافة احترام اآلخر 

واالستفادة من جتارب اآلخرين.
السؤال الذي يطرح نفسه، أين إعالمنا احلكومي واخلاص من هذا؟!

بعد تتبعي للحوارات الدينية اإلسالمية - املسيحية، مبا طرحته 
من أفكار وأصدرته من بيانات، في كتابي «األبعاد السياســية 
للحوار اإلسالمي املسيحي»، من السهل إدراك الهوة في املواقف 

واآلراء بني املسيحيني العرب واملسيحيني الغربيني.
فاملسيحيون العرب خالفا لنظرائهم الغربيني، الذين اتصفت 
مواقفهم بالسلبية والالمباالة، يتفقون مع الطرف اإلسالمي في 
النظرة إلى طبيعة الصراع العربي ـ اإلســرائيلي، التي تتسم 
باملواجهة املستمرة للدولة اإلسرائيلية، واعتبار الصهيونية حركة 
عنصرية عدوانية، وإدانتها بســبب احتاللها لألراضي العربية 
واعتداءاتها على الشعب الفلسطيني، والتأكيد على عروبة القدس، 
والدعوة إلى إطالق ســراح املعتقلني في السجون اإلسرائيلية، 
وحترير األراضي العربية املغتصبة من قبل إســرائيل، وتأييد 
املقاومة العسكرية لالحتالل اإلسرائيلي! وطاملا تصدر مفكرون 
مسيحيون عرب للدفاع عن فلسطني، مثل جنيب عازوري وخليل 

السكاكيني وجيمس زغبي وشبلي تلحمي وإدوارد سعيد.
وهذه املواقف اإليجابية مبا متلكه من قوة ينبغي استثمارها 
وتوظيفها ملصلحة القضية الفلسطينية، بعيدا عن روح اخلالف 
وتأجيج الصراعات بني املسلمني والطوائف الدينية األخرى، سواء 
كانوا من املسيحيني أو من اليهود املناهضني للدولة اإلسرائيلية 
وسياســاتها العدوانية والداعمني السترجاع فلسطني وحقوق 
شــعبها، مثل طائفة ناتورمي كارتا (حراس القرية) التي جاهرت 
مبواقفها في مظاهراتها في الواليات املتحدة وداخل فلســطني 

احملتلة ذاتها.
إن طبيعة الصراع متلي علينا كمســلمني أال نتمحور حول 
ذواتنا، وأن نحسن استثمار كل عناصر القوة املتنوعة واملتوافرة 
في محيطنا، مثل املســيحيني العــرب، لقد كان مؤملا في األيام 
األخيــرة ما فعله بعضهم من خلط النضــال الوطني ومعاندة 
الصهاينة وبني شــأن ديني متعلق باملصير األخروي ملن رحل 
عــن هذه الدنيا، وكان هناك طرفان على النقيض، بني متدينني 
وضعوا البعد الديني العقائدي في املقام األول، وجتاهلوا تضحيات 
وجهود املســيحيني العرب ومنهم الراحلة شيرين أبو عاقلة، 
وآخرين ركزوا على اجلانب األخير وجنحوا إلى تهميش الشريعة 

اإلسالمية والقناعات الدينية عند اآلخرين.
إن األمر أكبر من كال الطرفني، سواء العلمانية املتطرفة، أو 
أولئك املتدينني الذي لم تتسم نظرتهم بالشمول وإدراك أولويات 
املرحلة، وغفلــوا في حديثهم عن البعــد العقائدي عن انتقاد 
الصهاينة جلرائمهم املســتمرة، وإبداء احلزن على تصفيتهم 
الوحشــية لهذه الشخصية التي عملت على مدار ٢٥ عاما على 
نقل معاناة الشــعب الفلسطيني وجرائم إسرائيل بحقه، ولعل 
الشيخ محمد الددو كان من بني من تناولوا القضية بذكاء، حني 
دعا إلى استثمار احلدث لفضح الصهاينة وجترميهم عامليا، مع 

توضيح هادئ ملسألة الترحم وما يتصل بها من عقيدة.
وعلى املستوى الشخصي، فإن لدينا الكثير من املعارف من 
غير املســلمني، ممن نتعامل معهم بود، وجتمعنا بهم عالقات 
الصداقة والزمالة والعمل والهم العربي املشترك، ونتأسف عليهم 
إن أصابهم مكروه، دون أن يعني ذلك احلكم على مصير اآلخر 

ما بعد املوت، إن كان من طرفنا أو من طرفهم.

ال أدري إذا كان أحد منكم الحظ هذه 
الظاهرة في شوارع الكويت أو ال، ولكن 
على ما يبدو بدأت الشوارع تتحول إلى 
لوحات إعالنات كبيرة، وبشكل سيئ 
ومن دون تنظيم أيضا، بل وفي بعض 
األحيان إعالنات مستفزة للجمهور، في 
الوقت الذي تتسابق به الدول من حولنا 
في تخضير الشوارع واالهتمام بنظام 
البلديات والتحول لالقتصاد األخضر 
والوعي البيئي، وهي احلكومات التي 
بدأت املشاريع احلضرية واإلعمار بعد 
الكويت مبراحل وربي يبارك لهم، صاروا 
يتقدمون وصرنا نتخلف عنهم مبراحل.

ما الذي حصل في شارع فحيحيل؟ 
الرابع،  الدائري  حتديدا عند مدخــل 
فجأة تظهر لك تلك اللوحات اإلعالنية 
بارتفاع عال، تشق األرض وتعلو بشكل 
متقــارب من بعضها، األعــداد مبالغ 
فيها جدا وكان من األولى اســتغالل 
التخضير  الفضاء في  تلك املساحات 
واالهتمام بالزراعات التجميلية، أيضا 
وصلة الدائري اخلامس مع طريق امللك 
فهد، نفــس اإلعالنات ونفس املنظر، 
أي مساحات فضاء يتم ملؤها ببالط 
متداخل بكثرة وإعالنات من دون اهتمام 
لزراعة االرتدادات على جانبي الطريق 
حتى الزرع القــدمي بدأ يذبل وميوت 

من اإلهمال.
ال أدري إن كانت هناك مقاييس أو 
مواصفات قياســية لوضع اإلعالنات 
في الشوارع من بلدية الكويت والتي 
على ما يبدو لم تكترث كثيرا، صارت 
شوارعنا غابة من الكونكريت وأعمدة 
احلديد وإنارة النيون من دون رقابة، 
أين البلدية أين هيئة الزراعة والثروة 
السمكية إن كانت هي اجلهة املسؤولة 
عن التحضير؟، احنا مستحملني وضع 
الشــوارع باحلفر واحلصى املتطاير 
وغرق البواليع كل شتاء، اآلن أفلسنا 
من اجلوهر واملنظر على السواء، وليت 
املســؤولني يتقبلون الشكوى، شوية 
اهتمام ربي يبارك فيكم وربي من وراء 

القصد والسالم.

فرحنا منذ ثالث سنوات بافتتاح 
صرح كبير ومشروع ضخم يربط 
وسط الكويت بشمالها ونقطة بداية 
ملستقبلها ومشــاريعها الكثيرة في 
الشمال، ورغم تعليقنا ومالحظاتنا 
في مقال سابق لعدم تزيني اجلسر 
وإبراز معامله وتخصيص طريق خاص 
ملرتادي رياضة املشــي والدراجات 
الهوائية لوجود حوادث وأحيانا وفيات، 
إال أن كثرة القرارات باإلصدار واإللغاء 
املواطنني  القت اســتياء كبيرا بني 
واملقيمني على حد ســواء والسبب 
الهوائية  الدراجات  الوحيد أصحاب 
املعنية  الدولــة  وانصيــاع أجهزة 
ومسؤوليها لهم تارة لتخصيص يوم 
لهم وتارة ساعات خاصة لهم لعدم 
وجــود حماية من إدارة املرور لهم، 
وأخيرا تلقينا قرارا كارثيا وهو تعطيل 
اجلسر ملدة ٤ ساعات يوميا ألكثر من 
١١ يومــا للتحضير لبطولة خليجية 
للدراجات الهوائية وبكل فخر تنشر 
وزارة الداخليــة هذا القرار وتعطي 

طريقا بديال للباقني؟!
هل يعقل تعطيل وزارات الدولة 
ومؤسساتها ملصلحة تدريب أصحاب 
الدراجات الهوائية؟ هل هناك دراسة 
لعــدد املوظفني املتضررين من هذا 

القرار؟
هــل يعلم املعنيــون باألمر من 
مرور وزارة الداخلية وهيئة الطرق 
ومسؤولي هذه الرياضة أن اجلسر 
يخدم موظفي محطة الصبية للكهرباء 
ونفط الكويت واملطافي وزارة الدفاع 
ووزارة الداخلية وجميعهم يعملون 
العطل  النوبات حتى فــي  بنظــام 
الرسمية، وال ننسى أصحاب مزارع 

العبدلي.
باملنطق األولوية ملن؟! 

هل يعي املسؤول عن القرار أن 
موظفي محطة الصبية فقط اكثر من 
١٠٠٠ موظــف أي باألرقام اكثر من 
مرتادي اللعبة واملنظمني واجلماهير 

واملتابعني لهذه اللعبة؟!
يبقى الســؤال األهــم: أين كان 
ميارس أصحاب هذه الهواية رياضتهم 
قبل إنشاء اجلسر؟ ملاذا هذا التعطيل 

بسببهم؟
وختاما قبــل اتخاذ القرار يجب 
الدراسة بكل زاوية من الزوايا وليس 
خلدمة فئة قليلة على حساب آالف 

املستفيدين من اجلسر.
اللهم بلغت اللهم فاشهد.

إذا شاهدت سيارة غريبة  كذلك 
واقفة ملدة طويلة في شارعكم ال تتردد 
في أخذ صورة للوحتها ال تعلم قد 
تسمع بعد كم يوم عن هروب إحدى 
اخلادمات من أحــد بيوت اجليران، 
عندها بادر إلى تسليم تلك الصورة 
جلارك قد تســاعده على حتديد من 

ساعدها وشجعها على الهروب.
كذلك أمر آخر يجب أن تنتبه له في 
حارتك وهي سيارات األجرة اجلوالة 
التي «تفتر» في الشارع لعدة مرات 
وهي خالية وعندما توقفه يدعي أنه 
ضائع ويبحث عن بيت رقم كذا. أيضا 
هذا قم بتصوير لوحة سيارته وتأكيد 
أنه «شافك» وانت تفعل ذلك سيتراجع 
عندها عن أي أمور سيئة كان ناوي 
عليها في شارعكم وسينقل نشاطه 
املريب إلى شارع آخر ألنه يعرف انك 
ستربطه بأي شيء يحصل وستسلم 

رقم لوحته جلهات التحقيق.
٭ نقطة أخيرة: ٩٠٪ من اخلدم الهاربني 
يذهبــون للعمل بصفة مؤقتة لو مت 
إغالق هذا الباب بآلية قانونية محترمة 
وإيجاد خيار آخر سيتم إغالق باب 

الشر هذا لألبد.

الهامش فإنها تضييع للوقت.
ان العرفان هو املركز واملقصد اما 
التواضع فهو الهامش، كما ان العرفان هو 
البداية والتواضع هو النتيجة والعرفان 
هو البذرة والتواضع هو الثمرة، غير 
ان الناس عموما يبــدأون من االجتاه 
املعاكس فيبدأون من التواضع ويريدون 
ان يحولــوا التواضع الى عرفان، لكن 
احلقيقة هــي ان التواضع ال ميكن ان 
يزرع، وهذا ليس تواضعا بل هو غطاء 
زائف يخفي حتته عجزا مخفيا وخداعا 
محضا. كل ذلك يعتبر ظلمة وجهال ال 
ينبغي ان يقمع او ان يختفي بل يجب 
ان يزال فإن زهور التواضع الصناعية 
ال يجب ان تلصق لتخفي انعدام الزهور 
احلقيقية بل يجب ان تزال وتتلف ألنه 

حينئذ فقط يتحقق التواضع.
ان العرفان ينيــر ويضيء احلياة 
والروح وفي ســطوع العرفان يختفي 
اجلهل والوهم وتنتهي الكراهية والفتنة.

أســعد اجلميع ويجب القيام مببادرة 
جديدة تتفق مع متطلبات الرعاية الصحية 
وفقا ملؤشرات صحة كبار السن والتي 
ســيتم حتديدها بعد املسح الصحي 

الوطني اجلديد إن مت تنفيذه.
 إنني أدعو إلى االستفادة من بحوث 
ومبادرات الفائزين بجائزة منظمة الصحة 
العاملية للبحوث في مجالي صحة كبار 
السن وتعزيز الصحة لنتمكن من إعداد 
برنامج متكامل ضمن استراتيجية وطنية 
تتوافق مع املستجدات العاملية وحقوق 
كبار الســن في التمتع بالصحة وفقا 
للهدف الثالث من األهداف العاملية السبعة 
عشر للتنمية املســتدامة والتي كانت 
الكويت في مقدمة الدول التي صادقت 
عليها منذ قمــة األمم املتحدة للتنمية 
املســتدامة في سبتمبر ٢٠١٥. وأمتنى 
أن نرى مالمح واضحة لبرنامج الوفاء 
والعرفان واالمتنان لكبار السن مبا هو 
أكثر من الزيارات املنزلية ومبا يحيط 
بها من زخم إعالمي قد يوحي بأن هناك 
شيئا جديدا بينما في الواقع غير ذلك.

االجتماعي و«طولة بال» املستخدم أيضا. 
املستخدم هنا كما ذكرنا سريع ويتنقل 
باحملتويات املختلفــة، فال يتحقق من 
صحة املقــوالت أو األخبار ويتفاعل 
بســرعة وتتدحرج كرة الثلج ويصب 
الغالب غضبهم على صاحب التصريح 
حتى وان كان تصريحه مجتزأ وال ميثل 
الواقع. كما أن املســتخدم ال يستطيع 
الرجوع للمقابلة كاملة ألن احلســاب 
اإلخباري أصال ال ميتلكها وفي النهاية 
يصبح استفزاز املستخدمني هدفا لهذه 
احلسابات التي تزيد من تفاعل املتابعني، 

وبالتالي جذب اإلعالنات التجارية.
على املستخدمني اليوم االنتباه لهذا 
األمر والتروي قبل االنفعال والسعي 
نحو التحقق مما ينشر، كما أن على 
احلســابات اإلخبارية أن تكون أكثر 
احترافية وتبتعد عن إثارة البلبلة من 
أجل زيادة املتابعني، وأن يكونوا أكثر 
احترافية بدال من تدويل ما يســتفز 
الشارع ألن الناس مو ناقصة، فهناك 
حسابات إخبارية محترفة استطاعت 
كســب املتابعني من دون اللجوء إلى 

هذه األساليب.

طيب شنو احلل؟
احلل برأيي هو زرع كل واجهات 
بيوتنا بكاميرات تكشف الشارع كله 
وركز على حاويات القمامة التي تذهب 
لها اخلادمة أحيانا ٣ مرات باليوم بحكم 
كمية القمامة الهائلة التي تخرج من 
بيوتنا. الهدف معرفة ما يجري في 
شــوارعنا التي تتحول بعد الثامنة 
والنصف صباحا إلى خالية من أصحاب 
البيــوت بحكم ذهابهم لدواماتهم أو 
أنهم في نوم عميق، فال ترى فيها غير 
اخلدم والسواق وعمال نظافة البلدية 
ويضاف لهم عمال توصيل املطاعم.

رئيسي يجب االلتزام به وهو املقصد 
األصلي، اما األمور األخرى فإنك اذا ما 
ركزت اجلهد على ما هو أساســي فإن 
هذه األمور األخرى ستتكفل بنفسها، 
وما من سبب يدعو ألن تشغل نفسك 
باالعتناء بها بشــكل منفصل، اذ هي 
ليست سوى جتليات للمقصد ومتدد 
للمركز، ولذا فإن اجلهود املبذولة في 

للبروتوكوالت  الزيارات وفقا  برنامج 
والسياســات العلمية، ومــا هو عدد 
املمرضــات واملمرضني املتخصصني 
أيضا وما هو دور ومسؤوليات اإلدارات 
األخرى بوزارة الصحة إلى جانب إدارة 
الرعاية الصحية األولية؟ إننا نحتاج إلى 
برنامج وطني شامل متعدد التخصصات 
لرعاية كبار السن ومبا يستحقون من 
رعاية وعدم االكتفاء بالزيارات املنزلية 
فقط، ولكن خبر زيارة كبار السن املنزلية 

احلســابات منها احملترف ومنها غير 
احملترف وتنشــر األخبار واملقوالت 
والتغريدات. ومستخدم وسائل التواصل 
االجتماعي يعتبر قارئا ســريعا، يقرأ 
ســطرا واحدا وملواضيع متنوعة من 
أخبار محلية إلى طرح سيارة جديدة إلى 
مشاهير يستعرضون سفرهم. احلسابات 
اإلخبارية استوعبت هذا األمر واستغلت 
حالة التشاؤم العامة وبدأت بإعادة نشر 
تغريدة أو جزء من تصريح عبر حساباتها 
على طريقة «ال تقربوا الصالة» ويكون 
قصيرا جدا كي يالئم وسائل التواصل 

قصص يشــيب لها الولدان، خاصة 
من أصحاب البيوت التي بها كاميرات 
أمامية تكشف ما يجري في الشارع 

أمامها.
قصص عــن محادثات طويلة 
وعميقة بــني اخلادمة التي ذهبت 
لترمي القمامة مع عامل التوصيل 
وعن تبادل أرقام وعن تسليم كروت، 
وفي حادثة غريبة إحدى اخلادمات 
رجعت البيت مرة أخرى وأحضرت 
كيساً به شيء سلمته لعامل التوصيل 
أنها  البيت أخيرا  اكتشف صاحب 

دجاجة كاملة من الثالجة.

حياتك قبل ان يسدل الستار.
انه من الضروري ان نعرف البداية 
والنهاية ان مــن يتقدم دون ان يتبني 
السبب والنتيجة يرتكب األخطاء والسير 
وحده ال يكفي، فال أحد يصل إلى هدفه 
مبجرد السير فقط فإن اجتاه املسيرة 
الروحية البد أيضا ان يكون صائبا، ان 
في السير والسلوك الروحي امر واحد 

عام ٢٠١٦ عن املؤشرات الصحية لكبار 
السن يجب أن يكون البداية املنطقية، 
فضال عن إجراء املسح الصحي الوطني 
لكبار السن وهو مشروع لم ير النور 
حتى اآلن ألسباب يصعب فهمها بالرغم 
من اســتعداد مؤسسة الكويت للتقدم 

العلمي لتقدمي الدعم والرعاية. 
وهناك ســؤال مطــروح وهو عن 
عدد األطباء ومساعديهم املتخصصني 
في صحة كبار السن الذين سيتولون 

تلقي اخلبر فأصبحت األخبار أصغر 
الشاشة وأصبحت  لتناسب  باحملتوى 
أيضا ســريعة النشر بعكس الصحف 
الورقيــة التي تتطلــب حتريرا أطول 
للطباعة، ما نستنتج  واستغراق وقت 
أن القارئ على الشاشــة ليس نفسه 

قارئ الصحيفة الورقية.
اليوم مع انتشار وسائل التواصل 
االجتماعي واســتخدام الكويتيني لها، 
انتشرت احلســابات اإلخبارية بشكل 
كبير، بعد أن كانت األخبار محصورة 
على عدد محــدود من اجلرائد. وهذه 

من باب الفائدة لكم أعزائي القراء 
وحملاولة مكافحة ظاهرة هروب العمالة 
املنزلية من بيوتنــا، أنقل لكم هذه 
املالحظات املريبة التي شاهدتها في 

شارعنا.
الحظت شــيئا غريبا بعد انتهاء 
عامل توصيل املطعم من تسلم نقوده 
وتسليم الوجبة أو أي شيء استهالكي 
قام بتوصيله، فهو ال يغادر مباشرة 
بل الحظت أنه يتقدم بسيارته قليال 
وغالبا لتوازي سيارته حاويات الزبالة، 
أعزكم اهللا، املوجــودة أمام املنازل، 
ويبقى هناك فترة ليســت قصيرة 
يتظاهر بأنه مشغول بأمر ما سواء 

بهاتفه أو أو أوراق يقرأها.
وهذا أمر يتنافى مع فكرة ومبدأ 
عمل التوصيل، فأغلبهم إن لم يكونوا 
كلهم يعملون بالعمولة على الطلبية، 
مبعنى «كلما زادت مشاويره لتوصيل 
الطلبات زادت عمولته ومدخوله، لذلك 
فإن تسكعه وبقاءه في الشارع بعد 
توصيل الطلب هو أمر يدعو للريبة 

والشك».
طرحــت هذا األمــر على بعض 
األصدقــاء وزمالء العمــل، فأتتني 

يقول احلكيم: احلياة خاوية وفارغة 
في داخلها غير أنها في الوقت عينه متتلك 
قدرة ال محدودة إلصدار األحلان العذبة، 
لكن األمر كله يتوقف على العازف، ألن 
احلياة صنيعة اإلنسان، فكما يريدها 
تكون، ان احلياة مجرد فرصة فقط، لكنها 
فرصة ال تتكرر، ونوع االنشودة التي 
يريد االنسان ان يغنيها هي قراره اخلاص 
وحده، وتلك هي كرامة اهللا لإلنســان 
إنه حر في ان ينشــد أغاني اجلحيم 
او ينشد أغاني الفردوس، وكل إنسان 
باستطاعته ان يبدع أحلانا مقدسة، فاألمر 
كله مجرد تدريــب قليل لألصابع، اال 
أن النتيجة ستكون عظيمة هائلة ألنها 

البهجة الالمحدودة األبدية.
ويقول أيضا: كم أمتنى ان اهمس 
في كل قلب فأحثه على شحذ همته، 
فالوقت مير سريعا وينبغي ان نتأكد 
من ان فرصتنا في احلياة املبهجة ال 
تتحقق اال بأن تنشد أمنيتك وانشودة 

انطلقــت تصريحات صحفية منذ 
أيام عن قيــام وزارة الصحة ببرنامج 
زيارات منزلية لكبار الســن من خالل 
مراكــز الرعاية الصحية األولية، حيث 
مت شرح طريقة حجز املواعيد، وتزامن 
ذلك مع قــرب احتفال منظمة الصحة 
العاملية بتسليم جائزة البحوث في مجالي 
رعاية كبار السن وتعزيز الصحة التي 
حتمل اسم أمير الكويت الراحل الشيخ 
صباح األحمد اجلابر الصباح. ويقوم 
بتسليم اجلائزة رئيس جمعية الصحة 
العاملية واملدير العام باإلضافة إلى وزير 
الصحة بالكويت في ٢٢ مايو في جنيڤ، 
والفائز بهذه اجلائزة هذا العام د. هنادي 
خميس احلمد من دولة قطر الشقيقة 
الرعاية  إلجنازاتها في مجال مبادرات 

الصحية لكبار السن.
 ومع قراءة ما صدر من تصريحات 
عن الزيارات املنزلية لكبار السن شعرت 
أن ما يجب التخطيط له وتنفيذه أكبر 
بكثير من مجرد زيارات منزلية إذ إن 
تقريرا هاما أصدرته وزارة الصحة منذ 

يقال إن القارئ لألخبار مييل إلى 
قراء األخبار احلزينة أو املتشائمة أكثر 
من األخبار املفرحة. وأؤمن بهذه املقولة 
ملراقبتي لتداول األخبار السيئة بشكل 
كبير عندما تظهر، أما األخبار اجليدة التي 
متثل إجنازات أو جناحات فتمر مرور 
الكرام وال يتم تداولها عبر هواتفنا إال 
ما ندر. وال ننكر وجود حالة عامة من 
التشاؤم متأل البلد، ولها أسباب مقنعة. 
ولكن في هذا املقال سأركز على كيفية 
تغير القارئ وتغير القنوات اإلخبارية.
القراء قبــل ظهور  عند مقارنــة 
اإلنترنت، كانوا يعتمدون على الصحف 
الورقة ويقرأون بشكل مطول أخبارا 
متعــددة، وعند قراءة مقابلة صحافية 
أو حتقيق صحافي تكون قراءة كاملة 
للموضــوع وليس جزءا مقتطعا، رغم 
اختيار اجلريدة لعبارات معينة كعنوان 

يجذب القارئ.
وعند ظهــور اإلنترنت، دخل في 
الساحة منافس جديد لألخبار وهي املواقع 
اإللكترونية التــي لم تكن متخصصة 
 MSN، Netscape، باألخبار سابقا، مثل
Yahoo وغيرها مما غيرت أيضا طريقة 

أرجوحة
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