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سمعًا وطاعة

ألم وأمل

د.هند الشومر

دخلنا األلفية الثالثة قبل ٢٠ ســنة، وكلنا أمل أن نلحق بركب 
احلضــارة والتطور، ولكن الواقع لألســف بقي مقصورا على ما 
نســتورده من اخلارج، أما أن نكون مشــاركني في هذه النهضة 
الصناعية فهذا حتى اآلن ولألســف بعيد املنال، ومشكالتنا تزداد 

وتتفاقم، واحللول غائبة، وجميع الصرخات ال جتد مجيبا لها.
اليوم واقعنا الصحي مأســاوي، وحتديدا أزمة نقص األدوية 
التي تتحدث عنها الكويت كلها، إلى جانب ارتفاع أسعارها املخيف 
وتسلط شركات بعينها على االستيراد، وغياب الرؤية لتوفير األمن 

الصحي أسوة بالغذائي.
الكويت حتى اآلن عالة على الدول العربية واألجنبية في استيراد 
الدواء، وال توجد لدينا مصانع محلية احترافية ومتطورة لألدوية، 
مع غياب التقدير اجليد من قبل املستودعات الطبية حلاجة الدولة 
من األدوية الالزمة، كما أننا وضعنا أعناقنا في يد الوكيل احلصري 
احمللي في الكويت باعتباره نقطة وصل واحدة بني الشركة املنتجة 
والدولة، وال ننكر األسباب اللوجستية املتعلقة بالشحن والتوزيع 

والتخزين.
األمر ال يتوقف عند هذا، فعــدد مخالفات الصيدليات مرعب، 
حيث مت رصــد ١٢٥٦ مخالفة للصيدليــات األهلية خالل حمالت 
الوزارة التفتيشــية، و١٦٤٦ مخالفة في بعــض املراكز والعيادات 
الطبية األهلية، ومحالت املكمالت الغذائية خالل العام ٢٠٢١ لوجود 
أدوية ومواد جتميلية غير مسجلة ومواد منتهية الصالحية، وهذه 
مصيبة أخرى حتتاج من الوزارة إلى متابعة، وخصوصا في مجال 

التجميل والبشرة.
فرحنا بإطالق أول مشروع في قطاع صناعة األدوية بتمويالت 
أجنبية، وتدشني خط إلنتاج ٢٦ منتجا تنفيذا التفاقية توطني تصنيع 
هذه املنتجات، وتأملنا أن يرسي قاعدة لقطاع إنتاج األدوية بالبالد 
عبر تكثيف اجلهود جلذب االستثمارات اخلارجية لتقليص االستيراد 
واستغالل القدرات اإلنتاجية املتوافرة لهذه الصناعة املدرة للماليني، 

ولكن األمور تذهب لألسوأ.
كل هــذا ال يغير من واقع النقص احلاد في األدوية، والذي هو 
مسؤولية وزارة الصحة التي قامت بشراء كميات كبيرة من الكمامات 
والقفــازات خالل أزمة كورونا، ونســيت أن توفر األمن الدوائي 
وخصوصا لألمراض املستعصية، فالكثير من املواطنني واملقيمني 
يتنقلون بني الصيدليات وال يسمعون سوى عبارات «غير متوافر، 

خالص، مقطوع منذ فترة، هناك بديل»!
أدوية كثيرة تنقطع من السوق بال مقدمات، ما دفع الكثيرين إلى 

طلبها من اخلارج لعدم توافرها، هل يعقل هذا يا وزير الصحة؟!
أين اخلطة االســتراتيجية لضمان األمــن الصحي؟! أين دواء 
كبار الســن واملصابني بالسكري والسرطان واألمراض املزمنة، ما 

مصير هؤالء اليوم؟!
أين الرقابة مــن هيئة الغذاء والدواء على االرتفاع الفاحش في 
األســعار واختالف السعر من صيدلية ألخرى، ومن دولة ألخرى 

بفرق قد يصل إلى ١٢ دينارا للمنتج الواحد أحيانا؟!
نسمع بسرقة األدوية وتخزينها في منجرة، نسمع عن تسرب 
األدوية من الوزارة، كل هذا يشــير إلى وجود خلل إداري وعدم 
التحرك اجلاد واملسؤول إلنقاذ الوضع املتردي في واقع توافر الدواء 

الذي ال ميكن بأي حال من األحوال االستغناء عنه.
الوزارة مطالبة اليوم بتشكيل فريق إنقاذ وإنشاء مصانع لألدوية 
تابعة للحكومة ال للقطاع اخلاص، ودعم الدواء وتوفيره بأسرع وقت 

ممكن حتى ال نقع في مشكالت نحن في غنى عنها.

كلما كانت املجتمعات تعم فيها املشاعر املتوازنة، صارت غنية 
باألشخاص القيادية واملبدعني ورواد اإلصالح ومحبي السالم، 

وحني تغيب عنها حتل بها الفوضى والفساد والكوارث.
إن احلياة نعمة عظيمة وهي عطية اخلالق، ولذلك فاإلنســان 
يولد محبا للحياة، وان ثقافة التسامح فضيلة إنسانية مغروسة 
في نفوس وضمائر البشر من أجل التخلي عن املشاكل االجتماعية 
والنفسية والثقافية والدينية التي تترك آثارا مهمة في حياة األفراد 

داخل املجتمع.
لقد عاش اآلباء واألجداد في مصاحلة مع الذات من دون عقد 

فما الذي حصل ملجتمعنا؟ وملاذا أصبح البعض عدوانيا ناقما؟
من املفترض على من يعتبر نفســه من أهل الفكر والنخبة، 
أن يعمل على لم الشمل، وإصالح ذات البني ال أن يقوم بتمزيق 
وهالك املجتمع، إال إذا كانت لديه مآرب شريرة، أو إلظهار نفسه، 
أو لصنع (الترند) على مواقع التواصل االجتماعي، بكلمات حق 

يراد بها باطل كسلوك طبيعي.
ال أبالغ إن قلت إن هناك انتشارا مخيفا ملظاهر احلقد والتباغض 
والكراهية على مواقع التواصل االجتماعي، في مجتمع صغير جتمع 
بني أفراده عوامــل التجانس والوحدة ثقافيا واجتماعيا، مجتمع 
يعرف بعضه البعض، حيث «كلنا عيال قرية وكلن يعرف أخيه».
فكيــف نفهم ما أصبح عليه أبناء البلد الواحد من نزوع نحو 
االنقسام والفرقة؟ وكيف نفسر استشراء اخلطاب املتأجج بلهيب 

الضغينة؟
إعصار يعمي األعني عن احلــق والعقل واملنطق، دوامة جتر 
كرة من نار الفتنة، تتعاظم وتعيق املجتمع عن جتاوز مشــاكله 
وتعيق مسيرة الوطن نحو البناء والتطوير والتنمية املستدامة، 

وبناء مستقبل أفضل ألجياله الصاعدة. 
 مجتمع تصبح فيه حرية الكالم خالية من البغضاء والكراهية 
واحلقــد وإن اختلفنا، وإعالء صوت العقل ويصبح الفرد رقيبا 
على نفسه، وفق التزام أخالقي جتاه نفسه واملجتمع، كي تنشأ 
األجيال القادمة في مناخ سليم يضمن ملجتمعنا امتداده وسيرورته 

التاريخية.
حني تعتل الضمائر تنتشر الكراهية كالنار في الهشيم، يستغل 
املتعصبون وسائل التواصل االجتماعي لبث سمومهم، ليهددوا 
التماســك االجتماعي وينالوا من القيم املشــتركة، فالكراهية ال 
تنتعش إال إذا غيب العقل وقبر املنطق، وصفة ســحرية لتدمير 

النسيج االجتماعي.
ظاهرة احلقد منتشــرة بكل املجتمعات، لكن عندما تصبح 
الظاهرة مرضية وتشــكل خطرا متزايدا على املجتمع برمته، ال 
يســعنا هنا إال أن نتناولها بشكل صريح وانعكاساتها السلبية 

على املجتمع.
في حاجة إلى أن نعيد االتزان إلى من فقد صوابه لســبب من 
األسباب، وترسيخ قيم االحترام والتسامح والتعايش واحلق في 
االختالف، والتمسك مبا ورثناه من اآلباء واألجداد وهو الذي ينبغي 
أن نبني عليه ونطوره في ضوء املتغيرات السياســية والثقافية 
لنبعد شــبح الكراهية واحلقد والفتنة عن نســيجنا االجتماعي 
بإيقاف األصوات النشاز، والعمل على إبعاد الكلمات التي حتمل 
فــي طياتها خبثا وكراهية، فنحن ال نريــد الهدم، بل نريد بناء 
الوطن بالتآلف والتكاتف، وحرية كالم مسؤولة، ولن تتم إال عبر 
املصلحني التنويريني، وجهود وطنية راشدة تدفع نحو االستقرار. 
٭ عز الكالم: عن عبداهللا بن عمرو ے قال: «قيل يا رســول اهللا 
أي الناس أفضل؟ قال: «كل مخموم القلب، صدوق اللسان» قالوا: 
صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: «هو التقي النقي، 

ال إثم فيه وال بغي وال غل وال حسد».

تعودنا كشعب كويتي أن نلتقي مع 
والدنا وقائدنا صاحب السمو األمير 
الشيخ نواف األحمد، حفظه اهللا ورعاه، 
وسمو ولي عهده األمني الشيخ مشعل 
األحمد، حفظه اهللا، في أحاديث أخوية 
من آن آلخر عما يهم بالدنا الكويت 
وما يحافظ على الوحدة الوطنية، حيث 
إنها مركز القوة للوطن واســتقراره 
ألننا جميعا مسؤولون عن البالد وعن 
استقرارها وازدهارها حكاما وشعبا. 
إن حديث صاحب السمو وسمو 
ولي عهده األمني حفظهما اهللا، في هذه 
الفترة يدعو اجلميع إلى احليطة واحلذر 
وتعلّم الدروس املستفادة للحفاظ على 
تالحم الشعب وتأكيد الوحدة الوطنية 
وخاصة أننا في عالم مضطرب بسبب 
األحداث من حولنا والتحديات احمليطة 
بنا باإلضافة إلــى آثار أزمة كورونا 

وتداعياتها التي لم تنته بعد.
 ما يحدث اآلن من تصدع العالقة 
بني السلطتني التشريعية والتنفيذية 
وعدم التزام البعض بالقسم العظيم 
الذي أقســموه باإلضافة إلى بعض 
املمارسات التي تهدد الوحدة الوطنية 
وغياب الــدور احلكومي في املتابعة 
واحملاسبة مما أدى إلى عرقلة وتأخر 
مســيرة التنمية بسبب اإلخفاق في 
النتائج واإلجنــازات وعدم حتقيق 
تطلعات الشــعب وآماله املشــروعة 
وسخط املواطنني وعدم رضاهم مبا 
يحدث على الساحة فإنه يدعو للقلق 

والبد من إصالحه. 
وبالطبع فإن استقرار البالد وتعزيز 
مكانة الكويت الدميوقراطية وضرورة 
حتقيق طموح الشــعب أساسيات ال 
ميكن التغافل عنها ولذلك فإن القيادة 
احلكيمة دعت إلى وقفة تأمل ومصارحة 
ومراجعة للنفــس لاللتزام بالوحدة 

الوطنية وعدم املساس بها. 
وقد رأت القيادة احلكيمة اللجوء 
إلى الشــعب ليقوم بنفســه بإعادة 
تصحيح املسار السياسي عن طريق 
االحتكام إلى الدستور واستنادا إلى 
املــادة ١٠٧ بحل مجلــس األمة حال 
دســتوريا إلعطاء املجال للشــعب 
ليقول كلمته في التصحيح واختيار 
ما يراه مناسبا وسيتم إصدار مرسوم 
االنتخابات في  إلــى  احلل والدعوة 
لفتح صفحة  القادمة. وذلك  األشهر 
ومرحلة جديدة مشرقة لصالح الوطن 
القوي  واملواطنني واختيار األفضل 
األمني دون تعصب أو قبلية ألن الكويت 
لــم تكن ولن تكون ألحد دون اآلخر 
فهي للجميع. وتأمل القيادة احلكيمة 
تصحيح املسار وعدم إضاعة الفرصة 
للتصحيح حتى ال تعود األمور إلى ما 
كانت عليه قبل احلل وضرورة التعاون 
والتفاهم بني الســلطتني التشريعية 
والتنفيذية وترك اخلصومة والنزاع 
حتى ال نكون كما قال اهللا تعالى في 
كتابه الكرمي: (وأطيعوا اهللا ورسوله 
وال تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم 
واصبروا إن اهللا مع الصابرين) «سورة 

األنفال: ٤٦».
وإن حديث صاحب السمو وسمو 
ولي عهــده األمني يجســد احلكمة 
بالدميوقراطية  واحلنكة والتمســك 
واحلوار الهــادئ ليتعاون ويتكاتف 
اجلميع للحفاظ على استقرار وتقدم 
وازدهــار الكويت وحماية البالد من 
الفنت والطائفيــة واحلفاظ على أمن 

البالد في ظل القيادة احلكيمة.
واختتم سموه حديثه بالشكر هللا 
على فضله ونعمه وأن يحفظ بالدنا 
الكويت من كل شر ويوفق اجلميع 
ملا فيه خير للبالد والعباد وندعو اهللا 
أن يوفق اجلميع ملا فيه خير لبالدنا 
الكويت ونقول جميعا بصوت واحد 
سمعا وطاعة يا سمو األمير ويا سمو 

ولي العهد، ولن نخذلكم بإذن اهللا.

ال شك أن اإلسالم كفل احلريات 
الشخصية مبا يتناسب والرقي في 
إعمار أسمى احلضارات اإلنسانية، 
فالفطــرة طبيعة إنســانية متيل 
التي تعزز  لألخالقيات احلميــدة 
إشباع الغرائز دون االنصياع وراء 
الشهوات اخلارجة عن حدود الطبيعة 
البشرية، فلما يلتوي الفكر اإلنساني 
بغرض إشباع األهواء والشهوات 
ومبا يتعدى على الطبيعة البشرية 
فيطلق على السلوك حينها باالنفالت 
وليس احلريــة، فاحلرية مصطلح 
لغوي تدور حــول القيم واحلدود 
الشــرعية املبنية على االستقامة، 
وبالتالي حتقيق األمن االجتماعي 

للفرد واملجتمع.
فما يحدث على مسرح احلياة 
املعاصرة اليوم من مظاهر االنفالت 
قد أدخل املجتمع في متاهات الفساد 
بأنواعه وأشــكاله بدءا من األسرة 
وانطالقا إلى املجتمع، كما أدى إلى 
اخلروج عن الطبيعة البشرية التي 
كرمها اهللا أفضــل كرم ورفع من 
قدرها ومكانتها من بني املخلوقات.

وال شك أن العالم الغربي قد سلط 
أضواءه مبا أسفر عن تعري أبناء 
أمتنا عن القيمة األخالقية التي باتت 

سلوكيات مدعاة للفجور والفوضى، 
فال إنسانية دون التزام وانتظام، وان 
خرج أي نظام كان على وجهه اخلليقة 
عن قيمتي االلتزام والتنظيم، فقد 
عاش العالم في فوضى وخروجه عن 
دائرة احلياة ذاتها، واإلنسان جزء 
من ذلك النظــام الرباني املتكامل، 
فسياســة اخلالق ليست عشوائية 
في الصناعة اإلنسانية وإمنا أساسها 

النظام كسنام للسلوك األخالقي.
وعليه، نعيش في موجة عالية من 
الفنت، فالصالح يقاوم حتى يرجع لبر 
األمان، والطالح ينصاع وراءها حلد 
اجلحود والعصيان، وبذلك ينقسم 

االنفالت اليوم إلى نوعني:
- انفالت غرائزي.

- انفالت ديني.
فاالنفــالت الغرائزي يعني ما 

يتخطى حــدود الغريزة الطبيعية 
(الفطــرة)، فعندما تعلو الشــهوة 
الغريزة تعلو األصوات بالدفاع عن 
احلقوق مدعاة الفوضى السلوكية 
حتى تتناسب مع األهواء والذي يكفل 
حريــة البهائم، يقول اهللا عز وجل 
في كتابه: (أم حتســب أن أكثرهم 
يســمعون أو يعقلــون إن هم إال 
كاألنعــام بل هم أضل ســبيال) ـ 
سورة الفرقان (آية: ٤٤)، فالهجوم 
القوي والتنمر ضد املبادئ األخالقية 
جندها متأل ساحات برامج التواصل 
أمثلة االنفالت  االجتماعي، ومــن 
الغرائزي: موضة تعري األجســاد 
والبيوت بأشكالها - الدعوة لالنفتاح 
الديانات األخرى -  الواســع على 
الدعوة إلى إباحة الرياضات املؤثرة 
على النفس والعقيدة - الدعوة إلى 

إباحة املســكرات - الدعوة للدفاع 
والتبرير للسلوكيات املثلية - الدعوة 
إلى االختالط الواسع النطاق والذي 
يكفل االستسهال في تكوين أصدقاء 
من اجلنس اآلخر - استسهال الربا 

- استسهال الرشوة.
أما االنفالت الديني وهو مظهر 
من مظاهر العصــور اجلاهلة في 
ضرب القيم األخالقية واستسهال 
التربوية  الســلوكيات  الكثير من 
والتفاعلية واملعامالت االقتصادية 
وغيرها، فلألسف اليوم أكثر أعداء 
الديــن هم أبناؤه، حيــث املظاهر 
السلوكية السلبية واملدعاة في ضرب 
الدين منها: ضرب احلجاب - ضرب 
أصحاب اللحى - إماتة الصالة بشكل 
فاحش بني أفراد املجتمع املسلم - 
اخلوض بطقوس الديانات الكافرة.
فأي حريات يدعــو إليها أبناء 
املسلمني اليوم الذين تلوثت أفكارهم 
بالقيم الغربية، فديننا اإلسالمي كفل 
لنا احلريات الســامية، وحمانا من 
االنفالت السلوكي الذي كان مييز 
العصور اجلاهلية الغابرة، فاالنفالت 
مدعاة اجلهل والفوضى، والفوضى 
تقود الضطراب األمن االجتماعي 

للفرد واملجتمع.

همسة

نقص حاد في األدوية..
مسؤولية من؟!

عبداهللا سعود السبيعي

عز الكالم

حرية الكالم
بني الهدم والبناء

 Nesaim.alewan@gmail.com
Nesaimallewan  :عبير مباركتويتر

للسطور عنوان

دعوة لالنفالت
حتت شعار احلريات

@LinesTitleشيخة العصفور

قدميا قال الشاعر كلمات تغنى 
بها الناس فصارت نشيدا وطنيا 
يعبر عن التفاف كل الناس حول 
القيادة احلكيمــة، عندما صدح 
صوت يردد هذه األبيات التي تعود 
لنا من جديــد اليوم لنقولها بكل 
كبرياء وفخر واعتزاز كما قلناها 

قبل ستني عاما: نعم.
نقول يا أبوفيصل رعاكم اهللا، 
ونؤكد على ذلــك متضامنني مع 
الكلمة الصادقــة والوفية بلغتها 
الســهلة واملفهومــة والواضحة 
والتي كانت شفافة نابعة من القلب 
إلى قلوب أهل الكويت بعفويتها 
الرائــع وبحكمة  ومضمونهــا 
وحصافة سمو ولي العهد العضيد 
والسند الوفي حفظه اهللا،،، نقول 
نعم.. «يد الشعب في يدك الطاهرة 
أمير.. وهذا  تبايع ليس ســواك 

الوطن سيشهد بيعتنا أجمعني»!
لقد كنا على العهد والوعد في 
أحلك الظروف من عهد صباح األول 

جاء حل مجلس األمة الكويتي 
٢٠٢٠ يــوم األربعــاء املوافــق 
ألقى صاحب  ٢٠٢٢/٦/٢٢، حيث 
السمو األمير الشيخ نواف األحمد 
خطابا أناب ســمو ولــي العهد 
الشيخ مشعل األحمد، حفظهما 
اهللا، في إلقائه، وكان من أبرز ما 
جاء فيه قرار بحل مجلس األمة 
انتخابات  ٢٠٢٠ والتعهد بإجراء 
عامة وفق اإلجراءات الدستورية 
تأتي اخلطوة  والقانونيــة، وإذ 
األميرية السامية رؤية قاطعة حلل 
التجاذبات والصراعات السياسية 
املتفاقمة والتي عطلت التنمية في 
البالد منذ قيام مجلس أمة ٢٠٢٠.

وجاء احلل نظرا لالعتصامات 
التي قام بها بعض نواب مجلس 
األمــة الكويتي فــي بيت األمة 
وعلى سوابق تعطيل في الفصل 

والنزال على ذلك مستمرين بالبيعة 
واملبايعة طاملا اســتمرت الكويت 
شامخة بقيادتها الرشيدة واحلكيمة 
يقودهــا العقــالء وبتوجيهاتهم 
املقدام  املساندة للشــعب األبي 
محافظني على البيعة شعبا وقيادة 
متكاتفني عازمني على وحدة الصف 
والكلمة نصون اســتقالل رايتنا 
وكرامتنا ودستورنا ودميوقراطيتنا 
لتبقى كلمة العهد والشرف بيدك 

التشريعي السابق واحلالي، مما 
أنذر باستحالة التعاون السياسي 
التشــريعية  الســلطتني  بــني 
والتنفيذية، والســمع والطاعة 

للقيادة السياسية السامية.
لقد جاء احلل ملصلحة البالد 
والعباد، وبدوري أشكر صاحب 

الشجاع  الطاهرة وبيد عضيدك 
والصريح الــذي آمن بقدرة هذا 
الشعب األبي املخلص، ستبقى يدنا 
بيدك الطاهرة والتبايع سواك أميرا، 

حفظك اهللا ورعاك!
سنحفظ يدنا بيد عضيدك الذي 
قال بكل شفافية وحكمة وثبات انه 
ســيلجأ لشعبه الذي ائتمنه على 
ليقول  الطاهرة  الكويت وأرضها 
كلمة الفصل باالنتخابات النيابية 

السمو األمير الشيخ نواف األحمد 
الشيخ  وسمو ولي عهده األمني 
مشعل األحمد على توحيد الصف 
السياسي  العمل  الوطني وإعادة 
إلى خط قاطرته الصحيحة وفق 
العالقة بني  الذي وطد  الدستور 
احلاكم واحملكــوم في هذا البلد 

القادمة دومنــا حتيز لفئوية وال 
لقبلية وال طائفية، ألنه يدرك معدن 

رجاله األوفياء بالعهد!
لذلك علينــا الوفاء اليوم في 
تنفيــذ وصية ســمو ولي العهد 
الشيخ مشعل األحمد في صيانة 
الوطن والدستور والدميوقراطية 
األمة وقاعة  واحملافظة على بيت 
عبداهللا الســالم منبع االستقرار 
واالســتمرار على الوعد والعهد! 
وأن نحفــظ األمانــة باإلخالص 
الوفيــة واحلكيمة  القيادة  لهذه 
والعقالنية التي سارت على منهج 
املصارحة واملكاشفة منذ اكثر من 
أربعمائة عام ولتستمر املسيرة 
واهللا يحفظكم ويحفظ الكويت من 
الشعب  كل مكروه، وستبقى يد 
في يــدك الطاهرة حتى يرث اهللا 
األرض ومن عليها أجمعني، ودمتم 
ودامت الكويت مســتقرة عامرة 
بقيادتها وشعبها، واهللا من وراء 

القصد،،،!!

الصغير حجما الكبير فعال وعطاء.
إن هــذا املجلــس املنحل لم 
يصل إلى جزء بسيط في أدائه من 
حتقيق تطلعات الشعب التي على 
أثرها توجهت اجلماهير الكويتية 
النتخابهم في ٢٠٢٠، بل خيبت 
فيهــم الظنون، ومن هذا احلدث 
أدعو الكويتيني إلى اختيار النواب 
األكفاء إلدارة العملية التشريعية 
وكذلك تشكيل حكومة قادرة على 
دفع التنمية املستدامة في البالد.
وحتى ال ينســى الكويتيون 
التي  الدميوقراطية  الرؤية  عظم 
تتمتع بها القيادة الســامية عبر 
تاريــخ الدميوقراطية الكويتية، 
يعتبر حل هذا املجلس هو احلل 
نافذ،  أميري  التاسع مبرســوم 
وأقول للقيادة السامية.. أثلجتم 

صدورنا.

مساحة للوقت

«احلل»..
في يد الشعب!

طارق إدريس

سلطنة حرف

للقيادة السامية.. 
أثلجتم صدورنا

gstmb١٢٣@hotmail.comطارق بورسلي

اإلجــازة املرضيــة أو (أيام 
مرضيــة مدفوعة األجــر)، هي 
إجازة من العمل ميكن للموظفني 
استخدامها خالل فترة املرض مؤقتا 
للبقاء في املنزل ومعاجلة صحتهم، 
وحتقيق احتياجات السالمة دون 
فقدان األجر وهي حق من حقوق 
املوظف، وبهذا اخلصوص خاطب 
ديوان اخلدمة املدنية مؤخرا وزارة 
الصحة بعد أن طلبت منه الوزارة 
إفادتها بالرأي القانوني حول إطالق 
خدمة إنشاء اإلجازة املرضية بدون 
استشارة طبية، بحيث يستطيع 
املوظف احلصــول على اإلجازة 
من خالل املنصــة دون مراجعة 

املركز الصحي.
ونحــن إذ نثمن جهود زمالئنا 
اإلداريني فــي وزارة الصحة بهذا 
اخلصــوص، وهم للحق واحلقيقة 
يبذلون ما يختص بهم وظيفيا بشأن 
تنظيم تلك املسألة لتخفيف العبء 
والضغط على النظام الصحي والطاقم 

املكتبية وتركها للمتخصصني بهذا 
املجــال، وهنا هي النقطــة الغائبة 
عنا في بلدنا، حيــث يجب تفعيل 
العائلة محليا ومتكينه  دور طبيب 
مــن أداء دوره االكلينيكي املهني 
الوظيفي مــع املرضى، ألنه ركيزة 
النظام الصحي وحلقة الوصل بني 
املريض وبقية التخصصات الطبية، 
وهو مجال متشعب وواسع، ولكنه 
غائب عن التفعيل واحلركة في خط 
التطبيق مع وجود كوادر متميزة من 
زمالئنا األطباء والطبيبات الكويتيني 

والكويتيات بهذا التخصص املهم.
إذن بتفعيــل الــدور الغائــب 
لتخصص طــب العائلة فإن محور 
الفقري احلركي  العمل والعمــود 
التطبيقي ســيتحرك في االجتاه 
السليم ليس فقط مبا يختص بتنظيم 
مســألة اإلجازات املرضية، بل في 
مواقــع وظيفية فنية طبية اخرى، 
وهنا توجــد الفائدة واملنفعة بعيدا 

عن أقالم املكاتب وأوراق اإلدارة.

الطبي، علينــا القول بأن اإلجازات 
املرضية حالة ليســت محلية فقط، 
بل موجودة في مختلف دول العالم، 
وأنا من خالل جتربتي في بريطانيا 
أثناء تدريبي املهني الحظت عدة نقاط 
مهمة، منهــا انه هناك طبيب عائلة 
خاص باملرضيات يتولى املسألة لفترة 
معينة، ثم يتم تدويره بزميل آخر، 
وأيضا يتم تقدمي مرضيات «تلفونية» 
إذا صــح التعبير، وإذا تطلب األمر 

فإنه يتم استدعاء املريض للعيادة في 
وقت محدد معلوم لتفادي التزاحم 
في العيادات ومراكز الرعاية األولية.

أهمية ما يجري في بريطانيا أنه 
باإلمكان تطبيقه عندنا، حيث إن هناك 
اقتباسا كبيرا موجودا لدينا من النظام 
الصحي البريطاني، حيث الدور املهم 
واحليوي هناك هو لتخصص طب 
العائلة، إذ يتم اعتبارهم ركيزة العمل 
اإلدارة واألمور  إبعادهم عــن  مع 

وقفة

«طبية»
من غير طبيب؟!

د.عادل رضا


