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عني الرضا هي العني التي ال ترى خطأ من حتب مهما 
فعــل ألنها عني محبة، أما عني الســخط فهي العني غير 
الراضية والساخطة، فمن ال حتب مهما فعل ال ترض عنه 
فال نعم وال نعمة عني، فال وسط عند هذه العني الساخطة 
وال وســطية، بل إنها ال تقر أساسا بقول: «خير األمور 
الوسط» وال تعترف به، علما أن أهل الوسطية هم عقالء 
القوم ذوو البصيــرة النافذة والفكر الثاقب، والغلو في 
حب الشــيء يصم ويعمي، وغالبا ال يأتي باخلير، ومن 
اخلطأ مبكان أن تغض النظر عمن حتب، وكأنه لم يخطئ 
حتــى ولو كان هذا اخلطأ كبيــرا، فذنبه عندك مغفور، 
وعلى الضد من ذلك إذا أخطأ من ال حتب اعتبرته خطأ 
فادحا، وملته لوما شــديدا حتى وإن كان خطأه صغيرا، 
وهذا ما ال يجوز شــرعا وإنسانية، ومع ذلك فهذا األمر 
لألسف واقع في كل املجتمعات وخاصة عند بعض اآلباء 
واألمهات بدافع احلب الشــديد، فتجد األب يفضل أحد 
أبنائه على البقية ألنه قريب إلى قلبه فال يحاســبه على 
أخطائه، أما بقية األبناء فعلى العكس من ذلك يحاسبهم 
على كل شاردة وواردة، ويؤنبهم تأنيبا شديدا مما يولد 
الكراهية بني األبناء، فتكون األسرة برمتها مضطربة، وقد 
قال املولى عز وجل: (إن اهللا يأمر بالعدل واإلحسان وإيتاء 
ذي القربى وينهى عن الفحشــاء واملنكر والبغي يعظكم 
لعلكم تتذكرونـ  النحل: ٩٠)، وقد قال عبداهللا بن معاوية 

بن عبداهللا بن جعفر على نفس السياق:
وعــني الرضا عن كل عيــب كليلة

ولكن عني الســخط تبدي املساويا
فيجب أن ننتبه لهذا األمر املهم جدا، فال يجرفنا تيار 
العاطفة إلى التفرقة وال ننجر وراء أهوائنا، وأن نتحرى 
العدل واملساواة، ومن لم يتعلم هذا املبدأ الرباني فليتعلمه 
ويضعه في حسبانه، ثم إن هناك أمرا مهما أيضا، وهو 
أال نفنت باألشــخاص ونردد ما يقولونه بال روية وتأٍن 
وتفكير، حتى وإن كان هؤالء األشخاص على خطأ، وال 
نقول بأشخاص ما ليس فيهم وما لم يقولوه ألننا نكرههم، 
ولنراِع ضمائرنا، فالغلو في احملبة والغلو في البغض أمر 

مرفوض جملة وتفصيال حتى في ديننا اإلسالم.
وقد قيل: من احلب ما يعميك عن طريق الرشد ويصمك 
عن استماع احلق، وإن املرء إذا غلب احلب على قلبه ولم 
يكــن له رادع من دين أو عقل حاد عن العدل وعمي عن 
الرشــد، ولعل إبداء الرأي حسب الهوى هو ما نراه هذه 
األيام فيبني املرء موقفه علــى العاطفة، وما هكذا تدار 

األمور، وال هكذا يتعامل الناس، ودمتم ساملني.

يلعب اإلعالم دورا مهما في 
التأثير على احلياة االجتماعية، 
فهو ذو أهمية كبرى في تكوين 
األفكار ومنبر للتوعية واإلرشاد، 
والوسيط الذي يلعب أثناء األزمات 
من خالل تقدمي معلومات وشرح 
أهمية ومغــزى األحداث وبناء 
الوفاق االجتماعــي وتخفيف 

التوتر والقلق.
كما يهــدف اإلعــالم أثناء 
إلى إيضــاح ما يجب  األزمات 
على املواطن عمله وما يفترض 
إدارة األزمة،  أثناء  تفاديه  عليه 
حتــى ال يصبح املواطن بجهله 
باملعلومة الصحيحة مصدر إزعاج 
للسلطة بدال من أن يكون عامال 
مساعدا في مواجهة األزمة، فمن 
هنا يبرز دور اإلعالم وأهميته 
في دعم ومساندة األمن وفرق 
االستجابة في مواجهة األزمات 

وعناصر الضغط اخلارجي.
الذي  املجتمع  الكاتب:  نظرة 
أكثر قوة  الوعي يكــون  ميلك 
التحديات  وصالبة في مواجهة 
وقراءة األحداث، ويرجع هذا إلى 
فن التواصل اإلعالمي للجمهور 
لتعزيــز روح االنتماء الوطني، 
البرامج  ويتمثل فــي تقــدمي 
التي تدور  التوعوية اجلاذبــة 
الوطنية  الهوية  باحلديث حول 
من تالحم ووالء واعتزاز وانتماء 
لألرض ومبشاركة جميع شرائح 
املجتمع، فإن حتقق ذلك فقد ملكنا 
قوة «الردع واملنع» ضد منصات 
التضليل (الشبكات العنكبوتية) 
املستعمر اجلديد لألوطان، التي 
تستهدف أمننا الوطني.. ودمتم 

ودام الوطن.

يوفيه حقــه فيجب تنمية وغرس 
حب الوطن في نفوس أبنائه ليكونوا 
القوة التي حتميه من أي عدوان في 
املستقبل. ويجب تعليم أبنائنا حب 
الوطن والسيادة الوطنية، وال يكون 
ذلك مقتصرا على املناهج الدراسية، 
بل يكون بتعديد النعم التي أنعمها اهللا 
علينا وعلى وطننا ومعرفة األحداث 
التي حتدث في الوطن من آن آلخر، 
وشراء األعالم وتعليقها واحملافظة 
عليها وتشجيعهم على املشاركة في 
مؤسسات املجتمع املدني واملشاركة 

في األعمال التطوعية.
إن حمايــة الوطن مســؤولية 
اجلميع وكل منا يجب أن يبذل الغالي 
والنفيس من أجل الوطن وحريته، 
والوطنية هي النسيج املتكامل من 
املبادئ التي يجب التمسك بها وأداء 
احلقوق والواجبــات جتاه الوطن 
والوالء والطاعة ألولياء األمور ليكون 
الوطن في املقدمة دائما ويبقى بأمن 
واستقرار دائمني.. حفظ اهللا وطننا 
في ظل قيادته احلكيمة من كل سوء.

على مسمى».
إضاءتنا اليوم تسلط كلماتها على 
آخر سمة من سمات اسم «إسعاد» 
مع العلم أن اإلعالمية أ.إسعاد يونس 
حتمل جميع صفات اسمها، «ربي 
يتمم عليها تلــك النعم»، ولكن ما 
تقوم به األستاذة إسعاد يونس في 
اآلونة األخيرة من إعالنات توعوية 
ومناشدة لعمل اخلير وغيرها من 
دعايات خيرية تستهدف مساعدة 
الناس بجانب عملهــا الوطني من 
خالل اإلعالن إلظهار اجلانب املشرق 
واإليجابي جلمهورية مصر العربية 
أمام العالــم.. بالفعل «اســم على 

مسمى».
اإلعالم والسياسة  ٭ مســك اخلتام: 
وجهان لعملة واحدة وتلك سمة من 
سمات اســم إسعاد.. أمتنى لبعض 
أ.إسعاد  اإلعالميني أن يحذوا حذو 

يونس.

ثالثا، تستند  الطبية.  املمارســات 
معايير التعويض إلى تفســيرات 
اخلبــراء لألدبيات العلمية، املبنية 
األدلة والبراهني، وتسترشد  على 
قرارات التعويض بالقرارات املسبقة. 
رابعا، يتم حتويل هذه املعرفة إلى 
جانب السوابق إلى وسائل مساعدة 
على اتخاذ القرارات التي تســمح 
بتعويضات سريعة ألنواع معينة من 
اإلصابات. خامسا، تساعد اإلرشادات 
املسبقة على اتخاذ قرارات بشأن 
مقدار األضرار االقتصادية وغير 
االقتصادية التي يجب دفعها، والعمل 

على جتنبها مستقبال.
يجب أن يكون هناك دعم رسمي 
لتسليط الضوء على نقاط الضعف 
في القطاع الصحي، من أجل إصالح 
الطبية اخلاطئة،  املمارسات  بعض 
واحلد من انتشارها، وخاصة مع 
إنشاء جهاز جديد مستقل يسمى 
الطبية» وهو  جهاز «املســؤولية 
اعتبارية  ذو شــخصية قانونية 
وقد تكــون احملاكم الصحية أحد 
األدوات العالجيــة. فهل ســنرى 
احملاكم الصحية على غرار محاكم 
التحكيم الرياضية؟ أم ســيظل ما 
كتبناه باملقالة حبرا على ورق وال 

يؤخذ بجدية؟

أن يكون  القادمة، وكذلك  ألجيالنا 
املوضوع مدرجا في املناهج الدراسية 
ليتعلمه األبناء منذ الصغر وينمو 

معهم ذلك الشعور الوطني.
وأما عن يوم الثاني من أغسطس، 
فهو ذكرى أليمة، قاســية وباهظة 
التكاليف بقدر ما كان يحوي الدروس 
الكثيرة التي يجب أن يتعلم منها 
اجلميع، سواء دوليا أو إقليميا أو 
محليا. إن الوطن هو أغلى ما ميلكه 
اإلنسان ومهما بذل من أجله فلن 

ومن صفات هذه الفتاة أنها تهتم 
بإسعاد اآلخرين وتتميز هذه الفتاة 
برقة قلبهــا وصفاء نيتها.. وأيضا 
من صفات من حتمل هذا االســم 
أيضا أنها على الدوم متد يد العون 
إلى اجلميع بدون كلل أو ملل... ذلك 
هو معنى إسعاد وتلك هي اإلعالمية 
القديرة األستاذة إسعاد يونس «اسم 

الوقت نفســه  الطبية. ولكن في 
يجب احلذر من أن تكون احملاكم 
الصحية، منحازة للجهات الطبية، 
واحلرص على أال تزيد من العملية 

البيروقراطية.
باعتقادي احملاكم الصحية، لديها 
على األقل خمس ميزات أساسية. 
أوال، يتم اتخاذ قرارات التعويض عن 
األخطاء الطبية، خارج نظام احملاكم 
العادية، من قبــل قضاة مدربني 
تدريبا خاصا وخبراء مســتقلني، 
مما يساعد على حتقيق العدالة واحلد 
ثانيا، تستند  الطبية.  من األخطاء 
قرارات التعويض إلى معايير أوسع 
وأكثر تخصصية، حيث إن اإلصابة 
لم تكن لتحدث إذا مت اتباع أفضل 

فقاد نفسه للخزي والعار، وبقيت 
الكويت حرة أبيّة بأبنائها وقياداتها 

وأصدقائها من جميع دول العالم.
السيادة الوطنية ليست شعارات، 
ولكنها ســلوك وتصرفات جتاه 
الوطن دون ابتــزاز أو مزايدات، 
بالــروح والنفس  التضحية  فهي 
وكل مــا ميلكه اإلنســان وكتابة 
أسماء الشــهداء بدمائهم الطاهرة 
على تــراب الوطن. ويجب تعزيز 
مفهوم السيادة الوطنية وحب الوطن 

مرحة حتب الفرح والســرور.. 
شجاعة وميكن االعتماد عليها في 
األمور الصعبة.. تتميز من حتمل ذلك 
االسم بأنها تفكر وتتمعن بشكل جيد 
قبل أخذ أي قرار خاص بها.. «إسعاد» 
حتب تقدمي يد العون واملســاعدة 
لآلخرين كما أنها تتميز بطموحها 
فتسعي وراء أحالمها حتى حتققها.

تتميز باستخدام محكمني مدربني 
تدريبــا خاصا ومناســبا لطبيعة 
القضايا الصحية، وخبراء مستقلني 
عن أي تأثيرات خارجية، يقدرون 
األضرار املادية واملعنوية، الناجتة 
من األنظمة الصحية. توجد حاليا 
أنظمة تعويضــات إدارية، ناجحة 
في كل مــن نيوزيلنــدا والدول 
االســكندنافية، وكذلك دعت كلية 
هارفارد للصحة العامة إلى تطبيق 
احملاكم الصحية، على نطاق أوسع 

في الواليات األميركية. 
تشمل املزايا احملتملة للمحاكم 
الصحية، خفض التكاليف اإلدارية، 
وحتسني الوصول إلى التعويضات 
للمرضى املتضررين من األخطاء 

في الثاني من أغسطس عام ١٩٩٠ 
قبل الغزو العراقي مباشرة، كانت 
طالئع اجليش الكويتي تقف على 
احلدود مدافعة عن السيادة الوطنية 
قبل تدخل قوات التحالف والدول 
الشقيقة، وقبل اإلعالن عما حدث، 
ولكن جيش الوطن كان في املقدمة 
منــذ البداية وضرب أروع األمثلة 
وحمى الشرعية من خالل تيسير 
الشرعية،  الكويتية  عمل احلكومة 
ولوال القرارات الصائبة التي اتخذها 
جيش الكويت في ذلك الوقت لكان 
الوطنية  أي حديث عن الســيادة 

والصمود بال معنى.
ال بد مــن تعليم أبنائنا وبناتنا 
السيادة الوطنية وحب الوطن وكيف 
ساهم اجلميع في حترير الكويت من 
براثن العدو. ففي ذكرى أغسطس 
من عام ١٩٩٠ يجب أال ننســى ما 
قدمه اجليش الكويتي وأبطاله من 
تضحيات، وأال ننسى يوم السيادة 
التي  الشــرعية  الوطنية وتعزيز 
حاول العدوان الغاشم أن يدمرها، 

«إسعاد» من األسماء التي تنتمي 
إلى األصــول العربية حيث إنه من 
القدمية، وهو اسم يوحي  األسماء 
بالتفــاؤل والســعادة، وإذا قمنا 
بالرجوع إلى قاموس املعاني فسنجد 
أن اسم «إســعاد» يعني: الشخص 
الذي يعرف سر الفرحة والسعادة 
والسرور، وهو الشخص الذي يفعل 
كل ما بوســعه لكي يقدم السعادة 

جلميع احمليطني به.
املهتمة  الكتب  وإذا بحثنا فــي 
الفتاة  أن  مبعاني األسماء فسنجد 
التي حتمل اسم «إسعاد» هي فتاة 
محبوبة من اجلميع، وهي من تدخل 
السعادة على قلوب اآلخرين وتنشر 
البهجة والسرور في أي مكان تتواجد 
به. وإذا أبحرنا أكثر في صفات االسم 
فسنجد الكثير من الصفات الطيبة 
واخلصال احلميدة لهذا االسم، ومن 

هذه السمات:

 هل حان الوقت الفتتاح احملاكم 
الصحية، مع وضع وإقرار القوانني 
التنظيمية، للنظر في األخطاء الطبية، 
وكل ما يتعلق بالقضايا الصحية؟

احملاكم الصحيــة، هي إحدى 
أدوات الرقابــة القانونية، لتنظيم 
اخلدمات الصحية، وحفظ حقوق 
املرضى اليومية، من األخطاء الطبية، 
املهنية والســلوكية،  واملخالفات 
والتعديات املؤسسية، املرتكبة من 
مزاولي املهنة أو أصحاب املنشآت 
الصحية، والنظر في نزاعات شركات 
التأمــني الصحــي، وحفظ األمن 
املتسلقني ومستغلي  الصحي من 
الثغرات القانونيــة، وكذلك غطاء 
ومرجع للعاملني في املؤسســات 

الطبية.
من مقترحات احملاكم الصحية، 
وجود نظام يغطي جميع مقدمي 
الرعاية الطبية، واملرضى في والية 
قضائية، ولتحقيق ذلك ستحتاج 
الدولة إلى مترير تشريعات محلية، 
إلنشــاء نظام يعمــل حتت غطاء 
القرارات القانونية، جلميع املرضى 

ومقدمي اخلدمات الصحية.
احملاكم الصحيــة، هي محاكم 
تخصصيــة، للتعامل مع القضايا 
الصحية، ودعاوى األخطاء الطبية، 

لم يعد مشــهدا مفاجئا لنــا كمراجعني في عدد من 
وزارات الدولة أن نــرى موظفني حكوميني ومراجعني 
يستغلون ساللم املؤسسات احلكومية للتدخني، والتي 
خصصــت في األصل للتنقل بني األدوار مشــيا على 

األرجل وتفادي زحام املصاعد.
هذه الساللم باتت بيئة قذرة مملوءة بآثار التدخني، 
ومكانا خانقا لبث السموم واألمراض التنفسية، ومحطة 

لهدر أوقات الدوام الرسمي املدفوع أجره.
غياب واضح من عيون هيئة البيئة، وإدارات الشؤون 
اإلدارية املســؤولة عــن إدارة املرافق احلكومية، وعن 
ضبط هؤالء املتســربني من الواجب، النافثني سمومهم 
في أماكن مغلقة، لتدميــر صحتهم وصحة كل مراجع 

وموظف يستخدم السلم للمشي والصعود والهبوط.
األمر يستلزم دق ناقوس اخلطر، ويستدعي حتمل 
املســؤولية من كل وزير ووكيل ومدير شؤون إدارية 
ومسؤول األمن واحلراسة، بل تركيب أجهزة إنذار داخل 
هذه الســاللم املغلقة التي نقصدها في األوقات العادية 
وحال حدوث طارئ ال ســمح اهللا. اليوم بدل أن تكون 
ساللم الوزارات مكانا مواتيا للمشي واستخدام األرجل، 

أصبحت بيئة طاردة وعدوة للبيئة والصحة العامة.
ال ميكن تصور أن يكون أحد املباني الوزارية الرائعة 
معماريا متأخرا بيئيا، وبعض سالمله أشبه مبداخن عفنة 

ال تشجع على املشي، فكيف نقبل بهذه املهزلة؟
أليس من األجدى منع املدخنني من استخدام املرافق 
املغلقة لنفث سمومهم؟ أال يجدر تخصيص أماكن مغلقة 
في الهواء الطلق لهم طاملا رضينا ببالئهم عافانا اهللا وإياهم 
منه؟ هل نحن مرغمون على استنشاق أدخنتهم ونقبل 
بهذا التدخني الســلبي ومبا يصيبنا من أذى وأمراض 

القلب والسرطان؟
هناك مرســوم بقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٩٥ ملكافحة 
التدخني، وقانون رقم ٤٢ لســنة ٢٠١٤ حلماية البيئة، 
وضبطيات قضائية، ولكن الظاهر أن هذه القوانني غائبة 
عندما يتخذ املوظفون الباشوات من الساللم غير املراقبة 
مكانا للتســلية وإضاعة الوقت، وعندما نطبق القانون 
سنعزز من فرص تقليل التعرض لدخان السجائر بنسبة 

كبيرة.
في ساوباولو بالبرازيل، انخفضت األزمات القلبية 
٥٫٤٪ خالل ٣ أشــهر من تطبيق قانون شــامل حلظر 
التدخــني، وانخفضت الوفيات بنســبة ١١٫٩٪ خالل ١٧ 

شهرا من تطبيق القانون. 
وفي أوروغواي، انخفضت حاالت دخول املستشفى 
لإلصابة بأزمة قلبية بنسبة ٢٢٪ بعد عامني من تطبيق 

قانون حظر التدخني القومي الشامل.
أقسام الشــؤون اإلدارية مســؤوليتهم أن يتابعوا 
ويراقبوا، ويخصصوا ميزانية لتركيب كاميرات املراقبة، 
وعدم اللجوء إلى تخصيص غرف للتدخني ألنها تخالف 
قواعد منظمة الصحة العاملية بشأن مكافحة التبغ التي 
تعتمد عدم الســماح بتصميم مســاحات للتدخني في 

األماكن داخل املباني.
الوزراء الكرام، نريد داخــل مباني وزاراتكم هواء 
نقيا، ونظافة عامة وبيئة منعشة في كل املرافق املمرات 
والساللم واملداخل واملخارج، نريد منكم تشديد العقوبات 
واجلزاءات فالصحة والســالمة فــوق كل األهواء، أما 
أن يترك املوظف عمله، وينتظره املراجعون، ويســرح 
وميرح في الساللم، ينفث سمومه ليتنفسها اآلخرون، 

فهذا تصرف مرفوض ومخالف للقوانني!
في اخلتام.. حكومات الدول املتقدمة واألمم املتحضرة، 
يحترمون الوقت، يخصصون وقتا لشرب الشاي مبصطلح 
Time tea وال يسمحون بهدر األوقات في تدخني السجائر، 
مينحون للمدخنــني مكانا معينا خارج املباني، فالعمل 
لدينا نحن املسلمني عبادة، وال ضرر وال ضرار، وكل ما 
أمتناه أن نصبح قدوة لآلخرين،، ال أن يكونوا قدوة لنا.

جرة قلم

ساللم 
الوزارات.. عدوة 

للبيئة والصحة
رياض عبداهللا املال 

كلمات ال تنسى

عني الرضا
مشعل السعيد

محلك سر

اسم 
على مسمى

Nermin-alhoti@hotmail.comد.نرمني يوسف احلوطي

ومضات إدارية

احملاكم 
الصحية

د.هشام كلندر

ألم وأمل

يوم السيادة 
الوطنية

د.هند الشومر

تسفير الوافدين!

بالقلم األحمر

@AljaziAlsenafi
اجلازي طارق السنافي

انتشر مؤخرا خطاب عنصري 
جتــاه املقيمني في الكويت عبر 
التناحــر االجتماعي،  منصات 
ووصل التنمر ملراحل يرثى لها، 
املقيمني عن  املطالبة بترحيــل 
الكويت أصبح ســلوكا مخزيا 
ال ميثل شعب الكويت املتراحم 

املتعايش.
املطالبون بترحيل وتسفير 
املقيمني هم أول من يتباكى عند 
مكاتب شركات استقدام العمالة 
املنزلية ألن عاملتهم «هربت»، أو 
ألن الشركة رفعت سعر استقدام 
العامل، هم أول من يسلم أبناءهم 
لترعاهم، ألنهم  «النانــي»  بيد 
يفضلون النوم والراحة، هم أول 
من «يولول» في أول أيام رمضان 
بحثا عن عاملة تطبخ لهم، هم من 
يجلسون حتت املكيفات «رجل 
على األخرى» ويعتمدون على 
عامل احملطة حتى «يعبي» البنزين 
أو يجلب لهم غرضا أو يقدم لهم 
خدمة أو توصيل طلب أو تصليح 

وتنظيف وغيرها!
املترفون  املرفهــون  هؤالء 
املدللون، مــن «برجهم العالي» 
يحكمون، هؤالء الذين ال يعرفون 
رمبا كيف يغســلون مالبسهم 
بأنفسهم، وال تنظيف غرفهم، 
القيام مبشوار قريب  وال رمبا 
دون مســاعدة من «وافد»، لن 
يعرفوا معنــى «لقمة العيش»، 
لن يعرفوا معنى أن اإلنســان 
«يشقى» من أجل أسرته، ونحن 
الذين  املقيمــني  نتحدث عــن 
ساهموا ويساهمون في نهضة 
البالد واملجتمع وخدمة الوطن، 
ويعملون بشرف من أجل لقمة 
العيش، وال نتحدث عن املخالفني 

وأصحاب اجلرائم.
إن كنت ال ترغــب بالوافد/ 
ابدأ بنفســك، واشتغل  املقيم، 
أو شغل أبناءك وبناتك في هذه 
الوظائف الشاغرة، عامل نظافة، 
سباك، حداد، جنار، ميكانيكي، 
بناء، عامل منزلي، سائق  عامل 
ديليفري، ســائق ونش، عامل 
محطــة بنزين، مــرّب/ مربية، 
كاشير، مندوب، عامل صحي، 
بورتر في الوزارات، فني تصليح، 
حمالي، زراع، كهربائي… إلخ، ثم 
طالبوا بعدها بتسفير املقيمني، 

ولن نعترض.
٭ بالقلــم األحمــر: وبعض الداء 
ملتمس شفاه، وداء احلمق ليس 

له شفاء!


