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طالل اخلالد وأمن الكويت

من احلياة

ab _ alelyan
عبداهللا جاسم الشمري

لم يســبق لــي أن رأيت هذا العدد الواضــح من املثليني 
واملتحولني جنســيا من الرجال كما رأيتهم هذا الصيف، وال 
أخص بلدا معينا أو منطقة ما، إمنا أستطيع القول إنني في كل 
مكان زرته هذا الصيف كنت أصادفهم، منهم رجال بشوارب 
وحلى غزيرة، ومنهم من غير شكله وانضم الى قائمة املتحولني 
جنسيا، مناظر مقززة للنفس السليمة، أعاننا اهللا على حتملها، 
حركات ناعمة جدا ورقــة متناهية ورفرفة للرموش وصبغ 
األظافر بألوان زاهية حديثة مــع حركات دلع وغنج تدخلك 
في دائرة الشــك حتى انك تظن املرأة العادية والقريبة منهم 
رجال وليســت امرأة ألن تصرفاتها أثقل منهم، وال حول وال 

قوة إال باهللا العلي العظيم.
نحن نعيش زمن االنقالب في القيم واملبادئ والفكر والدين، 
زمن رفع يافطة احلرية التامة، وفي الواقع هو زمن الضياع، 
أنا ال أحتدث عمن ولدوا بهوية جنســية مختلفة، وهذا أمر 
يحدده األطباء، إمنا عمن يعانون من االضطراب أو االنسياق 
منذ طفولتهم لعوالم ليسوا منها لسبب أو آلخر، تزايد أعداد 
املتحولني وجرأتهم هو مؤشر واقعي على أن األمر فرض بأن 
يكون عاديا وال يستهجنه املجتمع، ولكنه في نفس الوقت يدق 
ناقوس اخلطر، فاألمر ليس بهذه السهولة فهو يعني انخفاضا 
في عدد الرجال في العالم في مقابل ارتفاع في عدد النســاء، 
وكأن عدد النساء في العالم بحاجة الى ضخ أنواع جديدة، عدا 
األمراض التي ستصاحب هذا االنحراف وانخفاض عدد املواليد 

والعديد من املشاكل التي ستعيشها املجتمعات.
سحبتني الذاكرة لبعض أحداث رواية من اخليال العلمي 
لكاتب وهو دكتور عظام مصري اجلنسية يروي فيها قصة 
تعرض العالم النفجار نــووي كبير يقتل الكثير من الرجال 
والبقية القليلة تصاب بالعقم ما عدا رجال واحدا فقط كان في 
غيبوبة كاملة ليصحو على ما حدث، وكيف أن العالم يصبح 
حتت قيادة نســائية تقاتل ملنع فناء العالم، يبدع الكاتب في 
وصف األوضاع في العالم من أجل البقاء وصراع النســوة 

للوصول لهذا الرجل، وآالم الرجل النفسية ملا يحدث له.
ال ننكر أن تيار االنحرافات في جميع صورها وأشكالها 
قوي ومدعوم من دول ومؤسسات، أداتها اإلعالم عبر برامج 
وأفالم ومسلسالت وغيرها مهدت الطريق لتقبل هذه األفكار 
وتزيينها وباألخص لدى فئة األطفال والشباب، وهذا يضاعف 

مسؤولية الوالدين في حماية عقول األبناء.
التربية في هذا الزمن جهاد بكل معنى الكلمة، وخصوصا 
لدى املتمســكني بالدين واحلريصني على الصحة النفســية 
واالجتماعية لألبناء مع احلفاظ على هويتهم التي ولدوا بها، إن 
النمو السليم لألبناء ال يقتصر على النظافة اخلارجية واملالبس 
اجلميلة من املاركات العاملية وال باملدارس املتميزة وال بإغداق 
املال والدالل، إمنا بالتقرب من األبناء ومشاركتهم الفكر الذي 
يغزو عقولهم ويحاصرهم باحلديث الدائم معهم مع التوجيه 

املستمر وغير املباشر وبحسب عمر األبناء.
عقول األبناء في هذا الزمن مشتتة مع كثرة التغيرات وتداخل 
املفاهيم وطوق النجاة األول يتمركز في وعي الوالدين وبذلهما 
الوقت واجلهد مع التقبل وبصدر رحب لكل ما يدور في أذهان 
األبناء واحلرص على زرع مثل عليا في حياة األبناء وتعزيز 
مبادئ الدين اإلسالمي وتشجيعهم على ممارسة ألعاب الكرة 
والســباحة واللعب بالسيارات وغيرها من األلعاب املشهورة 
لألوالد، األبناء في هذا الزمن بحاجة ماســة للشعور بالقبول 
واحلب واألمان من والديهم مع االحتواء الدائم وتذكيرهم بأنهم 
أوالد وسيكونون رجاال في املستقبل مع الدعاء لهم باحلفظ.

املشكالت والتحديات في القطاع الطبي تتصاعد، وأصبحت 
موضوعا ساخنا للنقاش في املجتمعات. تسارع شيخوخة 
الســكان، مع حتول عبء املرض مــن األمراض املعدية إلى 
األمراض املزمنة غير السارية، مثل السكري وارتفاع ضغط 
الدم وأمراض القلب نتجت عنه زيادة الطلب والضغط على 
خدمات الرعاية الصحية، وكذلك أزمة كورونا كشفت حجم 
هذه التحديات. إن فهم التحديات والنهج إلدارة وتقدمي خدمات 
الرعاية الصحية أمر ضروري الستبدال الطريقة التقليدية 

إلدارة القطاع الطبي.
نعم قبل عالج املريض يجب معاجلة نظام الرعاية الصحية 
املريض. تســتثمر الكثير من الدول مبالغ ضخمة في نظام 
الرعاية الصحية، وتقوم بالعديد من التغييرات واالستراتيجيات 
واإلصالحات والتي تبدو فعالة مــن حيث ارتفاع الصرف 
والتكلفة، إال أنها لســوء احلظ لها تأثير ضيق في حتسني 
جــودة وكفاءة اخلدمات، وإمكانيــة محدودة لعالج املرض 
املزمن املوجود داخل النظام الصحي. لذلك، ملواجهة التحديات 
املختلفة بشــكل فعال، يجب تبني منوذج جديد مع تغيير 
طريقــة إدارة النظام الصحي من خــالل تعديالت متعددة 
وجذرية في السياســة الصحية والبحوث الطبية والتعليم 

ونهج اإلدارة بشكل عام.
ال تكمن املشكلة فقط في كيفية توفير الرعاية الصحية، 
بل تكمن أيضــا في مفهوم الرعاية الصحية املقدمة. ولهذه 
األزمة املتنامية أســباب منها، أنه لدينا نظام إلدارة املرض 
والتخفيف من األعراض، وليس نظام رعاية صحية، فنحن 
نعالج املرض في مراحله األخيرة بدال من احملافظة على صحة 
املجتمع، كما أن النظام الصحي احلالي غير مستدام. احلل 
لنظام الرعاية الصحية املريض هو معاجلة األسباب احلقيقية 

للمرض، سأعرض بعض التوصيات العامة لتحقيق ذلك.
في التخطيط ووضع االستراتيجيات، يجب الوضع بعني 
االعتبار التعريف الواســع للصحة العامة ويشمل مفاهيم 
عدة مثل مساعدة ودعم املزارعني على زراعة أغذية صحية، 
تقليل التلوث املسبب لألمراض في الهواء واملاء والغذاء. كذلك 
يجب أن تركز مناهج كلية الطب على الصحة، بدال من املرض 
والتشــخيص فقط. تفعيل دور الرعاية األولية التي تعالج 
األسباب احلقيقية للمرض بدال من مجرد تخفيف األعراض 
على املدى القصير. إعطاء األولوية لتعزيز الصحة الشخصية 
والوقاية مــن األمراض وليس فقــط التركيز على األدوية 
واإلجراءات باهظة الثمن. لتحقيق ذلك ســيكون من اجليد 
تكوين جلنة لتزود املسؤولني باإلرشادات العامة واخلطوات 

العملية إلنشاء نظام رعاية صحية حقيقي ومستدام.
لقد استثمرنا موارد ضخمة في بناء املراكز واملستشفيات، 
وفي املناقصات الطبية، وفي العالج باخلارج وغيرها وهذا 
مطلوب، ولكن حان الوقت إلعادة النظر في أولوياتنا. ستؤدي 
احملاوالت واجلهود إلصالح الرعاية الصحية إلى حتســني 
تدريجي، ولكن فهم التغييرات املطلوبة قبل اإلجراءات املتخذة 
أمر البد منه. تبدأ هذه التغييرات بتغيير عقلية القادة وطريقة 
إدارة النظام، حيث يكون التركيز على جودة اخلدمات وكفاءتها 
وفعاليتها أكثر من االستثمار فقط في البنية التحتية ومرافق 

املنظمة، والسعي بتقدمي رعاية صحية متكاملة.

يتميز مجتمعنا في الكويت بالتزامه بالقيم 
اإلسالمية وبتعاليم ديننا احلنيف وبحفاظه 
على عاداتنا وتقاليدنا املوروثة والتي شكلت 
أسسا راسخة منذ بدايات تأسيس الكويت 
وقبل االستقالل، فالتعاون وإغاثة امللهوف 
ونصــرة املظلوم وصلــة الرحم واحترام 
اآلخرين كلها عوامل كانت من مزايا املجتمع 
الكويتي والكويتيني على اختالف أطيافهم.

ومع تشــكل احلكومة اجلديــدة التي 
نستبشر جميعنا اخلير بها وآمالنا كبيرة 
في أن حتقق ما يطمــح إليه الناس وتوفر 
احتياجاتهم وتلبي رغباتهم وتعيد إلى نفوسهم 
الثقة واألمل بغد أفضل لهم وألبنائهم، ولعل 
من أهم الدالئل على ذلك اجلهود الكبيرة التي 
نالحظها من نائــب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ 
طالل اخلالد الذي بدأت بصماته تظهر في 
املخالفني  األمنــي ومالحقة  العمل  تكثيف 
وحصارهم في األوكار التي يلجأون إليها، 
وكذلك في األماكن التي يترددون عليها ومهما 
كانت طبيعة تلــك املخالفات الجتثاثها من 
جذورها، فكان حضوره مع الفرق األمنية 
خالل احلملة على منطقتي جليب الشيوخ 
واملهبولة لضبط املخالفني، وكذلك توجيهاته 
ومتابعته مبالحقة كل من ميكن أن يسيء الى 
الكويت ويتجاوز قوانينها، خصوصا جتار 
ومروجي املخدرات، وكذلك عصابات االجتار 
بالبشر والعمالة السائبة ومروجي األعمال 
املنافية لآلداب والضرب بيد من حديد كل 
من تسول له نفسه املساس بوحدتنا الوطنية 
أيضا، إضافة إلى توجيهه باستخدام القانون 
وتطبيقه على اجلميــع واحترام امللتزمني 

بقوانني البالد.
نعم مستبشرون خيرا، ونسأل اهللا تعالى 
أن يوفق جميع أبناء الكويت من مسؤولني 
وعاملني في أعمالهم وأداء واجباتهم املهنية 
والوظيفية في كل املواقع وعلى مدار الوقت، 
والناس يدعون لكم باخلير لتحقيق املزيد من 
اإلجنازات، فرجال الداخلية بدءا من الوزير 
ووكيل الوزارة والوكالء املساعدين ومديري 
اإلدارات ورؤساء األقسام وجميع العاملني من 
ضباط وصف ضباط وأفراد يقومون بجهود 
كبيرة يشكرون عليها، فكلما ضبط مخالف 
أو منتهك للقانون مت تقليل نســب إمكانية 
وقوع جرمية ما ومهما كان نوعها، وبالتالي 
املساهمة في حفظ مجتمعنا ومتاسكه وردع 
كل من ميكــن أن يفكر باللجوء الى اخلطأ 
واجلرمية في أي عمل أو ممارسة خاطئة قد 
تنتج عنها جرمية أو تعريض الناس للخطر.

وعلينا جميعا كمواطنني ومقيمني على هذه 
األرض الطيبة أن نكون عونا لرجال الداخلية 
وجلميع اجلهات احلكومية املعنية في حفظ 
األمن ومنع وقوع اجلرمية قبل حدوثها من 
خالل احليطة واحلذر والوعي الكامل، وتوجيه 
األبناء والشباب نحو التصرفات الصحيحة 
واألعمال اإليجابية واالبتعاد عن كل ما فيه 
شبهة أو كل ما قد يسيء إلينا كأشخاص أو 

كوطن، وهذه مسؤولية اجلميع.
ونســأل اهللا تعالى أن يدمي على كويتنا 

احلبيبة نعمتي األمن واألمان.

إبراز الســلبيات دون اإليجابيات أو 
العكس، األمر الذي يستوجب توفير 
قدر من الوعي لدى األفراد متكنهم 
من التمييز بني ما هو سلبي وما هو 
إيجابي، خاصة فيما ميتلكه اإلعالم 
اجلديد من قوة كبيرة في عملية جذب 
األفراد وإحداث التأثير الفكري لديهم.

وقد اكتسب اإلعالم اجلديد أهميته 
على حساب اإلعالم التقليدي الذي لم 
يعد قادرا على إشباع رغبات األفراد أو 
حتقيق مبتغاهم، ما جعل من اإلعالم 
اجلديد أداة هامة لدى البعض لترويج 
الشائعات واألخبار واملعلومات الزائفة 
غير املوثوقة والتي يتم تداولها على 
أنها حقائق ومعلومات صحيحة، وكما 
ســهل لإلعالم اجلديد الوصول إلى 
األفراد واستغالل لعقول الشباب في 
مترير وعرض معلومات وأفكار خاطئة 
لهم، من خالل بث الشائعات التي تؤثر 
بصورة مباشرة عليهم وتساعد في 
بناء اجتاهات سلبية خطيرة على األمن 
الفكري لديهم. ومن هنا فإنه عندما 
يكون لإلعالم اجلديد دور ســلبي، 
فيقوم بتحقيقه خالل التالعب بالعقول 
والسيطرة عليها في ظل وجود منافسة 
شديدة بني وسائل اإلعالم للتأكد من 
صحة املعلومات أو دقتها، وهو األمر 
الذي يجعل اإلعالم اجلديد أكثر تأثيرا 
وخطورة على شبابنا، وللحديث بقية.

املواد التوعويــة من واقع املعلومات 
واملؤشــرات الوطنية عــن معدالت 
الوفيات بسبب أمراض القلب والعوامل 
ذات العالقة بها وسبل وطرق الوقاية 
منها باتباع أمنــاط احلياة الصحية 
ونظم التغذية الصحية والنشاط البدني 
املنتظم واالمتناع عن التدخني ومحاربته 
بسياسات جادة وملتزمة وفقا للتعهدات 
باالتفاقية اإلطارية حملاربة  بااللتزام 
التبغ ملنظمة الصحــة العاملية والتي 
كانت الكويت مــن أوائل الدول التي 
صادقــت عليها منــذ صدورها من 
املنظمة. وخالل تلك املناســبة لنقيم 
مبوضوعية البرامج واالستراتيجيات 
الوطنية لتحديثها وفقا للمستجدات 
العاملية وأحدث املؤشرات ألن املسؤولية 

جماعية ومشتركة.
وعودة إلى سالمة األدوية ملرضى 
القلب فإن هذا املوضوع يجب أن يكون 
أولويــة وبصفة خاصة في ضوء أن 
املرضى من كبار السن ويحتاجون إلى 
التوعية املناسبة ألعمارهم وقدراتهم 

املعرفية دون تعقيد.

املفتوح ويدعو إلى العقالنية واملنطق، 
وهذه آيات الذكــر احلكيم والتاريخ 
النبــوي يتوافق معها ضمن احلركة 

التطبيقية لها على ارض الواقع.
٭ قال عز وجل (ادع إلى سبيل ربك 
باحلكمة واملوعظة احلسنة وجادلهم 
بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم مبن 
ضل عن سبيله وهو أعلم باملهتدين) 

«النحل ١٢٥/١٦».
٭ ويقول سبحانه: (وال جتادلوا أهل 
الكتاب إال بالتي هي أحسن إال الذين 
ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل 
إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد 
ونحن له مسلمون) «العنكبوت ٤٦/٢٩»
٭ ويقول أيضا: (ومن أحســن قوالً 
ممن دعا إلى اهللا وعمل صاحلا وقال 
إنني من املسلمني وال تستوي احلسنة 
وال السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا 
الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم) 

«فصلت ٣٣/٤١-٣٤»
لذلك نقول إن اإلسالم ليس عنده 
عقدة من السؤال أو التعبير أو التفكير، 
العقدة ليســت موجودة عند  ولكن 

اإلسالم، بل في مكان آخر.

املدرســة؟ وعند املعلم في اجلامعة؟ 
وعنــد األب في أســرته؟ واألم في 
أسرتها؟ واالبن بني أقرانه؟! أين هي 
املبادئ وما هو حالها !؟ هل كل شيء 
على ما يــرام أم أن هناك حالة من 
الفوضى وحالة من التراجع للضمير؟!
أين هي املبادئ في كل املجتمع؟

 هذه التســاؤالت أيهــا اإلخوة 
األعزاء.. هي تساؤالت نطرحها على 
أنفســنا حتى نعــرف مدى صالح 
مجتمعنا الذي نعيش فيه، فإن وجدنا 
أن منسوب املبادئ في تراجع ونكوص 
فعلينا أن نعلم بأننا نعيش في مجتمع 
في غاية اخلطورة وعلينا اجتثاثه من 

هذه اخلطورة فورا.
وإن وجدنا أن منسوب املبادئ في 
تزايد واتساع فعلينا االطمئنان، وأن 
نتوجه هللا باحلمد والشكر والعرفان.

لذلك على كل واحد أن يقيس حالة 
«املبادئ» من حوله، حتى يعرف الوضع 

القائم في مجتمعه، والسالم.

اتصال ومشاركة للمحتوى واألفكار 
والتجارب، مــا فتح املجال إلمكانية 
تأثر األفراد وخاصة الشباب (الوقود 
املنتظر) الــذي يعيش واقعا إعالميا 
متغيرا ســريعا نتيجــة للتطورات 
املتسارعة بأساليب متعددة، حيث إن 
وسائل اإلعالم اجلديد تقوم بتزويد 
املتلقني بكم كبير وهائل من املعلومات 
واملعارف املختلفة في مختلف القضايا 
واملوضوعات، وهذه املعلومات قد تكون 
صحيحة وقد تكون خلدمة اجتاه معني، 
وهذا ما نبه إليه عدد من الدراسات التي 
تؤكد تأثير اإلعالم اجلديد على املجتمع 
وأفراده تأثيرا ســلبيا أو إيجابيا، إذ 
املعلومات واملعارف  أن تكون  ميكن 
املتنوعة التي يعرضها اإلعالم اجلديد 
تتعمد تقدمي صورة مشوهة تهدف إلى 

وبصفة خاصة كبار السن، وأن تكون 
مواد التوعية بســيطة وسهلة الفهم 
وال مجال في حمالت التوعية لبعض 

األساليب االستعراضية.
وأعتقد أن التوعية بسالمة األدوية 
يجب أن تكون أولوية لشركات األدوية 
ضمن حمالتها التسويقية، وخاصة أن 
في شهر سبتمبر يحل اليوم العاملي 
لصحة القلب، وهو فرصة أيضا يجب 
االستعداد لها من اآلن بتبني شعارات 
االحتاد الدولي لصحة القلب وإعداد 

التعريف واللفظ وأيضا على مستوى 
التطبيق. ولعل اجلميع يتفق على أن 
السب والشتم واإلهانة سقوط أخالقي 
وقلة أدب عامة مبا ميثل على املستوى 
القانوني جرمية جنائية وبالتالي ال متثل 
حالة إيجابية، بل حالة سلبية ليست 
مقبولة بأي دين سماوي أو منظومة 

أخالقية بشرية فطرية طبيعية.
واإلسالم كمنظومة فكرية متكاملة 
ينطلق قرآنيا باحلوار واالستماع إلى 
الرأي اآلخــر والتعايش مع الديانات 
بالسؤال  الســماوية وأيضا ينطلق 

أنهم خاضوا مع اخلائضني وقدموا 
الثوابت  الشــخصية على  املصالح 
الدينية.. وميعوا اآلراء بحسب األهواء؟ 
فما هي احلالة األعم واألشهر لهؤالء 
«املتدينني» في زمننا هذا؟! هل ثبتوا؟! 

فأين املبادئ عندهم؟
أين املبادئ؟ 

أين هي املبادئ عند الطبيب؟ عند 
التاجر؟ عند املوظف؟ عند املعلم في 

تعمل بإمكانيات ضخمة إلحداث تغيير 
في الهوية الفكرية، وتصعب التفريق 
بسهولة بني اإلعالم املوجه من جهة، 
وحق الشــعوب في احلصول على 
األخبار واملعلومات وممارسة حرية 

الرأي والتعبير من جهة أخرى.
وبرأيي الشخصي بصفتي أكادمييا 
وخبيرا في مجال اإلعالم أؤكد أن هذه 
التطورات ال ميكن في الوقت الراهن 
ألي بلد مهما كان حجمه العسكري، 
السياسي، االقتصادي أو الثقافي، أن 
يغفل الدور احملوري الذي تلعبه وسائل 
اإلعالم واالتصال داخل املجتمع أو في 
تفاعلها مع املجتمعات والدول األخرى.
وقــد ارتبــط اإلعــالم الرقمي 
بالتطورات التي حدثت في اإلنترنت 
وظهور شبكات اجتماعية ووسائل 

التنفسية املزمنة. ويجب دمج التوعية 
بسالمة األدوية ضمن برامج التوعية 
املزمنة وعوامل  بالتصدي لألمراض 
اخلطورة ذات العالقة بها وأن تشارك 
جميع اجلهات في حمالت التوعية ألن 
املسؤولية جماعية عن الصحة وسالمة 
املرضى والتصدي لألمراض املزمنة. 
ولتكن منابر التوعية مستعدة من اآلن 
وحتى حلول السابع عشر من سبتمبر 
مبواد التوعية املبنية على الدراسات 
العلمية واملوجهة إلى الفئات املختلفة 

مع حرية فــرد أو تناقضت رغبات 
أشخاص ضد بعضهم البعض؟

فمن يقول بأنها محدودة ضمن 
نطاق أفــراد، أو يقول العكس بأنها 
ممتــدة بال حــدود إذن في كل هذه 
احلاالت وغيرها من االحتماالت فإن 
ذلك يخالف ويناقض كلمة احلرية؟ 
فلذلك نقول ان هذه الكلمة «احلرية» 
تناقض نفســها بنفسها حيث يلغي 
التطبيق معني الكلمة. لذلك املعنى األدق 
هي «احلرية امللتزمة» فال يوجد شيء 
اسمه احلرية املفتوحة على مستوى 

اإلعالم.. فهل يثبت؟ وهل يبقى على 
أخالقياتــه وأخالقيات املهنة؟ أم أنه 
يقدم كل شيء ويتنازل عن كل مبدأ 
عند رؤية طرف «البيزة» وعند سماع 
املبادئ عند  صوتها!؟.. فأين هــي 

«املشهور املؤثر»؟!
أين املبادئ؟

أين هي املبادئ عند «أهل التدين»؟ 
هل حافظوا على «سمت» الدين؟! أم 

يعد اإلعالم وسيلة نقل للمعلومات 
واألخبار واألحداث ومناقشة قضايا 
املجتمع، وبعد أن أصبح العالم منفتحا 
تضاعف دور اإلعالم في حياتنا نظرا 
ملا يحدثه مــن تراكمات معرفية من 
املفاهيم والتصــورات واملعتقدات، 
وأصبحت املؤسسة اإلعالمية تشكل 
أسلوب املجتمع في التخاطب ونقل 
املعلومات واألخبار ووصف األحداث، 
خاصة بعــد أن أصبحت املجتمعات 
كبيــرة ومترامية األطــراف، حيث 
يصعب على األفراد اإلملام بالقضايا 
باهتمامهــم وتؤرقهم،  التي حتظى 
الســيما مع التطورات املتســارعة 
التي يشــهدها العصر احلديث وما 
نتج عن ذلك مــن ثورة في التفاعل 
الرقمي  والتواصل، وظهور اإلعالم 
الذي يعد اإلعالم األنسب للتواصل 
بني األفراد واملجتمعات في عصرنا 

احلديث.
وال شك أن هذه التطورات تركت 
أثرهــا على العالم أجمــع، ولم تكن 
منطقتنــا العربية مبنــأى عن ذلك، 
وقــد بدأت عملية إعــادة النظر في 
دور اإلعالم ووظائفه الســيما مع 
ما يشــهده العالم من انفتاح يجعل 
من األفراد عرضــة للتأثر والتأثير، 
وجتعل من الشعوب لقمة سهلة أمام 
ماكينات وسائل اإلعالم الدولية التي 

بعد عدة أيام وبالتحديد في السابع 
عشر من سبتمبر يحل اليوم العاملي 
لسالمة املرضى، وهو ليس مناسبة 
طبية فقط ألن عدم صون ســالمة 
املرضى يؤدي إلى فقدان األرواح، وفقد 
عائالت ملن يعولها، وقد يزيد األطفال 
اليتامى، ولألسف فإن غياب املعلومات 
عن تداعيات األخطاء ذات الصلة بسالمة 
املرضى وعــدم االهتمام بالتعلم من 
تلك األخطاء قد يزيد اإلصابات بينهم.
العام هو  اليوم لهذا  وشعار هذا 
لتداعياتها  سالمة األدوية والتصدي 
على سالمة املرضى من خالل سياسات 
واستراتيجيات مستمرة وهادفة لتوعية 
املرضى باستخدام األدوية، وأن يتحمل 
جميع الشركاء مســؤولياتهم سواء 
الشركات املنتجة لألدوية أو وزارات 
الصحة أو املبادرات املجتمعية ومراكز 
األبعاد  البحوث عن  البحوث إلجراء 
املختلفة لسالمة املرضى ذات الصلة 
باألدوية املختلفة وبصفة خاصة أدوية 
مرضى األمراض املزمنة مثل أمراض 
القلب والسكري والسرطان واألمراض 

هناك باألمس القريب من رفضوا 
وحاكموا رأي أكادميي بحت من مفكر 
فرنسي معروف اسمه روجيه غارودي 
بخصوص نقاشه العلمي حول «محرقة 
اليهود النازية» وهو نقاش من مختص 
أكادميي معروف في كتاب علمي محكم 
تاريخية غير  بالدليل يتعلق بقضية 
مقدســة وهؤالء رفضــوا اعتبارها 
«حريــة تعبير» أو حرية بحث علمي 
وهم اعتبروا تلك القضية التاريخية 

مقدسة وهي ليست كذلك؟!
وال أعرف ملاذا ال يشاهد «هؤالء» 
ما يسمونه «حرية التعبير» إال بشتم 
مقدسات املسلمني وإهانة رموزهم؟ 
وال أعرف أين هي الفائدة العلمية أو 
أين هو املنتوج احلضاري أو أين هو 

اإلبداع بالشتم والسب؟!
إن كلمة «احلرية» مصطلح هالمي 
ليس له تعريف محدد، بل إن املمارسة 
املفتوحــة ملعنى احلرية تتناقض مع 
احلرية نفسها، فهل احلرية الفردية 
ممتدة لكل املجتمع أم أنها محدودة إذا 
تناقضت مع املجتمع أو أفراد آخرين؟ 
وماذا عما إذا تناقضت حرية املجتمع 

أين املبادئ؟، سؤال نتوجه به لكل 
فرد في املجتمع، فأين هي املبادئ وما 
هو حالها حني تتعرض الختبار وحتد 

كبير في هذه احلياة؟
فهل تســتمر على املبادئ التي 
وضعتها لنفسك؟ أم انك حتيد عنها؟!

راجع نفســك، وراجــع أفكارك 
وتصرفاتك وقيم احلالة التي أنت بها.

أين املبادئ؟ 
أين هي املبادئ عند االنسان عندما 
تكون املواقف شديدة الفتنة واإلغراء! 

فهل يثبت؟ 
وهل يبقى كاجلبل شــامخا ال 
يتزعزع رغــم كل املتغيرات اجلوية 

التي تعتري محيطه الشامخ؟
أم أنه يتســاقط كأوراق الشجر 
اليابســة عند هبوب أي (عاصوف) 
بسيط من حوله!؟ فأين هي املبادئ؟!

أين املبادئ؟
أين هي املبادئ عند ذاك «املشهور» 
في عالم التواصل االجتماعي أو عالم 

رؤية

الذكورة
في خطر

  Hanan.AlRoumi@gmail.comحنان بدر الرومي

ومضات إدارية

عالج نظام الرعاية 
الصحية املريض

قبل عالج املريض
د.هشام كلندر

ألم وأمل

املسؤولية 
جماعية 

لسالمة املرضى
د.هند الشومر

وقفة

سيد اخللق 
خط أحمر

د.عادل رضا

من القلب

تساؤالت حول 
املبادئ

@HaniAlnbhanهاني عبدالرزاق القعود النبهان

أرجوحة

دور اإلعالم
في توجيه

الوعي الوطني (١)
د.مناور بيان الراجحي

موعد مع اختبار
«تكفون يا ربعي»

بيت القصيد

عبدالهادي وسام األصقة

فتــرة قصيرة تفصلنا عــن انطالق 
انتخابات مجلس األمــة ٢٠٢٢، هناك من 
يتملكه شعور باخلوف بأنه سيذهب إلى 
جلنة اختبار وليــس انتخابات، نعم، فأنا 
أرى أن االنتخابات املقبلة ستكون اختبارا 
قويا لنا ال بد أن نســتعد له بكل ما أوتينا 
من قوة، فهي اختبار ملدى إخالصنا للوطن 
وبناء «كويت جديدة»، واختبار يكشــف 
عن مدى اســتحقاقنا للعهد اجلديد، وهل 
صدقا تعلمنا من أخطاء املاضي أم أننا لم 

نتعلم الدرس.
أرى، وبكل حيادية، أن الشعب الكويتي 
طرأت عليه العديد من التغييرات من الناحية 
السياسية، فالشــعب جنح بكل براعة في 
التعبير عن رأيه إزاء مجلس األمة السابق، 
وجنح في الوقوف وجهاً لوجه أمام «عتاولة» 
السياسة، ولكن هذا األمر لن يكون مبنزلة 
صمام األمان حلسن االختيار في املجلس 

املقبل.
ومبالحظتــي ملا يحدث في الســاحة 
السياســية، وجدت بعض العقليات ممن 
يتمسكون مببدأ «تكفون يا ربعي» يحاولون 
الظهور مجددا ويشقون الطريق نحو املجلس 
اجلديد، معتمدين على عالقاتهم، ومن هنا 
أوجه مناشدة إلى «ربعه»، رجاء اختفوا من 
حياتنا فلقد كنتم أداة في يد الفساد، ولن 

ينسى لكم التاريخ ما أفسدمتوه.
٭ بيت القصيد: موعدنا في االنتخابات املقبلة 
ســيكون لقاء حقيقيا مــع ضمائرنا ومع 
أمام صناديق االنتخاب  وطنيتنا، سنقف 
ندلي بأصواتنا وكأنها شــهادة هللا وأمانة، 
فال تخونــوا األمانة، اختاروا األفضل وال 

تختاروا أرباب حزب «تكفون يا ربعي».


