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كلية الصحة العامة
«اللي ما يعرف الصقر يشويه»

ومضات إدارية

د.هشام كلندر

الكويت ملك اجلميع وليســت حكــراً على أحد، وهي ال 
تقبل القســمة وال اجلمع وال الطرح، فالكويت هي الكويت 
أّم اجلميع، أما نحــن فكلنا كويتيون همومنا واحدة وآمالنا 
واحدة وآالمنا واحدة، فنحن بال اســتثناء أبناء لهذا الوطن، 
وال ينبغي لنــا إال أن نكون كذلك، وعندما تعصف بنا رياح 
األزمات وحتدق بنا األخطار واحملن ننســى هذه اخلالفات 
التي صدعت رؤوسنا ليل نهار، ونقف صفا واحدا في وجه 

كل من يريد ضررا بنا وبوطننا.
ومع ذلك، فنحن كقول القائل «كل يغني على لياله» نسير 
عكس ما يريده منا الوطن، يعادي بعضنا بعضا ومنقسمني 
على أنفسنا وندعي حب الوطن، نتباهى باالختالف والشرذمة 
وننال من بعضنا البعض وكأننا أعداء ولسنا بأبناء وطن واحد!
إن الوطنية الزائفة كاذبة خاطئة مكشوفة الرأس، ال تدوم 
ألنــه ال يصح إال الصحيح، وبفيه التراب من قّدم مصلحته 
على مصلحة وطنه، وسار خلف الوهم والسراب، مثل هؤالء 
النــاس الذين يخّربون ما عّمر الوطن وصفهم اهللا تعالى لنا 
فقال عز من قائل: (حتســبهم جميعاً وقلوبهم شتى..)، لقد 
نهضت الكويت وقامت بسواعد أبنائها وانصهر اجلميع حتت 
ظلهــا، ولنا الفخر أن كثيرا من أبنــاء الكويت تركوا بصمة 
واضحة في تاريخها وكانت لهم مواقف مشــرفة تصب في 
مصلحــة الوطن، مثل د.عبدالرحمن الســميط، رحمه اهللا، 
األسوة والقدوة احلســنة، فقد أعطى صورة رائعة للكويت 
وأهلها، وقبله الشيخ عبداهللا محمد النوري، طيب اهللا ثراه، 

وغيرهما الكثير.
إن الكويت ال تريد منا أمراً صعباً، وال يكلف اهللا نفســا 
إال وســعها، ولم حتّملنا الكويت فوق طاقتنا، فكل ما تريده 
منا اإلخالص لها والعمل من أجلها، ولعمري ليس هذا األمر 
شاقا وال صعبا في حقها، وحب الوطن والوالء له ليس بلبس 
الدشداشــة والغترة والعقال وحتريك خرزات املسبحة، وال 
ميكن أن يكون باألقوال الفارغة بل باألفعال، والكويتي «سلفي 
وإخواني وشيعي وســني وحزبي وموالي ومعارض» كلهم 
أبناء الكويت، يدينون بالطاعة لوالة أمورنا، ونحن نحترم كل 
األديان والتوجهات ما لم متّس أمن الكويت الذي هو بالنسبة 
لنا خط أحمر، وحمايتها مســؤولية اجلميع، وعندما نتذكر 
أســالفنا وما قاموا به من تضحيات في سبيل الوطن نعلم 
كم كان الوطن مهماً للغاية عندهم ونتمنى لو عشنا أيامهم.

إن حب الوطن واإلخالص لــه والغيرة عليه واجب يقره 
ديننا احلنيف وتفرضه القيــم واألخالق، لقد أصبح العالم 
اليوم يشبه القرية الصغيرة فكل ما نفعله ونقوله تقع عليه 
عيون الناس في شــتى بقاع األرض، فلنعط صورة جميلة 
للكويت وأهلها، ونترك عنا التشــرذم، ولقد أخجلنا الوطن 
بكثرة عطائه وأغدق علينا النعم واخليرات فلنتسابق في إظهار 
حبه والتفاني من أجله، نحن نريد للوطن أن يكون مستقرا 
واستقرار الوطن ال يتم إال بنا، فلنسع جاهدين لتحقيق هذا 
الهدف السامي الذي يجعلنا محط إعجاب وتقدير من حولنا، 
ولنجعل من تضحيات األجداد نبراساً لنا ولنغرس في نفوس 
أبنائنــا الوطنية اخلالصة فنميل أينما مال الوطن ولنعلم أن 
رفعة الوطن ونهضته ال تكون إال بسواعد أبنائه، ودمتم ساملني.

بداية، نوجه حتية حب وتقدير واعتزاز إلى رئيس مجلس 
الوزراء باإلنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ 
طالل اخلالد ووكيل وزارة الداخلية املســاعد لشؤون األمن 
اجلنائي اللواء حامد الدواس، ومدير عام اإلدارة العامة للجمارك 
ســليمان الفهد، ومدير عام اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات 
العميد محمد قبازرد، ومدير إدارة جمارك املوانئ الشمالية 
صالح احلربي، ورجال وأبطال كل من «الداخلية» و«اجلمارك» 
على جهودهم لضبط ما يقــارب ١٨ ألف زجاجة خمر كانت 
مخبأة في ثالث حاويات وصلت إلى ميناء الشــويخ، وكان 
رجــال اجلمارك لها باملرصاد وقامــوا بضبط هذه احلاوية 
إضافة إلى حاويــة أخرى قادمة من اجلمهورية اللبنانية بها 
مليون حبة كبتاغون كانت مخبأة بطريقة احترافية، وتواصلت 
اجلهود األمنية مبالحقة مهربــي وجتار املخدرات حيث مت 
ضبط شخصني وبحوزتهما كمية كبيرة من املخدرات التي 
تقدر بأكثر من ثالثة ماليني دينار وأسلحة وذخيرة من دون 
ترخيص، وهذان الشخصان من فئة غير محددي اجلنسية.
الغريــب على مجتمعنا أنه قد ظهــرت أنواع جديدة من 
اجلرائــم تعصف بجهود رجال األمن، وهي جرائم الســطو 
املسلح في عز النهار على مؤسسات ومحالت مختلفة، حتى 
أن املــرء اآلن عندما يقف أمام ماكينة البنك ليســحب من 
رصيده يتلفت ميينا وشــماال خشــية وخوفا من التعرض 
ملثل هذه احلاالت من الســطو، لهذه الدرجة دب الرعب في 
نفوس الناس وهم يسمعون عن اجلرائم التي ترتكب فضال 
عن وجود أوكار الرذيلة، فما أن يغلق وكر حتى يفتح آخر، 
لدرجة أن «الكهرباء» لم تسلم من اللصوص، فها هم يقطعون 
أوصال الشــبكات الكهربائية مبا حتويه من نحاس ومعادن 
أخرى صارت هدفا لهجمات اللصوص يتجهون إليها نشرا 
وسحبا لألسالك، مما يتسبب في أعطال للكهرباء يوميا ضج 
منهــا كل بيت في الكويت، كما أن أغطية املناهل نالت حظها 

من الشبكات اإلجرامية!
وبعض مهربي املخدرات واخلمور يديرون أنشطتهم من 
خلف قضبان السجن، نعم لدينا على أرض الكويت أكثر من 
١٠٠ جنسية، كل واحدة حتمل ثقافات وعادات بلدها لكن ينبغي 
أال متس الكويت وال أمنها، فإن ضاع األمن ال تكون هناك تنمية 

وال استقرار، فرأس املال ال يتحرك إال في أمان واطمئنان.
كل هــذه اجلرائم على تنوعها تدل داللة واضحة على أن 
القانون موجود ولكن ال يطبق بحذافيره وشــدته، فإذا أمن 
املجرم العقاب الصارم الشــديد أساء أدبه وأخذ يتمادى في 

جرائمه. قبح اهللا الواسطة وقبح اهللا من يحتمي بها.
نناشد وزارة الداخلية أن تقوم بكشف من يتوسط للعابثني 
وإعالن أسمائهم لينالوا ما يستحقونه من احتقار للمجتمع، 
والبد من عودة الهيمنة واالحترام لرجال األمن فهذا جزء من 
فرض األمن في الشارع الكويتي، وهو خير بداية لنشر األمان 
في ربوع الكويت، والبد أن ترجع الهيبة كما كانت في السابق.

اللهم احفظ بلدي الكويت وأميرها وشعبها ومن عليها من 
املخلصني من كل شر، اللهم آمني.

«صج لي قالوا.. اللي ما يعرف الصقر 
يشويه». هذا ما يحصل في كلية الصحة 
العامة، ونحن نراقب من بعيد نطمح لهذه 
الكلية في النمو والصعود واالرتقاء واتخاذ 
خطوات تقدمية، لكن ما يحدث هو خطوات 

تراجعية! 
أمر مســتغرب، وعجيب وخاصة بعد 
خروجنا من أزمة كورونا والتي بينت الدور 
الفعــال للعاملني في قطاع الصحة العامة، 
وجعلت غير الواعي بأهمية الصحة العامة 
يدرك دور هذا التخصص املهم، بل ورأينا 
البعض يتسلق على هذا التخصص رغبة 
في جــذب األضواء جتاههم، وبدال من أن 
نرى إنشاء كليات صحة عامة وليس االكتفاء 
بواحدة، أصبح طموحنا أن نحافظ على هذه 

الكلية املنشأة حديثا، لألسف.
صحيح أمر مستغرب، بدال من التوسع 
في هذا املجال وخاصة ملا يعانيه الســوق 
احمللي من الشح للقوى العاملة من خريجي 
هذه الكلية والتي حتتاجها الكثير من وزارات 
ومؤسسات الدولة وخاصة وزارة الصحة، 

نرى التراجع والقرارات الغريبة!
أنا ال أعلم تفاصيل ودهاليز ما يحدث، 
ولكن على فرض أن الكلية غير مفعلة بشكل 
جيد أو هناك قصور، فليس العالج بتدمير 
الكلية، ولكن حل القصور املوجود. كذلك 
يجب استقطاب الكوادر احمللية، وتسهيل 
األمور أمامهم وعدم وضع العراقيل، فبالنهاية 
هذه كلية الصحة العامة التي تتبع جامعة 

الكويت احلكومية وليست ملكية خاصة.
نعم من واقع عملي في وزارة الصحة 
الكويتية أطمح بالتعاون مع هذه الكلية ملا فيه 
صالح الوطن واملواطنني لتطوير اخلدمات 
الصحية، فيحزنني أن أرى ما تعانيه هذه 
الكلية. أنا ال ألقي التهم على أحد، ولكن بال 
شــك ما يحدث ليس من مصلحة القطاع 

الصحي في الكويت.
أنا هنــا ال أتكلم فقــط ككاتب، ولكن 
كمتخصص في هذا املجال، أعي ما أقول 
وقد تبحرت في كثير من علوم هذا املجال، 
فقد درست خمســة برامج في أكثر من 
ثالث جامعات فــي اململكة املتحدة خالل 
ثماني ســنوات من عمري. ودرست مواد 
في أغلب مجاالت أقســام الصحة العامة 
من علم االجتماع، فهم ســالمة املرضى، 
حتسني سالمة املرضى، اإلدارة والسلوك 
التنظيمي، املقارنة بني املنظومات الصحية، 
إدارة التغيير، املوارد البشرية، مقدمة في 
اقتصاديات الصحة، التقييم االقتصادي في 
الرعاية الصحية، السياسات واالقتصاديات 
في برامج تقدمي الرعاية الصحية، مقدمة 

في الصحة العامة، علم األوبئة، وغيرها.
ملن كان عنده تدبر وتأمل يعي أن كلية 
الصحة العامة هــي رافد لوزارة الصحة. 
نعم وزارة الصحة وليست وزارة التطبيب 
فالصحة أهم وأعم وأشمل، فيجب االهتمام 
بكلية الصحة العامة كما نهتم بكلية الطب.
أتأمل في قادم األيام أن نسمع أخبارا 
طيبة ومشــجعة بخصوص كلية الصحة 
العامة، وخاصــة أننا نطمح للمزيد. ومن 
يريد االستزادة ملعرفة أهمية مجال الصحة 
العامة يســتطيع أن يرجع ويقرأ مقالة قد 
نشرتها سابقا بعنوان دينار وقاية خير من 

ألف دينار عالج.

القانون حلسمها وحزمها بإذن 
اهللا.

واخلالصــة بتداخل تلك 
الثقافات وتســمياتها حرية 
شخصية، مفهوم بركته ال 
املتمسكة  تدوم مبجتمعاتنا 
بأصول ضوابطها شــكال 

ومضمونا! 
واحلد من تلك االستباحات 
الهادرة، هدر أمواج احمليطات 
ورياحها ونبذ تســربها من 
أضيق األبواب تداخال غير 
محمود بــل رفضه واجب 
ومنعه مشروع دون تساهل 
الشرسة من خارج  للهجمة 
الشــرعية بنعومة  حدودنا 
كبوســها وتداخلها بأساس 
امللبس،  ثقافة وخصوصية 
طالت أعماركم، اهللا املستعان 

سبحانه.

انسيابية حركة  للتأكد من 
الطــرق في تلــك املناطق، 
أن  املعقول  ألنه من غيــر 
تغلق مداخل ومخارج بعض 
املناطق بسبب سائق مخالف 

لألنظمة والقوانني.
يجب كذلــك على أولياء 
األمور مساعدة رجال املرور، 
بالتنبيه على سائقيهم بعدم 
الوقــوف إال فــي األماكن 
املخصصــة لذلــك، وعدم 

مخالفة القانون.
مطلوب كذلك من رجال 
العقوبات  املرور تشــديد 
بحق هؤالء املخالفني وعدم 
التســاهل معهم، واملبادرة 
بتحرير مخالفــات فورية 
وحجز مركبات املتجاوزين، 
ألن الوضع الفوضوي الذي 
يتسبب فيه البعض بحاجة 
إلى احلزم واحملاسبة.. ومنا 

إلى من يهمهم األمر.

أنهم ال يستسلمون  كما 
بتلك الســهولة، بل جتدهم 
يتوقعــون أشــياء إيجابية 
الدوام، كــون اإلكثار  على 
السلبية يأتي  التوقعات  من 
لذلك فإن  بنتائج عكســية، 
الذين يتمتعون  األشخاص 
بتلك القوة الذهنية يفهمون أن 
أفكارهم ليست صحيحة دائما 
فيسعون إلى إعادة صياغتها، 
كما يرتبط نضج تفكيرهم 
أيضا مبــدى تصاحلهم مع 
ذاتهم املفكرة رغم كل ما فيها 
من عيوب أو نقائص، وكلما 
كانوا قابلني لتغيير تصوراتهم 
وآرائهم ليصبحوا أشخاصا 
سويي التفكير إال وكان أقدر 
عليهم استيعاب األمور بشكل 

صائب وفهمها بدقة.
وهذا ما يســمح ببروز 
شخصية مستقلة غير تابعة 
لغيرهــا تتفاعل مع املجتمع 
بصورة طبيعية تؤثر وتتأثر 
باآلخرين دون أن تتيح لهم 
الفرصة للســيطرة عليها، 
فاإلنسان الناضج في تفكيره 
يتفاعل بشــكل إيجابي مع 
محيطــه، فشــله، خذالنه، 
ظروفه، وفــي نفس الوقت 
ال يســمح ألحد بأن يتحكم 
في تفكيره أو أن يقوم بهذه 

العملية الذهنية في مكانه.

يحرم االعتداء السافر» فإما 
إمساك مبعروف، أو تسريح 
بإحســان! دون هزة أركان 
األسر واملجتمعات كما حصل 
لألسف من أحد األشخاص 
يرتدي بدلته الرسمية ظلما 
وعدوانا، حسبنا اهللا هو نعم 
الوكيل تكررت قبلها جرائم 
مماثله التزال أحكامها بتتابع 

املتوسطة  لطلبة املرحلتني 
والثانويــة وبالتالي نتوقع 
أن تتضاعــف االزدحامات 
الطرق وتزيد  املرورية في 
الفوضــى، لذلك يجب على 
وزارة الداخلية مشــكورة 
العامة  ممثلة فــي اإلدارة 
للمـــرور أن تقوم بتوزيع 
دورياتها على مـــــداخل 
املناطق قــــــبل دخول 
الطلبــة وعنــد خروجهم 

يجعله يعيش بتفكير ضيق 
رغم شســاعة العالم، لكونه 
سائرا في ضوء منطق قاصر 
وإدراك معتل، فبقدر سالمة 
الرؤيــة ملا هو قائم ولكل ما 
باملرء بقدر ما يكون  يحيط 

تفكيره ناضجا.
وترتبط درجة نضج فكر 
اإلنســان مبخزونه املعرفي 
التي كلما  العليــا  ومهاراته 
زادت فعاليتها إال وزاد معها 
املرء حلقيقة األمور،  إدراك 
لذلك جتد األشخاص العقالء 
واألذكيــاء واألقوياء ذهنيا 
أيضا أن العواطف ميكن أن 
تؤثر على تفكيرهم أحيانا، 
لذلك ومن أجل اتخاذ أفضل 
القرارات يحاولون هم تعويض 
عواطفهم باملنطق، ويراقبونها 
كــي ال تؤثر فــي أفكارهم 

وتصرفاتهم.

قيادة املركبات بروح القانون 
وأصوله كبيرا كان ودون ذلك 
ملنع وردع جرائم حتصل ما 
بني شرائح املجتمع وتزهق 
كرامة وأصول حزم املجتمع، 
آخرها ما يحصل بني زوجني 
حتت وضــح النهار ليحدث 
لها ما صار جتاوز األحكام 
القاهر اجلبار «مبيثاق رباني 

عاجلة وســريعة حلل هذه 
املشــكلة تعمل على ردع 
ومحاسبة هؤالء املخالفني 
من خــالل التواجد األمني 
لرجال املرور قبل انصراف 
الطلبة بساعة تقريبا لضبط 
احلركة ومنع هؤالء املخالفني 
من التسبب في عرقلة حركة 

املرور.
يوم األحد املقبل سنكون 
على موعد مع بداية الدوام 

مستوى ال ميكن الوصول إليه، 
فأنت تقوم بتخريب نفسك 
منذ البداية، فال تنجرف كثيرا 

وكن شخصا قنوعا أيضا.
لذلك، اإلنسان العاقل الذكي 
دائما ما جتده حامال ألفكار 
مؤثرة بشكل مباشر في حياته 
بصفة عامة، وعلى قراراته 
التي  التي يتخذها واألحكام 
تصدر منه بصفة خاصة، لذلك 
هو يعرف متاما كيفية التغلب 
عليها، وأن يكون الفرد ذاتا 
مفكرة ال يعني بالضرورة أنه 
ميتلك فلسفة معينة يسير 
على هداهــا، فقد ال يتوافر 
عليها إال أنه يظل بالرغم من 
ذلك قادرا على ممارسة حياته 
طبيعية والقيام بسلسلة من 
األنشطة الذهنية، كي ال تكون 
بصيرته قاصرة على رؤية 
األمــور بكليتها، األمر الذي 

الظاهرة  تتزايــد هــذه 
في مختلف األماكن ســواء 
بالتجمعات البحرية أو البرية 
الرياضية وحتى مع  ومثلها 
ممارسة رياضة املشي اليومي، 
التســوق في املجمعات  أو 
التجارية، واألهم من ذلك في 
املساجد (دور العبادة ومعقل 
قدوة األجيــال) بال تدارك 
ألساس هذه الظاهرة، كما أنها 
أثناء قيادة مركبات  تنتشر 
الرباعــي والرياضية  الدفع 
برعونة ال تراعي قانونا وال 
تفعل ضوابطه! «وردد البعض 
كلمات فيها حتد للمؤسسات 
األمنية بقولهم «دشداشــة 
وكبوس حد الدوسة ودوس»!
وللمتابــع اجلاد ألمورنا 
النظام  لتفعيل  التجديديــة 
وااللتزام واالحترام لتفعيل 

الدراسي  العام  بداية  مع 
ملرحلتي ريــاض األطفال 
واالبـــتدائيــة، تشهـــد 
الشوارع الرئيسية والطرق 
الداخلية في مختلف املناطق 
ازدحاما كبـــيرا، ما تسبب 
في عرقلــــة حركة املرور 
داخــل املناطق الســكنية 

حتديدا.
وال شك أن االزدحام الذي 
نشاهده بالقرب من املدارس 
يعد املتسبب الرئيسي فيه 
قائدو املركبات من السائقني 
الذيــن ال يعترف بعضهم 
بأنظمة ولوائح املرور التي 
متنع الوقــوف على جانب 
الشــوارع  الطريق خاصة 
الداخلية والفرعية في املناطق 

السكنية.
نعلم جيداً أنه من الصعب 
توفير دورية عند كل مدرسة، 
ولكن يجب أيضا إيجاد آلية 

جميعنا ودون اســتثناء 
خذلنــا وقاســينا ومررنا 
بظروف لن يفهمها اآلخرون 
مهما تكلمنا عنها وعبّرنا، لكن 
العاقل  وحده فقط اإلنسان 
الذكي كيفما كان مســتواه 
املهني  املعرفــي ومركــزه 
ومكانته االجتماعية يعرف 
كيــف يتأقلم ويتعامل معها 
إلــى أن يتخطاها ويبدأ من 
جديد، دون فكرة اللجوء إلى 
اآلخرين، فجميعنا نخطئ في 
بعض األحيان في اختياراتنا 
في قراراتنا في أمور حياتنا 
وينتهي بنــا األمر إلى ما ال 
يُحمد عقباه، وال مفر من ذلك، 
لكن األشخاص األذكياء العقالء 
هم من مييلــون إلى توخي 
املزيد مــن احلذر والتريث، 
باألخص بعــد تلك املواقف 
واألحــداث التي حدثت معنا 
وأثرت مــن الداخل بنا، وال 
يخشون إظهار أخطائهم بل 
ويحاولون التعلم منها، وبدال 
من تقدمي األعذار عن األخطاء 
أو الفشل أو اخلذالن، جتدهم 
يســعون ليجعلوها تقويهم 
وتدفعهم إلى املضي قدما، هذا 
بأن  أنهم مدركون  وبخالف 
الكمال غير موجود، وال حرج 
التميز،  السعي لتحقيق  في 
ولكن إذا حاولت الوصول إلى 

كلمات ال تنسى

كلنا كويتيون 
أليس كذلك؟
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