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إلى الشيخ  طالل 
اخلالد.. أجر وعافية 

وما تشوف شر

نافذة على األمن

الفريق م. طارق حمادة

األمثال كما وصفها ابن عبد ربه في عقده الفريد، 
وشي الكالم، وجوهر اللفظ وحلي املعاني وهي أبقى 
من الشعر وأشــرف، وهذا املثل يعني خيبة الرجاء 
واألمل، مثــل الدواء الذي ال فائــدة منه في العالج، 
والعودة بخفي حنني، فكلمة ال طبنا تعني لم نتشاَف، 
وغدا مبعنى ذهب، واملعنى اإلجمالي أن احلالة على ما 

هي عليه لم تتغير.
 وفي حياتنــا اليومية متر علينا أمور كثيرة منها 
ما هو معقول ومنهــا ما هو غير معقول، أما املعقول 
فنســلم له ونرضى به، وأما الالمعقول فنرفضه وال 
نتقبله، والفرق بني األول والثاني كبير، فاملعقول أصله 
العقل فهو ما ميكن تصوره وإدراكه وفهمه واستيعابه، 
والالمعقول على العكس من ذلك فهو ما ال ميكن تصوره 
وإدراكه وفهمه، واألحداث حولنا كثيرة فيها املعقول 
والالمعقول، فمن املعقول واملناســب واملفرح موافقة 
احلكومة على زيادة سقف رواتب املتقاعدين وربات 
البيوت، وبإذن اهللا تشمل املوظفني لتحسني الظروف 
املعيشــية للناس، وخصوصا املتقاعدين وهم بالذات 
من أحتدث عنهم، ونحن مع هذه الزيادة، ومع كل ما 
يعود بالنفع على املواطن واملواطنة، مع الوفرة املالية 

للدولة، والشكر هللا أوال ثم للحكومة ومجلس األمة.
 ولكن في الوقت نفسه من غير املعقول أن يوازي 
هذه الزيادة ارتفاع جنوني في األســعار، كما حصل 
مع كل زيادة في السابق، ألنه في هذه احلالة لن تكون 
لهذه الزيادة فائدة وستشفط الزيادة جيوب املتقاعدين 
واملوظفني وربات املنازل، ورمبا شفطت معها الزيادة 
الســنوية، ويكون حال املتقاعد كقول القائل: كأنك يا 
بوزيد ما غزيت، أو ال طبنا والغدا الشر، وسنجد لسان 
حال املتقاعد خاصة يردد: ال أريد هذه الزيادة وال بارك 
اهللا بزيادة أتت على أخضر الراتب ويابسه، هو وبقية 
شرائح املجتمع، ولكي تأتي الزيادة أكلها وتكتمل فرحة 
الشعب الكويتي فعلى حكومتنا الرشيدة قبل أن تعلن 
الزيادة ضبط األسعار ضبطا محكما وبشكل سريع 
وحاسم، خاصة أننا رأينا زيادات مفتعلة وغير مقبولة 
وال معقولة في سلع كثيرة ال تساوي قيمتها احلقيقية، 
وهذا األمر منوط بحماية املستهلك في وزارة التجارة، 
وهم أهل ذلك، وعليهم مسؤولية كبيرة في هذا الصدد.

وال نريد أن نتشاءم ونقول إن أضرار زيادة الرواتب 
أكثر من نفعها، وأيضا ال نريد تبريرات وحججا واهية 
الرتفاع األســعار، فقد حفظنا الدرس، وباتت األمور 
واضحة لنا، وقد الحظنا جتاوز أسعار السلع في الفترة 
السابقة حدود املسموح واملقبول، ونحن هنا ال ننكر 
جهود احلكومة في هذا اجلانب املهم، وسعيها لضبط 
األســعار، فهي تراقب وتبذل جهدا في هذا اجلانب، 
ولكننا نريد منها أن تضاعف جهودها، برقابة شديدة 
على أسعار السلع خاصة التي تهم حياة األسرة بشكل 
يومي، وان تكثف حمالتها في األسواق، حتى نقول لها 

خالك ذم وبارك اهللا بجهودك، ودمتم ساملني.

هناك رغبة جامحة فــي الكويت لدى العموم في 
إعادة الدولة للتوهج الذي كانت عليه سابقا في مختلف 
املجاالت. وعلى مدى الســنوات املاضية اســتمرت 
احملاوالت بتبديل القيادات اإلدارية وتغيير الهيكليات 
التنظيميــة والوظيفية، ومع ذلك لم يكن هناك تقدم 
حقيقي يذكر ميكننا التماســه، وأحد أهم املعضالت 
اجلوهرية وراء هذا الفتور يكمن في عدم إدراك العديد 
من األشخاص الفاعلني في أي نظام منضوين حتت 
مظلته عن ماهية كيان النظام ككل متسق ووحدة متكاملة.
في إطار العلم احلديث، وبحسب املعهد القانوني 
لبيئة العمل والعوامل البشرية ببريطانيا في العام ٢٠١٨، 
جرى تعريف النظام على أنه: «مجموعة من األنشطة 
أو الكيانات املترابطة مثل األجهزة والبرامج واملباني 
واملساحات واملجتمعات واألشخاص، وجميعها لها هدف 
مشترك. هناك روابط بني هذه األنشطة والكيانات التي 
ميكنها تغيير كل من احلالة والتفاعالت في النظام ضمن 

مجموعة معينة من الظروف واألحداث».
تستند نظرية النظم إلى «التفكير املنظومي» وهذا 
يساعد املتخصصني في حتديد الروابط والصالت في 
مكونات الهيكل الشامل. والذي بدوره ميكن أن يؤدي 
إلى حتسني اجلودة وتقليل األخطاء. على سبيل املثال، 
قبــل دمج مجاالت األداء البشــري في نظام ما، من 
الضروري أن يكون لدينا فهم دقيق ملجموع الكيانات 
املترابطة التركيبية، بدءا من األفراد الذين يؤدون مهام 
فردية أو يستخدمون أداة (نظام صغير)، إلى األشخاص 
العاملني كجزء من فريق (نظام متوسط)، ومن خالل 

األنظمة االجتماعية والتقنية املعقدة (نظام كلي).
جميع ما سبق يجعلنا نتساءل: هل يعي كل فرد 
أوكلت له املســؤولية للقيام بوظيفة ما هي األغراض 
الوظيفية األساسية التي مت تأسيس نظام عمله لبلوغها؟ 
وما هي القيم واملقاييس احليوية الواجب عدم جتاوزها 
لتعزيز التزام أكبر باللوائح والسياسات واألداء الوظيفي 
الصحيح الكفيل بتقليل ارتكاب األخطاء البشــرية، 
وبالتالي حتديد األولويات املطلوب معاجلتها من أجل 
ضمان تقدم النظام بشــكل فعــال لتحقيق أغراضه 
الوظيفية األساسية؟ ومن ثم هل هناك معرفة باألهداف 
املهمة األخرى الضروري إمتامها في قلب النظام، مما 
يعزز فهما أقوى للمهام العامة املطلوب إجراؤها من 
خالله لتحقيق األغراض الوظيفية؟ وتباعا، هل هناك 
معرفة تامة باملكونات املادية احملورية لذلك النظام، وما 
هي العمليات ذات الصلة التي يقوم بها كل مكون لدعم 
النظام وتسهيل أدائه إلجناز األهداف وبلوغ األغراض 

الوظيفية األساسية؟
لتطوير املؤسسات، هناك أهمية قصوى للتحليل 
اإلدراكي لبيئة العمل املراد تطويرها، وعند إسناد األمر 
ألي كان في أينما موقع، فالبد أن يعزز ذلك بتحديد 
واضح ومعرفة شمولية ملكونات النظام القائم والغرض 
من وجوده، ومن ثم احلدود التي يجب عدم جتاوزها 
في إطار املرونة املقبولة لضمــان جودة العمل. كل 
ذلك يأتي في سياق من التأكيد على ضرورة التنسيق 
العالي والتواصل الفعال والتداخل املنسجم والتعاون 
البناء بني مكونات النظام. فيما عدا ذلك، ال عجب إن 
ظهرت حصيلة النتائج ألي مشــروع عبثية ودون 

املستوى املأمول.

منــذ أن تولــى النائب األول 
لرئيس مجلس الــوزراء ووزير 
الداخلية الشيخ طالل اخلالد مهام 
عمله وهو يقدم منوذجا للقيادي 
بالنهار  الليــل  امليداني مواصال 
لالرتقاء بخدمات الوزارة، فاملتابع 
يعرف جيدا وقوف الشيخ طالل 
اخلالد علــى كل كبيرة وصغيرة 
الــوزارة، ففي  في كل قطاعات 
الصباح الباكــر جتده في مكتبه 
يتابع ويســتقبل ويشرف على 
األعمال، وما إن ينتهي من ذلك حتى 
الوزارة،  يتفقد قطاعات ومراكز 
وفي املساء يشارك أبناءه وإخوانه 

املهام امليدانية.
اجلهد الكبير واملتواصل للوزير 
اخلالد تســبب في وعكة صحية 
ألزمتــه الفراش، ندعو املولى عز 
وجل أن يعافيه ويشــافيه ومين 
عليه مبوفور الصحة، أجر وعافية 

يا بو خالد.
التواصل االجتماعي  وسائل 
أحدثت ثورة كبيرة في نقل وتبادل 
املعلومات، ولكن من بني سلبياتها 
ترويج اإلشاعات واستغاللها من 
قبل جهات وأفــراد عن عمد أو 
بتوجيه بنشر شائعات ومعلومات 

مغلوطة ومحبطة.
املرحلة التي متر بها الكويت 
والتوجه احلكومي اإلصالحي الذي 
يقوده رئيس مجلس الوزراء سمو 
الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح، 
يحتاجان إلى دعم ومساندة ومن 
غير املمكن أن تقود تلك احلسابات 
حملة إلعاقة أو التشكيك في هذا 
التوجه أو لتوجيه نحو مسارات 

بعينها.
سبق أن نوهت إلى أن هناك 
شائعات تبث ألهداف بعينها، وقد 
يتم ترديدها من قبل أناس بسطاء 
عن جهل وبغير سوء نية، ولكن 
أناس  حتما من يقوم بنشــرها 
لديهم أهداف ويدركون ويعرفون 
الغايات مــن ورائها، وفي الغالب 
الشائعات  أهدافهم تكون خبيثة، 
امللفقة تشــكل خطرا  واألخبار 
كبيرا يهدد استقرار الدولة وأمن 
أجهزتها، وتخلق حالة من البلبلة 
املجتمع، وتشكل أيضا عبئا  في 
إضافيا علــى كل أجهزة الدولة، 
ومن املهم جتنب ترديد األكاذيب. 
وزارة الداخلية أدركت منذ سنوات 
خطورة هذه األدوات، فنظمت عمل 
وسائل التواصل ووضعت ضوابط 
وفرضت عقوبات على املخالفني، 
وكلفــت وزارة الداخليــة إدارة 
اجلرائم اإللكترونية بتعقب وضبط 
املتجاوزين الذين يقومون بنشر 
أكاذيب واإلساءة إلى أشخاص أو 
الكويت  جهات بعينها. حفظ اهللا 

من كل مكروه.
٭ آخر الكالم: تدشني املخيم الربيعي 
الوزارة ســنويا داللة  ملنتسبي 
القيادة  واضحة علــى اهتمــام 
العليا للوزارة بالرعاية االجتماعية 
والترفيهية ألبنائها وجتســيدا 
الدولة برجــال األمن  الهتمــام 

ورعايتهم من جميع النواحي.
اللقاءات االجتماعية الترويحية 
التي تتم بني اإلخوة الضباط في 
مثل هذه املتلقيات لها دور فاعل 
في تعزيز التفاعل والروابط بينهم، 
ونأمل إقامة مخيم مماثل لضباط 
الصف لذات األهداف وتقديرا للدور 

املهم الذي يقومون به.
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لالســتثمارات اخلارجية منت وتوسعت 
بصورة ملحوظة خالل األعوام األخيرة.

أكدت  الدولة نفسها  بيانات  وبحسب 
أن دخل االستثمارات الكويتية اخلارجية 
خالل الفترة من ٢٠٠٩-٢٠١٩ بلغ حوالي 
٥١ مليار دينار، وقفز في عام واحد وهو 

٢٠٢٠ ليصل إلى ١٤٫٧ مليار دينار.
 فأين تذهب هذه األرباح يا حكومتنا 
الرشيدة؟ أليس لألجيال احلالية احلق في 
ثروات البلد مثل األجيــال القادمة؟ ولذا 
نطالب بضخ األرباح السنوية لالستثمارات 
اخلارجية لزيادة رواتب الشعب حتى تعيش 
األسر الكويتية بال هموم ومنغصات وقلة 
ذات اليد، خاصــة أن عدد املتعثرين من 
الكويتيني في سداد القروض يزيد عن ١١

ألف مواطن، وتبلغ املرارة مداها عندما نرى 
دولتنا تنفق املليارات في اخلارج وتنسى 
شــعبها. واألخطر من كل هذا ال جند أي 
خطوات جادة من الدولة لغلق سلســلة 
الهدر، ونهــب مال الدولة حتى تضخمت 
ثروات الفئة الفاسدة ومن يدور في ركبهم. 
النهاية، نقــول إن غلق صنبور  في 
الفســاد بحد ذاته ميكن أن يقضي على 
عجز املوازنة، ويسهم في زيادة الرواتب 
هذا إذا كانت احلكومة صادقة فعال وجادة 

في محاربة الفساد.

عنه في امليزانية، أم ان هناك آلية أخرى 
سيتم احتسابها للخروج من هذا املأزق 
محددة مبدة معينة للبيع يتحمل تبعاتها 

املستفيدون؟
بــات من الضروري علــى احلكومة 
اإلسراع في معاجلة هذا التخبط، وحسم 
هذا اخلالف فــي اإليعاز لوزارات الدولة 
بااللتــزام بصرف البدل قبل نهاية العام 
احلالي دون حتديد سقف كما هو متفق 
عليه سابقا، والعمل كذلك على إيجاد آلية يتم 
من خالل توفير املبالغ املطلوبة لكل جهة، 
خصوصا أن جميع املستفيدين مت خصم 
البدل مــن أرصدتهم منذ إقرار القانون، 

ولم تتم تسوية أوضاعهم وتعويضهم.
أخيرا من غيــر املعقول أن يتم فتح 
سقف البيع ملوظفي الدولة، وفي املقابل 
يتم تخصيــص ميزانية ال تلبي احتياج 
اجلهات ومن ثم نفكر في احللول الترقيعية، 
ومنا إلى املسؤولني احسموا املوضوع قبل 
أن تكونوا في مرمى املساءلة السياسية.

وتطالبه بشد األحزمة، ونست أو تناست 
أنها تعاني من العجز املالي كل سنة وأنها 
عاجزة عن إدارة اقتصــاد الدولة، وهنا 

يصدق عليها القول املأثور
«رمتني بدائها وانسلت.. طبيب يداوي 

الناس وهو عليل»
فعلى الرغم من ارتفاع سعر النفط بلغ 
عجز امليزانية ٢٫٩٩ مليار دينار كويتي في 

السنة املالية ٢٠٢١-٢٠٢٢.
والسؤال الذي نطرحه على حكومتنا 
الرشيدة طاملا أن قيمة صندوق األجيال 
القادمة تبلغ حتى عام ٢٠٢١ نحو ٧٠٠ مليار 
دوالر فلما ال تستغل أرباحه السنوية في 
زيادة الرواتب خاصة أن األرباح السنوية 

فور إقرار امليزانية والتي أقرت في نوفمبر 
املاضي.

االتهامات  التوضيح وتبادل  بعد هذا 
في تعطيل الصرف، هناك سؤال يطرح 
نفسه: إلى ماذا استندت وزارة املالية حتى 
حتدد مبلغ ٣٠٠ مليــون للبدل الذي ال 
يســد احتياج اجلهات؟ وهل مت االتفاق 
مع الوزارات على هذا املبلغ قبل اإلعالن 

لضمان االستثمار وائتمان الصادرات أظهر 
الكويت املركز اخلامس بني دول  احتالل 
مجلس التعاون اخلليجي من حيث الدخل، 
حيث إن نصيب املواطن السنوي من الناجت 
احمللي اإلجمالي لعام ٢٠٢١ بلغ نحو ٤٤٫٦

ألف دوالر، وحتتل قطر املركز األول حيث 
يبلغ نصيب املواطن فيها من إجمالي الدخل 
١٠٠ ألف دوالر، ويأتي املواطن اإلماراتي 
في املركــز الثاني بنصيب بلغ ٧٤٫٢ ألف 
دوالر، وثالثا املواطن البحريني بنحو ٥٣٫١

ألف دوالر، ويأتي في املركز الرابع املواطن 
السعودي بنحو ٤٨٫٩ ألف دوالر.

واإلشكالية األكبر أن حكومتنا تتهم 
املواطن بالتبذير والعجز في إدارة ميزانيته 

لتوزيع البدل في ظل تخصيص مبلغ ال 
يغطي جميع املستحقني، وبدورها أوضحت 
وزارة املالية في تصريح لها أن الصرف 
املتطلبات  التي استكملت  للجهات  جاهز 
اإلجرائية مع تأكيدها على االلتزام بتعهدها 
أمام جلنة امليزانيات واحلساب اخلتامي 
ومجلس األمة بالبدء بصرف البدل النقدي 
لرصيد اإلجازات أثناء اخلدمة دون تأخير 

مؤخرا، وافقت احلكومة وأبلغت مجلس 
األمة بنيتها زيادة رواتب املتقاعدين وربات 
البيوت. وإن كنا نتفق مع هذا التوجه، ولكن 
أين زيادة رواتب الفئة العظمى من العاملني 
في قطاعات الدولة من أبناء الوطن؟ خاصة 
أن معظمهم يعيشون حتت رحمة رواتب 
متدنية ال تسمن وال تغني من جوع، فراتب 
املواطن تنتزعه أقساط شتى، ناهيك عن 
نار األسعار التي اشتعلت مع اندالع احلرب 
الروسية ـ األوكرانية في فبراير املاضي. 
فقد أظهر مؤشر قياس األسعار الصادر 
عن اإلدارة املركزية لإلحصاء أن أســعار 
«األغذية واملشروبات» ارتفع في أغسطس 
املاضي بنسبة ٦٫٨٩٪ مقارنة بالشهر ذاته 
من ٢٠٢١. فضال عن ارتفاع جميع املبيعات، 

واخلدمات األخرى بنسب مختلفة.
والســؤال لم ال يحصل املواطن على 
نصيبه الكافــي من ثروات بالده ليعيش 
حيــاة كرمية؟ خاصــة أن منظمة أوپيك 
حتدد حصة الكويــت من تصدير النفط 
وفقا لزيادة شعبها، إذن فزيادة الرواتب 
مستحقة للشعب دون منّة من احلكومة.. 
والسؤال األهم: إلى متى نظل في مؤخرة 
الدول املجاورة التي ال تبخس شــعوبها 

احلق في ثروات بالدهم؟
التقرير الصادر عن املؤسسة العربية 

مجلس اخلدمة املدنية سبق أن أصدر 
قرارا بشــأن قواعد وشروط وضوابط 
استحقاق املوظفني صرف البدل النقدي 
عن رصيــد اإلجازات الدوريــة، والتي 
استبعد منها مؤخرا شرط احلصول على 
تقريري امتياز حتى يستفيد عدد كبير من 
املوظفني من هذه اخلدمة. وقتها متنيت من 
احلكومة، وقبل إقرار امليزانية إيجاد آلية 
سريعة لعملية صرف البدل حتى ال يتكرر 
سيناريو صرف مكافأة الصفوف األمامية 
التي مازالت عالقة في أروقة وزارة املالية 
واجلهات األخرى رغم مرور أكثر من عامني 
على إقرارها للعاملني في جائحة كورونا. 
اآلن وبعد إقــرار امليزانية، وموافقة 
وزارة املاليــة على تخصيص مبلغ ٣٠٠

مليون دينار للبدل النقدي لم يعد للحكومة 
أي عذر بتأخير الصرف.

بعض الــوزارات حملت وزارة املالية 
املسؤولية في تأخر الصرف رغم إقرار 
امليزانية، وكذلك عدم وجود آلية واضحة 

مشــروع إنتاج بنزين الطائرات الناجح 
كذلك من املمكن إنشاء مشاريع ملشتقات 
النفط وهي كثيرة، دعونا نفكر في مستقبل 
األجيال القادمة ونوفر الوظائف لهم من 
خالل إجناز هذه املشاريع التنموية، في 
األربعينيات كانت الكويت هي الســباقة 
في إنشاء العديد من املشاريع الصناعية 
فدعونا نراجع تلك املشاريع التي تساعد 

على توفير الدخل مليزانية الدولة.
إننا إذ نتأمل أن يســود التفاهم بني 
املجلــس واحلكومة، نرجــو أن تترجم 
توجهات سمو ولي العهد في رفع شعار 
السلطتني  التفاهم والتعاون بني أعضاء 

لصالح الشعب.
٭ من كلمات املغفور له بإذن اهللا األمير 
الراحل الشيخ صباح األحمد، طيب اهللا 
ثراه: «حافظوا على سفينة الكويت فنحن 
جميعا نــرى العواصف التي حولها وال 
عاصم لها بعد اهللا تعالى من ذلك إال بالوالء 
واإلخالص والتفاني والشعور باملسؤولية». 

واهللا املوفق.

صحية للمناطق اجلديدة وإجناز املراكز 
التخصصية واالهتمام باملراكز الصحية 
في املناطق ألن تتوسع هذه املراكز بإنشاء 
أقسام تخصصية لتخفيف املعاناة على 
املواطنني. وحبذا لو اهتم نوابنا بإجناز 
مشاريع لفتح مدخوالت وعدم االعتماد 
على مدخوالت النفط، ونرجو أن يخصص 
املجلس جلسات خاصة لبحث املشاريع 
الدولة  الصناعية، وكما أجنزت  النفطية 

سبق أن أتيحت لها الفرصة، إال أن هذه 
الشــركات لم توفق في إجناز املشاريع 
وتسببت في تأخير العديد من املشاريع 
منها الطرق وتوسعة املطار وإجناز مشروع 
القطارات التي كثيرا ما نسمع عنها دون 
أن نرى أي أعمال للبدء في املشــروع، 
وحبذا لو تبنى املجلس مشاريع إلنشاء 
جامعات ومعاهد تخصصية ومدارس حديثة 
وهناك أيضا الدولة بحاجة إلى بناء مراكز 

أول استجواب للمجلس اجلديد كان 
للوزيرة د.أماني سليمان بو قماز والتي 
من خالل ردودها على االستجواب املقدم 
من النائب حمــدان العازمي، متكنت من 
إقناع أعضاء املجلس، ولذلك لم يتم تقدمي 
طلب طرح ثقة، وهذا بحد ذاته مؤشــر 
جيد في العالقــة والتفاهم بني املجلس 
واحلكومة، وهنا نتذكر دعوة سمو ولي 
العهد الشيخ مشعل األحمد، إلى أن يكون 
التعاون وتغليب املصلحة العامة من قبل 

مجلس األمة مع احلكومة هو األساس.
التفاهــم بني املجلس  وبالطبع فإن 
واحلكومة بداية طيبة لتعاون السلطتني من 
أجل إصدار قرارات وقوانني حتقق املصلحة 
العامة، فهناك العديد من املقترحات التي 
أعدتها احلكومة لتطوير العمل احلكومي 
لصالح الشــعب، كذلك هناك مشــاريع 
التنمية وحبذا لو طرح املجلس مشروعا 
ألن تفتح املناقصات للشركات األجنبية 
لتسهم في إجناز املشاريع وعدم التركيز 
على الشــركات واملقاوالت احمللية التي 

إن أحد أهم أسباب فشل االستراتيجيات 
هو عدم متابعة مؤشرات األداء أثناء تنفيذ 
االستراتيجية، فيظن البعض أنهم مبجرد أن 
قاموا بالتخطيط فستتحقق االستراتيجية 
بشكل تلقائي، ولكن احلقيقة أن التنفيذ 
االستراتيجي واإلدارة االستراتيجية هي 
أهم عامل يؤثر على حتقيق االستراتيجية. 
وإن إجراء املسوحات يحتاج إلى مهارات 
وكفاءات علمية، وليس باألمر السهل أو 
مجــرد جتميع أرقام ليســت لها عالقة 
بالواقع، إذ يجب حتديث هذه املسوحات كل 
خمس سنوات حتى تتوافر لدينا املؤشرات 
الصحية احلديثة التي ميكن بناء اخلطط 
والبرامج عليها مبا يتواكب مع ما يستجد 
من معلومات، وبذلك ميكن حتقيق النقلة 
النوعية فــي منظومة املعلومات الصحية 
احلديثة وحتقيق أهداف التنمية املستدامة 

بحلول عام ٢٠٣٠.

يجب إجراؤها مبعدل كل خمس سنوات. 
وفائدة املسوحات إجراء املقارنات العلمية بني 
الدول املختلفة فال يجوز الترويج اخلاطئ 
بأن الكويت بها أعلى معدالت للسمنة على 
مستوى العالم، بينما ال يوجد ما يؤيد هذا 
القول في تقارير املسوحات الصحية الدولية. 

الكويت كانت سباقة في تنفيذ توصيات 
منظمــة الصحة العامليــة واألمم املتحدة 
وفي حتديث املؤشــرات التي ميكن بناء 
السليم،  للتخطيط  االستراتيجيات عليها 
حيث إن تلك املؤشرات ال ميكن احلصول 
عليها إال من خالل املسوحات الصحية والتي 

حتتفظ معظم وزارات الصحة بصندوق 
أســود مثل صندوق الطائــرة وبه أهم 
املعلومات عن النظام الصحي والتي تستخدم 
للتاريخ ووضع وتنفيذ اخلطط والبرامج 
واالستراتيجيات ومتابعتها، وفي وزارة 
الصحة بالكويت عدة صناديق ســوداء، 
فمنها أهم تقارير املسوحات الصحية عن 
صحة األســرة عام ١٩٩٦ وتقرير املسح 
الصحي العاملي عام ٢٠١٣ وتقرير عوامل 
اخلطورة لألمــراض املزمنة غير املعدية، 
وتقارير صحة الكويت والسجل الوطني 
للسرطان وتقرير الترصد التغذوي، وجميع 
تلك املصادر تعتبر أدوات مهمة للتخطيط 
السليم بناء على مؤشرات علمية، وال بد 
من احملافظة عليها والعناية بها، فهي ليست 
سوداء، ولكن اللون األسود يعني أنه إن لم 
نتبع تلك املؤشرات فإن التخطيط سيكون 
أسود، ألنها هي أهم املصادر للتخطيط. إن 

ألم وأمل

الصندوق األسود 
للمعلومات 

الصحية
د.هند الشومر


