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رأي

ال ــذي عــرضـنــاه.إن حـيــاة اإلنـســان فــي تطور
تصاعدي دائم .والقطاعات املجتمعية ،بكل
املتصاعد،
أنواعها ،إذا لم تدرك هذا املنحى
ُّ
ّ
تـتـخــلــف ،ثــم تــأفــل .وه ُــي ال يمكنها تجن ُب
فكر قياديٍّ
السقوط الكامل إال إذا أتيح لها ُ
ّ
يتحلى بالبصيرة واالبتكار املتجدد .وكم
م ــن ش ــرك ــات ع ــام ـل ــة ان ـط ـل ـقــت ف ــي امل ــاض ــي
بشكل تصاعدي ،ثم تعرضت للركود بسبب
ٍ
َ
أفل ْ
ْ
ست
لبثت أن
فقدان الرؤيا واالبتكار ،وما
تدريجيًا ،وزالت.
ّ
َ َ
مثل على ذلك ما حدث لشركة
ولعل أسطع ٍ
َّ
الن ْسخ :Xerox
َ
اخترع علماؤها ،في كاليفورنيا ،الحاسوب
ْ
الـشـخـصــي  ،Personal computerول ـك ــن لم
يكن عندهم الفكر االبتكاري لتوظيف هذا
االخـتـبــار فــي مـجــال يستفيد منه اإلنـســان
ً
أوال ،واملجتمع ثانيًا .فاستمروا في صنع
آالت الـنـســخ ،إلــى أن جــاء العبقري املغامر
س ـت ـي ــف ج ــاب ــز  ،Steve Jobsذو األص ـ ــول
ال ـشــام ـيــة ،ف ــي ع ــام  ،1984فــأخــذ االخ ـت ــراع

َّ
نفسه ،وط ـ َّـوره ،ووظـفــه فــي شتى املـجــاالت
الـ ـت ــي تـ ـخ ــدم امل ـج ـت ـم ــع .فـ ـك ــان ال ـح ــاس ــوب
الشخصي «مــاكـنـتــوش»  Macintoshالــذي
ّ
صممته شركة «آبل»  ،Appleوكانت األلواح
املــوسـيـقـيــة اإلل ـك ـتــرون ـيــة  iPad musicعــام
 ،2000والـهــاتــف الـنـقــال  iPhoneع ــام 2008
ال ـ ـ ــذي ط ـغ ــى ع ـل ــى م ـب ـي ـع ــات «ب ــاك ـب ـي ــري»
 Blackberryم ـك ـت ـس ـحــا أس ـ ـ ـ ــواق ال ـه ــات ــف
الخلوي النقال .ثم َّ
صممت الشركة ،حوالى
ُّ
َ
الحاسوب النقال  .iPad tabletكل
عام ،2009
هــذه املصنوعات اإللكترونية َّ
در ْت باليني
الدوالرات على ستيف جوبز وشركة «آبل»،
بينما كانت شركة  Xeroxتتعرض لألفول
ّ
بسبب ِق َصر نظر مدرائها ،حتى لقد أصبح
من النادر أن ُي ْس َمع عنها شيء .وهكذا كان
األمـ ُـر مع شركة كــوداك  Kodakالتي أصـ َّـرت
على استعمال األفالم في التصوير ،فجاءت
ش ــرك ــات ال ـت ـصــويــر اإلل ـك ـتــرون ـيــة لتكتسح
األسواق ،وتقضي عليها.
والقيادة في هــذا العصر ال يمكن أن تكون
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فـ ــرديـ ــة .الـ ـقـ ـي ــادة ي ـج ــب أن تـ ـك ــون شــام ـلــة
وم ـت ـن ــوع ــة ف ــي ال ــوق ــت ن ـف ـس ــه :ش ــام ـل ــة مــن
تمييز عرقي
حيث أن اختيارها يكون بال
ٍ
أو جـنـســي ،أو ح ـسـ َـب الــوضــع االجـتـمــاعــي
واالقـتـصــادي ،أو حسب العمر وســوى ذلك
ُ
من األسـبــاب؛ ومتنوعة من حيث شمولها
َّ
كل الكفاءات املتوافرة في املجتمع ،واملعنية
بالعناية الصحية بالذات.
وال بد للقياديني ،في سعيهم إليجاد الحلول،
من املرور بثالث مراحل:
 )1دراسة األرضية )2 .التوعية )3 .التعبئة.

فــي منطقة  %5وفــي املنطقة امل ـجــاورة .%45
ٌ
ه ــذا ال ـت ـف ــاوت سـبـبــه خ ـل ــل ي ـجــب أن ُي ـجـ َـابــه
َّ
ُ َ
ويعالج .أما املسلمة الثانية ،فهي أن املعايير
ـض إلــى آخ ــر .فال
فــي األداء ال تتغير مــن َ ْمــريـ ٍ
يمكن االحتجاج ،في نفي ذلــك ،بخصوصية
الحالة
تجربة الطبيب
ِ
املمارس ،وخصوصية ُ
بتفاصيلها مــن مــريــض إل ــى آخ ــر .فــاملــرض،
ّ
ُّ
أي مرض ،يتخذ ،من الناحية الطبية ،مسارًا
معروفًا .وهـنــاك حــاالت معينة قــد تحيد عن
ّ
هـ ــذا ال ـخ ــط امل ـ ـعـ ــروف ،ولـ ـك ــن الـ ـش ــذوذ لـيــس
قاعدة .إن مقولة «الثوب الواحد هو بمقياس
الجميع »،ومقولة «كتب الطبخ »cook books
َ
املــرفــوضــتــن  -وه ـمــا ال ـل ـتــان عـلــى رفضهما
يبني املعارضون منطقهم  -ال تنطبقان على
ه ــذه ال ـحــالــة .فـمـعــالـجــة الـضـغــط الـشــريــانــي،
ً
مـثــا ،ال تختلف مــن مــريــض إلــى آخــر بشكل
عـ ــام .ه ــذا امل ـف ـهــوم م ـهـ ٌّـم ج ـ ـدًا ،خ ـصــوصــا في
مرحلة النظام الصحي الجماعي (Population
َّ
ّ ..)Health Managementأمــا املسلمة الثالثة،
فهي أن املعايير ليست هدفًا بحد ذاتها .إنها
نقطة االن ـط ــاق .وه ــي ال تمنع االخ ـت ـبــارات،
ُ
تعرقل التطور ،وال ّ
تثبط االبتكار .والكل
وال
ُ َّ َ
يعرف بأنه ال يمكن أن تحمل املعايير ما ال
طــاقـ َـة لها على ُّ
تحمله .فهي قــد تستطيع أن
ّ
املتوسط  Mediocreإلى
ترفع مستوى األداء
ْ
َّ
مستوى أعلى ،لكن هذا ال يعني أن ليس هناك
ّ
ما يوازي أو يتخطى هذا األداء .علينا ،دائمًا،
َّ
ّ
ّ
يستمر البحث عن
نتقيد بالسقوف ،وأن
أال
طموحات جديدة.

 )2التوعية

 )3التعبئة

 )1دراسة األرضية

ّ
ال نرى َّ
يهتم
أي جهاز
بجمع المعلومات
عن األوضاع الصحية
للمواطنين اللبنانيين
(هيثم الموسوي)

11

سبيلها األول واألخير هو جمع املعلومات.
كاملة (وهي
إن محاولة تصوير األمور بأنها
َ
ْ
داء في
ليست كذلك) ستؤدي إلى التسليم بــأ ٍ
العمل ال يصل إلــى أي مستوى من الجودة.
النخبة الفكرية االرتياب من
لذلك ،فمن واجب
ُ
الحالة الراهنة .وترسيخ هذا االرتياب ،الذي
َّ
ومبرر بسبب وضع
ما هو إال موقف إيجابي
لبنان ،يحمل في طياته
العناية الصحية في ُ ّ
ـحــقــة الـتــي تحتاج إلى
كثيرًا مــن األسـئـلــة ٌاملـ ِ
ّ
إيجابي عند قادة الفكر
أجوبة .االرتياب قلق
الغيورين على املصلحة العامة ،يجعلهم غير
قانعني بكل أداء راهــن ال يحمل فــي حناياه
أية إرادة في التغيير والتقدم .فال بد من جمع
املعلومات .فاملعلومات تزيد املعرفة .واملعرفة
ضــروريــة لالنتقال إلــى املرحلة الثانية التي
هي التوعية.
ل ـي ـســت ال ـتــوع ـيــة إال حـصـيـلــة امل ـع ــرف ــة .وإذا
ْ
أصبحت
تــزاوجــت مــع م ـهــارة فــي ال ـتــواصــل،
ح ـك ـم ــة .والـ ـقـ ـي ــادي ُــون م ــؤه ـل ــون ل ــذل ــك .وه ــم
َّ
ملمون باملعايير املتبعة عامليًا في شأن األداء
الجيد ،ولديهم الكفاءة والقدرة على إشاعتها
بــن الـفــريــق ال ـعــامــل .وال بــد مــن مـعــايـيـ ٍـر في
األداء .فالجدال بني دعاة تغيير األرضية وبني
دعــاة املحافظة على الحالة الراهنة يجب أن
يمكن أن يؤدي إلى نهاية
يكون منطقيًا .وال ّ
منطقية إال إذا استعنا بهذه املعايير.
َّ
وم ــن هــم املــؤه ـلــون لـلـتــوعـيــة والـتـعـبـئــة غير
أولئك الذين يملكون إرادة التغيير والرؤيا.
وعليه ،فال ّ
بد من اإلفساح في املجال لقدراتهم
القيادية في هذا املسعى .فهم القادرون على
وضــع املعايير الــازمــة ،كأسلوب فــي العمل،
ال كـ ـه ــدف .وهـ ــم ال ــذي ــن ع ـنــدهــم اإلم ـكــان ـيــات
الـفـكــريــة إلي ـجــاد الـلـغــة املـنــاسـبــة لـشــرح هــذه
الــرســالــة لـلـمـتــردديــن وامل ـعــارضــن العاملني
ٌ
فــي الجهاز الصحي .واملنطق كفيل بتعبئة
َّ
املسلمات
هؤالء في
مهمة البحث عن الجودةُ .
يجب أن ُت َّ
الجهاز الصحي .وأوالها
على
م
عم
ْ
ْ َ
ضبط االنـحــرافــات ومــنـ َـع التفاوت الفادح
أن
ف ــي ال ـع ـنــايــة ال ـص ـح ـيــة ،م ــن م ــوق ــع ج ـغــرافــي
ً
إلـ ــى آخ ـ ــر ،ي ــوف ــران أم ـ ـ ــواال ط ــائ ـل ــة ،وي ـن ـقــذان
ً
كـثـيـرًا مــن األرواح  .فـمـثــا ،مــن غـيــر املـقـبــول
أن ت ـكــون نـسـبــة جــراحــة امل ـ ــرارة أو الـلــوزتــن

َ
متى َّ
أصبحت التعبئة سهلة،
عمت التوعية،
ُ
خصوصًا إذا ُّاتب ْ
عت عبارة ألكسندر دوماس
ِ
 Alexander Dumasف ــي روايـ ـت ــه «ال ـفــرســان
ّ
ّ
الثالثة»؛ العبارة القائلة« :الواحد للكل ،والكل
لـلــواحــد» .وه ــذا ،بــاخـتـصــار ،مفهوم الفريق
العامل كوحدة ُ Teamالذي َيعتبر أن النتائج
ال ـن ـهــائ ـيــة م ـس ــؤول ـ ّـي ــة ال ـج ـم ـيــع .ف ـ ــإذا كــانــت
ُ ُ ُّ
يعود كل ُه للمجموعةّ .أما إذا
جيدة ،فالفضل
كانت وضيعة ،فليس هناك َمــن يلقي اللوم
ّ
على هــذا أو ذاك؛ إذ إن املسؤولية تقع على
ً
الجميع فــي تقويم ذل ــك .فالعملية ،ب ــدال من
ّ
والتنحي جانبًا،
أن تكون عملية إلقاء اللوم
تـصـبــح عـمـلـيــة م ـســاعــدة تـلـقــائـيــة لتحسني
ً
األداء ،وعملية إصــاح مشترك .وفـضــا عن
املسؤولية الجماعية ،يجب أن يـكــون هناك
شـفــافـيــة جـمــاعـيــة ف ــي إظ ـه ــار ال ـن ـقــص ،وفــي
العمل على معالجته بجهد جماعي.
بسقوف
إن السعي نحو الـجــودة ال يتحدد
ٍ
ومتطلبات محدودة .إنه حركة مستمرة نحو
ٍ
األف ـض ــل ،ال تـتــوقــف عـنــد حـ ــدود ،وال نهاية
لهاُ .
دافعها األول والدائم طموحات جديدة.
وهي ،في سعيها هذا ،تعتمد على إمكانيات
ّ
ومـهــارات جميع العاملني فيها ،إل أن الفكر
القيادي يجب أن يكون في طليعتها.
* كاتب وطبيب ،رئيس سابق ملنظمة األطباء العرب
األميركيني

مذهبيًا
ّ
وعبر عالقاتهم (الدبلوماسية) مــن تسلم
القدس من يد األيوبيني األبناء مرتني حتى
أخرجوا منها نهائيًا على يد الخوارزميني.
أما سائر بالد الشام فلم يخرج الفرنج منها
إال فــي عـصــر األشـ ــرف قـ ــاوون وبـقـيــت في
أيديهم قرنني من الزمان بعد صالح الدين.
الـ ـس ــؤال ال ـل ـغ ــز ال ـ ــذي ي ـح ـت ــاج إلـ ــى دراسـ ــة
وتفصيل هو لغز الرسائل العلنية والسرية
املتبادلة بني صالح الدين وبابا الفاتيكان،
وهـ ــو م ــا أغ ـف ـل ـتــه املـ ـص ــادر ال ـعــرب ـيــة أو لم
ً
تحط بــه أص ــا ،باعتبار أن هــذا الـنــوع من
الـعــاقــات والـصـفـقــات مـحـكــوم بــالـبـقــاء في
الخفاء بعيدًا عن عني املواطن العربي.
في كتاب «العالقات السياسية بني الدولة
األيوبية واإلمبراطورية الرومانية املقدسة»
الصادر عن الهيئة املصرية العامة للكتاب
يكشف الكاتب عادل عبد الحفظ حمزة عن
القشرة الخارجية لهذه العالقة املريبة التي
ال تختلف شيئًا عما يعلنه حـكــام زماننا
املعاصر من صفقات يسمونها تاريخية.
يـقــول الـكــاتــب «ك ــان ص ــاح الــديــن حريصًا
ع ـلــى أن يـبـلــغ اإلمـ ـب ــراط ــور ف ــردري ــك األول
(1190 -1152م) إم ـبــراطــور اإلم ـبــراطــوريــة
الــرومــان ـيــة امل ـقــدســة بـمـجــريــات األمـ ــور في

ال ـش ــرق وأي ـض ــا ب ـمــراســات ال ـبــابــويــة ،فقد
أرســل إليه برسالة منتصف أبــريــل 1182م
/ذي الحجة 577ه ـ ـ يـقــول فيها أنــه أحسن
اس ـت ـق ـب ــال امل ـ ـنـ ــدوب الـ ـب ــاب ــوي أل ـب ـيــركــوس
ج ــان ـس ـي ــوم وأنـ ـ ــه أكـ ــرمـ ــه وأع ـ ـ ـ ــاده صـحـبــة
مندوبه أبو طاهر».
كــانــت البابوية تــرســل املـنــدوب برسالتني،
واحــدة خطية وأخــرى شفوية يغلب عليها
ال ـســريــة ح ـيــث ي ـق ــول ص ــاح ال ــدي ــن «ول ـقــد
استمعنا بعناية إلى كل ما قاله من قبلكم»
(ص .)83
ويذكر صالح الدين أنه أعجب بكل ما جاء
فــي الــرســالــة البابوية وأنــه تلقاها بشغف
وروح ط ـي ـبــة ك ـم ــا ي ــذك ــر لـ ــه أن ال ـص ــداق ــة
وطـيــدة ج ـدًا ،حيث يقول «تأكدنا مــن عظم
الصداقة بيننا» .يقول الكاتب« :كما أرسل
مــع امل ـن ــدوب ال ـبــابــوي رســالــة شـفــويــة غير
مكتوبة وسرية للغاية» (ص .)84
ويـ ــاحـ ــظ الـ ـك ــات ــب أن املـ ـ ـص ـ ــادر ال ـع ــرب ـي ــة
املعاصرة لصالح الدين لم تذكر شيئًا عن
ه ــذه امل ــراس ــات ف ــي ح ــن ت ــذك ــره امل ـص ــادر
الالتينية.
فــي شـبــاط /فبراير 1188م 584 /ه ــ ،أرســل
اإلمـ ـب ــراط ــور ف ــري ــدري ــك األول رس ــال ــة إل ــى

كانت مصر
الفاطمية
هي غاية
الصليبيين
وليس
القدس كما
يحدثنا اإلعالم

صالح الدين مع مبعوثه هنري دي ستيتيز
مــن أملــانـيــا يخاطبه فيها بصفته سلطان
املسلمني في الشرق ،ثم يحذره من املساس
ببيت املـقــدس ثــم يــذكــره بالصالت الطيبة
ال ـس ــاب ـق ــة بـيـنـهـمــا وال ــرس ــائ ــل ال ـت ــي جــرى
ً
تبادلها بينهما قائال« :إن الخطابات التي
أخـلـصــت لـنــا فيها مـنــذ وق ــت طــويــل بشأن
امل ـســائــل ال ـهــامــة والـعـظـيـمــة ال ـش ــأن بيننا
والثقة التي كانت تحملها كلماتك إلينا قد
اعتبرت وسيلة لالتصال بعظمتكم» (ص
.)136
ً
ويمضي فــريــدرك قــائــا« :إن صــاح الدين
ليس له حق في القدس» ،إذ يعتبره وصيًا
ً
عليها أو مجرد حارس قائال« :التي توليت
حكمها كــأوص ـيــاء ح ــراص لـكــل مــن يـهــودا
والسامرة وفلسطني» ،ولذا يعتبر فردريك
ن ـف ـســه املـ ــدافـ ــع عـ ــن ه ـ ــذه األرض وي ـع ـطــي
تعويضًا عما خربه كما تقتضيه القوانني
املقدسة ،ثم يعطيه مهلة اثني عشر شهرًا
اعتبارًا من تشرين الثاني /نوفمبر 1188م
ك ــي يـتـمـكــن ص ــاح ال ــدي ــن م ــن االسـتـجــابــة
ل ـه ــذه ال ـط ـل ـب ــات وإن ل ــم ي ـس ـت ـجــب ف ـســوف
يهاجمه (وإال هاجمناك فــي مصر إلحياء
الصليب باسم يسوع).

ويذكره أن هذه األرض أرض املسيح وأنه ـ
صالح ـ يعرف هذا تمامًا «والتي تبررها كل
الكتب القديمة» ،ثم يذكر له أن كل املنطقة
الشرقية ومصر كانت تابعة لهم «وال تذكر
أن كل من ثيوثيا  Scythiaوبارثيا Parthis
ح ـيــث ل ـقــي ج ـنــرال ـنــا م ــارك ــوس ك ــراس ــوس
املــوت املفاجئ ومصر حيث كــان أنطونيو
وكليوباترا».
ال ــذي نخلص إلـيــه مــن قــراء تـنــا لـهــذا امللف
وبمعنى أدق ملا توفر لدينا من معلومات
حوله ،أن مصر الفاطمية كانت هي الهدف
والغاية الذي تكالب عليه كل هؤالء وليس
مجرد االستيالء على القدس كما يحدثنا
إعالمنا السطحي الساذج والفج.
ً
كــانــت مـصــر ،احـتــاال أو تــدمـيـرًا وإزاحـتـهــا
م ــن طــريــق ال ـت ـمــدد الـصـلـيـبــي ،ه ــي الـهــدف
والـ ـ ـغ ـ ــاي ـ ــة ،وه ـ ـ ــو م ـ ــا نـ ـج ــح ال ـص ـل ـي ـب ـي ــون
واملتحالفون معهم فــي تنفيذه ،ومــا أشبه
الليلة بالبارحة.
الـ ــرسـ ــائـ ــل الـ ـس ــري ــة والـ ـخـ ـط ــط ال ـح ـق ـي ـق ـيــة
متوفرة لــدى الـغــرب .أمــا نحن ،فمنشغلون
ً
اح ـت ـف ــاال ب ـص ــاح ال ــدي ــن «مـ ـح ــرر ال ـق ــدس»
ومدمر الحضارة اإلسالمية!
*ناشط وكاتب مصري

