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نعم يستحق

حبيب الموسوي

رأي

ال اعلم كيف قابل البعض فوز 
اوباما  الرئيس االميركي باراك 
بجائزة نوبل للسالم باندهاش 
وتعجب، وال افهم كيف يتساءل 
البعض اآلخر عن كيفية استحقاق 
اوباما ملثل هذه اجلائزة القيمة 
معنويا قبل اي ش���يء رغم انه 
لم يكمل في السلطة عامه االول 
ولم يقدم خالله اعماال ملموسة 

على ارض الواقع.
اذا كان يحق لهؤالء طرح هذه 
االسئلة، فإن الردود عليها واضحة 
وبارزة، اال انهم لم ينظروا اليها 
بعني فاحصة، فالرئيس اوباما 
متكن خالل فترة وجيزة من نشر 
فكرة احلوار والتفاهم بني مختلف 
الدول واالديان واحلضارات بعيدا 
عن اس���لوب الصدام والتناحر 

واالقتتال.
اسلوب اوباما اتى بعد مرور 
فترة طويلة عاشها العالم محروما 
من فكرة احلوار واحترام اآلخر 
في ظل سياسة استخدام القوة 
حملاربة اي تطرف او اختالف في 
الرأي، وفي رأيي فإن هذا يكفي 
ملنح ذلك الرجل اعظم اجلوائز، 
والعالم االس���المي لن ينس���ى 
التاريخ���ي في جامعة  خطابه 
القاه���رة الذي عك���س توجهه 
اجلديد في التعامل وأبرز سعة 
افقه وعلو ثقافته واطالعه على 
الثقافة االس���المية بشكل كبير 
فتمكن في دقائق معدودة هي مدة 
القاء اخلطاب من اسر اآلالف من 
القلوب والعقول لتتغير نظرة 
الكثيرين جت���اه اميركا كقطب 

اوحد في العالم.
لقد جاء تفس���ير االكادميية 
اوباما  الرئيس  السويدية ملنح 
جائزة نوبل منطقيا ومتوافقا 
مع الواقع، حيث افادت االكادميية 
بأنه بذل جهودا استثنائية في 
احالل الس���الم العاملي وخفض 
مخزون العالم من اسلحة الدمار 
الش���امل، كما ان���ه عمل جاهدا 
الدولية  الديبلوماسية  لتقوية 
والتعاون بني الشعوب وساهم 
في تعزيز احلوار حلل القضايا 

العاملية الشائكة.
وال شك ان ما رأته االكادميية 
حقيقة واضحة يلمسها اجلميع 
وال ينكرها اال جاهل مبا يدور من 
احداث، ونحن نتمنى ان تكون 
هذه اجلائزة دافعا للرئيس اوباما 
لبذل املزيد من اجلهود نحو اقرار 
الشامل والعادل ومنح  السالم 
الشعب الفلسطيني حقه الكامل 
في العيش على ارضه والتمتع 
بكامل حقوقه كدولة مس���تقلة 
ذات س���يادة عاصمتها القدس 

الشريف.

هناك أطباء تضعهم 
على اجل���رح »يطيب« 
وهناك أطب���اء تضعهم 
الس���ليم  على اجلس���د 
فيش���لونه، وسأحتدث 
الثاني حيث  القسم  عن 
تعاملت م���ع اثنني منه 
في أقل من أسبوع، فقد 

تع���رض ابني الصغير الذي ل���م يكمل عامه الثالث 
يوم اخلميس املاضي حلروق م���ن الدرجة الثانية 
وتوجه به أخي إلى مستوصف القصر حيث عاينه 
طبيب األطفال الذي كان مناوبا يومها ومنحه مرهما 
و»بنادول« وطلب من أخي إعادة طفلي الصغير إلى 
البيت بعد أن قام بلف جس���ده الصغير بالش���اش، 
الطبيب الذي عاين ابن���ي اكتفى بالبنادول رغم أن 
حالته كانت تس���تدعي نقله للمستشفى، املهم أنني 
وبعد حضوري إلى املنزل هالني منظر ابني فنقلته 
إلى مستشفى خاص وصدم األطباء، كيف أنه متت 
تغطية احلروق بشاش طبي، وقاموا بإزالته ومنح 
ابني تعقيما للجروح وهو ما لم يفعله طبيب »القصر« 
ووصف���وا له مضادا حيويا كإجراء طبيعي في مثل 

هذه احلاالت.
وج���ود ذلك الطبيب كارثة ب���ل التعاقد معه من 
األصل كارث���ة الكوارث ووج���ود أمثاله خاصة في 
املستوصفات أكثر من ڤيروسات احلساسية بل إن 
الكارثة هي أنه ال تتم محاسبة أمثال هذا الطبيب وال 
حتى توجد جهة رقابية حقيقية عليه ومع هذا جند 
من يأتي ويطالب بحماية األطباء، فلتحموا املرضى 
م���ن أمثال هذا الطبيب الذي أعتقد أنه وحتى اليوم 
اليزال يصف البنادول ملرضى احلروق ومرضى تصلب 
الشرايني ومرضى القلب، لنتخيل أن الطفل الصغير 
املصاب هو ابنه فهل كان سيكتفي بالبنادول؟ أم هل 
كان سيخالف أبسط التعليمات الطبية ويقوم بلف 

جسده الغض بشاش يضره أكثر مما ينفعه.

وقب���ل اس���بوع من 
ابني  حادثة جاسم كان 
البكر محمد قد س���قط 
عل���ى قدم���ه وعجز عن 
املشي »هالعايلة الظاهر 
حايشتها عني« ونقلته إلى 
املستشفى وهناك طلب 
طبيب العظام املناوب أن 
أجري له أش���عة، وعدت إليه وتناول ورقة األشعة 
التي أمامه وقال دون حتى أن يكلف نفس���ه النظر 
إلى قدم ابني: »كسر بسيط ودوه للجبس« وقبل أن 
يكمل جملته قال له املمرض الكويتي اجلالس بجانبه 
»يا دكتور هذه ليست أشعة املريض محمد«، ودون 
أن يلتفت أو يتغير ل���ون جبينه درجة واحدة قال 
الطبيب »آه صحيح« ثم تناول أشعة ابني وليست 
أشعة املريض الثاني وقال »كدمة بسيطة« ووصف 
له بنادول وكأنه كان يلعب مع ابني لعبة »كس���ر.. 

أل.. ماكو كسر«.
تخيلوا ل���و أن املمرض لم ينتبه وقام بتجبيس 
ق���دم ابني، هذا الطبيب أال يس���تحق أن تكون فوق 
»دماغه« جهة رقابية تقيم عمل هؤالء األطباء بشكل 
دوري، أال توجد جهة رقابية واحدة حتصي أخطاء 
األطباء، وما وقع لولدّي يعتبر أبسط وأهون أنواع 

األخطاء الطبية.
هل توجد جهة معينة تستقبل شكاوى املرضى 
من أخطاء األطباء؟ سألت وتقصيت وتوصلت إلى 
أنه ال وجود جلهة مختصة بالتحقيق في ش���كاوى 
املرضى، وهذا املقال هو مبثابة شكوى رسمية موجهة 
إلى وزير الصحة د.هالل الساير ضد هذين الطبيبني 
حتى يتم إنشاء قسم خاص الستقبال شكاوى املرضى 
من األطب���اء. وفي اخلتام الب���د أن أؤكد أن األطباء 
اجليدين أكثر م���ن النوع الذي أحتدث عنه في هذه 

املقالة »الشكوى«.
Waha2waha@hotmail.com

واهلل »ملين���ا« م���ن 
املتك���ررة  االنتقائي���ة 
ف���ي تطبي���ق القانون، 
و»طفرنا« من املزاجية 
املعهودة في االلتزام مبواد 
الدستور، و»زهقنا« من 
املفصلة  الدميوقراطية 
على قياس أهواء أهلها، 

واملشكلة تعظم وتزيد إذا كانت هذه االنتقائية وهذه 
املزاجية وهذه الدميوقراطية العرجاء تصدر من أناس 
يرون في أنفسهم أنهم نخبة املجتمع، وأنهم مثقفون 
عقالنيون متحررون بل ووطنيون »حبتني« زيادة 
عن اآلخرين، وهم في احلقيقة أبعد ما يكونون عن 
الثقافة والعقل والتحرر والوطنية لألسف الشديد.

يوجب البعض علينا احت���رام القانون وهم أول 
من يكسره، متاما كما عودونا مبناداتهم باحترام آراء 
اآلخر، وحني بحثنا مبعنى »اآلخر«، بالطبع وجدنا 
أن أتباع التيارات اإلسالمية ال يدخلون حتت معنى 
»اآلخر« ب���أي حال من األحوال، نعم يدخل اليهودي 
والنصراني والهندوسي والبوذي حتت معنى »اآلخر« 
لكن ال يدخل املسلم واملستمسك بدينه، وقضية حجاب 
املرأة في تركيا وتونس وفرنسا قضية ال ميكن نسيانها 
وصداها اليزال موج���ودا، وقضية النقاب في مصر 
ليست عنا ببعيد، فلم نسمع ممن يتشدقون بحقوق 
اإلنسان واحترام احلريات أي استنكار أو شجب على 
االنتهاكات التي نالت حرية املسلمني الدينية املتمثلة 
باحلجاب الشرعي، وخالصة ما يريدوننا أن نفهمه هو 
أن »القانون وضع لنا وعلينا نحن املساكني، واحترام 

اآلخر وضع لغيرنا ممن له صوت عال ونفوذ«.
البعض زعم أن الفتوى التي أصدرتها وزارة األوقاف 
حول وجوب التزام املرأة املسلمة باحلجاب الشرعي 
والتي تخص قضية انتخاب وترشيح املرأة انقالبا على 
الدستور، ونحن نقول زعمكم هذا ورفضكم للفتوى هو 
االنقالب احلقيقي على الدستور، انقالب على دستور 

مادت���ه الثانية تؤكد أن 
دي���ن الدولة اإلس���الم، 
وأن الشريعة اإلسالمية 
مصدر رئيسي للتشريع، 
وما ذبحنا وال أخرنا عن 
ركب التقدم والتطور مثل 
كثرة اجلدال واملراء، فصار 
حجاب املرأة وش���عيرة 
األم���ر باملعروف والنهي ع���ن املنكر واالختالط بني 
الرجال والنساء محل نزاع وخالف وسجال طائل ال 
معنى منه، وصارت املطالبة باالختالط وإقامة حفالت 
الرقص والعري ولبس املايوه في حمامات السباحة 
أهم من املطالبة بتحسني الوضع املعيشي للمواطن 
وتوفير املستوى امُلرضي من العملية األمنية والتربوية 

واإلسكانية لدى بعض أعضاء مجلس 2009.
لست أعجب في هذا الزمن من وجود من يجادل 
في حقيقة ومشروعية النقاب، فقد سبق أن وجدنا 
من يش���كك في أكبر من هذا، فوجدنا من يجادل في 
مشروعية ستر املرأة لشعرها وبدنها وفي فرضية 
الزكاة ومشروعية تعدد الزوجات وفي قسم اهلل في 
امليراث، ورأينا من يشكك في حرمة الربا واخلمور، 
بل إني رأيت قبل أيام من يش���كك في أمور عقائدية 
كمن كتب حول التش���كيك بعصمة األنبياء وبحفظ 

اهلل عز وجل للسنة النبوية.
في اخلتام، ال يفوتني أن أشير إلى وجود مفارقة 
عجيبة بني مواقف تزامن���ت بتقدير من اهلل تعالى 
بعضه���ا مع البعض، املوق���ف األول فتوى األوقاف 
حول حجاب املرأة الشرعي وتصريح العالمة د.ناصر 
الش���ثري ح��ول قضية االختالط، واملوقف الثاني 
حادثة استهزاء ش����يخ األزهر محمد طنطاوي بالفتاة 
املنقبة، وأقول أال تس����تدعي هذه املفارقة العجيبة 
والغريبة مزيدا من التدبر للحال الذي وص��لت إليه 

أمة محمد ژ؟!
dhari0395@hotmail.com

ذعار الرشيدي 

طبيب يلعب مع ابني
 »كسر..ماكو كسر«
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م.ضاري محسن المطيري

فتوى األوقاف
 والعمل بالدستور

رياح التفاؤل

يبدو أن لقب دكتور بات يس���تهوي بعض املراهقني أيضا بعد أن كان بعض 
الكبار يسعون الستكمال البرستيج عندما يتقدم أسماءهم حرف ال� د.

نقول ذلك بعد أن تضاعف عدد احلاصلني على لقب الدكتوراه بش���كل مفاجئ 
وال نع���رف مصدرها أو طريقة حصول البعض منهم عليها أو توقيت خطواتها 
والتدرج املعتاد من مناقشات وماجستير يعقب بالطبع الشهادة اجلامعية التي 

نشك في األساس في حصول الكثير منهم عليها.
احلاصلون على الدكتوراه مدفوعة األجر تضاعف عددهم بصورة الفتة للنظر 

حتى أصبح عدد دكاترة القراطيس أكثر من الهم على القلب.
واملثير أنك عندما تناقش أحدهم ستكش���ف س���ريعا حجم الفراغ والضحالة 
والضع���ف الفكري ال���ذي يعانيه هذا الدكتور الوهمي حت���ى ان طالب الثانوي 

يفوقه علما ودارية.
حكاية البعض من حملة »الدكتوراه« باتت وصمة في جبني عدد من أصحابها 
الذين استس���هلوا شراء هذه الش���هادة بدال من التعب والسهر واالجتهاد، وملاذا 
يرهق نفسه مادام الشراء سهال ويسيرا، وببضعة آالف من الدنانير ميكنك شراء 
أي دكتوراه من إحدى دول أوروبا الشرقية ومببالغ زهيدة بعد أن دخل عدد من 
جامعات هذه الدول في منافسة من أجل ذلك مما أدى لتخفيض سعر الدكتوراه 
حتى انها باتت كالعروض التي تقدمها احملالت التجارية والتنزيالت التي تقدمها 

املجمعات االستهالكية جلذب العمالء واملستهلكني.
وإذا كان القان���ون ال مينع أمث���ال هؤالء في احلصول عل���ى الدكتوراه بهذه 
الطريقة، وال توجد جهة معينة تستطيع أن تضع حدا لهذه املهزلة، فاإلعالم على 
األقل مطالب بكشفهم من خالل اس���تضافتهم ومناقشتهم في موضوعات متثل 
لب دراستهم ومضمون الدكتوراه التي حصلوا عليها لنكشف هذا الزيف عندما 

يتأكد املشاهد واملتابع من جهلهم.
مالحظة: دكتور القراطيس إذا لم نضع له املسمى »د« يزعل وبروحك دكتور 

قراطيس وتبي تزعل.

ال يوجد من ال يشعر بالغضب وال يوجد من لم مير بأحاسيسه التي تبدأ 
من الضيق الش���ديد وانتهاء الى بركان م���ن الثورة العارمة والغضب جماع 
الشر ألنه من الشيطان فهو يشل تفكير املرء ويحرك في نفسه نوازع الشر 
والعدوان فلقد ثبت عن أبي هريرة ÿ ان رجال قال للنبي ژ اوصني قال 

»ال تغضب فردد مرارا قال: ال تغضب«.
فالغ���ضب ي�������ؤدي الى الت����قاطع وف����تح ب���اب الف����نت والتف����ريق 
بني افراد االس���رة واالصدقاء، ويجلب عل���ى صاحبه كثيرا من االضطرابات 

النفسية.
والعاقل هو من يفكر في العواقب السيئة التي جتلبها ثورة الغضب ويتذكر 
م���ا وعد اهلل به الكاظمني الغيظ من اجر وث���واب فعن ابن عمر )رضي اهلل 
عنهما( عن النبي ژ ق���ال: »ما جترع عبد جرعة أفضل عند اهلل من جرعة 

غيظ يكظمها ابتغاء وجه اهلل عز وجل«.
سئل عرابة األوسي رحمه اهلل: مب صرت سيد قومك؟ قال: »كنت أحلم عن 

جاهلهم، واعطي سائلهم واسعى في حوائجهم«.
قال الشاعر: 

ال���رت���ب ب�����ه  ت���ع���ل���و  م�����ن  احل����ق����د  ي���ح���م���ل  ال 
ال���غ���ض���ب ط���ب���ع���ه  م�����ن  ال�����ع�����ال  ي�����ن�����ال  وال 

واإلنسان ذو املزاج العصبي ال ميكن أن يحيا حياة طبيعية مثل اآلخرين 
ويكث���ر مبغضوه وينصرف البش���ر عنه ويكون العدو األول لنفس���ه قال 

أبوالعتاهية:
اخ���ت���ب���رت���ه���م ح�����ني  األع�����������داء  ف�����ي  أر  ول�������م 

ع��������دوا ل���ع���ق���ل امل��������رء أع��������دى م�����ن ال��غ��ض��ب
كما أن املعاصي تتوالد من الغضب الذي يولد احلقد والكراهية في النفوس 
ويوق���ع املرء في ذل االعتذار واإلفراط فيه يخرج املرء من احلق الى الباطل، 
قال علي بن ابي طالب ÿ: »إمنا يعرف احللم س���اعة الغضب« وكان يقول: 
»أول الغضب جنون، وآخره ندم، وال يقّوم الغضب ِبُذل االعتذار، ورمبا كان 

العطب في الغضب«.
ولتسكني الغضب هناك أسباب يستعان بها على احللم فليتذكر املرء اهلل 
عز وجل وطاعته ووصية رس���ولنا األعظم »ال تغضب«، وقال تعالى: )وإما 
ينزغنك من الشيطان نزغ فاس���تعذ باهلل( وعن أبي ذر ÿ قال إن رسول 
اهلل ژ قال: »إذا غضب أحدك���م وهو قائم فليجلس فإن ذهب عنه الغضب 

وإال فليضطجع«.
ومن أس���باب الغضب العج���ب بالرأي واملكانة والنس���ب واملال واجلاه، 
فالعج���ب قرين الكبر، والكبر من كبائر الذنوب قال ژ: »ال يدخل اجلنة من 
كان في قلبه ذرة من كبر« ومن أس���باب الغض���ب ايضا كثرة املزاح واملراء 

وبذاءة اللسان وفحشه.
ولكس���ر حدة الغضب اإلكثار من االس���تعاذة ب���اهلل واللجوء إليه وترك 
املخاصمة واحللم واس���تحضار األجر والثواب الكبير لكظم الغيظ والفوز 
مبحبة اهلل قال تعالى: )الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمني الغيظ 
والعاف���ني عن الناس واهلل يحب احملس���نني( وليتذكر املرء ان ترك الغضب 
سبب من أسباب دخول اجلنة وزيادة اإلميان والنجاة من غضب اهلل تعالى 
فعن ابي الدرداء ÿ قال: قلت يا رسول اهلل دلني على عمل يدخلني اجلنة، 

قال: »ال تغضب ولك اجلنة«.
وللغضب نتائج س���لبية كثيرة فكثير الغضب جن���ده مصابا باألمراض 
القاتلة التي تؤثر على جسده وروحه معا ولو استحضر كل شخص قبل ان 
ينفذ غضبه نتيجة غضب سابق ندم عليه ملا اقدم على ما متليه عليه نفسه، 
فمنع الغضب اسهل من إصالح ما يفسده، قال ابن حيان � رحمه اهلل: »سرعة 

الغضب من شيم احلمقى كما أن مجانبته من زي العقالء«.
وقال ابن تيمية رحمه اهلل: »ما جترع عبد جرعة أعظم من جرعة حلم عند 
الغضب وجرعة صبر عند املصيبة« فالتحكم في انفعال الغضب والسيطرة 
عل���ى النفس من األمور بالغة األهمية حتى يتس���نى لإلنس���ان النجاح في 
حياته والتوافق مع مناذج البش���ر على اختالف طباعها واخالقها فانكسار 
قوة الغض���ب وخضوعها للعقل دليل على اكتمال العقل ودرجة عظيمة من 

درجات القوة النفسية.
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