
آراء
االحد ٢٣ يناير ٢٠٢٢

18

التسامح دينيًا 
ودنيويًا

احلكمة سراج العطاء

الشيخ أحمد حسني محمد

عندما أعلن النائب حمدان العازمي عن استجوابه لوزير 
الدفاع بسبب مخالفات شرعية انتظرنا أمورا مهمة، إال ما 
سمعنا منه عند عرض االستجواب لم يتطرق إلى مخالفات 
شرعية بانخراط النساء في العمل بوزارة الدفاع، وهذا 
يحدث رغم أن الدولة ســمحت للمرأة سابقا بالعمل في 
وزارة الداخلية وأثبتت جدارتها، ورغم أن عملها املقبل 

في الدفاع لن يختلف كثيرا عن عملها في الداخلية.
وإحقاقا للحق والتأكيد من شرعية التحاق املرأة للعمل 
بوزارة الدفاع، ســألت أحد األئمــة من خريجي األزهر 
الشــريف وهو أكبر وأقدم جامعة إسالمية تخرج فيها 
الكثير من علماء املسلمني في مختلف الديار اإلسالمية 
ومبختلف املذاهب، ســألته إن كان عمــل املرأة بوزارة 
الدفاع يعتبر مخالفة شرعية؟ فبعث لي الشيخ محمد إمام 
مسجد الوقيان مبنطقة قرطبة لي هذا الرأي: لقد شارك 
مع النبي صلى اهللا عليه وسلم في عدة من غزواته بعض 
الصحابيات مبن في ذلك نســاؤه ژ، فقد كان إذا أراد 
الغزو أقرع بني نســائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها، 
فكانت معه السيدة عائشة في غزوة بني املصطلق سنة 
٦ للهجرة، وكانت معه أم سلمة عند صلح احلديبية، كما 
حضرت معه في غزوة أحد أم عمارة نســيبة بنت كعب 
األنصارية، وكانت تباشر القتال بنفسها دفاعا عن النبي 
ژ، وهكذا احلال في أم ســليم بنت ملحان، فقد كانت 
حاضرة يوم حنني مــع زوجها أبي طلحة وكانت حامال 
بابنها عبداهللا بن أبي طلحة، وقد ثبتت مع النبي ژ عند 
الهزمية التي وقعت أوال، وكان الغالب على دور النســاء 

مداواة اجلرحى واملرضى ومناولة الطعام والشراب.
هذا رأي الدين والشرع، فليس فيما قام به وزير الدفاع 
أي مخالفة، بل كان عمله بفتح املجال أمام النساء لاللتحاق 
بالعمل بوزارة الدفاع خطوة في الطريق الصحيح، حيث 
فتح املجال ألن تساهم املرأة إلى جانب أخيها املسلم في 
الدفاع عن البالد، وهناك أيضا دليل آخر على مشــاركة 
املرأة في الدفاع عن الوطن، وهو اشتراك املرأة الكويتية 
في مقاومة االحتالل العراقي للكويت، وأذكر منهن: أسرار 
القبندي ووفاء العامر وسناء الفودري وسعاد حسن.. لم 
يعترض أثناء االحتالل وبعد االحتالل أي هيئة أو عالم من 
علماء املسلمني على اشتراكهن في املقاومة، ال شك أنها 

مستندات تؤكد على شرعية عمل املرأة بوزارة الدفاع.
وجاء في االســتجواب أيضا قضايا ليســت لها أي 
مســتندات تؤكد صحة ما طرح حــول توصيات ديوان 
احملاسبة أو عدم التعاون معه، كما أشار االستجواب إلى 
تفريط الوزير في أراضي الدولة، إال أن جواب الوزير كان 

صريحا بالتأكيد على النفي القاطع لذلك.
وحتدث املســتجوب عن عدم التزام الوزير بقرارات 
مجلس الوزراء، أعتقــد هذه مهمة األمانة العامة ملجلس 
الوزراء في متابعة تنفيذ قرارات املجلس، ولم يســتند 

املستجوب إلى أي شكاوى حول ذلك.
ال شك أن وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي استطاع 
أن يفند كل ما جاء في االستجواب، وهنا أتساءل بعد طلب 
طرح الثقة: أين مصلحة الكويت ووقت املجلس واحلكومة 
وقضايا الشعب املهمة واحليوية، بدال من الوقوف طويال 

أمام قضيا شخصية؟!
٭ من أقوال صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد: 
«الشعب وضع ثقته بكم وهي أمانة ثقيلة في أعناقكم وهي 

خارطة طريق لكل مخلص يريد لوطنه خيرا».
واهللا املوفق.

يســتحق نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ 
حمد اجلابر، كل الشــكر والتقدير واالمتنان وأن نصفه 
باإلنسان النزيه والوطني املتفاني في حياته املهنية والرحب 
مع اجلميع، وهو الشخصية املناسبة في حتقيق اإلجماع 
على سماحة التفاهم معه، ومرونته وسعة صدره وشفافيته 
وهو يتولى حقيبة الدفاع وهي أخطر مسؤولية في تأمني 
سالمة الكويت وصون سيادتها، كما نثمن توجه الوزير 
نحو دخول املرأة الســلك العسكري لكي تترسخ عقيدة 
استراتيجية الدفاع عن الكويت، وشهدنا على ذلك للدور 
الكبير واملهم للمرأة الكويتية في ساحة املقاومة بحملها 

للسالح اثناء الغزو الغاشم للكويت.
وقد ذهب البعض بوقوفهم ضد دخول املرأة السلك 
العسكري باعتبار هذا امليدان ليس للمرأة بل للرجال، وفهم 
البعض للتعاليم الدينية اإلسالمية والعادات والتقاليد العربية 
وراء هذا املوقف، إال أن املتأمل في التاريخ اإلســالمي، 
يجد أن املرأة كانت تقاتل كالرجال، متتطي اجلياد وتبارز 
بالسيف، وتطلق السهام، وعلى رأسهن صحابيات للنبي 
محمد صلى اهللا عليه وآله وســلم، ومنهن نسيبة بنت 
كعب بن عمرو األنصارية، الشــهيرة بـ«أم عمارة»، لم 
تكن حتارب بالصدفة، بل تدل الغزوات التي شاركت فيها 
أنها كانت مقاتلة محترفة، بجوار اشتراكها في مناسبات 
سياسية مهمة، كبيعة العقبة الثانية، التي بايع فيها أهل 
يثرب النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم، وشاركت نسيبة 
في غزوة أحد، وحني اشتد القتال وتعرض النبي نفسه 
للهجوم، كانت ضمن الذين يحرســونه ويدافعون عنه، 
ومعها زوجها وابنها، حتى تلقت ١٣ طعنة في جســدها، 
ودعــا لها النبي، صلى اهللا عليه وآله وســلم، أن تكون 
من رفاقه في اجلنة. ثم شاركت في غزوتي بني قريظة 
وخيبر، وبايعت النبي، صلى اهللا عليه وآله وســلم، في 
بيعة الرضوان على املوت وكذلك أم حكيم بنت احلارث 
بن هشــام، من صحابيات النبي محمد، صلى اهللا عليه 
وآله وســلم، وأسلمت وهي زوجة لعكرمة بن أبي جهل، 
رغم كفر زوجها، الذي أسلم بعد عداء شديد للنبي،صلى 
اهللا عليه وآله وسلم، وصار مقاتال في اجليش اإلسالمي، 

حتى قتل في معركة اليرموك أمام الروم.
وكانت أم حكيم في ميدان املعركة وقتها تسقي اجلنود 
وتداويهم كغيرها من النساء، فأقنعتها صديقاتها بقبول 
الزواج من خالد بن سعيد بن العاص، وفي يوم عرسهما، 
اشتد القتال فخرج خالد للحرب فقتل، فلم تصبر أم حكيم 
على ذلك، فانتزعت عمود اخليمة التي شــهدت عرسها 
على خالد وجتاوزت الصفوف اخللفية للمعركة والتحمت 
مع اجلنود، حتى قتلت ٧ من جند الروم، وانتهت املعركة 

بفوز املسلمني. 
وبعدهــا أعجب عمر بن اخلطاب، خليفة املســلمني 
وقتها، بشجاعتها، فطلبها للزواج فقبلت. هذه التفاصيل 
وأكثر، نقلها محمد راجي كناس في كتابه أزواج اخللفاء 

عن «اإلصابة البن حجر العسقالني».

إال  التسامح ال يتحقق 
من خالل االعتراف املتبادل 
األفــراد واجلماعات،  بني 
حيث إن حتقيق الذات من 
الثقافية والدينية  الناحية 
وغيرهــا ال تتم من خالل 
االنغــالق واالنكفاء على 
الهويــة الذاتية بل تتم من 
خالل االعتــراف املتبادل 
واالنفتاح ونبذ كل أشكال 
االحتقار واإلهانة واالزدراء 
أن  االجتماعــي، واحلق  
االعتراف مبستوى أعلى من 
التفاعل االجتماعي هو بوابة 
الوجود للمجتمع املتسامح، 
وهــو ذاك املجتمع القادر 
على فعل التسامح لكل فرد 
أو جماعة ويندمج التسامح 
أداة فعلية لتحقق  ليكون 
هوية األفــراد وكرامتهم 
مع ضمــان كل احلقوق 
لها بعيدا عن  اإلنســانية 
التهميش/ االحتقار/ اإلهانة/ 

االزدراء االجتماعي.
التســامح جتسيد  إن 
فعلي ملبدأ العدالة إنصافا، 
التسامح ممارسة  أن  كما 
للحقوق األخالقية والدينية 
وجتليات مفهــوم العدالة 
إنصافا ينبغي أن تتجسد 
في املجتمعات الدميوقراطية 
بحــق وليس مــن خالل 

شكليات الصناديق فقط.
العدالــة تتحقــق في 
املجتمــع الدميوقراطــي 
املتعــدد بواســطة نظام 
منصف يتكون من التعاون 
االجتماعــي بني مواطنني 
يعتبرون أحرارا ومتساوين، 
وموضــوع العدالة يتعلق 
بالبنية األساسية للمجتمع 

وهو يتكون من:
القانــون والقضاء   -١

املستقل.
٢- البنية االقتصادية.
٣- مؤسسة املجتمع.

ال بــد أن تكون هناك 
طريقة توجد نظام تعاون 
اجتماعي عن طريق تالؤم 
السياســية  املؤسســات 
واالجتماعية مجمل احلقوق 
والواجبــات األساســية 
وتنظيمها وتعيينها يجب 
أن يتناســق مع تقســيم 
املنافع الناجتة عن التعاون 

االجتماعي عبر الزمن.
أما الدين فله موقع مهم 
في هذا البناء املركب، فإنه 
ضرورة لكي يرتقي اإلنسان 
فردا ومجتمعا بروحه إلى 
طهارة الســماء بعيدا عن 
اإلثــم والعــدوان واآلالم 

والشرور.
لقد عبر اإلنســان في 
مختلــف احلضارات عن 
احلاجة إلــى الدين واآللة 
بشــتى الطرق من خالل 
واملنحوتــات  الصــور 
واألشــعار  واللوحــات 
والترتيــل واملوســيقى 
واألنغام هادفا من ذلك كله 
إلى استكشاف القيم النبيلة 
الداعية إلى اخلير األسمى 
واحملق واأللفة بني البشر.

الدين هو  لذلك فــإن 
احلاضن للرسائل األخالقية 
التي حتث على اخلير وتدعو 
إلى مكارم األخالق ومرضي 
األفعــال ونبــذ التعصب 
والعنف والتطرف وتدعو 

إلى حسن التعايش.
ومــن هنا فلقــد كان 
التسامح هو جوهر األديان 
والرساالت األخالقية، ولقد 
ترعرع التسامح في أحضان 
واملمارســات  النصوص 
الدينية املقدســة والبحث 
هنا يطــول، إال أننا نتكلم 
في هذه العجالة عن التسامح 
في ديننا احملمدي احلنيف.

جــاء اإلســالم خامتا 
للرساالت مبعنى انه مكمل 
للرساالت فلم يهتم بإلغاء 
ما مضى مــن حضارات 
ثبتها وهذبها  وشرائع بل 

وأكملها.
التدبــر في  ويؤكــد 
نصوص اإلسالم األساسية 
من القرآن والسنة السيما 
تلك النصوص محورية قيم 
التسامح وضرورة ضمان 

حتقيق التعايش السلمي.
وهــذه القيــم مثــل 
العفو والصفــح/ اإلخاء/ 
والتراحــم/  التضامــن 
التعارف والتواصل/ املغفرة 
والتفاعــل/ عــدم اإلكراه 
واحترام التعددية واحلسن 
في االختالف/ نبذ العنف.

وهــذا يؤكد أن أصول 
التسامح هي أسس ومبادئ 

أصيلة.

الوهم، واملشكلة األكبر أنهم يريدون 
أن نصدق ما يقولون دون أن نتروى 
ونسأل ونستقصي ونتحقق، وإن لم 

نصدقهم فنحن ألد أعدائهم.
إن مواقع التواصل االجتماعي سيف 
ذو حدين ميكنك استخدامها مبا يعود 
عليك بالنفع وميكنك استخدامها مبا 
يضرك ويســبب لك املشاكل ويضر 
غيرك، ومن يجنح إلى الكذب إمنا هو 
في عزلــة من الناس يحاول اخلروج 
منها بهذه الطريقة الفجة املقيتة فينشر 
األكاذيب ويصدقه البعض وفي النهاية 
ال يصــح إال الصحيح، ألن احلقيقة 
ستُعرف عاجال أو آجال، فيصبح هذا 
الكاذب ال قيمة له بني الناس ألنه أساساً 
نشــأ في بيئة غير صاحلة، والنشأة 
هي األساس، هذا ما نراه هذه األيام 
ويشعرنا بالغثيان، فمتى يكف هؤالء 
الناس احملسوبون علينا عن هذه العادة 

السيئة؟

عنصرا مهما في أداء الدول وهي ما 
يجب أال يغيب عن متخذي القرارات 

بتشكيل الوفود. 
ومازال لدينا متسع من الوقت حتى 
شهر مايو القادم لتشكيل الوفد متعدد 
التخصصات وقيامه بدراسة الوثائق 
وإعداد ما يليق مبكانة الكويت في هذا 
النظام الصحي  الذي يواجه  التحدي 
وتتضح مالمحه من خالل استعراض 
املؤشرات التي تكشف عنها التقارير 
الرسمية مثل ارتفاع معدالت الوفيات 
بسبب أمراض القلب خالل السنوات 
اخلمس من ٢٠١٧-٢٠٢٠ ومثل مؤشرات 
الســرطان مؤشرات مرض السكري 
وهي جميعا مجاالت حتتاج إلى حشد 
املزيد من اجلهود للتصدي لها من خالل 
استراتيجيات وخطط عمل وطنية تتفق 
مع االستراتيجيات العاملية وخطط العمل 
وأهداف التنمية املستدامة ذات الصلة 
وبصفة خاصة الهدف الثالث وغاياته 
املتعلقة بالصحــة والرفاهية وجودة 
احلياة من أجل حتقيق أهداف التنمية 
التزمنا بها من خالل  التي  املستدامة 
قمة األمم املتحدة التاريخية املنعقدة 
في شهر سبتمبر ٢٠١٥ ومازال االلتزام 

مستمرا حتى عام ٢٠٣٠.

عالج فهذا حق مــن حقوقه وضمن 
التدخل  للطبيب  خصوصياته وليس 
بهذه احلقوق احملترمة واملقدرة، إال في 
حاالت استثنائية خاصة ومعروفة مثل 
األطفال ومن ال ميلك القدرة العقلية 

التخاذ القرار. 
ولألسف الشديد أن بعض الزمالء 
األفاضل وأقــول «البعض» وخاصة 
في وسائل التواصل االجتماعي لديهم 
«أسلوب التعالي» و«االستهزاء باملرضى» 
من باب: «اسمع الكالم وانت ساكت!؟»، 
ونحن ننصح بكل حب ومسؤولية هؤالء 
الزمالء األعزاء بأن يعودوا إلى االلتزام 
بـ «قسم الطبيب» و«املهنية املطلوبة» 
واالبتعاد عن «الشــخصانية» وترك 
التواصل االجتماعي ألوقات  ساحات 
فراغهم إذا أرادوا والعودة إلى عملهم 
املهني الوظيفي اإلنســاني األساسي 
الذي يتقاضون عليه راتبا، وليتركوا 
عملهم يتحدث عنهم، واألهم من ذلك 
كله هو تطبيق بروتوكوالت التشخيص 
ومن ثم العالج املعتمدة دوليا والثابتة 
إحصائيا بعيدا عن «تعاٍل» ال يقبله أحد.

الفراق كانت لدي فكرة واحدة فقط، املوت، 
هو السبب الوحيد املقبول لدي، وغيره 
من األســباب لم أكن أقبله، ال أعترض 
على قضاء اهللا وقدره، لكن هذه الفكرة 
واملعنى الوحيد بالنسبة لي عندما أحتدث 

عن الفراق، كتبت أقول:
هذا عذر.. 

موتك عذر أقبل وال غيره عذر 
بس ال تخلي يا عشيري منزلي 

بفقد عيونك وقتها..
بنعي وفاتك..

ثوبي األسود..
يغطي بلوتي ألنه قدر خارج 

مدى يدك.. أمر.. 
ربك قضى.. ربك أمر.. 

غيره عذر ما أقبله ما أفهمه 
ما أستوعبه 

موتك عذر.. هذا عذر.. 
غيره عذر..

ما أقبله..

قد تســتطيع خداع بعض الناس 
بأكاذيبك ولكنك دون شك لن تستطيع 
إطالقا خداع كل الناس، ومن يصدق 
الكــذب ويروج له ويحاول جاهدا أن 
يقلب الوهم إلى حقيقة ما هو إال مريض، 
وعليه أن يسارع في مراجعة طبيب 
نفسي ويعرض عليه حالته لعل وعسى 
أن يجد لــه دواءً يجعله يصحو من 

الكويت متنح ســنويا على مستوى 
دول إقليم شــرق املتوسط باملنظمة 
للتصدي ألمراض  املبادرات  ألفضل 
القلب والسرطان واألمراض املزمنة هذا 
باإلضافة إلى جائزة حتمل اسم املغفور 
له بإذن اهللا سمو األمير الراحل الشيخ 
صباح األحمد، ومتنح على مستوى 
دول العالم ألفضل املبادرات لتعزيز 
صحة كبار السن. وهذه املكانة للكويت 
في املنظمات الدولية يجب أن يواكبها 
حضور فاعــل من خالل وفد متعدد 
التخصصــات واخلبرات كما تعودنا 
في الكثير من االجتماعات الدولية في 
وقت أصبحت الديبلوماسية الصحية 

حاليا حيث اصبح من حق املريض أن 
يعرف «ملــاذا» يأخذ هذا العالج؟ «أو 
ســبب تلك اجلراحة؟» أو ملاذا يجري 
هذا الفحص اإلشعاعي؟ أو حتت أي 
بروتوكول يتم أخذ عينة أو سحب دم 
لفحوصات كيميائية أو هرمونية؟... إلخ 
من أدوات التشخيص وأساليب العالج. 
إن املريض من حقــه أن يعرف، 
ومن واجب الطبيب املختص «صاحب 
الشــهادة املعتمدة» أن يشــرح بكل 
أدب واحترام، وإذا رفض املريض أي 

خزانتك، لم تزل رائحة املخدر «البنج» فيه، 
وعلى ما أظن حني دخلت غرفة العمليات 
لم تستأصل الورم، بل استأصلت قلبك 
ومشاعرك جتاهي، هذا مؤكد وليس ظنا، 
ألنه ال يوجد لدي تفسير آخر سوى هذا.

توقعت أن نعيش على ذكرى بعضنا 
بعضا، سيعيش أحدنا يذكر اآلخر، من 
يأتي أوال، اهللا وحــده يعلم، ألن فكرة 

في احلقيقــة يُنبذون ويكرهون وال 
يخالطهم الناس، واليوم كل شيء بات 
مفتوحا وعلى الهواء في كل بقاع الدنيا 
فاكذبوا قدر استطاعتكم فلن يصدقكم 
إال من هو على شاكلتكم، فاإلشاعات 
واألباطيل لن تغير من احلق شــيئا، 
فمتى رأينا الوهم أصبح حقيقة؟ ومتى 

انتصر الكذب على الصدق؟

فقط ألن الوقاية والتصدي لألمراض 
املزمنة مسؤولية مشتركة، ولدينا العديد 
من املبادرات والكفاءات التي ملســت 
عن قرب جهودها اإليجابية سواء في 
التوعية أو في املبادرات املجتمعية أو 
في إجــراء البحوث املتعلقة بأمراض 
القلب واألمراض املزمنة وإلقاء الضوء 

عليها علميا وإعالميا. 
وإن تشكيل وفد متعدد األطراف 
واخلبرات لتمثيــل الكويت في هذه 
الدولة  املناسبة هو استكمال جلهود 

في احملافل الدولية.
 وقد ال يعــرف الكثير أن هناك 
جائزة ســنوية حتمل اســم جائزة 

باب الفوقية املفروض أن تكون غير 
موجودة عند األطباء احلرفيني امللتزمني 
مهنيا وأخالقيا والسائرين على الدرب 
العلمي احلديث الذي يطبق ما جاءت 
به توصيات عالقة الطبيب مع املريض 
وهي توصيات «علمية» ضمن تراكم 
معرفي، حيث بدأ العلماء بدراسة الطبيعة 
اخلاصة لتلك العالقة املهنية الوظيفية 
األخالقية امللتزمة وهي حتمل صفات 
كهذه، ألنها عالقة متشعبة ومتطورة مع 
الزمن حيث وصلنا إلى مرحلة متقدمة 

ذلك املشفى.
لكن لَم لــم تأخذيه معك حني أخذت 
حاجياتك، تركته لكي أتذكرك مجددا لكن 
هذه املرة، تركتــه في زاوية الغرفة في 
خزانتــك وقد غطته األتربة، ذهبت أنت 

وبقي هو.
على ما أظن قرارك «الفراق» كان قرارا 
قدميا، اتخذته حني تركت ذلك احلذاء في 

الكذب أنــواع، هناك كذب منرره 
ويقبله العقــل على مضض، وهناك 
كذب ال ميكن أن نصدقه أو نقبل به 
بأي حال من األحول، واملالحظ اليوم 
من خالل متابعتنــا ملواقع التواصل 
االجتماعي أن البعض أخذ مبقولة اكذب 
اكذب حتــى يصدقك اآلخرون، وهو 
شعار أناس كثر ممن يستخدمون هذه 
املواقع بكل برود وصفاقة، وبال أدنى 
خجل، وصاحب هذه املقولة املشهورة 
واملشؤومة اكذب اكذب حتى يصدقك 
اآلخرون وزير الدعاية السياسية في 
أدولف هتلر  النازي  الديكتاتور  عهد 

(غوبلز) وكانت نهايته االنتحار.
وقد أصبح عندنا اليوم آالف مؤلفة 
ممن هم على شاكلة هذا الرجل، لقد 
مأل هؤالء الكذابون هذه املواقع حتى 
فاضت بهــم، فهم يكذبون ويكذبون 
كي يُعرفون ويشتهرون، يريدون أن 
يعرفهم الناس بهذه الطريقة، ولكنهم 

شد انتباهي موقع منظمة الصحة 
العاملية أثناء تصفحي له حيث نشرت 
املنظمة جدول أعمال اجتماع جمعية 
الصحة العاملية الذي سيعقد في جنيڤ 
في شهر مايو ٢٠٢٢ وهو اجتماع على 
الوزراء وكبار املسؤولني  مســتوى 
عن الصحة بدول العالم األعضاء في 
املنظمة الدولية ومن بينهم الكويت ذات 

احلضور واملكانة املتميزة. 
وفي جدول األعمال عدة بنود تتعلق 
مبتابعة االستراتيجيات وخطط العمل 
العاملية للتصدي والوقاية من أمراض 
القلب واألمراض املزمنة غير املعدية 
ومتابعة اإلعالن السياسي الصادر عن 

األمم املتحدة في هذا الصدد. 
ومن واقع خبراتي السابقة في مثل 
تلك الفعاليــات الدولية فإن كل دولة 
من خالل ممثليها رفيعي املســتوى 
يتحدثون حول إجنازاتهم ومبادراتهم 
واقتراحاتهم وأمتنى من ممثلي الكويت 
في هذا االجتماع املهم أن يضموا جميع 
الشركاء مثل اجلمعية الطبية الكويتية 
العالقة  العــام ذات  النفع  وجمعيات 
إلى جانب وزارة اخلارجية  بالصحة 
وأال تقتصر املشــاركة في مثل هذا 
االجتماع على ممثلي وزارة الصحة 

من طبيعة األمور أن يتفاعل البشر 
مع بعضهم بعضا ومنها عالقة املريض 
مع الطبيب وهي عالقة «مميزة» وبها 
الكثير من «اخلصوصية» وتتميز بطابع 
خاص، حيــث إن املريض يأتي وهو 
صاحب مشكلة أو سؤال مهم وقلق على 
صحته ويحتاج مع ذلك ألن يكون كتابا 
مفتوحا باملعلومات والفحص اإلكلينيكي 
والطمأنينة وراحــة البال أمام من ال 
يعرفه «شــخصيا» إذا صح التعبير، 
لذلك هي عالقة لها طابع مختلف عن 
باقي العالقات االجتماعية وهي متطورة 
من زمن إلى آخر حسب تطور أدوات 
العلم، وكذلك وجود كم معرفي هائل 
مع دخول اإلنترنت في حياة اجلميع 
واملريض حاليا قد يكون لديه اطالع على 
جتارب ومعلومات طبية كثيرة عكس ما 
كان في السابق، وأيضا جتارب ملرضى 
آخرين موثقة على الشبكة العنكبوتية، 
منها اخلاطئ ومنها الصحيح، وكذلك 
عدد منها يكون ضارا، فيصعب على 
عامة الناس التفرقة بني االثنني، لذلك 
«ديكتاتورية» التعامل مع املريض من 

توقعت أن نبقى معا لألبد، توقعت وإن 
طال بنا العمر واأليام ال بد من الفراق، 
الفراق الذي ينتهــي بحياة أحدنا، حني 
يأخذ اهللا أمانته، لكن لم أتوقع هذا الفراق، 
الذي تطلبه بعلو صوتك، بل تطالب به، 

وتسعى وتقاتل للحصول عليه.
تستخدم كل الوسائل واخلطط لتناله، 
أؤكد لك لن مينعك شيء أو أحد، ستحصل 
عليه بكل سهولة، لن أقف في طريقك، 
أعــدك، وكل ما فعلته أنــا حتى اآلن لم 
يتعد الصبر، أعطيك الفرصة كي تراجع 
التي  نفسك، وتراجع اخلطوة اخلطيرة 

أقدمت عليها.
اجلميع يذكر قصة احلذاء األخضر، 
مقــال كتبته عنك، هنا فــي نفس هذا 
الصبر  العمود «برودكاست»، وتذكرت 
حني كنت أنتظر خروجك في ذلك اليوم 
من غرفة العمليــات، تذكرت كم أبكاني 
حذاؤك األخضر الذي تركته من خلفك 
حني ذهبت إلجراء العملية اجلراحية في 
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