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الرعايــة الصحية التــي تقدمها 
الدولة لكل املواطنني ليست منة وال 
هبة، إمنا هي حق كفله الدستور لكل 
مواطن، فمن حقه أن توفر له الدولة 
الرعاية الصحية داخل الكويت، فإن 
لــم يجد تتكفل الدولــة بعالجه في 
اخلارج، لكن لألســف إذا أردت أن 
حتظى برؤية طبيب استشاري، عليك 
أن تنتظر شهورا حتى يأتيك املوعد 
أو تذهب إلى مستشفى خاص، وإن 
ألّم بك مرض مفاجئ عليك أن تذهب 
لتأخذ دورا  إلى املســتوصف  أوال 
في طابور طويــل لتحظى بتحويل 
للمستشفى ثم تبدأ املعاناة احلقيقية 
على أبواب الطبيب الذي يحتشد أمام 
بابه العشــرات، كل يريد أن يدخل 

على الطبيب.
وهناك مشــكلة أخــرى كبيرة، 
لألسف مواعيد إجراء عمليات العيون 
في مستشفى البحر تؤجل، والسبب 
عدم وجود األدوات التي يحتاج إليها 
الطبيب إلجراء عملياتــه، وأنا أحد 
الذين أجلت عملياتهم، هل  املرضى 
يجوز ذلك يا وزير الصحة ونحن في 
الكويت تؤجل العمليات لعدم وجود 
أين تذهب ميزانية وزارة  األدوات؟ 
الصحة؟ البد يا معالي وزير الصحة 
أن حتاســب كل مقصر تسبب في 
ذلك، وكذلك نقص األدوية في جميع 
املستشفيات واملراكز، أين القائمون 
على شــؤون األدوية؟ وأين وكيل 
الوزارة املساعد املختص بذلك؟ هذا 
مقبول في دولة فقيرة املوارد ال في 

الكويت.
 وأســأل اهللا أن يعي املسؤولون 
جميــع هذه املشــاكل واملالحظات، 
وعليك يا معالــي وزير الصحة أن 
تطهر وزارتك من غبار السنني وإهمال 
بعض املسؤولني، وأسأل اهللا سبحانه 
وتعالى أن يشفي كل مريض، وأسأله 
كذلك أن يحفظ بلدي الكويت وأميرها 
وشعبها ومن عليها من املخلصني من 

كل مكروه.

عندي مشكلة شخصية بهذا التنظيم اإلداري 
املعمول به في وزارة الصحة، باإلضافة إلى معهد 
الكويت لالختصاصات الطبية (كيمز) وهي اجلهة 
الوحيدة في الكويت التي تقدم دراســات ما بعد 
البكالوريوس فــي مختلف االختصاصات الطبية 
االكلينيكية، هناك عقدة في املنشــار يجب حلها 
إداريا إلنصاف األطباء العاملني في القطاع اخلاص، 

أشرحها باختصار غير مخل بالقصد.
 جرت العــادة انه بعد البكالوريوس في الطب 
تكون اجلهة الوحيدة املســؤولة عن االبتعاث او 
الدراســات العليا هي التعليم العالي ومعهد كيمز، 
التعليم العالي للدراسة خارج الكويت، وكيمز للدراسة 
داخل الكويت مبا يعادل املاجســتير والدكتوراه، 
املعضلــة أن أطباء القطاع اخلاص الكويتيني ممن 
يرغبون في استكمال دراساتهم محرومون من هذا 
وذاك، ال ميكن لك االبتعاث على نفقة الدولة ألنك ال 
تعمل في الدولة، وال ميكن لك الدراسة في «كيمز» 
ألنك - وهذا غريب جدا - لســت من طاقم وزارة 
الصحة، أنت قطاع خاص حر نفسك (روح اصرف 
على نفسك)، لو ناوي تدرس ادرس على حسابك، 
غير ذلك األبواب مقفلة أمامك مهما كان أداؤك في 
العمل او سمعتك، الباب مغلق وال يوجد لك مكان.

التعليــم العالي يغلق أبوابه أمام أطباء اخلاص 
معقولة، لكن ان نحرم من اســتكمال التعليم في 
اجلهة الوحيدة التي تتبنى تعليم األطباء في «كيمز»، 
اعتقد أن هذا متييز ظالم، الدراسة في اخلارج على 
احلساب الشخصي مكلفة جدا، تخصصات الطب 
تدور حول ١٥ ألف دينار في السنة على األقل دون 
احتساب كلفة الســكن والتنقل واملعيشة، ناهيك 
عن انك متزوج وعندك زوجــة وأطفال، فاملرتب 
مهمــا كان ال ميكن ان يغطــي النفقات اجلامعية، 
اما كلية الطب جامعــة الكويت فال تقدم اكثر من 
دراسات نظرية - على االقل هذا الكالم في مجال 
طب األسنان - وبعض الدراسات في الصحة الوقائية 
وإدارة مستشفيات وخالفه من البرامج البعيدة عن 

التعامل مع املريض عن قرب.
هل هذا عادل ان يحرم االطباء من الدراســة 
في «كيمز» بســبب انهم أطبــاء في اخلاص؟ هل 
هذا عقاب ألطباء القطــاع اخلاص؟ يبدو لي كأنه 
حكم اعدام مهني، فهمــا حاولت فلن تترقى ولن 
تتخصص في معاهد احلكومة، شرحت هذا االمر 
مع مسؤولي «كيمز» واخبرونا بأن املوضوع في 
يد وزير الصحة إلصدار تكييف قانوني للمسألة، 
ومنا إلى وزير الصحة لعل وعســى تنصفنا في 
موضوع الدراسة، ال نطلب شيئا مستحيال سوى 
حقنا في استكمال الدراسة في بلدنا العزيز، وربي 

من وراء القصد وفي اخلتام سالم.

يواجه التعليم الطبي والصحي اآلن 
حتديات جديدة تتعلق بإعداد الكوادر 
من األطباء ومقدمي الرعاية الصحية 
الذين يتمتعون باملهارات إلى جانب 
العلم وهذه التحديات ليست بسيطة 
خاصة أننا في وقت ترتبط به مزاولة 
املهنة بتقنيات حديثة مثل الروبوت 
والتعليــم عن بعد وتقنية املعلومات 
والــذكاء االصطناعي، فضال عن أن 
العديد من األمراض ترجع إلى أسباب 
سلوكية ومن ثم ال جتدي األدوية في 
عالجهــا، وقد ال يحتاج الطبيب إلى 
كتابة الوصفة التقليدية لعالجها ألن 

العالج سلوكي وليس دوائيا.
ووسط تلك التحديات هناك أيضا 
املمارســة بحقوق اإلنسان  ارتباط 
وانعكاســاتها على حقوق املرضى 
الطبية وهي معظمها  واملســؤولية 
حتديات أخالقية واجتماعية ومهنية 
تتطلب تخريج أجيال تتمتع مبهارات 

غير تقليدية إلى جانب العلم.
أما مــن حيث حتــدي اإلرهاب 
الذي يحيط مبمارسات  البيولوجي 
الترصد واالستجابة لألمراض واألوبئة 
وإدارة املخاطــر البيولوجيــة فهي 
موضوعات مهمة ترتبط بسلوك دول 
وأفراد من جوانب متعددة وليس من 
املقبول ألي مريض اآلن أن يرضى 
بسماعة وجهاز ضغط فقط أو بتحليل 
دم أو بــول بينما حتيط به حتديات 
تتطلب من كليات الطب ومراكز التعليم 
املستمر الصحي وإعداد الكوادر الطبية 
والصحيــة أن تكون لها املبادرة في 
البرامج  التفكير والتخطيط ووضع 
من أجل تعليم طبي وصحي يواجه 
بالعلم والشجاعة وااللتزام التحديات 
اجلديدة ويسهم في وضع احللول 
التقليدية حيالهــا من خالل  غيــر 
منظومة تعليمية حديثة لتعليم الطب 
وصقل مهارات العاملني به من جميع 
التخصصات ومستويات تقدمي الرعاية 

الصحية.
إن طب املستقبل يختلف كثيرا عما 
تعلمناه في قاعات احملاضرات التقليدية 
من أساتذة أفاضل نكن لهم كل تقدير 
واحترام، لكــن العالم يتغير وتظهر 
حتديات جديدة يجب مجابهتها وتطوير 

التعليم حسب املتغيرات املستجدة.

نعم رسالة إلى كل فاسد، رسالة ملن غرته الدنيا 
وغرق باإلفساد واإلجرام، رســالة إلى من على 
كثير من أعماله عالمة استفهام، رسالة إلى كل من 
امتدت يده على املال العام، رسالة إلى من تضخمت 
أرصدته باألرقام، رســالة إلى من سينكشف مع 
األيام، رســالة إلى من ال يلتــزم ال بالقوانني وال 
باألحكام، رسالة إلى من استسهل الكسب احلرام، 
رســالة إلى من للباطل وأهله لهم إمام، رسالة إلى 
من فقد من صفوة الناس االحترام، رسالة إلى من 
ال يعد حتى من عموم الناس من الكرام، رســالة 
إلى من هو بعيد عن تعاليم اإلسالم، رسالة إلى من 
يعتبر من خفافيش الظالم، رسالة إلى من ملنصبه 
يسيء االستخدام، رسالة إلى من هو للمصلحني 
في حرب وخصام، رسالة إلى من ال يرجع للحق 
وقد مرت عليه السنون واألعوام، رسالة إلى من 
يظن أنه ناجح ويطلع بني الفينة واألخرى باإلعالم، 

ولكنه في واقع األمر يعاني من االنهزام، أقول:
عندما يبدأ اإلنسان ببيع الغالي بالرخيص من 

أجل متاع زائل.
عندما يبيع الشــخص مبادئه من أجل منافع 

دنيوية.
عندما تخون األمانة لتحقيق مكاسب شخصية.
عندما تغتر بكثرة سالكي الفساد وتنجرف معهم.

عندما تقدم دنياك على دينك وال تبالي إذا نقص 
دينك من أجل أن تسلم دنياك.

عندما تقدم الدنيا قال تعالى (بل تؤثرون احليوة 
الدنيا) (األعلى ١٦) على جنة فيها ما ال عني رأت وال 

أذن سمعت وال خطر على قلب بشر.
عندما تبيع دينك بعرض من الدنيا قليل وإن 

كثر بعينك..
عندما تترك ما عند اهللا قال تعالى (واآلخرة خير 
وأبقى) (األعلى ١٧) من أجل عرض من الدنيا زائل.

عندما تعتقد أنك فزت وأنت قد انتهكت القيم 
واملبادئ.

عندمــا تعمى عينك عــن النظر لطريق احلق 
ويصمت لسانك عن قول كلمة احلق وتصم أذنك 

عن سماع كلمة احلق.
عندها أعلم أنه قد مكر بك.

قال ابن القيم، إذا رأيت الرجل يشتري اخلسيس 
بالنفيس ويبيع العظيم بالنفيس فأعلم أنه سفيه.

في اخلتام أقول، سيبقى الفساد فسادا، حتى لو 
ارتكبه كل الناس، وسيظل احلق حقا ولو تنكر له 
الكثير من الناس، وسينكشف الفاسدون ولو بعد 
حني. أيها الفاسد مهما عشت فإنك ميت، وأسرق 
كما شئت، فمصيرك حفرة، فإن لم تتب وترجع 
خســرت دينك ودنياك. رب اغفر لنا وال جتعلنا 

من الفاسدين واملفسدين.

يصبح « الســكوتر» توكتوك جديدا 
أيضا ووسيلة تنقل تغزوا طرقاتنا.

أال تتحول مناطقنا كاملدن  نأمل 
والقرى الفقيرة بقارتي آسيا وأميركا 
اجلنوبية وبعض الدول العربية التي 
سببت فيها كثافة «التوكتوك» ازدحاما 
مروريا وفوضى وإرباكا فال ميكن 
السيطرة عليها مستقبال في مناطق 

الشاليهات واجلواخير واملزارع!
نحن نطرح هذه احلالة اليوم أمام 
الشأن  املسؤولني بكل اجلهات ذات 
حتى ال تكون تلك املناطق شــبيهة 
املهبولة واجلليب وخيطان  مبناطق 
وغيرها وتشــكل قضية اجتماعية 

وأمنية ترهقنا!
«التوكتوك».. قضية يجب علينا 
جميعــا القيام مبراقبتهــا قبل أن 
تسبب لنا أزمة اجتماعية او سياسية 
واقتصادية وصحية مستقبال! نتمنى 
أن تكون الرســالة وصلت واهللا من 

وراء القصد!

الســخنة ألختلــس بعــض الوقت 
للســياحة وقــد كان، وأثناء رحلتي 
إلى تلك املدينة الســياحية الساحلية 
شاهدت «#اجلمهورية_اجلديدة»، بسم 
اهللا ما شاء اهللا: مدن جديدة للرخام 
واجلرانيت.. مــدن بترولية جديدة.. 
مدن جديدة للغــاز.. مدينة رياضية 
مع مالعب جديــدة.. منتجعات على 
أعلى مستوى.. مباٍن سكنية جديدة 
مــن القاهــرة إلى العني الســخنة.. 
طريق اجلاللة الذي يربط بني القاهرة 
والغردقة.. العمل املكثف على مدار ٢٤ 
الذي سينهي   Monorail ساعة إلنهاء 
معضلة الزحمة فور انتهائه باستخدام 
املواطنني والوافدين والســائحني له، 
حيث يقوم مبروره الكامل على مناطق 
ومدن جمهورية مصر العربية.. نعم 

«#جمهورية_جديدة».
٭ مســك اخلتام: ٣٠ يونيو ٢٠١٣ مولد 

«#جمهورية_جديدة».

بنسب احلديد املسلح والكونكريت في 
البنيان ال تســتوجبها طبيعة الكويت 
املناخية أو اجلغرافية، مع تصاميم بناء 
ونوافذ زجاجية وتكسيات معدنية ال 
حتدد مبقاييس ومعايير تواجه الظروف 
املناخية، فتستوجب زيادة أطنان من 
التكييف ملواجهة درجات احلرارة العالية 
داخل تلك املباني لتولــد تلك املكائن 
درجات حرارة إضافية في وسط أجوائنا 
امللتهبة، وفي خضم رصف األسفلت 
وإزالته مرة تلو األخرى لم يتفتق ذهن 
القائمني على هذه العملية بصبغ األسفلت 
بألوان تخفض من درجة احلرارة على 
األقل وليس البحث عن أنواع اكثر ثباتا 

وأقل امتصاصا لدرجات احلرارة.
واملاليني تصرف على هيئة الزراعة 
والبيئة دون زيادة الرقعة اخلضراء. 

ســامحكم اهللا ســنوات مضــت 
وســتمضي، تعلمون جيــدا بارتفاع 
درجات احلرارة، حتضرون املؤمترات 
الدولية اخلاصة باملناخ وبالكوكب، ولم 
تعدوا العدة ملواجهة هذا اخلطر محليا!

إن السيد محمد حسني فضل اهللا 
عاش جتربة غنية كذلك في مســائل 
التقريــب املذهبــي ونشــر األخوة 
اإلســالمية بني املســلمني من الباب 
املجامالت  الثقافي احلقيقي وليــس 
الدعائية إذا صــح التعبير، ومن هنا 
أعلن بوضوح حترمي ســب الصحابة 
وحترمي شتم أمهات املؤمنني، ناهيك عن 
تفعيله لنظريته احلوارية املستندة إلى 
آيات الذكر احلكيم في لقاءاته اإلعالمية 
املكثفة لنشر الثقافة اإلسالمية األصيلة 
التي تبدأ مبا هو مشترك وما يوحد، 
وابتعــاده عن اإلثــارات العاطفية أو 
خطابات الكراهية االســتفزازية، مما 
أكسبه حب الناس من مختلف الطوائف 
املذهبية  وعبوره حاجز احلساسيات 

الوراثية.
رحم اهللا السيد محمد حسني فضل 
اهللا في ذكراه املتجددة، وهو رحل كـ 
«جســد» ولكنه باٍق كـ «فكر إسالمي 
أصيل» وكـ «مؤسسات اجتماعية تربوية 
صحية» وكـ «تاريخ» و«جتربة إنسان» 
أراد أن يتطور مجتمعه العربي اإلسالمي 

إلى األفضل، وهو ما حققه بنجاح.

ولنا جتربة في انتشار « السكوتر 
الكهربائي» بالطرقات العامة، بدأ «هبة» 
كرياضة وترفيه داخل املناطق السكنية 
ثم انتشر بسرعة ليصبح ظاهرة في 
املناطق االستثمارية وشوارع الساملية 
وحولي والفروانية وهي مناطق ذات 
كثافة سكانية عالية ملا يشكله من خطر 
 على قائده ومستخدمي الطريق وهو 
ما يستوجب تطبيق القانون قبل أن 

ومصدر جديد لتنمية وإمناء وإنعاش 
االقتصاد املصري.

٭ أثناء زيارتي األخيرة إلى جمهورية 
مصر العربية والتي تضمنت الكثير 
«عمل.. سياحة وغيرهما»، كان بالفعل 
جدوال ممتلئا باألحداث واإلجنازات، 
وهذا في حد ذاته بالنســبة لي متعة، 
إلى العني  «املراد» قررت أن أذهــب 

اخلمسني ورمبا تالمس الستني أحيانا، 
بالرغم من املخاطر العالية التي قد تتركه 
على صحة املواطن واملقيم إلى جانب 
استحالة القيام بأي نشاط خالل أوقات 
النهار هربا من لهيب النار، بل ما يزيد 
بالســماح  الفكرة األخيرة  بله  الطني 
بارتفاع املباني ٢٠ متــرا إضافيا مع 
السماح ببناء سردابني، النسب العالية 
في البنيان التي لم تترك مجال ال لزراعة 
وال لتحرك الهواء ومروره، مع املبالغة 

تعتمد على التنظيم الدقيق وحركة املال 
الشرعي، مبا يخدم ويفيد الناس ويرفع 

عنهم احلرمان والفقر.
وكمتخصص في الدين كان السيد 
فضل اهللا يعيش الفتوى الشرعية اجتهادا 
حقيقيا يشرح فيها ملن يسأل أساس 
الفتوى وهدفها ومنطقها وإيجابياتها 
في الواقع، وهذا أسلوب جديد أصبح 
معه املتلقي وطالب الفتوى يعيش أجواء 
استماع وفهم ودراية بعيدا عن التلقني 
واحلفظ والتكرار، مما أعطى للفتوى 

الشرعية حيوية احلياة بني الناس.

«الرمبرتا» في  انتشــرت  لذلك 
شوارع الوفرة والعبدلي وايضا في 

جواخير كبد والهجن!
لذلك نقــول إن زمن «الرمبرتا» 
عاد بعد توقف دام أكثر من خمسني 
عاما إلى شوارعنا الداخلية باملناطق 
الزراعية واألخرى وانتشرت بكثافة 
وهي تشكل خطورة على مستعملي 

الطرق هنا وهناك!

عدة مناطق، والذي أعجبني أكثر كيفية 
دخول العملة األجنبية للدولة من خالل 
تلك املعامالت، حيث إن الوافد يقوم 
بالدفع بالعملة الصعبة، وهذا يعود على 
الدولة بسيولة في العملة األجنبية لها، 
وهذا ال يقتصر فقط على املعامالت 
بل أيضا مطبــق على جميع املناطق 
السياحية والفندقية.. تفكير صائب 

البلد الذي يسوده مناخ معتدل ويبلغ 
املعدل الســنوي لدرجــة احلرارة ١٠ 
درجات، ويتميز بوجود طبيعة نباتية 
وزراعية من غابات ومزارع وتضاريس 
جغرافية وتتساقط فيه األمطار والثلوج.
أما فــي بلدي احلبيب الذي ترتفع 
فيــه درجة حرارة كل شــيء وليس 
املنــاخ واجلو فقط، فــال مخطط وال 
خطة وال حتــى فكرة ملواجهة ظاهرة 
ارتفاع درجات احلرارة، التي تتجاوز 

في بيئة كالسيكية خاصة برجال الدين، 
انطلق من هذه اخلصوصية ليعود إلى 
بلده لبنان ليعيش مــع الناس الفكر 
اإلسالمي احلداثي في اخلط احلركي 
التطبيقي إذا صح التعبير، وعاش مع 
معاناة الناس لكي يحل مشاكلهم ويخفف 
متاعبهم احلياتية، وهنا نشاهد تأسيسه 
للعديد من املدارس واملراكز الصحية 
الطبية ودور رعاية األيتام واملؤسسات 
اخلاصة باملعاقني والصم والبكم، وتقدمي 
اإلعانات املعيشية للمئات من الفقراء 
واحملتاجني، وهذا ضمن شبكة مؤسسات 

الشــهيرة  العربانة  زمان كانت 
«الرمبرتا» منتشــرة في األسواق 
والناس تأجرها لنقل مشترياتهم من 
سوق الديرة الى بيوتهم بكل وقت!

عربانة النقل التي انتشرت زمان 
كانــت تصنع في إيطاليــا، واليوم 
أصبحت دول آســيوية تتنافس في 
صناعــة «التوكتــوك» كما دخلت 
املنافسة  العربية في  بعض األقطار 
وأصبحت شــوارع املدن مزدحمة 
بهذه «العربانات» التي تستخدم لنقل 

البضائع واألفراد.
بالطبــع «التوكتوك» اختفى من 
السبعينيات  بالكويت من  شوارعنا 
وأصبح من التراث ولكن هناك من 
يعتمد عليه في املناطق الزراعية سواء 
داخل املــزارع وحتى خارجها ألنه 
كالدراجــة النارية من يقودها بدون 
رخصة سواقة وحتى بدون رخصة 
نقل يعني املســألة «هدد» ال رقيب 

وال حسيب!

اليوم يصادف ذكــــرى ثــورة 
٣٠ يونيو، ذكرى لن ينســاها العالم 
عندما احتد الشعب املصري مع جيشه 
لعزل الرئيس مرسي من احلكم، حني 
قام الكثير من املصريني في ذلك اليوم 
من العام ٢٠١٣ برفع «الكرت األحمر» 
ملرسي وجماعته، وها نحن اليوم نقف 
أمام صورة جمالية رسمت بعد ذلك 
التاريخ وهي «#اجلمهورية_اجلديدة»، 
تلك اإلشارة التي ستقوم مبشاهدتها 
وقراءتها على جميع القنوات املصرية 
والفضائية اخلاصة بجمهورية مصر 
العربية، نعم «#جمهورية_جديدة»، 
بنيــت وتغيرت منذ ٣٠ يونيو ٢٠١٣، 
وهذا ما شاهدته والمسته أثناء زيارتي 
جلمهورية مصر العربية هذا الشهر 

يونيو ٢٠٢٢:
٭ عندما ترغب في إجناز معامالتك 
املمتع،  التســهيل  احلكومية ستجد 
أماكن مخصصة في  لهم  فالوافدون 

«في غضون نحو أربعني سنة، قد 
تصبح سويسرا شبيهة ببالد حوض 
البحر األبيض املتوسط، بحيث ستزيد 
درجة احلرارة في املدينة على ٤٠ درجة، 
وتطول فترات اجلفاف ويفتقر الشتاء 

إلى الثلوج»!
هذا العنوان نشر في ٢٠١٨ في إحدى 
املجالت، لم تقف السلطات احمللية في 
سويســرا مكتوفة األيدي، بل تقدمت 
بخطة خلفض احلرارة في عدد من املدن 
الرئيسية، منها زراعة املزيد من األشجار 
خصوصا املقاومة للحرارة واجلفاف، 
إزالة آالف األمتار من األســفلت، مع 
البحث عن أنواع أسفلت أقل امتصاصا 
للحرارة، والعمل على زيادة املسطحات 
اخلضراء والنوافير، مبصاحبة قرار 
ملخططات البناء اجلديدة بحيث ال تعيق 
املباني تدفق الهواء، عالوة على تغطية 
الثلوج في اجلبال بشوادر وأغطية خاصة 

ملنع ذوبان اجلليد.
أكرر كل هذا احلديث عن مواجهة 
ارتفاع درجات احلرارة في سويسرا 

حتّل في هذه األيام الذكرى الثانية 
عشرة لرحيل املرجع الديني املرحوم 
السيد محمد حسني فضل اهللا، وملن ال 
يعرف السيد فضل اهللا فهو كان أحد 
رموز جتديد الفكر اإلسالمي املعاصر، 
حيث امتاز ومتيز في ثنائية رجل الدين 
التقليدي مضافا إليها احلالة احلداثية 
«احلركية» التي تريد أن يتحرك الفكر 
الديني في الواقــع بطريقة حضارية 
علمية متجددة، يتمكن ويستطيع معها 
الفرد املتدين أن يعيش إبداعه الفردي 
مبا ينهض باملجتمع ككل دون أن يعيش 
االنعزالية أو غربة الفتوى عن الواقع، 
السيد  للمرحوم  وهذا اخلط احلركي 
فضل اهللا نراه منشــورا في إنتاجه 
املوســوعي ومن أشــهرها  الثقافي 
التي تشتمل على  الندوة  موســوعة 
أكثر من عشــرين مجلدا ضخما من 
محاضرات وأسئلة واستفسارات عامة 
الناس، وأيضا تفسيره املوسوعي للقرآن 

الكرمي.
إن السيد محمد حسني فضل اهللا 
وهو املواطن العربي اللبناني الذي عاش 
ودرس وترعرع في النجف األشرف 
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