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واألمصـال الطبية  اجلراثيم  إختصاصي 
اإلسالمية الطبية  للجمعيات  العاملي  اإلحتاد 

۱۲- ۳ -۲۰۲۱نشرة "فَاعتِبُروا" ۱۰٦

رغم أن الشعب األمریكي فیھ الكثیر من اصحاب الضمائر الحیة، إالّ أّن الضمیر الرسمي میت، فالخدمات     
الصحیة اإلتحادیة اجرت دراسة عام ۱۹۳۲م على۳۹۹ مصابا بمرض السفلس من السود؟، سربھا 

الدكتور "میلر" عام ۱۹۷۲م  لفضحھا، وھي أطول دراسة في التاریخ الطبي الحدیث؟ ، حیث استمرت 
٤۰ عاماً. 

وخالصتھا؛ أن لجنة من األطباء ُكلفت باختیار ھؤالء المصابین من أفقر واجھل مناطق السود في والیة    
تسكیقي، الستعمالھم كحیوانات مخبریة دون علمھم ، فتركوھم دون أي عنایة طبیة رغم وجود اإلمكانات 

واألطباء و العالج.
الھدف ھو لیعرف األطباء ما الذي تفعلھ جرثومة السفلس بأجھزة الجسم دون عالج، وقد قال أحد    

األطباء: "كان المطلوب منا أن ال نساعدھم طبیا وھم أحیاء؛ بل نتركھم نھباً للجرثومة، وتبدأ مھمتنا بعد 
موتھم لتسجیل ما حدث في اجسامھم".

استنتجت لجنة البحث بعد اربعین عاماً من العذاب أن جرثومة السفلس تؤدي إلى تشوه العظام واألسنان،    
وإلى فقدان السمع والبصر، وإلى إصابة القلب وتوقفھ، وإلى شلل وتلف دائم في الجھاز العصبي المركزي، 

حیث ینتھي المصاب إلى الموت مشوھا.
صورة حیة للضمیر األمریكي الرسمي، إذ استعملوا مواطنیھم السود كحیوانات مخبریة إلجراء التجارب    
الممیتة علیھم، بعد أن وعدوھم بتقدیم الطعام والشراب وإجراءات الدفن مجاناً، وبعد أن ماتوا جمیعا ماذا 
أفاد إعتذار الرئیس كلنتون، حین قال: " نأسف لما حصل "، أنظر بربك كیف تحولت المھنة الطبیة  إلى 

عكسھا بغیاب الضمیر. 

" فمّن رأیتموه ینسى فضَل والدیِھ، أو یُسیُئ إلیھما، ولو بكلمِة أٍف فال تثقوا بھ، وال تعتمدوا علیھ ؛ ألنّكم    
مھما أحسنتم إلیھ، فلن تبلغوا معشاَر ما أحسن إلیِھ والداهُ، فإذا نسَي فضلھما وجحدهُ ؛ فھل تأملوَن أن یذكَر 

فضلكم، ویحفَظ معروفكم" "فََال تَقُل لَُّھَما أٍُفّ َوَال تَْنَھْرُھَما ".

امليت! الضمريالرمسي 

الطنطاوي الشيخ  يقول 

    العالقات ال تُقاس بطول العشرة، إنما تُقاس بجمیل األثر، فكم من معرفة قصیرة المدى لكنھا بجمالھا 
أعمق وأنقى من أطول معرفة، وأعذب الناس من یمر في حیاتنا ویترك خلفھ ذكرى جمیلة، ومن یقدم لك 

االھتمام فال تھملھ ألن ھذه النوعیة من القلوب على وشك اإلنقراًض، وإننا بحاجة للخالفات أحیانا لمعرفة 
ما یُخفیھ اآلخرون في قلوبھم، قد تجد من یجعلك في ذھول، وقد تجد من تنحني لتقبل رأسھ احتراما 

وتقدیرا  !.

مجيل األثر
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