
وثــــوابت الــــديـن اإلسالمـي والــــديــــانـــات
مـــؤكـــدا (حـــرص الـــوزارة عـــلى األخـــرى)
ـدني الــتـعــاون مع مــنــظـمــات اجملــتـمـع ا
ـؤسـسـات اخملـتـلــفـة في دعم الـطـفـولـة وا
رأة الـعراقـيـة واعداد بـرامج ودراسات وا
خاصة بـظاهـرة العنف االسـري). وطالبت
فوضـية الـعلـيا حلقـوق االنسـان مجلس ا
ـتسببـ بالعنف القضاء األعـلى بإحالة ا
االســــري الى  4 إرهـــــاب.وقـــــال عـــــضــــو
ـفــوضـيــة فـاضل الــغـراوي في تــصـريح ا
امس ان (الــطـــفــلــة رهف لـــيس فــقط اسم
وبالـتـالي هي مـأساة يـشـارك فـيهـا جـميع
ابناء الشعب والسيما انه من الطبيعي ان
نصل الى هذا احلد من التعنيف اجلسدي
بسـبب عـدم إقرار قـانـون يكـون رادع لـتلك
االفــعــال).مـــبــيــنــا ان  (اخـــر إحــصــائــيــة
للداخلـية بشـأن العنف ضد األطـفال بلغت
مــشـــيــرا الى ان اكــثــر من 9 االف حــالـــة)
(ضرب الطـفلـة رهف لم يكن عـابراً بل كان
وتابع الغراوي ان نهجـاً الكثر من عـام)
(القـضـاء احال زوجـة ووالـد الطـفـلة وفـقاً
الــقــتل الـــعــمــد من قــانــون لــلــمـادة  405 
العقوبات بعد القبض عليهما وهما حاليا
الفـتــا الى ان في ســجن زيــونــة بــبــغــداد)
ـفوضـيـة احـالت الـقـضـيـة الى احملـكـمة (ا
الدولية حلـقوق االنسان). وكـانت الباحثة
االجتـماعـية فـوزية الـعطـية قد عـزت سبب
تــفــاقـم حــاالت الــعـــنف داخل االســرة الى
ـا ـتـعـاقـبـة  فـقـدان االمل بـاحلـكــومـات ا
ادى ذلك الـى الــــتـــأثــيـــر عـــلـى الـــســـلــوك
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لالطـعــمـة يـومــيـا وسـحب عــيـنـات ال
عـلى الـتـعـيـ لـيس فـقط من الـرشـاد
ستشفيات التابعة ا من جميع ا وا
قدمة لنا للـتأكد من جـودة االطعمـة ا

.
{ كــيف تــتـمــكن الــدائــرة من تــدبــيــر تـلك
االحـتـيـاجـات في ظل الـتـخـصـيصـات وهل

تسبب شح السيولة اعباء على االداء?
ـا فيها - تسلمـت الدوائر اخملتـلفة 
ـــــــالية الصحـة كتــــــاب من وزارة ا
عــام 2015 يـــتـــضـــمن حـــثـــهم عـــلى
تــــمـــويـل دوائـــرهـم ذاتـــيــــا بــــســـبب
ـالية الـتي شهدهـا العراق الظروف ا
ــاضـــيــة واجتــاه خالل الــســـنــوات ا
الـدولـة الى اتـبـاع سـيـاسـة الـتـقـشف
ومة الـعمل في مؤسسـات نتيجة لد
يا وحاجة انخفاض اسعار النفط عا
ــواجــهـة الــبالد الى تــوفــيــر امــوال 
اجلماعـات االرهابـية ودعم الـنازح
الــــذين تــــركـــوا مــــنـــازلــــهم بــــســـبب
ا دفع وزارة الـصـحة واجـهات   ا
االقـدام عـلى اتــخـاذ خـطـوات كــفـيـلـة
ومة وبديلـة نسـتطـيع من خاللهـا د
وبـــعــد اخلـــدمـــات واســـتـــمـــرارهــا  
مـــحـــاوالت عـــديـــدة و اجـــتـــمـــاعــات
ضي مستمرة للجـان مختصة تقرر ا
بـنظـام الـتـمـويل الـصـحي دون اثـقال
واطن باالجور التي ستفرض كاهل ا
لــقـاء تــقــد اخلــدمـات  ورأيي كـان
ضد هذه الـفكرة ولكـن ال توجد بدائل
كـن االعتـمـاد عـلـيـهـا لـتـعـزيز انـيـة 
ؤسـسـات باالجـهـزة الـطبـيـة  حيث ا
وازنـة في عام 2016  استـلمنـا من ا
من مجـموع 48 ملـيـار دينـار ثـمانـية
مــلـيارات وفـقط واذا ما قـارنـــــا ذلك
ــــــــوازنـات اعـوام  2012 و2013
و2014 جند ان السنوات التي تلتها
ئة انخفضت موازناتها بنحو 10 با
ـئـة وجـاء ذلك بـعـد مـا كـانت مــئـة بـا
بــالــتـــزامن مع زيــادة عـــدد الــســكــان
ـسـتـشفـيـات وقـدم بعـضـها وتهـالك ا
واحلـاجة الى تـقـد خـدمـات عـاجـلة
للـنـازح وجـرحى الـقوات االمـنـية 
فـتـرض زيـادة الـسـيـولة اذ كـان من ا
او الــتـخــصــيـصــات من قــبل الــدولـة

للمؤسسات الصحية.
{ ولكن ما الفائدة من مشروع التمويل ? 
ـشـروع هـو عـدم تـوفـر - ان اسـاس ا
ـالية الـى الدوائر موازنـة كافـية من ا
اخلــدمــيـــة  وحــاولــنـــا بــكل قــوة في
دوائـر الـصـحـة هـو عدم اثـقـال كـاهل
واطـن بحـيث حتـدد تـكلـفـة اخلـدمة ا
ـقدمـة بـأجـور رمـزيـة  وعـلى سـبيل ا
ـــثـــال ان كـــلـف اجـــراء عـــمـــلـــيـــات ا
القسـطرة تـتراوح ب 500 الى 600
الف دينـار جترى االن بـنحو 15 الف
ديــنــار ونــفس احلــال الى عــمــلــيــات
ـئـة الـوالدة الـتـي تـصل تـكــلـفــــتــهـا 
الــــف ديـنــار جتــرى بـنــحـو 25 الف
دينار فضال عن ان تكلفة الفحوصات
اخملـتـبــريـة تـكـون بـنــحـو الف ديـنـار
لــلــفـــحص الــواحــد  لــذلك كــان رأي
الوزير احلالي والوزيـرة السابقة هو
ـوازنـة كـامـلـة ـالـيـة تـعـطي ا لـو ان ا
لـدوائــر الــصـحــة ال حـاجــة بــعـد ذلك
لــــــلــــــتــــــمــــــويل الــــــصــــــحي  لــــــكن
التخصيـصات احلاليـة  ال تكفي لسد
ــؤسـســات الــصـحــيـة احـتــيــاجـات ا
والسيـما عـند تـقد مـسؤولـيهـا عدد
من الـكـشـوفــات الـهـنـدسـيـة الغـراض
الـتـطـويـر ال نـســتـطـيع تـنـفـيـذ سـوى
كـــشف واحــد او اكـــثـــر بــســـبب شح

السيولة .
{ بـالتـأكـيـد مؤسـسـة كـبيـرة بـهـذا احلجم
حتـــتـــاج الى دعم مـــالي وتـــخــصـــيـــصــات
اضـافـيـة لـتــغـطـيـة اخلـدمـات  وسـألـته عن

ؤسسات التابعة للدائرة ?  عدد ا
ـؤسـسـات الـصــحـيـة الـتـابـعـة - ان ا
لـلـدائرة تـبـلغ 200 مؤسـسـة صـحـية
ووجــودنـــحــو 23 مــســتـــشــفى و20
مـراكـز تخـصـصـيـا وعـشـرة قـطـاعات
رعـايــة صـحــيـة اولــيـة و 120مـركـزا
صـــحــــيـــا وعـــشــــرة مـــكـــاتب والدات
ووفــيــات واخــرى مـكــاتـب لـلــفــحص

ـقــبــلــ عــلى الـزواج  جــمــيــعــهــا ا
حتتـاج الى دعم ولـكن هل تـكـفي هذه
الـتـخــصـيـصـات دون ان نــثـقل كـاهل
واعطي واطن بـالـتـأكيـد ال تـكفي    ا
مـثــال عــلى ذلك ان جــمـيع اخلــدمـات
الــتي تــقــدم في مــســتــشــفى الــرشـاد
مجانـا بضـمنـها وجبـات الطـعام ولو
ـبالغ اخملـصصـة للـرشاد احتـسبـنا ا
ال تغـطي كـلف االطـعمـة حـتى لـو كان
لــكل وجــبــة  تــخــصــيص مــبــلغ الف
دينـار وال يـوجد هـكـذا تسـعـيرة  اذاً
نحـتـاج الى ملـيون و350 الف دينار
ـرضى يـومـيـا عـلـى االقل عـلى عـدد ا
ـوجـودين الـى جـانب مـبــالغ شـركـة ا
البس  لذلك التنظيف ومستلزمات ا
ـالـيـة ان تـضع يـجب عـلى الـدولــة وا
ـا لهما من اولوية للـصحة والـتربية 
تــأثـيــر وعــلى تــمـــــــاس مــبــاشـر مع

واطن .  حياة ا
ـــــــكـن االتـــــــفـــــــاق عـــــــلـى ان قـــــــلـــــــة  }
التخـصيصات تـعوق تقد خـدمات بجودة

صحية عالية للمواطن ? 
- بــالــتـأكــيــد الن في كـل دول الـعــالم
حتـى في احليـاة االعـتـيـاديـة اجلودة
تعتـمد عـلى السـيولة في كل شي الى
الكات واجـهزة طـبية جانب تـوفيـر ا
حــديـــثــة وردهـــات طــوار وصــاالت

متطورة واجهزة رن حديثة . 
{ مـا دور الــصــحــة الــعـامــة في مــتــابــعـة
ـــطـــاعم ـــســاج وا مـــراكـــز الـــتـــجـــمــيـل وا

العشوائية ?
- لـلـدائـرة دور كــبـيـر في هـذا اجملـال
الكــات وهــنـاك حــمالت بــرغم قــلــة ا
رقـابـيـة مسـتـمـرة حـيث  اغالق 54
مركز مـساج في الرصـافة كونـها غير
مجازة واحالـتها اصـحابها لـلمحاكم
وتـــمـــكــنـــا من اغـالق بـــعض مـــراكــز
لـكن ــطـاعم   الــتـجــمــيل وعــدد من ا
ـتـنـقـلـة اقـول ان مـتـابـعـة الــعـربـات ا
ــطـاعم الــعــشــوائـيــة حتــتـاج الى وا
يدان  مالكات اضافية للتواجد في ا
واحدى القـطاعات ال تتـجاوز مالكات
الراقـابـة عشـرة اشخـاص فـقط ضمن
رقـعـة  تــضم اكـثـر من 5 االف مـطـعم
وعــربــات جــوالـــة ومــحالت حالقــة 
لـذلك وضـعــنـا اولـويـات فـي مـتـابـعـة
ـــطــاعـم ومــراكــز مــحـــال احلالقــة وا
الـتـجـمـيل النــهـا تـكـون نـاقـلـة لاليـدز
والتـهـاب الـكبـد الـفايـروسي بـنـوعيه
بي  سي وامــــراض الـــكـــولــــيـــر الى

غيرها من االمراض االخرى. 
{ ما االجـراءات التي اتـبعـتهـا الدائرة في
الكـات الـطـبـيـة  مـواجـهـة االعـتـداء عـلى ا
وهل تسـبب شيـوع تـــــلك الظـاهرة بـهجرة

الكفاءات ? 
الكـات الـطـبـيـة - ان االعـتـداء عـلى ا

غـيــر جـائـز والســيـمــا نـحن مــجـتـمع
واحـد والطـبـيب هـو ابن هـذا الـبـلد 
كانت جـهـودنا كـبـيرة في هـذا اجملال
للـحـفـاظ عـلى االطبـاء والـكـفاءات من
الـهـجـرة في وقت ان الـعـراق بـحـاجة
الى تلك الـعقـول لالستـفادة مـنها في
مـجــاالت مـخــتـلــفـة  دورنـا تــمـحـور
ضمن اجتاهـ اولهمـا هو التـنسيق
مع قـيـادة عــمـلـيـات بــغـداد ومـجـلس
الـقــضـاء االعـلى وومــحـافـظــة بـغـداد
ومــجـلــسـهــا نـحــو تـفــعــيل الـقــانـون
ـعـتـدين واتـخـاذ اجـراءات العـتـقـال ا
واحلــقــيـــقــة نــثــمـن جــهــود الــقــوات
االمــنـــيــة فـي ردع تــلك احلـــاالت امــا
االجتـاه االخــر هــو تـشــكــيل مــجـلس
ـالكــات عـــشـــائـــري اعــلـى الســـنــاد ا
الطبية والصحية مكون من 60 شيخ
ـناقـشة عشـيـرة عام و يـعقـد شـهريـا 
واضيع وعنـدما يطلب من احد تلك ا
ـــا يــــســــمى بــــالـــفــــصل االطــــبــــاء 
العـشـائري يـقف هـؤالء الشـيـوخ معه
امام اجلـهـة االخـرى  وبصـراحـة كان

لهم دور معنوي بهذا الصدد . 
ـتخـصصة الكات ا { مدى تـأثير نـقص ا

ؤسسات ? على ا
- ان الغـاء احلـذف واالستـحـداث اثر
ــؤســســة بــشــكـل كــبــيــر عـــلى اداء ا
يا لكل 5 الصحية بشـكل عام النه عا
االف نسمة طبيب واحد وما حتتاجه
الرصـافة نـحو 3 االف و 200 طبيب
ــــرض الى جــــانب وكــــذلك 4 االف 
اخـــتــصـــاصــات اخـــرى كــاالحـــصــاء
والصيـدلة وغيـرها على عـدد السكان
والـبــالغ خـمــسـة ماليــ بـحــسب مـا
جاء في احصائيات وزارة التخطيط.
{ هـل يكـون استـقـبال احلـاالت االنـسانـية
ستقبلية شاريع ا بشكل يومي  وما هي ا
 بشـأن استحداث مراكـز صحية اخرى او

مستشفيات?
- ابـــواب الــدائـــرة مـــفــتـــوحـــة امــام
واطن وعلـى مدار االسبوع ضمن ا
اوقـات الــدوام الــرســمي  السـتــقــبـال
ـوظـف احلـاالت االنسـانـيـة وكـذلك ا
ــشــكالت الــذين يــواجــهــون بــعض ا
بــغــيــة تــذلــيل  الــعــقــبــات او اعــفـاء
بـعـضـهم مـن اجـور اخلـدمـات وبـهـذا
ــدراء الــصــدد مــنــحــنــا صالحــيــات 
ؤسسات بأعـفاء اي مواطن محتاج ا
وغير قادر علـى دفع االجور وتكاليف
سـتقبلية شاريع ا العالج  وبشأن ا
لــــلــــدائـــرة خــــطـط كـــثــــيــــرة الجنـــاز
ـعـامل مـسـتــشـفـيـات الــفـضـيـلــيـة وا
واالمــام عــلي والــنــهـروان وابـن زهـر
وبنـاء مراكـز للـحروق ومـعاجلة ذوي
االحــتــيــاجــات ولــصــنــاعــة االطـراف
اخلـاصــة واســتــحـداث مــركــز لـعالج
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بغداد

مـسـتـشـفـيـات الـكـنـدي والـزعـفـرانـيـة
دائن ومـستـشـفى الشـهيـد ضاري وا
وشــــمل ذلك بــــنــــاء االســــتـــعـالمـــات
وعيادات خارجـية لبعض مـنها ولعل
بنـاء الـثالسـيـميـا يـعـد اجنازا كـبـيرا
التي سـتفـتتـح قريـبا الى جـانب فتح
ردهة للعناية التنفسية في مستشفى
الـشــهـيـد الــصـدر و اخــرى لـلـعــنـايـة
الـقـلـبـيـة في مــسـتـشـفى الـزعـفـرانـيـة
وايضـا ردهـة للـعنـايـة التـنـفسـية في
مــســتــشــفـى الــنــعــمــان الــتــعــلــيــمي
والــواســـطي وكــذلك تـــأهــيل بـــنــايــة
عـاق واعـادة بناء السالم لـتأهـيل ا
مــركـــز صــحي حـي تــونس وتـــأهــيل
ـعــظم والـصـدر فـضال مـركـزي بـاب ا
ركز االول عن حصول الـدائرة عـلى ا
ضـــمن اعـــتــمـــاديـــة اخملـــتــبـــرات في

مؤسسات عدة  .
{ وهل اقـتـصـرت عـمـلــيـات الـتـأهـيل عـلى
صـاالت الـوالدة والـعمـلـيات ام كـانت هـناك
جـــهــــود اخـــرى في اســــتـــحـــداث ردهـــات

ومراكز متخصصة ?
- ان اجـراءات الــتـأهــيل والـتــوسـيع
واســــتـــــحــــداث ردهــــات اضــــافــــيــــة
ومتخصصـة شملت مسـتشفى اطفال
الـــعـــلـــويـــة من خـالل بـــنـــاء طــوار
بـســــــعـة  50 سـريــرا وبــنـاء صــالـة
ـفــتـوح في مــسـتــشـفى ابن لـلــقـلـب ا
الـنـفـيس وتـأهـيل طـوار مـسـتشـفى
االمـام عـلي (عــلـيه الـسالم) يــرافـقـهـا
اعادة تـأهـيل كامل  لـردهـات احلروق
وبــنــاء ردهــة واســتــشــاريــة خــاصــة
باجللـدية في مـستـشفى الـكندي وفي
الــلــجــان الــطــبــيــة  اضــافــة بــنــاء
ـواطــنـ اســتـعالمــات الســتـقــبــال ا
وصـالــة انــتـظــار في مـســتــشـفى ابن
ـقاون اخلطـيب وفـتح ردهـة التـدرن ا
للعالج التي تعد االولى على مستوى
الـــعـــراق في مــــســـتـــشـــفى ابن زهـــر
وتأهيل ردهـة السـيطـرة على االدمان
في مستشفى ابن رشد وحقيقة هناك
ـؤسسـات  شـمـلت بـتلك الكـثـيـر من ا
اخلـطط وتـزويـدهـا بـأحـدث االجـهـزة
وفــتح اجــنــحــة خــاصــة في الــعــديـد

منها.
{ اذاً مــا الـذي قــدمـته الـدائــرة لـلــمـنـاطق

الطرفية ?
- ان الــدائــرة ركــزت اهـــتــمــامــاتــهــا
ـنـاطق كـونـها وجـهـودهـا عـلى تـلك ا
تعاني مـن شح اخلدمات بـعد انـتهاء
الـدوام الـرسـمي  حـيث عـمـلـنـا عـلى
تشيد صاالت والدة وطوار وردهات
ـراكــز الـتي تــشـهـد في الـكــثـيــر من ا
نـقــصـا بـاخلــدمـات فـضـال عن اعـفـاء
واطـن في   14مـركـزا صحـيـا من ا
االجــور وقــدمـنــا مــقــتــرحــا لــلـوزارة
ـراكز االخـرى كمـا وان هناك العفاء ا
اســتــثــنــاءات شــمـلـت  اســر احلــشـد
الــــــشــــــعــــــبـي والــــــشــــــهـــــداء وذوي

االحتياجات اخلاصة. 
ــنـــاطق الــطـــرفــيــة { عـــنــد احلــديـث عن ا
ـتـخـصـصـة تـذكــرت مـسـتـشـفى الــرشـاد ا
بـاالمــراض الـعـقــلـيـة  مـا دور الـدائـرة في

ؤسسة العريقة ?  تطوير تلك ا
- كـانت لــلـدائــرة بـصــمـة كـبــيـرة في
مـسـتـشـفى الـرشـاد الـتي تـضم نـحـو

مريضا غير مؤهل 1350
ويـــــــعـــانـــون من امـــراض عـــقـــلـــيـــة
ــســتـشــفى وذهــانــيـة مــزمــنــة والن ا
شــيـــدت عــام  1951واجــهـــنـــا حتــد
بسبب قدمـها وتهالك بـناها التـحتية
الـتي اصـبــحت ال تـتــنـاسب  مع عـدد
ـرضى  حـيث اقــدمــنـا عــلى اعـادة ا
تـأهــيل بــعض الــبـنــايــات و صـيــانـة
ساحات كـرة القـدم والسـلة والـطائرة
ـــكـــتـــبــة وردهـــة الـــعالج وتـــأهـــيل ا
النـفسي واضـافة قاعـة للـسيـنمـا كما
البس اخملتلفة ستشفـى با وزودنا ا
ولــكال اجلــنــســ وكــذلك  تــوفــيـر 4
وجبات طـعام للـمرضى تكـون مراقبة
دير العام حصرا واالقسام االدارة وا
عـنـيـة لالطالع علـى سيـر اخلـدمات ا
ــقـــدمــة لــهـــؤالء لــضــمـــان نــوعــيــة ا
االطعـمـة ونظـافـتهـا مع ارسـال صور
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عـنــدمـا تــسـلم عــبـد الــغـنـي سـعـدون
الـســاعـدي مـنــصب مـديــر عـام دائـرة
صــحــة بــغــداد الــرصــافــة صــادفــته
حتديـات كـبـيرة بـسـبب تـهـالك بعض
ؤسـسـات وقـدمهـا ونـقص االجـهزة ا
ـالكات العامـلة لم يكن الطبـية وقلة ا
امراً سـهالً لـلغـايـة او طريق مـفروش
بالورود  لكن االصرار على تقد ما
لـديـه من طـاقــات اســتـطــاع ان يـضع
بصمـة  يشاد بـها من قبل اخملـتص
الية الناجتة عن برغم قلة السيولـة ا
الظروف االقـتصـادية جراء انـخفاض
اسـعـار الـنـفط بـالـتزامـن مع سـيـطرة
الـتـنــظـيـمــات االرهـابـيــة عـلى اجـزاء
ـــنـــاطق ونـــزوح االف واســـعـــة مـن ا
االســر  دفــعت تـــلك االوضــاع وزارة
ـالـيـة الى اصـدار تـوجـيـهـاً جلـمـيع ا
ـــؤســـســــات بـــضـــرورة الـــدوائــــر وا
االعـتـمـاد عـلى نــفـسـهـا في الـتـمـويل
وتغـطـية االحـتـياجـات ذاتـيا لم يكن
ـــســـؤولـــ في الـــصـــحـــة اال امـــام ا
الــــبـــــحث عـن  بــــديل اخـــــر يــــســــهم
ـــومــــة اخلـــدمـــات الـــصـــحـــيـــة بـــد
والعالجـيـة لـلـمرضى  فكـان اقـتراح
الـتـمـويل الـصـحي هـو احلل امـام كم
هــائـل من الــتـــحــديـــات واخملــاطــر ..
وصـلنـا الى مـكـتب الـسـاعـدي الجراء
هـذا احلـوار وكــان لـديه اجــتـمـاع مع
ــؤســســات الــصــحــيــة  مــســؤولي ا
جــلـســنــا بــأنـتــظــار دورنــا وكـان في
رضية التي مكتبه عدد من احلاالت ا
وافـقات خـاصة او اسـتثـناء حتتـاج 
من بعض االجور استـوقفـتني حـالة
فـتاة اظن انـهـا في الـعـقـد الـثالث من
الـعــمـر تــعـرضت الى حــادث مـؤسف
رحلة الرابعة ما قبل التخرج خالل ا

من الـدراسة اجلـامـعـيـة عـلى اثره 
بتر احد ساقيها  والنها ال تستطيع
تـغـطـيـة كـلف الـعالج   الـتجـأت الى
ساعـدتها واذا به يتصل الساعـدي 
ؤسـسـات التـابعـة للـدائرة بأحـدى ا
ويبلـغهم بالـقول (سأرسل لـكم ابنتي
السـتــبــدال مـفــصل لــهـا  واجــراء مـا
ــلـيه عــلـيه واجـبه  يـلـزم) فــعل مـا 
فــاالنـســانـيــة تــفـهـم لـظــروف االفـراد
واحتـياجهـم دون التقـليل مـن شأنهم
ـسـاس بـحـقـوقـهم في احلـصـول او ا
وفيما على اخلدمـة الطـبيـة اجليدة  

يلي نص احلوار. 
{ قـلت للـساعـدي : تعـاملنـا سابـقا عـندما
كنت مـديرا العالم  وزارة الـصـحة والـبيـئة
بـداية شـغل الـوزيرة الـسابـقة عـديلـة حمود
وكـان السلوبك وتعاونك مع وسائل االعالم
دة قـصـيرة اخملـتلـفـة يـشاد به  وبعـدهـا 
تــسـلـمت مـنـصب الــدائـرة وهـذا مـا دفـعـنـا
ــعــرفــة االجنـازات الــتي ـقــابــلــة  الجــراء ا

حتققت بأدارتك ?
- بداية احلديث نرحب بكم وبجريدة
(الــزمـان) الــغــراء الـتـي تـعــد من اهم
ــتـــمــيـــزة ويـــشــاد لـــهــا الـــصــحـف ا
بالكفاءة  بالتأكيـد ان الدائرة حققت
اجنـــازات كــــبـــيــــرة وكـــثــــيـــرة خالل
ـاضـيـة نـتـيـجـة الـسـنـوات الـقـلـيـلـة ا
الـــتـــعـــامل بـــروح الـــفــريـق الـــواحــد
واجـــــراء لــــقــــاءات شـــــبه يـــــومــــيــــة
ــؤســسـات واســبــوعــيــة مع مــدراء ا
راكز الـصحية اضـافة الى زيارات وا
مــيــدانـــيــة مــتــواصــلـــة ومــســتــمــرة
لـلـمــسـتـشـفــيـات وبـأوقـات مــتـفـاوتـة
ـعوقـات التي تـابعـة سيـر الـعمل وا
تواجه تقـد اخلدمـات للمـواطن و
الكـات الـوقــوف عــلى احــتـيــاجــات ا

شكالت ايضا.  العاملة فيها وا
{ ومــا هي الـــتــحـــديــات واخملــاطـــر الــتي

واجهتها ?
- واجــهـــنــا حتـــد كــبـــيــر وهـــو قــلــة
ـالـية  لذا كـان من الـتـخـصـيـصـات ا
اولــويــاتـنــا اعــداد دراســة لــتــحــديـد
االحـتـيــاجـات الـضـروريــة كـاالجـهـزة
الطبـية واخملتـبريـة وكيفـية توفـيرها
فـضال عـن وجـود مـبــان بـحــاجـة الى
اعـادة الـصــيـانـة  بـاشــرنـا بــأعـمـال
تــــأهـــيـل صـــاالت الــــعـــمــــلــــيـــات في
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اتفقت وزارتا العمل والشؤون االجتماعية
والــداخـلــيــة عـلى تــخــصـيـص خط طـار
لالطفـال في حـال تـعـرضهم لـلـعـنف سواء
ـنـزل او يـا مـكـان اخـر بـالتـعـاون مع في ا
شركـات الهـاتف النـقال. ونـقل بيـان تلـقته
(الزمان) امس عن  النائب االداري لرئيس

ـدرسـة او اي مـكـان اخـر بالـتـنـسـيق مع ا
مـشـيرا الى ان شركـات الـهواتـف النـقـالة)
(ذلك جـاء بـعــد حـادثـة الــطـفـلـة رهف ذات
االعــوام الـســبــعــة الــتي تــوفـيـت في احـد
مـسـتـشـفـيـات بـغـداد بفـعـل اثـار التـعـذيب
والـضــرب والـصــعق الـكــهـربــائي من قـبل
اسرتـهـا والتي أثـارت غضـبـا عامـا وهزت

الرأي العام).
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مـبـيـنـا ان (الـوزيـر اوعـز بـاكـمـال مـسـودة
قانـون حـمـاية الـطـفـولة فـي موعـد اقـصاه
قبل ونـحن بانتـظار حسم االول من اذار ا
مشـروع قانـون العـنف األسري الـذي طرح
في مجلس النواب منذ عام 2015 من دون
الفـتا الـى ان (الهـيـئة تصـويت حـتى اآلن)
اعربت عن قلقـها من تنامي ظـاهرة العنف
ضـد االطفـال وحتـذر من اثـارهـا الـسـلـبـية
داعــيـا عــلى الــطــفل واالســرة واجملــتــمع)
مـــجـــلس الـــنـــواب الى (تـــشـــريـع قـــانــون
مناهـضة الـعنف االسـري لوضع حـد لهذه
مارسات التي تتنافى مع الظاهرة وهذه ا
الشرائع السماوية والـقوان واالتفاقيات
الـــــدولـــــيـــــة الـــــتي صـــــادقت عـــــلـــــيـــــهــــا
وتـابع احلــلـو ان (مـشـكـلـة ايـواء الـعـراق)
الذ االمن الـذي ـعــنــفـات الـى ا الـنــســاء ا
افـــتـــتـــحـــته الـــوزارة في 2018 هـــو عــدم
مــســتـعــرضــا (األســبـاب تــشـريـع قـانــون)
والـعــوامل الــتي تـعــوق تــمـريــر الـقــانـون
ومـنـهـا االعـراف االجــتـمـاعـيـة رغم تـوافق
ـعـاييـر الدولـية نصـوصه مع الـكثـير من ا

الـــنـــفــسـي لالفـــراد وانــهـــيـــار الــثـــقـــافــة
االجــتــمـــاعــيــة وازديــاد حـــاالت تــعــنــيف
االطــفــال والــنــســاء . وقــالت الــعــطــيــة لـ
(الــزمــان) ان (تــدهـــور قــطــاعي الــصــحــة
والــتــعــلــيم وتــراجع الــكــثــيــر من مــرافق
احلياة اثـر على  تـكوين السـلوك الـنفسي
وشعور االفراد باحلـرمان ما انعكس على
شـكل الــعالقـة بـ الــزوجـ وعالقــتـهـمـا
الفتا الى (حـاجة البالد لتشكيل باالطفال)
جـمـاعـات ضـاغـطــة مـكـونـة من مـنـظـمـات
مجتمع مدني واخرى دولية باالضافة الى
االسـتــعـانـة بــخـبــراء في االخـتــصـاصـات
ـعالـج الظـاهـرة الـتي اصـبحت اخملـتلـفـة 
تشكـل خطرا عـلى حلمـة االسرة وتـتسبب

بأنحدار الثقافة لدى اجملتمع).
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واردفـت ان (اجملتـمع العـراقي كان مـعروفا
بثقافته العالية ب الشعوب االخرى لكنها
انــهــارت نــتــيــجــة احلــروب والــصــراعــات
الـسيــــاسية واحملـاصصة بعد 2003 التي
ــواطن حـيــاة جـديـدة تــتـوافـر كــان يـأمل ا
فيها اخلدمات والعدالة في توزيع احلقوق
). وســيـاق والــواجــبــات والــعــيش الــكــر
مـتـصل . اشـرت مفـوضـيـة حقـوق االنـسان
اكـتظاظ باعـداد النزالء بشكل يـفوق الطاقة
ـركـزي.وقال االسـتـيـعـابيـة لـسـجن احللـة ا
ـفـوضـيـة هـيـمن بـاجالن فـي بـيان عـضـو ا
امـس (اشـرنـا اكــتـظـاظـا فـي اعـداد الـنـزالء
تنا يـفـوق الطـاقـة االستـيـعابـيـة خالل زيار

ركزي).  الي سجن احللة ا

d¹
—U

Ið

 ÍdÝù« nMF «  ôUŠ sŽ mOK³²K  Δ—UÞ jš hOB ð vKŽ ‚UHðù«

¡U¹u _«

هـيـئـة رعـايـة ذوي االعـاقـة واالحـتـيـاجـات
اخلـاصــة في الـوزارة عـلـي جـعـفــر احلـلـو
قـوله ان (الـوزيـر بـاسم عـبـد الـزمـان ووفد
ـسـتـوى من الـداخـلـيـة اتـفـقـا عـلى رفـيع ا
ـقبل تـنظـيم ورشـة عـمل خالل االسـبـوع ا
لدراسة انشاء خط طار لالطفال في حال
تعـرضـهم للـعـنف سواء كـان في الـبيت او

احلـبل الـشـوكي وبــنـاء مـركـز تـأهـيل
حلـاالت الــضـمـور والــشـلل الــدمـاغي
وكذلـك بنـاء مـركـز طـوار حديث الن
مـسـتــشـفى الـشـيـخ زايـد اصـبـحت ال
راجع لقدم البناية تستوعب عدد ا

وصغرها . 
ـقـدمـة لـلـمواطن { كـيف تـقـوّم اخلـدمات ا
ـــتــحـــقــقـــة وهل تـــلــبي بـــرغم االجنــازات ا
الـطـمـوحات ام ان هـنـاك رؤية حتـتـاج لدعم

من اجل حتقيق اجلودة ?
- مـهم جـدا ان نـصل بـاخلـدمـات الى
مـــــســـــتـــــوى اجلـــــودة والــــتـــــكـــــامل
والشمولية والعدالة وسهولة وصول
اخلدمات لـلمـواطن وحاليـا اخلدمات
ـتــوفـرة ال تــلــبي الـطــمـوح ونــعـمل ا
ـــزيـــد الن جـــاهــــدين عـــلى تــــقـــد ا
طمـوحنـا اكـبر من ذلك ولـكن تـعوقـنا
امور اسـاسـيـة لـتحـقـيق هـذه الـرؤية
ـــالــيــة لـــبــنــاء 20 ــــــــوارد ا وهي ا
مـسـتــشـفى ومـئــة مـركـز صـحي و20
ــوارد مــركــزا تــخــصــصــيــا وكــذلك ا
البـشـريـة لـسد نـقص االخـتـصـاصات
ــؤســسـات  ــوجــودة حــالــيــا في ا ا
ونــأمل ان يـــكــون الــقـــادم افــضل من
خالل دعـم احلـــكــــومــــة في حتــــقـــيق
ــنــشــود وبــرنـامج طــمـوح الــوزارة ا
الوزير احلالي الدكـتور عالء العلوان
ي الذي يعـد من االشخاص االكـاد
ولــديه خـبــرة كــبــيـرة ويــعــمل بـروح
الـفـريق الـواحـد في مـنـاقـشـة تـطـوير
ـؤســســات الــصــحـيــة مع الــعــمل بــا

مدراء الدوائر . 
{ حــدثـنــا عن جـهــود الـدائــرة في تــعـزيـز
واد البشرية من خالل توسعة القبول في ا

معهد الصحة العالي? 
- وافــقـــنــا عــلـى زيــادة الــقـــبــول في
ــعـــهــد الى 400 بــعـــد ان  كــان 50 ا
طالبا بـجهود ذاتيـة وموافقة الوزارة
 وسـيــشـهــد الــعـام احلــالي افـتــتـاح
مـعــهـد لــلـصـحــة في مـنــطـقــة زيـونـة
السـتـقـبال اكـثـر من 150 طـالبـا ومن
ـــــــخــــــتـــــــلف كـال اجلــــــنـــــــســــــ و
االخــتــصــاصــات وســيــكــون اضــافـة
لـلمالكـات الـصـحـيـة من خالل تـوفـير

كمي ونوعي . 
{ اول اجــراء ســتــتـــخــذه لــو كــنت وزيــرا

للصحة ? 
نصب - جميع الوزراء الـذين تولى ا
ادوا افـــضل مـــا لــــديـــهم من جـــهـــود
ـقـارنة بـ شخص كن ا وايضـا ال 
واخر نـتـيـجـة اخـتالف الـظروف وكل
وزير عـمل بـظـرف وقدم مـا عـليه  من
واجبات وحاولوا االرتقاء باخلدمات
الــصـــحــيـــة ولــكن تـــأثــيــر الـــعــوامل
ووجـــود عــوائق مـــالـــيــة وحتـــديــات

كبيرة كان اقوى من ذلك .
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بغداد

نبض القلم

ـقـالــة في مـوعــدهـا غــيـرأن تـداعي ــقـرر أن تـنــشـرهــذه ا كـان من ا
أالحـداث الـسـيـاسـيـة  وتـسـارعــهـا فـرض مـوضـوعـات تـنـاسـبـهـا 
وعذري في هذا الـتأخيـر أن موضوع هـذه األسطر  يـصلح للـكتابة
في كل ح  على العكس من موضوعات تأخذ أهميتها من ظرفها

وال حتتمل التأجيل ..
ني كثيرا قالة  لوال أن إستـفزني خطأ فادح آ وكدت أنسى هذه ا
وذكـرني بـهـا  ورد فـي رسـالـة من صـديق (يـشـكـرني) عـلى مـوقف
مـع  ولـيته لم يـفـعل  إذ كتب كـلمـة (شكـرا) كـما يـلفـظهـا بالـنون
(شـكرن) وغـيـرها من االخـطـاء التي نـعثـربـها  في الـطـريق  يومـيا 
ولم نعد نـتوقف عندهـا لكثـرتها  وتنـذربخطر كـبير على لـغتنا  إذا
استـمـرهـذا  االهـمـال والـتـعـدي عـلـيـهـا  بـحـيث عـدت االخـطـاء هي
الـقــاعــدة  والـصــواب هــو االسـتــثــنـاء  ومـع األسف انـتــقــلت هـذه
(العدوى اللغوية )  الى االعالم  حيث  تـلحظ أحيانا أخطاء فادحة
 في كــتــابــة (اخلــطـوط) الــســريــعــة  والــعــاجـلــة  أوفي االحــاديث

واللقاءات واحلوارات في البرامج   أو نشرات االخبار ..
والـلـغـة  تـأخـذ قـوتــهـا من مـسـتـوى من يـتــكـلـمـون بـهـا  فـهي مـرآة
عاكـسة لوضـعهم  ودرجة  قـوتهم .. فالـعالقة طرديـة بينـهما تـتقدم

بتقدمهم وتتراجع بتراجعهم ...
وهذه القـاعدة تنطـبق على حال الـلغة العـربية أيـضا  لكن مع فارق
جـوهـري هوأنـهـا محـفـوظـة بقـدرة الـله  وستـبـقى اسـتثـنـاء من هذه
الـقــاعـدة  وإن حلـقـهـا من احلـيف الـكـثـيـر من تـردي حـال أهـلـهـا 
وظلمـهم لها  وعـدم إكتراثـهم بها دون إعـتبار لهـذه الهبـة األلهية ..
ـيـة الى أن تـقـوم فـهي تـرتـبط  بـارادة ربــانـيـة جـعـلت مـنـهــا لـغـة عـا
الساعة  وهو القائل سبحانه (إنا أنزلنا الذكر وإنا له حلافظون) ..
فـهي وعــاء الـقــرأن الـكــر   وبـهـا تــؤدى الـصـالة واآلذان  وبـهـا
يـتـكـلم أهل اجلــنـة في دار الـقــرار .. وهـذا شـرف كـبـيــر يـنـبـغي أن

يقدره الناطقون بها ..
ـكن أن نـعـرف ذلك الـترابـط  والعالقـة الـوثـيـقة  بـ الـلـغـة وحال و
ـتحدة في 18 ديسمـبر عام 1973 بادخال أهلهـا  من قراراال ا
الـلـغـة الـعـربـيـة ضـمن الـلــغـات الـرسـمـيـة  ولـغـات الـعـمل في اال

تحدة.. ا
وهـذا التـاريخ يرتـبط  بحـالة مـتمـيزة  فـرض العـرب  بهـا وجودهم 
وإعـتـبـارهم عـلى الـعــالم  وبـرهـنـوا عـلى وحــدتـهم  وقـوة تـأثـيـرهم
بـاالنـتـصـار في حـرب إكـتـوبــر اجملـيـدة  وفـرض احلـظـر الـنـفـطي 
عـركة  فجعل مـنهم قوة جـبارة  يحسب وإستخـدامه سالحا في ا
لـها حـساب في الـعالم  عـنـدما يـحسـنون إسـتخـدام عنـاصر الـقوة

عندهم والضعف عند األخر. ..
مــر ذلك الــيــوم - 18 ديــســمــبــرعـــابــرا كــأيــام الــعــرب الــراهــنــة 
يتـحسرون عـلى ماضيـهم  ويجهـلون  مسـتقبلـهم   كأنه ال يـعنيهم
ـيا  حتـتفي به  وال يرتـبط  بـدينـهم  وهويـتهم   ولم يـكن يومـا عا

ا للغة العربية ..  تحدة كل عام تكر اال ا
يـوم كـان يـفتـرض أن نـحـتـفل به  ألنه  يـرسم لـنا مـوقـعـا مـؤثرا في
الـعـالم  يـذكـرنــا بـقـيـمـة لـغـتـنـا  فـهـي االكـثـر إنـتـشـارا وعـمـقـا في
الـتـاريخ.. وتـمتـاز بـثـرائهـا وجـمـالهـا .. فـاين نـحن  مـنهـا الـيوم..?..
وماذا قدمنا لها في عيدها وأيامها على مدار العام ..?.. وهل هناك
من يـسـتـذكرهـا  ويـحـتـفي بهـا ويـتـوقف في هـذه احملطـة أو غـيـرها
ـكن االهـتمـام بـهـا واحلـفاظ عـلـيـها  لـيـراجع حـال الـلغـة  وكـيف 
خـاصـة مـن هـذه االجـيـال الـتي تـتـعـرض الى غـزو ثـقـافي  خـطـيـر 
وفضاءات مـفتوحـة بكل اللغـات واللهـجات واالهداف .. وهل وجدت
ـستوى الرسمي  أو من االلتزام والرعـاية ما يناسـبها سواء على ا
الـشعـبي ..?.. وكـيف تمـر هـذه الذكـرى عـلى  العـرب  الـيوم   وهل
هم أنفسهم  اؤلئك  الـذين حققوا معـجزة اكتوبر عام 1973 أم هم
ـتـون بـصلـة لـهـا ويـأخذون صـفـتـهم من حـالهم  غـربـاء عـنهـا  ال 
ـرح بــهــا الـغــربـاء وتــدنــسـهــا أقـدام ومن أرضــهم الـتـي يـســرح و
االجنبي  وكأن  (قدر هذه االرض العربـية أن تخترق مرت .. مرة

في أمنها وسيادتها وثرواتها ـ  وأخرى في  تراثها ولغتها) .. 
شـارع تـعـمه (فـوضـى لـغـويـة)  و(مزروع بـعـبـوات  لـغـويـة) تـنـسف
الذوق  وتـقتل مـلكة االحـساس بـاللـغة   ويعـاني من (تلـوث لغوي)
كاتب حيث تـرى العنـاوين وأالسماء الـغريبـة واالجنبيـة للمـحالت وا
هي الـسـائـدة  وكـأن لـغتـنـا ال تـسـتـطيع أن تـلـبي حـاجـة (الـشارع)
ـعـروض) كـما هي بـاسـمـاء تـسـتـهوي الـزبـون وتـوقـعه في شـبـاك (ا

اللغة االجنبية ..
 تـنـاولـنـا ذلك سـابـقـا  هـنـا فـي الـزمـان   وال بـأس أن نـقـرع جرس
ـؤسسـات الـتي تعـنى بـاللـغة اخلـطر  مـرة أخـرى عسى أن تـلـتفت ا
سـتـشري   وتـعيـد االعتـبار في الـعربـية  الى  (الـفـساد) الـلغـوي ا
الشـارع لهـذه اللـغة الـشريـفة الـتي أنزل  اللـه كالمه بهـا  وهي لغة
خـا االنبـيـاء واالديان ..فـأين احلكـومـات من هذا اخلـطـر على لـغة
الـقرأن  واالهـتـمام بـهـا .. وهل  شددت عـلى مـؤسسـاتـها بـضرورة
االهـتـمـام بـالـصـيـاغـات واالسـالـيب الـسـلـيـمـة اخلـالـيـة من االخـطـاء
وضوع   وهي اليوم اللغوية .. وأين االحزاب االسالمـية من هذا ا

أما حاكمة أو لها وجودها في الشارع العربي  ?..
رحمة باللغة العربية .. فهـي ليست كلمات للتفاهم والتواصل فقط 
بل هي عـلم وحضـارة وثـقافـة ومعـرفـة وتاريخ وهـويـة ..  لغـة قوتـها

من القرأن  وهي خالدة بخلوده ..
 } } } }

∫ bOH  Âö
من  جميل ما قرأت في جمال اللغة العربية  هؤالء األبناء ...

ابن الليل : اللص
ابن السبيل : العابر
ابن الغبراء : الفقير
ابن الطود : اجللمود
ابن احلرب : الشجاع
ابن بطنه : الشره
ابن سمير : الليل
ابن الليالي : القمر
ابن الغمد : السيف

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/21. UK

الزمان - السنة احلادية والعشرون العدد 6273 اخلميس 8 من جمادى االخرة 1440 هـ 14 من شباط (فبراير) 2019م
Issue 6273 Thursday 14/2/2019

 s¹b²F*« o×Ð »U¼—≈ 4 oO³D²Ð ¡UCI « V UDð ÊU ½ù« ‚uIŠ

w×B « q¹uL² «Ë  UBOB ² « `ý  U¹b%Ë UNð«“U$≈ sŽ `BHð W U d «

UI¡∫ (الزمان) في لقائها مع مدير عام صحة الزمان

W¹UMŽ: الطفلة رهف على سرير العناية الفائقة قبل وفاتها

كـيف ساشق طـريقي الصل لـلسـبيـل الذي سـيصـلني الى بـيتي كل
ا دعاني ان اترك هؤالء مدجج بالسالح منتشرين في الشارع 
ـتـواجدين فـكـرة اجتـيـاز جسـر الـشهـداء مـشيـا عـلي االقدام وكل ا
حـولي يــنــظـرون بــعـ الــتـرقـب حلـدث طــاريء خـشــيت من نــفـسي
ارين وخـشـيت من اخلـائفـ الـذين حـولي اسـتغـربت سـؤال احـد ا

بجواري قائال لي 
-ما الذي جرى..

قبل ان اجيبه قفز اجلواب من لسان رجل يرجتف قادما من اجلهة
االخرى من اجلسر

-لقد فجرت دائرة التقاعد...
شعرت بشيء من االرتياح وكأنني شامتا قلت له
-احلمد لله علي سالمتك.. لالقوياء يوما اسود..


