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ـشـارك في وحـضـــر وفـد الـعـراق ا
ؤتمر العمل اعمال الدورة الـ   46
الــعــربي عــرض تــقــريــر الــلــجــنــة
سـتقـبل الـعمل ـعنـيـة  يـة ا الـعـا
الذي يحمل عنوان (العمل من اجل
) تلبيةً لدعوة مستقبل اكثر اشراقاً
ـكـتب االقـلـيــمي لـلـدول الـعـربـيـة ا
نظمة العـمل الدولية يوم الثالثاء

وافق 16ـ4ـ 2019. ا
يـأتي ذلـك ضـمن أعـمـال الـدورة الـ
ـؤتــمـر الـعـمل الـعـربي الـتي  46
تـسـتمـر بفـعالـياتـهـا للـيوم الـثالث
على التوالي وحتى  21من نيسان
اجلـــاري في الـــقـــاهـــرة بـــرعـــايــة
الـرئــيس عـبــد الـفــتـاح الــسـيـسي
وبـحــضـور 16 وزيــر عـمـل عـربي
ورؤسـاء وأعـضـاء وفـود مـنـظـمات
أصــــحــــاب الـــــعــــمل واالحتــــادات
العمـالية واألمـانة العامـة جلامعة
نـظمات ثـلي ا الدول الـعربـية و
الــعـربــيــة والـدولــيــة واالحتـادات
ـهـنيـة الـعربـيـة وعدد الـنـوعيـة وا
ية من الشخصـيات العربيـة والعا
الـــفــاعـــلــة فـى مــجـــال الــتـــنــمـــيــة

االقتصادية واالجتماعية.
واكدت هـيئة احلـمايـة االجتمـاعية
في وزارة الـعـمل للـمـستـفـيدين من
االعــانـة االجـتـمـاعـيـة انه ال صـحـة
لألخبار التي يتداولها البعض عن
وجــــود زيــــادة في راتـب االعــــانـــة
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ـــركــز الـــوطــنـي لــلـــصــحــة نــظم ا
ـهنيـة في وزارة العمل والسالمة ا
والـــشـــؤون االجـــتــــمـــاعـــيـــة دورة
ـهـنـية في تثـقـيـفـيـة عن اخملـاطـر ا
شـاركة مـوظفي عدد بيـئة الـعمل 

من الوزارات . 
ونـقل بـيــان تـلـقــته (الـزمـان) امس
ــركـــز الـــوطـــني عن مـــديـــر عـــام ا
ـهنـيـة نـاضر لـلـصـحة والـسالمـة ا
ــركـز وضـمن الــشـمــري قـوله ان (ا
مـنـهـاج الـدورة الــتـدريـبـيـة االولى
لــلــفـصـل الـثــاني من خــطــة الــعـام
نظم دورة تدريبيـة للتثقيف 2019
هـنـيـة في بيـئـة الـعمل بـاخملـاطـر ا
شاركـة موظف من ست وزارات
هـي  الــــدفـــــاع  والـــــداخــــلـــــيــــة 
والـصــحـة والـبــيـئـة  والــصـنـاعـة
ـــائــــيـــة  ــــوارد ا ـــعــــادن  وا وا
واالســـكــان واالعـــمـــار تـــضـــمـــنت
ـــفـــاهـــيم الـــصـــحــة الـــتـــعـــريف 
ـــهــنــيـــة والــقــوانــ والــسالمــة ا
ــركــز وانـواع ــعــمـول بــهــا في ا ا
اخملـــاطــــر الـــتي يـــتــــعـــرض لـــهـــا
الـعـامـلـون في مـخـتـلف الـقـطـاعات

ومنها القطاع العام) .  
واضــاف ان مـن (اهم مــا تــنـاولــته
الــدورة الــتــدريــبــيــة هــو كــيــفــيــة
السيـطرة على مـخاطر بيـئة العمل
ـهـنـيـة ودور مــسـؤولي الـسالمــة ا
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االهتمام وتوفر الوقت  انا قار مجد
ـسارات مـختـلفة ال يكل من الـقراءة و
من التاريخ واألدب والشعر والروايات
وغــيـــرهـــا والـــعـــلــوم االجـــتـــمـــاعـــيــة
والـفـلـسـفيـة حـصـلت مـن ذلك الـقـنـاعة
الـتـامـة بــان لـكل جـانب حــيـاتي هـنـاك
قــــواعـــد حتـــكــــمه وحتـــدد الــــســـلـــوك
ـمارسـة وحدود لـلعـامـل من شـروط ا
ـسؤولـية واألداء واخلـطأ التـصرف وا
والــضـرر وهــذا مـا يــسـمى بــالـقــانـون
لـــغــــرض فـــهم الـــعالقـــة اوال ودراســـة
هـنة الـطب  هناك التـنظـيم القـانوني 
خــصـــوصــيـــات وأســرار لـــكل مــهـــنــة
ــهـن األخـرى يــصــعب عــلى أعــضــاء ا
فـهـمهـا فـالقـانـوني ال يسـتـطيـع معـرفة
ــهـنـة الــطـبـيــة وقـواعـدهـا تــفـاصـيل ا
فــيــبــقى في حــيــرة مـن تـطــبــيـق مـواد
الــقـــانــون عــلى الـــشــؤون الــصـــحــيــة
وخـاصـة في مــوضـوع اخلـطــأ الـطـبي
وكــذلك األطــبــاء يـــجــهــلــون الــقــانــون
ومــواده وكــيــفــيــة تــطــبــيــقه واثــبــات
ـا االتــهــامــات واإلجــراءات األخــرى 
يصنع حالة من التناقض واالشكاالت.
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وهـذا مــا دعـاني كــطـبـيـب مـخـتص ان
ادرس الـقــانـون في مــحـاولــة لـتــقـريب
وجـهـات الــنـظـر ومـعــاجلـة اإلشـكـاالت
ـهنت  وبذلك االرتقاء ترسبة ب ا ا
تـقـد اخلـدمـة الـصـحـيـة لـلـمـواطـنـ
وحـمـايـة الـكــوادر الـصـحـيـة من خالل
ـشـاركة الـفـعـالة في تـطـبيق وتـفـعيل ا
الـقـوان الـتي حتـكم الـنظـام الـصحي
ـتـطلـبات ـا يحـقق ا وكـيـفيـة تـطويـره 
احلـــالـــيــة ونـــفس الـــشئ بـــالــنـــســـبــة
لــلـــقــوانــ تــمـــثل الــصــحـــة الــعــامــة
والـبـيـئــيـة من نـاحـيــة والـعالجـيـة من
تـخـصـصة نـاحـيـة أخرى والـقـوانـ ا
بــشـؤون الــفـروع الــصــحـيــة وحـمــايـة
األطباء وكيفـية تفعيلهـا  اما بالنسبة
لإلعالم فعالقته بالصحة  عالقة وثيقة
من ناحـية التثـقيف الصـحي وتوظيف
وسائل اإلعالم والـفنـون اخملتلـفة لذلك
هــذا اذا عــلـــمــنــا أن اجلــهل الــصــحي
مـتـفـشي بـشكل كـبـيـر والبد من عـلـمـية
ـنـهـجـة حتـتـاج من لـديه اطالع عـلى
هنت وفي نفس الوقت هناك أسرار ا
إشــكـــالــيـــات في الــعـالقــة بـــ الــطب
واإلعالم إحـدى عالمــاتـهــا األسـاســيـة
هو األخـبار الغـير صحـيحة وتـضخيم
الصحيح فيهـا وترويج سياسة القذف
والـــسب لـألطــبـــاء وتــرويـج ســيـــاســة
الــعـــداء من قـــبل عــدد من اإلعـالمــيــ
وبــعض وســـائل اإلعالم وهـــذا مــا قــد
ـمـتــهـنـيـنـهـا يــسئ لـلـمـهـنــة والـثـقـة 
وبـــالــتـــالي االعـــتـــمــاد عـــلى االطـــبــاء
ودفعهم للهـجرة ما وراء ذلك اكيد عدد
ــنــظـمــة حــيث كـان لــنـا من اجلــهـات ا
اتخـاذ قرار دراسـة اإلعالم في محـاولة
ــشـاركــة بــحــركـة إصالحــيــة وإعـادة ا
الـعالقـة الـطـبــيـة بـ مـقـدمي اخلـدمـة
ـواطـن  الـصحـيـة ورجال اإلعالم وا
إضـافة قمـنا بـجهود مـشتركـة لتـشكيل
فرع لالعـالم الصحـي لغـرض التثـقيف
هــذا مــا حــاولت من خالل والــتــقــو 
دراسـة الــقــانــون واالعالم واحلــصـول
عــلى شـــهــادة الــبــكــالــوريــوس في كل
مـــنــــهـــمـــا الـى جـــانب دراســــة الـــطب
واالرتــقــاء بــالــعالقــة بــيــنــهم من أجل
تــســهــيل مــهــمــة الــتــنــســيق وتــقــد

اخلدمات .
{ مـــا هـــو دور نـــقــابـــة االطـــبـــاء في حـــالــة
حـصول اعـتداء عـلى الـطبـيب من قـبل اهالي

ريض ? ا
- الـــنـــقـــابـــة ال تـــقـــبل بـــاي شـــكل من
االشــكـال الــتــعـرض او االعــتــداء عـلى
االطبـاء كـمـا هـو مـوقـفـهـا بـاي اعـتداء
ساس رضى واالسـاءة لهم أو ا على ا
بـــهـم ولـــيـس هـــذا فــــقط بـل ال تـــقــــبل
رخص به ساس الغيـر مسموح او ا ا
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قـانـونا بـاي مـواطن فـهي تـمثل نـخـبة
ـتــمـيـز من نـخـب اجملـتـمـع الـعــراقي ا
وسبب وجـودها هـو القانـون ودليـلها
ومـرشـدهـا هو الـقـانـون الذي مـنـحـها
ــتـــخــصــصــة ــهـــنــة ا حق حـــمــايــة ا
بـاخلـدمـة الـصـحـيـة وحـمـايـة االطـباء
وهي حتـــمي ولـن تــقـف مع مـــعـــتــدي
حــــتى ولــــو كــــان من اعــــضــــائــــهـــا 
االحـصائـيـات تشـير الى ارتـفـاع كبـير
في نـــســبـــة االعـــتــداء عـــلى االطـــبــاء
سـتـشفـيـات احلكـومـية وخـاصـة في ا
ودوافـع االعـــتــــداء مــــركب االســــبـــاب
والــبــواعث  الــيــوم الـنــقــابــة تــرصـد
االعتداءات ولديهـا عيون في كل مكان
وتــــتـــحـــرك فـــورا الـى مـــوقع احلـــدث
وتــــتـــصـل عــــلى جــــهــــالــــتــــا اداريـــة
ـوقف واحلـكـومــيـة لـلـسـيــطـرة عـلى ا
عتمدة واتخاذ اإلجراءات القانـونية ا
رقم 26 عـلى قـانون حـمـاية االطـبـاء ا
لـعـام  2013والــذي يـعــتـبــر االعـتـداء
عـــلى الــطـــبـــيب في الـــقـــطــاع الـــعــام
واخلـــاص هــو اعـــتــداء عـــلى مــوظف
ـا يعـني وجود اثنـاء اداءه الواجب 
حق عام غـير خاضع لـلتنـازل ويعاقب
ــعــتــدي جــنــائــيــاً اضــافــة الى مــنع ا
الـــقــضـــاء من اتــخـــاذ الــتـــعــقـــيــبــات
الـقـضـائـيـة عــلى الـطب في الـشـكـاوى
الــتي تــخص عــمــله الــفـنـي في حــالـة
اشتباه بوجـود خطأ طبي اضافة الى
طـالبات اعتـبار أي شـكل من اشكـال ا
ـة عـقـوبـتـها الـعـشائـريـة تـعـتـبـر جر
بالـسجن ثالث سـنوات وغرامـة عشرة
مالي ديـنار وفي الـوقت نفـسه سمح
للـمواطن الـذي يتـعرض للـخطـأ تقد
الشكوى االصولية وعرضه على جلنة
طـــبـــيـــة مـــتــــخـــصـــصـــة ومـــحـــايـــدة
ـناسب في واسـتـحـصال الـتـعـويض ا

حالة ثبوت اخلطأ الطبي .  
ن ? { كلمة توجهها 

ــــواطن الـــعـــراقي - اوجــــهـــهـــا الى ا
الـــكـــر واقـــول فـــيـــهـــا ان حـــقك في
احلصول على اخلدمة الطبية هو حق
انـســاني اصـيـل مـثــبت في الـدســتـور
والــذي ـــواد 29 و34  الــــعـــراقي في ا
اوجب كــفـالــة الـدولــة لـلــعـمل الــطـبي
ـواطــنــ وخـصص والـوقــائي لــكل ا
ــراهـقـ واالمـهـات فـئـات االطـفـال وا
وكبار السن بـهذا اخلصوص واوجب
ــتـطـلـبـات عـلى عـلى الـدولــة تـهـيـئـة ا
اسس ومـعــايـيــر مـحــددة ومـا اتى به
الـدسـتـور يـتمـاشى مع مـبـاد حـقوق
نـظمـة واتفـاقيـاتها االنـسان وعهـود ا
ـواطنـ وما هو اال وما يـعاني مـنه ا
الـقـصـور والــتـقـصـيـر في تــهـيـئـة تـلك
ـتــطـلــبـات اضــافـة الى هــدر االمـوال ا
والـفـساد وسـوء الـتـخـطيـط الى جانب
اخلـلل الـثــقـافي في اجملـتـمع واخـتالل
تـركـيـبـته واصـوله والـتي تـسـلـلت الى
بــــعض االطـــبــــاء ومـــقـــدمـي اخلـــدمـــة
الصـحيـة االخرين لـذا ادعو في كـلمتي
ـواطنـ لفـهم حقـوقهم هذه اخـواني ا
الصحـية وحتديداً مـشاكلهـا واسبابها
والتي اشـرنـا الى بعـضهـا اعاله وعدم
نـسـيــان الـعالقـة الــوديـة بـيــنـكم وبـ
االطـبـاء واالعـتـداء عـلـيـهم بـاعـتـبـارهم
ســـبب نـــقـص اخلـــدمـــات وهـــذا غـــيــر
صحيح وهناك جهـات تنشر االشاعات
وتذكي الـصراعات لـكي تبعـد الوصول
ـواطـنـ لـلــسـبب احلـقـيـقي وتـشـتت ا
عــلى الـــــــــتــوحــد والـــضــغط من اجل
حــلــهــا فــاخلالف واالعــــــــتــداء يــزيــد
ــواطـــــنــ الــفــجــوة بــ االطــبــاء وا
ا يعقد ويؤدي الى هجـــــرة االطبـاء 
واطن الوضع ويزيد معانـاة جميع ا
ــالــيــة عــدى اصــحـــاب االمــكــانــيــات ا
ـواقع االسـاسـيـة الـذين يـتـعـاجلـون وا
خـــارج الــــعـــراق تــــاركـــ الــــطــــبـــيب
ــواطــنــ في صــراع ال يــزيــدنــا اال وا

تخلفاً .

في مـــــواقـع الـــــعـــــمل واالمـــــراض
ــهــنــيــة الـتـي قــد يــتــعــرض لــهـا ا
ـوظــفــون مـشــيــرا الى ان الـدورة ا
ـتـدرب نح ا اخـتـتـمت اعمـالـهـا 
البـالغ عددهم 28 متـدربا شـهادات
ـركز الوطني مشاركـة). واستقبل ا
ــهــنــيـة في لــلــصــحـة والــسالمــة ا
وزارة الــــــعـــــــمـل وفـــــــداً من وزارة
الـتعـليم الـعـالي والبـحث العـلمي/
ـعــهـد الــطـبي الــتـقــني في زيـارة ا
عــلــمــيــة ضـمت 17 تــدريــســيـاً من
مختلف االختصاصات لبحث سبل
ـستـقـبلي مع فـتح افـاق التـعـاون ا
الـقــطـاع الــتـعـلــيـمي وطــرح افـكـار
جـديدة من شـانهـا تطـوير الـتعاون
. الـعـلـمي والـعــمـلي بـ اجلـانـبـ
واضـــاف الــبـــيـــان ان مــديـــر قــسم
الــــتـــوعـــيــــة والـــتـــدريـب مـــحـــمـــد
عــبـــداالمــيـــر لــلـــوفــد قـــدم وصــفــا
ـــركــز ونـــشـــأته تـــعـــريـــفـــيــا عـن ا
وهــيـكــلــيـته ومــهــامه والـفــحـوص
هنـية االبتدائية والدورية الطبية ا
ـــهـــنـــيـــة واجـــراءات واالمـــراض ا
ـتـبـعـة لـلــوقـايـة مـنـهـا الـسالمــة ا
ه شـرحاً وافـياً عن فضال عن تـقد
ـهنـية طـبـيعـة عمل قـسم الـصحـة ا
وشُـعـبه واخلـدمـات الــتي يـقـدمـهـا
لـفـئة الـعـاملـ في قـطاعـات الـعمل
اخملـــتـــلــفـــة واالجـــهـــزة الــطـــبـــيــة

ستخدمة فيه. ا

االجـتــمـاعـيــة ومـا يــتم تـداوله من
اخبار عـبر بعض مـواقع التواصل
االجـــتــمـــاعي عـــار عن الــصـــحــة .
وتــنـوه الــهـيـئــة الى ان سـلم راتب
ـعــتــمـد كــاالتي : الـرجل االعـانــة ا
ـســتـفـيــد وعـائــلـته لـغــايـة ثالثـة ا
اطفـال هو 175 الف دينـار شهـريا

ـسـتـفـيـدة وعـائـلـتـها ـرأة ا  امـا ا
لغـايـة ثالثـة اطـفـال فـتـسـتـلم مـبلغ
اعــــانــــة قــــــدره 225 الـف ديــــنـــار
شـهـريــا . هـذا وحتـذر الـهــيـئـة من
عقب وعدم تصديق التعامل مع ا
مـايـنـشـر عبـر صـفـحـات الـتـواصل
االجـــــتــــمـــــاعــــيـــــة ذات االغــــراض

ــشـبــوهــة الـتـي تـســعى البــتـزاز ا
واطن .  ا

وقــال الـبــيــان ان هـيــئــة احلـمــايـة
االجـــتــــمـــاعـــيـــة تـــدعــــو من لـــديه
اسـتفـسار او شـكوى الى االتـصال
بــــــالــــــرقم (1018) خـالل اوقــــــات

الدوام الرسمي حصرا.
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هنية في بيئة العمل جانب من دورة اخملاطر ا

الدكتور جاسم العزاوي في مكتبه
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تعجـز كل الكلـمات على وصف ضـيفنا
فـــهـــو دائــمـــا يـــقـــدم كل مـــا لـــديه في
مـــســـاعــــدة اآلخـــرين أخــــصـــائي في
أمـراض الــقـلب والـبــاطـنـيــة ولـد عـام
من عائلـة بسيطـة ويعود نسبه 1954
الى عـشيـرة العـواد (الـعزاويـة) والتي
تـتمـركز في قـضـاء الشـطرة- مـحافـظة
ذي قـار  عـاش وسط مـعـانـاة مـرضـية
لعدد من أفراد األسرة من بينهم والده
(الـله يـرحـمه ) والـذي خـلق في نـفـسه
حـلم طـفـولي سـاذج بـان يكـون طـبـيـبا
وخــطــا هــذا احلـلـم خــطـواتـه لـلــواقع
ـعـلـمـ بـعـد ان بـتـشـجـيع أسـاتـذته ا
الحـظـوا وجـود تـمـيـز وذكـاء في األداء
لـيــتــحـول احلــلم الى تــطـلع في فــتـرة
ـتـوسـطـة واتـضـحت الـرؤيا دراسـته ا
يـصـاحبـهـا تـخطـيط في االنـتـماء  إلى
كــلــيــة الــطـب وهـذا يــتــطــلـب اجلــديـة
والـسـهـر وااللـتـزام بـجـمـيع الـنواحي
هـذا اذا ما عـلمـنا عـدم وجود إمـكانـية

مالية للدروس اخلصوصية.
WHŽUC  œuNł

لـذا كـانت اجلـهـود مــضـاعـفـة وفـرديـة
أدواتـهـا الـدراسـة ومـســاحـتـهـا الـلـيل
وسـهـرة بـعـد اسـتـغالل دقـائق الـنـهـار
ـعدل بـأكـمـلـهـا ولـعل احلـصـول عـلى ا
الـذي يؤهـله لـدخول كـلـية الـطب كانت
تمثل له اول فـرحة حقيـقية في احلياة
ونـقـطـة االحـسـاس بـالـذات والـبدء في
مـســيـرة حتـقــيـقـهــا وعـاش في دوامـة
الـدراسة والـعـمل ولم ينـسى الـقراءات
الـــعــلـــمــيـــة مع أخــواتـــهــا الـــقــراءات
الـثــقــافـيــة والـشــعــريـة والــتــاريـخــيـة
واألدبـيـة الـتي زرعت فـيه مـنـذ الـصـبا
لتـواجدهـا في محـيطـها اخلصب ومع
اعـمـدتــهـا وهـذا مـاخــلق لـديه روحـيـة
ربط الـعـلـوم الطـبـية مع مـثـيالتـها من
الــعـــلــوم اإلنــســـانــيــة واجملــتـــمــعــيــة
والثـقافـية  بـعد تـخرجه من كـلية طب
ـثنى الـبـصـرة  عـمل في مـحـافـظـات ا
واربـــــيل وبـــــابل وبـــــغــــداد وكـــــربالء
والـنـجف وبـعـد حـصـوله عـلـى شـهادة
الــتــخــصص بـــاألمــراض الــبــاطــنــيــة
والقلبيـة ترك الوظيفة احلـكومية بعد
اثــنــا عــشــر عــام مـن الــتــخــرج تــفــرغ
للبحث والدراسة إضافة للعمل الطبي
اخلــــاص بـــــاالضــــافــــة انـه حــــقــــوقي
وإعالمي الــدكـتــور جــاسم الــعـزاوي

ضيفنا عبر هذا احلوار:
ـسـاعدة { مـاهي مسـاهـمـاتكـم في تقـد ا

بالنسبة للمريض? 
ـرضى وهـو ليس - عـملـنـا هو عالج ا
ا مـسـاعدة او تـصـدق او منه مـنـا وإ
واجـب ورســالـــة جتـــتـــمع فـي تـــقــد
ن يـطـلـبـهـا ضـمن اخلـدمـة الـصـحـيـة 

األصـول الـرسـمـيـة عـلى أن تـكـون هذه
اخلــدمـــة ضــمن أصــول الـــعــلم والــفن
الـطــبي وتـأطــيـرهـمــا بـأخالق مـهــنـيـة
هنـة ومباد خطها ارتبطت بطـبيعة ا
الـرواد وبـرهـنـتـهـا الـتـجـربـة ومن هذه
الـرؤية قـدمنا خـدماتـنا الـذي بدأت من
اول يــوم بــاشـرنــا فــيه بــعـد الــتــخـرج
وكـان مسـرحهـا مـستـشفى األطـفال في
قيم محافظة السماوة وكنت الطبيب ا
ـســتـشـفى والــعـمل فـيه الـوحـيــد في ا
اربع وعشـرون ساعة فـي اليوم لـنخدم
ـستـشـفى هو الـوحـيد األطـفـال لكـون ا
فيها  كـانت أيام صعبة وفـيها معاناة
كبيرة اال ان مساهمـتنا بانقاذ األطفال
ـوازين لـيـجعل ومـعـاجلـتـهم قـد قـلب ا
مـنـهـا مــهـمـة جـمـيـلـة ويـتـكـلل الـسـهـر
والـتــعب بـالـضــحـكـات والــدعـاء ولـعل
تـطـوعـنـا في ذلك الـعـام مـعـاجلـة وبـاء
الـكـوليـرا كان له أثـر كـبيـر في حـياتـنا
حـيث استـطـعنـا إنـقاذ مـئات او آالالف
في مــســتـشــفى الــعــزل الــذي خـصص
ـعـاجلة الـكـوليـرا بـالرغم من صـعـوبة
الـــظــروف وقــلــة الــكـــادر  حــيث كــنت
عركة مع هذا الطبيـب الوحيد ضمـن ا
ــرض الــقــاتل وحلـق ذلك الــعــمل في ا
مدن منـها مديـنة كويـسنجق في اربيل
ــقــام في ثـم احلــلــة ثم اســتـــقــر بــنــا ا
مسـتـشـفى ابن الـنـفـيس وذلك لـطـلـبـنا
بــالـتــخــصص بـأمــراض الــقـلب وهــنـا
ـعـانـاة في الـعـمل مع ايـضـا جمـعـنـا ا
ـرضى ونـيل ـعـاجلـة وإنـقـاذ ا مـتـعـة ا
ـتـخصـصة عـلم الـقلب من مـصـادرها ا
وخاصـة الدكتـور جعـفر الكـويتي (الله
يـرحـمه) ويـحـسن الـيه والذي نـدين له
بـكل كلـمة تعـلمـناهـا وكل سلـوك سرنا
سـتشـفى ايـضا عـملـنا فـيه وفي هـذا ا

لوحـدنا كـطبيب أقـدم وحيـد بعد ان 
ســـحب الـــزمالء الـــبــاقـــ الى خـــدمــة
االحـتـيـاط فـي بـدايـة احلـرب الـعـراقـية
اإليـــرانــيـــة وهـــذا حــمـل لــنـــا الـــتــعب
واإلجــهـــاد وعــلـــمــنـــا مــعــنـى اإليــثــار
واالخالص لـكـن تـعــلـمــنـا فــيه أسـرار
ـتطورة أمـراض القـلب وفحـوصاتـها ا
مـثل األيـكـو والـقـلب  بـقـيـنـا عـلى هذا
ارس ـنـوال بـعد الـتـعـي كـطـبـيب  ا
في مـســتـشـفى ابن الــنـفـيـس وبـعـدهـا
احلـصـول عــلى االخـتـصــاص والـعـمل
في مـــحــــافـــظـــتي  كـــربـالء والـــنـــجف
ـقـدســتـ وحـتى بـعــد تـركي لـلـدوام ا
احلـكومي والـتفـرغ للـدراسات والـعمل

اخلاص
{ كيف تقيم الواقع الصحي في

الـعـراق? -الـوضع الـصـحي في الـعـراق
ـواطـن من مـتخـلف جـدا عن حـاجة ا
نـاحــيـة وتـخـلــفه اكـثـر شــدة فـيـمـا اذا
قــورن بـدول اجلــوار والــعــالم  هــنـاك

ــســتـــشــفــيــات الـــطــبــيــة نــقـص في ا
التقـليدية والكـوادر الطبيـة والصحية
وعـدم تـوفـر مـسـتـلـزمـات الـتـشـخـيص
ــــريض اليــــحــــصل عــــلى الالزمــــة وا
حـاجــته من أدويـة ومــتـطـلــبـات وهـذا
ا واطن  ماخلق غـضب شديد لـدى ا
جعله يـصب هذا الغـضب على األطباء
ويحمـلهم مسوؤلـية التقـصير واخللل
في النظام الـصحي حيث نالحظ كثرة
االعـتــداء عـلى األطــبـاء من قــبل أفـراد
جـهـلـة مـنـفلـتـ  امـا بـقـصـد لـتـنـفـيذ
خـطة إفـراغ البـلد من كـوادره العـلمـية
او بـــــدون قـــــصـــــد بـــــســـــبب اجلـــــهل
واالنـفـعـال او االسـتــهـانـة بـاحلـكـومـة
والـــوضع األمــــني يــــقـــابل ذلـك قـــلـــة
االهتمام والـرعاية واحلمـاية بالكوادر
البـد لـنا ان من أطـراف حـكـوميـة عـدة 
نـــعـــلم وزارة الـــصــحـــة لـــلــمـــعـــاجلــة
والـــــــوقــــــــايـــــــة وهي ال تــــــــعـــــــني ان
باستطاعتها حتقيق متطلبات الصحة
ــؤســســات ــا حتــتـــاج ا وحـــدهــا وإ
ـعـنـيـة بالـتـغـذيـة وايـضا والـوزارات ا
يـاه والـكـهـربـاء والـبـلـديـات والـعمل ا
وغـيـرها  والـيوم لـيس هـناك تـنـسيق
كــافي بـ هـذه اجلــهـات وهـذه إحـدى
مـــؤشـــرات الـــتــخـــلف  مـع الــعـــلم ان
تــخــطــيط الــنــظـــام الــصــحي مــرتــبط
بـوزارة الـصـحـة والـتي تـغيـر كل اربع
ســنـوات وتـتــغـيـر مــعـهـا الــتـوجـهـات
واخلطط والتي غالبا ما تكون قاصرة
عـن حتـــــــــــــديــــــــــــد األولـــــــــــــويــــــــــــات
واإلسـتـراتـيـجيـات إلى جـانب الـفـساد
ــوارد من هـنــا نـدعــو لـنــظـام وهـدر ا
صـــحي الئـق يـــبــدأ مـن اإلمــكـــانـــيــات
ـتوفـرة وجهـود الـوزارة ليـرتقي بـها ا
ستوى الالئق وهذا يتطلب مجلس با
نع أعـلى لـلـصحـة يـخـطط ويـراقب و
الفـساد وال يتـاثر بالـتغيـرات الوزارية
ـؤســسـات ويـنــسق بــ الــوزارات وا

عنية بالصحة  ا
{ طـبـيب وحـقـوقـي وإعالمي كـيف جـمـعت
اذا هذا التنوع?  ب هذه االختصاصات و
الـطب هـو مـهـنتي وهـوايـتي ومـتـعتي
وقع اجـتـماعي تـمنـيته وهـو الطـريق 
ــهــنـة حــقــقت فــتــحـقـق وفــتح آفــاقــا 
اخلـدمــة اإلنـســانـيــة الـتي رغــبت بـهـا
ـاديـة الـتي وسـاعـدني بـاالمـكـانـيـات ا
هـنـة عنـاصـرها اوال احـتـاجهـا هـذه ا
ــهــارة ـــمــزوج بــاخلـــبــرة وا الــعــلم ا
ــســنـودة وثــانــيــا االخالق الــطـبــيــة ا
باألخالق العـامة واإلنسـانية والـثقافة
وهذا ما يجـعل الطبيب قارئـا مستمرا
ـتداخلة لعـلم الطب والعـلوم األخرى ا
مـــعـه ولـــفـــنـــون الـــثـــقـــافـــة ومـــبــاد
اإلنـسانـيـة ويوجـد اخـتالف في نسـبة
الـقـراءة بـ طـبـيب واخـر حـسـب نوع
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مـنذ أيـام مـضت وكل العـالم ووسـائل إعالمه منـشـغل باحلـريق الـعرضي الـذي طال
أجـزاء من كاتـدرائيـة نوتـردام في باريس ...نـساء ورجال يـظهـرون أمام الـفضـائيات
وهـم يبـكـون ويعـبـرون عن ألـيم حـزنهم عـلى مـاأصـاب الكـاتـدرائـية ..! زعـمـاء الـعالم
وقادة الدول يتضامنون مع احلكومة الفرنسية ويبعثون الرسائل تلو الرسائل لتعزية
اليـ الـرئــيس الـفـرنـسي (بـالـفـاجـعـة األلـيــمـة) .! أثـريـاء عـرب وأجـانب يـتـبـرعـون 
الـدوالرات إلعادة بـناء الـكنـيسـة من جـديد ..!! إقـامة الـقداسـات والصـلوات والـدعاء
ــصـــاب (اجلــلل)..! احلـــكــام الــعــرب وأثـــريــائــهم فـي كــافــة أنــحـــاء الــعــالـم لــذلك ا
وخارجيـاتهم وسفاراتهم تذيع بيانات األسف واحلرقة واللوعة وتتضامن مع الشعب
الـفـرنسي وتـبـدي أستـعدادهـا لـلمـشـاركة بـإنـقاذ الـكنـيـسة الـتـاريخـية ..! ووووو...!!
ي والـعربي يـوم فجّر عـجبـاً ....أين كان هـذا احلرص واللـوعة واأللم واإلهـتمـام العا
اإلرهـابـييـون قـبة اإلمـامـي الـعـسكـريـ ودمروهـمـا بالـكـامل ...بالـرغم من أن هـناك
أولـويـات تـاريـخيـة وإنـسـانـيـة جتـعل من حـادثـة مـرقـدي الـعـسـكـري أهـم من حـادثة
رقدين العسكري في سامراء يسبق نوتردام بكـثير ..منها : أوالً : إن إنشاء وبناء ا
بنـاء كاتدرائـية نوتـردام بأكثر من 500 عام..وعلـيه فأن قيـمتهـما التـاريخيـة واألثرية
أهم من نوتردام .!ثـانياً : كاتـدرائية نوتـرادم تعرضت حلـريق بسبب تمـاس كهربائي
ـرقدين الـطاهـرين تعـرضا لـتفـجيـر إرهابي هـمجي مـن قبل جـهات تـكفـيرية ..ولكن ا

ترتبط مباشرة بدول اخلليج الوهابي ..! 
ـرقـدين الشـريـف في سـامـراء إلى مقـتل الـعديـد من الـناس ثـالـثاً : تـسـبب تفـجـير ا
رقـد حلظة وقوع التـفجير..أما في حـريق نوتردام فلم يصب أي األبرياء احملـيط با
أحد بأذى .!رابعـاً : حادثة تفجيـر العسكريـ كادت أن تتسبب بوقـوع حرب طائفية
مـدمرة بـ السنـة والشيـعة وهو مـاخطط له األعـداء ..ولكن خاب فـألهم عنـدما أمرت
ـرجـعيـة الـشيـعيـة بـالهـدوء والصـبـر وبعـدم إثـارة اي شيء واألكتـفاء بـإعـادة البـناء ا
ومالحقة الفـاعل فقط ..! وأكثـر ما أضحكـني اليوم أن الفلـسطينيـ أقاموا قداساً
ـسـيـرة وسط فلـسـطـ حـزناً عـلى حـريق كـاتـدرائـية نـوتـردام ..ولـكـنني وأعـقـبوهـا 
ـرقدين الشـريفـ في سامراء ..بل أتـذكر أنـهم أقاموا األفـراح يوم تـدمير وتـفجـير ا
ن قام بـذلك الفـعل (اجلهـادي) حسب تـعلـيقـاتهم يـومذاك !! مع مـالحظة وأشـادوا 
ا جرى من حـريق أصاب كـنيسـة نوتردام ..بل بـإننا لـسنـا فرح أو غـير مهـتمـ 
نشـعر باحلـزن لقيـمتـها التـاريخيـة ونتـمنى أن يعـاد بنائـها من جـديد ..ولكـننا نـشعر
بـاألحـبـاط من هـذا الـعــالم الـذي يـتـداعى كـله إلجل حـريق شب في جـزء من كـنـيـسـة

ـقـتل آالف األطـفال في ..ولـكنه لـم تهـتـز مـشـاعـره وإنسـانـيـته 
اليمن واليـهتم بقمع الشـعب الفلسـطيني يوميـاً على يد جنود
ـا يصيب مـقدساتـنا وأثارنا الكيـان الصهـيوني ..واليهتم 
ـتحف نـينوى على يـد داعش اإلرهابي وآخـرها مـاحصل 
وصل من تدمـير وخراب وتـهشيم بـالفؤوس الوطـني في ا
قامت به زمـر التكفـير الوهابي عـلى مرأى ومسمع من كل

العالم .. !!

اذا كانت احلـقـيقـة واحدة وكـانت وجـوه نظـرنا الـيـها تـتعـدد باخـتالف زوايـا النـظر
عنى انه عروف (الـنقاش منـخل احلقيـقة):  ثل االيطـالي ا التي ننطـلق منهـا فان ا
فـكرون الستبيـان الصادق من االقوال من الكاذب مـنها سيصبح آلية يسـتخدمها ا
مـحل نظـر. ال شك ان احملـاورات اجلادة هي فـعال غربـال للـحقـائق لكـنهـا في نفس
اآلن تـقـوم بـنـحـت هـاته احلـقـائق لـتــتـبـدى في احـسن حــلـة و أوجه مـظـهـر و من ثم
ـوضـوع عـدة اخلـروج بـاحـسن الـقـرارات  و ذلك ال يـحـدث طـبـعـا اال بـعـد تـقـلـيب ا
ـوضوع مرات  من مـنـاحي مـخـتلـفـة حـتى تتـضح الـرؤيـة و يـعرج الـرائي من فـوق ا

وضوع باديا مترائيا. بفكره فينكشف له ا
اذا كـان الـنـقــاش جـادا فالبـد مـن لـيس مـنه بــد ان يـخـرج بــنـتـائج لــكـنه في بـعض
ـسـبـقة االحـيـان يـطـول بسـبب دخـول بـعض اصـحـاب االديـولـوجـيات و اخلـلـفـيـات ا
فـيخرجـونه من جديـته و بالـتالي يـضحى نـقاشا فـارغا من مـحتـواه و اهدافه فـيغدو
حـوارا ال طائـلة منه. اجـمل ما في الـنقـاش و احملاورات الهـادئة الرصـينـة انه ينحت
الفكرة التي تتبناها بحيث تظهر لك جديدة بعد خضوعها آللية النقاش فتبدو لك في
ا في البداية حلة جـديدة قد يصعب عليك في بعض االحيان تقبل ان تلك الفكرة ا
كانت لك و هي من بنـات افكارك و هـو ما يعـبر عنه الـكاتب الفـرنسي الشـهير انديه
موروا بقـوله (أصعب ما في الـنقاش ليس الـدفاع عن وجهـة نظرك بل معـرفتها). ال
يخوض في الـنقاش دوما من همـا متعارضـان في وجهات النظـر فكم من محاضرة
داخالت لـلحاضرين امـا متممـة لبعض افكـار احملاضر او مؤيدة أو طريفـة انتهت 
ـعروف بـالنـثر مـصوبـة لـبعـضهـا لـذلك يعـبر الـكـاتب االسبـاني بالـتـسار جـراثيـان ا
قـابل قد اتـخذ الفـلسـفي و الـتعـليـمي عن نـفس الفـكرة مـبدعـا (اذا كان الـشـخص ا

اجلانب الصحيح من النقاش فال تتخذ اجلانب اخلاطئ). 
و لتقلـيب زاوية النظـر لنبصر و نـحلل اكثر في مـوضوع النقاش ال يـنبغي ان ننسى
وضـوع تنبه الى ان رؤيـة الفيـلسـوف شهيـر ألبـير كامـو الذي خـلد قـولة رائعـة في ا
آلية النـقاش ينبغي ان تـستخدم لقيـاس مدى موسوعيـة الرجال في الرؤى و االفكار
ـواقف). حـ نتـابع مـحـاورة تلـفـزية او (يـقـاس الـعقل بـالـنـقاش  وتـقـاس احملبـة بـا
نـقاشـا فـكـريـا محـتـدمـا خالل مـؤتـمـر فكـري مـا فـان الـغالـب اننـا نـسـتـفـيد من كال
ـتـنـاقشـ انك انـو اكثـر من اثـنـ فانه ال شك ان ـتنـاقـش او من كل ا الطـرفـ ا

كالم كل منـهم يـحتـوي عـلى درر و نفـائس و ان كـان احدهم
اكــثـر اقـنــاعـا و اجـســر تـعــبـيـرا و ان دل هــذا عـلى شيء
ا يـدل على ان النـقاش ال ينبـغي ان ينتـهي بفوز احد فا
ـا كمـا قال الـفيلـسوف الـفرنـسي جوزيف االطراف و ا
جوبرت الغرض من النقاش أو اجلدال ال يجب أن يكون

الفوز بل التقدم.

-1-
ال تربـطنـي صلـة خاصـة بالـشاب الـعراقي الـشـهم (خالـد علي) ولـكنـني قرأت الـيوم
ة  التي قالة مُشيدا به  وبـأخالقيته الكر خبراً عنه جـعلني أبادر الى كتابة هـذه ا

عكست أخالقيةَ الطيب النجباء من أهلنا في العراق .
-2-

وقد سـبق لنـا أنْ كتـبنـا عن عراقـي أعـزّاء آخرين كـانت لهم مـواقفـهم النـبيـلة التي
تُذكر فتشكر .

-3-
ـا يهـدف الى اشـاعة ـواقف االنـسانـيـة وتسـلـيط األضواء عـلـيهـا ا انّ تدوين هـذه ا
ـبادرات اخلـيّرة التي تـترجم عمـليا األجـواء العابـقة بشـذا النـبل واألمانة وتـنشيط ا
ـكارم االخالقـية من دون مـناقب الـعراقـي ومـآثرهم  وتُـسهم في تـواصل حلـقات ا

انقطاع  كاشفةً عن عمق اصالتهم ومروءاتهم ..
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خالد عـلي شاب اضطر بعد أنْ دَنَـسّت العصابات الداعـشية أرضه الى الهجرة من
(عنه) الى اربيل 

وهناك استطاع أنْ يجد له عمالً بسيطا يُبعده وعائلته عن سعار الفاقة واحلاجة ..
-5-

لـقـد عـثـر هـذا الـشـاب الـطيّـب عـلى حـقـيبـة سـيـدةٍ مِنْ أربـيل لـم يـكن يـدري مـا الذي
ضمّتْه في داخلها ?

ثم علم انّ هذه احلـقيبـة كانت مثـقلة بكـمية وافـرة من األوراق اخلضراء (الدوالرات)
وبكميةٍ من األصفر الرنان (الذهب) 
وحتتوي ايضا على هاتف نقّال ..!

قـدوره أنْ يـصادر مـا في احلـقيـبـة مِنْ نقـدٍ وذَهَبٍ لـصالح حتـسـ أوضاعه وكـان 
ـالية ولكنه  –وهو الـشاب العـراقي النبيل  –يـأبى أنْ يغمط حـقوق اآلخرين وح ا
اتصلت به السـيدة صاحبة احلقيـبة بادر الى ارجاع احلقيبة بـكامل محتوياتها دون

أنْ يأخذ منها شيئا على االطالق .
وهذا ما أثار الدهشة واالستغراب عند عائلة السيدة صاحبة احلقيبة 

لتزم بارجاع احلقوق الى اهلها... فاذا كان هناك من يعتقد انّ ا
قد رحـلـوا عن سـطح هـذا الكـوكب ولم يـبق مـنهم أحـد  فـقـد أثبتَ لـهم هـذا الـشاب

االنباري األم أنهم موجودون  وأعاد اليهم الثقة بالعراقي األطياب ..
وهنا يكـمن البعد الوطني أيضـا  ناهيك عن االبعاد الشرعـية واالنسانية واالخالقية

واحلضارية ..
-6-

ـاليـة التي أُريد ـكافأة ا وتوّج ذلك كـلّه باالمتـناع عن قـبول ا
ها اليه ..!! تقد

حـيث انـه رفض أنْ  يـتـقـاضى أجــراً عـلى مـا قـام به من
عمل نبيل .

وبهذا اصبح قدوة البُدَّ أنْ حتتذى ...
فـسالم عـلـيه وعـلى كل الـنبالء الـنـجـبـاء من أبـنـاء الوطن

احلبيب .


