
 ظاهرة �أخذت تت�س��ع يومًا بعد يوم ، و�أمام 
�أنظ��ار جميع �جلهات �لر�س��مية و�ملو�طنني 
يف  ت�س��هم  عقوب��ة  وال  ح�س��اب  دون  م��ن 
�إيقافه��ا ، فذب��ح �ملو��س��ي خ��ارج �ملناطق 
غالبي��ة  جع��ل  �ىل  �أدت   ، به��ا  �مل�س��موح 
�لعاطلني يلجاأون �ىل مز�ولة هذ� �لنوع من 
�لعمل حيث يذبحون �ملو��سي ويبيعونها يف 
�لهو�ء �لطلق للمو�طنني وباأ�سعار منخف�سة 
جعل��ت �لكث��ر من �الأ�س��خا�ص  يف�س��لونها 

وذلك لتدين ثمنها مقارنة
مبح��ال �لق�س��ابة ذ�ت �الأ�س��عار �ملرتفع��ة، 

وي�سمح �رش�ء �للحوم من �لطرقات للعائالت 
ذ�ت �لدخل �ملحدود باحل�سول على كميات 
كبرة ت�ستطيع �س��د رمق �الأ�رش كبرة �لعدد 
نا�س��ني �و متنا�س��ني �ن ه��ذه �للح��وم غ��ر 
خا�س��عة للرقاب��ة �حلكومي��ة وت��وؤدي �ىل 

تهديد حياتهم و�ل�سحة �لعامة .
فماذ� يفعل �ملو�طن وهو يريد تناول �للحوم  
؟ وكي��ف ي�س��تطيع �ملوط��ن �أن يف��رق ب��ني 
حلوم �ملو��س��ي �ملري�س��ة من غرها ؟ وهل 
�إن تغاف��ل �جلهات �مل�س��وؤولية عن مالحقة 
ه��وؤالء ومنعه��ا تق��ع عل��ى عات��ق �ملو�طن 
وه��و ي�س��اهدهم بالع�رش�ت على �الر�س��فة 

و�ل�س��و�رع يبيعون تلك �للحوم و�لنا�ص من 
حولهم يتهافتون من �أجل �ل�رش�ء ؟ .

)�جلورنال( ر�س��دت هذه �لظاهرة وحتدثت 
مع بع���ص �ملو�طنني وهوؤالء �لذين يبيعون 

�للحوم على �الر�سفة.
ت�صرفات م�صرة بال�صحة العامة

 قال عبا�ص �ساكر حمي ) موظف ( ، ظاهرة 
ذب��ح �ملو��س��ي خ��ارج �ملناطق �لر�س��مية ، 
�أ�س��بحت ظاهرة كبرة ال ميكن �لتغا�س��ي 
عنه��ا ، بع��د �أن �أخ��ذت تت�س��ع ب�س��ورة غر 
طبيعية م��ن خالل رغبة �لنا���ص يف �ل�رش�ء 
منه��م يومي��ًا ، رمبا تك��ون �لبطالة �ملحرك 
�أ�س��عار  و�رتف��اع  �نت�س��ارها  يف  �لرئي���ص 
�للح��وم يف حمال �لق�س��ابة ، ولك��ن هذ� ال 
مين��ع م��ن متابعته��م ومنعهم م��ن مز�ولة 
هذه �ملهنة حتت حجج و�أعذ�ر �إيجاد فر�ص 
�لعم��ل �لتي يعتق��د �لكثر �إنه��ا فر�ص عمل 
وهمي��ة من خالل �لقيام بذبح �الغنام �أمام 
�لنا�ص وبيعها يف �له��و�ء �لطلق للمو�طنني 
وه��م يعلمون �أنهم يقوم��ون بذلك بعيد� عن 
�أعني �جلهات �لرقابية و�ل�س��حية ما يعترب 
خمالف��ة قانوني��ة ملا له��ا من �نعكا�س��ات 

�سلبية على �سحة �لب�رش و�ل�سحة �لعامة.
بع�ض اجلهلة

 �أ�سافت حنان كاظم ح�سن ) طالبة جامعية 
( بقوله��ا ، �إن �لثقافة و�لتح�رش ينعك�ص يف 
تعام��ل �لنا�ص مع �لقو�نني �ل�س��ائدة ، الأنها 
حالة تبنى د�خل �أنف�س��هم من �ل�سغر د�خل 
�ال�رشة وال ميكن �رش�ئها �أو ��س��تر�دها من 
�خل��ارج ، كما �إن عي�س��هم يف بيئة �س��احلة 
له��ا تاأثر كب��ر يف �س��لوكياتهم ، والبد �أن 
يكت�س��ب كل �إن�س��ان �ملعرف��ة و�لدر�ي��ة و�أن 
يتعل��م كيفي��ة �لت�رشف ، ك��ي ال تنت�رش من 
خالل جهل �لبع�ص منهم بع�ص �لت�رشفات 
و�ل�س��لوكيات �لتي ن�ساهدها يوميا ، ومنها 
هذه �الفة �ملوجودة على �الر�س��فة يف بيع 
�ل�س��موم للنا�ص م��ن دون و�زع �أخالقي من 
هوؤالء وهم ي�ساهدون �لنا�ص ي�سرتون منهم 

لي�ساهمو� يف قتلهم بدم بارد .
امل�صاركة يف الذنب

 �أ�سار حمادي عبد �جلبار ليث ) �سائق �أجرة 
( �ىل �إن خرق �لقو�نني و�مل�ساهمة يف �إيذ�ء 

�الخرين ، تعترب�ن �سفات غر �أخالقية وال 
ح�سارية ، وال تنم عن �أنا�ص يحملون �أب�سط 
�س��فات �الن�س��انية ، فه��ذ� �لت�رشف يعاقب 
علي��ه �لقانون ، ومن خالل��ه يقدم من يقوم 
به��ذ� �الم��ر �ىل �ملحاك��م �ملخت�س��ة لينال 
عقاب��ه �لعادل ، فاملا�س��ية �أي��ًا كان نوعها 
عندما تذبح به��ذه �لطريقة وتباع للمو�طن 
من دون �أن تخ�س��ع للفح�ص من قبل �أطباء 
بيطري��ني متخ�س�س��ني يف ه��ذ� �ملج��ال ، 
فه��ذ� �المر ي�س��كل خط��ر�ً كبر�ً على �س��حة 
عندما ي�س��تهلكها ، كم��ا �إن �لقائم على ذبح 
�ملا�س��ية هو �أي�س��ًا يج��ب �أن يك��ون جماز�ً 

ب�سورة ر�سمية من قبل �جلهات �ملخت�سة ، 
ك�س��احب مهنة يخ�سع للفح�ص �لطبي قبل 

منحه �جازة ذبح �ملا�سية .
البطالة عنوان

 �س��كا فار���ص عبد �لو�ح��د غريب ) ق�س��اب 
يف �ل�س��و�رع ( م��ن عدم وجود فر�س��ة عمل 
ل��ه ي�س��تطيع �أن يعي�ص م��ن خاللها ، فبحث 
كثر�ً ولكنه مل يجدها ، فاجته �ىل ممار�س��ة 
ع��ن طري��ق  �لطرق��ات  �ملو��س��ي يف  ذب��ح 
�إعطائ��ه بع�س��ًا منه��ا م��ن قب��ل �أ�س��دقائه 
�لذين ميار�س��ون �رش�ء وبيع �ملو��س��ي ، من 
�أج��ل ذبحه��ا وبيعه��ا للنا�ص ، فوج��د فيها 

ربح��ًا غر قليل من خ��الل رغبة �لنا�ص يف 
زيارته ل�رش�ء حلومه ، فا�سبح لديه معارف 
و�أ�س��دقاء يت�س��لون ب��ه م��ن �أج��ل تاأم��ني 
�للحوم ملنا�سباتهم �ل�سعيدة و�حلزينة معًا .

رمي خملفات املا�صية
 �أك��دت هبة فار�ص حممود ) ربة بيت ( على 
�إنها عندما تذهب �ىل �ال�سو�ق ت�ساهد �لكثر 
م��ن ه��وؤالء �جلز�رين �لذي��ن يقومون برمي 
خملفات ذبح مو��سيهم يف �ل�سارع من دون 
�الهتم��ام به �أو باملكان �ل��ذي يعملون فيه 
، �إذ ت�س��مح فعلتهم ه��ذه ، برت�كم �لكثر من 

�لذباب و�حل�رش�ت.

فلم��اذ� يتبع ه��وؤالء �الطب��اء فح�ص 
عل��ى  مع��ًا  كمجموع��ات  �ملر�س��ى 
عك���ص زي��ار�ت �لطبي��ب �لت��ي عادة 
تكون كل على حدة؟ وكيف ي�س��تطيع 
ه��وؤالء �الأطباء �أن ي�سخ�س��و� �أمر��ص 
�ملر�جع��ني بدق��ة م��ن دون �أن يقعو� 
يع��ي  وه��ل  �لت�س��خي�ص؟  خط��اأ  يف 
�ملو�طن �أن �ل�س��ماح له بهذ� �ال�سلوب 
بالفح���ص ق��د يعر�ص حيات��ه خلطر 
�مل��وت عندم��ا ال يت��م �إعط��اء �لدو�ء 
�لطبي��ب  ت���رشع  ب�س��بب  �ملنا�س��ب 

بالك�سف عليه؟ .
هذه �ال�س��ئلة وغره��ا كانت حماور 
م��ن  ع��دد  م��ع  )�جلورن��ال(  حدي��ث 
ه��ذ�  ح��ول  و�الطب��اء  �ملو�طن��ني 

�ملو�سوع.
مراجعة االطباء

حيث ق��ال �أحم��د عبد �ل�س��الم حممد 
)�س��ائق �أجرة(، لقد �أ�سبحت مر�جعة 
�الطب��اء هم��ًا ال ميك��ن �أن يو�س��ف، 
نتيجة هذ� �النتظار �ململ يف عيادته 
�خلا�سة و�لتي قد تطول ل�ساعات من 
�جللو�ص، ففي بع�ص �الحيان �أحاول 
�أن �أدخل �ىل �لطبيب بعد �أن �أ�س��تاأذن 
�ملر�سى �لذين قبلي من �أجل �لدخول 
قبله��م، ولكني يف كث��ر من �الوقات 
يرف�سون ل�سوء حالة بع�سهم النتظر 
دوري مرغم��ًا، وكن��ت �إذ� م��ا �أمل بي 
مر���ص �أح��اول �أن �أ�س��األ �ل�س��كرتر 
عن ت�سل�س��لي، ف��اذ� كان قريب �أدخل 
و�إذ� كان بعي��د، �أذه��ب �ىل غ��ره من 
�الطباء، الأين ال �أحب �النتظار مطلقًا.

فح�ض باجلملة
�أما علياء قا�س��م حممود ) ربة بيت ( 
قالت ، �زد�دت هموم �لنا�ص يومًا بعد 
�آخر، ب�س��بب ه��ذه �المر��ص و�الوبئة 
�لتي بد�أت باالنت�سار نتيجة تاأثرها 
ب��كل �س��يء م��ن حوله��ا م��ن حروب 
منتهي��ة  و�أدوي��ة  فا�س��دة  و�أطعم��ة 
�ل�س��الحية وباالت حتم��ل �المر��ص 
معه��ا ، ف�س��ارت مر�جع��ة �الطب��اء 
���رش البد منه ، فالفقر�ء وذوي �لدخل 
�ملح��دود ، ه��م �أكرث �رشيح��ة تزدحم 
يف عي��اد�ت �الطباء يومي��ًا بع�رش�ت 
�لعو�ئ��ل و�الطف��ال ،  �ملر�س��ى م��ن 
يف ظاه��رة حمرة ج��د�ً ، �المر �لذي 

دف��ع ببع���ص �الطب��اء �ىل فح�س��هم 
باجلمل��ة لتخفي��ف �لزخ��م �حلا�س��ل 
يف عياد�ته��م ، بالرغ��م م��ن قناعتي 

�ل�سخ�سية بخطاأ هذ� �لت�رشف .
ظاهرة الر�صا

 ( ر��س��ي  �س��عيد  ماج��د  �إن  غ��ر 
موظ��ف ( ي��رى �إن غالبية �ملر�س��ى 
�لذي��ن يزورون عي��اد�ت �الطباء بعد 
تعر�سهم �ىل بع�ص �حلاالت �لطارئة 
له��م �أو الحد �أف��ر�د �أ�رشتهم ، يريدون 
�النتهاء من �لفح�ص و��س��تالم �لدو�ء 
و�لعودة �ىل �لبيت ب�س��ورة م�رشعة ، 
وكاأن �لعي��ادة لي�ص بها �أحد غرهم ، 
بحيث يبحثون على �أي منفذ للدخول 
�إن كانت �س��حيحة �أم غر �س��حيحة 
، فيجدون �أي�رشه��ا وهي طريقة دفع 
بع�ص �ملبالغ �ىل م�س��اعدي �الطباء 
م��ن �أج��ل �حل�س��ول عل��ى �الولوي��ة 
يف �لدخ��ول �ىل �لطبي��ب ، م��ا �أ�س��هم 
يف ظاهرة تف�س��ي �لر�س��ا لدى بع�ص 
ه��وؤالء �مل�س��اعدين ومب�س��اعدة م��ن 

قب��ل  للدخ��ول  �ليه��م  �مل��ال  يدف��ع 
�جلميع ، و�إن كانو� جال�سني ل�ساعات 
طويلة حت��ت حجج و�أع��ذ�ر ، �أنهم قد 

حجزو� منذ �الم�ص .
ال يجوز هكذا

يف ح��ني تذك��ر م��رمي ك��رمي عاب��د ) 
موظف��ة ( ، �إنه��ا �أ�س��يبت بحال��ة من 
�سيق �لتنف�ص وهي تعمل يف د�ئرتها 
، م��ا دفعها للذه��اب  �ىل �أقرب طبيبة 
خمت�س��ة به��ذ� �ملر�ص ، فوج��دت �إن 
�لطبيب��ة تق��وم بفح�ص �أك��رث من )3( 
مر�س��ى �س��وية دفع��ة و�ح��دة ، فكان 
يف  لي���ص  �لت���رشف  ه��ذ�  �إن  ر�أيه��ا 
�سالح �ملر�سى ، نتيجة �ل�رشعة �لتي 
�س��وف تقوم به��ا �لطبيب��ة ، ورمبا قد 
تخطاأ يف ت�س��خي�ص بع���ص �المر��ص 
ب��داًل  باخلط��اأ  دو�ء�  تعط��ي  �أن  �أو   ،
من �الخ��ر ، فدخول �أك��رث من مري�ص 
وكل لدي��ه مر���ص خمتلف ع��ن �الخر 
، الب��د �أن ي�س��هم يف خطاأ م��ا يف يوم 
من �اليام ، لذل��ك ال يجوز �أبد�ً فح�ص 

�ملري�ص مع �الخرين ، فاملري�ص دفع 
تكاليف زيارته للطبيب وبالتايل من 
حق��ه �أن يوليه �لطبيب �الهتمام �لذي 
ي�ستحق يف عملية �لفح�ص ، وال ميكن 
�أن ي�س��مح لنف�س��ه �أن يدخ��ل مع��ه �أي 
مري���ص �آخ��ر ، الأن��ه �سي�س��عر �إن �أحد� 
غره قد �أخذ حقه يف �لفح�ص بهدوء ، 
و�ال�ستف�سار عن مر�سه ب�رشية تامة .

اأمر مرفو�ض نهائيًا
 �أ�س��اف عب��د �هلل خال��د د�ود ) طبيب 
باطني��ة ( بقول��ه ، �أن��ا ال �أ�س��تطيع �أن 
�أدخ��ل غر �ملري���ص �لذي ي�س��كو من 
مر�ص م��ا ، الأن دخول �أكرث من حالة 
، ق��د ي�س��هم يف �أرهاق��ي ووقوعي يف 
خط��اأ �لت�س��خي�ص ، فالطبي��ب عندما 
يفح���ص �ملري���ص يحت��اج �ىل تركيز 
ودق��ة حتى يعل��م ما فيه م��ن مر�ص 
م��ن �أجل �أن يكتب له �لدو�ء �ملنا�س��ب 
ل�س��فائه ، ولكنن��ي �أ�س��مع م��ن بع�ص 
�الأطب��اء �أنهم وب�س��بب �الزدحام �لذي 
يعانوه وكرثة �ملر�س��ى �مل�ستعجلني 

يفر���ص  �لفح���ص  لغر���ص  للدخ��ول 
و�قع��ًا جدي��د� عليه��م ، وهو �ل�س��ماح 
لدخول �أكرث من )3( �ىل )4( مر�س��ى 
دفعة و�حدة، لذلك �أجده �أمر�ً مرفو�سًا 

ويجب �لتوقف عنه نهائيًا . 
املري�ض يحتاج اىل حتاليل

ي�س��ر عم��ار عب��د �ل�س��احب �س��ليم ) 
بقي��ام  ي�س��مع  �أن��ه  �ىل   ) �س��يدالين 
�ملر�س��ى  بفح���ص  �الأطب��اء  بع���ص 
باجلملة ، في�س��اوره �ال�س��تغر�ب حول 
ه��ذ� �المر ، حي��ث �أن فح�ص �ملري�ص 
يحت��اج �ىل دق��ة وحتالي��ل ونتائ��ج 
�ملخت��رب�ت و�أجهزة �س��ونار ، قبل �أن 
يعط��ي �لطبيب ر�أي��ه يف نوع �ملر�ص 
�مل�س��اب فيه ، هذ� يعني �أن بع�س��هم 
يفكر باملال فقط ، وال تعنيهم م�س��الة 
�ل�س��فاء نهائي��ًا ، و�ال مب��ا يف���رش هذ� 
�ل�س��ماح بدخولهم به��ذ� �لكم و�رشعة 

فح�سهم .
ظاهرة غريبة

 توؤك��د فرح ر�مي ط��ه ) خياطة ( على 
�إن �إبنها عندما �س��عر ببع�ص �الأمل يف 
ر�أ�س��ه ، �أخذته �ىل �أحد �الطباء ، وعند 
دخولها ح�سب �لت�سل�سل ، دخلت معها 
�م��ر�أة �أخرى ، فقام ب�س��وؤ�ل �إبنها عما 
يعانيه وفح�س��ه بال�سماعة ، ثم �أجته 
للمر�أة و�س��األها ثم ع��اد �لينا ، وهكذ� 
، وم��ن ثم كت��ب البنها �لع��الج فور�ً ، 
م��ا دع��اين �ىل ت�س��اوؤالت كث��رة عن 
مغزى مثل تلك �لفحو�س��ات �لب�سيطة 
�لتي ي�ستطيع �أي طبيب مبتد�أ �أن يقوم 
به��ا ، فالبد من مر�قبة هوؤالء �الأطباء 
�ملخت�س��ة  �جله��ات  قي��ام  وكذل��ك 
زي��ار�ت مفاجئ��ة لتحري ذل��ك ، فما 
ج��دوى دخول �أكرث م��ن مري�ص معا ، 
وه��ل �إن ت�رشفاتهم ه��ذه ، دليل على 
حر�ص �لطبيب على فح�ص �ملر�س��ى 
يف عيادت��ه م��ن دون تاأخره��م ، �أم 

�ملال جل ما يفكرون فيه .
مهنة اإن�صانية ولكن

 �إن �لطب بحد ذ�ته ميثل خدمة �إن�سانية 
لكل �لب�رشية من دون ��س��تثناء ، على 
عك���ص م��ا ن��ر�ه ل��دى بع���ص �الأطباء 
�لذي��ن وم��ع �ال�س��ف �أ�س��بح  لديه��م 
�لطب جتارة ومال ، من خالل �ل�سماح 
بدخول �أكرث من )3( �ىل )4( مر�س��ى 
معًا للفح���ص ، و�لذي ميكن �ن يطغي 
عل��ى تفكرهم مبالغ �لك�س��فيات �أواًل 
و�أخ��ر�ً ، وال يهمه��م �س��حة �ملري�ص 
�ذ�   ، و�ملهني��ة  �لطبي��ة  �س��معتهم  �أو 
ما ح�س��ل طارئ الحد �ملر�س��ى وقد 
توؤدي �ىل فقد�ن��ه حياته ، لهذ� كانت 
�ملطالب��ات ب���رشورة وج��ود قان��ون 
ينظم عمل �لعياد�ت �أو �أ�سعار �الدوية 
�أو �لفحو�س��ات �ملخربي��ة ، الن هناك 
تفاوت باأ�س��عار �الدوية بني �سيدلية 
�ل�س��حية  �خلدم��ات  وبقي��ة  و�أخ��رى 
�الخرى وح�س��ب �ملكان �لذي تتو�جد 
في��ه �لعي��ادة �أو �ل�س��يدلية �أو غرها 
م��ن مر�ف��ق تق��دمي �خلدمة �ل�س��حية 
�ىل  �لعالق��ة  ذ�ت  �جله��ات  فاأدع��و   ،
�إيج��اد م��ا يتنا�س��ب ودخ��ل �ملو�طن 
وت�س��عرة �لطبي��ب قيا�س��ا �ىل �ملهن 
�الخ��رى ، وال ب��د م��ن توف��ر �جلان��ب 
�الخالق��ي و�لذي يعت��رب �ملفتاح حلل 
كث��ر من �مل�س��كالت ومنه��ا تعاملنا 
م��ع �ملري�ص بكل �ح��رت�م وتقدير ، ال 

�أن يجعلوه �أد�ة لزيادة ثر�ئهم .

اللحوم قنابل موقوتة تباع على االرصفة  

 ظاهرة الفحص الجماعي للمرضى ... من يوقفها؟

في غياب الرقابة الصحية ..

تحقيق ــ دريد ثامر  
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 ب�صبب االمرا�ض التي 
يتعر�ض لها الكثري من 
النا�ض نتيجة انت�صار 

االوبئة لتاأثرها باحلروب 
التي اجتاحت املنطقة، 

يالحظ اأن هناك ازدياد يف 
ن�صبة مراجعي االأطباء، ال 

�صيما الفقراء وذوي الدخل 
املحدود ، حيث اأ�صبح ذلك 

همًا يثقل كاهلهم جراء 
تكاليف زيارة االأطباء التي 

عياداتهم تزدحم يوميًا 
بع�صرات املر�صى والعوائل 
واالطفال يف ظاهرة حمرية 

، دفعت االطباء اىل اإتباع 
ا�صلوب فح�ض املر�صى 

باجلملة �صويًا .
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