
ترى �لن�س��اء �ن �ل�سعود �ىل �سيارة �أجرة يتطلب 
تفكري� طويال يف بع�ض �لأحيان خ�سو�سا لفتاة 
تقف لوحدها بغ�ض �لنظر عن �لعمر �سو�ء كانت 
يف طريقه��ا للع��ودة �و �لذهاب �ىل ما تبغيه من 
م�س��و�ر. ف�ساحب �ل�س��يارة �ول �س��يء يفعله هو 
تدوي��ر �مل��ر�آة �لأمامي��ة باجتاه �لفت��اة ومن ثم 
�رج��اع مقعده �ىل �خللف وت�س��غيل �لغاين �لتي 
تع��ر ع��ن ذوقه و�سخ�س��يته وب�س��كل يجعل من 
يجل�ض معه يف �ل�س��يارة يتمنى �لن��زول باأ�رسع 
وق��ت, حتى ��س��بح �لطري��ق �م��ام �لفتيات �كرث 
من معان��اة كونه يحم��ل �لكثري م��ن �ملفاجاآت 
غري �ل�س��ارة للن�س��اء م��ن قبل �س��احب �ملركبة 
)�لتك�س��ي( �ن خل��ت ب��ه �لفر�س��ة, �لتقين��ا �أول 
بح��ور�ء طالبة يف �جلامعة �مل�س��تن�رسية  �لتي 
�أ�س��ارت �ىل �ن , "تاأجري �ملر�أة ل�س��يارة تاك�س��ي 
بات �أ�س��به باملخاط��رة يف �لآونة �لأخرية, فهي 
د�ئم��ا م��ا تتعر���ض مل�س��ايقات وحتر���ض م��ن 
�س��ائق �لتاك�س��ي ", و�أ�س��افت , " �أنهم يحاولون 

�إلق��اء  �أو  با�س��تمر�ر �نته��از �لفر�س��ة للتح��دث 
�لأ�سئلة �ملحرجة, ويف حال �ل�سمت تبد�أ مرحلة  
�ل�ستفز�ز و�لغ�سب, وقد ي�سل �لأمر �إىل �أن ترتك 

�ملر�أة تلك �ل�سيارة قبل �أن ت�سل �ىل وجهتها ".
 و�ما "نهى" موظفة يف �إحدى �لدو�ئر �حلكومية, 
�س��ريي  ن��وع  �س��يارة  ب���رس�ء  قم��ت  فتق��ول:" 
بالتق�س��يط من ر�تبي �ملتو��س��ع, وحتملت عناء 
ت�س��ديد ق�س��طها �لكب��ري, و�أنا �لتي �أ�س��ارك بجزء 
من م���رسوف �لبي��ت, وكل ذلك ب�س��بب ما كنت 
�أتعر���ض له كل يوم من م�س��ايقات من �س��ائقي 
�لتاك�سي, �لذين كنت �أ�سطر للركوب معهم يوميا 
يف �ل�س��باح, للو�س��ول �إىل م��كان علم��ي, وق��د 
ح�س��مت قر�ري هذ� بعدما حاول �أحدهم �لتحدث 
�إيّل يف تفا�س��يل خا�س��ة, فتجاهلت��ه ومل �أجبه, 
فقال يل بتهكم وع�س��بية )�نِت لي�ض �س��ايجة(, 
حينه��ا جنن��ت وقلت ل��ه )من وي��ن �عرفك حتى 
ت�س��األني باأم��وري �خلا�س��ة, خلي��ك بحالك, ول 
تكلمني لو �س��محت(, فاأوقف �ل�س��يارة وقال يل" 

�نزيل ل��ن �أو�س��لك", حينها نزلت من �لتاك�س��ي 
و���رست �أبك��ي يف �ل�س��ارع من �س��دة �إح�سا�س��ي 
بالإهانة". و تتابع نهى, : "�ن �لغريب يف �لأمر, 
هو �أنني وبعدما �قتنيت �سيارتي �خلا�سة, )فقط 
لأتخل�ض من م�س��ايقاتهم(, بقيت �أعاين من قلة 

تهذيبهم يف �لتعامل معي" 
و��س��تطردت يف حديثها: �س��ائقي �لتك�سي غالبا 
ما ي�س��ايقون �لن�س��اء �أثناء �لقيادة, و يحاولون 
�عت��دت عل��ى روؤيته��م  �لت�س��ييق علين��ا, وق��د 
يخرجون روؤو�س��هم من �ل�س��يارة قائلني �ل�سباب 
و�لكلم��ات �لبذيئ��ة �أ�س��مع من �س��ديقات باأنهن 
�ي�سا يتعر�سن للم�سايقات با�ستمر�ر من قبلهم 
وتقول مرمي خالد �لتي تعمل يف �حدى �ل�رسكات 
�لهلي��ة �نه��ا بحكم عمله��ا �ليومي ت�س��طر �ىل 
��ستئجار �س��يارة �أجرة, وما �ن تقف يف �ل�سارع 
حتى تبد�أ �ل�س��يار�ت ت�س��طف ومن �سوف يكون 
�س��عيد �حلظ وياأخذ �لأجرة و�إي�س��الها �ىل مكان 
عملها. وما �ن ت�سعد حتى يبد�أ �ل�سائق باحلديث 
عن �لزحامات و�لو�سع �لأمني, وعندما ل تقوم 
بامل�س��اركة باحلديث يقوم برفع �سوت �ملذياع 
من �جل �ن تطلب منه �إن يقوم بخف�ض �ل�س��وت. 
م�س��يفة: وهن��ا يب��د�أ بط��رح �ل�س��ئلة و�حلديث 
م��رة �أخرى قائال: باأن �ملذياع و�س��ماع �لأغاين 
ي�س��اعد عل��ى حتم��ل �لزحام��ات ويب��د�أ بط��رح 
�لأ�سئلة عن �لأغاين �لتي تف�سل �سماعها وعندما 
ل جتيبه يعود �ىل رفع �س��وت �ملذياع ول يهتم 
لذوق �لآخرين. وتبني مرمي: حتى عندما يتحدث 
بالهات��ف يك��ون �س��وته عاليا و�حيان��ا يدخن 
ول يهتم لل�س��خ�ض �لذي معه يف �ل�س��يارة,  ومع 
�لأ�س��ف فاإن �غلب �س��ائقي �س��يار�ت �لأجرة غري 
�ملحرتم��ني ه��م م��ن كب��ار �ل�س��ن, �إذ �ن �ول ما 
يقومون به هو حتويل �ملر�آة باجتاهها ويبد�أون 
بعدها برمقها بالنظر�ت وحماولة �لتحدث معها 
عن �أي مو�س��وع  وقد ي�س��ل �لمر �ىل �ملعاك�سة 

ورمي �لكلمات �لتي تخد�ض �حلياء. 
زهر�ء معن, موظفة يف �رسكة خا�سة, تقول عن 
جتربتها: »��س��طررت مرة �إىل ��س��تخد�م �س��يارة 
�أجرة )تك�سي( للذهاب �إىل عملي, وطو�ل �لطريق 
كان �ل�س��ائق ي�س��ايقني بنظر�ت��ه �ملتكررة عر 
�ملر�ي��ا! وح��ني و�س��لت, فاج��اأين ب�س��وؤ�ل وقح: 
�أل حتتاج��ني �إىل �س��ديق؟! فقذف��ت ل��ه �مل��ال, 

وزَجْرُته: �حرتم نف�سك! وخرجت من �ل�سيارة«.
بينم��ا قال��ت �م��رية ح��امت )موظف��ة يف �رسك��ة 
�هلي��ة(: �ن �ح��د �س��ائقي �لأجرة ب��د�أ مبغازلتها 
وعندم��ا طلبت منه �لك��ف عن �لكالم غري �لالئق 
ق��ال �نه لن يقوم بتو�س��يلها بح�س��ب م��ا �تفقو� 
عليه لن منطقتهم غري �آمنة ول ي�ستطيع �لدخول 
وعليه��ا �أن تدفع �أجرة �أك��رث لأنه كان يعتقد �نه 
�س��وف يح�س��ل على �س��د�قتها, وقالت �مرية ما 
�أن نزل��ت حت��ى بد�أ بال�س��تم, �لأمر �ل��ذي جعلها 
تكون حذرة عند تاأجري �س��يارة �أجرة. و��س��افت 
�مرية: مع �لأ�س��ف هناك �أ�سحاب �سيار�ت �أجرة 
يكون��ون ذوي ت���رسف غري لئ��ق ويجعلون من 

�لطري��ق كابو�س��ا, بينما هناك ن�س��اء هن يقمن 
بطرح �حلديث و�لتحدث ب�سوت عال باملوبايل 
فيتدخ��ل �س��احب �ل�س��يارة بال��ر�أي وكاأنه فرد 
م��ن �لعائلة, ويقول عبد �لك��رمي خريج من كلية 
�ملاأم��ون ويعم��ل �س��ائق �أج��رة لتاأم��ني حياته 
��ًا ب��كل  �ليومي��ة: »عل��ى �ل�س��ائق �أن يك��ون ملمِّ
تفا�س��يل �ملهنة �لتي يز�ولها, ودبلوما�سيًا يف 
تعامله, وي�سيف عبد �لكرمي: يعد �سائق �لتاك�سي 
م��ر�آة عاك�س��ة ملجتمع �ملدينة وما ي��دور فيها, 
فالدول �ملتح�رسة تعده �س��مة مميزة من �سمات 
مدنها �لكبرية و�لعا�س��مة بوجه �خل�سو�ض, لذ� 
فهي حتر�ض ��س��د �حلر�ض على �ن يكون �سائق 
�لتاك�س��ي منوذجا مميز�, و��س��ار عبد �لكرمي ,�ن 
�لتغري�ت �ل�سيا�س��ية و�لقت�س��ادية ترتك ب�سمة 

على �ملجتمع وزو�ياه �لعديدة ومنها �ل�سلوك .
�أما فا�سل مهدي -متقاعد ويعمل �سائق �سيارة 
�أج��رة, ي��رى �أن  بع�ض �س��ائقي �لتك�س��ي وحتى 
�لكيا ��س��بحو� �ك��رث من �لنا�ض فم��ن مل يجد له 

وظيفة ��سرتى �س��يارة �جرة ومن مل يجد فر�سة 
عم��ل وجد م��ن ه��ذه �ل�س��يار�ت مك�س��با للرزق 
وه��ذ� ب�س��بب �لو�س��ع �لذي ت�س��ببت به��ا �لقوى 
�ل�سيا�سية. منوها �ىل �ن بع�ض �سائقي �سيار�ت 
�لج��رة �ن كان��ت �لتاك�س��ي �و �لكي��ا ولالأ�س��ف 
�ل�س��ديد �أقوله��ا, ه��م دون حياء �و ذوق و��س��ار 
فا�س��ل �ىل بع�ض �ل�سباب من �سائقي )�لتك�سي( 
وم��ن خ��الل ت�رسفاته��م �لطائ�س��ة وفقد�نه��م 
للت�رسف��ات �لجتماعية �ل�س��حيحة, ل يفرقون 
ب��ني �لن�س��اء فه��م ل يحمل��ون طب��اع �لنا���ض 
�لطبيعي��ني ويتاأثرون بالأغ��اين �لطارئة و�لتي 
حتمل كلم��ات تخد�ض �حلياء حماولني �لتحر�ض 

بالفتيات يف خمتلف �لعمار.
 وي��رى �خلب��ري �لقان��وين حمم��د �لعتاب��ي,  �ن 
عل��ى �حلكوم��ة �يج��اد �ليات حت��د من �نت�س��ار 
�لع��اد�ت و�لتقالي��د �لدخيلة و�نت�س��ال �ل�س��باب 
�ملر�هق من �مل�س��تنقع �لذي ��س��حى �لعديد من 
�ل�سباب د�خله, نتيجة فهم �لتطور �حلايل ب�سكل 

خاط��ئ , و��س��اف حمم��د �ن وز�رة �لنق��ل تقع 
على عاتقها �مل�س��وؤولية �لك��رى, كونها معنية 
باإيجاد حلول لالنت�س��ار �لع�سو�ئي للمر�ئب غري 
�لقانونية, ف�سال عن �نت�س��ار �لبا�سات �لكبرية 
و�ل�س��غرية من دون م�سوغ قانوين, وعدم توفري 
و�س��ائل نقل �خرى مث��ل �لقطار�ت و�لبا�س��ات 
�لكبرية �ملكيفة و�لو�سائل �لخرى, لتحل مكان 
م��ا موج��ود حاليا م��ن ع�س��و�ئيات �لبا�س��ات 
�ملتو�س��طة و�ل�س��غرية وع��دم تنظي��م عمل تلك 
�لو�سائل. بع�ض �ل�س��يد�ت �لعر�قيات �سكون من 
كرثة �مل�س��ايقات �لتي يتعر�س��ن له��ا من قبل 
�س��ائقي بع�ض �سيار�ت �لتاك�س��ي وخوفهن من 
�ل�س��عود يف بع���ض �حل��الت, م��ع �لقل��ق على 
�لتاك�س��ي  ��س��تئجار  �بنائه��ن �و بناته��ن م��ن 
�لم��ر �ل��ذي دف��ع بع���ض �لعو�ئ��ل �ىل �لتف��اق 
مع �س��ائق معني معروف لديه��م ميكن �ئتمانه, 
حتى ل تتكرر هذه �لتجارب مع �س��ائقي �لجرة 

)�لتك�سي(.

فكالهم��ا �س��و�ء ب�س��بب ع��دم توف��ر �غل��ب �لعالجات 
و�نته��اء �س��الحية بع�س��ها �و �نه تقليد وم�س��نع يف 
���رسكات ل يهمها �ل �لربح ��س��افة �ىل غياب �أي �أفق 
لإ�س��الح ما �ف�س��ده �لدهر و�لف�س��اد �مل��ايل و�لدري 
�ل��ذي و�س��ل �ىل �نب��ل مهنة عرفه��ا �لن�س��ان كونها 
تتعام��ل م��ع �لم �لب�رس ومعاناتهم ب�س��بب ما و�س��ل 
�ليه بع�ض ��س��حاب �لنفو�ض �ل�سعيفة يف هذه �ملهنة 
�ملقد�س��ة ير�فقه��ا عدم وج��ود �لمكان��ات و�ملعد�ت 
�لطبي��ة و�ل�س��حية �لت��ي متتلكه��ا �مل�ست�س��فيات يف 
�فق��ر دول �جلو�ر �و �ملنطقة ل�س��يما ما يتعلق بغرف 

�لعمليات و�لنعا�ض و�أجهزة و�دو�ت �لت�سخي�ض.
وهنا نطرح ت�س��اوؤًل عن ��س��باب �لهمال �لذي يحدث 
يف �مل�ست�س��فيات �حلكومية ومن �مل�س��وؤول عنه؟ وما 
ه��ي �حللول �ملمك��ن �تخاذه��ا للحد من ه��ذ� �لرتدي 

و�لهمال فكان هذ� �لتحقيق.
�ول �ملتحدث��ني كان عل��ي مهدي "م�س��مد" �لذي قال 
�ن �س��بب تردي �خلدمات يعود �ىل �لزحام و�لختناق 
�لذي تعانيه �مل�ست�س��فيات �حلكومية جر�ء تز�يد �عد�د 
�ملر�جع��ني و�ملر�س��ى و�قباله��م عل��ى �مل�ست�س��فيات 
�حلكومي��ة و�مل�ستو�س��فات ودو�ئ��ر �لرعاي��ة �لولية 
وهناك �أ�س��باب �أخرى �س��كلت ما يع��رف �ليوم برتدي 
�خلدم��ات �ل�س��حية يف �مل�ست�س��فيات وجعل��ت من��ه 
يف  لي���ض  و�ملر�جع��ني  �ملو�طن��ني  ي��وؤرق  هاج�س��ا 
م�ست�س��فيات بغ��د�د و�من��ا يف خمتل��ف �ملحافظ��ات 
غي��اب  ب�س��بب  �مل�ست�س��فيات  ح��ال  تو��س��ع  ب�س��بب 
�ملتابعة ير�فقها قلة �خلدمات و�زدياد �ملح�س��وبيات 
�لتي تدخلت حتى يف حياة �ملر�س��ى و�لعناية بهم �و 
�هماله��م �ذ يطغى عل��ى �مل�ست�س��فيات منظر �لطو�بري 
�لطويل��ة وق��دم وتهال��ك �لكر��س��ي و�ملقاعد �إ�س��افة 
�إىل غي��اب �لنظافة. و�أب��دى حممد �بر�هي��م "مر�جع" 
�نزعاج��ه من �س��وء �خلدم��ات �لطبية �ملقدم��ة يف �أي 
م�ست�س��فى حكومي حيث �أ�س��بح على �ملري�ض وذويه 
�لنتظ��ار عدة �س��اعات �أم��ام غرفة �لطبيب وخا�س��ة 
يف م�ست�س��فى �لهيث��م للعي��ون �و يف �أق�س��ام �لعظ��ام 
و�لأطف��ال حيث يعاين كبار �ل�س��ن و�لعجزة من غياب 
�لهتمام و�ملتابعة وبات من ن�سيب �ملر�جع �أن يظل 

ثالثة �أ�س��هر وقد ي�س��ل �ملوعد لدى بع�ض �لطباء �ىل 
�س��تة ��س��هر من �جل �حل�س��ول على موع��د ميكنه من 
مقابلة �لطبيب �أو �حل�س��ول على �رسير من �جل �جر�ء 
�لعملية لإز�لة �ملاء �لبي�ض �و و�س��ع عد�س��ة. ويقول 
قا�س��م �حمد "مر�جع" جئت �إىل م�ست�سفى �لكندي بناء 
على موعد �س��ابق ح�س��لت عليه قبل ثالثة �أ�س��هر وها 
�أن��ا �أحاول �لدخول على �لطبيب من �أجل �آلم ح�س��وة 
�لكل��ى لعلي �ح�س��ل عل��ى �لعالج �و جت��رى يل عملية 
جر�حي��ة لك��ي �تخل�ض م��ن �لآلم �لت��ي حرمتني من 
�لن��وم. تفاج��اأ باإعطائه موعد �س��هرين وبعد �س��فاعة 
قوية �� بثالثة �لف دينار �� مت تغيري �ملوعد �إىل ثالثة 

�أيام
وي�رسد �س��الم حربي "كا�س��ب" ق�س��ته مع م�ست�س��فى 
ط��و�رئ  �إىل  �خوت��ي  ب��ي  �لتعليم��ي ج��اء  �لريم��وك 
م�ست�س��فى �لريم��وك جر�ء �إ�س��ابتي باآلم �س��ديدة يف 
�لر�أ���ض وحالة �غماء وبعد طاب��ور طويل من �لنتظار 
مت��ت متابعة حالت��ي يف �ملمر و�إعطائ��ي �ملغذي ومل 
يت��م ت�س��كيل �ملغ��ذي ب�س��بب ع��دم وج��ود ممر�ض ما 
��س��طر �ح��د �خوت��ي �ن يج��ازف وي�س��كل يل �ملغذي 
وطل��ب منه �أخذ �أ�س��عة من قبل �لطبي��ب �ملعالج وبعد 
�لو�سول �ىل �ملختر ظهر �أن فني �ملختر غري موجود 
فيم��ا قام بديل��ه باأخذ �أ�س��عة للحو�ض ولي���ض للر�أ�ض 
ب�س��بب خطاأ وقع فيه �لطبيب مما جعلني �نتظر موعد� 
�آخ��ر لإجر�ء �لأ�س��عة, و�نتقد حربي و�س��ع م�ست�س��فى 
�لريموك و�سوء �خلدمات �لطبية �ملقدمة فيه مو�سحا 
�أن��ه بعد مر�جعته طل��ب منه �رس�ء �ل��دو�ء من �خلارج 
لعدم تو�جده د�خل �س��يدلية �مل�ست�سفى مما كلفه ذلك 
مادي��ا ومعنويا وز�د عليه �لآلم �لتي يعانيها ب�س��بب 
ما و�س��ل �ليه حال �لبلد, و�أ�س��ار �إىل �سوء حال �أجهزة 
�لتعقيم بامل�ست�س��فى و�لتعطل �مل�ستمر للمحرقة �لتي 
�ل�س��يانة  �ن م�س��وؤولة  �لعامل��ني فيه��ا  �ك��د بع���ض 
تعاقدت مع �حد �قاربها لت�سييد موقع للمحرقة �سمن 
�ملو��س��فات �لعاملية �ل �نهم فوجئو� ب�سبة ل تتعدى 
خم�س��ة �س��نتمرت�ت م��ن دون �ن حتت��وي على �س��ي�ض 
حديدي �و �س��بكة "B R C"يف �قل تقدير وهذ� ب�سبب 
عالقته��ا باملدي��ر �لعام �لذي عينها يف هذ� �ملن�س��ب 
من دون �ن تكون مهند�س��ة �و حاملة ملوؤهل علمي �و 
خرة ما �أدى �ىل تر�كم �ملخلفات �لطبية بامل�ست�سفى 

�لحتياط��ي  �لكهربائ��ي  �ملول��د  تعط��ل  �ىل  ��س��افة 
بامل�ست�س��فى ب�س��كل م�س��تمر مما يهدد حياة �ملر�سى 
للخطر �و �لوفاة ل�سبب تافه هو �رسقة بع�ض �ملاليني, 
وه��ذ� م��ا �أدى �إىل ت��دين �س��ديد يف �خلدم��ة �ل�س��حية 
�ملقدمة للمر�سى وخ�سو�س��ا �لفقر�ء وعدم �لهتمام 
�إل مبر�س��ى �مل�س��وؤولني �ملهمني فقط وعدم �لهتمام 

باملري�ض �لعادي د�خل كل �أرجاء �مل�ست�سفى.
ت��رٍد كب��ري  "�س��حفي" وج��ود  و�ث��ق جري��ان  و�أك��د 
يف  �ل�س��حي  �جلان��ب  يف  �خلدم��ات  مو�س��وع  يف 
�لو�ق��ع  ت��ردي  �س��بب  و�إن  �حلكومي��ة  �مل�ست�س��فيات 
بقل��ة  تتعل��ق  �لت��ي  �مل�س��اكل  �ىل  يع��ود  �ل�س��حي 
�خلدم��ات يف �ملر�ك��ز �ل�س��حية �ملفتقرة ��سا�س��ا �ىل 
�لجه��زة وعطل �غل��ب �لجهزة �لطبي��ة �ملوجودة يف 
�مل�ست�سفيات �حلكومية, فهناك نق�ض كبري يف �لكو�در 
�لطبية يف �مل�ست�سفيات ل�سيما يف �وقات �لطو�رئ �و 
بعد �نتهاء �لدو�م �لر�سمي, ما ي�ستدعي ذوي �ملري�ض 
�ىل نقل��ه �ىل �مل�ست�س��فيات �لهلية �لت��ي تتفوق على 

�مل�ست�سفيات �حلكومية من ناحية تقدمي �خلدمات.

�إ�ستمر�ر مظاهر �لر�سوة و�لف�ساد
وي��رى ماجد حام��د "مري�ض بالقل��ب" �ن ما ل ميكن 
ت�س��ديقه ما و�س��ل �لي��ه خط��ر تنامي حجم �لف�س��اد 
�مل�ست�س��فيات  يف  �مل�س��ت�رسي  و�لبت��ز�ز  و�لر�س��وة 
�حلكومي��ة ل�س��يما م��ا ميار�س��ه بع���ض ممن ح�س��بو� 
يف غفل��ة م��ن �لزمن عل��ى �لطباء فهوؤلء ل ي�س��غلهم 
�ل كي��ف يبتزون �ملر�س��ى وي�س��اومون �أ�رسهم �أثناء 
�لفح���ض و�ع��ادة �ملر�جع��ة �ك��رث م��ن �س��بع م��ر�ت 
و�س��ول �ىل �إج��ر�ء �لعملي��ات �جلر�حي��ة �لت��ي ق��د ل 
يحت��اج �ليه��ا �ملري�ض ولكن ما ت��دره عليهم �لعملية 
من �م��و�ل هو �ملهم عل��ى �ن يكون يف �مل�ست�س��فيات 
�لهلي��ة, فهن��اك حالت ل يتم فيه��ا �إدخال �ملري�ض 
�ىل �س��الة  �لعمليات لأن �أ�رست��ه مل توؤِد �لثمن �ملتفق 
علي��ه مع �لطبيب �أو �أدت �أقل م��ن �لقدر �ملايل �ملتفق 
علي��ه, وهي ظاهرة �نت���رست كثري� يف �مل�ست�س��فيات 
�حلكومي��ة ر�فقه��ا �نت�س��ار مظاه��ر �لف�س��اد �مل��ايل 
وم��ن �س��منها �لر�س��وة و�لعمل خ��ارج �مل�ست�س��فيات 
�و �لطل��ب م��ن �ملري���ض �ن ير�ج��ع �لعيادة �خلا�س��ة 

للطبي��ب �و مر�جع��ة �مل�ست�س��فى �ليل �ل��ذي يعمل به 
ب��ل �إن بع�ض �لطب��اء حولو� �مل�ست�س��فيات �حلكومية 
�إىل جمرد حمطة ل�س��تقبال �ملر�س��ى قب��ل توجيههم 
نحو عياد�تهم �خلا�س��ة بحجة عدم وجود �لتجهيز�ت 
�لكافية �إ�سافة �إىل �لتالعب يف مو�عيد �لعالج بغر�ض 

حمل �ملري�ض على �لتوجه �إىل عياد�تهم.
ويوؤكد �بر�هيم �لكناين �ن �أ�سعار �لدو�ء يف �لعر�ق تعد 
�لأعلى مقارنة مع مثيالتها يف �لدول �ملجاورة ف�سعر 
�ل��دو�ء يف �لعر�ق �أعلى بن�س��بة ت��رت�وح بني 300 �إىل 
500 يف �ملائ��ة مقارنة مع دول �ملنطقة بل وحتى 
�لهن��د بالن�س��بة لالأدوي��ة �لأ�س��لية, فيما ظل��ت وز�رة 
�ل�س��حة تتعهد بخف�ض ثمن �لدو�ء من دون �أن تتمكن 
م��ن ترجمة هذه �لوعود �ىل حقيقة على �أر�ض �لو�قع, 
فيم��ا ��س��بحت �لأدوي��ة �ملجاني��ة بالن�س��بة لبع���ض 
�لأمر����ض �ملزمنة مثل �ل�س��كري و�ل�س��غط و�لق�س��ور 
�لكلوي تباع لدى �ل�س��يدليات و�ل�س��يدليات �لوهمية 

للم�سمدين و�ملمر�سات.
و�أ�ستكى �أقارب جرحى �لعمليات �لإرهابية من تردي 
�خلدم��ات �لطبية �لتي تقدم لذويهم يف �مل�ست�س��فيات 
�حلكومية وعدم ق��درة �لكثري منهم على حتمل نفقات 
�لعملي��ات و�لع��الج يف �مل�ست�س��فيات �لأهلي��ة وع��دم 
تق��دمي �حلكوم��ة �ملحلية �أية م�س��اعد�ت تذك��ر لهوؤلء 
�جلرح��ى. و�خ��ري� نق��ول �إن �لطبي��ب يج��ب �أن يك��ون 
�سخ�س��ًا موؤهاًل و�ن يبتعد عن �ل�سبهات وير�عي ح�سن 
�لهيئة وتنا�س��ب �للبا�ض و�ن ي�سر على �سماع �سكوى 
مري�سه فمهنة �لطب من �أنبل �ملهن و�أ�رسفها وكفاها 
�رسفًا وكفى �أهلها فخر�ً �أن جعلها �هلل �إحدى معجز�ت 
عي�س��ى عليه �ل�س��الم قال تعاىل على ل�سان �مل�سيح } 
و�أب��رئ �لأكمه و�لأبر�ض و�أحي��ي �ملوتى باإذن �هلل { 
فحينم��ا يتعامل �لطبيب مع مر�س��اه ومر�جعيه فاإنه 
ق��د يتعر���ض �إىل �لعديد م��ن �مل�س��كالت �أو �إىل بع�ض 
�لكلمات �لتي جترح �س��عوره ورمب��ا يتعر�ض �إىل �إيذ�ء 
�سديد , فينبغي عليه �أن يتحلى بال�سر وعدم �لجنر�ر 
ور�ء مغريات �حلياة �لتي يبتلى بها من ميتهنون غري 
مهن��ة �لط��ب �لنبيل��ة ولكن هذ� ما ن�س��معه ون�س��اهده 
من ج�س��ع بع���ض �لطب��اء وجفائهم وخ�س��ونتهم يف 
�لتعامل مع مر�ساه��م ون�س��و� ما �ق�سم��و� علي��ه بع�د 

تخرجه�م.

المرأة والتاكسي.. كثير من الخبايا واألسرار
هم آخر يضاف لهمومها..

المستشفيات الحكومية ترٍد وإهمال ومستودع للجراثيم  
بعد غياب أي أفق لإلصالح..

تحقيق ــ محمد هشام
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تعاين امل�شت�شفيات 
احلكومية �شواء يف 

العا�شمة بغداد ام يف 
بقية املحافظات عدا 

اقليم كرد�شتان من تردي 
او�شاعها واهمال وا�شح 

يف جميع اجلوانب و�شوء 
اخلدمات التي تقدمها 
ملراجعيها ممن ابتلوا 
باملر�ض او قدر لهم ان 

يكونوا من �شمن الناجني 
من عمل ارهابي او تفجري 

غادر بجروح طفيفة او 
بليغة 
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