
مل تعد الطرقات ال�رسيعة بعد منت�صف الليل ترعب 
ال�صاب الع�رسيني حم�صن، فقد بات يعلم ان والده 
قد دخل يف ازمة �صحية جديدة، وان والدته هي 
على  لنقله  نف�صه  يعد  كي  غرفته  باب  تطرق  من 
عجل اإىل امل�صت�صفى القريب من منزله، فغالبا ما 
الأوقات  والده يف مثل هذه  الزمات  تداهم هذه 
التجوال  عن  النا�س  فيها  ينقطع  التي  الع�صيبة 
اغلب  وتغلق  ال�صوارع،  يف  الأجرة  �صيارات  وتقل 
ال�صيدليات ابوابها ويعود امل�صمدون اإىل بيوتهم.
حم�صن  يهرع  الباب،  على  للطرقات  �صماعه  بعد 
حممد لرتداء مالب�صه على عجل، ويحمل هاتفه 
تدهور  منذ  تعود  اللتني  نقوده  وحمفظة  اجلوال 
قريب  مكان  يف  و�صعهما  على  والده  �صحة 

ووا�صح.
احل�صول  اجل  من  ال�صارع  نحو  ي�رسع  بعدها 
التوقف  �صائقها  من  يطلب  اأجرة  �صيارة  على 
فيها  ال�صعود  على  والده  ي�صاعد  ثم  البيت،  اأمام 
وي�صطحب احد اأفراد العائلة ويتوجه اجلميع نحو 
يكاد  امل�صهد  هذا  القريب،  احلكومي  امل�صت�صفى 

يتكرر مرة اأو مرتني يف ال�صهر واأحيانا اأكرث من 
ذلك.

ويقول حممد وا�صفا هذه الدوامة التي وجد نف�صه 
عالقا  فيها:

وجود  من  ال�صن  يف  الكبري  والدي  يعاين   "
م�صحوبة  مرارته  يف  الأحجام  خمتلفة  ح�صى 
�صديدة  باآلم  ي�صعر  ما  وغالبا  حاد،  بالتهاب 
كبرية  طعام  وجبة  تناول  ما  اذا  كثريا  ويتقياأ 
م�صبعة بالدهون، واأحيانا تداهمه تلك الآلم من 
دون �صبب معروف، ويف مثل هذا املوقف ل  جند 
اأمامنا غري نقله اإىل امل�صت�صفى القريب من بيتنا 
دون اجراء اية عملية جراحية خوفا على حياته".
احمد  الدكتور  ال�صحة  وزارة  اعالم  مدير  ويقول 
الرديني:" على الرغم من التقدم الوا�صع يف جمال 
الطب والتكنولوجيا ال ان هناك بع�س املخاطر 
نتيجة  املر�صى  حياة  من  الكثري  تهدد  التي 
ال�صطرابات املختلفة عند اجراء عملية جراحية 
طارئة، فاغلب الجهزة املتعلقة بجانب التخدير 
الدموية  والدورة  املركزي  الع�صبي  كاجلهاز 

م�صبقة  متابعة  اىل  حتتاج  اله�صمي  واجلهاز 
ال�صطرابات  فهذه  اية عملية،  اىل  اخل�صوع  قبل 
قد  ال�صن  كبار  لدى  املزمن  الدم  �صغط  كارتفاع 
تتم  مل  اذا  التخدير،  عمل  يف  �صلبي  ب�صكل  توؤثر 

ال�صيطرة عليه م�صبقا".
التي  والده  معاناة  وا�صفا  حممد  وي�صيف 
لقد  والقلق:"  اخلوف  من  املزيد  للعائلة  �صببت 
مرارة  يف  احل�صى  وجود  خمت�س  طبيب  �صخ�س 
يعجل  مل  ما  وخيمة  عواقبها  ان  واكد  والدي، 
با�صتئ�صالها، وان العملية اجلراحية اخلا�صة لن 
�صتجرى  لنها  �صاعة،  ن�صف  من  اكرث  ت�صتغرق 
من  يخاف  والدي  ولكن  اجلراحي،  بالناظور 

التخدير العام، ولهذا بقي كل �صيء موؤجال".
احد  تويف  تقريبا  عام  نحو  قبل  حممد:"  يقول 
اقاربنا اثناء مرحلة التخدير التي تتم قبل اجراء 
بالأمر  والدي  عرف  ومنذ  اجلراحية،  العمليات 
بات يخ�صى من التخدير العام، ويعتقد انه اذا ما 
خ�صع للتخدير فانه لن ي�صحو بعد ذلك، و�صيكون 

م�صريه املوت املحقق".
تقنيات  يف  املخت�س  نعمة  غني  احمد  ويقول   
املر�صى  تخدير   يف  �صعوبة  "جند  التخدير:" 
الذين يعانون من �صغط مزمن غري م�صيطر عليه 
، هناك بع�س احلالت  العمليات اجلراحية  اثناء 
املر�صية التي حتتاج اىل اجراء عمليات جراحية 
وهذا  �صئيلة،  جناحها  ن�صبة  كانت  وان  طارئة 
الذي  وال�رسر  التاأثري  تو�صيح  بعد  يحدث  المر 
�صيلحق  باملري�س نتيجة التخدير العام لعائلته 
بع�س  هناك  ولكن  موافقتهم،  على  واحل�صول 
الن�صفي  التخدير  اىل  فيها  نلجاأ  التي  احلالت 
والذي يوؤدي اىل الف�صل يف اغلب الحيان بالتايل 

يتحول اىل التخدير العام".
اننا  وي�صيف نعمة ب�صوت مليء بال�صف:" كما 
الذين  تخديراملر�صى  يف  كبرية  �صعوبة  نالقي 
نتيجة  الراأ�س  منطقة  يف  �رسبة  اىل  يتعر�صون 

حادث او طلق ناري حيث  ي�صعب 
لي�صل  وبالتايل  الدماغ،   اىل  املخدر  و�صول 

املري�س اىل حالة تامة من التخدير".
وي�صيف حممد بحرية وقلق:" عذر والدي انه كبري 
ب�رساهة  التدخني  على  املواظبني  ومن  ال�صن  يف 
منذ �صنوات طويلة جدا، وقد ن�صحه احد اجلراحني 
العملية  تتم  كي  ا�صبوعني  ملدة  التدخني  برتك 
الن�صيحة  بتلك  يقتنع  مل  والدي  لكن  بنجاح، 
متحججا باخلوف من املوت اثناء التخدير العام، 
هو  للتدخني  ي�صدق  ل  الذي  ع�صقه  كان  ورمبا 

ال�صبب الرئي�س يف تقاع�صه عن اجراء العملية".
الرديني:" تختلف احلالة املر�صية ومدى  ويوؤكد 
مري�س  من  طارئة  عملية  اجراء  اىل  احتياجها 
اىل اآخر، كما ان هناك انواعا عديدة من التخدير 
كالتخدير العام والن�صفي الذي يعتمد على تخدير 
الالزمة،  اجلراحية  العملية  لجراء  الطراف 

ولكن يف بع�س الحيان يلجاأ الطبيب اىل اجراء 
تخدير مناطقي للمنطقة املراد اجراء عملية فيها  
الق�صبات  التهاب  من  يعانون  الذين  للمر�صى 
اجل�صم  يدخل  العام  التخدير  لن  وذلك  املزمن،  
يف حالة غيبوبة كلية مق�صودة ل�صباب جراحية 
واخلطورة على حياة املري�س تتمثل لي�س نتيجة 
لميكن  مري�س  يوجد  ل  اذ  املخدرة  العقاقري 

اعطاوؤه خمدرا ولكن ...
يف  املخت�س  نعمة  غني  احمد  اجلملة  ويكمل 
املختلفة  ال�صطرابات  التخدير:" �صتوؤثر  تقنيات 
عمل  يف  �صلبي  ب�صكل  املري�س  منها  يعاين  التي 
التخدير او الدوية التي يتناولها املري�س والتي 
حالة  اىل  وتوؤدي  التخدير  مع  تتفاعل  ان  ميكن 
نحتاج  لذلك   ، حياته  على  خطرا  ت�صكل  نزيف 
ال�رسوع  قبل  ال�صطرابات  هذه  كل  �صبط  اىل 
يكون  ان  يجب  التخدير  فطبيب  التخدير،  بعملية 
ادوية  فهناك  املري�س،  بحالة  كاملة  دراية  على 
العقاقري  هذه  وكل  لها  م�صاندة  واخرى  تخدير 
تقبله  ومدى  املري�س  ج�صم  حالة  على  تعتمد 
من  ف�صلجته  تختلف  ان�صان  فكل  العقاقري،  لهذه 

الناحية اجل�صمية من �صخ�س اىل اخر فعلى �صبيل 
ميكن  التي  العمليات  من  الدودية  الزائدة  املثال 
واغلبها  املو�صعي  التخدير  تاأثري  حتت  اجراوؤها 
تتم بنجاح ولكن يف بع�س احلالت ومع ال�صف 
توقف  يف  ال�صبب  يكون  املو�صعي  التخدير  فهذا 
القلب، فالتخدير ب�صورة عامة يعتمد على القلب 
لجراء  اجل�صم  يف  وفعاليته  التحمل  قدرة  وعلى 

اي نوع من العمليات اجلراحية".
  وياأمل حممد ان تتطور عمليات التخدير  لتن�صجم 
الكثري ممن  مع احلالت احلرجة، فيقول:" هناك 
ت�صرتط  جراحية  عمليات  اجراء  اإىل   يحتاجون 
وامرا�س  بالربو  كامل�صابني  العام،  التخدير 
الدم وال�صكر وغريها، وهذا يتطلب  القلب و�صغط 
يفقد  ل  كي  خا�صة،  عناية  التخدير  اطباء  من 

املري�س حياته."
ذات مرة ق�صة ملري�س  وي�صيف حممد:" �صمعت 
له  اجريت  وقد  �صنة،  الثمانني  عمره  يتجاوز 
عملية  جراحية حرجة ا�صتغرقت ت�صع �صاعات، مت 
خاللها ايقاف التخدير عدة مرات كي ل يتعر�س 

املري�س لأذى اأو �رسر."

منح   ، قررت  قد  والبيئة  ال�صحة  وزارة  وكانت 
منت�صبي  من  التخدير  فرع  يف  العاملني  الأطباء 
الوزارة خم�ص�صات ت�صجيعية بن�صبة 100باملئة 
تناقلته  للوزارة  بيان  وذكر  ال�صمي،  الراتب  من 
اإىل  ا�صتنادا  جاء  "القرار  اإن  الإعالم،  و�صائل 
التخدير  اأطباء  ت�صجيع  قانون  من   )2( املادة 
منح  واملت�صمن   ، التخدير  وم�صاعدي  وتقنيي 
ت�صجيعية  خم�ص�صات  املذكورين  الأطباء 
مقدارها 100باملئة من الراتب ال�صمي، ا�صتثناء  
الدولة  16 من قانون رواتب موظفي  من املادة 

والقطاع العام رقم )22( ل�صنة 2008".
لتلك  دعما  جاء  "القرار  اأن  اإىل  البيان  واأ�صار 
ال�رسيحة املهمة من املالكات الطبية العاملة يف 
املوؤ�ص�صات ال�صحية العراقية، الأمر الذي ي�صهم يف 

تقدمي خدمة طبية وعالجية نوعية للمواطنني".
يعني  هذا  كل  بالقول:"  حديثه  حممد  ويختتم 
عن  و�صاأنا  اهمية  تقل  ل  التخدير  عمليات  ان 
التخدير  يف  النجاح  ان  بل  اجلراحية،  العمليات 
اجلميع  على  ما  وهذا  يليه،  فيما  النجاح  يعني 

النتباه والهتمام به".

�صاورتني  الوىل  اللحظة  اأكرم:منذ  اأبو  ويقول 
ات�صال  خالل  امل�صرتي  مني  طلب  فقد  ال�صكوك 
القريبة  ال�صاحات  احدى  اىل  �صيارتي  جلب  هاتفي 
ال�صيارة،  يرى  كي  امل�صتل  منطقة  يف  منزيل  من 
وحدد وقت الظهرية موعدا لذلك، وحني و�صلت اىل 
جاء  قد  امل�صرتي   وجدت  ال�صاب  وابني  انا  هناك 
الطراز  قدمية  ب�صيارة  ا�صدقائه  من  اثنان  ومعه 
وافقوا  ال�صيارة  فح�صوا  ان  وبعد  احدهما.  ميلكها 
من   دولر   200 تخفي�س  ب�رسط  �رسائها  على 
القلق  حلظات  م�صتذكرا  اأكرم  اأبو  وي�صيف  �صعرها. 
والتوتر التي عا�صها كنت ات�صور اننا �صنتوجه بعد 
التفاق اىل اأحد مكاتب تنظيم عقود ال�صيارات كي 
الذهاب معه  نح�صم المر، لكن امل�صرتي طلب مني 
اىل منزله يف �صارع فل�صطني، كي يرى والده املقعد 
مكتب  اىل  نتوجه  ثم  ومن  �رسائها  قبل  ال�صيارة 
�صكوكي،  اثار  ما  وهذا  العقود،  تنظيم  مكاتب  من 
فقررت الرتاجع عن عملية البيع باكملها. جتد اكرب 
ت�صكيلة من ال�صيارات املعرو�صة للبيع بال�صور على 
�صفحات مواقع التوا�صل الجتماعي )الفي�س بوك( 
وبانواع خمتلفة تنا�صب جميع الذواق واملتطلبات 
املعار�س.  لهذه  القانونية  ال�صمانات  اين  ولكن 
)�صاحب  الأمري  عبد  عالء  ا�صتهل  ال�صوؤال  بهذا 
انت�صار  ان  اىل  م�صريا  حديثه  لل�صيارات(  معر�س 
و�رساء  بيع  بعمليات  اخلا�صة  ال�صفحات  هذه 
ال�صيارات مل توؤثر يف م�صتوى عملنا، لن اغلبها قد 
يكون منفذاً لعمليات الن�صب والحتيال خا�صة من 
ناحية التبعات القانونية، وانتهاء مب�صداقية متانة 

ال�صيارة املعرو�صة«.
 لكل حكاية بداية

»بعد  بدايتها مو�صحا  الق�صة من  اأكرم  اأبو  ويروي 
عن  �صهولة  بكل  �صيارته  ا�صدقائي  احد  باع  ان 
الطريقة  بهذه  فكرت  اللكرتونية،  املواقع  طريق 
التي ل تتطلب �صوى عمليات ب�صيطة، فكل ما علي 
واحدد  لل�صيارة  ال�صور  من  عددا  ان�رس  ان  هو  فعله 
يت�صل بي من  رقم هاتفي كي  املطلوب مع  ال�صعر 

يرغب ب�رسائها وي�صيف اأبو اأكرم:
املك  ل  فانا  تطبيقها،  ل�صهولة  الفكرة  اعجبتني 
اىل  ا�صبوع  او كل  يوميا  للذهاب  املزاج  الوقت ول 

ابني  ن�رس  ولهذا  ال�صيارات،  ومعار�س  �صاحات 
ال�صعر  وا�صرتطنا  ترتيبها  بعد  لل�صيارة  �صورا 
التايل  اليوم  ويف  الهاتف،  رقم  وو�صعنا  املطلوب 
لكنه  جدا  متحم�س  م�صرت  من  ات�صال  اول  تلقينا 
ا�رس على دفع �صعر منخف�س فلم نتفق معه. ومن 
جانبه يوؤكد عبد الأمري ان » دور �صاحب املعر�س 
التبديل  او  البيع  يف  الراغبني  �صيارات  عر�س  هو 
اجور  دولر   100 مقابل  )مراو�س(  مايل  بفرق 
اخلا�صة  القانونية  التبعات  جميع  وحتمل  الدللية 
ال�صيارة  هذه  كانت  اذا  حالة  ففي  ال�صيارة،  بهذه 
املباعة م�رسوقة نتحمل جميع امل�صوؤولية لن عقد 
وتوقيع  وختم  املعر�س  ا�صم  يحمل  وال�رساء  البيع 
�صاحب املعر�س كما يح�صل امل�صرتي على �صمان 
التاأمني فيما يخ�س متانة ال�صيارة فاذا ظهر عطل 
عك�س ماكان معرو�صًا يف عملية البيع ميكن ارجاع 
اذا  اية معوقات، واما  ال�صيارة واملبلغ املايل دون 
كانت هذه التبعات القانونية واملتانة غري متوفرة 
ال�صفحات  هذه  من  اقتناوؤها  مت  التي  ال�صيارة  يف 
فالميكن �صمان احلقوق فال�صمري هو احلاكم ملثل 

وانتهاء  القانونية  المور  ابتداء من  هكذا معار�س 
مب�صداقية متانة ال�صيارة

ويكمل اأبو اأكرم حلقات هذا امل�صل�صل الدرامي الذي 
وجد نف�صه عالقا به، فيقول:

اكرثهم  معي  وتفاو�س  م�صرتين  عدة  بي  ات�صل 
اوافق،  فلم  كبري،  ب�صكل  ال�صعر  تخفي�س  على 
لبيع  تدفعني  احلاجة  ان  يت�صورون  اكرثهم  وكان 
ال�صيارة، ولهذا حاول الكثري منهم ال�صغط على هذه 

النقطة التي لي�س لها وجود«.
ويبت�صم اأبو اأكرم مبرارة وهو يتذكر ظهور امل�صرتي 
الغريب فيقول: » ات�صل بي هذا الرجل واأكد يل انه 
قبل  ال�صيارة  روؤية  بال�رساء، وطلب مني  راغب جدا 
منطقيا،  كالمه  فوجدت  �صعرها،  ب�صاأن  التفاو�س 
غدا  �صيعود  انه  يل:  فقال  طلب،  ما  على  ووافقت 
متوجها  العبيدي  منطقة  من  ظهرا  الواحدة  عند 
منطقة  من  و�صيمر  فل�صطني،  �صارع  يف  منزله  اىل 
يرى  كي  به  لنلتقي  مكان  حتديد  وعلي  امل�صتل، 
اللقاء  يكون  ان  منه  وطلبت  ويقيمها،  ال�صيارة 
ع�رسا فقال: ان لديه ا�صغال كثرية، وهذا هو الوقت 

الوحيد الفائ�س لديه لجناز هذه العملية، فاتفقنا 
ويقول  الت�صال«.  وانتهى  معروفة،  �صاحة  على 
احد ا�صحاب املعار�س) راف�صا ال�صارة اىل ا�صمه(
هذه ال�صفحات لتوجد بها اية و�صيلة امان وتعتمد 
بالدرجة الوىل على  احلظ فبع�س ال�صيارات عندما 
لمتام  ايام  اربعة  من  اكرث  اىل  حتتاج  بيعها  يتم 
املراجعات القانونية بالتايل �صتطول مدة التحويل 
البائع حجة لالبتزاز واخذ مبالغ ا�صافية  ليجدها 
اىل ان يتم التحويل با�صم احلائز، وقد يكون بع�س 
نتيجة  م�صبقا  حمجوزة  بال�صا�س  ال�صيارات  هذه 
اجلنوبية  املحافظات  ففي  املرورية،  املخالفات 
املرورية  ال�صارة  خمالفة  عند  ال�صيارة  حجز  يتم 
مايل  مببلغ  خمالفة  ت�صجيل  يتم  بغداد  يف  بينما 
وهنا  امل�صرتي  عاتق  على  �صتقع  المور  هذه  وكل 
املالية  املبالغ  برتاكم  ال�صتغفال  م�صيدة  يف  يقع 
لالبتزازعندما  وحمط  وم�صاعفتها  للمخالفات 

يرف�س �صاحب املركبة  التحويل عالمات ال�صك
اأ�رس  منذ  ال�صكوك  راودتني  لقد  اأكرم:   اأبو  ويقول 
الظهرية،  عند  اللقاء  موعد  يكون  ان  على  امل�صرتي 

وقد خمنت يف حينها انه يريد ان يتم التفاو�س من 
دون ان يلحظه الكثري من النا�س، ففي هذا الوقت من 
ال�صيف يكون اأغلب ال�صوارع وال�صاحات خالية من 
املارة، ومالحظتي الثانية انه ا�صطحب معه اثنني 
من اأ�صدقائه، ومل اأ�صعر بالراحة لوجودهم فقد كان 

�صلوكهما وحركاتهما ل توحي بالطمئنان.
اأكرث فهي  اأثار �صكوكي  اأكرم:اأما الذي  اأبو  وي�صيف 
لوحات ال�صيارة التي و�صل بها امل�صرتي اإىل املكان. 
معه،  جاء  الذي  اأ�صدقائه  لأحد  ال�صيارة  كانت 
وكاأنها  اأ�صلية،  غري  تبدو  اأرقامها  لوحات  وكانت 
للكثري  روؤيتي  ولقد عرفت هذا بحكم  باليد،  ر�صمت 
العامة،  ال�صوارع  يف  يوميا  الأرقام  لوحات  من 
وحني ا�صرتط امل�صرتي ان يرى والده املقعد ال�صيارة 
عن  الرتاجع  وقررت  ال�صكوك  اكتملت  �رسائها،  قبل 
وراء  اأمرا خطريا  ان هناك  فقد خمنت  البيع  عملية 
معر�س  �صاحب  الأمري  عبد  ويوؤكد  العملية  هذه 
ال�صيارات،برزت يف الونة الخرية بع�س الجراءات 
�صورة  باح�صار  ال�رساء  حالة  يف  املعقدة  اجلديدة 
قيد لل�صيارة من ملعب ال�صعب والتي حتتاج اىل ايام 
وهنا نحن نتكفل بجميع الر�صوم بينما يجد ا�صحاب 
العدول  او  ال�صيارة  اعادة هذه  باأن  ال�صفحات  هذه 
عن �رسائها �صبب غري �رسعي ول يتحمله البائع باي 
�صكل من ال�صكال ليقع املواطن يف حرية من امره 
ول يتنف�س ال�صعداء حتى تتم عملية ال�رساء دون اية 
واملعروفة  املرخ�صة  املعار�س  يف  واما  عراقيل،  
فكل هذه الجراءات يتحملها �صاحب املعر�س اىل 
ال�صمانات وهذا  ال�صيارات مبختلف  ان يتم حتويل 
دراية  اية  البعيدة عن  ال�صفحات  له هذه  تفتقر  ما 

قانونية.
 اأخريا، يختتم اأبو اأكرم حديثه بالقول لقد باع اأحد 
اأ�صدقائي �صيارته بهذه الطريقة بكل ي�رس و�صهولة، 
فبعد الإعالن عن بيعها زاره م�صرت �صادق ومتحم�س 
ان  يعني  ل  هذا  ولكن  �صيء،  كل  على  التفاق  ومت 
و�رسيعة،  ناجحة  �صتكون  البيع  حالت  جميع 
ل�صيما ان اأغلب املتعاملني مع ال�صوق الألكرتونية 
الآخر  اأحدهم  يعرف  ل  الهوية  جمهولو  لل�صيارات 
�صابقا، ول توجد يف ال�صوق الكثري من ال�صمانات، 
وقد يقع الإن�صان الب�صيط �صحية للغ�س والتزوير ما 
مل يتعامل مع املو�صوع مبزيد من الدقة واحلر�س 

ملواجهة حالت اخلداع املحتملة.
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يف ال�ضيف املا�ضي تبخرت 
فرحة  اأبو اأكرم وذابت كما 

يذوب الثلج �ضريعا حتت 
اأ�ضعة ال�ضم�س احلارقة، 

وبدال من ان يفكر بقب�س 
90 ورقة من فئة املئة دوالر 

اأمريكي ثمنا ل�ضيارته من 
الرجل الغريب الذي اتفق 

معه عرب االنرتنت بات 
ي�ضعر باخلوف والقلق 

وازداد تعرقه وتالحقت 
دقات قلبه ب�ضرعة، واأخذ 

يفكر باإيقاف عملية البيع، 
واالن�ضحاب من املكان 

�ضريعا حفاظا على حياته، 
بعد ان ظن ان امل�ضرتي 

و�ضديقيه يدبرون له كمينا 
لالإيقاع به
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