
 
يف �سل�سلة تراث بغداد كانت لنا كلمات عن القرن االخري 
من احلكم العبا�سي ملدينة بغداد اي الت�سوف يف بغداد يف 
انتهت  التي  العبا�سي  الدولة  عمر  االخرية من  �سنة  املائة 
على يد هوالكو واملغول عام ٦٥٦ هج ذلك ان هذه الفرته 
�سهدت القمة يف كل الفروع االن�سانية اخلا�سة ومن اقطاب 
عمر  ال�سيخ  الفرته  هذه  يف  ببغداد  طهر  الذي  ال�سوفيه 
ال�سهروردي ابو حف�ص عمر بن حممد ال�سهروردي �ساحب 
يف  با�سمه  امل�سمات  املحله  يف  امل�سهور  واجلامع  القبه 
ر�سافة بغداد حملة ال�سيخ عمر كان �سافعي املذهب �سيخا 
الت�سوف  اخذ  ال�سوفيه وقد  �ساحلا تخرج عليه كثري من 
عقد  الكيالين  ال�سيخ  وعن  ال�سهروردي  النجيب  ابي  عن 
جمل�ص وعظ ل�سنني من ا�سهر كتبه عوارف املعارف ي�رشح 
والرباط  ال�سويف  كتعريف  وحوالهم  ال�سوفيه  امور  فيه 
غري  ال�سوفيه  التعاليم  من  وغريها  واملريد  وامل�سيخه 
العمل النه منقطع  الفكر كالقعود عن  انه يتطرف يف هذا 
للعباده وانه يتتظر ما يبعته اهلل وكان ي�سجع على ال�سماع 
من �سيوخ الت�سوف بدال من قراآءة الكتب ومن تالميذه عز 
م�سيخة  توىل  الذي  وال�ساطبي  احللي  الرحمن  عبد  الدين 
البغداديات  لل�سيدات  ودور  واالدب  والعلم  واملعرفة  م�رش 
ويف جميع الوجوه اذ �سهد هذا القرن ظهور الثالثة االقطاب 
يف الفكر ال�سويف ا�سحاب الطرق ال�سوفية بالن�سبة لل�سيخ 
�ساحب  هج   ٥٦١ عام  املتويف  الگيالين  القادر  عبد 
عام  املتويف  الرفاعي  احمد  وال�سيخ  القادرية  الطريقة 
بغداد  �سهدت  الرفاعني وكذلك  الطريقة  ٥٧٧ هج �ساحب 
ال�سهروردي املتويف عام ٦٣٢  ال�سوفية عمر  ظهور �سيخ 
ا�ستهر هذا القرن ظهور �سيوخ اخرين يف بغداد  هج ولكن 
ال�سيخ  امثال  من  الفرتة  هذه  وبنف�ص  ال�رشيف  الفكر  يف 
عمر البزاز وال�سيخ ابو الوفا وال�سيخ ابو الف�سائل التميمي 
العبا�سي  العهد  من  االخري  القرن  ان  القول  ميكن  بحيث 
ظهور  من  االوىل  ال�سنوات  ايام  بغداد  اىل  اأعاد  بغداد  يف 
الت�سوف يف بغداد عهد احلالج واحلايف وال�سبلي واجلنيد 
امليل  على  عديدة  عوامل  �ساعدت  وقد  وال�سقطي  والنوري 
فقد  وال�سوفية  الوعاظ  كرثة  منها  والت�سوف  الزهد  اىل 
كان بع�سهم يطوف باال�سواق  نا�رشا هذا الفكر وبع�سهم 
يتخذ املقابر مكانا لذلك وكانوا يطوفون يف البالد واملدن 
للخلفاء  بوعظهم  يتجهون  وكانوا  الفكر  هذا  معلنني 
والوزراء وال�سالطني ومن الوعاظ الذين وعظوا ببغداد ابن 
الق�سري الوا�سطي املتويف عام ٥٩١ هج ومو الوعاظ  ابن 
دار  ت�سجيع  والت�سوف  الزهد  انت�سار  ا�سباب  اجلوزي ومن 
ال�سيا�سي واخلوف يف نهايات  القلق  لهم  وكذلك  اخلالفة 
بعد  خا�سة  املجهول  امل�ستقبل  من  العبا�سية  الدولة  عمر 
وظهور  ال�سليبيني  من  اال�سالمي  ال�رشق  على  الهجمات 
طبقات  على  االولياء  او  ال�سوفية  وكان  والتتار  املغول 
ثالث االوىل حال العابد �ساحب ال�سالة الكثرية وال�سوم 

مالذ  عن  اعر�ص  من  وهو  الزاهد  حال  والثانية  الدائم 
اىل  الوا�سل  وهو  العارف  حال  والثالثة  وطيباتها  الدنيا 
اهلل بنف�سه ال ببدنة متمثل املع�سوق يف ذات العا�سق ومن 
اقطاب الت�سوف الذي ظهر ببغداد يف تلك الفرته ال�سيخ عبد 
القادر الگيالين حمي الدين ابو حممد عبد القادر بن ابي 
�سالح بن جنكي كما يقرر ذلك املوؤرخ ابن الفوطي و�سفوه 
فقالوا:  �سيخ الع�رش قدوة العارفني �سلطان امل�سايخ �سيد 
واملقامات  الكرامات  �ساحب  وقته  يف  الطريقة  اهل 
والعلوم واملعارف جاء �سابا لبغداد ف�سمع احلديث وتفقه 
و�سل  حتى  مدر�سته  يف  النا�ص  يعظ  اخذ  ثم  االدب  وقراأ 
اىل �سيخ احلنابلة و�سع كتاب فتوح الغيب وكتاب الغنية 
على  وال�سري  ال�سويف  معنى  ي�رشح  احلق  طريق  لطالبي 
�سرية ال�سلف ال�سالح والر�سا باحلرمان واجلوع ونا�رشه 
انت�رشت يف جميع  الكثري و�سار على طريقته االكرث حتى 
النا�ص  وق�سدة  كالهند  اال�سالمية  وغري  اال�سالمية  البالد 

ولب�سوا  والهبات  وال�سدقات  وللنذور  به  والتربك  لزيارته 
منه خرقة الت�سوف وممن ظهر ببغداد ال�سيخ احمد الرفاعي 
من   الرفاعي  علي  بن  احمد  العبا�ص  ابو  الدين  حمي  وهو 
�سواد وا�سط بقرية يقال لها ام عبيدة ا�ستهر بكالمه الرفيع 
النا�ص  واعتقد  عظيم  خلق  اليه  انظم  وقد  البديع  وا�سلوبه 
وادعيته  باقواله  يتربكون  وكانوا  بكراماته  وايقنوا  به 
العامل  جميع  يف  انت�رشت  التي  الرفاعية  الطريقة  �سيخ 
اال�سالمي الف كتاب اهل احلقيقة مع اهلل وجعله يدور على 
احاديث كذكر ايات واحاديث بحب اهلل وتوحيده وو�سف 
وان  االخالق  وكرم  واملروءة  باهلل  والعارف  احلقيقة  اهل 
�ساألوا من  ال�سوفية مثاله عندما  ال�سطحات  �سادت بع�ص 
عن  قلبي  حدثني  قال.  الرفاعي  اتباع  الحد  بهذا  حدثك 
فكري عن �رشي عن ربي لذلك ين�سح الرفاعي بعدم التكلم 
له  كان  وقد  �ساكلتهم  من  يفهمه  من  مع  اال  الكالم  بهذا 
اتباع ذكرت عنهم احوال عجيبة مثل اأكل االفاعي وركب 

اال�سود ومل يرتك الرفاعي عقبا ولكن ترك طريقة �سوفية 
مازالت خالدة ومن اقطاب ال�سوفية الذي ظهر ببغداد يف 
بن  عمر  حف�ص  ابو  ال�سهروردي  عمر  ال�سيخ  الفرتة  هذه 
يف  امل�سهور  واجلامع  القبة  �ساحب  ال�سهروردي  حممد 
املحلة امل�سماة با�سمه يف ر�سافة بغداد حملة ال�سيخ عمر 
�سيخا �ساحلا تخرج عليه كثري من  املذهب  �سافعي  كان 
ال�سهروردي  النجيب  ابي  الت�سوف عن  اخذ  وقد  ال�سوفية 
ا�سهر  من  ل�سنني  وعظ  جمل�ص  عقد  الگيالين  ال�سيخ  وعن 
كتبه عوارف املعارف ي�رشح فيه امور ال�سوفيه وحوالهم 
كتعريف ال�سويف والرباط وامل�سيخه واملريد وغريها من 
التعاليم ال�سوفيه غري انه يتطرف يف هذا الفكر كالقعود 
اهلل  يبعته  ما  يتتظر  وانه  للعباده  منقطع  النه  العمل  عن 
من  بدال  الت�سوف  �سيوخ  من  ال�سماع  على  ي�سجع  وكان 
احللي  الرحمن  عبد  الدين  عز  تالميذه  ومن  الكتب  قراآءة 

وال�ساطبي الذي توىل م�سيخة م�رش .

 
وخا�سة  االو�ساع  لتطور  قوله  ماميكن  هذا 
يوم  الكرد�ستانية  الكتل  من  قرار  �سدور  بعد 
رئي�ص  بح�سور  دوكان  باجتماع   ١٥/١٠/٢٠١٧
كركوك  يف  ح�سلت  التي  والتطورات  اجلمهورية 
وانتهاء جميع املحاوالت الإعادة النظر باال�ستفتاء 
حلكم  والر�سوخ   ٢٥/٩/٢٠١٧ يوم  جرى  الذي 
االحتادية  املحكمة  لقرار  واالن�سياع  الد�ستور 
�سدور  حلني  اال�ستفتاء  تنفيذ  بايقاف  اخلا�ص 
وااللتزام  امامها  املقامة  بالدعوى  النهائي  احلكم 
االحتادي  الربملان  من  وما�سدر  احلكومة  بقررات 
وا�سرتاك  كركوك  يف  وخا�سة  االمور  ان  وحيث 
ان  االعالم  و�سائل  نقلت  اذ  عراقية  غري  عنا�رش 
له  وان  كركوك  اىل  دخل  قد  الرتكي  العمال  حزب 
الذي  االمر  خورماتو  طوز  مدينة  يف  وا�سحا  دورا 
يوجب د�ستوريا على رئي�ص الوزراء ممار�سة �سلطاته 
مبوجب  املقررة  و�سالحياته  واخت�سا�ساته 
رئي�ص  يد  اطلقت  والتي  الد�ستور  من   )٧٨( املادة 

واوامر  اجراءات  يلزم من  اتخاذ كل ما  الوزراء يف 
من  وا�سح  وهذا  الدولة  اجهزة  وتوجيهات جلميع  
ال�سيا�سة  عن  املبا�رش  التنفيذي  امل�سوؤول  عبارة 
العامة للدولة فهو يف مقدمة امل�سوؤولني يف الدولة 
وهو رئي�ص امل�سوؤولني بالدولة كما و�سفته املادة 
)٧٨( من الد�ستور وم�سوؤوليته عن الدولة باجمعها 
فم�سطلح  فقط  احلكومة  او  الوزراء  ملجل�ص  ولي�ص 
كل  ي�سمل  الد�ستورية  املادة  بهذه  الوارد  الدولة 
ماموجود يف الدولة من ال�سلطات الثالث واالقاليم 
العراق  واملحافظات والهيئات وكل �سيء يف دولة 
و�سلطة  العراق  و�سعب  العراق  ار�ص  تعني  فالدولة 
عام  كقائد  �سلطته  هذه  �سلطته  اىل  ي�ساف  العراق 
حتريك  ال�سفة  بهذه  مهامه  واول  امل�سلحة  للقوات 
للقوات  وقرارات  اوامر  وا�سدار  الع�سكرية  القطعات 
امل�سلحة يف الدولة كافة مبا يوؤمن تطبيق الد�ستور 
والق�ساء  البالد  وا�ستقالل  �سيادة  على  واملحافظة 
العراق  بوحدة  للم�سا�ص  نية  او  حترك  اي  على 
او  للد�ستور  خمالفة  وجود  او  و�سيادته  وا�ستقالله 
لتاأمني  بغداد  من  ا�سداره  يتم  ما  تنفيذ  عدم  عند 

رئي�ص  مار�سها  كما  ال�سلطة  وهذه  العراق  وحدة 
ا�ستخدامها  ميكن  وداع�ص  االرهاب  جتاه  الوزراء 
اجلهة  هذه  اكانت  �سواء  البالد  يف  جهة  اية  �سد 
او اية جهة داخلية او خارجية  او االقليم  االرهاب 
الد�ستور  من   )٧٨( باملادة  ماورد  ان  والواقع 
والقائد  لرئي�ص  الد�ستور  اودعها  ومهام  واجبات 
من  الوزراء  لرئي�ص  البد  امل�سلحة  للقوات  العام 
ممار�ستها اي ان الد�ستور يوجب على رئي�ص الوزراء 
وعدم ممار�سة  الوقوف  او  التواين  وعدم  ممار�ستها 
الوزراء  لرئي�ص  ان  واخلال�سة  ال�سالحيات  هذه 
وان  البالد حتى  ل�سمان وحدة  يلزم  ما  كل  اتخاذ 
البالد  بامل�سا�ص بوحدة  التهديد  كان هنالك جمرد 
لتحقيق  باجمعها  امل�سلحة  القوات  ا�ستخدام  وله 
امل�سلحة  للقوات  عاما  قائدا  باعتباره  الغر�ص  هذا 
وا�سداره الوامر وقرارات لهذه القوات وح�سنا فعل 
املجل�ص  يف  والدرا�سة  املناق�سة  من  عليه  �سار  مبا 
التزام  يوجد  ال  كان  وان  الوطني  لالمن  الوزاري 
قانوين او د�ستوري يف ذلك فهو �ساحب ال�سالحية 

وال�سلطة دومنا حاجة للرجوع اىل اية جهة .

ولد الفنان بدري ح�سون فريد يف مدينة كربالء عام 1927 اأنهى 
الفنون  والثانوية يف مدينة كربالء دخل معهد  االبتدائية  درا�سته 
عام  منه يف  وتخرج   1950 عام  امل�رشحية  الفنون  ق�سم  اجلميلة 
1955 ليح�سل على الدبلوم واالأول على دورته. ح�سل على بعثة 
درا�سية لدرا�سة امل�رشح يف معهد )كودمان ثيرت( يف مدينة �سيكاغو 
البكالوريو�ص  على  ليح�سل   )1965 –  1962( للفرتة  االأمريكية 
م�ستقرا  1995م  نهاية عام  العراق يف  بتفوق. غادر  واملاج�ستري 
يف املغرب حيث عمل مدر�سا ملادة التمثيل يف جامعة الرباط حتى 
عودته اإىل الوطن عام 2010. يف اخلام�ص من �سهر ت�رشين االأول 
جللطه  نتيجه  غيبوبه  يف  ودخل  العراق  اإىل  عاد   2010 عام  من 
امللكي  ال�سارع  م�رشحية  اأمريكا  يف  اأخرج  عام2017  دماغيه 
تاأليف تن�سي وليامز على م�رشح اال�ستوديو يف معهد كودمان ثيرت 
امل�رشحي  االإخراج  يف  املاج�ستري  �سهادة  نيل  متطلبات  من  وهي 
الفنون  الوطن عمل مدر�سا يف معهد  اإىل  1965. عندما عاد  عام 
بعد  للم�رشح  اأخرج   .1966 عام  ببغداد  امل�رشح  ق�سم   / اجلميلة 
معهد  م�رشح  على  )اب�سن(  لـ  ال�سعب  عدو  م�رشحية  للعراق  عودته 
ال�ساعة  م�رشحية  اأخرج   .1967 عام  ببغداد  اجلميلة  الفنون 
عام  ال�سعبي  امل�رشح  لفرقة  �سيب�ستيان  ميخائيل  تاأليف  االأخرية 
ال�سعبي  امل�رشح  لفرقة  كمال  اأبو  بيت  م�رشحية  اأخرج   .1969
وهي من تاأليفه وعر�ست على امل�رشح القومي ببغداد عام 1969. 
امل�رشح  تاأليف عادل كاظم وقدمت على  اأخرج م�رشحية احل�سار 
دم�سق  الأول مرة يف مهرجان  العراق  1971 ومثلت  القومي عام 
امل�رشحي وعر�ست على م�رشح احلمراء يومي 16 و17 ني�سان عام 
1971. اأخرج م�رشحية مركب بال �سياد تاأليف األيخاندرو كا�سونا 
الأكادميية الفنون اجلميلة ببغداد، وعر�ست على امل�رشح التجريبي 
اإىل اخليمة تاأليف عبد  اأخرج م�رشحية بطاقة دخول   .1973 عام 
امل�رشح  على  وعر�ست  الوطني  امل�رشح  فرقة  واإنتاج  معلة  االأمري 
القومي عام 1974. اأخرج م�رشحية اجلرة املحطمة تاأليف هايرن�ص 
فون كالي�ست اإنتاج اأكادميية الفنون اجلميلة وعر�ست على امل�رشح 
هرمان  تاأليف  ارتا  ج�رش  م�رشحية  اأخرج   .1975 عام  التجريبي 
م�رشحية  اأخرج   .1985 عام  للتمثيل  القومية  الفرقة  تقدمي  ه�سه 
للتمثيل  القومية  الفرقة  وقدمتها  كورنيه  بيري  تاأليف  هورا�ص 
م�رشحية  واأخرج  كتب   .1987 عام  الر�سيد  م�رشح  على  وعر�ست 
احلاجز قدمتها اأكادميية الفنون اجلميلة وعر�ست على قاعة حقي 
الف خطوة  1993. كتب واخرج م�رشحية خطوة من  ال�سبلي عام 
قدمتها اأكادميية الفنون اجلميلة وعر�ست على قاعة حقي ال�سبلي 
ت�سيخوف  اأنطوان  ق�سة  عن  الردهة  م�رشحية  اأعد   .1994 عام 
اأكادميية  قبل  من  انتجت  وقد  واأخرجها   6 رقم  ردهة  ال�سهرية 
الفنون اجلميلة وعر�ست على قاعة حقي ال�سبلي عام 1995. قدم 
واإخراج  تاأليف  من  وهي  ممثال  امل�سطبة  مونودراما  املنفى  يف 
جواد اال�سدي وعر�ست يف كل من بريوت والرباط. مثل يف العديد 
الطوفان  له يف م�رشحية  اأ�سهر دور  امل�رشحية وكان  االعمال  من 
تاأليف عادل كاظم واأخراج اإبراهيم جالل عندما قام بدور الكاهن 
 .1973 الثالث عام  اآنام وعر�ست امل�رشحية يف مهرجان دم�سق 
كتب العديد من امل�رشحيات للم�رشح العراقي كان ا�سهرها م�رشحية 
ن�سيد االأر�ص وم�رشحية بيت اأبو كمال. كما األف م�رشحيات عديدة 

اأخرى نذكر منها احلاجز وخطوة من الف خطوة واجلائزة. 

أقطاب التصوف الگيالني والرفاعي والسهروردي وحكايتهم مع بغداد
بغداد ـ متابعة

طارق حرب:

بعد  �أخرى  وجهة  �ىل  �لتو�صيف  م�صار  لتحويل  �لتخطيط  يجري 
عانى  �لذي  �ل�صني  بتو�صيفه  �لإرهاب  ظل  يف  �لعي�ش  من  �صنو�ت 
منه �ل�صيعة ك�صحايا لكنهم ليدرون �أنه �صيل�صق بهم �ي�صا يف يوم 
ما ووفقا حلركة�مل�صالح. فال�صنة و�ل�صيعة كمو�طنني لي�صو� �صوى 
من  �لأمور  �ىل  �لنظر  يتطلب  �لو�قع  لكن  �لتو�صيف  لهذ�  �صحايا 

ز�وية �خرى.
�صيا�صي  لوبي  ت�صكيل  على  ين�صب  �لإمار�تي  �ل�صعودي  �جلهد 
وتا�صي�ش  و�لتو��صل  �ملال  يعتمد  �لأمريكي  �لد�خل  يف  �إعالمي 
�صركات دعاية تعلن �ململكة بو�صفها �صحية لالإرهاب و�لرتكيز على 
حل �لق�صية �لفل�صطينية و�إطالق يد �لدول �لكربى يف �ملنطقة على 
�مل�صتوى �لإقت�صادي وفتح �لباب لل�صركات �لعمالقة ورمي �لإرهاب 
�ملقلق  �لإير�ين  �لدور  �لظهور و�لرتكيز على  �ل�صني ور�ء  بو�صفه 
�لذي يتحرك وفقا ملعادلة �صر�ع مع �مل�صروع �لأمريكي �لإ�صر�ئيلي 
�إ�صر�ئيل  لتدمري  مو�صوعة  �إ�صرت�تيجيته  تكون  �ن  يتطلب  و�لذي 
يجري  باملقاومة  ويتغنون  بفل�صطني  �ل�صيعة  يحتفل  وبينما 
�ىل  �لفل�صطينية  و�لدينية  �ل�صيا�صية  �جلماعات  ل�صم  �لتح�صري 
�لله وبالتن�صيق  م�صروع تهدئة كالذي جرى موؤخر� بني غزة ور�م 
مما  �أكرث  قطر  و�صيطنة  �لرو�صي  �لدب  تخدير  مع  و��صنطن  مع 
�لهموم  حتا�صرها  �لتي  �لأوردوغانية  تركيا  ومعها  مت�صيطنة  هي 
من  �لكر�د  ويغمزها  �وربا  وتقاطعها  و�صوب  حدب  كل  من 
�ل�صنية  �لدينية  �جلماعات  جماح  كبح  خطو�ت  وت�صريع  �جلنوب 
و�لقاعدة  كد�ع�ش  �لعنيفة  �لتنظيمات  على  و�لق�صاء  تروي�صها  �أو 
لتطبيق  متهيد�  حتديد�  �لعربية  �ملنطقة  يف  �لعاملة  باأجنحتها 
�لإ�صرت�تيجية �لمريكية �ملقبلة و�لتي �صيعلن عنها �لبيت �لأبي�ش 
و�لتي تركز على �لإرهاب �ل�صيعي �لذي تقوده �إير�ن وي�صم حزب 
وف�صائل  �حلوثية  �لله  �أن�صار  وجماعة  �لثوري  و�حلر�ش  �لله 
�صيعية عر�قية غ�صت و��صنطن �لطرف عنها ب�صبب �حلاجة �ىل دعم 

�حلملة �لدولية �صد د�ع�ش.
�مل�صعى �لأمريكي ناجت عن �صغط �صعودي �إ�صر�ئيلي �صببه هاج�ش 
�لقلق من �لتهديد �لإير�ين �لذي يدعم �لقوى �ملناه�صة لإ�صر�ئيل يف 
لبنان و�صوريا ويف غزة وكذلك ن�صاط طهر�ن يف �صوريا و�لعر�ق 
ولبنان و�ليمن و�لذي �أف�صل �حل�صور �ل�صعودي يف هذه �جلغر�فيا 
�لتي تتما�ش مع حدود �ململكة وبينما تتمدد �إير�ن وت�صنع تاأثريها 
يجد �ل�صعوديون �أنف�صهم يف تر�جع يهدد �لنفوذ �لذي يتمتعون به.
طهر�ن  مع  �لنووي  �لإتفاق  تقوي�ش  على  تعمل  �ملتحدة  �لوليات 
من  �ملزيد  وفر�ش  �إرهابية  كمنظمة  �لثوري  �حلر�ش  وت�صنيف 
بحزب  �صلة  على  و�أخرى  �إير�نية  وكيانات  قياد�ت  على  �لعقوبات 

�لله.
و�إ�صر�ئيل  لأمريكا  و�لعد�ء  �ملقاومة  خلطاب  �إير�ن  تبني  ومع 
�لتقريب  وحماولت  و�إ�صر�ئيل  لل�صعودية  مناه�صة  لقوى  ودعمها 
مو�جهة  يف  وديع  كحمل  �ململكة  �صتبدو  �أبيب  وتل  �لريا�ش  بني 
و�أوردوغان  لطهر�ن  حليف  �صني  �إرهاب  وبقايا  �ل�صيعي  �لإرهاب 
ولباأ�ش يف �صم قطر �ىل هذ� �لتو�صيف يف حال مل تذعن �لدوحة 
�ل�صنو�ت  خالل  تعودتها  �لتي  وجهتها  وتغري  �خلليجية  لل�صغوط 
�ملا�صية و�إعتمدت على �صيا�صة �للعب بالتناق�صات. و�صيكون فر�ش 
�لعقوبات و�إ�صد�ر �لقو�نني �ل�صارمة من �ولويات �لرئي�ش دونالد 

تر�مب �صد �إير�ن وحلفائها يف �ل�صرق �لأو�صط.

مبدعون
من العراق دستوريًا القائد العام للقوات المسلحة هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة 

بدري حسون فريد 

استراتيجية جديدة 

إلعالن إرهابيين

بقلم- هادي جلو مرعي

أقالم حرة

بني  عديدة  فوارق  توجد  �سارة(  )اأبو  املواطن  يقول   
عدم  منها  اخلا�سة،  وامل�ست�سفيات  العامة  امل�ست�سفيات 
من  التعامل  و�سوء  العامة  امل�ست�سفيات  بنظافة  االهتمام 
بع�ص االأطباء مع املر�سى. واأ�ساف اأبو �سارة: اإن االأطباء يف 
امل�ست�سفيات اخلا�سة يعملون بجهد م�ساعف وباإتقان كبري، 
باالإ�سافة  حديثة  عمل  اأجهزة  ت�رشفهم  حتت  توجد  كذلك 
جيدا،  بعمله  ومهتم  ب  مدرَّ معهم  يعمل  الذي  الكادر  اأن  اىل 
امل�ست�سفى  يف  اجلراحية  العملية  اإجراء  نقارن  اأن  ميكن  وال 
العالية  االأجور  نتكلم عن  اأما عندما  اخلا�ص،  احلكومي مع 
يف امل�ست�سفى اخلا�ص فهنا تكمن الطامة الكربى. من جهته 
عربرّ املحامي )حممد وهاب �سعد( عن راأيه يف هذا املو�سوع 
فقال: اأن على احلكومة و�سع قوانني ملنع الطبيب الذي يعمل 
يف امل�ست�سفيات العامة عن العمل يف امل�ست�سفيات اخلا�سة، 
وكذلك تقليل من اأ�سعار امل�ست�سفيات اخلا�سة وقال اأخريا اأن 
على احلكومة توفري االأدوية وتقدمي بطاقة ال�سمان ال�سحي 
االأخرى  العامل  دول  معمول يف  هو  كما  عراقي  مواطن  لكل 
وا�سحا  بات  اأن  بعد  بكثري.  العراق  من  ثروة  اأقل  وبع�سها 
الفارق الكبري يف اخلدمات ال�سحية بني امل�ست�سفيات العامة 
ال�سحة  لوزارة  واخلا�سة، البد من تقدمي بع�ص املقرتحات 
ومن  العراقي،  املواطن  ب�سحة  املعنية  احلكومية  والدوائر 
هذا املقرتحات، �سن وتطبيق قانون ال�سمان ال�سحي للفقراء 
واأي�سا و�سع قوانني تخت�ص يف تقليل االأ�سعار للم�ست�سفيات 
اخلا�سة، والعمل على عقد �سفقات اأدوية مع �رشكات عاملية 
واأ�سعار  كافية  بكميات  العالج  وتوفري  بدقتها،  معروفة 
امل�ست�سفيات  على  �سحية  رقابة  اأنظمة  و�سع  مع  منا�سبة، 
�سحية  خدمات  تقدمي  ل�سمان  للمق�رشين  عقوبات  وو�سع 
جيدة للمواطن. م�ساعد خمترب )�سعد جعفر( فقال يف معر�ص 
اإجابته عن �سوؤالنا: اأن اأهم االأ�سباب تقف وراءه وزاره ال�سحة 
التي  الطبية  االأجهزة  وكذلك  الالزم،  الدواء  توفر  ال  الأنها 
خطوات  وهي  والت�سوير  والتحاليل  الفح�ص  يف  ت�ستخدم 
ورديئة. قدمية  االأجهزة  هذه  اجلراحية،  العملية  ت�سبق 
يف  يختلف  عملهم  يف  االأطباء  بع�ص  اأخال�ص  اإن  واأ�ساف: 

امل�ست�سفيات العامة واخلا�سة.

مواطنون في كربالء يشكون 
المستشفيات الحكومية وأهمال أطبائها

المواطن و المسؤول
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