
كثثر احلديث يف املدة االخرية عن اهتمام املجتمع  
عمومثثا  مبا يعرف  " بالطب البديثثل" اأو ما ي�سميه 

البع�ض بالطب االخ�رض 
ال�سحيثثة  املوؤ�س�سثثات   بع�ثثض   ا�سبحثثت  كذلثثك 
والتعليميثثة وحتى اخلدمية تتناقل عناوين  اماكن 
تواجده  وتدل عليها واي�سا تقدم الن�سح بالتداوي 

به.
ولي�ثثض غريبثثا ان وجدنثثا الطثثب البديثثل -من اهم 
االخت�سا�سثثات التثثي فر�سثثت وجودهثثا يف هثثذه 
االيثثام وامللفت ا�سبح الطبيب املعالج اول من يدل 

املري�ض على طرق العالج بها.
فهثثل معاجلثثة املر�سثثى باالأع�سثثاب اخثثذ ال�سدارة 
يف عثثامل العثثالج؟؟... وهثثل ا�سبثثح ميثثثل الطريثثق 
امل�سمون والثثدواء امل�سمثثون الأمرا�ض الع�رض يف 

كل مكان ويف كل وقت ؟
رغثثم انت�سثثار وتزايد العدد وات�سثثاع تلك الطبقة من 
املجتمثثع اال وهثثم   املتابعثثني لطريثثق املعاجلني 
بالطثثب االخ�رض او التثثداوي باالأع�ساب وبني موؤيد 
ومعار�ض و�سادق ومن يدعي ال�سدق فمن املوؤكد 
ان هنثثاك  من هم قادرون على عالج من ا�ستع�سى 
يف  تتوفثثر  التثثي  التقليديثثة  بالطثثرق  عالجهثثم 
امل�ست�سفيثثات وال�سيدليات مثثن عقاقري وعالجات 
كيميائيثثة لالأمرا�ثثض امليوؤو�ثثض منهثثا كال�رضطان 
مثال ..او تلك التي ت�ستوجب تدخل اجلراحة كتفتيت 

احل�سى كبرية احلجم يف الكلى.
فمثثا هو الطثثب االخ�رض "البديثثل " ؟ وهل هو قادر 

علثثى مواجهثثة الطب احلديثثث وتقاناتثثه وتقدمه  ؟ 
ومثثا هي  اأكر االأع�ساب الطبية ا�ستخداما يف عالج 

املر�سى ؟
للو�سثثول اىل اجابثثات وافية على هثثذه الت�ساوؤالت 
كانثثت لنثثا جولثثة بثثني ذوي االخت�سا�ثثض والراأي 

العام ت�سارب بني ال�سلب واالإيجاب :
اأن   موؤيثثد  طالثثب جامعي/22�سنثثة/ قثثال ،اأرى 
العثثالج باالأع�ساب الطبيعية لي�ض لثثه اي اثر �سلبي  
وعلثثى العك�ثثض فاأنها �سحية جثثدا وي�ستدرك :ولكن 
عالجه ي�ستغثثرق مدة اأطول لذلك يحتاج اىل ال�سرب 
لكنثثي �رضعثثان ما ا�سعثثر بامللثثل  عندمثثا ا�ستخدم 
االأع�سثثاب يف اأي �سثثيء واف�سثثل العثثالج باملثثواد 
الكيميائيثثة الأنه �رضيثثع ونتائجه تظهر مبدة اق�رض 
وا�ثثرضع  ولكثثن يف بع�ض االحيان قثثد يكون هناك  
لثثه اآثار جانبية �سخمة ميكن اأن توؤدى اىل اأمرا�ض 
خبيثة فيقول،  اأن كلتا الطريقتني يف العالج  لهما 

مزايا  وعيوب.
اف�سثثل   ، منزل/30�سنثثة/  ربثثة  منثثى  وت�سيثثف 
ا�ستخثثدام التثثداوي  باالأع�سثثاب جتنبثثا الأي اثثثار 
جانبيثثة فمثثثال هنثثاك دواء كيميائثثي ي�سلح �سيء 
ويخرب ا�سيثثاء اخرى كاأن ي�سبب ارتفاع يف �سغط 
الثثدم او تقرحات املعدة وغريهثثا ..فاأ�ستخدمها يف 
احلاالت العادية وغري الطارئة  اأو امل�ستعجلة ولكن 
اإذا كانثثت االآالم �سديثثدة وغري قثثادرة على حتملها 

فاأجلاأ اإىل ا�ستخدام االأدوية الكيميائية
وتوؤكثثد ليلثثى طالبثثة جامعيثثة /20�سنثثة/ ، انثثى 

م�ستح�ثثرضات  يف  الطبيعيثثة  االأع�سثثاب  ا�ستخثثدم 
التجميثثل واقنعة تنظيف الب�ثثرضة ، واحلفاظ عليها  
والوقايثثة ال�سحيثثة ولكثثن يف احلثثاالت املر�سيثثة 

فاأنني اف�سل ان اتبع ما يوجهني اإليه الطبيب.
وعلثثى عك�ثثض ما تقدم يقثثول �سيف طالثثب جامعي 
/21�سنثثة/ ، انثثا �سخ�سيثثا تعر�سثثت اىل جتربثثة 
التثثداوي بالطثثب البديثثل حيث  مت معاجلثثي باالإبر 
ال�سينية وكانثثت النتيجة مر�سية ومفعولها اأ�رضع 
ولثثو ا�ستخدمثثت املثثواد الكيميائيثثة لكانثثت فثثرة 
عالجثثي �ستاأخثثذ وقثثت  اأطثثول واعتقثثد ان النتيجة 
قثثد  تكثثون بنف�ثثض  الدرجة اذا ما  قورنثثت   بنتائج 

ا�ستخدام االإبر ال�سينية.
وت�سيثثف ريثثام احمثثد ربثثة منثثزل  /40�سنة/  يف 
العقثثود املا�سيثثة  كان املجتمثثع  ال يعرف االطباء 
علثثى االإطثثالق ونتعالثثج باالأع�سثثاب فثثكل مر�ثثض 
لثثه ع�سبة تعاجله وطثثرق تناول خا�سثثة وجرعات 
واوقاتهثثا مثل ا�ستخدام االدويثثة حاليا .. والنتائج 
جيثثدة اأم االآن بعدما فقدنا اأ�سحاب اخلربة وكرت 
االآراء والو�سفثثات هناك فتم فقثثدان الثقة بالعالج 

بالنباتات الطبية والطب البديل عموما .
يوؤكثثد جليل املثثال /35�سنة/ : قائاًل اأنثثا قد فقدت 
الثقثثة  يف العثثالج  باالأع�سثثاب وخ�سو�سثثَا  بعدما 
املتاجثثرة حيثثث  نطثثاق   االع�سثثاب يف  ا�سبحثثت 
انت�رضت هذه التجارة مهنة من ال مهنة له  واأ�سبح 
عملهم جمع االأمثثوال دون النظر لالأ�رضار التي من 

املمكن اأن تعود على النا�ض من اأ�رضار.
 ماجثثد االلو�سي  /عطثثار 65 �سنة/ يثثرى ان الذي 
يزيثثد ثقة املري�ض باملخت�سثثني بطب االع�ساب هو 
م�ستثثوى فهمهثثم يف املجثثال حيث ال بثثد اأن يكون 
العطثثار على معرفثثة بعلم االأع�سثثاب الطبية.. حيث 
هنثثاك دورات تدريبيثثة وتعليميثثة متنثثح �سهادات 
توؤيد وتوثق خربة العطار او الع�ساب وهي �رضورية 
ا�سافثثة اىل اخلربة والتمر�ض وذلثثك الن الع�سب بداأ 
ياأخثثذ اهتمثثام النا�ض واالإقبال عليثثه بن�سبة كبرية 
وي�سيف االلو�سي ،اأن العراق ا�سبح من اكر  الدول 
اهتمامثثا باالأع�ساب ولكن نق�ثثض املركز التدريبية 
الكبثثرية واملتخ�س�سثثة مثل مثثا يوجد فثثى امريكا 
والهنثثد ودول اخلليثثج قثثد يثثوؤدي اىل قلثثة معرفثثة 
العطثثار يف املجال مثثن الناحية العلميثثة حيث انه 
ا�سبثثح يعتمد علثثى اخلربة فقط ، وذكثثر ان من اهم  
االع�ساب التي يتثثم االقبال عليها الزجنبيل، الع�سل 

، وحبة الربكة
ويوؤكثثد ريا�ثثض  م�سطفثثى/30 �سنثثة/، ان اغلثثب 
النا�ثثض ممن يقبلثثون على �ثثرضاء االع�سثثاب الطبية 
لي�سثثت لغر�ثثض التثثداوي فقط فهناك مثثا يدخلونها 
يف الطبثثخ او ا�ستحباب وجودهثثا يف املنزل وذلك 
يرجع اىل العادات والتقاليد ، كما ان اكر االأع�ساب 
يقبلثثون عليهثثا الزجنبيثثل واللبان امل�سكثثر ،و حبة 
الربكة وارى ان النا�ض تقبل عليها ل�سبب اال وهو ال 
توجد اآثار جانبية لتلك االع�ساب ، ومفعولها اأ�رضع 

من املواد الكيمائية التي يف ال�سيدلية
وي�سيف احمثثد ال�ساعدي عطثثار 35 �سنة ، االأقبال 
علثثى االأع�سثثاب الطبيثثة  يتعدى %50 مثثن النا�ض 
وفثثى الوقت الراهن االقبال عليها كري جدا حيث ان 
النا�ض ا�سبحت تعثثاود الثقة بها من خالل جتارب 

االخريثثن حيثثث ان لالأع�سثثاب القدرة علثثى معاجلة 
احلثثاالت امل�ستع�سيثثة واالمرا�ض اخلبيثثثة ،  حيث 
انيثثي ارى  اف�سل تثثداوي هو با�ستخثثدام االع�ساب 
الطبيثثة علثثى املثثواد الكيمائيثثة الأن لي�ثثض لها اثار 
جانبيثثة اأو م�ساعفثثات التي جندها ملثثن ي�ستخدم 

املواد الكيمائية 
ولكننثثا مل نهمثثل اجلهثثات املخت�سثثة باملعاجلثثة 
الكيميائيثثة حيث كان لل�سيادلثثة راأي: يقول حيدر 
املو�سثثوي / طبيب �سيديل/ : ان بديل الكيماويات 
االع�سثثاب الطبيثثة والتعبثثري اال�سثثح ان االع�سثثاب 
مكملثثة للكيمياويثثات وهنثثاك حثثاالت ت�ستوجثثب 
اللجثثوء اىل االع�سثثاب والعك�ثثض حيثثث توجد بع�ض 
احلثثاالت التي ال تفيد االع�سثثاب الطبية فبتايل يتم 
اللجثثوء ا�ستخثثدام املواد الكيميائيثثة فمثال مري�ض 
املثثواد  ا�ستخثثدام  لديثثة �سغثثط عثثايل فيلجثثا ايل 
الكيماويثثة الن مفعولهثثا ا�رضع ، وبثثني املو�سوي :  
توجد ا�سياء اخرى  للطب البديل مثل االبر ال�سينية 
وهثثي ت�ستخدم لت�سكني االمل . امثثا مرمي زين الدين 
�سيدالنيثثة قارنت بني االثنني قائلثثة :ان االع�ساب 
الطبيثثة مفيدة الأي مري�ض ولكن املثثواد الكيماوية 
اف�سثثل ومفعولهثثا ا�ثثرضع يف عثثالج املر�سي علي 
االع�سثثاب الطبيعيثثة حيثثث ،  اكثثدت عز الديثثن :  ان 
ن�سبة امل�ستخدمني لالأع�ساب كعالج قليلة  الأنها مل 
ت�سثثل اىل  مرحلة ميكن النا�ثثض ي�ستخدمونها مثل 
ا�ستخدام املواد الكيمائية يف ال�سيدليات. ويو�سح 
مهثثدي حممثثد طبيثثب �سيثثدالين قائثثال ،  ان الطب 

االخ�ثثرض  ال ميكثثن اعمثثام ا�ستخدامثثه كعثثالج  يف 
كل االوقثثات ، وا�ساف مهثثدي : اال يجب ا�ستخدامه 
علثثى االطفثثال ال�سغار ويقول اي�سثثا ، ان االع�ساب 
الطبية لي�ض لديها اثار جانبية ولكن مفعولها بطئ 

مقارنة باملواد الكيميائية مفعولها ا�رضع.
امثثا املخت�سثثني بو�سثثف العثثالج بعثثد ت�سخي�ثثض 

احلاالت اال وهم االطباء كان لهم اآراء: 
ذكثثر د.ح�سن العبثثادي  طبيب اأطفثثال : رغم �رضعة 
مفعثثول املثثواد الكيميائيثثة العالجيثثة اال انه ال�سك 
علثثى  الطبيثثة  االأع�سثثاب  ا�ستخثثدام  تف�سيثثل   يف 
ا�ستخثثدام املواد الكيميائية الأنها امنة بينما املواد 
الكيميائيثثة لها اثار جانبيثثة وتهتك جهاز املناعة 
�سثثيء ف�سيء وقد يكون �سبب اللجوء اىل الكيميائية 
الن االع�ساب توؤخذ فرة عالج اطول واحيانا تكون 
االأع�ساب الطبيعية اقل فائدة من املواد الكيميائية 
الكيميائيثثة  االأدويثثة  كتابثثة  اىل  منيثثل  ونحثثن 
باالإ�سافثثة اإىل االأع�سثثاب الطبيعيثثة التثثي ت�ستلثثزم 
يف بع�ثثض االأمثثور وال�ثثرضط اال�سا�سي هثثي معرفة 
كمية االأع�ساب التثثي تعطى حتى ال تتعدى اجلرعة 
الزائثثدة. وت�سيف د. ا�سيا الثثراوي / طبيبة ن�سائية 
/ ان االع�سثثاب الطبيثثة لها مكوناتهثثا ومقاديرها 
اخلا�سثثة التي نادرا ما ت�سبط مقارنة بالكيميائية 
وال �سثثك يف فائدتها  للمر�سى ولكن من جانب اخر 
..احيانثثا ال تفيد مع مر�سى ال�سكر وال�سغط والقلب 
فلي�سثثت االأع�سثثاب الطبيثثة كلها ت�ساعثثد على عالج 
املر�سثثى وتوجثثد بع�ثثض حثثاالت جتعلنثثا ن�ستعني 

باملثثواد الكيميائية التي توجد يف ال�سيدلية والبد 
ان تكثثون لالأع�سثثاب الطبية موا�سفاتهثثا وتركيبة 
اخللطثثة حتى تكون م�سدر ثقة بني النا�ض.  واخريا 
هناك ت�ساوؤل عن �سبب و�سول الطب البديل اىل هذا 
امل�ستثثوى مثثن االنت�سار يف املجتمثثع عموما فكان 

هناك �سببني :
اولها يكمن يف الف�سل الثثذي تعاين منه املوؤ�س�سات 
ال�سحيثثة والع�رضيثثة التثثي ال يجد املر�سثثى فيها 
من يعاجلثثه  وفق الطثثرق الطبيثثة ال�سحيحة وهذا 
الذي ي�ستدعثثي جلوئه اىل الع�ساب او العطار ولي�ض 
بال�ثثرضورة توجثثد لديثثه اخلثثربة الكافيثثة يف هثثذا 
املجثثال، واذا اردنثثا اال�ستثثدالل على مثثدى التقدم 
الطبثثي فعلينثثا متابعة مدى انت�سثثار الطب ال�سعبي 
وطثثب االع�ساب ، والطثثب غري امل�رضح بثثه، فكرة 
التعامثثل مثثع هثثذه البدائثثل تعنثثي تقهقثثر النظثثام 
ال�سحثثي احلديثثث وتاأخثثره عثثن الوفثثاء مبتطلبات 
النا�ثثض ال�سحية ال�سبب الثاين الذي ال ميكن انكاره 
هو عجز الطب احلديث على تف�سري او معاجلة بع�ض 
الظواهر املر�سية وبالتايل فاإن جلوء املري�ض اىل 
الطثثب البديثثل يحدث حتثثى �سمن االأنظمثثة الطبية 
املتقدمثثة، وخ�سو�سثثًا اإذا مثثا علمنثثا تركيز الطب 
والبيولوجيثثة  الع�سويثثة  احلديثثث علثثى اجلوانثثب 
واهمالثثه اجلوانثثب الروحيثثة والنف�سيثثة وهثثو مثثا 
اأوجثثد الدعوة موؤخثثراً اىل اأن تتبنى الكليات الطبية 
وال�سحيثثة تعليثثم الطثثب البديثثل �سمثثن مناهجها 

الرئي�سي. 

  
واذا علمنثثا ان عدد الطلبة املتخرجثثني من الدرا�سات 
اجلامعيثثة االأوليثثة يف اجلامعثثات احلكوميثثة كافثثة 
يبلثثغ  التقنثثي  التعليثثم  وهيئثثة  االهليثثة  والكليثثات 
)100848( طالبا وطالبة للعثثام الدرا�سي -2014
2015 بح�سثثب تقريثثر اجلهثثاز املركثثزي لالإح�سثثاء 
عثثدا جامعثثات  اقليثثم كرد�ستثثان ونينثثوى، لعلمنثثا 
حجثثم امل�سكلة الكبثثرية التي يواجهها هثثوؤالء الطالب 
وذووهثثم ، حيثثث تنعثثدم فر�ثثض ح�سولهثثم على عمل 
وفثثق ما يحملونه من �سهادة جامعيثثة اأولية .. وت�سري 
االح�سثثاءات اىل ان هنالك ارتفاعًا يف عدد اخلريجني 
مثثا يعنثثي ان ن�سبة البطالثثة تزداد طرديًا مثثع االأعداد 
الكبرية للخريجني ..وبرغم االختالف يف حتديد ن�سب 
البطالثثة بثثني اجلهثثات احلكومية التي تعثثرف بانها 
ارتفعت يف عثثام 2016 لت�سل اىل %30 كما ذكرت 
وزارة التخطيط وبني البنك الدويل الذي ُت�سري تقاريره 
اىل ان الن�سبثثة تزيثثد علثثى %50 ، فان مثثا ال يختلف 
عليثثه احد انهثثا ) اأي ن�سبة البطالة ( كبرية جدا يقابله 
ارتفثثاع يف اأعداد املواطنثثني الذين يعي�سون حتت خط 

الِفقر ..
 �سباب �سائعون ..

�سحثثك الطالثثب �رضمد حممد علثثي )�سيدلثثة( الواقف 
امثثام �سيارتثثه التثثي زّينهثثا باالأ�رضطة وغطثثاء راأ�ض 
اخلريجثثني يف ال�سارع املقابل لكليتثثه وانا ا�ساأله عن 
احالمه بعد التخرج، قال، ب�رضاحة نحن يف العراق ال 
يحثثق لنا ان نحلم الن واقعنا ماأ�ساوي .وا�ساف رمبا 
انثثا اف�سثثل من غريي يف جمال احل�سثثول على فر�سة 
عمثثل حيثثث اأُمار�ثثض اخت�سا�سثثي يف �سيدليثثة الأحد 
اأقثثارب والدتي يف البلديات منثثذ ان كنت يف املرحلة 
الثالثة. مردفًا: غري ان هذا ال يخفي حقيقة ما يواجهه 

املئات ان مل نقل اآالف اخلريجني االآخرين ..
و�ساركثثت تبثثارك حممد زميلهثثا احلديث لتقثثول ، انا 
اأدر�ثثض ال�سيدلثثة يف كليثثة اأهليثثة ق�سطهثثا ال�سنثثوي 
يتجثثاوز اخلم�سة ماليني وهو مبلثثغ لي�ض بالقليل وال 
اأتاأمثثل احل�سول علثثى فر�سة عمل منا�سبثثة فاأو�ساع 
امل�ست�سفيثثات واملراكثثز ال�سحيثثة مثثع حالثثة التق�سف 
واالزمثثة املاليثثة التي منر بها قل�سثثت فر�ض التعيني 
 .. ال�سحثثة  وزارة  يف  حتثثى  الوظيفيثثة  والدرجثثات 
م�سيفثثة:  رمبثثا اذا حالفنثثي احلثثظ اح�سثثل على عمل 

يف م�ست�سفثثى اهلي فهذا النوع من امل�ست�سفيات يزداد 
ن�سبيثثا على عك�ثثض امل�س�سفيات احلكوميثثة التي بقيت 
مثثن دون بناء م�ست�سفثثى جديد فلم ا�سمثثع عن افتتاح 
م�ست�سفثثى حكومثثي .. وذكثثرت انهثثا كانثثت ت�سمع من 
اهلهثثا ان تعيثثني خريجثثي املجموعة الطبيثثة مركزيا 

وم�سمونا �سابقا لكن احلقيقة غري ذلك!!
 االأوىل على دفعتها يف املاج�ستري عاطلة!

امثثا ال�سثثت ) لثثث - ج ( التثثي طلبثثت عثثدم ذكثثر ا�سمها 
فقالثثت : ح�سلت على �سهثثادة املاج�ستري يف الهند�سة 
مثثن الكليثثة التقنيثثة الهند�سيثثة منثثذ �سنثثوات وكنثثت 
االوىل علثثى دفعتي يف املاج�ستثثري وعبثا حاولت ان 
اح�سثثل على عمثثل يف كلية حكوميثثة او اهلية وبقيت 
اتفرج على �سهادتثثي ل�سنوات واحت�رضرَّ ..متابعة: وبعد 
معانثثاة طويلة ا�ستطعت ان اح�سل على فر�سة اعطاء 
حما�رضات يف كلية اهلية وبغري اخت�سا�سي  باأجور 
ب�سيطثثة اي من دون تعيني حتثثى يف الكلية االهلية .. 
مو�سحثثة: ان فر�ثثض العمل حتتثثاج اىل وا�سطة ولي�ض 
�سهادة او كفاءة هذا هو واقع احلال يف عراقنا اجلديد 
مع االأ�سف الذي كنا نحلم ان يكون �سوقًا واعدة جلذب 
ال�رضكات واال�ستثمار عندها كنا ال نحتاج اىل تعيني 

يف موؤ�س�سات الدولة..
ويقثثول الطالثثب مزهثثر عبثثد احل�سثثني كليثثة الهند�سة 
جامعثثة بغثثداد: ان هاج�ثثض التعيثثني كان مالزمثثا له 
ولغريه منذ ال�سنة االوىل لدخوله الكلية وكنا ندرك ان 
ذلثثك �سبه م�ستحيل مثثن دون " دفعة قوية من م�سوؤول 
" يعني وا�سطة. مردفا: لذا فان بع�سنا يفكر باإيجاد 
فر�ثثض عمل مع �رضكات مقثثاوالت قطاع خا�ض على 
االقثثل منار�ثثض اخت�سا�سنثثا . م�سيفثثا: ان احتفاالت 
التخثثرج بقدر ما توفر لنا �ساعات فرح موؤقتة اال انها 
ال تخلثثو مثثن احاديث عن الهموم وعثثدم وجود فر�ض 
عمثثل لنا .. بل اننا نتمازح بيننثثا فيقول احدنا لالآخر 
�سع �سهادة التخرج على واجهة الب�سطية التي �ستعمل 
عليها ع�سى ان يحن قلب النا�ض عليك في�سرون منك!!

 اجلامعات و�سوق العمل 
ي�سثثري بع�ثثض املتخ�س�سثثني ان القبثثول املركثثزي يف 
اجلامعثثات يف تو�سثثع مثثن دون االخثثذ بطثثر االعتبار 
احلاجثثة الفعلية للبلثثد الخت�سا�سات معينثثة  ا�سافة 
اىل هنالثثك غيثثاب اجلانثثب التطبيقثثي العملثثي الثثذي 
يفر�ثثض ان ال يقثثل عثثن %50 كمثثا هثثو معمثثول به 
يف العثثامل  وبع�ثثض املناهج ال عالقة لهثثا مبتطلبات 

املجتمثثع التي حتر�ثثض الدول خا�سثثة املتقدمة منها 
علثثى ان تكون متنا�سبة و�سوق العمثثل كما  ان هنالك 
�سعفثثا يف االقت�سثثاد العراقثثي الثثذي �سبثثب خلال يف 
اال�ستثمار ناهيك عن ما �سببه االرهاب وعدم ا�ستقرار 
االو�سثثاع االمنيثثة مثثن عثثزوف بع�ض ال�ثثرضكات عن 

العمل يف العراق.. 
مثثن جانبهثثا اكثثدت وزارة التعليثثم العثثايل والبحثثث 
العلمثثي ومن خالل كلمثثة الوزير الدكتثثور عبد الرزاق 
العي�سى يف موؤمتر الطاقة ببغداد انها اتخذت اجراءات 
لدعثثم التميثثة امل�ستدامة وتعزيز االقت�سثثاد العراقي .. 
وقثثال ان الوزارة وعثثرب منظوماتهثثا املتنوعة قدمت 
روؤى متكاملثثة يف جعل التعليم العثثايل بوؤرة مركزية 
للعلوم واملعارف ومهارات اتخاذ القرار يف كل �سوؤون 
احلياة من خالل انتاجهثثا القيادات الفكرية والعلمية 
واالداريثثة واالقت�ساديثثة القثثادرة علثثى قيثثادة زمام 
االمثثور يف خمتلف املوؤ�س�سثثات ومنها توجيه الزراعة 
التخاذ االجثثراءات الالزمة لتطويثثر وت�سجيع الزراعة 
اال�ستخدامثثات  ذات  النباتثثات  مثثثل  التقليديثثة  غثثري 

ال�سناعية وال�سيما ال�سناعات الطبية ..
وال�سثثوؤال الثثذي يفر�ثثض نف�سثثه  وبح�سثثب  اراء اغلثثب 
املتخ�س�سثثني ومنهم مازن املو�سلثثي  الذي قال: مع 
كل احرامنا لثثراأي الوزير فاأين هثثو قطاعنا الزراعي 
او ال�سناعثثي القثثادر على اتخاذ مثل هثثذه االجراءات 
؟! فواقع الزراعة وبرغم ما ا�سيع عن مبادرات زراعية 

متدهور والقطاع ال�سناعي لي�ض باأف�سل منه ! 
 خريجو الكليات االأن�سانية .. ال عمل ! 

ابراهيثثم  الطالثثب  املاأمثثون وقثثف  يف �ساحثثة كليثثة 
مرت�سثثى ق�سم القانثثون امام زمالئثثه لي�ستعر�ض لهم 
فعاليته التي اعّدهثثا يف حفلة التخرج وهو يلب�ض زي 
حمامي يثثوؤدي دور الدفاع امام القا�سي اقربت منه 
الأ�ساألثثه عن �سبب اختياره للقانون؟ فاأجاب انه الق�سم 
االأوفثثر حظثثا يف العمل قيا�سثثا لبقية اق�سثثام الكليات 
االن�سانيثثة وقال ميكن ان تعمل يف متابعات قانونية 
لل�ثثرضكات او يف املحاكم وغري ذلثثك .. وعند ا�ستف�سار 
منثثه عن �ساعثثات تدريبثثه يف مكاتب احثثد املحامني 
او�سثثح حتى هذه حتتاج اىل وا�سطثثة ومعرفة خا�سة 
عنثثد املحامي كما ان  عمل عدد غري قليل منهم اي�سا 
حمثثدود فلي�ض كل حمامي يجني مثثا يكفي وي�ستدرك 
مثثع ذلك فهي براأيي اف�سل من غريهثثا ، ا�سافة لق�سم 
املاليثثة واملحا�سبة التي توفثثر فر�سة عمل كمحا�سب 

لل�ثثرضكات  اخلتاميثثة  احل�سابثثات  الأجثثراء  معتمثثد 
وتقدميها لل�رضيبة ..

وتقول الطالبة ن�رضين خالد احلا�سلة على �سهادة يف 
العلوم ال�سيا�سية من جامعة بغداد، ح�رضت مع احدى 
زميالتثثي يف الكليثثة الأخفف عن نف�سثثي بع�ض الوجع 
وال اريثثد ان انغ�ثثض احلفثثل على زمالئثثي وزميالتي. 
م�ستدركثثة: لكثثن احلقيقثثة مرة فنحثثن ناأخثثذ ال�سهادة 
مباأ�ساتنثثا.   لتذكرنثثا  التخثثرج  �سثثورة  مثثع  لنعلقهثثا 
وا�سافثثت خالد: تخرجت منذ �سنتثثني ومل اترك مكانا 
اال وبحثثثت فيثثه عثثن عمثثل حتثثى يف مكاتثثب ال�سفثثر 

وال�سياحة ولكن من دون جدوى وال امل . 
متابعثثة: كنثثا ونحن يف الكليثثة نتحثثدث ب�سذاجة عن 
تعييننثثا يف وزارة اخلارجيثثة ونحثثن نعلثثم ا�ستحالة 
ذلك حيثثث التعيني فيهثثا الأوالد واأقثثارب امل�سوؤولني. 
م�سيفثثة: نطالثثب ب�سيء ب�سيثثط من العدالثثة عند توفر 
درجثثات �ساغثثرة وان يتثثم التناف�ثثض ال�رضيثثف بثثني 
املتقدمثثني متمنية علثثى وزارة اخلارجية وغريها ان 
ت�سع ن�سبة معقولة للم�ساكني من اخلريجني من عامة 

ال�سعب !!
   اإدفع دفراً و200 األف دوالر!

 ولنجلثثة مهثثدي ق�سثثة اخثثرى مثثع تعيينثثات وزارة 
الربية وهثثي خريجة كلية الربية حيث تقول، قدمت 
كبقية خلق اهلل ا�سبارتثثي وانا اأمّني النف�ض بالتعيني 
كمدر�سثثة او معلمة جامعية املهثثم التعيني، ويف باب 
املديريثثة العامة للربية �سحثثك علّي كل َمن �ساهدين 
احمل ا�سبارتي وهم يقولون ب�سخرية تريدين وظيفة 
؟! املهثثم مل اح�سل حتى على احتيثثاط علما ان بع�ض 
مثثن ُقِبل معدالتثثه اأقل من معديل فلجثثاأ اهلي اىل احد 
االقارب فاخربنا يف بادىء االمر بتهياأة )80( ورقة 
فئثثة املئة دوالر فوافقنا ثم وقبثثل ان نقدم اال�سبارة 
�سعد املبلغ اىل دفر واخريا اىل دفر و) 200 ( ورقة 
فاعتثثذر اقاربنا وقال ال اريد ان اتورط مع هوؤالء فهم 
يريثثدون مقدمثثة واأخ�سثثى ان ندفثثع وال نح�سثثل على 

التعيني !
 الطالثثب حقي عبثثد اللطيف مرحلة رابعثثة اآداب بنّي :  
ال نريثثد ان نحّمثثل احلكومة اكر مثثن طاقتها ونعرف 
ان الثثوزارات تعثثاين بطالثثة مقنعثثة ولكننثثا ننا�سدها 
االن�سثثاف وتوفثثري قرو�ثثض منا�سبثثة للخريجني لكي 
يتمكنثثوا من العمل وتوفري لقمثثة عي�ض كرمية بدل ان 

يبقى عالة على اهله..

بعد عجز الطب الحديث عن معالجة بعض األمراض..  رواج العالج بالطب األخضر 

مع اقتراب انتهاء العام الدراسي.. طوابير من خريجي الجامعات بانتظار التعيين 
ماذا سيكون مصيرهم ..؟

بغداد - اكرام الكندي 

بغداد ـ متابعة
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 انتهت قبل ايام احتفاالت التخرج 
لطلبة اجلامعات العراقية التي 

اعتادوا ان يقيموها قبل بدء 
االمتحانات النهائية من كل عام 

درا�سي .. يف هذه االحتفاالت 
الطالبية يتفنن الطلبة يف اظهار 

معامل عر�س التخرج �سواء بتزيني 
�سياراتهم او بارتداء املالب�س 

الغريبة وفعاليات متنوعة اأخرى 
.. افراحهم ال�سبابية كبرية واأحالم  

ة  وردية  لكنها ال تخلو من غ�سّ
وقلق وحرية وت�ساوؤالت تت�سع عّما 

ميكن ان يح�سدوه بعد �سنوات 
درا�سية و�سهادات جامعية يعرفون 

انها �ستعلَّق على جدران غرف 
اال�ستقبال لي�س اإال حيث ال جمال 

لفر�س عمل يف وطن ميتلك كل 
امكانات ا�ستيعابهم لو كان هنالك 

ا�ستقرار �سيا�سي واأمني ي�سجع 
اال�ستثمار الوطني واالجنبي على 
دخول ال�سوق العراقية الواعدة .. 

اأفواج جديدة  يف طابور البطالة
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