
الت�سوق  مكاتب  بع�ض  امتهنت  م�ستجدة،  ظاهرة  يف 
الأدوية  ل�رشاء  التو�سط  بغداد  يف  النرتنيت  بوا�سطة 
دولية  منا�سئ  من  للرقابة  اخلا�سعة  غري  اأو  النادرة 
خمتلفة يف اأوروبا واآ�سيا ، حتى ان ق�سما منها اأ�سبح 
وله  الجتماعي  التوا�سل  �سفحات  على  مواقع  له 
ال�رشيع،  لالت�سال  اب«  »الوات�ض  على  هواتف  اأرقام 

وما اإن يت�سل الزبون ويتفق مع
 املكتب على نوع الدواء الذي يريد �رشاءه، فال توجد 
اأو عن طريق البطاقة  اآلية الدفع »الكا�ض«  م�سكلة يف 
يوفره  اأن  ي�ستطيع  وحده  الدواء  ولي�ض  الئتمانية، 
واأجهزة خمتلفة وكل ح�سب  واأدوات  �سلع  املكتب، بل 

�سعره وموا�سفاته ومكان ت�سنيعه.
الت�سوق  مكاتب  وجود  ي�سهل  الذي  الوقت  يف 
يف  املتوفرة  غري  الأدوية  جلب  ت�ستطيع  الإلكرتوين 
ال�رشطانية  الأمرا�ض  اأدوية  وخ�سو�سا  ال�سيدليات 
البع�ض  فاإن  اأخرى،  وعالجات  املزمنة  والأمرا�ض 
منها توفر اأدوية غري معروفة املنا�سئ اأو غري مطابقة 
اأو  الب�رشية  لال�ستخدامات  ت�سلح  ول  للموا�سفات 
اأخرى  تروج  حني  يف  متاما،  معاك�سة  نتائج  ت�سبب 
و�سفة  دون  من  خمدرة  وعقاقري  جن�سية  لأدوية 
طبية، ل �سيما ان القائمني على اإدارة تلك املكاتب ل 
عالقة لهم باأي اخت�سا�ض طبي اأو �سحي ميكنهم من 

معروفة نوع الأدوية وا�ستخداماتها العك�سية.

افتتحت  مكاتب  توجد  بغداد  من  متفرقة  مناطق  يف 
النرتنيت،  للت�سوق عرب  كو�سيط  لنف�سها  تروج  حديثا 
وال�سلع  اللكرتونيات  جمال  يف  تخ�س�ض  بع�سها 
والأجهزة الكهربائية واملالب�ض، واأخرى اأخذت منحى 

يف  املتوفرة  غري  الأدوية  من  اأنواع  توفري  يف  اآخر 
اأ�سحاب  اأحد  الأ�سواق املحلية وال�سيدليات الر�سمية، 
خدماتنا  »نقدم  قال:  ا�سمه  ذكر  رف�ض  املكاتب 
والأ�سياء  احلاجات  توفري  خالل  من  للمواطنني 
ال�رشورية التي ل يجدونها يف الأ�سواق اأو املاركات 
اىل  التجاري  ن�ساطنا  تطور  ثم  الأ�سلية،  الأجنبية 
ا�سترياد بع�ض الأدوية املهمة للمر�سى وجلب اأطراف 
اأن نطلع �ساحب الطلب على  �سناعية للمعاقني، بعد 
جميع التفا�سيل والأ�سعار، ثم نقوم با�ستح�سال مبلغ 

تاأمينات من امل�سرتي حلني و�سول الطلب«.
تتم  التعامل  »اآلية  اأن  املكتب،  �ساحب  وا�ساف 
العراق  يف  املحلية  املكاتب  بني  و�سطاء  خالل  من 
اإذ تكون هناك  واملكاتب اخلارجية يف دول خمتلفة، 
وا�ستقطاع  الطلبات  اإي�سال  توؤمن  و�سيطة  �رشكات 
نحن  الأدوية،  اأو  ال�سلع  �رشاء  عن  امل�ستوفاة  املبالغ 
نقوم بتحديد نوع الدواء والكمية التي يريدها الزبون 
�سورة  نر�سل  اأو  النكليزية  باللغة  ا�سمه  ونكتب 
اخلا�سة  التفا�سيل  مت�سمنا  الرد  ياأتينا  ثم  الغالف، 
بال�سعر واملنا�سئ والوقت الالزم لو�سوله للم�ستهلك، 
ثمن  وا�ستيفاء  للزبون  الدواء  باإي�سال  نقوم  وبدورنا 
اىل  حاجة  من  تختلف  التي  املكتب  واأجور  الدواء 

اأخرى«.
املكتب  يوفرها  اأن  ميكن  التي  الأدوية  اأنواع  وعن 
الذي  عاما(   32( الواحد  عبد  رائد  بني  للزبون، 
اأن  النرتنيت،  عرب  ت�سوق  مكتب  يف  موظفا  يعمل 
اأدوية  هي  الزبائن  عنها  يبحث  التي  الأدوية  »اأغلب 
املن�ساأ،  والأملانية  ال�سوي�رشية  املزمنة  الأمرا�ض 
اأدوية مر�ض  اأنواع  ال�سغط وبع�ض  اأدوية  وخ�سو�سا 

ال�سكري التي تختفي فجاأة من ال�سيدليات ول ميكن 
ال�ستغناء عنها ببدائل من �رشكات اأخرى، ف�سال عن 
يف  حتى  تتوفر  ل  التي  امل�ستع�سية  الأمرا�ض  اأدوية 

امل�ست�سفيات احلكومية«.
كثرية  اأخرى  طلبات  »ت�سلنا  الواحد  عبد  وا�ساف 
العجز  واأخرى ملعاجلة حالت  باأدوية مهدئة  تتعلق 
هو  فعله  علينا  وما  كثرية،  اأخرى  واأنواع  اجلن�سي 
الزبون من دون اخلو�ض  الذي يطلبه  الدواء  اأن نوفر 
ومدى  الزبون  يريده  مبا  معنيني  فل�سنا  بالتفا�سيل، 
ول  اإليه،  ما�سة  بحاجة  حتما  فهو   ، للدواء  حاجته 
تتعدى الفرتة الزمنية اأكرث من اأ�سبوع للح�سول على 
الأدوية  النادرة، يف حني نوفر بع�ض  الأدوية  بع�ض 

يف ظرف يومني فقط من تاريخ اإر�سال الطلب«.
ال�سغط  مر�ض  من  يعاين  عاما(   42( �ساحب  رعد 
املاين  الطبيب  له  كتبه  عالج  على  اعتاد  املزمن 
ال�سيدليات  من  فجاأة  اختفى  الدواء  لكن  املن�ساأ، 
يف  توفره  لعدم  عليه  احل�سول  بالإمكان  يعد  ومل 
اللجوء  الأدوية، ما ا�سطر املري�ض اىل  اأغلب مذاخر 
اىل مكتب النرتنيت لطلب الدواء، اإذ بني �ساحب اأن 
�سعر العلبة التي حتوي 28 كب�سولة كان ي�سرتيها بـ 
الدواء عرب  األف دينار عراقي، يف حني ان كلفة   80
اأي  فقط،  اأمريكيا  دولرا   35 هي  النرتنيت  مكاتب 
ممتاز  عالج  وهو  عراقي،  دينار  األف   45 يعادل  ما 

ومن من�ساأ اأ�سلي«.
اأحد  من  طلب  انه  �سنة(   55( جامن  كرمي  بني  فيما 
على  احل�سول  النرتنيت«  عرب  »الت�سوق  مكاتب 
امل�ساب  لبنه  املن�ساأ  اأمريكية  مهدئة  حبوب  عالج 
ال�سيدليات  يف  املوجودة  فالأدوية  بال�رشع، 
غالء  رغم  بالغر�ض  تفي  ول  الرديئة  الأنواع  من 
اأن  ا�ستطاع  اللكرتوين  الت�سوق  وبوا�سطة  اأ�سعارها، 
يح�سل على دواء جيد وب�سعر اأقل مما كان ي�سرتيها 
ومنطقة  بريوت  �ساحة  يف  الأهلية  ال�سيدليات  من 

احلارثية«.
ال�سيدلين �سمري عبد احل�سن )وهو اأحد املطلعني على 
بع�ض  بني  النرتنيت(،  بوا�سطة  الأدوية  �رشاء  عملية 
اأ�رشار اإدامة عمل هذه املكاتب، فهي ل ميكن اأن تلبي 
حاجتها املادية من دون اأن يكون هناك طلب م�ستمر 
طلبيات  وجود  اىل  اأ�سار  اإذ  الأدوية،  على  وم�ستدام 
والعقاقري  اجلن�سية  الأدوية  على  وكثرية  متنوعة 
بناء  قاعات  يف  ال�سباب  ي�ستخدمها  التي  الع�سلية 
عليها  يدمن  التي  املخدرة  احلبوب  وكذلك  الأج�سام، 
على  وما  الرنكيلة،  مقاهي  يف  ويتناولونها  املئات 
لنوع  التجاري  اأو  الطبي  ال�سم  يعرف  اأن  اإل  الزبون 
الدواء الذي يريده ، حتى ان البع�ض اأ�سبح ي�سرتي من 
)مكاتب النرتيت( ويبيع الأدوية يف مناطق اأخرى اأو 
حلبوب  املتعاطني  وخ�سو�سا  ومعارفه،  لأ�سدقائه 
اأ�سبحت  الق�سية  هذه  املخدرة،  واحلبوب  الهلو�سة 
الأدوية  النوع من  تاأخذ منحى خطريا يف تداول هذا 
من  انها  وبحجة  احلكومية  الرقابة  �سيطرة  خارج 

منا�سئ اأ�سلية وغري مغ�سو�سة«.
عدم  ب�سبب  املكاتب  هذه  عمل  انتقد  اآخر  �سيديل 
وخطورة  الأدوية  مع  التعامل  باآلية  معرفتها 
اأحد  بني  اإذ  الطبي،  الإ�رشاف  خارج  ا�ستخدامها 
الدواء  جتارة  ان  ع(،  )م.  الدوية  مذاخر  اأ�سحاب 
ل  طبية  و�رشوط  �سوابط  �سمن  يتمان  وا�ستخدامه 
اإذا  اأو ال�ستهانة بهما، ل �سيما  التغافل عنهما  ميكن 
ل  فقد  خمت�ض،  غري  العمل  هذا  على  امل�رشف  كان 
ل�سرتاطات  م�ستوفيا  الطبي  املنتج  اأو  اجلهاز  يكون 
فيها  تتم  التي  العاملية  ال�سحة  منظمة  ومتطلبات 

واجلودة  لل�سالمة  العاملية  املوا�سفات  مراعاة 
النرتنيت«  عرب  الت�سوق  »مكاتب  اأن  كما  والأمان، 
مراعاة  دون  من  التجاري  الربح  فر�ض  عن  �ستبحث 
الأدوية  التي ت�سنع منها تلك  جلودة ومالءمة املواد 
الأ�سلي،  املن�ساأ  م�سداقية  ومدى  ي�ستوردونها  التي 
ف�سال عن �سعوبة اأو ا�ستحالة احل�سول على �سمانات 
الأدوية  تلك  تفتقد  قد  كما  البيع،  بعد  ما  وخدمات 
لإر�سادات ال�ستخدام التي ت�سملها البطاقة التعريفية 
على  احل�سول  احتمال  مع  الطبي،  املنتج  اأو  للجهاز 
معاينة  عدم  نتيجة  دقيقة  غري  اأو  خاطئة  قراءات 
اأغلب  »ان  واأ�ساف  ودقيق«.  �سحيح  ب�سكل  الدواء 
اأدوية  هي  النرتنيت  مواقع  على  املوجودة  الأدوية 
ر�سينة  وغري  مقلدة  منها  باملئة  و50  مغ�سو�سة، 
املواطن،  �سحة  يف  توؤثر  اأن  ميكن  امل�سدر  وجمهولة 
املو�سوع  لأن  خطري  ب�سكل  ال�رشر  ي�سيبه  وبالتايل 
الدعاءات  �سحة  عدم  احتمالية  مع  بحياته  يتعلق 
التي تروج  الت�سخي�سية  اأو  العالجية  الطبية واملزاعم 
تتعامل  اأ�سبحت  التي  الأدوية  �رشكات  بع�ض  لها 

ب�سكل مبا�رش مع مكاتب »الت�سوق عرب النرتنيت««.
مبتابعة  معنية  ال�سيادلة  نقابة  فاإن  القانون  بحكم 
�سواء  اخلا�سة،  الدوائية  واملوؤ�س�سات  ال�سيدلة  مهنة 
كانت مذاخر اأو �سيدليات اأو مكاتب علمية، هذه هي 
والتدقيق  والتفتي�ض  بالرقابة  ال�سيادلة  نقابة  حدود 
واملتابعة، كما بني ال�سيدلين مثنى �سعيد )امل�ست�سار 
قائال:  حتدث  اإذ  ال�سيادلة(،  لنقابة  الإعالمي 
لكن  وال�ساذة،  ال�سلبية  احلالت  نر�سد  اأن  »ن�ستطيع 
اإجراءات قانونية مبا�رشة  القانون ل يبيح لنا اتخاذ 
املعنية  للجهة  برفعها  فنقوم  املخالفات،  جتاه 

املخت�سة«، م�سريا اىل اأن »املحال الوهمية املفتوحة 
كال�سيدليات، هذه بحكم القانون لي�ض من حق نقابة 
ال�سيادلة اأن تقوم بغلقها، لكن مع ذلك نقوم بر�سدها 
وحتديد مكانها ونخرب وزارة الداخلية ومكتب املفت�ض 

العام يف وزارة ال�سحة«.
عرب  الدواء  ت�سوق  مو�سوع  يخ�ض  ما  »اأما  ويتابع 
بع�ض  العامل،  دول  جميع  يف  موجود  فهو  النرتيت 
غذائية  مكمالت  عن  عبارة  واأغلبها  ب�سيطة،  الأدوية 
ولي�ست اأدوية �رشيحة ت�رشف من دون و�سفة طبية، 
بني  م�سوقة  تكون  ور�سمية  معروفة  مواقع  وهناك 
البائع وامل�سرتي، وهي لي�ست لالدوية، بل للمكمالت 
هل  لكن  �سهلة،  عملية  ونقلها  تداولها  لأن  الغذائية 
بحكم  اأخرى؟،  اأدوية  جلب  ت�ستطيع  املواقع  هذه  ان 
بحكم  هو  املو�سوع  هذا  خارجية،  دول  يف  القانون 
هناك  الأوروبية،  الدول  يف  وخ�سو�سا  امل�ستحيل، 
�سبهات كثرية حتى لالأدوية الب�سيطة التي يتم تداولها 
عرب النرتنيت، وهذه احلالة مت ر�سدها من قبلنا من 
باب ال�سماع ومل نر�سدها من باب ال�سكوى اأو من باب 

التحري والر�سد«.
فرق  هي  النقابة  يف  التفتي�سية  الفرق  باأن  منوها 
ميدانية على ال�سيدليات واملذاخر واملكاتب العلمية، 
اأما مو�سوع النرتنيت فهو �ساأن اآخر، ونحن منذ �سهر 
تقريبا نتحرى عن هذه الأمر، ويف جميع الأحوال هو 

غري عائد لنقابة ال�سيادلة بحكم القانون.
وا�ستطرد �سعيد ان هذا املو�سوع يتم التعامل معه عن 
لديها  يكن  مل  اإذا  ال�سحة،  وزارة  مع  التوا�سل  طريق 
التي  التفا�سيل  ن�سغ  اأن  ميكن  املو�سوع  بهذا  علم 
نح�سل عليها يف مكتب املفت�ض العام كجهة قانونية 

الدوائي  القطاع  اأي موؤ�س�سة يف  الدخول على  ت�سطيع 
لأن  اخلا�ض  القطاع  من  اأو  حكومية  كانت  �سواء 
القانون منحه هذه ال�سالحية، هذا املو�سوع ما زال 
قيد التحري ومل ن�ستدل على مواقع حمددة حتى الآن«.
الو�سفة  الأوروبية  الدول  اأغلب  »يف  �سعيد  وي�سيف 
اأحد  اإذا كانت من  اإل  الطبية ل ت�رشف من املكاتب، 
الأطباء املعتمدين لدى النظام ال�سحي يف تلك الدول 
املعالج  الطبيب  عن  وافية  معلومات  لديهم  وتكون 
ال�سيدلية  مثال،  اأملانيا  يف  الو�سفة،  كتب  الذي 
ا�سمه يف قاعدة  الطبيب، ت�سع  عندما ت�سلها و�سفة 
الأطباء  �سمن  جتده  وعندما  لديها  املعلومات 
ل  م�سجال  يكن  مل  واإذا  الو�سفة،  ت�رشف  امل�سجلني 
الطبية  الو�سفة  من  ن�سخة  وحتى  الو�سفة،  ت�رشف 
فنظامهم  الكرتونيا،  لل�سيدلية  الطبيب  من  ت�سل 
اأو  ت�رشيب  يحدث  اأن  ميكن  للغاية،  متطور  ال�سحي 
حادث ما، هذا وارد، لكنه لي�ض ب�سكل عام اأو ظاهرة 

�سائعة«.
الأدوية  »اأغلب  اأن  ال�سيادلة،  نقابة  م�ست�سار  ويوؤكد 
املوجودة على مواقع النرتنيت هي اأدوية مغ�سو�سة، 
والكثري منها مقلد وغري ر�سني وجمهول امل�سدر، وقد 
ال�سفن  يف  املتحركة  امل�سانع  اأحد  يف  منتجة  تكون 
تكون  اأو  الأدوية  تلك  مثل  فيها  ت�سنع  التي  البحرية 
يتطلب  الأمر  وهذا  لأخرى،  دولة  من  مهربة  مواد 
وكنقابة  واملوانئ،  احلدوية  املنافذ  على  ال�سيطرة 
من  متاأكدين  غري  دواء  اأي  تداول  �سد  نحن  �سيادلة 
حا�سال  يكن  مل  وما  و�سالمته،  وماأمونيته  فعاليته 
على ترخي�ض ال�ستعمال من املركز الوطني للبحوث 
امل�سوؤولة عن �سالحية  اجلهة  الدوائية فهو  والرقابة 

يقول عطا “عر�ست علي فر�ض للعمل حما�سب 
“كا�سري” يف اأحد املطاعم واملتاجر”، رائيا اأن 
تتنا�سب  ترتقي لطموحه ول  “ل  الوظائف  تلك 
فهو  لذلك  نظره،  وجهة  من  �سهادته”،  مع 
يف�سل  عطا  القبيل.  هذا  من  عر�ض  اأي  يرف�ض 
اأن يعمل اأي عمل حتى لو  املكوث بالبيت على 
ال�ساب الوحيد  طال انتظاره! ولعل ن�سال لي�ض 
الذي يرف�ض اأن يعمل يف اأي مهنة بل يهتم يف 
اأمام  ومنظره  الجتماعية  �سورته  عن  البحث 
العلمي،  للعمل فيما يتنا�سب مع موؤهله  النا�ض 
اأن  اآخر منذ  اأ�سعد هو �ساب  فهناك اي�سا  معاذ 
اأتيحت له الكثري من فر�ض  تخرج من اجلامعة 
العمل ليبداأ بها بداية عملية ومن ثم تتم ترقيته 
ال اأنه رف�ض كونه مقتنعا اأنه ل بد من اأن يبداأ 
بها  وي�ستمر  م�سواره  بداية  منذ  به  تليق  مبهنة 
على  مر  الآن  منها.  الأعلى  اىل  ينتقل  وبعدها 
عمل،   دون  �سنوات   7 املنزل  يف  معاذ  جلو�ض 
اأي مهنة ويبحث عن  اأن يعمل يف  يرف�ض  فهو 
اأي  اأن ميتهن  اأنه ل ميكن  وظيفة معينة، مبينًا 
اأحد  من  اأوامر  يتلقى  اأن  يحتمل  ل  فهو  عمل 
كثرية  اجتماعية  معايري  هناك  اأن  جانب  اىل 
وفق  عنها،  النظر  يغ�ض  اأن  ميكن  ول  حتكمه 
ال�سنوات  هذه  كل  مرور  وبعد  الآن  اأ�سعد  قوله. 
يف  التفكري  وبات  عمل  بدون  اجللو�ض  اعتاد 
ال�ستيقاظ باكراً واخلروج للعمل اأمرا �سعبا جداً 
بالن�سبة له فقد األف روتني احلياة الذي يعي�سه 
العمل  منظمة  وكانت  قوله.  وفق  معه،  وتاأقلم 
واأ�سارت  البطالة  معدل  ارتفاع  قدرت  الدولية 
معدل  ان  اىل  اأ�سدرته  تقرير  يف  املنظمة 
ال�رشق  يف  البطالة  معدل  على  “يزيد  البطالة 
التقرير  وحّمل  % تقريبا”.   27 البالغ  الأو�سط 
ب�سبب  الوظائف  “انعدام  اإىل  الرتفاع  اأ�سباب 
للو�سع  َنَتاًجا  ُتعد  التي  اجلديدة  امل�ساريع  قلة 
د.عبد  الجتماعي  الخت�سا�سي  القت�سادي”، 
هذا  بني  عالقة  هناك  اأن  يرى  �سبيح  املنعم 

النوع من التف�سيالت يف العمل واأمناط التن�سئة 
الجتماعية التي تتلقى يف الأ�رش. ويتابع كثريا 
ال�ساب  وجدان  يف  والأهل  الآباء  يغر�ض  ما 
لطبيعة  اأحيانا  فيها  اأو مبالغا  معايري متقدمة 
من  ال�ساب  هذا  تنتظر  التي  الفر�ض  اأو  العمل 
جهة، ومن جهة اأخرى ل يحر�ض الأبوان عادة 
على اك�ساب ال�سباب من اجلن�سني غالبًا مهارات 
ي�سبح  وبالتايل  املنزل،  حدود  داخل  العمل 
ال�ساب اأ�سرياً ملفاهيم نظرية مبالغ فيها عادة، 
والنتاجية  الأدائية  املهارات  يك�سب  اأن  دون 
اخلريج  يجعل  ذلك  فاإن  وبالتايل  نف�سه.  للعمل 
اأو الباحث عن العمل ونتيجة لطول مدة الإعالة 

من قبل الأهل والوالدين، وفق �سبيح، متحفظا 
على اأن يعمل باملتاح من فر�ض العمل ا�ستناداً 
م�سدر  ووجود  جهة  من  التن�سئة  منط  اىل 
بالإ�سافة  اأخرى.  جهة  من  والنفاق  للتمويل 
على  قائمة  اأنف�سهم  الأهل  تف�سيالت  اأن  اىل 
فكرة اأن الأبناء يجب اأن يحظوا على فر�سة عمل 
�سبيح  وي�سري  لذلك.  موؤهاًل  يكن  مل  وان  نوعية 
اىل اأن العديد من ال�سباب يتبواأ مواقع بالوا�سطة 
اأو التوريث ال�سيا�سي اأو بطرق لي�ست قائمة على 
اأ�سا�ض الكفاءة واملناف�سة، الأمر الذي عمق اأمام 
�سبابنا بع�ض املفاهيم، وعليه فاإن هذه العوامل 
معينا  نوعا  يف�سل  ال�ساب  جتعل  املجتمعية 

الرواتب  تدين  مالحظة  مع  املكتبي  العمل  من 
اأنه ل بد من تعديل  وارتفاع البطالة. وي�سيف 
اأمناط التن�سئة الأ�رشية بدءا من الأ�رشة وتكاماًل 
توعية  بحملة  والقيام  املوؤ�س�سات،  بقية  مع 
بالفر�ض املتاحة واأهمية العمل كقيمة ان�سانية. 
اىل جانب ت�سكيل جماعات �سغط على احلكومة 
لتقلي�ض اأعداد العمالة الوافدة من جهة واعطاء 
الطامح فر�سة لإ�سغال املهن املتاحة  ال�سباب 
و�سمانات  مادية  امتيازات  مع  جهة  من 
التوازن  عادة  ل  �سنوات  لب�سع  ولو  حياتية 
العمل. من جانبه يرى الخت�سا�سي  يف �سوق 
النف�سي د.خليل العبيدي اأن ما يحدث هو �سيء 

منوها  ال�سائدة،  هي  العيب  ثقافة  كون  مركب 
تدخل  املتاحة  الوظائف  من  كبريا  كما  اأن  اإىل 
وهناك  اأبداً  منطقية  “غري  العيب  ثقافة  يف 
مبالغة فيها”، مبينا اأن ال�سيكولوجية العراقية  
ماتزال “تعتقد يف التمييز دون اجناز اما لأ�سل 
اأي �سيء  اأو ع�سرية يبحثون عن  اأب  اأو  اأو ف�سل 
ليكونوا متميزين”. وي�سري د. عبد املنعم �سبيح 
: اىل اأن ال�سعور بالتميز دون انتاج هو “كارثة” 
كون ال�سخ�ض وقتها يكتفي بذاته واأهله واأ�سله، 
اأن فكرة املعي�سة لديهم فيها بدائل  وخ�سو�سًا 
الأهل  من  ت�سجيع  هناك  الأهل.وبالتايل  وهم 
غري  “ميزة  وهذه  العيب  ثقافة  تثبيت  على 
اأن  مبينا   ، العراقي  املجتمع  يف  ح�سارية” 
املجتمعات احل�سارية تثبت قيمة العمل كقيمة 

عليا والعك�ض هو ما يحدث يف الأردن.
تكون  باأن  ذلك  على  �ساعد  النظام  اأن  وي�سيف 
كونها  الأمر  على  اأكدوا  والأهل  ريعية  دولة 
يحدث  ما  عك�ض  على  وهو  ثقافتهم  هذه  باتت 

يف الدول املجاورة.
اىل  عبداهلل  اأحمد  الأ�رشي  ال�ست�ساري  ويذهب 
اختيار  يف  رئي�سي  عامل  ال�رشية  التن�سئة  اأن 
الأبناء،  لدى  تقبلها  ومقدار  امل�ستقبل  مهنة 
فعملية الزدراء اأو التقدير التي ميار�سها الهل 
لديهم  ت�سكل  الطفولة  منذ  البناء  م�سمع  على 
من  لهذا  امل�ستقبلية،  املهنة  عن  منطية  �سورة 
اأمام  الأهل  يت�رشفه  ملا  النتباه  ال�رشوري 

ابنائهم عن ذوي املهن املختلفة. 
الأمر الثاين، وفق عبداهلل، هو الربط الذي يقوم 
من  وذلك  والوظيفة،  املال  بني  ما  الأهل  به 
اإظهار الإعجاب والحرتام لبع�ض املهن  خالل 
التي تاأتي باملال الوفري، فين�ساأ الأبناء ل على 
ين�سوؤون على  بل  اأم ل  تتنا�سب معه  املهنة  اأن 
هنا  ومن  املهنة  من  ياأتي  الذي  املال  مقدار 
تت�سكل الثقافة اخلا�سة باملهن.  لختيار مهنة 
اأ�رشي  جلو  عبداهلل،  بح�سب  نحتاج،  �سحيحة 
ال�سخرية بل  �سليم خال من الزدراء وخال من 

ويجب اإظهار الحرتام للمهن املختلفة.
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بعد اأربعة اأعوام على 
تخرج ن�ضال عطا ونيله 

�ضهادة املحا�ضبة، ما يزال 
اكرثهم من دون عمل، لأنه 

ل يجد “الفر�ضة التي تليق 
به كطالب جامعي”.عطا 
يعترب اأن عليه اأن ينتقي 

عمال منا�ضبا له ولو�ضعه 
الجتماعي ول ميكن اأن 

يعمل يف اأي مهنة، مبينًا اأنه 
اأنهى جامعته ونال ال�ضهادة 

اجلامعية وبذلك ي�ضتحق اأن 
يعمل يف وظيفة مهمة تليق 

ب�ضهادته وتعبه طوال �ضنني 
اجلامعة.
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