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يخطئ من يظن بان الو�صول اىل ناحية
النهروان ي�سري و�سهل  ،فالطريق اليها
ينطوي على حتديات ال منا�ص منها ،
اولها الزحام ال�شديد الذي يكتنف ج�سر
دياىل البديل  ،ومن ثم االنعطافات
اخلطرية للطريق ذي املمر الواحد الذي
�شهد حوادث مرورية عديدة كما اخربنا
بع�ض املواطنني من �سكنة حي ام البنني
ناهيك عن الور�ش احلرفية التي متتد
على جانبيه ف�ضال عن القرى وبع�ض
البيوت املتفرقة املف�ضية اىل ال�شارع العام
امل�ؤدي اىل النهروان الذي يزخر بالور�ش
احلرفية وحمال بيع االعالف ف�ضال عن
التك�سرات والتخ�سفات واملطبات التي
ت�شكل عوائق ال تخلو من خطورة على
ا�صحاب املركبات.
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متنزه حتول اىل مكب قاذورات

وبالن�سبة مل�شروع �إنارة ال�شارع العام
عن طريق ا�ستخدام تقنيات التوليد
با�شعة ال�شم�س فقد تقدم به الفيلق
ال�ه�ن��د��س��ي االم�يري �ك��ي ون �ف��ذه احد
املقاولني ا�شتغل ملدة يوم واحد انار
به اعمدته ويف اليوم التايل انطف�أ
رمبا اىل االب��د ب�سبب رداءة التنفيذ
وف�ساد املقاول وبعلم منظمة اعمار
امل��دائ��ن ب��رغ��م حت��ذي��رات املواطنني
ال��ذي��ن اك���دوا ف�شل ه��ذا امل �� �ش��روع ،
وه �ن��اك م���ش��روع اخ��ر ي �خ��دم ق�ضاء
املدائن با�ستثناء النهروان باعتبار ان
املنطقة خمدومة مبثل هذه امل�شاريع
.
وي���س�تر��س��ل اب ��و حم �م��د ال�ساعدي
ف�ي�ق��ول :امل���ش��روع ال �ث��اين والفا�شل
اي���ض��ا ه��و ح�ف��ر ث�ل�اث �آب���ار ون�صب
م �ن �ظ��وم��ات حت �ل �ي��ة امل � �ي� ��اه عليها
خا�صة ب��امل��دار���س ب��د�أ اوال مبدر�سة
واحدة واثبت ف�شله من خالل رداءة
املنظومة ومع هذا مت اكمال البئرين
االخ��ري�ين اللتني ف�شلتا ف�شال ذريعا
وها هي املدار�س من دون مياه �شرب
وطلبتها ي�شكون الظم�أ هذه امل�شاريع
مولها الفيلق الهند�سي الأمريكي ومل
حتقق الفائدة املرجوة منها ،غري انهم
وعدونا مب�شاريع تعوي�ضية ونحن
بانتظار حتقيق هذه الوعود وبدوري
قدمت لهم مقرتحا بتجهيز املدار�س
بخزانات ماء �سعة  5000لرت جمهزة
مب�ضختني �سيما ان النهروان جتهز
ب��امل��اء على وف��ق ن�ظ��ام (املرا�شنة)،
اذ تقوم امل�ضخة االوىل بامالء هذا
اخلزان والثانية تدفع املاء للخزانات
ال�صغرية املوجودة يف املدار�س.

ال�������ظ�������ام�������ئ�������ون يف ب�����ل����ادي

الق�سم البلدي عاجز عن
اداء مهامه
لعل امل��رء ي�ست�شعر حال عمل الق�سم
ال �ب �ل��دي ل�ن��اح�ي��ة ال �ن �ه��روان ق�ب��ل ان
يلج بوابته الرئي�سة من خالل لوحة
التعريف به والتي تدلت با�ستكانة
على واجهته االم��ام�ي��ة ،ب�ين ممراته
التقينا اوال م�س�ؤول ادارة الق�سم
م��زه��ر ح�سني ال ��ذي ق ��ال :كنا نعمل
ب��اج��ور ي��وم �ي��ة ،ام��ا االن فبطريقة

� 150أل���ف م��واط��ن م��ن ناحية ال��ن��ه��روان �أمن��وذج�� ًا
العقود والق�سم ت�أ�س�س ع��ام ،1982
طبيعة عمله تتحدد برفع النفايات
ب��وا� �س �ط��ة �آل� �ي ��ات ال�ق���س��م ومراقبة
امل �� �ش��اري��ع ال �ت��ي ت�ن�ف��ذ يف املنطقة
كالتبليط و�سواه ،والنفايات املرتاكمة
االن ه��ي ب�سبب تعطل ه��ذه االليات
لعدم توفر النرثية املالية ال�صالحها
فهناك �سبع منها عاطلة ع��ن العمل
وث�ل�اث كاب�سات للنفايات ال�صالح
م�ن�ه��ا اث �ن �ت��ان ف �ق��ط و� �ش��اف �ط��ة نوع
هينو هي االخ��رى عاطلة عن العمل
و�شفل وك��ري��در كالهما ال يعمالن،
واملعوقات التي حتول دون ت�صليحها
كون الق�سم ال يزال تابع ًا من الناحية
االداري ��ة اىل بلدية ناحية الوحدة
وجميع احللول ت�ضعها تلك البلدية
وق��د قدمنا اليها ع��دة تقارير تخ�ص
ت�صليح االليات العاطلة واملتوقفة عن
العمل غري ان االجابات كانت تو�صي
باالنتظار ريثما تتوفر التخ�صي�صات
املالية ،ذلك الن الق�سم لي�س لديه �سلف
ت�شغيلية..
م�س�ؤول البيئة علي عبد قال :بع�ض
اع �ط��ال ه ��ذه االل��ي��ات ب�سيطة مثل
ال�شفل الذي ا�صيب اطاره (بالبنجر)
وال�شفل املعار الينا من ناحية الوحدة
بحاجة اىل مليون دينار لت�صليحه
وا�ستبدال (الكارت) وكذلك هو عطل
ال�تراك�تر ال��ذي ال يتجاوز ا�صالحه
م �ب �ل��غ  400ال� ��ف دي � �ن� ��ار ،وي�شري
اىل ان الق�سم ال�ب�ل��دي ال ي�ستطيع
ا� �س �ت �ب��دال م�صابيحة ال �ت��ال �ف��ة ،وال
ت�شجري حديقته ،وال ت�صليح ماطور
امل��اء ال�صغري واحيانا جت��ري عملية
ال�صيانة امل�ستلزمات على نفقتنا
اخلا�صة وب �ح��دود  100 – 50الف
دينار ال اكرث.

 600مواطن ي�ؤمون املركز
ال�صحي االول يوميا

يف امل��رك��ز ال���ص�ح��ي االول ك��ان يف
ا�ستقبالنا ال��دك �ت��ور وال�صيدالين
احمد طرفة الذي حتدث عن اخلدمات
ال �ت��ي ي�ق��دم�ه��ا امل��رك��ز ق��ائ�ل�ا :يقدم
امل��رك��ز خ��دم��ات ال��رع��اي��ة ال�صحية
االولية للمنطقة منذ عام  ،1990وقد
ات�سع يف ال�سنوات القليلة املا�ضية
وت�ط��ورت امكاناته وازدادت اعداد
م�لاك��ات��ه ال�ط�ب�ي��ة وال���ص�ح�ي��ة وقبل
ث�ل�اث ��س�ن��وات مل ي�ك��ن امل��رك��ز مبثل
واقعه الراهن ،اذ كانت االدوي��ة غري
م�ت��وف��رة ون�ع��اين م��ن نق�ص وا�ضح
يف املالكات الطبية ف�ضال عن تردي
ال��و��ض��ع االم �ن��ي وخ��ا� �ص��ة الطريق
امل�ؤدي اىل مركز العا�صمة الذي كان
حمفوفا باملخاطر من خالل �سيطرة
الع�صابات االرهابية عليه ،اما االن
فالو�ضع خمتلف متاما عما كان عليه،
فلدينا االن  12طبيبا متدرجا وطبيبة
اخ�صائية واح���دة وخم�سة اطباء
ا��س�ن��ان وث�لاث��ة ��ص�ي��ادل��ة واع ��د هذا
قفزة نوعية يف عمل املركز والدليل
ان امل��رك��ز ي�ستقبل م��ا ي��رب��و على
 750 - 600مراجع يوميا بني رعاية
وخدمات �صحية ،واالهم من هذا كله
وبح�سب توجيهات املفت�ش العام فان
املركز خافر وبتعبري اخر فان املركز
يقدم خدماته للمواطنني على امتداد
ال � 24ساعة وحتى �صالة الوالدة.
وع��ن امل�ع��وق��ات ال�ت��ي تعرت�ض عمل
امل��رك��ز ق��ال :كما ا�سلفت ف��ان املركز
ان���ش��ئ ع��ام  1990ومل ي�ك��ن تعداد
نفو�س املنطقة بهذا العدد الكبري فهو
مل يتجاوز ع�شرة االف ن�سمة وما زال
على و�ضعه ال�سابق ومن هذا الت�صور

ف ��ان ا� �س �ت �ح �ق��اق امل �ن �ط �ق��ة ال�صحي
ينطوى على بناء م�ست�شفى ،وبح�سب
علمي فان حمافظة بغداد قد و�ضعت
ت�صاميم ل�ب�ن��اء ث�لاث��ة م�ست�شفيات
موزعة على مناطق البياع وال�شعب
وال�ن�ه��روان و��ص��ار االت�ف��اق على ان
تخ�ص�ص منطقة التقاطع يف مدخل
الناحية كموقع لهذا امل�ست�شفي الذي
�سيت�سع ملائتي �سرير .وعن االمرا�ض
ال�شائعة يف املنطقة قال :مما ال �شك
فيه �أن ال �ن �ه��روان تعد م��ن املناطق
الفقرية ون�سبة كبرية من املواطنني
فيها هم من العمال والك�سبة وكذلك
منطقة امل�ع��ام��ل التابعة لها وتبعد
ع�ن�ه��ا ب��ح��دود ع �� �ش��رة كيلومرتات

وملحقة ب�ه��ا امل�ج�م�ع��ات ال�صناعية
واحلرفية واغلب العاملني فيها هم
ن ��ازح ��ون م��ن امل �ح��اف �ظ��ات االخ ��رى
وق�ط�ع��ا �ستظهر فيها ام��را���ض مثل
ج��دري امل��اء (اب��و خ��ري��ان) والتدرن
وال�ت��اي�ف��وئ�ي��د او ال �ك��ول�يرا ب�سبب
تدنى م�ستوى النظافة و�شحة املياه
 ،وهناك فروقات يف درج��ات الوعي
بني مواطني االحياء ال�سكنية الراقية
والفقرية ،ومع ذلك فهذا ال يعني بان
ه��ذه االم��را���ض ال تظهر يف املناطق
االخ��رى مثل مدينة ال�صدر او ج�سر
دي� ��اىل او ال��زع �ف��ران �ي��ة وح �ت��ى يف
اقليم كرد�ستان ،ونحن لدينا جلان
توعية واخ��رى لالمرا�ض االنتقالية

وثالثة ملراقبة التلوث ،فاال�ستجابة
ال���س��ري�ع��ة تعني ان ي�شك الطبيب
املعالج للمري�ض بانه وعلى �سبيل
املثال م�صاب بجدري املاء او التدرن
ال��ذي ي�ج��ري الك�شف عنه ب�سل�سلة
من الفحو�صات الطبية تبد�أ مبعهد
التدرن املجاور للطب العديل وبعد
ال�ت��أك��د م��ن ا�صابته ب�ه��ذا امليكروب
��س�ي�ح��ال ال�ي�ن��ا م��ن امل�ع�ه��د مبوجب
كتاب ر�سمي فنعاجله ملدة عام كامل.
ويلمح الدكتور احمد اىل ان مالكات
املركز م�ستنفرة دوما لتقدمي اف�ضل
اخل��دم��ات ال�صحية الب�ن��اء املنطقة،
وع ��ن م �ع��دل ال�� ��والدات يف املنطقة
او� �ض��ح ال��دك �ت��ور ب��ان��ه ال يتجاوز

الوالدتني يف ال�شهر الواحد ،وان كل
اطباء املركز لي�سوا من ابناء املنطقة
ب��ا��س�ت�ث�ن��اء ال��ك��ادر ال��و��س�ط��ي ال��ذي
اغلبه من �سكان الناحية ،وي�ضيف:
لدينا ثالث �سيارات ا�سعاف جمهزة
مب�ع��دات اال��س�ع��اف��ات االول �ي��ة ،ومبا
ان املنطقة �شبه ��ص�ح��راوي��ة فتكرث
فيها العقارب واالفاعي واحل�شرات
ال�سمية لذا فقد زود املركز بامل�صول
واللقاحات امل�ضادة للدغات العقارب
واالفاعي معادل لل�سمية ،ومن امل�ؤمل
تو�سيع املركز من خ�لال بناء طابق
ثان.

احاديث من داخل املجل�س
املحلي
حم �ط �ت �ن��ا االخ� �ي��رة ك��ان��ت يف مقر
املجل�س املحلي ولقا�ؤنا ع�ضو جلنة
التطوير واالع �م��ار املهند�س ح�سن
هادي الذي قال :اخلدمة املهمة التي
يحتاجها مواطنو ناحية النهروان
هي منظومة مياه ال�شرب املفقودة
منذ ت�أ�سي�س الناحية وح�ت��ى هذه
اللحظة ،املجل�س البلدي ومديرية
ال�ن��اح�ي��ة وم�ن��ذ ت�أ�سي�سهما يبذالن
ج� �ه ��ودا م���ض�ن�ي��ة م ��ن اج���ل حتقيق
ام�ن�ي��ة اجل�م�ي��ع يف ان���ش��اء م�شروع
مل�ي��اه ال���ش��رب وان �ق��اذ اب�ن��اء املنطقة
م��ن ال �ظ �م ��أ ال ��ذي ي �ع��ان��ون م�ن��ه غري
ان جميع اجل �ه��ود مل تثمر ع��ن حل
جذري لهذه االزمة امل�ستمرة ،تقدمنا
بعدة مقرتحات اىل جمل�س حمافظة
ب�غ��داد ال�سابق وال�لاح��ق ،فتم وبد�أ
من عام  2007تنفيذ اربعة م�شاريع
خ��ا��ص��ة مب �ي��اه ال �� �ش��رب م�ن�ه��ا م��ا مت
تنفيذه واالخ��رى ال ي��زال العمل بها
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م�ستمرا ويف ط��ور االجن� ��از ،وانا
�شخ�صيا التقيت ب��وزي��ر البلديات
واال�شغال وبح�ضور حمافظ بغداد
ان�� ��ذاك ح �� �س�ين ال �ط �ح��ان وط��رح��ت
عليهما مو�ضوع مياه ال�شرب وكذلك
يف اج �ت �م��اع��ات جم�ل����س املحافظة
واج�ت�م��اع��ات اخ ��رى يف دائ���رة ماء
النهروان كل هذا متخ�ض عن االربعة
م�شاريع التي ذكرتها �آنفا ،م�ستوى
تنفيذ هذه امل�شاريع مل يكن بامل�ستوى
املطلوب ب�سبب رداءة املقاولني الذين
ت�سببوا يف م�شكالت ع��دي��دة منها
االدع��اء احلا�ضر بت�أخر دفع ال�سلف
لهم من قبل املحافظة ومن جانبنا كنا
نخاطب جمل�س املحافظة عن طريق
جمل�س الق�ضاء بغية ح��ل مثل هذه
امل�شكالت من اجل اال�سراع يف اجناز
هذه امل�شاريع املهمة يف حياة النا�س،
وال ننكر ب��ان بع�ض تلك امل�شكالت
ك��ان �سببها الف�ساد االداري واملايل
ويت�ساءل :هل حققت هذه امل�شاريع
ما كان ي�صبو اليه ابناء النهروان؟
نعم ،فال�ضخ كان بحدود  1000مرت
مكعب يف ال�ساعة وامل���ش��روع الذي
اقرتحناه والذي هو جزء من م�شروع
ال��وح��دة �ضاعف ال�ضخ لي�صل اىل
 2800مرت مكعب يف ال�ساعة ،ويف
منطقة التقاطع ك��ان��ت ه�ن��اك حمطة
تقوية ال�ضخ على اعتبار ان امل�سافة
ط��وي �ل��ة ب�ي�ن ال ��وح ��دة وال��ن��ه��روان
يتم فيها جتميع امل�ي��اه يف خزانات
عمالقة ومن ثم يجري اع��ادة �ضخها
اىل املدينة وامل�سافة بني نهر الوحدة
االروائ��ي ومنطقة التقاطع تبلغ 22
كيلو م�ت�را ،وه �ن��اك خ �ط��ان ناقالن
للماء االول بقطر  600ملم واخر
بقطر  300ملم والذي ال يزال عاطال
حتى هذه اللحظة نتيجة االن�سدادات
ال �ت��ي ت�ع��ر���ض ل�ه��ا م��ا ا��ض�ط��رن��ا اىل
مد خط بديل بقطر  500ملم ،ويف
منطقة التقاطع توجد ت�سعة جممعات
ماء طاقة كل منها  200مرت مكعب يف
ال�ساعة وه��ذا يعني ان ال�ضخ يبلغ
 1800م�تر مكعب يف ال�ساعة غري
ان ال�ت�ج��اوزات على ه��ذه اخلطوط
من قبل مواطني القرى الواقعة على
جانبي الطريق العام وكذلك املزارعني
ت�سهم يف �شحة املياه وعدم و�صولها
اىل هذه املجمعات.

النهر املبطن هو احلل

وي�سرت�سل املهند�س ح�سن فيقول:
�صحيح ان ج� ��زء ًا م��ن �أزم� ��ة املياه
متت معاجلته غري ان امل��اء ال ي�صل
اىل املواطن اال عرب نظام (املرا�شنة)
مبعنى ان امل�شكلة برمتها م��ا تزال
قائمة فقدمنا مقرتحا يتم مبوجبه
ح��ف��ر ن��ه��ر م �ب �ط��ن وه� ��و م �� �ش��روع
ا�سرتاتيجي يحيي املنطقة با�سرها
وينقذ املواطنني من ظم�أ ال يزال حتى
هذه اللحظة مزمنا.
بعد ذلك �س�ألنا مدير الناحية املهند�س
فرحان علي عن تعوي�ضات العوائل
امل�ت���ض��ررة م��ن االع �م��ال االرهابية
ف� �ق ��ال :ن �ح��ن االن ق��دم �ن��ا ا�سماء
الوجبة العا�شرة من ه��ذه العوائل
اذ مت رف��ع م�ستوى التعوي�ض من
مليونني ون�صف املليون دينار اىل
ارب�ع��ة م�لاي�ين دي �ن��ار ،وك��ذل��ك قامت
جل�ن��ة تقييم اال�� �ض ��رار يف االبنية
واملنازل بتحديد حجم هذه اال�ضرار
ب�غ�ي��ة ت �ق��دمي م �ب��ال��غ التعوي�ضات
وا�� �ض ��اف :م �� �س �ت �م��رون ح �ت��ى هذه
اللحظة بت�سهيل مهام اللجان وكذلك
امل��واط�ن��ون املت�ضررون مبدين لهم
كل ما من �ش�أنه ان يخفف معاناتهم
ومكابداتهم.

تردي الواقع ال�صحي ..يدفع باجتاه انت�شار ظاهرة طب العرب
ت�صيب امرا�ض الع�صر بجميع
انواعها العراقيني نظرا
للظروف القا�سية واالزمات
التي ف�ضال عن تردي واقع
امل�ؤ�س�سات ال�صحية ،فكلها
تركت اثارا مر�ضية منها
املزمنة طبعا ،لذا قرر
بع�ضهم اللجوء اىل ماي�سمى
بالطب العربي للتداوي
بوا�سطة الأع�شاب الطبيعية
رغم التقدم احلا�صل يف
االدوية والطب ب�شكل عام،
فيلج�أون اىل (احلجامات)
والإبر ال�صينية وغريها من
العالجات البديلة عن االدوية
الكيمياوية.
حيث بدت ظاهرة انت�شار
مراكز التداوي بالأع�شاب
يف بغداد وبقية املحافظات
ب�شكل الفت للنظر وت�شهد
اقباال كبريا من البغداديني
على هذه املراكز .بل �إن مراكز
وحمال بيع الأع�شاب �أ�صبحت
تقريبا ظاهرة موجودة يف كل
منطقة ،وهناك من الع�شابني
من �أ�صبحت �شهرتهم �أكرب من
�شهرة بع�ض ال�صيادلة يف مراكز
عليا.

وائــل نعمــــة

خزعبالت املهنة!

يقول �أحد املتخ�ص�صني يف طب الأع�شاب (عادل
ال�سراي) �صاحب مركز للتداوي باالع�شاب يف
منطقة الكرادة� :إن يف بغداد الكثري من الع�شابني
الذين يتوزعون على مناطق خمتلفة بعد �أن ح�صلوا
على �شهادات و�إجازات لفتح تلك املراكز للتداوي
بالأع�شاب.
وي�شري �إىل �أن الذين مت �شفا�ؤهم عن طريق التداوي
بالأع�شاب كثريون جدا ،و�أنه يحتفظ ب�صورهم
ومراحل �شفائهم من �أمرا�ض ا�ستع�صت على
الطب العام .ويدعي �أن هناك �أمرا�ضا �سرطانية
كان �أ�صحابها يراجعونه متاثلوا لل�شفاء منها
ب�شكل تدريجي ومل ي�ضطروا �إىل التداوي بالطب
النووي.
يدخلون يف هذه
و�أ�شار �إىل �أن بع�ض الع�شابني ِ
املهنة بع�ض ما �أ�سماه ب «اخلزعبالت» لرتويج
�أعمالهم .وقد مت ك�شفهم من قبل املراجعني بعد عدة
جل�سات ،ومل يتوا�صلوا معهم ،يف نف�س الوقت
ادعى �أن هناك �أطباء ي�أتون �إليه ال�ست�شارته يف
بع�ض الأمرا�ض وكيفية التداوي منها عن طريق
طب الأع�شاب.واجلدير بالذكر ان وزارة ال�صحة قد
ا�صدرت بيانا قبل فرتة تو�ضح فيه �ضرورة اغالق
مراكز وحمالت التداوي باالع�شاب غري املرخ�صة.
وحول املواد التي يقوم ب�إح�ضارها خللطها و�صنع
الدواء منها قال �إن �أغلب مواده ي�أتي بها من �سورية
و�أحيانا من مركز الت�سوق الرئي�س يف (ال�شورجة)،
ويقوم وح�سب درا�ساته يف هذا املجال التي ح�صل
من خاللها على �شهادة ت�ؤهله للعمل من (�سوريا)،
يف هذا اجلانب بخلط بع�ض املواد التي ت�شكل دواء
لأمرا�ض متعددة.
ويف املركز التقينا بهدى  35عاما التي كانت تعاين
مر�ضا �أدى �إىل �سقوط �شعرها بالكامل لكنها تداوت
منه ب�شكل تدريجي وعادت �إىل �سابق عهدها ب�شعر
جميل وم�سرت�سل على كتفيها ،فيما قال حيدر علي،
مري�ض قدم من حمافظة كربالء �إنه �سمع كثريا عن
هذا املركز وعن �صاحبه وقرر �أن يقوم بزيارته لكنه
بعد طول عالج وتداو مل يح�صل على �أي نتيجة ،بل
�إن �أحد �أ�صحابه الذي كان يتداوى معه من ظاهرة
ال�صدفية (مر�ض جلدي) �أ�صيب مب�ضاعفات و
بح�سا�سية جلدية مل ي�شف منها �إال بعد �سنة كاملة،
وقد جاء ال�شخ�صان ليقوما بتوجيه اللوم �إىل
ّ
الع�شاب الذي ب ّرر ما قام به ب�أن الع�شبة امل�ستعملة

جاءت �إليه عن طريق اخلط�أ!

حبة الربكة!

فيما ي�ؤكد ف�ؤاد جعفر� ،صاحب عيادة للطب العربي
قرب احل�ضرة القادرية ،ازدياد اعداد املر�ضى
امل�صابني بـما ا�سماها «�أمرا�ض الع�صر» مثل ال�سكري
والقولون وال�ضغط وامرا�ض القلب الناجمة عن
االجهاد خالل ال�سنوات االخرية ب�سبب الظروف
التي يعانيها العراقيون .ويقول ف�ؤاد ،ان ع�شرات
املر�ضى يق�صدونه يوميا بحث ًا عن العالج املنا�سب.
ويتابع و�سط اكرث من  100نوع من خال�صة
االع�شاب و�ضعت يف قارورات زجاجية «لقد ورثت
خربة العالج باالع�شاب عن جدي ووالدي وكنت
بد�أت العمل مع جدي و�أنا يف التا�سعة من عمري».
ويفتخر ال�شيخ ف�ؤاد الذي يرتدي الد�شدا�شة وغطاء
ر�أ�س (العرقجني) بكتب طبية ت�ضمها عيادته مثل
كتاب «القانون يف الطب» للطبيب والفيل�سوف
ابن �سينا التي ي�ستعني مبا جاء يف هذا الكتاب يف
عالجاته.
وي�شري اىل ان «اخلربة يف حتديد العالج ت�أتي عرب
املمار�سة يف العالج بالأع�شاب وما تعلمته من جدي
ووالدي ،بالإ�ضافة اىل خرباء اع�شاب ا�سيويني
عملت معهم يف بغداد التي يزخر تاريخها بكثري من
االخ�صائيني بهذا املجال مثل عبد املجيد الكيالين
وعائالت بيت الهندي والنق�شبندي.
ويو�ضح ان (احلبة ال�سوداء) او (حبة الربكة)
عامل م�شرتك لإعداد معظم و�صفات التداوي
باالع�شاب� ،إ�ضافة للع�سل النقي الذي يعترب مكم ًال
لتحقيق نتائج ايجابية.

ا�سباب االنت�شار

ويف هذا ال�سياق ،قال عبدالرحمن �صاحب عيادة
للتداوي بالإع�شاب يف منطقة بغداد اجلديدة� ،إن
انت�شار عيادات التداوي بالإع�شاب يف بغداد مل يكن
وليد اللحظة ،فقد بد�أت هذه العيادات باالنت�شار منذ
فرتة الت�سعينيات نتيجة ظروف احل�صار الذي فر�ض
على العراق عقب غزوه للكويت� ،إال �أن االعوام التي
تلت عام � ،2003شهدت تو�سع املهنة ب�شكل كبري
نتيجة الرتفاع �أجور الأطباء و�أ�سعار الأدوية يف
ال�صيدليات اخلا�صة وفقدان بع�ض �أنواع الأدوية

من ال�سوق ،واالهم من كل ذلك هو النجاح الذي
�أثبته العالج بالأع�شاب ،مقابل الق�صور الذي حدث
من جانب االطباء وف�شل العالجات وارتفاع ا�سعار
الأدوية �إ�ضافة اىل هجرة الكثري من االخت�صا�صيني
اىل خارج العراق.
�إال �أنه يف الوقت نف�سه ال ينكر وجود بع�ض الدخالء
على مهنة الطب ال�شعبي ممن ال يجيدون ت�شخي�ص
الأمرا�ض و�إعطاء الأدوية املنا�سبة ما اثر �سلبا
عليها.
من جانبه ،قال خالد حكمت 53 ،عاما ،وهو ينتظر
دوره ل�شراء عالج مر�ض �ضغط الدم والقولون امام
عيادة لالع�شاب يف منطقة البياع ،ان «ارتفاع ا�سعار
االدوية وكلفة املراجعات الطبية ،ورحيل عدد كبري
من الأطباء املعروفني ،دفعت بالكثري للجوء اىل
طب الأع�شاب» ،ودفعت اعمال العنف خالل االعوام
املا�ضية عددا كبريا من االطباء االخ�صائيني اىل
مغادرة العراق.

اع�شاب مرتفعة الثمن

و�أكدت خبرية الأع�شاب عزيزة ابو الورد يف منطقة
�شارع فل�سطني �أن العاملني يف جمال الأع�شاب
الطبية يف العراق يعتمدون �أ�ساليب علمية متميزة
يف عملهم ،م�شرية �إىل �أن هناك دائرة تابعة لوزارة
ال�صحة العراقية حتمل ا�سم (مركز طب الأع�شاب)
يديرها عدد من املخت�صني يف علوم ت�صنيف
النباتات والأع�شاب ،وهم يتابعون عمل العيادات
واملراكز املجازة وتذكر عزيزة ان ا�سعار التداوي
باالع�شاب �أحيان ًا ي�صل اىل املاليني من الدنانري
وخ�صو�ص ًا �أمرا�ض احل�سا�سية وال�سرطانية،
�إ�ضافة اىل التقلبات واالرتفاع امل�ستمر ب�أ�سعار
االع�شاب اثر االقبال املتزايد عليها ،حيث كان �سعر
الكيلوغرام من مادة الورد ماوي امل�ستخدمة يف
عالج ال�سعال يبلغ اربعني الف دينار دوالرا بعد ان
كان ثمانية �آالف دينار.
ويقول خالد العزاوي ان احد الع�شابني عالج حفيدته
زينة التي مل تكن ت�ستطيع الذهاب اىل املدر�سة
مبفردها اثر ا�صابتها ب�ضعف مفاجئ وفقدت القدرة
على احلركة يف اعقاب انفجار وقع على مقربة منها
قبل عام ،مو�ضحا ان «كثريا من االطباء اكدوا عدم
جدوى عالجها» .وي�شري اىل ان املع�شب الذي عالج
حفيدته و�صف له ا�ستخدام مواد طبيعية مثل زيت

الأفعى ك�أف�ضل عالج المرا�ض ال�شلل ،و�أ�شار اىل ان
العالج قد كلفه اكرث من ن�صف مليون دينار.

الرف�ض والقبول

فيما يقول الدكتور جميل حممد وهو اخ�صائي
باملجاري البولية:ال ارى �صحة علمية يف ا�ستخدام
االع�شاب ،وحتى هذا اليوم مل يثبت الطب النباتي
فاعليته امللحوظة يف عالج االمرا�ض بالعك�س،
فهناك العديد من املر�ضى الذين �صادفتهم خالل
حياتي الطبية ح�صلت لديهم م�ضاعفات من جراء
التداوي باالع�شاب.
يف املقابل هناك بع�ض من االطباء ي�ؤيدون فكرة
ا�ستخدام طب االع�شاب لكن ا�شرتطوا بان يكون
على را�س كل حمل لالع�شاب طبيب خمت�ص
لال�شراف علية.
اما املخت�صون باالع�شاب الطبية في�شجعون
ا�ستخدام االع�شاب للعالج الطبي حيث يقول نبيل
خليل املخت�ص باالع�شاب نحن ن�شجع التداوي
باالع�شاب من ناحية ال�سالمة او ًال ،فغالبية
امل�ضارات احليوية لها اثار جانبية �سيئة تظهر يف
وقت متاخر من عمر االن�سان ،وكلنا يعرف حبوب
الـ»ثايلبد رمايدز» املهدئة يف ال�سابق ت�ستخدم بدل
حبوب الـ»فاليوم» حيث اعتذرت �شركة باير االملانية
بعد �سنوات من �صنع الـ»ثايليد ومايدز» وتقول ام
ح�سن �سيدة اخرى وهي ت�شرف على حمال لبيع
االع�شاب جاءتني احدى الزبونات وكانت تعاين
من ال�سمنة ومتزوجة منذ � 9سنوات ولكنها مل
تنجب اطفا ًال ،الن مبي�ضها مزود بال�شحوم او
الكول�سرتول فراجعت العديد من االطباء يف بغداد
وال�سليمانية وكلهم اقروا لها اجراء عملية الزالة
ال�شحوم من املبي�ض ،وانا بدوري و�صفت لها» 15
« كب�سولة من االع�شاب وبعد ع�شرين يوما عادت
الزبونة بباقة من الورد واخربتني بانها حامل.
وت�ضيف «اغلب الزبائن من املثقفني واملتعلمني،
ومدر�سني وموظفني وطلبة اجلامعة ومنهم ربات
البيوت واالغلب من الن�ساء واملقبالت على الزواج
القتناء مواد التجميل مثل طني خاوة بنوعيه حيث
ي�ستخدم لل�شعر والزالة الدهون وكذلك للب�شرة
ل�سحب الدهون وتن�شيط الدورة الدموية يف الوجه
ليكون اكرث ن�ضارة وحيوية.
و�أكد داود حممد ( 45عاما) احد املراجعني لعيادات

التداوي بالأع�شاب� ،أنه �أ�صيب بحالة من االحباط
واليا�س بعد ان طالت مراجعته لالطباء املخت�صني
يف جمال املجاري البولية ،حيث �إنه يعاين من
التهابات يف املجاري وتكون ح�صى يف الكليتني،
ولكن باب االمل انفتح له بعد ان زار احد املعا�شب
وح�صل على دواء �ساعده كثريا لل�شفاء من مر�ضه.
و�أ�شارت هدى عبد اللطيف التي كانت جتل�س يف
عيادة للتداوي باالع�شاب يف منطقة باب املعظم
و�سط بغداد اىل ان ا�ستخدام الأع�شاب �ساعدها على
ال�شفاء من مر�ض الروماتيزم الذي اقعدها �سنوات
طويلة يف البيت ،و�أنهى االمها التي كانت تعاين
منها ،م�ؤكدة انها مازالت توا�صل جل�سات العالج
يف املع�شب بعد النتائج الطيبة التي ح�صلت عليها.

ال�ضغوط النف�سية

ويف عيادة �أخرى يف منطقة ال�صدرية ،يتوىل �أبو
�ضحى 47 ،عاما ،من عائلة النق�شبندي معاجلة
املر�ضى ويو�ضح ابو �ضحى ان املر�ضى خليط
من خمتلف الطبقات االجتماعية وبع�ضهم ي�أتي
من خارج البالد .وي�شري اىل ان معظم زبائنه،
خ�صو�صا من العراقيني ،م�صابون بامرا�ض ناجمة
عن حاالت نف�سية و�ضغوط احلياة خالل ال�سنوات
االخرية .ويعد ابو �ضحى الذي بدت مالب�سه
ملونة من كرثة اختالط االع�شاب عليها ،ان �أكرث
الأمرا�ض التي يعاجلها وي�شتكي منها املر�ضى
هي امرا�ض ال�ضعف اجلن�سي وال�سكر والقولون
وال�ضغط واملفا�صل والعجز الكلوي ،بدوره ،قال
احمد ا�سماعيل 37 ،عاما احد املتواجدين يف
مركز ابو �ضحى ،وامل�صاب بال�سكري ،ان «العالج
باالع�شاب �ساعدين على مقاومة املر�ض واحلد من
ت�أثرياته ال�سلبية بينما مل ي�ستطع العالج املعتاد
ذلك».
فيما قال احمد �سعدون ( 35عاما) �إنه عانى
ل�سنوات طويلة من اال�صابة بتهيج يف القولون،
وراجع �أ�شهر الأطباء يف بغداد ،وا�ستخدم �أنواع ًا
خمتلفة من العالجات الطبية دون جدوى ،مبينا
�أن �أحد ا�صدقائه �أخربه بوجود طبيب �شعبي لديه
مع�شب يف منطقة الكرادة و�سط بغداد ،وا�صطحبه
اليه حيث و�صف له دواء انهى معاناته الطويلة من
هذا املر�ض واالموال الطائلة التي �صرفها يف
عيادات االطباء و�شراء الأدوية.

