
بعد �شوق طويل تنامى كهاج�س ر�شام يع�شق 
مبخيلتي  �أرت�شمت  �لطبيعة  وي�شور  �خليال 
لوحة "فيني�شيا" لكنها فيني�شيا برتبة �ر�س 
�ل�شغر ومتلكني  منذ  ر�ودين  �لر�فدين, حلم 
عنفو�ن �لرحيل �ليه, فقد كان و�لدي يروي 
يف  �أي��ام��ه  �ل��ب��اردة  �ل�شتاء  ليايل  يف  لنا 
�جلنوب  �هو�ر  يف  هناك  كان  حيث  �جلي�س 
ي�شحر  جماال  لنا  لي�شور  مي�شان  مبحافظة 
�عتقدنا  طبيعة  فوق  بنار  ويحلق  �الأب�شار 

�نها لي�شت بيننا. 
حمافظة  �ه���و�ر  �زور  �ن  �الأق����د�ر  ���ش��اءت 
حيث  �خلم�شيني  و�ل��دي  ب�شحبة  مي�شان 
ك�شموخ  �ل�شامخ  و�لق�شب  و�ل�شمك  �لنهر 
�شكانه, ليغادر �لب�رس م�رسح �لو�قع منذهال 
�مام معجزة طبيعية تعرف باالهو�ر, �و كما 
ي�شميها �لباحثون و�مل�شتك�شفون �الجانب ب� 

)فيني�شيا �لعر�ق( �و )جنة عدن(.
�لتي  �ملائية  �مل�شاحات  تلك   .. )�اله��و�ر(   
على  يزيد  ما  نحو  منذ  �الن�شان  ��شتوطنها 
قبل  حتى  تعد  كانت  �شنة  �الف   5000
��شرت�حة  حمطة  �ل��زم��ن  م��ن  عقود  ب�شعة 

�فريقيا  �ىل  �آ�شيا  م��ن  �ملهاجرة  للطيور 
وبالعك�س وموطنا للكثري من �نو�ع �ال�شماك 
حا�شنة  كانت  �نها  عن  ف�شال  و�لطيور, 
و�همها  و�ملزروعات  �لنباتات  من  النو�ع 
��شا�شيا  عن�رس�  ميثل  �ل��ذي  �ل��ردي  ق�شب 
�لعائمة  يف عمارة بيوت �الهو�ر و�كو�خها 
يف هذه �ملنطقة �لتي �شبهها �لبع�س مبدينة 
من  تت�شابه  و�لتي  �اليطالية(  )فيني�شيا 
�حل��ر�رة  ودرج��ات  و�ملناخ  �ل�شكل  ناحية 
)فيني�شيا(  تو�أم  �لعر�ق  �هو�ر  �شميت  حتى 

و�لعك�س �شحيح.
تاريخ ال�سيا�سات املتخبطة

�ل�شويعدي  �ل��ك��رمي  عبد  �حل��اج  لنا  ي��روي 
�حلمار  هور  من  �أنحدر  �شتيني  رجل  وهو 
عا�شمة  مي�شان  حمافظة  جنوب  �ق�شى 
بعد  بغد�د  �ىل  وهاجر  �جلنوب"  "�هو�ر 
�الهو�ر  وجفاف  �الير�نية  �لعر�قية  �حلرب 
فيقول باأمل يعت�رس ذ�كرة �لقلب "كنا ن�شكن 
يف  �هلل  جنة  لنا  بالن�شبة  وه��ي  �اله���و�ر 
�ملائية  بامل�شطحات  تزدهر  كانت  �الر�س, 
و�لق�شب و�لردي و�لبيوت �لتي تطفو عليها 
�ىل  عمد  �ل��ذي  �ل�شابق  �لنظام  تدخل  قبل 
حمافظة  يف  لي�س  جميل  �شيء  كل  تخريب 

مي�شان فقط و�منا يف �لعر�ق ب�شكل عام �ذ 
كانت �الهو�ر متثل منتجعًا �شياحيًا يزورها 
�نها  �ىل  باال�شافة  �شنويًا  �ل�شياح  �الف 
�لطيور  من  لعدد كبري  �ال�شلي  �ملوطن  تعد 
�ملتنوعة �لتي تهاجر من و�ىل خمتلف دول 

�لعامل".
�لكرمي  عبد  �حل��اج  م��ع  ح��و�رن��ا  ويتد�خل 
بغبطة  ليقول  رحيم  �أب��و  �حل��اج  و�شديقه 
وحزن "�شيا�شة �لقمع �لتي �نتهجها �لنظام 
و�جلنوب  �اله���و�ر  �شكان  جت��اه  �ل�شابق, 
جتفيف  م��ع  ذروت��ه��ا  بلغت  باخل�شو�س 
بناء  مع  متز�من  ب�شكل  �الأهو�ر  م�شتنقعات 
�إىل  �أّدت  و�شورية,  تركيا  يف  �شخمة  �شدود 
�نح�شار تدّفق مياه دجلة و�لفر�ت, وتدهور 
و�حة  كانت  منطقة  يف  ُم�زٍر  ب�شكل  �لو�شع 
منطقة  و�أك��ر  �لكلمة  معنى  بكل  طبيعية 

رطبة يف �ل�رسق �الأو�شط.
االهوار منطقة طوفان نوح )ع(

يقول �لباحث �لتاريخي حامد فريج" نفتخر 
باإن �هو�رنا كانت موطنًا �أزليًا لو�حدة من 
�ل�شومرية  �حل�شارة  وهي  �حل�شار�ت  �أعرق 
�لتاأريخي  �الف��رت����س  يف  فاإنها  وك��ذل��ك 
وقر�ءة لق�شد �مليثولوجيا و�لق�ش�س فاإنها 

�ملكان  كانت 
ح�شل  �ل�����ذي 
ف��ي��ه �ل��ط��وف��ان 
و�ب�������ت�������د�أ م��ن��ه 
رحلته  )ع(  ن���وح 
�الإمي��ان��ي��ة وغ��ريه��ا 
لذ� فاإن �أور هي مدينة 
م��ا ميناء  ي��وم��ا  ك��ان��ت 
لل�شفن  جت��اري��ة  وحمطة 
�شومر  فيها  ك��ان��ت  �ل��ت��ي 
�الأه��و�ر  عر  جتارتها  تنقل 
�ىل  �مل��ائ��ي��ة  وم�شطحاتها 
دملون  مثل  �لبعيدة  �ملناطق 
و�لهند  �ل�شند  وبالد  )�لبحرين( 
هذ�  ك��ان  وك��ذل��ك  و�فغان�شتان, 
حممية  ي�شكالن  ومكوناته  �ملكان 
من  �لدين  �أو  �ملعتقد  تقي  طبيعية 
كما  مي�شه  �لذي  و�ال�شطهاد  �لتع�شف 
�ملكان  وجمالية  �ل��ت��اأم��ل  ف�شحة  �ن 
و�لتعبد  �لتاأمل  بهجة  �لروؤى  لتلك  تعطي 
و�اللتجاء كما يف �لديانة �ملند�ئية وبع�س 
�لعبا�شي  �لع�رس  يف  �ل��ث��وري��ة  �حل��رك��ات 
�إذن  وغ��ريه��ا,  و�ل���زجن  كالقر�مطة  �ل��ث��اين 
و�حلا�شنة  �الأهو�ر  جغر�فية  روح  هو  �ملاء 

هذه  يف  ر�أت  �لتي  للموجود�ت  �حلياتية 
�جلغر�فية �ملكان �ملالئم لدميومة وجودها 
�جلمال  �شحر  هي  �الهو�ر  معه,  و�ال�شتمر�ر 
و�متد�د  �لتاريخ  وعمق  �لطبيعة  وخفايا 
عا�س  من  �ال  ��رس�رها  يعرف  ال  �حل�شار�ت 

على �شفافها ومار�س �حلياة فيها.
�شمفونية �الهو�ر

�لعر�قي  للجنوب  �حل�شاري  �الإرث  يتجلى 
�حل�شار�ت  �أه��م  �أر���ش��ه  على  �شيدت  �ل��ذي 
�لب�رسية مثل �ل�شومرية و�لبابلية و�الكدية. 

�لتي  بالبيئة  �ملتاأثر  �لريفي  �لغناء  يف 
�حت�شنته ب�شهلها وخ�شوبة �أر�شها و�الأنهار 
�لتي �رتوت منه, هذ� ما قاله لنا �شالح ح�شن 
باحث �جتماعي ونا�شط حقوقي يف منظمة 
معرجا  �لثقافية,  �الن�شانية  �ل��ع��رب  �شط 
�لريفي ياتيك من كل �شوب  �لغناء  "�شوت 
�لهادئة  �ملياه  �م��و�ج  �ليك  تنقله  ناحية  و 
ل�شبعة  بك  تعود  �شومرية  �شمفونية  وكاأنه 
�الف عام من �لع�شور �لغابرة فكلمات جو�د 
و�دي و�شوته �ل�شادي �أ�شد�ء ترن ذكرياتها 
بري�شة  ر�شمت  موناليزيه  لوحة  وكاأنها 
وخلود  �رسمدية  لنا  لت�شٌطر  عبقري  فنان 
�الهو�ر �البدي �لذي يحكي لنا ��شطورة عمق 
)م�شحويف  �ل�شومرية,  �حل�شارة  وع��ر�ق��ة 
�شور"حية  �إنها  بيدي(.  و�لفالة  �لهور  طر 
�لبيئة  لتلك  �لقدمية  �حل�شارة  من  و�شو�هد 
�حل�شاري  �لتاريخ  عمق  بني  جمعت  �لتي 
ل�شكان  �لثوري  �لن�شايل  و�لتاريخ  للعر�ق 
�شومرية  نقل  و��شطة  فامل�شحوف  �اله��و�ر 
و�لفالة  �شومرية  بيئة  )�لبطحة(  و�اله��و�ر 
وي�شيف"  ق��دمي��ة,  �شومرية  �شيد  و�شيلة 
�الإرث �ملو�شيقي للمنطقة, يتجلى باكت�شاف 
يف  كالقيثارة  �ملو�شيقية,  �الآالت  �أوىل 
�حل�شارة �ل�شومرية )�أكرث من 7 �آالف �شنة( 
عرفها  وترية  مو�شيقية  �آلة  �قدم  تعد  و�لتي 
�الأكدية,  �حل�شارة  يف  �لعود  و�آلة  �الإن�شان, 
عرفها  ذر�ع  ذ�ت  مو�شيقية  �آل��ة  �أول  وهي 
�ن�شياب  يوفر  �ذ   , �شنة(   4500( �الإن�شان 
�الأهو�ر,  �لبطيء ب�شال�شة على مياه  �لقارب 
بو�شفه �لو�شيلة �الأهم للتنقل هناك, �إيقاعًا 
عن  يختلف  �ملو�شيقى  يف  �ن�شيابيًا  بطيئًا 
�آخر يف  �إيقاع  �ل�شاخب و�أي  �إيقاع �ملدينة 
�أي ريف �آخر, �شو�ء كان جبليًا �أو �شحر�ويًا.

�مل�شحوف و�لبلم
�ل�شيخ  ياأخذنا  �جلميل  �لزمن  ذكريات  عن 
خيالية  رحلة  يف  �ملحمد�وي"  حممد  �أب��و 
بني �هو�ر مي�شان ي�شرتجع �يام �شباه وهو 
�لنا�س  خل�شة  لي�شت�رسق  م�شحوفه  يعتلي 
بغية �ن يحظى بنظرة عطف وحب من رفيقة 
"�م حممد" و�لتي  دربه وحبه �لقدمي �جلديد 
�لعيون  و�قرحت  �ملو�ويل  غنيت  يقول  كما 
لع�شقها وبح�شب كالم �بي حممد فاإن ع�شقه 

يقارب ع�شق زليخة ليو�شف.
هي  �الأوىل,  �ل��ه��ور  ���ش��م��ة  و�مل�����ش��ح��وف, 
تفرد  خ�شبية  ق���و�رب  "م�شاحيف"  مفرد 
�لقدم,  منذ  �شناعتها  يف  �الأه���و�ر  �شكان 
يف  ب�شهولة  �لتحرك  على  بقدرتها  متتاز 
�مل�شتنقعات ذ�ت �ملياه �ل�شحلة الأنها خفيفة 
�لوزن م�شممة بطريقة جتعلها �أكرث �ن�شيابية 
�مل�شحوف يف  �الأخرى, ويدخل  �لقو�رب  من 

فهو  �اله��و�ر,  �شكان  حياة  مفا�شل  جميع 
مكان  من  و�لنقل  و�ال�شماك  �لطيور  ل�شيد 
خ�شبي  بعمود  �مل�شحوف  ويقرتن  �آخر",  �إىل 
لكن  �مل��ردي,  يدعى  ودفعه  لتحريكه  طويل 
جمهزة  �أ�شبحت  �ليوم  �مل�شاحيف  غالبية 
مبحركات حديثة تعمل بالوقود, ومع ذلك مل 

ترت�جع �حلاجة �إىل �ملردي.
�بتكار  ف�شل  �أن  على  �مل��وؤرخ��ون  ويتفق 
�مل�شاحيف يعود �إىل �ل�شومريني قبل �أكرث من 
�مل�شحوف  �إىل  باالإ�شافة  �شنة,  �آالف  خم�شة 
نوع  من  ق��و�رب  �الأه��و�ر  مناطق  يف  توجد 
�آخر منها ما يعرف ب�"�لبلم" و"�لكعدة", لكن 
ورعاة  �ملهاجرة  و�لطيور  �الأ�شماك  �شيادي 
بامل�شاحيف,  تعلقًا  �الأك��رث  هم  �جلو�مي�س 
�لذي يتمتعون به وهم  بحكم طبيعة عملهم 
ين�شدون �ملو�ويل على �أنغام �لناي �مل�شنوع 

من �لق�شب.
االهوار وامل�ست�سرقون

�ل��رح��ال��ة و�مل��وؤرخ��ني  ع��امل �اله���و�ر �شحر 
ثي�شجر  ولفريد  �ل�شري  ومنهم  و�لباحثني, 
كتابا  و�أل��ف  �شنو�ت  �شبع  فيه  �أق��ام  �ل��ذي 
كما  �لعر�ق",  �أهو�ر  عرب  �إىل  "رحلة  �شّماه 
وكتب  ماك�شويل  كالفن  �مل�شت�رسق  ز�ره 
موؤلفا �شهري� حوله, و�أطلق على �ملنطقة ��شم 

"مملكة �لق�شب".
بنحو  ل��اله��و�ر  �الأ�شلية  �مل�شاحة  وت��ق��در 
�لبحري�ت  من  تتكون  وكانت  كم2   7700
�شكنها  �شغرية  جزر  تتخللها  �لتي  �لكبرية 
�ملحا�شيل  مبختلف  وزرع���وه���ا  �ل��ن��ا���س 
دجلة  نهر  ب��ني  تقع  معظمها  و�الأ���ش��ج��ار, 
م���دن هي  ث���الث  �ط����ر�ف  و�ل���ف���ر�ت �شمن 
وتعتمد  و�ل��ن��ا���رسي��ة  و�ل��ب�����رسة  �ل��ع��م��ارة 
�الم��ط��ار  كميات  على  تغذيتها  م�����ش��ادر 
�لرئي�شية  منابعها  يف  �ل�شاقطة  و�لثلوج 
وتبلغ  �حلويزة  هور  فهو  �اله��و�ر  �كر  �ما 
م�شاحته 2863 كيلو مرت� مربعا, ويليه هور 
�حلمار �لذي تبلغ م�شاحته 2441 كيلو مرت� 
�الهو�ر  �غلب م�شاحات  تعر�شت  وقد  مربعا 
�لت�شعينيات �ىل عملية جتفيف ما  يف بد�ية 
�دى �ىل �نح�شار �ملياه من �غلب �مل�شاحات 
�شغرية,  بركا  �شكلت  قليلة  �ماكن  وبقيت 
�ر��س  �ىل  �لكبري  �ملائي  �مل�شتنقع  وحتول 
وب��د�أت  �جز�ئها  بع�س  �مللح  وغطى  جافة 
�الر���س  م��ن  وغريبة  ج��دي��دة  �ن���و�ع  تظهر 
�ملنطقة.  تعرفها  تكن  مل  �لتي  و�الح��ي��اء 
�ىل  �ملائية  �مل��و�رد  وز�رة  دعا  �ل��ذي  �الم��ر 
لت�شكيل   2008 عام  نهاية  قانون  ت�رسيع 
ت�شكيل  وهو  �لعر�قية  �الأه��و�ر  �نعا�س  مركز 
ت�شكيالت  كبقية  ح�شابية  وحدة  ذو  م�شتقل 
�لوز�رة �الأخرى و�لهدف من هذ� �ملركز جاء 
لبلورة دور �لوز�رة يف كيفية �إنعا�س �الأهو�ر 
�لثالث  �ملحافظات  يف  �الإقليم  هذ�  و�إعطاء 
و�حد�  و�لعمارة  و�لنا�رسية  �لب�رسة  وهي 
�لر�فدين  و�دي  حو�س  م�شتلزمات  �أهم  من 
�الهو�ر  �نعا�س  ملركز  �لعام  �ملدير  وبح�شب 
�لعر�قية عبد �لكاظم لهمود يا�رس" �أن �ملركز 
من   38.5% ن�شبته  ما  �نعا�س  من  متكن 
يف  �الغمار  ن�شبة  وو�شلت  �لعر�قية  �الهو�ر 
من   50% نحو  �ىل  و�حلمار  �حلويزة  �هو�ر 

�مل�شاحة �ملقررة �عادة �غمارها".

ال يز�ل �شدى فوز �ملر�شح �جلمهوري دونالد تر�مب 
�الأح��ادي��ث  بني  يتناقل  �لرئا�شية  �النتخابات  يف 
�ملتحدة  �ل��والي��ات  د�خ���ل  يف  و�ل��ع��ام��ة  �خل��ا���ش��ة 
وخارجها, وال يز�ل �ل�شوؤ�ل �الأبرز يدور حول �الأ�شباب 
�أن  بعد  �لفوز  �ىل  للجدل  �ملثري  �لرجل  ق��ادت  �لتي 
مناف�شته  تقدم  �إىل  ت�شري  �ال�شتطالعات  كل  كانت 
�لدميقر�طية هيالري كلينتون, فما �لذي ح�شل؟ ومن 

�لذي �شوت لرت�مب؟
من خالل مر�جعة نتائج �النتخابات ميكن مالحظة 
�ن والية بن�شلفانيا )وهي موطن �ل�شناعة �الأمريكية( 
�ل�شناعيني  �ن  يعني  وه��ذ�  تر�مب  ل�شالح  �شوتت 
"�الآباء"  �لناخبني  باأ�شو�ت  فاز  �أنه  كما  به,  �قتنعو� 
)�الأعمار من 45 - 65( مبا فيهم �لن�شاء على �لرغم 
من ف�شيحته حول ر�أيه فيهن, يف حني �شوت �ل�شباب 
ل�شالح كلينتون حيث يبحث �الآباء عن م�شتقبل �أف�شل 
�لدميقر�طية,  لقيم  �ل�شباب  �جنذب  بينما  الأبنائهم, 

فيهم  )مب��ا  له  �لعمال  غالبية  �شوت  جانبهم  من 
�لالتينيون( وذلك بحثا عن فر�س عمل.

من خالل �لنتائج �ملذكورة �آنفًا وما د�ر من حتليالت 
�لتي  �القت�شادية  �لوعود  �ن  يت�شح  �ملو�شوع  حول 

بال�شباق  فوزه  دور مهم يف  لها  تر�مب كان  طرحها 
من  ع��دد�  برناجمه  ت�شمن  �إذ  �الأبي�س,  �لبيت  �إىل 
�الأم���و�ل  روؤو����س  �إع���ادة  قبيل  م��ن  �ملهمة  �ل��وع��ود 
�الأمريكية �ملهاجرة �لتي خرجت بحثا عن �لتكاليف 

�الأزمة  بعد  �شيما  ال  �ل�شني,  يف  وحتديد�  �ملنخف�شة 
�القت�شاد  �أ���ش��اب  �ل��ذي  و�ل��رك��ود  �لعاملية  �ملالية 

�الأمريكي.
�أرب��اح  على  �ل�رس�ئب  بتخفي�س  تر�مب  وع��د  كما 
�ل�رسكات �الأمريكية يف �إطار حت�شني �لقدرة �لتناف�شية 
مع �ملنتج �الأجنبي, ف�شال عن �إعادة �لنظر مبو�شوع 
حماية �لبيئة �لتي يعتقد �أنها قيدت �الإنتاج �ملحلي, 
ويف �ل�شياق ذ�ته دعا �إىل وقف �لهجرة غري �ل�رسعية 
م�شكلة  زيادة  �أ�شهمت يف  �لتي  �ملك�شيك  �شيما من  ال 

�لبطالة �لتي ��شت�رست يف �لبالد.
رف�شه  على  ومناظر�ته  حملته  يف  تر�مب  ركز  كذلك 
�تفاقيات �لتجارة ومن �أبرزها �تفاقية �لتجارة �حلرة 
بني  و�ملوقعة  )�لنافتا(  �الأمريكية  �لقارة  ل�شمال 
يف  �أنها  يرى  �إذ  و�ملك�شيك,  وكند�  �ملتحدة  �لواليات 

غري �شالح �لواليات �ملتحدة.
�لبع�س يرى �ن هذه �لدعو�ت ال تعدو �أن تكون �شوى 
فاإن  ذلك  ومع  �لناخبني  م�شاعر  لدغدغة  �شعار�ت 

�لنتيجة �أثبتت �أهمية �لدغدغة �القت�شادية.
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عالم الصيدليات .. تجارة رائجة ارباحها تفوق الخيال
عامل �ل�شيدليات, بات �ليوم مبو��شفاته �لغريبة 
�أخذت  �ل��دو�ء  �أ�شعار  حيث  �ملعقدة,  �لعو�مل  من 
هذه  يف  �الختالف  مع  �الرت��ف��اع,  يف  تت�شارع 
�أنو�ع  ذلك  يتبع  و�أخرى,  �شيدلية  بني  �ال�شعار 
جتد  �أن  غريبا  فلي�س  للعجب,  تدفع  �الأدوية  من 
ب�شعر معني, لتجد  نوعا من �مل�شاد�ت �حليوية 
�ن �شعره ت�شاعف عدة مر�ت وال تعرف �ل�شبب, 
فالدو�ء هو نف�شه و�ل�رسكة هي نف�شها, وعندما 
ت�شاأل �شاحب �المر, �ما ال يجيبك ب�شيء, �أو �نه 
يقول لك توجد عدة �رسكات تقوم بت�شنيع �لدو�ء 

نف�شه, وهناك �أف�شلية بني �ل�رسكات.
�أجود  من  �إنها  "ُيقال  �ل�شوي�رسية  فال�رسكات 
�ل�رسكات  تليها  ل��ل��دو�ء,  �مل�شّنعة  �ل�رسكات 
�النكليزية وغريها من �ل�رسكات �الوروبية, �أما 

حيث  من  �لقائمة  �أ�شفل  يف  تقع  �لتي  �ل�رسكات 
و�مل�رسية  �ل�شينية  �ل�رسكات  فهي  �جل���ودة, 
�الأحيان  من  كثري  يف  ولكن  �أي�شًا,  و�ل�شورية 
ي��ك��ون �مل��ري�����س جم��ب��ور�ً ع��ل��ى ����رس�ء �ل���دو�ء 
�لدو�ء  ي�شفيه, الأن  �أنه قد ال  �لرخي�س مع علمه 
مزّيف,  غري  كونه  ب�شبب  مفعوله  له  �النكليزي 
بني  وما  )�أ�شلي(,  �الأدوية  باعة  ي�شميه  كما  �أو 
�لعالج �ملزيف �و )�لتقليد( و )�الأ�شلي( قد يفقد 
�و يبقى عاجز�ً عن �حلركة يف  �الن�شان حياته, 

�أف�شل �حلاالت.
باأ�شعار  تتعلق  �أخ���رى  مهمة  ق�شية  ه��ن��اك 
�الأدوية, فاال�شعار ال يحكمها ت�رسيع �و قانون, 
حيث  �لقر�ر,  �شاحب  هو  هنا  �ل�شيديل  فيكون 
يده  ويف  �ل�شيدلية  �ىل  ويدخل  �ملري�س,  ياأتي 
�الأدوي��ة,  �أن��و�ع  فيها  مكتوب  �لطبيب(  )و�شفة 
من  �ل�شيديل  �ىل  �لورقة  بت�شليم  �ملري�س  يقوم 

�لعالج ومن  �ل�شيديل بقر�ءة  دون كالم, فيقوم 
عرث  و�ذ�  �ل�شيدلية,  رفوف  يف  عنه  �لبحث  ثم 
�و يكون  عليه يفرح �ملري�س و�ذ� مل يعرث عليه 
ويتاأمل,  �ملري�س  يحزن  �الأدوي��ة  الأح��د  ناق�شًا 
بعد ذلك يبد�أ �ل�شيديل ي�شع �لدو�ء يف كي�س من 
�لنايلون ويح�شب �شعر كل دو�ء ثم يجمع �ملبلغ 
�ألف   )30( �أو  دينار,  �ألف   )50( للمر�س  ويقول 
و�حيانا )90( �ألف �أو �أكرث, نحن هنا ال نتحدث 
و�اليكو  �ل��دم  وفح�س  �ملختر�ت  �أ�شعار  عن 
�لقلب,  وتخطيط  و�ل�شونار  و�لرنني  و�ملفر��س 
فاأ�شعار هذه �الجر�ء�ت ت�شل �ىل مئات �الآالف, 
بالنقود  متخمة  حمفظة  �ىل  �ملري�س  ويحتاج 

حتى يفيها حقها!.
على  يعرت�س  ال  �ملري�س  �أن  ذلك  حول  �لغريب 
, �إمنا يقدم له �الأمو�ل عن �الدوية  �ل�شيديل �أبد�ً 
ب�شبب  بالغنب  ي�شعر  �نه  و�لتقدير, مع  �ل�شكر  مع 

�لرقابة,  �ىل  خ�شوعها  وع��دم  �ال�شعار  �رتفاع 
يف  �لعاملني  �الأفر�د  �شمري  �ىل  مرتوكة  هي  بل 
�أما  و�شمريه,  هو  �ل�شيديل  ويبقى  �ل�شيدليات, 
ف�شاد �ل�شمري فاإن من يتحمله هنا هو �ملري�س 

وال �أحد �شو�ه.
الدواء بني االأ�سلي والتقليد

�رتفاع  ظاهرة  و�أق�شد  �لظاهرة,  هذه  تتبعنا 
�خ��رى,  �ىل  �شيدلية  من  و�ختالفها  �ال�شعار, 
ب�شعر  �ل�شيدلية  هذه  يف  �ل��دو�ء  جتد  �أن  فيمكن 
�آخر  ب�شعر  جتاورها  �لتي  �ل�شيدلية  ويف  معني, 
�أقل �أو �كرث مع �ن �لدو�ء نف�شه و�ل�رسكة �مل�شنعة 
نف�شها, �أما ملاذ� �الختالف يف �ل�شعر فذلك علمه 

عند �هلل؟؟
�لو�حد  �ل��دو�ء  ��شعار  يف  للتفاوت  بالن�شبة  �ما 
فقد �جاب ذو �لفقار �ملو�شوي وهو معاون طبي 
ويعمل يف �حدى �ل�شيدليات, قائال" �إن �لتفاوت 

�ل�رسكة  نوع  �ىل  يرجع  �لو�حد  �لعالج  �شعر  يف 
�ل�شوي�رسية  فال�رسكات  لعالج  لهذ�  �مل�شنعة 
�حياناآ  ي�شل  وقد  و�أغالها  �النو�ع  �ف�شل  تكون 
نوع  ح�شب  �كرث  �أو  دوالر�   90 �ىل  �لعالج  �شعر 
�ل�رسكات  بعدها  من  تاأتي  ثم  �ملطلوب,  �لعالج 
النكليزية �ي�شا, حيث �أن ��شعارها مرتفعه نوعا 
�مل�رسية  مثل  �لرخي�شة  �ل�رسكات  تاأتي  ثم  ما, 
و�ل�شينية و�لهندية حيث تكون ��شعارها رخي�شة 
جد� ت�شل �ىل 1000 دينار و 500 دينار �ي�شا.

اأ�سعار خا�سعة للمزاج
�شنة(   44 حكومي  )موظف  ك��ر�ر  �ب��و  �ملو�طن 
�الهلية  �ل�شيدليات  يف  �الدوية  ��شعار  قال" �ن 
�لظروف  هذه  مثل  يف  وخ�شو�شًا  ج��د�ً  باهظة 
�ل�شعبة �لتي مير بها �لبلد, فاإن �ملو�طن �شاحب 
من  يحتاجه  ما  �رس�ء  ي�شتطيع  ال  �لقليل  �لدخل 
من  يكفيه  ما  �متالكه  عدم  ب�شبب  وذلك  �ل��دو�ء 

�ملال لت�شديد �شعره, وخ�شو�شا �ن بع�س �الطباء 
يحددون يف �لو�شفة ��شم �ل�رسكة �مل�شنعة وهذه 
ذلك  الأن  �لنا�س,  �غلب  يعانيها  كبرية  م�شكلة 
�شوف يجرهم على ت�شديد �شعر �لدو�ء حتى و�ن 
كانو� ال ميلكون �ملال �لكايف �أي �أنهم ي�شطرون 
ويجرون على توفري �ملال باأية طريقة كالدْين 
�لذي  �جلديد  �ل��ق��ر�ر  �ىل  باال�شافة  ه��ذ�  مثال, 
�ل�رس�ئب  جمع  �ىل  باللجوء  �حلكومة  �تخذته 
�ل�شحية  �ملر�كز  يف  و�ملر�جعني  �ملر�شى  من 
�ملبالغ  ��شتيفاء  وم�شاعفة  و�مل�شت�شفيات, 
�خلا�شة بقطع �لتذ�كر عدة مر�ت, و��شتيفاء مبلغ 
�ما  �ملر�شى,  زي��ارة  عن  دينار(   5000( �آخ��ر 
�لق�شم  يف  �جلر�حية  �لعمليات  ��شعار  بخ�شو�س 
�خلا�س, فهذ� يعني حت�شري مبلغ كبري للمعاجلة, 
وهو ما يعجز عن توفريه �غلب �لنا�س, �المر �لذي 
�دى �ىل تعقيد �مل�شكلة و�شد �البو�ب �مام �لفقر�ء.
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ملخص

كمية

قيــــمة

اســــعار

المؤشر العام

التغير

نسبة التغير

القيمة المتداولة

األسهم المتداولة

عدد الصفـقات

الشركات المتداولة

أسهم ارتفعت

أسهم انخفضت

األسهم الثابتة

641.13
0.53
0.08%

2,999,833,908
4,336,767,084

565
36
11
11
14

0.70
2,147,483,647.00

0.53
480,411,515.00

0.47
228,730,000.00

0.35
211,217,432.00

0.36
61,500,000.00

)BTRI( عراق

)BMFI( موصل

)BGUC( خليج

)BBAY( بلبنك

)IHLI( هالل

0.70
2,100,000,000.00

0.53
255,318,096.00

0.47
105,665,600.00

2.55
82,369,544.00

0.34
71,391,912.00

)BTRI( عراق

)BMFI( موصل

)BGUC( خليج

)IBSD( بيبسي

)BBAY( بلبنك
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دينار عراقي
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