
اأزمة ال�صكن وج�صع امل�ؤجر مفردتان ذاع �صيتهما 
العراق  يف  املتداخلة  واالزمات  التدعيات  ظل  يف 
اأالزمات وال�صيما  العراقي ي�اجه هذه  ، فامل�اطن 
ادت  جزئية  بحل�ل  املا�صية  �صنة  الع�رشين  يف 
وجتذيرها  اأالزمة  تعميق  اإىل  املطاف  نهاية  يف 
ت��صمت   2003 عام  ني�صان  من  التا�صع  وبعد 
امل�صكلة  لهذه  حل�ل  ثمة  بان  الع�ائل  من  الكثري 
قد تاأتي مع انتهاء فرتة الهدر يف امل�ارد املالية 
للعراق بعد احلروب املتالحقة والر�صاوي الدولية، 
ال�صيا�صات  بف�صل  تعقيدا  ازدادت  االأم�ر  ان  اال 
العراقي  امل�اطن  يت�صائل  اخلاطئة.  االقت�صادية 
اأع�ام  خالل  املتالحقة  ال�صلطات  قدمته  عما 
اأملا�صيه من اإجنازات يف حقل االإ�صكان مما يخيب 
الظن عند امل�اطن عندما يجد جعبة االإعمار فارغة 
الفردية  االإجنازات  بع�ض  با�صتثناء  اأي م��رش  من 
وا�صعة  �رشيحة  على  تلقائيا  ين�صحب  مما  وهذا   ،
قان�نيا  عليهم   يطلق  الذين  ال�صعب  هذا  ابناء  من 
ويح�صل�ا  احلظ  ي�صعفهم  مل  ممن  بامل�صتاأجرين، 
على ب�صعة امتار يف هذا ال�طن املرتامي االطراف 

لي�صيدوا عليها بيتا �صغريا، اأجل انها م�صكلة االالف 
�صهر  راأ�ض  كل  ت�اجه   التي  العراقية  الع�ائل  من 
ا�صمه امل�ؤجر. وقد كانت حمطتنا االوىل مع  �صبح 
حيث  ور�صة،  �صاحب  وه�  عزيز(  امل�اطن)ها�صم 
لقد  قائال:  معاناته  ي�رشح  وه�  باحلديث  اأ�صتطرد 
بداأت تلك املعاناة يف منت�صف الثمانينات عندما 
الدار  بيع  اىل  بنا  اآلت  �صعبة  لظروف  ا�صطررنا 
التي ن�صكن فيها وا�صتئجرنا دار يف منطقة اخرى، 
تذكر  تكاد  وال  طفيفة  املعاناة  كانت  البداية  يف 
االو�صاع   ا�صتقرار  ب�صبب  مت�فرا  العمل  كان  حيث 
حدود  على  املعارك  رغم  انذاك  االمن  وا�صتتباب 
اىل  اأ�صف  ايران،  مع  احلرب  ابان  ال�رشقية  ال�طن 
ذلك ا�صتقرار التيار الكهربائي ب�ص�رة تكاد تك�ن 
منتظمة يف ذلك ال�قت، امل�صكلة بداأت تكرب وترتك 
لعائلتي  الي�مية  احلياة  جمريات  على  اثارها 
1991 وما تالها من ارتفاع جن�ين   اأحداث   بعد 
احلرة،  لالعمال  كامل  �صبه  وت�قف  اال�صعار  يف 
واالنقطاعات امل�صتمرة يف التيار الكهربائي الذي 
الك�صب  ا�صحاب  نحن  عملنا  على  كبري  ب�صكل  اثر 

اأي  امل�ؤجر  عليه  جبل  الذي  اجل�صع  كذلك  الي�مي، 
من  العديد  امتالكه  من  فبالرغم  الدار  �صاحب 
العقارات وهذا لي�ض من باب احل�صد والعياذ باهلل، 
مبلغ  بزيادة  واخرى  يطالبنا بني فرتة  لكنه كان 
يف  لكننا  االمر  بداية  يف  نعار�ض  كنا  االيجار، 
ال�اقع وهكذا دواليك اىل ان  النهاية نر�صخ لالمر 
من  تالها  وما   2003 ني�صان  يف  حدث  ما  حدث 
احداث ومعطيات.  يف ال�صابق كانت ال�ر�صة ت�ؤمن 
ا�صتطيع من  ماليا  وكذلك م�ردا  االيجار  مبلغ  يل 
امل�ؤجر  ان  ت�ص�ر  عائلتي،  احتياجات  �صد  خالله 
هذه املرة طالبني بزيادة االيجار اىل)250( الف 
ا�صتقر  اذا  ت�فريه  بامكاين  املبلغ  هذا  ان  دينار، 
التيار الكهربائي ولكن ماذا افعل والكهرباء تاتي 
مثل حلم يف ليلة �صيف فحتى القطع املربمج لها 
بت�صميته  الكهرباء  ام�ر  على  للقائمني  يحل�  كما 
يعط�ننا  ما  فكثريا  ومزاجي،  ع�ص�ائي  قطع  ه� 
من  اكرث  منها  ويقطع�ن  �صاعتني  مدة  الكهرباء 
داخل  عمل  من  اجنازه  ا�صتطيع  فماذا  �صاعة، 

ال�ر�صة يف اقل من �صاعة.
ببيع  فكرت  لقد  املذك�ر  امل�اطن  وي�صيف   
منذ  بها  وعملت  ابي  عن  ورثتها  التي  ور�صتي 
ومكائن  وعدد  م�اد  من  فيها  مبا  اظافري  نع�مة 
الأ�صرتي �صيارة اجرة والعمل بها الأوفر ما ا�صدد به 
االيجار، ولكن حتى هذا  العائلية وبدل  التزاماتي 
اأزمة البنزين،  احلل  ا�صتبعدته بعد ان راأيت تفاقم 
لعلني  باأ�صدا�ض  اخما�صا  اأ�رشب  االن  تراين  وكما 
من  عائلتي  وينقذ  فيه  اأنا  يخرجني مما  اأجد حال 
الت�رشد، ويف ختام حديثه ا�ص�رشت يف نف�صي حمدا 
هلل الأين ا�صكن يف مئة مرت فقط انا وعائلتي املك�نة 
)اب�ميثم( �صاحب مكتب  افراد.  احلاج  من ع�رشة 
عن  احلديث  �صاركنا  الغدير،  حي  يف  عقار  داللية 
خلت  �صن�ات  يف  قائال:   امل�صتع�صية  االزمة  تلك 
ما،  ن�عا  االيجار متهاودة ومعق�لة  بدالت  كانت 
حيث كان بامكان امل�اطن ايجار م�صتمل او �صقة 
�صغرية وذلك لتدين بدل ايجاراتها، اما ما تالحظه 
الي�م من ا�صعار خيالية ي�صعها ا�صحاب العقارات  
تلهب كل من ياأتي الينا لتاأجري �صقة او م�صتمل او 
وي�صيف  بجلده.  والنفاذ  الهروب  اىل  وتدفعه  بيت 
يف  للبيع  عديدة  اأرا�صي  قطع  هناك  ان  ميثم،  اب� 
اأماكن عدة لكن االقبال عليها ا�صبح �صعيفا ب�صبب 
االإن�صائية،  امل�اد  اأ�صعار  يف  الفاح�ض  االرتفاع 
وكذلك عدم ت�فر اخلدمات يف تلك املناطق، اأ�صف 
اىل ذلك تاأثريات اأزمة ال�ق�د واملحروقات وغياب 
اأن ال  اال�صتقرار االمني.  ويف �ص�ء هذا كله علينا 
م�صتغلني  العقارات  ا�صحاب  بع�ض  ج�صع  نن�صى 
باأخرى  او  بطريقة  يحاول  الذي  امل�اطن  حاجة 
ت�فري �صكن الئق ياأويه وعائلته، فنجد اأحد ه�ؤالء 
الف  خم�صمائة   )500( مبلغ  يطلب  امل�ؤجرين 
دينار بدال الأيجار م�صتمل �صغري ال ي�صم اأكرث من 
غرفتني مع ملحقاتها ويعترب �صعره هذا غري قابال 
�صنة  اأيجار  يطلب  انه  بل  امل�صاومة،  او  للنقا�ض 
الذين  بع�ض  ان  اق�ل  لالأمانة  ولكن  كاملة مقدما 
اثروا على ح�صاب ال��صع اجلديد ونال�ا حظا  من 

ح�ا�صم ال�صحت احلرام جندهم يدفع�ن حتى بدون 
يف  دارا  اأحدهم  اأ�صرتى  فرتة  قبل  فمثال  م�صاومة، 
عداً  دينار  ملي�ن   60 مببلغ  احل�صني  حي  منطقة 
عر�صه  قد  كان  الدار  �صاحب  ان  العلم  مع  ونقداً، 
للبيع عندي يف املكتب ب�صعر ال يتجاوز 45 ملي�ن 
ا�صحاب  �صجعت  التي  النماذج هي  تلك  ان  دينار، 
العقارات وحفزتهم على ا�صتغالل حاجة امل�اطن.              
حيث  حك�مي،  م�ظف  هادي(،  )ح�صن  ي�صاركنا 
التي  امل�صاكل  من  ال�صكن  اأزمة  اعتبار  ميكن  قال: 
يعاين منها اأغلب العراقيني تقريبا وان تلك االأزمة 
جندها  وامنا  حمدد،  مكان  يف  حم�ص�رة  لي�صت 
العراق  حمافظات  خمتلف  يف  نف�صه  البعد  تاأخذ 
والتي  الق�رشي  التهجري  ظاهرة  ظل  يف  خ�ص��صا 
تطال املناطق ال�صاخنة، وما اأفرزته االأحداث الي�م 
ينم عن �ص�ء التخطيط  وعدم جدوى ال�صيا�صة التي 
تتبعها وزارة اال�صكان والتي مل ن�صمع منها �ص�ى 
ي�صري  جلزء   كان  ل�  والتي   الرنانه  الت�رشيحات 
منها بع�ض امل�صداقية حللت تلك االأزمة من بكرة 
العق�د  باأبرام   ن�صمع  ما  كثريا  الأنه  ذلك  اأبيها، 

الأن�صاء  املليارات  بل  ال  املاليني،  وتخ�صي�ض 
لت�زيعها  االأرا�صي  وفرز  ال�صكنية  املجمعات 
ميلك  ال  والذي  املبتلى  ال�صعب  هذا  �رشائح  على 
ال�طن،  هذا  تراب  ف�ق  واحدا  �صربا  اأكرثم�اطنيه 
بني  من  اأن  جند  الأننا   ذلك  عك�ض  يق�ل  فال�اقع 
العراقيني  من يت��صد االر�ض مع اأطفاله متخذا من 
بقايا  يف  ا�صت�طن  من  او  له  �صقفا  النخيل  جذوع 
او  الع�صكرية  العمليات  بفعل  املهدمة  اخلرائب 
مباين الدولة كمع�صكرات اجلي�ض  وبع�ض املن�صاأت 
الع�صكرية واملدنية، وما تبقى منهم ذهب ليتجاوز 
على ارا�صي الدولة ليمنحنا ظاهرة جديدة �صميت 
تهان  ان  امل�ص�ؤول�ن  يقبل  فهل  التجاوز،  بظاهرة 
وزارة  ت�رشيحات  وهل  هكذا؟  العراقي  كرامة 
اال�صكان بدءا من ال�زير وانتهاءا بامل�ص�ؤولني على 
اختالف  احزابهم  وت�جهاتهم هي جمرد بال�نات 
الداخلي.   لالإ�صتهالك   اعالمية  فقاعات  او  تخدير 
بعد   : قالت   ، مردان(  حممد  )�صهاد  امل�اطنة  اما 
ا�صت�صهاد زوجي ا�صطررت اىل بيع الدار التي ا�صكن 
فيها واأ�صتئجار م�صتمل �صغري يف منطقة حماذية 

ال�صهيد الأك�ن بالقرب منهم  والوفر  الأهل زوجي 
عائلتي  معي�صة  متطلبات  به  الأ�صد  املال  بع�ض 
والأواجه  ال�حيد  معيلها  فقدان  بعد  ال�صغرية 
الظروف االقت�صادية ال�صعبة التي عانى وال يزال 

يعاين منها ابناء هذا البلد.
 لقد دفعتني هذه الظروف اىل الع�دة اىل وظيفتي 
اأ�صتقلت منها �صابقا وابقاء اطفايل عند بيت  التي 
ت�فري  �صبيل  يف  وذلك  منا  القريبني  زوجي  اأهل 
مبلغ ايجار ال�صكن )75000( الف دينار، وبالرغم 
ببدالت  مقارنة  �صئيالأ   يعترب  املبلغ  هذا  ان  من 
هذه  االآالف  مئات  تتجاوز  التي  احلالية  االأيجار 
الف   )250( البالغ  راتبي  من  يتبقى  وما  االأيام 
املعي�صة.   نفقات  ل�صد  به  االقت�صاد   احاول  دينار 
�صاحب  ال�صيد  بطيبة  اال�صادة  من  هنا  يل  بد  وال 
كثريا  �صاعدنا  والذي  فيه  ن�صكن  الذي  امل�صتمل 
ورف�ض زيادة االيجار، ال بل انه خف�صه من)100( 
اأنا�ض  وج�د  على  اهلل  ونحمد  لظروفنا،  مراعاة 
طيبني يحاول�ن التخفيف عن كاهل امل�اطنني يف 

هذا الظرف ال�صعب.

�صيم��ا وق��د اأف��رزت تلك التج��ارة معطي��ات كثرية 
كتجار )ال�صنط��ة( او باعة االر�صفة وهم يعر�ص�ن 
العدي��د من االدوي��ة كاأدوية القلب وع��الج ال�صمنة 
والتبيي���ض،  التجمي��ل  م�صاحي��ق  اىل  باال�صاف��ة 
ناهي��ك عن  تلك اال�صع��ار املرتفعة واخليالية التي 

يفر�ص�نها.
حيث مل يعد الدواء  ك�صابق عهده مبتناول امل�اطن 
العراق��ي الب�صي��ط، وه� ال��ذي كان يعتم��د ب�ص�رة 
مبا�رشة على وزارة ال�صحة باأعتبارها هي املعنية 

باالمر دون �ص�اها.
وم��ن اجل االرتق��اء او النه��ض بال�اق��ع  الدوائي 
حت��دث ال�صي��ديل )�صب��اح احل�صن��اوي( قائ��ال: ان 
اأ�صل امل�صكلة ي��كاد ان يك�ن مفه�م لدى القا�صي 
والداين، وه� بالتاكيد مرتبط بع�امل متعددة فمنها 
عدم اأح��كام الدولة �صيطرتها على مفا�صل العملية 
التجهيزي��ه او اال�صتريادي��ة لالدوي��ةُ، باال�صاف��ة 
اىل وج���د الف��ص��ى االمني��ة  والتي ه��ي بالتايل 
اأف�ص��ت اىل خل��ق حال��ة اأ�صب��ه ما تك���ن باالرباك 
يف اأن�صيابي��ة عم��ل امل�ؤ�ص�ص��ات ال�صحي��ة، ف�ص��ال 
ع��ن عدم ق��درة احلك�مة على اأاليف��اء بالتزاماتها 
اأجت��اه ال�صيدليات االهلية ناهيك ع��ن امل�ؤ�ص�صات 
ال�صحي��ة التابعة لها، وكل تل��ك املالب�صات ع�امل 
ت��كاد ان تك���ن  ا�صا�صي��ة اأ�صتطاع��ت اأن ت�صاه��م 
ب�ص���رة مبا�رشة يف عرقلة ترتيب ال��صع ال�صحي  
اأو ال��صع الدوائي يف العراق الي�م، اأذن نحن امام 
مع�ق��ات عديدة فلي�ض مبق��دور احلك�مة املركزية 
ويف ظل تلك املنغ�صات ان تتجاوز كل تلك املحن 

لتخلق خطة دوائية متكاملة. 
اأما ال�صيديل) قا�صم ع��الوي( �صاحب �صيدلية يف 
ح��ي الغدير، فله راأي اأخر حي��ث قال: كانت  هناك 
ثم��ة الي��ة للتجهي��ز تت�ص��م ب�صفافية عالي��ة، وهي 
تتمح���ر يف اأط��ار  يتلخ���ض بان ال��دواء املطروح 
يف ال�صيدلي��ات م�صت���رد من قب��ل وزارة ال�صحة، 
وه��ي التي  معني��ة دون �ص�اها عل��ى عملية البيع 
وامل�ؤ�ص�ص��ات  االهلي��ة  لل�صيدلي��ات  والتجهي��ز 
ال�صحية احلك�مية وباأ�صعار مدع�مة،  اال ان جاءت 
اللحظة التي بات ت�فر الدواء عملية �صعبة او �صبه 
م�صتحيل��ة يف امل�صت�صفيات والعي��ادات احلك�مية، 
وه��ذا االم��ر بالتاكيد �صاه��م يف رف��ع اأ�صعاره يف 

ال�صيدلي��ات اخلا�ص��ة، وكذلك احل��ال ينطبق على 
االدوي��ة امل�صنع��ة يف معمل �صام��راء، وه�  يعترب 
امل�ص��در ال�حي��د يف العراق املخت���ض يف �صناعة 
االدوي��ة، ف�ص��ال ع��ن ما ال��ة الي��ه عملي��ة ت�رشيب 
االدوي��ة اىل ال��صطاء ثم اىل املذاخر وال�صيدليات،  
وه��ذا االم��ر بطبيعة احل��ال قد �صاهم ه��� االخرى 
يف اأختفاء ق�ص��م كبري من االدوية من ال�صيدليات، 
وتل��ك الظروف عامل م�صاعد يعم��د اىل رفع اأ�صعار 
االدوية م�صتغلة ال�صحة لدى ال�صيدليات الر�صمية. 

امل�اط��ن )احم��د مندي��ل( يق���ل: م��ن امل�ؤك��د ان 
ال��ص��ع القائم االن اأ�صبه م��ا يك�ن بعملية االبادة 
اجلماعي��ة بالن�صب��ة للمر�ص��ى، واإال م��ا ه� م�صري 
ظ��ل  يف  املح��دود  الدخ��ل  ذو  الب�صي��ط  امل�اط��ن 
الظ��روف املاأ�صاوي��ة ه��ذه، وهن��اك ثم��ة اكرث من 

ازم��ة وم�صكلة لي�صل به االم��ر اىل حد ازمة الدواء، 
تلك االزم��ة التي ي�صدق عليها الق���ل بانها اخطر 
االزمات، النها مت�ض حي��اة امل�اطن مبا�رشة، فه� 
ال ي�صتطي��ع ان يتجاوزه��ا او يتجاهله��ا حت��ت اأي 
ظروف من الظروف، �صيما اولئك الذين يعان�ن من 
امرا�ض مزمنة، ناهيك عن االمرا�ض االخرى، لذى 
يجب على احلك�م��ة املركزي ان تتحمل جزء كبري 
من م�ص�ؤوليتها يف ت�فري احل�صة الدوائية للم�اطن 
وحتت اأي ظرف النها امل�ص�ؤول االول واالخري، وما 
عدى ذل��ك يعترب ل�ن من ال���ان التهرب من حتمل 
ال�اجب��ات امللقاة عل��ى عاتقها، ومن ث��م ا�صتدرك 
قائ��ال، من اي��ن ياتي امل�اط��ن ذو الدخل املحدود 
باملال ليفي ب��كل تلك االلتزامات الي�مية كربميل 
النف��ط ال��ذي و�صل �صع��ره اىل 50 الف دين��ار ، او 

اج�ر النق��ل التي ت�صاعفت ام اج���ر الدواء، �ص�ؤال 
اوجهه اىل كل امل�ص�ؤول��ني لالجابة عليه ب�صفافية 

عالية كما يدع�ن؟.
كم��ا اأك��د لن��ا ع��دد ال ي�صته��ان ب��ه م��ن ا�صحاب 
ال�صيدلي��ات االهلي��ة واملذاخ��ر الطبي��ة ان انت��اج 
معم��ل �صامراء من االدوي��ة كان يغطي ثلث الطلب 
م��ن اال�صته��الك املحل��ي لكن��ه حت���ل اىل �رشك��ة 
تعم��ل بالتم�ي��ل الذات��ي ف��زادت ا�صع��اره مئة يف 
املئة. مع قلة طاقته االنتاجية. اأما ال�صيديل)نزار 
جاهل( فه� االخر قد ذهب بنا اىل حتديد اال�صباب 
احلقيقي��ة من وجهة نظره، والتي  رمبا هي افرزت 
زيادة ا�صعار منتجات معمل �صامراء لالدوية، وه� 
يعزي ال�صبب اىل ع��دم ت�فر امل�اد االولية هذا مما 
ي�صط��ر القائمني على املعمل على �رشاء تلك امل�اد 

با�صع��ار عالية، علما بان تلك امل�اد التي ذكرناها 
كانت ت�رشف اىل املعمل عن طريق وزارة ال�صحة.
وم��ن ثم �صاركنا )ح�صن عب��د ال�احد( وه� �صاحب 
مذخ��ر اأهل��ي ، قائ��ال: بالتاأكي��د ان ا�صعاراالدوية 
ارتف��ت اىل ال�صع��ف عل��ى الرغم م��ن  اأن منا�صئها 
غ��ري معروف��ة او رديئ��ة، م�ص��ريا اىل ان �صعر علبة 
كب�ص���ل االمبي�صيل��ني ي��رتاوح حالي��ا بني 4000 
و5500 دين��ارا عراقيا يف حني انه يباع قبل ذلك 
ب� 2000 دينار عراقي، وعن م�صادر االدوية ي�ؤكد 
ح�صن ب��ان غالبية �صناعته��ا  يف االردن وال�صني 
يف�ص��ل  العراق��ي  املري���ض  وان  والهن��د  وتركي��ا 
�رشاءه��ا لرخ�ض اثمانه��ا  مقارن��ة باالن�اع ذات 

املن�صاأ العايل اجل�دة.
اأم��ا وقفتن��ا التالي��ة كان��ت م��ع امل�اطنة)هيف��اء 
ح�صني( حيث قال��ت: ان اخل�ف على امل�اطن لي�ض 
م��ن االدوية امل�صت�ردة من منا�ص��ىء رديئة وعدم 
خ�ص�عها للفح�ض فق��ط، وامنا اخل�ف كل اخل�ف 
من تل��ك االدوية الت��ي تباع عل��ى االر�صفة والتي 

معظمها فقد مدة �صالحيته.
 باال�صاف��ة اىل ذل��ك ف��ان وزارة ال�صح��ة مل تق��م 
باأي فع��ل جاد لي�ض فقط ملعاجل��ة ظاهرة ارتفاع 
اأ�صعار اأالدوية يف ال�صيدليات، وامنا وقفت م�قف 
املتف��رج اأزاء ه�ؤالء الذي��ن يديرون جنابر لالدوية 
والت��ي انت���رشت ب�ص��كل الف��ت للنظ��ر يف ال�ص��ارع 
العراق��ي والت��ي معظمها  قد فق��د �صالحيته وبات 
اذاه اك��رث م��ن نفعه، فه��ل �صن�صمع عم��ا قريب عن 
اج��راءات �رشيعة و�صارمة ل�زارة ال�صحة ملعاجلة 
ه��ذه الظ�اهر ام انه��ا �صتبقى تتف��رج �صاأنها �صاأن 
الكث��ري من وزارتنا العتيدة الت��ي مل تقدم لنا �صيئا 
على االر�ض يعك�ض ت�جهاتها اجلادة وت�رشيحات 
م�ص�ؤوليها الذين ال ميل�ن من تكرار ال�ع�د ويلق�ن 
ب��كل الالئمة على ال��صع االمني متاما مثلما كان 
النظ��ام ال�صاب��ق يعل��ق اأخط��اءه وعج��زه احيان��ا 
يف معاجل��ة ذات الظ�اه��ر، عل��ى م�صج��ب احل�صار 

االقت�صادي.
ولك��ن ثم��ة معطي��ات متع��ددة تدخ��ل يف �صل��ب 
ه��ذه امل�صكلة وه��ي تتلخ�ض بجمل��ة اأ�صباب منها 
ال�اق��ع االمن��ي ومنه��ا اأن�صيابية اال�صت��رياد ف�صال 
عن الف�ص��اد االداري وا�صباب اخ��رى كثرية، وكلها 
لزام��ا تعد مع�قات مهمة امام تاأمني خطة دوائية 

متكاملة حما ه� احلال يف ال�صابق.

أزمة السكن واستغالل المؤجر وجهان لعملة واحدة
لكونها عائقًا كبيرًا أمام الدول النامية ...

بسطياتها على األرصفة... تجارة الدواء عنوان آخر ينهك المريض
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ال �شك باأن هاج�س 
اال�شت�شراء بات عنوان 

يعانق الواقع العراقي من 
دون هوادة، حتى و�شل 

به االمر اىل ان يعزف 
على اوتار اولئك املر�شى 
ليوجد جتارة جديدة، اال 
وهي جتارة الدواء، وما 

نق�شد به هنا التجارة 
الغري �شرعية، تلك التجارة 

التي اأذعن لها الكثري 
من اأ�شحاب النفو�س 
ال�شعيفة، ليمار�شوا 

من خاللها اأب�شع ال�شبل 
يف حتقيق اأالرباح من 

دون االخذ باالعتبار ما 
اآلت اليه �شحة املواطن 

العراقي يف ظل الظروف 
الع�شيبة احلالية.
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