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تقارير ومتابعات
Reports & Follow-ups

الرأي الثالث

رئيسة سيدات األعامل:
رحلتي من الطب اىل التجارة مضنية ولكنها ممتعة

نســـــــــــــاء متميــــــــــــزات

مباركة العيدية !

بغداد /سها الشيخلي

هواية  ..تتحقق
حتــدثنـا الــدكتـورة عـبيـر
قائلة:
ولـ ـ ـ ـ ــدت عـ ـ ـ ـ ــام  1970م ــن
اس ــرة ن ـشـط ــة يف اجمل ــال
الـ ـتـجـ ـ ـ ــاري فـقـ ـ ـ ــد كـ ـ ـ ــان
وال ـ ـ ـ ـ ـ ــدي م ـ ـ ـ ـ ـس ـ ــت ـ ـ ـ ـ ـ ــورداً
ـ
لـل ـ ـمـالبـ ـ ـ ــس حل ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــاب
الدولـة والدتي (خـريجة
الـ ـ ــدراسـ ـ ــة االعـ ـ ــداديـ ـ ــة)
كــانـت تعـمل يف الـتجــارة
مع والدي ..لدي خمسة
اخوة انـا اكبـرهم عـمراً..
يف سـن العــاش ــرة تن ــامت
شـخ ـ ـ ـص ـ ـي ـ ـتـ ــي ..وك ـ ـنـ ــت
م ــتف ـ ــوق ـ ــة يف دراس ـتــي..
كـانت لدي هـواية الـسفر
والتـرحـال لالطالع علـى
جتـارب الشعوب واألمم..
يف ع ـ ـ ــام  1986تعـ ـ ــرضــت
أســرتـي الــى مـض ــايقــات
ال ـنـ ـظ ـ ــام ال ـ ـسـ ـ ــابق مم ـ ــا
اض ـطـ ــرنـ ــا ال ـ ــى مغـ ــادرة
الــوطـن ،رحلـنــا جـمـيع ـاً
الـ ــى يـ ــوغ ــسالفـيـ ــا ..ويف
يوغسالفـيا درست الطب
وتـخ ـ ـ ـ ــرج ــت ع ـ ـ ـ ــام 1996
ألعمل يف اجملــال الطـبي
ول ـ ـ ـس ــت الـ ـ ـ ــوحـ ـيـ ـ ـ ــدة يف
عـائلتي يف عمـل التجارة
ق ــالـت :وال ــدي ووال ــدتـي
ي ـعـ ـ ـ ـمــالن يف مــج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال
التجــارة ،كمــا أن فهنـاك
اخ ــي ال ـ ـصـغـ ـيـ ـ ـ ــر يـعـ ـمـل
تـاجــراً الستيـراد األدوات
االحتياطية للسيارات.
* م ـ ـ ـ ــاذا ع ــن حـ ـي ـ ـ ـ ــاتــك
الشخصية ؟

 ب ــع ـ ـ ـ ـ ــد تـخـ ـ ـ ـ ـ ــرجـ ــي يفاجلـامعـة يف يـوغـسالفيـا
قـ ــدمـت الـ ــى عـمـ ــان ويف
ـع ـ ـ ـ ـ ـ ــام  1997الـ ـ ـتـقـ ـ ـي ـ ــت
بـ ــزوجــي املهـنـ ــدس وهـ ــو
عـراقي ،تزوجـنا يف نفس
العـ ــام وبقـيـت يف عـم ــان
سـنتـني ثم ســافــرنــا الــى
لـيـبـيـ ــا ويف عـ ــام  2000م
عدت الـى بغـداد ..ولدي
اآلن طـفالن عـمـ ــر األول
 6سـ ـنـ ـ ـ ــوات والـ ـثـ ـ ـ ــان ــي 3
سنوات.
* مـ ـ ــتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارس ـ ـ ـتِ
ـج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة ..وكـ ـ ـ ـيــف
الـ ـ ـ ـتـ ـ
اسـتـط ــاعـت ان ت ــأخ ــذك
من عالم الطب ؟
 م ــارسـت الـتج ــارة ع ــام 1997 -1996وبـت ــشجـيع
من زوجي ووالـدي الذي
ك ــان يف االصـل مح ــامـي
يعــمل يف الــتجـ ــارة ..لـم
تـ ــأخـ ــذنـي الــتجـ ــارة مـن
اختـص ــاصي مـطلق ـاً بل
ـب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ـعـ ـ ــك ـ ـ ـ ـ ـ ــس ت ـغ ـلـ ـ ــب
االخ ـ ـت ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ــاص عـل ـ ـ ـ ـ ــى
املهنة ..فقـد اجتهت الى
اسـ ـ ـت ـ ــي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراد األدوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
وامل ـسـتل ــزم ــات ال ـطـبـي ــة
واألجـهـ ـ ـ ــزة احلـ ـ ـ ــديـ ـثـ ـ ـ ــة
للعالج الـطبيعي ملـرضى
املفاصل والكسور.
* ووضعك يف االحتاد ؟
 يف شهـ ـ ــر آب مــن عـ ـ ــام 2003م أي ب ـ ــعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
االح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداث ال ـ ـ ـت ـق ـ ـ ـيـ ـ ــت
ـ
بـإحـدى الـشخـصيـات يف
االحت ـ ــاد العـ ــام لـ ــرجـ ــال

يف احتاد رجال االعمال التقينا الدكتورة عبير
أديب رئيسة جلنة سيدات االعمال (إحدى
منظمات اجملتمع املدني) التي تضطلع ايضاً
مبهام أخرى منها عضوية احتاد املستوردين
واملصدرين العراقيني ،عضوية غرفة جتارة
بغداد ،الى جانب عملها األصلي يف اجملال
الطبي (بحوث ودراسات).
االعـ ـمـ ـ ـ ــال وقـ ـ ـ ــدم ــت لـه
مـقـ ـت ـ ـ ـ ــرحـ ـ ـ ـ ـاً ان ي ـك ـ ـ ـ ــون
لـسيـدات األعمـال احتـاد
خـ ـ ـ ــاص بـه ــن ف ـكـ ـ ـ ــان ان
انـ ـ ـبـ ـ ـث ـق ـ ــت ال ـل ـج ـ ــن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
وأصبـحت املـســؤول ــة عن
تلك اللجنة.
* كــم عـ ـ ــدد الـ ـ ـس ـيـ ـ ــدات
املـنـتخـبـ ــات للجـن ــة وم ــا
هي شروط االنتماء ؟
 لـدينا  35سيـدة اعمالامـ ـ ــا شـ ـ ــروط االن ـت ـمـ ـ ــاء
فهي كاآلتي :
 -1ان تـكـ ـ ــون صـ ـ ــاح ـبـ ـ ــة
شــركــة جتــاريــة مــسجلــة
ب ــاسـمه ــا أو هـي م ــدي ــرة
اعمالها.
 -2رأس مال محدد.
 -3االنـتـمــاء الــى غــرفــة
جتارة بغداد.
 -4ص ــك مب ـ ـ ـب ـلــغ ()250
الـف ديـ ــنـ ـ ـ ـ ـ ــار الصـ ـ ـ ـ ـ ــدار
(هـوية ذهبـية) هي هـوية
االن ـت ـم ـ ـ ــاء ال ـ ـ ــى احت ـ ـ ــاد
رجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال االعـ ـ ـ ــم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال
العراقيني.
* كيف يعمل االحتاد يف
ظل ال ـظ ـ ــروف األمـنـي ـ ــة

ساحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الرصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــايف:

ال اعتـقد بـأن الفنـان اسمـاعيل فتـاح التـرك رحمه
اهلل حـيـنـم ـ ــا وضع ملـ ـس ـ ــاته االخـي ـ ــرة علـ ــى متـثـ ــال
معروف الـرصايف ،الـذي قامت امـانة بغـداد بوضعه
يف مـوقعـه املوجـود فيـه حالـياً يف عـام  1970سيـكون
م ــوقعـ ـاً مهـمـ ـاً ،ومكــان ـاً تــرتــزق مـنه آالف الع ــوائل
العراقية!
فهـذا املكان الـذي سمـي باسـم الرصـايف ،بات مكـاناً
ومعلـماً مهـماً يف بغـداد ،الرصـافة ،الن هـذا الرجل
الـذي سـكن بغـداد وعـاش يف الفلـوجــة اصبح مالذاً
لـلـفـق ـ ـ ــراء الـق ـ ـ ــادم ــني م ــن كـل الـع ـ ـ ــراق ،فـهـ ـن ـ ـ ــاك
االسـكـ ــايف ،وصـبـ ــاغ األحـ ــذيـ ــة ،وهـنـ ــالـك صـ ــاحـب
العــربــة ،وبــائع امل ــوز والبــرتقــال والــرمــان وال ــرقي،
وهنـالك جتـمع سيــارات الكيـا الـذاهبـة الـى عالوي
احللـة والبياع والكاظم ،وهنـالك بائع األعشاب ابو
محمـد اخلـالـدي الـذي تـرك احملـامــاة والتجـأ الـى
األعشاب ،والكثير من أصحاب املهن والناس الذين
يبحثون عن لقمة العيش.

عالجات شعبية

احلالية؟
 الظـرف االمنـي يعرقلكل نشاطنا.
* مـا هـو نـشـاطـكم لعـام
 2006وماذا حققتم ؟
 يف شهـر نيسـان املاضيحـضــرنــا معــرض اعـمــار
العــراق يف عمـان وملـدة 3
أي ــام وك ــان ال ــوف ــد يـضـم

 10اعـ ـض ـ ـ ــاء مــن رج ـ ـ ــال
ون ـ ـس ـ ــاء مــن االحت ـ ــاد ..
ك ــانت الــدعــوة مـفتــوحــة
لعدد آخر.
ويف شهـ ـ ــر آب امل ـنـ ـصـ ـ ــرم
ح ـضـ ــرنـ ــا بـ ــوفـ ــد كـبـيـ ــر
مـؤمتــر اعمـار العـراق يف
القـ ــاهـ ــرة وكـ ــان الـ ــوفـ ــد
يـ ـ ـض ــم  70- 60عـ ـ ـض ـ ـ ـ ــواً

وك ـ ــانــت ف ـ ــرص ـ ــة لـعق ـ ــد
صـفقـ ــات مع الـ ـش ــرك ــات
ل ـكـل ع ـ ـ ـضـ ـ ـ ـ ــو وح ـ ـ ـ ـسـ ــب
اختصاصه.
* وكيف تـصل البـضــائع
ال ـ ـ ـ ــى الـع ـ ـ ـ ــراق وع ــن أي
طريق؟
 االتفاق الـذي جرى يفالق ـ ــاه ـ ــرة ه ـ ــو ان تـ ــصل
الـبـض ــائع املـتـفق علـيهــا
ال ـ ـ ــى عـ ـم ـ ـ ــان أو دمـ ـ ـشـق
ونقـ ـ ــوم نحــن األعـ ـض ـ ــاء
مبهـمـ ــة إي ـص ـ ــالهـ ــا الـ ــى
العراق...
عملية وتسليب
وتـواصل الـدكتـورة عـبيـر
حديثها فتقول:
 عند عودتنا من مؤمترالق ـ ــاه ـ ــرة ويف ال ـطـ ـ ــريق
الـبري بـني بغداد وعـمان
تعرض الوفد الى عملية
إرهابية لغرض التسليب
مـ ــن ق ـ ـبـل عـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ـ ــات
إجـرامية أصيب عدد من
أفــراد الــوفــد بــاطالقــات
نــاريــة ..كـنت واح ــدة من
الذين أصيبوا باطالقات
ناريـة يف ذراعي وقدمي..
مم ـ ـ ـ ــا سـ ـيـ ـمـ ـنـعـ ـن ــي م ــن
املـ ـشـ ــارك ـ ــة يف مهـ ــرجـ ــان
ال ـتـ ـس ـ ــوق وم ـ ــدتـه شه ـ ــر
واحــد والــذي بــدأ بــدبـي
 9 /27وسـيـنـتهـي يف /27
 .. 10الى جـانب صعـوبة
احل ـصـ ــول علـ ــى الفـي ــزة
وال ـتــي تـكـلف األع ـض ـ ــاء
مـبلغ يـتــراوح بـني 10 -9
آالف دوالر ،لـذلـك اغلب

األعضـاء يـحجمــون عن
السفر رغم ضرورته..
* هل كـانت السفـرة الى
القــاهــرة نــاجحــة بغـض
الـنـظ ــر عـم ــا تع ــرض له
الوفد يف طريق العودة؟
 نعـم كان مـؤمتر اعـمارال ـطـ ــرق ال ـ ــذي عقـ ــد يف
الــقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة يف 8 /27
مـثمـراً وقـد قـمنــا بعقـد
صـفقات لـتوريـد األدوية
الـتي يـحتــاجهــا القـطــر
الـى جــانب املــستلـزمـات
الطبية .
* مــا نــوع األدويــة الـتـي
قمتم بتوريدها؟
 مـختلف أنـواع األدويـةومـحف ـ ـ ــزات لألعـ ـصـ ـ ــاب
املفقودة يف الصيدليات.
* مـ ـ ـ ــا هـ ـ ـ ــو م ـ ـ ـسـ ـتـ ـ ـ ــوى
أرباحكم؟
 بــكل تـ ـ ــأك ـيـ ـ ــد ه ـنـ ـ ــاكه ـ ـ ــامـ ـ ــش للـ ـ ـ ــربح ،لـكــن
اجــور الــسفــر يـتحـملهــا
الـع ـ ـض ـ ـ ــو ال ـ ـ ــى ج ـ ـ ــان ــب
الفيـزة ممـا يـؤثـر بـشكل
كبير يف األرباح.
* هـل حتققـت أحـالمك
– كـ ـمـ ـ ـ ــا اعـ ـ ـ ــرف -يف ان
تكوني سـائحة حتى وان
كـ ـ ـ ــان ذلــك ع ــن طـ ـ ـ ــريـق
التجارة؟
 نعـم  ..حتقق حلـمي..رغ ــم امل ـ ـصـ ـ ـ ــاع ــب الـ ـت ــي
حتـيط بعملـي يف الوقت
احل ــاض ــر وم ــا تع ــرضـت
إل ـ ـيـه مـ ــن إصـ ـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ـ ــة يف
طريق العودة.

نثق جداً بحسن نية احلكومة يف توزيع (الهدايا) على
العـراقـيني ،والــرغبـة يف تــوزيع (الفــرح) علــى النفـوس
الع ــراقـي ــة الـتـي ط ــال غـيـ ــاب الف ــرح عــن مج ــال ــسه ــا
وأجــدبت مـنه نفـوسـهم وأيـامـهم ،ونـثق متـام ـاً بحــسن
نيــة اجلهـة أو الـشخـص الــذي اقتـرح تــوزيع (عيـديـة)
علـى العـراقـيني مبنـاسبـة عيـد رمضـان املبـارك القـادم،
وهي سـابقـة لم حتـتسـب رفعتهـا أليـة حكـومـة عـراقيـة
سابقـة ،وقد مرت بـالعراقيـني ايام كانـوا يتوقعـون فيها
ـوم ـ ــات وبخـ ــاصـ ــة حـكـ ــومـ ــة
ـط ــالــبهــم تلـك احل ــك ـ ـ
ان تـ ـ
االنقـالب البـعثـي االخيــرة ودكتـاتـورهــا الفـرعــوني ،ان
يـ ــدفعـ ــوا للـحك ــوم ــة
(عيدية) أو تبرعاً ،أو
صايف الياسري
( ..خـ ـ ــاوة) كـم ـ ــا ه ـ ــو
الـعـهـ ـ ـ ـ ــد بـهـ ـ ـ ـ ــا وه ــي
حتـتـفل بعـي ــد مـيالد
قد مرت بالعراقيني
"القـ ــائـ ــد الــضـ ــرورة"
ايام كانوا يتوقعون
ومـ ـ ـيـالد (احلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزب)
فيها ان تطالبهم تلك
وامليالدات واملناسبات
احلكومات وبخاصة
واملعــارك وذكــري ــاتهــا
حكومة االنقالب
الـ ـت ــي ال تـ ـنـ ـتـه ــي...
البعثي االخيرة
ول ـك ــن ..أل ــم تـ ـنـ ـتـ ـبـه
احلك ــومـ ــة أو اجله ــة ودكتاتورها الفرعوني،
أو ال ـ ــشخ ــص الـ ـ ــذي
ان يدفعوا للحكومة
اقـ ـ ـ ــتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرح هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذه
(عيدية) أو تبرعاً ،أو
(الـع ــيـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــة) الـ ـ ـ ــى
( ..خاوة) كما هو
اجل ـ ـ ــوان ــب االخ ـ ـ ــرى
العهد بها وهي حتتفل
مـن هـ ــذه (املك ــرم ــة)
بعيد ميالد "القائد
الـتـي جت ـ ــرح نفـ ــوس
الضرورة" وميالد
الع ـ ــراقـيــني ،وجتلـب
(احلزب) وامليالدات
لــهـ ـ ــم الـ ــك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــآب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
والـ ـ ـ ـ ـ ــس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوداويـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة،
واملناسبات واملعارك
وت ــدفعهـم لـيـس الــى
وذكرياتها التي ال
الــسخ ــري ــة والـتـهكـم
تنتهي...
وحـ ـ ـ ــسـ ــب ،وال ال ـ ـ ـ ـ ــى
العـتــب ،بل الـ ــى الغ ـضـب
ورمبـا تعـدى االمـر الغـضب الـى سلــوكيــات ال تتـوقعهـا
احلكومة العـراقية ،يف الوقت الـذي استهدفت فيه نيل
الرضا والتقدير والشكر .
فكيف ارتـضت احلكـومــة ان تبتـذل (عيـديتهـا) األرقـام
كلهــا فتـنحـدر الـى هـذا املـبلغ الـذي يـرفـض األطفـال
ق ــب ــوله كـم ـص ــرف جـيـب لـي ــوم واح ــد مـن ايـ ــام العـي ــد
ـش ـ ـ ــرة آالف دي ــنـ ـ ـ ــار ،وح ــني قـ ـ ـ ــرأ بـعـ ــض
( )10.000ـع ـ ـ ـ
العـراقـيني الــرقم أبـدي انـزعـاجه وقــال بصـراحـة انهـا
(عـشرة االف اهـانة) ،نحـن نعلم جيـداً صعوبـة الوضع
الذي يعـاني منه العراقيون ماديـاً ،وحاجتهم الشديدة
الـى (املعـونــة) ولكـن تلك املعـونــة يجب وبــالضـرورة ان
حتفظ كـرامة العـراقي وان تـويف باملـطلوب مـنها ،ال ان
تكــون مثل (دولكـة) مـاء واحـدة يـراد منهـا ان تـروي 27
ملـيون عطـشان ،وهـي إذ تأتي بهـذا الرقم فـامنا حتمل
كل عراقي على الكثير من التأمل.

مــالذ للبــــــاعة واحلاملــــــني وسيــــــــارات األجـــــرة

يقــول ابــو مـحمــد اخلــالــدي :االعـشــاب مــرغــوبــة،
وهـي أكثـر رواج ـاً من األدويــة الكـيمـاويـة ،والــدليل
هـو االقبال على هـذه االعشاب الـتي ال نعطيها اال
بوصفة طبية.
جلـست يف مـحله أكثـر من سـاعـة ،فجـاء مَنْ يـريـد
دواء ل ـ ــداء ال ـ ـسـك ـ ــري ،وآخ ـ ــر دواءً لـلح ـ ـس ـ ــاس ـي ـ ــة
وغيــرهمـا دواءً ملــرض القـولــون وهكــذا ،وكل واحـد
مــنهـم كـ ــان يـ ــؤكـ ــد ب ـ ــان وصفـ ــة أبــي محـمـ ــد هـي
االفضل!
سألته من أين تأتي بهذه االعشاب؟
فـأجاب :قـسم منهـا من العـراق والقـسم اآلخـر من
خـارج العـراق ،وال أخفيك بـان الـكثيـر من املـرضـى
الذين ال تنفعهم األدوية الكيمياوية يلجأون الينا
فـأخــذت منه دواءً لـداء الـسكــري ،لصـديـق مصـاب
به ــذا امل ــرض ،وبع ــد اسـتعـم ــاله تـبـني ،صح ــة ه ــذا
الدواء.

يف التواجد يف هذه املنطقة.
جـابر عبـد احلسني ،ميـتلك عربـة "حمالـة" صغيرة
ق ــال :مـن ــذ سق ــوط الـط ــاغـي ــة وان ــا اعـمل يف ه ــذه
العربة التي تدر عليَّ ربحاً  ،أعيل به عائلتي.
وكم واردك يف اليوم ؟ ضحك وأجاب :
أكثر من عشرين الف دينار !
صاحـب عربة آخر ،كـانت اكبر من تلـك العربة ،قال
احصل يومياً على أكثر من ثالثني ألف دينار!
سألناه  :وكيف ذلك؟
أج ــاب :احـمل طـن ـ ـاً أو اقل يف ع ــربـتـي ،فلـيــس مـن
املعقول ان احصل على مبلغ زهيد!
ونحـن نـتـكلــم معه ج ــاءه ش ــاب يف الـثالثـني وطلـب
مـنه ان يـنقل بـضـاعـته الـى الـنقـليـات ،فـطـلب مـنه
صاحب العربة مبلغ عشرة آالف دينار.

أرزاق أخرى

أصحاب العربـات يشكلون القاسـم املشترك األكبر،

مزاجية العمل

بعــدهــا انـتقـلنــا ال ــى البــاعــة وهـم كثــر ،بــاعــة املــوز
والـرمان وكل مـا تشتـهي النفس ،كل واحـد كانت له
اجـابــة معينـة ،سـائقـو الكيـات كــانت لهم إجـابـاتهم
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على هذا السؤال :ملاذا التجمع يف هذا املكان؟
احـدهم قـال :الكـراجـات مـا عــادت تلبـي طمـوحـات
الركاب ،فقمنا بفتح كراجات هنا!
وهل مت ذلك على مزاجكم ؟
أج ــاب :لـيــس عل ــى م ــزاجـن ــا وامن ــا ح ـسـب ح ــاج ــة
الركـاب .سمـير اخلـالدي ،صـاحب تسجـيالت انغام
التــراث ،وهــو صــديق قــدمي وعمــر محلـه أكثــر من
ثـالثني عــام ـاً قــال :املـهم هــو ان نــأتـي علــى عمـلنــا
سالمات ونعود لعوائلنا سالمات( ،العيشة) تتدبر.
وتسجيالت انغام التـراث معروفة للقاصي والداني
فصـاحبها احد امللمني بـاملقام العراقي وله الفضل
يف احلف ــاظ علــى الـت ــراث الغـنــائـي العــراقـي ،وزود
اإلذاعـ ــة ،بعـ ــد ال ــسقـ ــوط بـ ـسـ ــاعـ ــات مـن االغـ ــانـي
التراثية التي هي جزء من تاريخنا.
يت ــردد هن ــا أكثــر الـفن ــانني واملـثقـفني لـلتــزود مبــا
ي ــري ــدون ،فل ــديه تــسجـيالت ن ــادرة ل ــزكـي ــة ج ــورج،
وس ـم ـيـ ـ ــرة ع ـبـ ـ ــدو ،وي ـ ـ ــوسف ع ـم ـ ـ ــر ،والق ـبـ ـ ــاجنــي
وال ـسـنـب ــاطـي وس ــواهـم مـن الفـن ــانـني الع ــراقـيـني

محمد شفيق
والعرب.
هنـاك باعة احلقائب املتنـوعة ،التي هي للذين هم
علــى رحـيل دائـم ،وهن ــالك بــاعــة الــصحف وبــاعــة
الكرزات.
كل هـؤالء بــرهنــوا علــى حبهـم لبلــدهم ،رغـم انهم
يتعـرضـون للمـوت يـوميـاً ونـحن بصـدد إجـراء هـذا
الـتحقـيق ،سـمعـنــا اطالقــات نــاريــة كـثـيف ــة أربكـت
عمل هؤالء الباعـة وأنهت حتقيقنا واصبح هنالك
ازدحــام غـي ــر معقــول ،وت ــداخلـت ال ـسـيــارات فـيـمــا
بـينهـا ،حـينهــا لم يـكن لـرجل املـرور ،أو أي شـخص
آخـر املقـدرة علـى تـنظـيم الـسيـر أو فك االشـتبـاك
احلاصل بني هذه السيارات.
وانـا أغادر هـذا املكان احليـوي احلسـاس ،تيقنت ان
الـناس يخـلقون فـرص العمل النفـسهم ،ويجـيدون
لغـة الرزق مـهما كـانت صعبـة ،وحروفـها متـداخلة،
مـ ــا يجـ ــري هـنـ ــا ،يجـ ــري يف كل مـكـ ــان مـن شـ ــوارع
وسـاحات بغداد ،وستكـون لنا عودة ملـكان آخر ،ملرتع
آخر للرزق حتدياً لكل ما يجري!

مملـكــــــــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــــــزواج واألحــــــــــــالم املــــــؤجــــــــلــــة
بغداد /املدى

هل فاتك قطار الزواج؟نعم وفق حسابات مجتمعنا ،لكنهيبقى حلماً يراود خيالي كان هذا
جزءاً من حوار مع (عراقية) ما زالت يف
الثالثني من العمر ،لكنها تشعر بأنها هرمت قبل
سنوات ،يوم اعدام النظام املباد خطيبها وعائلته
بتهمة املشاركة يف انتفاضة آذار الشعبية عام
1991.
مثلما ميكننا النظر الى موضوع اآلنسة (سعاد)
ميكننا النظر الى الكثير من الفتيات اللواتي تأجل
حلمهن يف دخول اململكة السعيدة ،مملكة الزواج،
احللم الذهبي لكل الفتيات ،تأجل احللم ثم
ارحتل ..ملاذا؟ وهل من عودة ترجتى؟

احلرب واالحالم؟
الدكتورة خولة نـاجي سعيد /اختصاصبحوث اجتماعية جامعة بغداد /تقول:
املــشكلــة ب ــدأت عنــدمــا ت ــدنت االرقــام يفاحمل ــاكـم الــش ــرعـي ــة الـتـي تـت ــولـ ــى عق ــود
الـزواج ،اوائل الـسـبعيـنيـات ،بـسـبب ارتفـاع
معدالت املهـور والشروط التعـجيزية التي
كــانت تـضعهــا الفتـاة يف حـينهــا ،وعنـدمـا
بدأت الفتـاة بالتخلي عن الكـثير من هذه
الشـروط يف الثمـانينـيات ،سحقـت سنوات
احلـ ـ ــرب احالم الـك ـثــيـ ـ ــرات ،فق ـ ــد تـ ـ ــأجل
الع ــدي ــد مـن صـفق ــات الـ ــزواج ،علـ ــى امل
انتهاء احلرب سريعاً ،وانشغال الشباب يف
جـبهــات الـقتــال ،وعنــدمــا وضـعت احلــرب
اوزاره ــا ك ــان ع ــدد الـنــس ــاء قـي ــاسـ ـاً بع ــدد
الـرجـال قـد جتـاوز نــسبــة النـصف بقلـيل
والـيك هــذه االحـصــائيــة الـشخـصيــة عن
بغداد فقط.
يف النـصـف الثـانـي من الــسبـعيـنيـات كـان
معـدل الــزيجـات يـصل تقــريبـاً الـى 1000
زيج ــة يف االسبــوع او مــا يــزيــد علــى ذلك
قلـيالً ،ويف ع ــام  1985ت ــدن ــى ه ــذا املع ــدل
ليصبح  450زيجة اسبـوعياً ويف عام 1994
تدنى العدد الى  340زيجة اسبوعياً.
وتـضيف الـدكتـور خـولـة :أمـا الـذين عـادوا
مــن احل ـ ـ ــرب ،فق ـ ـ ــد ظه ـ ـ ــروا محـ ـط ـمــني،
نف ــوسهـم مـألى بعقــد احلــرب ،او هـم مـن
املعـوقـني ،وجيــوبهم خـاويــة ،ليعـودوا الـى
نقطة الـصفر لرسـم مستقبلهـم ،الذي ما
لـبث غــزو الكــويت واحلـصـار الــذي اعقـبه
ان اغلق األبواب يف وجهه.
علـم ـ ـاً انهـم (مــشـ ــاريع ج ــاه ــزة) عـم ــومـ ـاً
للزواج ،وغير قادريـن عليه مادياً ومعنوياً،
بـ ـ ــرغــم تـخلــي املـ ـ ــرأة ع ــن كل ش ـ ـ ــروطهـ ـ ــا
القـدميــة وحتـى اآلن لـم تتـغيـر الـظـروف
وحلــني تغـيـ ــرهـ ــا نحـ ــو االحـ ـســن ،علـيـنـ ــا
االنـتـظ ــار زمـنـ ـاً مـض ــافـ ـاً ،فهـن ــاك عالق ــة
جــدليــة بني القــوانني واالعـراف الـسـائـدة
واحلـالة املعـيشيـة من جهـة واالقبـال على
الزواج او العزوف عنه من جهة اخرى.

نـبيلـة عبـد الكـرمي /مـدرسـة يف اعـداديـة( )..يف مدينة الشعب تقول:
ال ــزواج مــس ــؤولـي ــة قــبل كل شـيء ،واذا لـم
يـكن الــرجل واملـرأة قـادريـن علـى حتـملهـا
ف ـمــن االف ــضل جت ـنــبه أو ت ـ ــاج ـيـله حلــني
التمكن.
لهذا تأجل زواجك؟ليـس بالـضبط ،كـان هنـاك مشـروع ،لكنظـروف احلـرب واحلـصــار االقتـصـادي ..و
لـق ـ ـ ــد انــتـ ــظ ـ ـ ــرت ط ـ ـ ــويـالً وحــني الـغ ـيــت
انتظاري تقدم من ال ينفع.
كيف؟اقــراننـا غــادروا البلـد هـرب ـاً من اجلـور أولـلعــمل وحـني عـ ــادوا بحـثـ ــوا عـن فـتـيـ ــات
صغـيـ ــرات والـ ــذيـن يـكـبـ ــرونـنـ ــا خـ ــاضـ ــوا
الـتجــربــة وتــرتـبت عـليـهم مـس ــؤوليــات ال
اعتقد اني قادرة على مشاركتهم حتملها.
سلمــى ( )...من ريف بغـداد يف الـسـابعـةوال ــثالثــني م ــن العــم ـ ـ ــر تق ـ ـ ــول- :انه ـيــت
دراسـتـي اجل ــامعـيــة /ادارة واقـتـصــاد عــام
 1990ولــم امتـكــن مــن احلـ ــص ـ ـ ــول عـل ـ ـ ــى
وظـيفـة قــريبـة مـن سكـني وبـقيـت انتـظـر
طـ ـ ـ ــويـالً ،بـعـ ـ ـ ــد ذلــك زهـ ـ ـ ــدت فـ ـيـهـ ـ ـ ــا ،ان
مجـتـمعـن ــا الـ ــريفـي ضـيق ،وهـن ــا تـت ــزوج
الفتاة بأمـر ولي امرها ،مهمـا كان وضعها
وشهـ ــادتهـ ــا وقـ ــد رف ـضـت الـ ــزواج مـن ابـن
عـمـي ألنـنـ ــا مخـتـلفـ ــان ،وفــضلــت العــمل
خياطة ألمأل فراغي.
ابــو الفـضل يــاسني فــائق/ســائق تـاكــسي/
خـ ـ ــريج مـعه ـ ــد االدارة ،يـعلـق عل ـ ــى ق ـ ــول
االنـســة سلمـى مـؤكــداً انه اختـار ربـة بـيت
السـب ــاب كـثـي ــرة كـم ــا ي ــرى يف مق ــدمـته ــا
االهتمـام بـالبـيت واالطفـال بـشكل كـامل،
ويـ ــرى ان املـ ــوظف ال ــشـ ــاب يحـتـ ــاج وقـت ـ ـاً
طـ ــويالً لـيـك ـ ـوّن نف ــسه ويـكـ ــون مـ ـســتعـ ــداً
للــزواج ولهــذا فهــو قــد يـضـطــر الــى تــرك
وظيفته والبحث عن عمل خارج البلد.
وحـني يعـ ــود بع ــد سـنـ ــوات ،يخـت ــار فـت ــاةصـغيــرة ويقـطـع خيــوطه القـدميــة اليـس
كذلك؟

ليس متاماً فـالعالقات املبنية على اسسصحـيحــة ال ميـكن هــدمهــا بــسهــولــة ،انــا
مــثالً اخــت ـ ــارت لــي العـ ـ ــائل ـ ــة خـ ـط ـي ـب ـتــي
ومبــوافـقتـي علــى مــواصفــاتهــا ،لــذا ادعــو
الع ــوائـل الع ــراقـي ــة ال ــى مم ــارس ــة دوره ــا
القـ ــدمي يف اخـتـيـ ــار الفـتـ ــاة واجلــمع بـني
رأسني يف احلالل كما يقال
كم كلفتك اخلطبة؟ليـس كـثيـراً فــالفتـاة بـسـيطـة الـطلبـات،الــذهب فـقط كـرمــز ،والضــرورات امللحقـة
وهي معـروفـة ،اخلـطبـة كلهـا كلفـتني 300
الف ديـنــار وغــرفــة الـن ــوم كلفـتـنـي 1.200
مليـوناً ومـئتي الف ديـنار ورصـدت مليـوناً
لبقية الضرورات وسيساعدنا االهل.
فــراس ابــراهـيم /تــاج ــر قمــاش يف شــارعالنهر يقـول- :معرفـتنا ابـتدأت من الـسنة
االولــى يف دراستنـا اجلـامعيــة ،وقبل ثالث
سـنـ ــوات متـت اخلــطـ ــوبـ ــة بعـ ــد ان انهـيـت
اخلــدمــة االلــزامـي ــة وخالل اشهــر سـيـتـم
الزواج
وهل سيعينك اهلها؟نعـم ،هم قــدمــوا هــداي ــا لبـيت ال ــزوجيــةمهمـة جــداً وحتملـت هي قـسطـاً يف شـراء
بعــض اللـ ــوازم الـبـيـتـيـ ــة الــضـ ــروريـ ــة مـن
مدخراتها.
ويف استطالعنا آلراء العديد من الشبانوال ـشــابــات والــرجــال والـن ـســاء وعــدد مـن
املثقفني وارباب العوائل متكنا من حتديد
عـدد من النقـاط التي ميكن ان تـؤدي الى
انف ــراج يف م ــوضـ ــوع الع ــزوف عـن ال ــزواج
وهـذه النقـاط هي تخلـي الفتـاة والعـوائل
العـراقيـة عن شـروطهـا الـصعبـة وتنـشيط
دور العائلة يف اختيار الفتاة.
ويـضيـف االستـاذ الــدكتــور عبـد الـرحـمن
النداوي /جـامعة املوصـل :ان تأخر الزواج
مـسـألـة طبـيعيـة يف اجملـتمعـات املـتمـدنـة،
حـيـث جتـ ــد العالق ــات بـني امل ــرأة وال ــرجل
غيـر املـسجلــة كحـاالت الـزواج تـفهم ـاً من
اجلـمـيـع وتع ــد ام ــراً طـبـيعـي ـ ـاً ،وميكـنهـم
اجنـاب االطفـال حتـى دون عقـد زواج ،لـذا

ال يـشكل الزواج لـدى احد شيـئاً مهمـاً أما
مجــت ــمع ـ ــاتــن ـ ــا الـ ــش ـ ــرقــي ـ ــة ،وب ـ ــاألخ ــص
مـجتمعنا العـراقي امللتزم دينـياً على وجه
اخلصـوص ،فـاألمـر يعـد معـضلـة قــاسيـة
تلقي بـظالها القـامتة علـى املرأة حتـديداً
ويسـبب لها احبـاطاً مؤملـاً ،فهي مبجرد ان
جتــت ـ ــاز الــثالثــني ت ـصــبح ع ـ ــانـ ــسـ ـ ـاً ام ـ ــام
االخـرين وامـام نفـسهـا ،وينـشغل اجلـميع
مبـوضـوعهـا ممـا يـسـبب لهـا حـرجـاً واذى
نفسياً كبيراً.
وامل ـ ـس ـبــبـ ـ ــات يف ن ــظـ ـ ــري هــي امـ ـ ــراضــنـ ـ ــا
االجـتمــاعيـة ،وعقـدنـا ،ومــوروثنـا القـبلي
واالقطاعي والديني ضيق األفق ،والوضع
احل ــزبي لـلنـظ ــام املبــاد ،لقــد انـتهــى هــذا
الـنــظ ــام واعـتق ــد ان ل ــديـن ــا االن ف ــرص ــة
إلعادة النظر يف هذه املواضيع.
ومبقارنة واقع احلال اليوم مبا كان سائداً
ق ـ ـبـل سـ ــنـ ـ ـ ـ ــوات والـ ـ ـ ـ ــذي اوردنـ ـ ـ ـ ــا بـعـ ـ ــض
االح ــص ـ ــائــي ـ ــات واالســت ــطالع ـ ــات حـ ـ ــولهُ
وبخ ـ ـ ــاصـ ـ ـ ــة خالل احلـ ـ ـ ــرب الع ـ ـ ــراقــي ـ ـ ــة-
االي ـ ــرانــي ـ ــة وســن ـ ــوات احلــص ـ ــار ،جن ـ ــد ان
م ــؤش ــرات االمل يف ب ــداي ــة الـتغـيـي ــر بع ــد
انـهيار النـظام املبـاد ،قد ارتفعت كـثيراً مع
تـوقعـات بـازديـاد الـرواتب واالجـور وارتفـاع
القوة الشرائية للعـملة ،وعودة املهاجرين،
وتصـريحـات املـســؤولني احلكـومـيني حـول
حـل ازم ـ ـ ــة الـ ـ ـسـكــن وتـفـع ـيـل الــن ـ ــش ـ ـ ــاط
االجـتـمــاعـي وتــدعـيـم مــؤســس ــة الع ــائلــة
العــراقيـة مبــا يعنـيه من تـشـجيع الـزواج،
لـكن هـذه املـؤشـرات مـا لـبثـت ان انحـدرت
مع مــرور االشهــر والــسنــوات ،فقــد ت ــدنت
معـدالت الزواج كمـا تقول الـدكتورة خـولة
ن ــاجــي سعـي ــد الـتـي أب ــرزت احــص ــائـي ــات
حـديثـة اشارت الـى ارتفاع معـدالت الزواج
بع ـ ـ ــد سقـ ـ ــوط الــن ــظـ ـ ــام واعـالن القـ ـ ــوات
االمي ــركيــة انـتهــاء الـعمـليــات العــسكــريــة
وعـودة احملـاكم الـشـرعيـة الــى العمل ،الـى
مـا معـدله  750زيجـة اسبـوعيـاً يف محـاكم
بغـداد يف الـربع األخيـر من عـام  ،2003مـا
لـبـثـت ان تـ ــردت خالل الـنــصف االول مـن

عــام  2004الــى  600زيجــة ثم الــى اقـل من
 400زيج ـ ــة يف الـن ــصف الـث ـ ــانــي وانه ـ ــارت
املعـدالت الـى مـا دون  200زيجــة اسبــوعيـاً
خالل ع ـ ــام  2005و 150زيج ـ ــة واقل حـتـ ــى
شهر حزيران من هذا العام.
ويعزو الـدكتور سعد عبـد الرحمن الباحث
يف ش ـ ــؤون االسـ ـ ــرة الع ـ ــراقــيـ ـ ــة بجـ ـ ــامع ـ ــة
امل ـسـتـنـصــريــة تــردي معــدالت الــزواج الــى
هـذه احلـدود ،الـى تـردي األوضـاع األمـنيـة
واشتـداد ازمــة السـكن وانخفـاض املـستـوى
املعـاشي وارتفـاع نسبـة البطـالة والـتضخم
وغالء األسعار وبخاصة مستلزمات الزواج
كغـرف النـوم واملـالبس والهـدايـا التي يـأتي
الـذهب يف مقـدمتهـا ،وكـذلك الهجـرة الـى
اخلــارج من جـديـد الـتي شـملت عــوائل لم
تكـن تفكــر فيهــا من قـبل ،والنــزوح للمـدن
واملــنـ ـ ــاطق واالحــي ـ ــاء ال ـتــي ك ـ ــانــت تـ ـ ــؤلف
وح ــدات اجـتـم ــاعـي ــة مـتق ــارب ــة ان لــم نقل
متــرابطـة وكــانت تعـد مبـشـاريـع مصـاهـرة
وزواج ع ـ ــديـ ـ ــدة بحـكــم اجلـ ـ ــوار واملع ـ ــرف ـ ــة
والعـ ــشـ ـ ــرة وتقـ ـ ــارب امل ـ ـســتـ ـ ــوى املعـ ـ ــاشــي،
ويضيـف الدكتـور سعد ،ان مـشاكل العـائلة
واالسرة العراقـية وحسب اولـويتها وضعت
زواج ابنـائهـا يف مـؤخـرة مـشـاريعهـا بـسـبب
الـكـلف الــبـ ـ ــاه ــظـ ـ ــة غــي ـ ـ ــر الق ـ ـ ــادرة علـ ـ ــى
احـتمــالهـا وبـسـبب ازدحــام بيــوتهـا بـافـراد
العـائلة مبـا ال يوفـر مجاالً ألسـكان عـائلة
جــديــدة ،ال جتــد امكــانيــة لألنفـصــال عن
العـائلــة االم وتكـوبـن منـزل جـديـد بـسـبب
ازمـة السكن التي تـستفحل يومـاً بعد آخر
وارتفاع معدالت االيجار.
ويـدعــو الكـثيـر مـن املهتـمني بـشـؤون املـرأة
والعائلة العراقية احلكومة الى دراسة هذا
الـواقع بجـديـة ووضع احللـول واملعـاجلـات
املـن ــاسـب ــة ،واال ف ــان اجملـتـمـع الع ــراقـي يف
غضـون عقـد من الـزمن ويف ابعـد االحوال
عقـ ــديـن سـيــتحـ ــول ال ـ ــى مجـتـمـع كهـ ــول
بسبب الـنقص يف ضخ الدماء الـشابة اليه
نتيجة تـرحيل او تأجيـل او شطب مشاريع
الزواج.

