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يـؤثر االقـتصـاد العـراقي تأثـيرا كـبيرا
عـلى درجة التـمك االقتـصادي للمرأة
ط اإلنـتاج فـي العـراق حيـث يتـميـز 
وطـبيـعة األداء االقـتصـادي في العراق
بــــســــيـــادة الــــريع وضــــعـف الـــنــــمـــو
االقــتـصـادي . تــشـيـر بــعض األدبـيـات
الـى ان الـعـائـدات الـنفـطـيـة قـد خـولت
الـبعض إلى أن يعـيلوا عـددا كبيرا من
األشـخاص غير العامـل التابع لهم
خـاصـة الـنسـاء فـضال عن انتـشـار قيم
ثـقافية محافظة مثل إعالء دور العائلة
الــتي تــركـز عــلى ادوار تـكــامـلــيـة بـ

ـسـاواة . ـرأة ولـيس عـلى ا الــرجل وا
ـــعـــيل االفـــتـــراض بـــأن الـــرجل هـــو ا
الـــرئــيس لألســرة فـــضال عن مــفــهــوم
شــرف الـعـائـلـة الـذي يـربط بـ شـرف
وكــرامـة الـعـائـلـة بــصـيت نـسـائـهـا أو
مـايـطـلق علـيه إجـمـاال مؤشـر الـعادات
والـتـقالـيد او (الـقـيم االجتـماعـية ) من
همة التي تؤدي إلى ضعف األسـباب ا
ـرأة في سـوق الــعـمل وفي مــشـاركــة ا
تـــدني نــســبــة مــشـــاركــة الــنــســاء في
الـــنــشـــاط االقــتــصـــادي في الــعــراق .
وتـــتـــرتـب عـــلى الـــصـــفـــة الـــريـــعـــيــة
لـإلقتصاد الوطني العراقي وانخفاض
مـعـدالت الـنـمـو االقتـصـادي وهـشـاشة
الـــبــنـى االنــتـــاجــيـــة وضــعف وتـــائــر
ا أدى التطور في االقتصاد العراقي 
إلـى انتـشـار الـفـقـر والبـطـالـة وانـعدام
الـعـدالة اإلجـتمـاعـية في تـوزيع الدخل
ا اثـر سلـبيـا علـى التـمك ـوارد  وا
االقـتـصـادي لـلـشعـب عمـومـا والـنـساء
بـالـذات. ونتـيـجة لـضيـق سوق الـعمل
فـي الــعـراق وانــتــشــار الــتــعــلـيـم بـ
اإلناث والتحيز اجملتمعي غير الرشيد
ضـد تـشـغيل الـنـسـاء إلعطـاء األولـوية
لـــلـــرجـــال في احلـــصـــول عــلـى فــرص
ــا أدى إلى ارتـفــاع مــعـدالت الــعــمل 
تعلمات الـبطالة ب النساء وخاصة ا
. فـقـد شهـد العـراق في اآلونة األخـيرة
ـفـاصل انــسـحـاب الـدولــة من بـعض ا
االقـــتــصــاديــة واخلـــدمــيــة واحلــد من
الـتـشـغـيـل في اإلدارة احلـكـومـيـة وهو
ــفــضل واحلــامي قــطــاع الــتــشــغــيل ا
ـا أدى إلـى تـبـلـور حلــقـوق الـنــسـاء 
ظـاهرة خـطيـرة تتـمثل فـي توافر رأس
مـال بـشـري مـؤهل ب الـنـسـاء يـعاني
ـتوسط مـن معـدالت بـطـالـة أعـلى من ا
ـقـابل تشـكل الـنـساء نـسـبة .13.9 (بـا

ــئــة فـــقط من الــقــوى الــعــامــلــة.). بــا
رأة واسـهـم عامـل آخـر في إضـعـاف ا
مـن الـنـاحـيــة اإلقـتـصــاديـة  فـقـد ادى
الـتمييز بيـنها وب الرجل في األجور
حـينـما تـعمل فـي القطـاع اخلاص الى
ـرأة من انــخــفـاض نــسـبي فـي دخل ا
ـــرأة الـــعـــراقـــيـــة الــــعـــمل.  تـــواجه ا
مــجــمـوعــة من الــعـقــبــات الـتي تــؤثـر
ســـلـــبـــيــا عـــلـى دورهــا االقـــتـــصــادي
ـــا يــقــوض من فــرص والـــتــنــمــوي 
حتـقـيق تـنمـيـة مـستـدامـة تؤدي فـيـها
ــــرأة دور الـــشـــريـك احلـــقـــيــــقي في ا
الـتـنمـية والـبـناء من خالل مـساواتـها
مـع الــرجل في الــفــرص االقــتــصــاديـة
ــتــاحـة وتــســهـيـل وصـولــهــا إلـيــهـا ا
وتـذليل العـقبات التي تـواجهها سواء
كـــانت تـــشـــريــعـــيـــة أم قــانـــونـــيــة أم
اجــتـمــاعـيــة أو غـيـرهــا من الـعــقـبـات
وحـسب احـصـائيـات وزارة التـخـطيط
رأة نحو العراقية لعام  2018تشكل ا
ـئـة لـلـرجـال  ـئـة مـقـابل 51 بـا 49 بـا
أي ان الـنـساء يـشكـلن نصف اجملـتمع
تـقـريـبـا إال أن الـنـسـبـة بـحـد ذاتـها ال
تـــشــكل قـــيــمـــة إن لم يــكن لـــهــا وزنــاً
اجـتماعـياً وإقتـصاديا وحـتى سياساً.
رأة العراقية أحرزت وبـالرغم من أن ا
تـقدما هاما في مجاالت عديدة لعل في
مـقدمـتهـا التعـليم والـعمل االجـتماعي
وغـــيـــرهـــا إال أن مـــعـــدل نـــشـــاطـــهــا
االقــتـصـادي مـا يـزال مــتـدنـيـا. تـشـكل
ئة من إجمالي النساء نسبة 6و54 با
ــنـتــجــة في الــعــراق والـذين الــفــئــة ا
تـتراوح أعمارهم ب 15 إلى 64 سنة
وهـو مايفرض حتديا جديدا للسياسة
االقـتـصـاديـة تـتـمـثـل بـضـرورة تـوفـير
ن هم في فـرص عـمل كافـية لـلنـساء 
سـن العمل وتوفيـر البيئـة االقتصادية
ــا في ذلك ــرأة  ـــنــاســبــة لــعـــمل ا ا
حــصــولـهــا عـلى اســتــحـقــاقـاتــهـا من
الـــتــقـــاعــد والــضـــمــان االجـــتــمــاعي.
سـاهمة الـكمية ونـحاول هنـا حتديد ا
احملتملة للمرأة العراقية في االقتصاد
الـوطـني الـعـراقي إذا ارتـفـعت نـسـبة
رأة في الـقـوى العـامـلة من مـشـاركـة ا
ـئة فـي العام ) 2018الـسـنة  13.9 بـا
ئة  .فـعلى الرغم األساس) إلى  40 بـا
ـئـة من مـن أن الـنـســاء يـشـكل  49 بــا
الــسـكـان في سن الــعـمل إال أن مـعـدل
ــرأة في الــقـوى الــعــامــلـة مــشــاركــة ا

ـئة  تـعـتـبر الـعـراقيـة بـنسـبة 13.9 بـا
مــســاهـمــة ضــعـيــفــة ال تـتــعـدى 8.12
ئة فـي الناجت احمللي اإلجمالي غير با
الــنــفـطـي.  وهـذا يــعـادل 8.52 مــلــيـار
دوالر أمـــريـــكي. وعـــلى أســـاس بـــقــاء
جـميع العناصر األخرى ثابتة وتمكنا
ئة ـشاركة إلى  40 بـا مـن رفع معدل ا
ـرأة في الـنـاجت فــسـتـكـون مـسـاهـمـة ا
احملــلي اإلجـمـالي 24.72 مــلـيـار $ أو
ـــئـــة مـن الـــنـــاجت احملـــلي  23.58 بـــا
اإلجـمـالـي غـيـر النـفـطـي; أي مـا يـقرب
ثـالثة أضعاف القيـمة احلقيقية (8.52
مـــلــيـــار $).  ومع ذلك فــإن مـــثل هــذه
الـزيادة سوف تتطلب زيادة في القدرة
االسـتـيعـابيـة لالقـتصـاد أي زيادة في
االســـتــثــمــار في الــبـــنــيــة الــتــحــتــيــة
ادية وكذلك في قطاعي االجـتماعية وا
اإلنــــتـــاج واخلـــدمـــات وعـــنـــدهـــا من
ــرجح أن تــكـون الــزيـادة في الــنـاجت ا
احملــلي اإلجـمــالي أعـلى بـكــثـيـر خالل
ــدى الـــطــويل. ــتـــوسط إلى ا ـــدى ا ا
ولـكي يـتـحقق هـذا يـجب وضع خطط
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يــشـيـر الـتـقـسـيـم الـنـوعي لـلـعـمل بـ
اجلــنـسـ فـي الـزراعـة الى مــسـاهـمـة
ــرأة الــواضـحــة في جـمــيع مــراحـله ا
ولــــكن يـــتــــركـــز دورهـــا فـي األعـــمـــال
الــيـدويـة والـتي حتـتـاج الى كـثـيـر من
الـصبر والـتحمل مـثل السقـي و غربلة
احملــــاصــــيل الــــزراعــــيــــة وحتــــضـــ
الـنـباتـات اذ تبـلغ مسـاهمـتهـا في هذه
الـعملـيات اكثـر من الرجل . وال حتظى
ـرأة الــريــفــيـة في نــســبــة  مـشــاركــة ا
ـأجـور إال بنـسـبـة قلـيـلة 4?5 الـعـمل ا
ـئـة مـن مجـمـوع الـنـسـاء الـريـفـيات بـا
ـئة مـن مجـموع الـنسـاء اما و1.10 بـا
مـشاركة الـنساء في احلضـر فهي اكثر
مـن ثالثة اضعـاف مشـاركة الـنساء في
الـريف وان مـعدل الـنشـاط االقتـصادي
ئة فـي الريف و لـلنـساء يـبلغ 2.13 بـا
ـئـة فـي احلـضـر امـا مـعـدالت 6.13 بـا
الــبــطــالــة في الــريف اقـل من احلــضـر
ـــسح االجـــتـــمـــاعي حـــسـب نـــتـــائج ا
واالقـتصادي لـألسرة في العـراق لسنة
ـالحظ ان الـقــطــاع اخلـاص 2012. وا
ـشتـغـل هـو الـقـطاع الـسـائد ألغـلب ا
حـيث تـرتـفع نـسـبـة مـسـاهـمـة الـرجال

ـشتغالت لهذا ـشتغلـ عن النساء ا ا
الـقطـاع . اما القـطاع احلكـومي فيأتي
رتـبة الـثانـية حـيث بلـغت نسـبة فـي ا
شـتغالت بالقـطاع احلكومي الـنساء ا
ـئـة وبــلـغت نـســبـة الـرجـال 8?87 بــا
ــشــتـغــلـ في نــفس الـقــطـاع 3?45 ا
ئة ويـرجع ذلك الى تفضيل النساء بـا
الــعــمل بــالــقــطـاع احلــكــومي لــتــوفـر
اجـازات األمومة لـرعاية االطـفال حيث
يـعـتـبـر الـقطـاع اخلـاص غـيـر مـرغوب
لــدى الــنــسـاء لــذلك تــعــمل به نــســبـة
ضـئيلـة من النسـاء قياسـاً الى الرجال
. فـقـد لـوحظ ان نـسـبـة الـعـامالت لدى
االسـرة بدون اجـر ترتـفع نسـبتهن في
الـريف ونـظـراً لـكـون هـذا الـعمـل ليس
ـرأة بـهـذه لـه عـائـد نــقـدي فـان عـمـل ا
ـرتـفــعـة في اعـمـال خـاصـة الــنـسـبـة ا
بــاألسـرة وبـدون اجـر نــقـدي يـقـلل من
مـردود ذلك الـعمل.     وتـشيـر بيـانات
(IKN) مــسح شـبــكـة مـعــرفـة الـعـراق
لـــــســـــنـــــة 2011 إن تــــــوزيع األفـــــراد
الــعــامــلــ بــعــمــر  15ســـنــة فـــأكــثــر
يـتـوزعـون عـلى األنـشطـة االقـتـصـادية
بـنسب متفاوتة ب ذكور وإناث إذ إن
مـعدالت العـامل في الزراعـة والصيد
والـغـابـات وصـيد األسـمـاك تـرتفع في
الــريف أكـثــر من احلـضــر حـيث تـصل
نسبة اإلناث العامالت في هذا القطاع
ـــئــة مـــقـــابل 27 إلـى حــوالي  81 بـــا
ـــئـــة لــــلـــرجـــال في الـــريف وتـــقل بـــا
ستويات عالية في احلضر حيث إن
نــسـبـة الـعـامـلـ في هـذا الـقـطـاع من
ـئـة ـئـة مــقـابل 2 بــا اإلنــاث هي 4 بــا
ـكن الـقـول إن لــلـذكـور وبـشـكـل عـام 
اإلنــــاث تـــشــــكل الــــقـــسم األكــــبـــر من
الــعــامــلـ فـي هـذا الــقــطــاع اذ تـصل
نــســبــة الـعــمل فــيــهـا لـإلنـاث إلى 30
ئـة للـذكور حسب ئة مـقابل 10 بـا بـا
.(IKN) معطيات شبكة معرفة العراق
ـــقــالع أمـــا عـــلى مـــســـتــوى قـــطـــاع ا
والــتـعـدين والـصـنـاعــات الـتـحـويـلـيـة
فـــنــجــد إن هــذا الــقــطــاع تــرتــفع فــيه
مـعـدالت العـمل في احلضـر عن الريف
ئة مـقابل فـفي احلضر تصل إلى 7 بـا
ــئـة لــلــذكــور واإلنــاث وجــديـراً  3 بــا
بـالـذكـر فـان مـعـدالت الـذكور أعـلى من
مــعـدالت اإلنـاث في هـذا الــقـطـاع فـفي
احلـضـر تـصل مـعـدالت الـرجال إلى 7
ــئـة لـإلنـاث وفي ــئـة مــقــابل 4 بــا بــا
الـريف تـقل بـشكـل عام إذ يـصل مـعدل
ـئة ـئة مـقـابل  1 بـا الـرجـال إلى 4 بـا
ـرأة العـراقـية لـإلناث. تـعـد مشـاركـة ا
فـي النـشاط االقـتصـادي مـتدنـية إذ لم
ئة الـعام  2018مـقابل تـتجاوز 22 بـا
ـئـة لــلـذكـور وهــو مـؤشـر يـدل 78 بــا
عــلـى ارتـفــاع مــعــدالت الــبــطــالــة بـ
الـنساء في سن الـعمل وعلى ان فرص
الــعــمـل تـمــيـل لـصــالـح الـرجــال عــلى
حـساب النـساء ولهذا الـسبب ارتفعت
ئة عام الـبطالة ب النساء إلى 25 با
 . 2018إن احلــقـيــقـة الـتي ال يــنـبـغي
ـــرأة تــعــمل إغـــفــالــهـــا هــنــا هي إن ا
ــســتــويــات عــالــيــة في الــريف لــكن
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هنية عـملها غير منظـور باحلسابات ا
واإلنــسـانـيــة واالقـتـصــاديـة  لـذا فـأن
مــسـاهـمـتـهن التــنـدرج ضـمن الـنـشـاط
االقـتـصادي الـرسمي وقـد انعـكس هذا
الـغـ الـتـأريـخي فـي بـخس مـسـاهـمة
ــرأة في الـنــشـاط االقـتــصـادي وهـذا ا
يــتــوقف عـلـى طـريــقـة حــســاب الـدخل
الـقـومي والـنـاجت الـقـومي حيـث تدخل
ــدرســة الـســويـديــة قـيــمـة عــمل ربـة ا
ــنــزل من الـــبــيت ورب الــبــيت داخل ا
طــهي وتــصــلـيح ...الـخ (طـريــقــة بـالم
داتـه في حساب اخلل القومي والناجت
الـقومي). أما في احلـضر فان الصورة
مــخــتــلــفــة إلـى حــد كــبــيــر فــاحلــيـاة
احلـضرية مع اسـتمرار تـأثير الـثقافة
الـتـقـليـديـة تمـثل بـيـئة أكـثـر انفـتـاحا
رأة. كـما إن وأقـوى اعتـرافا بـحقـوق ا
ــتــاحــة لــهــا تــتــنــوع فـــرص الــعــمل ا
ـــرأة أكــــثـــر قــــدرة عـــلى فــــتـــصــــبح ا
االخـتيار. على الرغم من تزايد حضور
الـنـسـاء في مـجـاالت النـشـاط الـبـشري
خارج نطاق األسرة ولكن الزال يعان
مـن درجــــة احلـــرمــــان الــــنــــســــبي في
تـوظـيف قدراتـهن في مجـاالت النـشاط
الـتقـليديـة التي مـال الرجال لالحـتفاظ
بــالــدور الــغـالب فــيــهــا مـثل الــنــشـاط
ــؤســســات االقـــتــصــادي الــرســمي وا
الـسيـاسيـة . اذ تمـتلك الـنسـاء بحدود
ــئـة مـن الـشــركـات الــصـغــيـرة 2.3 بــا
ـتـوسطـة احلـجم في العـراق  وهو وا
مـاينـعكس سـلبا عـلى مشـاركة الـنساء
الــــــعـــــامـالت فـي الـــــعـــــراق. أمــــــا في
هنية فالتزيد االحتادات واجلمعيات ا
مـسـاهـمـة الـنـسـاء الـعـامالت فـي غرف
الـتـجـارة واحتـاد الـصـنـاعـات واحتـاد
ــئـة . تــعـاني رجــال االعــمـال عن 3 بــا
الـنسـاء العامالت مـن انخفـاض نسبي
فـي عوائد العمل مقـارنة بنظرائهن من
الــرجـال ويـزداد الـتــفـاوت في الـقـطـاع
اخلــاص حــيث يــتــسم الــتــوظــيف في
الــدوائـر احلــكـومــيـة والــقـطــاع الـعـام
بــــدرجـــة أعـــلـى من احـــتــــرام الـــقـــيـــد
ــســاواة في عــوائـد الــقــانــوني عــلى ا

العمل . 
بنـية على التفاوت في إن الـتقديرات ا
ـشـاركـة في الـقوى الـعـامـلة األجـور وا
ا تـمتد إلى التـقتـصر على الـعراق وإ
دول عــــديـــدة أخـــرى إذ تـــشــــيـــر تـــلك
كتسب رأة ا الـتقديرات إلى أن دخـل ا
ئة من دخل الرجل ثّل حوالي 30 با
فـي بـــلــدان الـــشـــرق األوسط وشـــمــال
ـئة فـي أمريـكا أفـريقـيا ونـحو  40 بـا
ـئة الـالتيـنـيـة وجـنـوب آسـيا و50 بـا
فـي أفريقيا وجنوب الـصحراء العربية
ئة في أوروبا الـكبرى وحوالي 60 بـا
الــوســطى والـشــرقـيــة ورابـطــة الـدول
ـــســتــقــلــة وشــرق آســيــا والــبــلــدان ا
الــصــنــاعـيــة. تــشـكل نــســبـة الــنــسـاء
الــــعـــامالت فـي ااالجـــهـــزة والـــدوائـــر
احلـــكــومــيــة فـي الــعــراق نــحــو 49.1
ـئة لـلـرجال في ـئة مـقـابل 26.9 بـا بـا
الـــعــام 2007. فـي حــ كــانت نــســبـة
الـنـساء الـعامالت في الـقطـاع اخلاص
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حـ تـسـمع أو تـقـرأ عن بـيع أعـضـاء بـشـريـة أو سـرقـتهـا من
جثام تتصور نفسك أمام فيلم هوليودي عن " فرانكشتاين"
لـكن هـذا األمـر الــذي يـبـدو مـتـخــيّالً أو غـيـر مـعــقـول يـقـوم به
احملتل "اإلسرائيلي" إزاء ضحاياه وكان الصحافي السويدي
دونالد بوسـتروم قد كشف ذلك حـ نشر تقريـراً في صحيفة
"أفــتـــون بالديت"عن جتـــارة األعــضــاء الـــبــشــريـــة واتــهــامه لـ
"إسـرائـيل" الـتي هي الـبـلـد الـوحـيـد احملـسـوب عـلى الـغـرب ال
حترّم قوانينهـا جتارة األعضاء البشرية . وحـسب تقرير لهيئة
اإلذاعة الـبريـطانـية BBC فإن " إسـرائيل" هي الـدولة األكـثر
اسـتـهالكـاً لـتجـارة األعـضـاء الـبـشريـة وقـد انـفـضح تـورطـها
بسرقة أعضاء  جثام شهداء فلسطيني في إبريل (نيسان)
الـعـام 2017 حـيث اضــطـرّت لإلعالن عن فـقـدان 121 جـثـة
اضي. لفـلـسطـينـي كـانت حتـتجـزهم منـذ تسـعـينـات القـرن ا
لـكن جتــارة األعـضــاء الـبــشـريـة ال تــقـتــصـر عــلى االحـتالل "
اإلســـرائــيــلي" وأســـالــيــبه اإلجـــرامــيــة فـــحــسب بل إن ســوء
ـعـاشـيـة وانـهـيـار أو األوضـاع االقـتـصـاديـة وتـدهـور احلـالـة ا
ضعف أجهزة الدولة ومـؤسساتها القضائـية والقانونية بسبب
ـسـلــحـة ونـفـوذ قــوى إرهـابـيـة احلـروب والـنــزاعـات األهـلـيــة ا
مـوازيــة لــلـدولــة في بــعض الـبــلــدان كـان وراء انــتـعــاش هـذه
التـجـارة غيـر اإلنـسانـيـة والـتي تفـشت في الـسنـوات األخـيرة
ب الالجئ الذين يتم استغاللهم والسيّما النساء واألطفال.
ـة" وحسب تـقارير وأصـبحت هذه الـتجـارة كونيـة بفـعل "العو
منظـمات وهـيئـات حقوقـية وإنـسانـية دوليـة فإن الـبلـدان األكثر
رواجاً لهذه التجـارة هي: الص وباكستان ومـصر والفيليب
وكولـومـبيـا خصـوصـاً وقد أصـبحـت سوقـاً جاذبـاً لـلحـصول
عـلـى األربـاح ولـهــا بـورصـاتــهـا الـســرّيـة وشـبــكـاتـهــا اخلـفـيـة
وأجـهزتـهـا وسمـاسـرتـها وارتـفع الـطلب عـلـيـها في الـسـنوات
األخيـرة بازديـاد احلاجة السـتبدال األعـضاء التـالفة بـأعضاء
كن سـليـمـة. وفي مـنـطقـتـنـا "ازدهـرت" هذه الـتـجـارة  حـتى 
القـول إن بـعض الـفقـراء من الـضـحايـا أصـبـحوا "قـطع غـيار"
بشـرية رخيصة بـانهيار األنـظمة احلمـائية والقـانونية التي هي
ضـعــيـفــة بـاألســاس فـمـا بــالك حـ يــنـهــار األمن ومـنــظـومـة
القـضـاء والنـظم الـقانـونـية وهـو األمر الـذي اسـتغـلـته مافـيات
قوية ومتـنفّذة للحصـول على األعضاء البشـرية بأسعار زهيدة
أو حتى القيام بسرقتها بـالتعاون مع أجهزة طبية وعامل في
هـذا القـطـاع حـيث تـتم سـرقة األكـبـاد والـقلـوب والـكـلى كـما
حـصل لعـائلـة صومـاليـة في االسكـندريـة اختطـف أفرادها في
الــعـام 2016 وهـم في طــريــقــهم لــلــهــجــرة إلى أوروبــا لــكن
جــثـامـيـنـهم ألـقــيت عـلى الـطـريق بــعـد حـ وهي مـنـزوعـة من
ـصريـة قد وضـعت يدها بـعض أعضـائهـا. وكانت الـسلـطات ا
عـلى نـحو 10 مراكـز ومـخـتـبرات طـبـيـة مـتعـاونـة مع شـركات
دولـية لالجتار بـاألعضـاء البشـرية واعتـقلت عـدداً من أفرادها
وصادرت ماليـ الـدوالرات وسـبـائك ذهـبيـة كـانت بـحـوزتهم
ة االجتار كـما قامت بـتغلـيظ القوانـ العقـابية اخلـاصة بجـر
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وحـسب االحصـاءات الـرسمـية الـسوريـة فهـناك نـحو 18 ألف
إنسـان سـوري فـقدوا أحـد أعـضـائـهم في السـنـوات األخـيرة
وإن مـعظم هـذه احلاالت كـانت تـتم بشـكل غيـر قانـوني  حتى
وإن أدرجـت في بـاب الـتبـرّع "اإلنـسـاني" وقـد اسـتـغل داعش
ذلك فحـاول انتزاع أحـد األعضاء الـبشرية مـن ضحاياه. وفي
اليمن استفحلت الظاهرة مع استمرار األزمة اليمنية بأبعادها
اإلنـسـانـيــة. أمـا في لـيـبـيـا وبــسـبب انـهـيـار الــنـظـام الـقـانـوني
وانــقــســام وتـفــتـت أجـهــزة الــدولــة ومــؤســســاتــهــا وانــتــشـار
الـعـصابـات التي يـقـودها أمـراء احلرب ظـهـرت جتارة جـديدة
ـة هي أقـرب إلى "جتــارة الـعـبـيـد" حـيث يُـبـاع الـبـشـر في قـد
األسـواق ويتم اسـتغاللـهم بالـدعارة أو بـيع األعضـاء إضافة
ــهــاجـــرين تــتم بــ الـــتــجــار دون عــلم إلى مــقــاوالت لــبـــيع ا
الــضــحــايــا حـيـث يــتم الــتــعــاقّــد مــعــهم كــعــمــال "أجـراء" أو
" لـلـعــمل في الـبــلـدان األوروبـيـة فـي مـزادات مـقـابل "مــزارعـ
مـبــالغ بـخـسـة. وبـالـطـبع اسـتــغل تـنـظـيم داعش الـعـائـدات من

الهجرة الدولية لتمويل اإلرهاب. 
وتـبــحث شـركــات االجتــار بـاألعــضـاء الــبـشــريـة عن األطــفـال
وصغار السن للحـصول على أعضائهم لبيـعها بأسعار باهظة
ـا يتمتع به هؤالء من نـضارة وحيوية وهؤالء هم الثمن نظراً 
الـفـئــة األكـثـر اســتـهـدافــاً بـشـكل عــام وبـ الالجـئــ بـشـكل
خاص حيث التقـطت شبكات السوق الـسوداء بعضهم لشراء
" قـطع غـيار" السـتبـدال ما هـو تالـف من بعض األغـنيـاء الذين
يـبـدون اسـتـعداداً لـدفع مـبـالغ طـائـلـة  مقـابل تـغـيـيـر الـكلى أو
اسـتـبـدال قـرنــيـة الـعـ أو غــيـر ذلك واقـتـرنـت هـذه الـتـجـارة
بالزواج بـالقاصرات وعـمالة األطفال وشـبكات التـسوّل كغطاء
ــكن وضـع حــد لـتــجــارة األعــضــاء الــبــشــريــة بل لــذلك. ال 
ولالجتــار بــالــبــشــر دون تــعــاون دولي فــعّــال ووضع قــوانــ
ـسـتـويـ الـداخلـي والدولي صـارمـة وعقـوبـات غـلـيـظـة على ا
سـواء كــانت األسـبــاب والـدوافع ســيـاســيـة أو اقــتـصــاديـة أو
كـلـيـهـمـا كــمـا هي األغـراض "اإلسـرائـيـلـيـة". واألمـر له عالقـة
أيـضــاً بـتــجـارة اخملـدرات وعــمـالــة األطـفــال والـعــنف ضـدهم
وتبييض األموال وتمـويل اإلرهاب وجتارة السالح وغيرها من
ـرتـبـطـة بـبـعـضـهـا عـلى نـحـو وثـيق الـقـضـايـا الـلّـاإنـسـانـيــة وا

وصارم. 
ـعاهـدات واالتفاقـيات الـدولية ذات ويـتطـلّب ذلك أيضـاً تنفـيذ ا
الـصـلـة وتـوقــيع الـبـلـدان الـتـي لم تـوقع عـلـيـهــا أو تـنـضم لـهـا
إضـافــة إلى مـراجـعــتـهـا وتــصـديــقـهـا لــتـدخل حــيّـز الـتــنـفـيــذ
وتـطويـرهـا وذلك في إطـار االلـتزام بـالـشـرعـة الدولـيـة حلـقوق
واطنة اإلنسان وتأمـ ادماجها بالقـوان الوطنية في تـعزيز ا
ـساواة والشـراكة في فـضاء من احلـرية يـؤمن احلد األدنى وا

. للعيش الكر
{ باحث ومفكر عراقي

ئة لـلرجال . ئة مقابل 66.2 بـا 44 بـا
وهــو يـعـكس مـيل الـنـسـاء لـلـعـمل في
الـقـطاع احلـكـومي لضـمـان دخل ثابت
ومــســتــقـر واحلــصــول عـلـى الـرواتب
الـــتــقـــاعــديــة عـــلى خالف الـــعــمل في
الـقطاع اخلاص الذي يـخلو من هات
ـيـزتـ وهـو ما يـشـكل حتـدي جـديد ا
لــلـحــكـومــة الـعــراقـيــة والـذي يـتــمـثل
بــكـيــفـيـة تــوفـيـر فــرص الـعـمـل بـالـكم
والـــنــوع الــذي يـــنــاسب الـــنــســاء مع
اإلشــــارة إلى أن الـــنـــســـاء في بـــعض
الــقــطـاعــات االقــتـصــاديـة كــالــتـعــلـيم
والـصحة يحظ بالنصيب الوافر من
ـتـاحــة فـيـهــمـا. وهـذا فــرص الـعــمل ا
مـــايــؤكـــده ارتــفــاع نـــســبــة الـــنــســاء
الـعامالت في قطـاع اخلدمات وبالذات
ــئـة مــقــابل4و5 الــتــعــلــيم الى 23 بــا

ئة للرجال.  با
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وفـي نفس السياق كـشف أحدث تقرير
ركـزي لإلحـصاء صـادر عن اجلـهـاز ا
ئة مـن شريحة الـشباب في أن 8.3 بـا
الـعـراق "أمـيّـون"; ال يُـجـيـدون الـقـراءة
وال الــكـتـابـة. وأضـاف تـقـريـر اجلـهـاز
اإلحـصـائـي التـابـع لـوزارة التـخـطـيط
الـعراقية أن "نسبـة األمية ب الشباب
لـلفـئة العـمرية  15إلى  29سـنة بلغت

ئة. 8.3 با
 مـشـيـراً إلـى أن "نـسـبـة الـذكـور مـنـها
ــئــة ?فـي حـ شـكّـلت بــلــغت 6.5 بــا
ئة."وبيّن نـسبة اإلنـاث منها 10.2 بـا
ئة مـن شباب الفئة أن "نسبة 32.5 با
الـعـمـرية  15إلى  29سـنـة مـلـتـحـقون
بــالــتــعــلــيم حــالـيــاً وشــكّــلت نــســبـة
ــئــة االلـــتــحــاق من الــذكــور 35.9 بـــا
ئة إناث". حسب موقع مقابل 28.8 با
اخلـــلـــيج اون اليـن. في حـــ أعــلـــنت
مــنـظّـمـة "هـيـومن رايـتس ووتش " في
شـهـر أيلـول الـعام 2018 أن  6مالي
ال يُـجيدون القـراءة والكتابة من أصل
ئة من  38مليون عراقي أي 21.05 با
الـــشــعب الــعــراقي أمــيــون).,اجلــهــاز
ـركزي لـإلحصاء  2012). وبـحسب ا
تــقـاريـر سـابـقـة لـوزارة الـتـربـيـة فـإن
نـسـب األميـة فـي القـرى واألريـاف هي
ــــنـــاطق ــــدن وا أعــــلى مــــنــــهـــا في ا
احلـضريـة ويعـود ذلك جلـملـة أسباب
اجــتـمــاعـيـة وأخــرى تـتـعــلَّق بـضـعف
اجلــانب الــتــوعــوي. ان هــذه الــنـسب
تـعـتبـر مـخيـفـة خاصـة وان االمـية في
الـــعـــراق كـــانـت شــبـــة مـــعـــدومـــة في
ـاضـيـة. ومن جـهـة اخرى الـسـنـوات ا
كـان الـعـراق فـي الـعام  1976يـتـصـدّر
نطقة جلـهة جودة التعليم إذ بـلدان ا
إنّـه كـان قــد فـرض إلــزامـيــة الــتـعــلـيم
وأنـزل عـقـوبـات صارمـة في حقّ من ال
يــلـتـحق بـالـدراسـة فـضالً عن تـنـظـيم
حـملـة شامـلة حملـو األميّـة انتـهت بعد
أربــعـة سـنــوات (سـنـة 1980) بـإعالن
ـتحـدة للـتربـية والـعلم مـنظـمة األ ا
والـثقافـة (يونسكـو) جناح العراق في
مـكـافـحة األمـيّـة. حسب مـوقع الـعربي

اجلديد.
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بيروت

أعـــمــالــهم ســواء كـــانــوا من الــقــادة
الـسـيـاسـيـ أو من رمـوز الـنـهـوض
الي والتجاري وتبتكر الصناعي وا
خـلـطـة من األسـئـلـة الـتي جتـمع بـ
احلـالـة الـعـامـة لـلـقـادة الـسـيـاسـيـ
وب احلـالة الشـخصيـة على الـنحو
الذي أشرنا إليه. وهي خلطة مشهية
كــونــهــا تـــضيء عــلى جــوانب غــيــر
مــتــيـســر مــعـرفــتـهــا لــهـؤالء الــقـادة
والـــرمـــوز. ثـــمـــة مـــنـــاســـبـــة لـــهـــذا
اإلســتــهـالل من جــانــبي كــصــحــافي
أجرى عـلى مدى نـصف قرن عـشرات
األحـــاديث الـــصـــحــــافـــيـــة مع قـــادة
ومسؤول سياسي وعسكري في
العـالم العـربي إنتـهت عبارات وردت
في إجــابـاتـهم عــنـاوين مـثــيـرة عـلى
ــطــبــوعــة الـــصــفــحــات األُولى مـن ا
وتــنــاقــلــتْــهــا الــوكــاالت ومــراســلــو
الـصـحف األجـنبـيـة لـكـنـهـا أحاديث
ـطروحة على هذا خلت من األسئلة ا
سؤول من تناول اجلانب القائد أو ا
الـشـخـصي والـذي هـو لـلـقارىء مـثل
نــســمــة بــاردة في اجلــو الــسـيــاسي

اخلانق.
ناسبة التي أعنـيها هي مقابلتان وا
صحـافيـتان في مـجلة "الـرجل" التي
ــبـتـكِـر يــتـرأس حتـريــرهـا زمـيــلـنـا ا
محـمـد فهـد احلارثي تـمـزج األسئـلة
فـــيـــهـــمـــا بــــ الـــســـيـــاسي الـــعـــام
والــــشـــخــــصي اخلــــاص. األُولى مع
رجل عــراقي إسـتــثــنـائي هــو رئـيس
اجلمهورية برهم صالح والثانية مع
رجل كــويـتي بـاإلســتـثـنـاء والــتـمـيـز
نـفسـه هو وليّ عـهـد الـكـويت الـشيخ

نواف األحمد اجلابر الصباح.
وعـــنــدمــا يــتــطــرق كـل مــنــهــمــا إلى
اجلـانب الـشـخــصي من حـيـاته فـإنه
بذلك يضـفي بهجة مـقرونة بالـتقدير
في نفس الذي يـقرأ إجابـاته اخلالية

من أي حتفُّظ أو تشاوُف.
ــثـال يــذكـر الــرئـيس فــعـلى ســبـيل ا
ـولـود (12 سـبـتـمـبـر بـرهم صـالح ا
1960) بــــعــــد ســـنــــتـــيْـن من دخـــول
العراق األتون الثوري والدموي على

احلزب أو تلك الـكتلـة أو ذاك التيار
وقبْل ذلك كيف كانت نشأته وعالقته
بالوالد والوالدة واألشقاء واجملتمع
ورفاق الـدراسة والـتحـصيل الـعلمي
الذي ناله. وكيف أيـضاً كانت حياته
كــعــازب ثم كــيف هي بــعــدمــا تـزوج
وأجنـب. وكـــيـف هي حــــيـــاتـه كـــرب
عــائــلــة وهـل إن الــعــمل الــســيــاسي
سـؤول خـطف مـنه بـعض الواجب ا
جتـاه الــعـائـلـة. ثـم مـاذا يـهـوى وأي
ـارس وأي أمـنـيـة يـريـدها ريـاضـة 
تـتـحـقق لـوطنـه. ثم أي مـوسيـقى أو
أغنيـة يطرب لـها وهل يعـيش حياة
بسيـطة خـارج العـمل الرسمي وهل
يريد ألبنائه مستقبالً على شاكلة ما

هي عليه حاله.
WOÝUOÝ ‰UIŁ«

عـــــشـــــرات من هـــــذه األســـــئـــــلــــة –
اإلسـتفـسـارات الـتي كـنا كـصـحـاف
عموماً نحجبـها عن القارىء مكتف
بضخ كل األثقال السياسية عليه من
دون أن نتيح له فرصة معرفة وتأمُّل
َن يُجرى معه في احلالة الشخصية 
احلــديث الــصــحــافي والــذي يـراوح
أحيـاناً نـشْره بـ نصف صـفحة من
طبوعة وأحيانـاً صفحة وتتمة في ا

صفحة أُخرى.
كــــانت هــــذه احلـــال هي الــــســـائـــدة
ا ألن األحـداث السيـاسية عمومـاً ر
كـانت هي الـضــاغـطـة إلى أن ألـبس
الــغـائب احلــاضـر األمــيـر أحــمـد بن
ســلــمـان بن عــبــد الـعــزيــز صـاحــبـة
اجلاللــة (الــصــحــافــة) ثــوبــاً زاهــيـاً
يــخـفف من األثــقـال الــسـيـاســيـة من
دون حـــــجْـب هـــــذه األثـــــقـــــال وذلك
بـإضافـته رحـمة الـله عـلـيه مطـبـوعة
"الـرجل" إلى "اجملـمـوعـة الـسـعـوديـة
لألبـحاث والـتـسويـق" التي أسـسـها
عام 1987 ناشـرة صـحـيفـة "الـشرق
األوسط" و"االقـــتــصـــاديــة" ومـــجــلــة
"سـيــدتي" وإصـدارات أُخــرى. الـلـهم

زد وبارك.
درجت "الــرجل" عــلى نــشــر أحـاديث
ـتمـيزين في مـجاالت صحـافيـة مع ا

ـهـنـة أن نـحاول جـرت مـقـتـضـيـات ا
ـسـؤولـ كـصـحـافــيـ لـقـاء كـبـار ا
وخصوصاً أولـئك الذين لهم حضور
إسـتـثـنـائي في صـيـاغـة الـسـيـاسات
في دولهم ونـضع سلـفاً عـلى الورق
األسـئلـة الـتي سـنـوجهـهـا إلـيهم في
ــقــابــلــة حــال إرتــضــوا أوالً مــبــدأ ا
الـصـحـافـيـة. وكـثـيـراً مـا كـان هـؤالء
رموز النخبة السياسية إما يجيبون
ـطـروح وإما بإفـاضـة عن الـسؤال ا
َن يــقـرأ أن بــدبـلــومــاسـيــة تــاركـ 
يـــأخــذ بــقـــاعــدة الــلــبـــيب الــذي من

اإلشارة يفهم.
وكــنـا كـصــحـافــيـ نــعـيش في زمن
إزدهــار حـــديــقــة صــاحــبــة اجلاللــة
احلـافـلــة بـكل أنـواع اإلصـدارات من
صـحف ومـجالت حــالـة مـاراتـونـيـة
عنى يحاول كل منا كسْب السباق 
ـرجع الـسـيـاسي حـصـوله من هـذا ا
أو ذاك عــــلى أحــــاديث نـــخــــتـــار أي
عنوان صارخ نـضعه للحديث أو أي
عـبـارة نـاريـة من بـ عـبـارات قـالـها
ـتـحدث تـكـون هي العـنوان رجع ا ا
ـانـشـيت" عـلى نـحو أي "ا الـرئيـسي

تعارف عليه لهذه الكلمة. ا
هـذا كـان الـســائـد. حـديث مع مـرجع
كبير الشأن أو حـتى مع كبير الدولة
نـفسـهـا إذا تسـنى لـنـا ذلك بصـيـغة
ـــــوقف أســــئـــــلــــة حـــــول األزمــــة وا
الـسيـاسي والـعالقـة مع هـذه الـدولة
ستجد مع تلك الصديقة واخلالف ا
وإجـــابــات تُـــراوح بــ الــتـــوضــيح
والــنـقــد احلـاد والـرد عــلى الــعـبـارة
سـيئـة صدرت عـلى لسـان مسؤول ا
في دولة صديقة بـأسوأ منها أو إذا
كـانت الــعـبـارة من الــنـوع اجلـيـد أو
اإلطــرائي فــإن الــرد عـلـى لـســان من
نُـجري احلـديث مـعه يـكـون بـاألجود

فردات. واألطرأ من ا
لم يحدُث أن كان اللقـاء مناسبة لكي
رجع نسـتكـشف خصـوصيـات هذا ا
أو ذاك كأن نُدرج في األسئلة واحداً
أو أكــثــر حــول نـــشــأته وكــيف دخل
اذا إخـتار هذا احللـبة السـياسـية و

أيـــدي عـــبــد الـــكـــر قـــاسم أنه إبن
عائلـة ميـسورة شجـعه والده احلاج
صــــالـح الــــذي كـــــان قـــــاضــــيـــــاً في
كـردسـتـان عــلى االهـتـمـام بـالـثـقـافـة
الـكـردية وقـراءة الـشـعـر الـكردي إلى
جـانب الثـقـافة الـعـربيـة وأنه بـحكم
ـبكر والبحث عن الوعي السياسي ا
دور إنـتــسب إلى أحـد الــتـنـظــيـمـات
الـــــســــريــــة " ?اإلحتـــــاد الــــوطـــــني
الكردستاني" الـذي يتزعمه (الراحل)
جالل طــالـــبــاني (أول رئــيس كــردي
لـلـجـمـهوريـة الـعـراقـيـة بـعـد إسـقاط
حُكْم البـعث). ويروي أنه أمضى 43
يـومـاً في مـعــتـقالت األمن في هـيـئـة
التـحـقـيق اخلاصـة في كـركوك وأنه
غادر العـراق إلى بريطـانيا بـعد أيام
عـتـقل حيث من التـعـذيب القـاه في ا
كـــانــــوا يـــعـــلــــقـــونه ويــــضـــربـــونه
بالـكـابالت بحـيث لم يـعد قـادراً على
الــنـهـوض ثـم يـعـيــدونه سـحْــبـاً إلى
ـعـتقل. وفي حـيث مكـانه في غـرفـة ا
بـــريـــطـــانـــيـــا أصــبـح مـــنـــذ بـــدايــة
الـثـمـانــيـنـات عـضـواً في تـنـظـيـمـات
أوروبــــــا " ?اإلحتـــــــاد الـــــــوطـــــــني
الكردستاني" ومسؤوالً عن العالقات
اخلـارجـية لالحتـاد. وفي بـريـطـانـيا
أيــضــاً حــصـل عــلى الــدكــتــوراه في
اإلحصاء والتطبيـقات الهندسية في
الكومـبيوتـر وكان حصل من جـامعة
بــريــطــانـيــة عــلى بــكــالــوريـوس في
دنية. وفي بريـطانيا كان الهندسـة ا
نصيـبه الزواج من الدكـتورة سرباخ
مــحــمــد ســعــيــد صـابــر الــتي كــانت
تــتـــابع دراســتـــهــا اجلـــامــعـــيــة في
الــزراعــة وتــعـرفـت عـلــيه عـن طـريق
شــقــيــقــهــا وتــزوجــا بــعــد حــصــول
سـربـاخ ومـعـنى إسـمـهـا بـالـعـربـيـة
"احلـــديــقــة الــعــلـــيــا" عــلى شــهــادة
الدكتـوراه وكان مؤخـر صداقها 19
مـثـقـال ذهب. و الـزواج في الـوقت
ـســتـقبل يُـعـد لـنيل الـذي كان زوج ا
الدكـتوراه. وفي الـعام 1992 سافرا

تحدة. إلى الواليات ا
برهم الـبـاحث عن دور والذي تـصفه
والدته بأنه "كان دائمـاً عجوالً يلتهم
كل شيء بـسـرعة ومـحـبـاً للـمـجـازفة
ولــديه رغــبـة في أن يــعــمل كل شيء
وحــريـصــاً في عــمـلـه وذكـيــاً مـحــبـاً
ـطــالــعـة ومــتــفــوقـاً في لــلــقــراءة وا
دراســـته" بــات أحـــد جنــوم الـــعــمل
الــسـيــاسي الـعــربي-الـكــردي وأحـد
قالئـل في مــجــتــمع احلــكــام الــعـرب
الذي جاء إليه من عالم التكنولوجيا
ـــدنـــيــة واإلحـــصــاء والــهـــنـــدســة ا
والـــتــطـــبـــيـــقــات الـــهـــنـــدســيـــة في
الــكـومــبـيـوتــر. بـدأ طــالـبــاً مـنـاضالً
ـان الـكردي وإخـتـيـر نـائـبـاً في الـبـر
فـرئــيـسـاً حلـكـومـة إقــلـيم كـردسـتـان
الــعـراق فــنـائــبــاً لـرئــيس احلـكــومـة
نـتـخَـبـة (حـكـومـة نوري الـعـراقـيـة ا
الكي) فـمرة ثـانية رئـيساً حلـكومة ا
إقـــلــيم كــردســتـــان فــمــؤسس حــزب

ـــقـــراطـــيـــة" "حتـــالُـف من أجْل الـــد
فوصـوالً إلى احملـطة األهم في رحـلة
األلف شــقــاء رئـيــســاُ لـلــجــمـهــوريـة
العراقية خلفاً للدكتور فؤاد معصوم
ــضـيــئــة في ســمـاء أحــد الــنـجــوم ا
د شهـدتـهـا األحوال حـاالتٍ من التـلـبـُّ

السياسية في العراق.
مثل هكذا تـراث ال يريده السـليماني
بــرهم وال رفـيــقـة حــيـاته األربــيـلــيـة
ســربــاخ لـــولــديــهـــمــا اإلبـــنــة كــالي
ــتــخــرجــة مـن جــامــعــة أمــيــركــيـة ا
وأُخــرى بــريــطــانــيــة واإلبن ســوارة
ـتخـرج من جـامـعـة في أمـيـركا. بل ا
إنهـمـا يسـديـا النـصح لإلبـنة واإلبن
بـأن ال يـزجــا نـفـسـيــهـمـا ال في عـالم
السياسة وال في عـالم التجارة وكأن
اإلثـنـيْن تـوأمـان مـصـيـر الـسائـر في
ركابـهمـا نـهايـات ليـست سعـيدة وال
مـحـتـرمــة فـضالً عن أن الـسـائـد في
اجملتمـع السيـاسي العـربي وبالذات
في دولــة مـــثل لــبــنــان أن الــتــوريث
الـســيـاسي هــو أم الـقـضــايـا وتُـراق
عـــلى جـــوانـــبه تـــفــجـــيـــرات ودمــاء

وكرامات وثارات.
wB ý V½Uł

ذلـك هـــو اجلـــانـب الـــشـــخــــصي من
"الـرجل" العـراقي اإلسـتـثـنـائي برهم
صــــالح. أمــــا "الــــرجل" الــــكــــويــــتي
اإلسـتــثـنـائي الـشــيخ نـواف األحـمـد
اجلـابر الـصـبـاح فإن مـا عـرفـناه من
خالل صفحـات في مجـلة "الرجل" أن
هـذا الـشـيخ الـثـمـانـيـني الـذي شـغل
ــنــاصب الــوزاريـة األمــنــيــة سـواء ا
وزارة الـــداخــلــيـــة أو وزارة الــدفــاع
وفي احلــــــرس الــــــوطــــــني وكــــــذلك
نصب األكثر إحاطـة بهموم الناس ا
وقضـاياهم مـحافـظاً  حولي" مـهتـماً
بــتــطــويــرهــا جتـاريــاً وإقــتــصــاديـاً
مـعـاجلـاً بـشــكل شـخـصي في بـعض
ـــشـــاكل األُســـريــة الـــتي األحـــيـــان ا
ــرجع الـــذي يــتـــفــهم حتـــتــاج إلـى ا
اخلــصـوصــيــة والـتــقـالــيــد فـإنه لم
يـأخـذ إجـازة مـن عـمـله مـنـذ أربـعـ
عـــامـــاً وأن آخـــر إجـــازة كــانـت عــام
 1975ومـدتهـا شـهر قـضـاها بـرفـقة

العائلة خارج الكويت ألن طبْعه كما
طـبْـع أمـيـر الــبالد الـشــيخ صـبـاح ال
يهتم بالسفر ويفضل "قعدة الكويت"
ـــارســة هـــوايــته بـــاخلــروج إلى و
البحر الـذي هو عنده كل شيء. وفي
عـرْضِ البـحـر يـصـطاد بـالـشِـباك وال
يــطـيق إنــتـظـار إقــتـراب الــسـمك من

الساحل لكي يصطاد بالصنارة.
ا كان يهوى وإلى ذلك نعرف أنه طا
ركوب اخلـيل "لـكن اآلن كـبرنـا" وكان
ـــــــارس الــــــــقـــــــنـص فـي األراضي
الـسـعـوديـة والعـراق لـكن تـوقَّف عن
ذلك للدواعي نـفسهـا أي كِبَر السن
فـضالً عن أن عــدداً من رفـاق رحالت

القنص باتوا في ذمة الله.
عدا ذلـك لم يبق من هـوايـات الـشيخ
ــــوســـيـــقى نـــواف ســـوى ســـمـــاع ا
واألغـــاني احملـــبــبـــة إلــيه والـــعــزف
أحــيــانـاً حــيث يــجــيـد الــعــزف عـلى
الـعــود والـكـمـان والـبــيـانـو. وتـبـقى
الـهـوايـة الـتي يسـتـفـيـد مـنـهـا أفراد
الــعــائــلـة بــدءاً بــالـشــيــخـة شــريــفـة
سـليـمـان اجلـاسم أم البـنـ األربـعة
أحــمــد وفــيـــصل وعــبــدالــله وســالم
واإلبـــنــة شـــيــخـــة واألحــفـــاد الــذين
جتــمـعـهم اجلــلـسـة الــتـقـلــيـديـة إلى
مائدة العشـاء ويكون اجلد الذي هو
من الرجال اإلستثنـائي في مجتمع
أهل احلُـكْم الـعـربي هـو الـذي إبـتـكر
األكالت كــون الــطـــبخ هــوايــة له في
بـعض األحـيان. وأمـا عـلى الـصـعـيد
اجملـتـمعي فـإنه حـاضـر... والـشـهود

كثيرون على مبادراته.
ويبـقى أننـي هنـا لم أتنـاول اجلانب
السياسي من الرئيس العراقي برهم
صـالح والــشـيخ نــواف األحـمـد وليّ
عـهـد دولـة الـكـويت ألن ذلك الـغـرض
ــا ورد في ــراد  ـــا ا مــعـــلــوم وإ
قـالة هو القول إن مثل سطور هذه ا
َن عال المح الـــشـــخـــصــيـــة  هـــذه ا
شــأنـهم فـي رحـاب الــسُـلــطــة جتـعل
صــاحـبـهــا يـكـبــر في عـيــون شـعـبه
وهي نـقـيض الــرهـبـة الـتي تـتـركـهـا
أجـــــواء احلــــــكـــــام الــــــقـــــســــــاة في

نظراتهم... كما في قلوبهم.
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