
 تبقى ال�سورجة و �سوق دانيل و�سوق بغداد اجلديد 
الزلت  التي  ال�سعبية  االأ�سواق  من  الكثري  وغريهم 
تفر�ض وجودها رغم تنوع و زيادة عدد املوالت 
يف العراق ، حيث ُتعد الب�سائع ال�سعبية والرتاثية 
تبادل  يف  الكثري  وي�ستخدمها  خا�ض؛  طابع  ذات 
مع  خا�ض  عطور  اأو  مالب�ض  من  �سواء  الهدايا 
ال�سعبية  االأ�سواق  اأن  مت�سوقون  ويرى  العيد.  قرب 
بني  ويجدون  كبرية،  بجاذبية  حتتفظ  مازالت 
اأزقتها عبق التاريخ وطبيعة احلا�رض، والذي يوفر 
لهم كل ما يريدونه من ب�سائع تناف�ض باأ�سعارها 
املراكز التجارية ال�سخمة، مو�سحني اأنها تنا�سب 
اأن  اإىل  م�سريين  كافة،  االجتماعية  امل�ستويات 
واإقبااًل  �سديداً  ازدحامًا  ت�سهد  ال�سعبية  االأ�سواق 
على  يحر�سون  ممن  املقيمني  اأو  املواطنني  من 

م�ساهدة الوجه االآخر للُمدن يف ال�سابق.
حركة  يف  مهمًا  دوراً  ال�سعبية  االأ�سواق  وتلعب 
جتارة  تن�سيط  خالل  من  االقت�سادي  التن�سيط 
التجزئة ، حيث تعر�ض ت�سكيلة وا�سعة من الب�سائع 
يف  اخت�سارها  ميكن  وال  واخلارجية،  املحلية 
الن�ساط التجاري بل ترتبط بالقيم واملبادئ التي 
توارثها االأبناء عن االآباء، اإ�سافًة اإىل اأنها اأوجدت 
ال�سعر  اأن فرق  االأ�سعار، حيث  بدائل وخيارات يف 
من بني اأكرث االأ�سياء التي جتذب املواطنني اإليها، 
جلعلها  وتطويرها؛  بها  العناية  من  البد  اأنه  اإاّل 

ما  وهو  باحلياة،  تعج  منوذجية  تراثية  اأ�سواقًا 
يكفل دعم ال�سياحة واجتذاب مزيد من الزوار.

احدى  خ�رضةيف  -بائعة  حممد"  "اأم  وقالت   
االآن  اأ�سبحت  االأ�سواق  اإن   :- ال�سعبية  االأ�سواق 
الفئات،  خمتلف  ومن  املت�سوقني  اأكرث  جتتذب 
اقتناء  يف  املت�سوقني  رغبة  اإىل  ذلك  ويعود 
العالية  واجلودة  باالأ�سالة  تت�سم  التي  الب�سائع 
بلن�سبة  خا�سة  اجلميع  متناول  يف  �سعر  مقابل 
كل  طازجة  تاأتي  كونها  والفاكهة  للخ�رضاوت 
يوم. بينما تاأ�سفت "�سعدية "  -اأن تكون االأ�سواق 
ال�سعبية قليلة وحمدودة، ُم�سددًة على اأهمية اإعادة 
النظر يف تنظيم االأ�سواق ال�سعبية احلالية وزيادة 
داخلها  ال�سيارات  مواقف  وم�ساعفة  م�ساحاتها 
كونها تعاين من عدم التنظيم لذلك تطالب االأمانة 
ان تقوم برتتب هذه االأ�سواق وجعلها اكرث ات�ساعًا 
املناطق  وتاأمني  واحلماية  االمن  توفري  مع   ،

االأ�سا�سية لهذه االأ�سواق .
واأو�سحت "ام عبا�ض" اأنها تبيع منتجاتها احلرفية 
من  عليها  الطلب  يكرث  التي  اليدوية  واأ�سغالها 
امل�سرتين، حيث يجدون يف م�سغوالتها �سالتهم، 
لعر�ض  ال�سعبية  االأ�سواق  تنتقل بني  اأنها  م�سيفًة 
االأ�سواق  من  الكثري  توفري  متمنيًة  ب�ساعتها، 
ال�سعبية؛ الأن ع�ساق تلك االأ�سواق يف ازدياد وا�سح. 
اأن االأ�سواق  "اآالء ح�سن" -مت�سوقة- على  واأكدت 

للمت�سوقني  واجتذابًا  اإقبااًل  االأكرث  هي  ال�سعبية 
خمتلف  تنا�سب  منوعة  ب�سائع  من  حتتويه  ملا 
االأذواق، وتتوافق مع دخل اجلميع، م�سيفًة اأن تلك 
الب�سائع نادرة وغري متواجدة يف االأ�سواق بكرثة؛ 

ملا حتويه من معرو�سات املا�سي العريق.
اأنها  اإىل  -مت�سوقة-  خالد"  "اأ�سماء  واأ�سارت   
ال�سعبية؛  االأ�سواق  ُتريد من  حتر�ض على �رضاء ما 
ومتوا�سع،  رخي�ض  ب�سعر  ال�سلعة  تبيع  الأنها 
اأن  م�سيفًة  الكبرية،  االأ�سواق  يف  مبا  مقارنًة 
اأ�سعار ال�سوق ال�سعبي تتنا�سب مع اأ�سحاب الدخل 
الربح  ير�سيه  العراقي  البائع  اأن  مبينًة  املحدود، 
اأقل  ب�سعر  للبيع  اال�ستعداد  لديه  اأن  كما  الب�سيط، 
اأو  الزبون  ك�سب  الأجل  فقط  اأحيانًا،  "ال�سلف"  اأو 
عابر،  زبون  اأنه  اأو  يعرفه،  مل  واإن  حتى  اإر�سائه، 
اإن�سان  الأنه  بل  منه،  يك�سب  زبونًا  ب�سفته  ولي�ض 
يتعامل معه، ذاكرًة اأن الباعة يف املراكز التجارية 
يف  "املفا�سلة"  لك  يحق  وال  ثابت،  لديهم  ال�سعر 
ال�سعر، الفتًة اإىل اأن واقع احلياة املعي�سية ال�سعبة 
وذكرت  االأ�سواق.   تلك  نوعية  من  املزيد  يتطلب 
جميع  يوفر  ال�سعبي  ال�سوق  اأن  جميد"  "هدى 
و�سجاد  ومالب�ض  منزلية  اأدوات  من  طلباتها 
للقدوم  ي�سجعها  ما  وهو  وهدايا،  وحتف  وقما�ض 
ال  التي  لالأ�سعار  وفرة  هناك  اأي�سًا  والت�سوق، 
جتدها يف مكان اآخر، م�سيفًة اأن االأ�سواق ال�سعبية 
املوجود  املوالت  عدد  اىل  بن�سبة  قليلة  احلالية 
االأ�سواق  من  املزيد  اإقامة  يف  واحلل   ، بغداد  يف 

ال�سعبية ؛ ال�ستيعاب زبائن ال�سوق ال�سعبي.
 واأو�سحت "�سهى جابر" اأنها من املطالبني بوجود 
معينة  ب�رضوط  ولكن  ال�سعبية  االأ�سواق  من  الكثري 
مت�سوقيها،  واحرتام  االأ�سواق  تلك  نظافة  اأهمها؛ 
باعتها ومبختلف  بكرثة  تتميز  احلالية  فاالأ�سواق 
ب�سائعها وعدم نظافة االأماكن التي يبيعون فيها، 
اأن  م�سطّرة  تكون  ال�رضاء  تريد  عندما  اأنها  مبينًة 
اأب�سط  اإىل  تفتقد  التي  االأماكن  تلك  و�سط  ت�سري 
مقومات النظافة والعناية بالب�سائع، موؤكدًة على 
انت�سار الروائح الكريهة املختلفة وتكاثر احل�رضات 
باإعداد هائلة يف بع�ض االأ�سواق، مما ينذر بحدوث 
النظافة  عدم  نتيجة  ال�سحة؛  على  �سلبية  اآثار 
النفايات هنا وهناك يف منظر خال من  وتكد�ض 

كل ذوق وعناية واهتمام.
مالب�ض  ال�سعبية  االأ�سواق  يف  مايتوفر  اهم  اما   
البالة �سوق التي تعد فئات ال�سعب حيث يوؤكد حممد 
البياتي بائع مالب�ض بالة يف �سوق بغداد اجلديدة: 
الأوفر  احل�سار  �سنوات  يف  املهنة  هذه  اخرتت 
عون  خري  كانت  اأنها  واحلقيقة  اأ�رضتي،  حاجات 
ا�ستمرت   2003 عام  وبعد  احل�سار،  فرتة  يف  يل 
تت�سوق  وا�سعة  فئة  هناك  اليوم  عملي،  بنف�ض 
موديالتها،  وجمال  ثمنها  لرخ�ض  البالة  مالب�ض 
اأرقى  يف  حتى  جتدها  ال  البالة  فموديالت 
والتجار  اأوربا،  من  ياأتي  بع�سها  الن  املحالت، 
اأو عرب دبي، لذا ميثل  اغلب ب�ساعتهم من ال�سني 
للزبون  يو�سله  ال  كبري،  ا�ستثناء  البالة  مالب�ض 
اال نحن بائعي البالة.  اأما املواطن ثامر ال�سمري 
�ساحب ب�سيطة لبيع البالة في�سيف: �سوقنا تدخله 
الربجوازية  الطبقة  فقط  املجتمع،  فئات  اغلب 
تدخله،  ال  برمير  االأمريكي  احلاكم  مع  منت  التي 

املجتمع!  على  وتتعاىل  ترتفع  التي  الطبقة  هذه 
الذين  النا�ض واالإعالميني  وهنا اعتب على بع�ض 
البالة،  مالب�ض  ت�سوق  من  النا�ض  منع  يحاولون 
غري  وهذا  اجللدية،  االإمرا�ض  جتلب  اأنها  باعتبار 
بيعها،  قبل  املالب�ض  بغ�سل  نقوم  فنحن  �سحيح 
قبل  الغ�سل  باأهمية  للم�سرتي  اإر�سادات  ونعطي 
نوؤ�رض  وهنا  و�ساو�ض،  اإي  من  للخال�ض  اللب�ض، 
بل  للفقراء،  فقط  لي�ض  البالة  �سوق  اأن  حقيقة 
امل�سهورة،  العاملية  الباحثني عن املاركات  حتى 
ال�سينية،  بالب�ساعة  غارق  العراقية  فال�سوق 
حتت  منا  يت�سوقون  الكليات  طالب  من  فالكثري 
يرى  حني  يف  عاملية.   ماركة  عن  البحث  عنوان 
من  اأف�سل  هي  "البالة"  ب�ساعة   : احمد  مرت�سى 
معروفة،  عاملية  ماركات  وهي  ال�سيني،  اجلديد 
والنا�ض الب�سطاء يرغبوها لرخ�ض ثمنها، وطالب 
العاملية،  املاركات  عن  بحثهم  ب�سبب  اجلامعات 
ن�ستورد  ونحن  للبالة،  جيدين  مت�سوقني  فهم 
وب�سائع  االإمارات،  من  اأ�سيا  �رضق  دول  ب�ساعة 
واأنا متخ�س�ض يف  تركيا،  تاأتي عن طريق  اأوربا 
معروفة،  عاملية  مباركات  تاأتي  حيث  املالب�ض، 
حمدودي  اأو  الفقراء  من  فقط  لي�ض  مرغوبة  وهي 
يف  الأننا  احلال،  مي�سوري  من  حتى  بل  الدخل، 
العراق اأكرث ا�ستريادنا للمالب�ض �سينية، فاملن�سئ 
ت�سادفنا  التي  احلاالت  ابرز  اإما  نادر،  االأوربي 

جيوب  يف  قليلة  فئات  نقود  جند  قليلة  فمرات 
اخلليجية،  الباالت هي  اأف�سل  واحلقيقة  املالب�ض، 
خ�سو�سا املالب�ض الن�سائية، حيث البدالت الراقية 

ومن اأهم املنا�سئ العاملية ونبيعها ب�سعر كبري.
اأبو  فوجدت  ال�رضاء  �سبب  معرفة  حماولة  وعن    
عن  بحثا  البالة  مالب�ض  يقلب  وهو  الدلفي  جبار 
اىل  جئت  كلما  اأنا   : فقال  لي�سرتيه  يعجبه  �سيء 
�سيء  فاأجد  البالة،  ل�سوق  اذهب  الكاظمية  مدينة 
لها  يوجد  ال  الأنها  البالة،  تعجبني  واأنا  مهم 
الأ�سعارها  باالإ�سافة  اجلديدة،  الب�سائع  مثيل يف 
ملوثة  كونها  من  ياأتي  احلذر  فقط  املنا�سبة، 
باإمرا�ض معدية، واحلقيقة اأن الكثري من البائعني 
قبل  بالغ�سل  ان�سح  واأنا  الب�سائع  بغ�سل  يقومون 

لب�ض البالة.
 ووجدت احد الباعة تزدحم ب�سطيته بالنا�ض وهو 
ي�سيح باأعلى �سوته )القطعتني باألف( حيث يبيع 
اأطفال واغلب املتجمهرين حول ب�ساعته  مالب�ض 
من الن�ساء ف�سئلت احلاجة اأم رفل، وهي قد ا�سرتت 
اأربع قطع منه ملاذا؟ فقالت : هذه املالب�ض راقية 
جدا بتفا�سيلها، ونوعية القما�ض، والعالمات التي 
عليها، وهي تباع مببالغ خيالية يف املحالت، لكن 
هنا تباع بثمن قليل ا�ستطيع �رضائها، واأنا تعودت 
منذ الت�سعينات ال�رضاء من البالة، فنجد فيها ما ال 

جنده يف املحالت، باالإ�سافة اىل رخ�ض ثمنها.

 : يقول  البالة  �سوق  من  يت�سوق  عامر  نائل  اما 
لكنها  مالب�ض،  فقط  البالة  اأن  يت�سور  البع�ض 
االلكرتونية  واالأجهزة  احلا�سبات  تخ�ض 
واأتذكر  ال�سيارات،  والكهربائيات حتى قطع غيار 
اأن �سوق تلفزيونات البالة كان رائجا  جيدا كيف 
اأ�سعار  ارتفاع  ب�سبب  الثالثة،  االألفية  بداية  يف 
عاملية  مباركات  وكانت  اجلديدة،  االأجهزة 
معروفة مثل فليب�ض وتو�سيبا وايوا، وكانت النا�ض 
هو  مبا  الع�رض،  تكنولوجيا  ملواكبة  للبالة  تلجا 
عام  حتى  احلالة  وا�ستمرت  وممكن،  م�سموح 
باأ�سعار  احلديثة  االأجهزة  توفرت  بعدها   ،2004
منا�سبة، مما ت�سبب مبوت �سوق تلفزيونات البالة، 
وذات  معمرة  اجلديدة  الب�سائع  اأن  لو  واأ�سيف 

متانة ملا جلاأ النا�ض للبالة.
حكومية(  )موظفة  احمد  �سعاد  املواطنة  لكن   
�سببت  لقد  فقالت:  وخطرية  موؤملة  ق�ستها  كانت 
تغادر  اأن  ميكن  ال  �سوداء  اأيام  البالة  مالب�ض  يل 
بدلة البنتي  االأيام  احد  ا�سرتيت يف  ذاكرتي، فقد 
جذبني  فقد  �سنوات،  ثالث  بعمر  وهي  ال�سغرية 
تفا�سيله واملاركة، لكن ما اأن لب�سته حتى ظهرت 
طبيب  عند  اأعاجلها  وبقيت  ج�سدها،  يف  قروح 
ثالث  من  اأكرث  اىل  اجلليدية،  باالإمرا�ض  خمت�ض 
�سوق  اقرب  ال  اأن  نف�سي  عاهدت  وبعدها  اأ�سهر، 

البالة.

يف حي االقت�ساديني يف غرب مدينة املو�سل، ت�ساأل اأم 
ال�سف  نقف هنا يف هذا  اأن  "هل يجوز  بانفعال  حممد 
"كنا قبل داع�ض يف  الطويل لننتظر م�ساعدة؟"، م�سيفة 
حقيبة  من  ت�سحب  اأن  قبل  قلياًل  ت�سكت  حال".  اأح�سن 
يدها حمفظة �سغرية تفتحها وتبدو فارغة اإال من اأوراق 
ا�سمه  ت�ساأ ذكر  وبطاقة تعّرف عنها كمديرة م�رضف ال 
�سيطرة  حتت  االحياء  يف  العالقني  اأقاربها  على  خ�سية 
تنظيم داع�ض يف غرب املدينة. وتو�سح بقهر ال يفارق 
مالمح وجهها "كانت حياتنا ملوكية، واالآن �سقطنا اإىل 
اأن ت�رضع  االأر�ض". وت�سيف قبل  اإىل  ال�سماء  القعر، من 
رم�سانية  ح�سة  على  باحل�سول  حظوظها  ال�ستطالع 
يرتدد  قريب  ق�سف  دوي  وفيما  اأمتار،  بعد  على  توزع 
من  يتمكن  ال  زوجي  رم�سان،  "الدنيا  املكان،  يف 
"حتى  تتابع  اأن  اأفطر على ما توفر"، قبل  واأنا  ال�سيام 
املياه التي ن�رضبها فيها رمل واأحيانًا ديدان". وتخو�ض 
القوات العراقية هجومًا منذ �سبعة اأ�سهر ال�ستعادة مدينة 
املو�سل، ثاين اأكرب مدن العراق ومركز حمافظة نينوى، 
قبل  عليها  �سيطروا  كانوا  الذين  االرهابيني  اأيدي  من 
العراقية منذ بدء هجومها  القوات  اأعوام. وحققت  ثالثة 
تقدمًا كبرياً ومل يبق حتت �سيطرة االرهابيني اإال املدينة 
القدمية وب�سعة اأحياء يف حميطها ت�سكل جبهات قتال 
والركام  احلجارة  فيه  تتناثر  طويل  �سارع  ويف  راهنًا. 
�سكان  يتهافت  واملدمرة،  املحروقة  ال�سيارات  وهياكل 
ح�س�ض  على  للح�سول  املو�سل  غرب  يف  اأحياء  من 
وعجزة  ون�ساء  ورجال  اأطفال  ويقف  جمانية.  غذائية 
اأ�سعة  تقيهم  قما�ض  وقطع  مبنا�سف  روؤو�سهم  يغطون 
ال�ساحنة  اأمام  اآخرون  يتدافع  بينما  احلارقة،  ال�سم�ض 

التي حتمل امل�ساعدات.
"الع�سب والرتاب"

 40( يو�سف  اأم  تذرف  التوزيع،  مكان  من  مقربة  على 
التي  احل�سة  على  باحل�سول  ف�سلها  بعد  الدموع  عامًا( 
ت�سم اأكيا�سًا من االأرز والعد�ض واحلليب وال�سكر ومعجون 
يف  ا�سمها  ت�سجيل  من  متكنها  لعدم  واجلبنة،  الطماطم 
اأوالد  ع�رضة  "لدي  وغ�سب  بحزن  وتقول  ال�سابق.  اليوم 
على  ونفطر  البئر  من  املاء  ن�رضب  �سائمون.  ونحن 
ع�سري الطماطم"، قبل اأن ت�ساأل "من ير�سى بهذه احلال؟ 
افتقار  اىل  ا�سارة  يف  اأيام"،  ع�رضة  منذ  عباءتي  اأرتدي 
مناطق  من  وهروبهم  ا�سا�سية  حاجات  اىل  النازحني 
يو�سف  اأم  وتتابع  معهم.  �سيء  حمل  دون  من  املعارك 
"ال رم�سان هذا  اأحد املارة ب�سكويتًا لطفلها  فيما يقدم 

بغ�سة  ت�سيف  ثم  منازلنا".  دمار  بعد  عيد  وال  العام 
عاما(   19( ليلى  ابنتي  تتحرر  عندما  بالعيد  "اأحتفل 
مع زوجها واأوالدها االأربعة من �سيطرة داع�ض. مل يعد 
اإال الع�سب والرتاب ياأكلونه". ومت�سك زهراء )34  لديهم 
عاما( من جهتها بق�سائم بي�ساء يف يدها، بينما تنتظر 
"الطق�ض  بر�ض  لفران�ض  وتقول  ح�ستها.  على  احل�سول 
حار ونحن �سائمون بال مياه وبال كهرباء، عدا عن اأن 
الواقع، تقول زهراء  جزءاً من منزلنا مدمر". ورغم هذا 
التي ترتدي عباءة �سوداء وحجابا،ً "كل االأمور ميكن اأن 
حتل لكن مل �سمل العائلة هو االأ�سعب". وتو�سح اأن ق�سما 
"فيما  املو�سل،  من  نزحوا  واأقاربها  عائلتها  اأفراد  من 
م�سيفة  قريبة"،  اأحياء  يف  حما�رضين  اآخرون  يزال  ال 
�سباب  من  ومببادرة  جتمعنا".  رم�سان  مائدة  "كانت 
"و�سل  بعنوان  االإغاثة  جمال  يف  متطوعني  عراقيني 
األفي  توزيع  رم�سان  �سهر  من  اأ�سبوع  مّت خالل  ت�سل"، 
ح�سة غذائية ت�سم كل منها 12 منتجًا على دفعتني يف 
طرد  من  اأيام  بعد  املو�سل،  غرب  يف  متوز   17 منطقة 
ديالن  حممد  الفريق  مدير  ويقول  منها.  االرهابيني 
قلياًل من حاجات  اأن ن�سّد ولو جزءاً  "ناأمل  )21 عامًا( 

اأن  العائالت املحتاجة جدا يف هذه املنطقة"، مو�سحًا 
امل�ساعدات تاأتي من تربعات يف العراق وخارجه.

ال ماء وال كهرباء
ح�س�ض  على  ح�سوله  بعد  عاما(   38( غزوان  ويقول 
واجلو  كهرباء  وال  مياه  ال  جيداً،  لي�ض  "الو�سع  غذائية 
على  يعتمد  االإفطار  مائدة  اإعداد  اأن  وي�سيف  حار". 
غياب  من  االهايل  وي�سكو  وامل�ساعدات".  "االأرزاق 
منها  خرجت  التي  املدينة  عن  الرئي�سية  اخلدمات 
موؤ�س�سات الدولة بعد �سيطرة االرهابيني عليها يف يونيو 
2014. واأحلقت املعارك والغارات اأ�رضاراً كبرية بالبنى 
علي  الكرمي  عبد  واختار  واخلدمات.  واملنازل  التحتية 
ويقول  العام،  هذا  رم�سان  يف  ي�سوم  اأال  عاما(   56(
"ال ن�ستطيع الأن ال ماء وال كهرباء وال مولد". وي�سيف 
"ال�سائم يحتاج اإىل الربودة... ونحن حتى قالب الثلج ال 

نتمكن من احل�سول عليه".
الذي  اخلازر  خميم  �سياج  يف  فتحة  ا�ستحدثوا  وبعدما 
النهر نف�سه، ي�سلك ع�رضات االأطفال وال�سبان  ا�سم  يحمل 
بهدف  لل�سباحة،  القريب  النهر  اإىل  ترابية  طريقا  يوميا 
ال�سم�ض وق�ساء وقت ممتع قبل موعد  التخفيف من حر 

عاما(   19( ب�سري  حمد  �سهاب  حمد  ويقول  االإفطار. 
لوكالة فران�ض بر�ض بعد �سعوده مبلال من النهر "ناأتي 
اإىل هنا لن�سعر بالربودة خالل �سهر رم�سان، الأن الطق�ض 
مع  النا�ض  وتت�سلى  هنا  وقتًا  "نق�سي  وي�سيف  حار". 
حمد،  ويتابع  اأدراجنا".  نعود  ثم  الع�رض  حتى  ربعها 
"ال  النهر  يف  االطفال  و�سيحات  الت�سفيق  وقع  على 
للج�سم  ريا�سة  نعتربها  به..  نقوم  �سيء  لدينا وال  عمل 
مرة  كل  ويف  �ساعة".   24 املخيم  نالزم  الأننا  وت�سلية 
يت�سلق فيها �سبان جذوع اإحدى االأ�سجار املحاذية للنهر 
متهيدا للقفز يف املياه، تعلو قهقهات االأطفال والت�سفيق 
ل�سدة حما�ستهم.  ويف غياب اأي اإجراءات اأمان اأو حماية، 
حتت  بال�ستيكية  عبوات  و�سع  االأطفال  بع�ض  اختار 
ثيابهم اأو �سنعوا منها �سرتة يرتدونها خوفا من الغرق 

يف مياه النهر اجلارية ذات اللون املائل اإىل اخل�رضة. 
ويقول عمر )11 عاما( لفران�ض بر�ض وهو يخبئ عبوة 
بال�ستيكية حتت قمي�سه من جهة اخللف "و�سعت العبوة 
اأ�سبح واأعوم". وخالل وجود  اأعوم، هكذا  اأن  اأريد  الأنني 
فريق فران�ض بر�ض يف املكان كاد طفل ال يتجاوز االأربع 
كانوا  �سبان  اإنقاذه من  لوال  النهر  يغرق يف  اأن  �سنوات 

قربه. ويقيم يف خميم اخلازر الواقع جنوب غرب مدينة 
من  كبري  عدد  بينهم  نازح،  األف   32 من  اأكرث  املو�سل 
املعارك  من  مراحل  على  فروا  الذين  والن�ساء  االأطفال 
ظروف  هوؤالء  ويعي�ض  املو�سل.  مدينة  ت�سهدها  التي 
�سباط/ يف  العراقية  القوات  وبداأت  �سعبة.  ان�سانية 
فرباير املا�سي عملية وا�سعة لطرد االرهابيني من غرب 
القدمية  املدينة  يف  يتح�سنون  زالوا  ما  حيث  املو�سل، 

واأحياء قليلة يف حميطها.
واخلازر نهر يقع بني اأربيل واملو�سل، وي�سكل اأحد اأبرز 
لغ�سيل  النهر  اآخرون  نازحون  ويق�سد  دجلة.  نهر  روافد 

حاجاتهم وثيابهم.
اأ�سبح واأت�سلى

حارة  "اخليمة  �سنة(   13( اإبراهيم  ح�سن  اإبراهيم  يقول 
واملولد ال يعمل دائمًا )...( ال �سيء يف املخيم ي�سلي وهنا 

اآتي الأ�سبح واأت�سلى مع اإخوتي واأوالد عمي".
اأوالده  عاما(   38( زيدان  علي  �سالح  وي�سطحب 
ال�سغري  بابنه  مي�سك  وهو  ويقول  النهر.  اإىل  اخلم�سة 
بالربودة".  ون�سعر  املياه  يف  لنت�سلى  "جئنا  املياه  يف 
ورغم  لدينا".  كهرباء  فال  املياه  على  "نتربد  وي�سيف 
بني  من  بالكهرباء  املزود  الوحيد  هو  اخلازر  خميم  اأن 
املولدات  اأن  اإال  للنازحني،  املخ�س�سة  املخيمات  كافة 
اأربع �ساعات يوميًا، ما يحول  ال تعمل الأكرث من معدل 
اخليم.  على  املوزعة  املربدات  ت�سغيل  على  القدرة  دون 
40 و45 درجة مئوية يف  وترتاوح درجة احلرارة بني 
هذا املو�سم ما يجعل احلياة اليومية للنازحني ال �سيما 
هي  "ال�سباحة  �سالح  ويقول  �سعبة.  منهم  ال�سائمني 
الت�سلية الوحيدة املتاحة لنا هنا". ومينع النازحون اإىل 
الكردية وحتتفظ  االأمن  الذي ت�رضف عليه قوات  املخيم 
ببطاقات هوياتهم من اخلروج منه. لكن ال�سبان جنحوا 
يف ا�ستحداث فتحة يف ال�سياج الذي يحيط باملخيم من 

جهة النهر.
وقت  يف  الكردية  القوات  قبل  من  مراراً  اإغالقها  ورغم 
االأ�سابيع  يف  لكنها  نازحون،  يروي  ما  وفق  �سابق، 
االأخرية ومع ارتفاع درجات احلرارة وبدء �سهر رم�سان، 
غ�ست النظر عنها. ويقول نزار )16 عامًا( الذي يرتدي 
اأبي�ض وي�سع قبعة، وهو يقف اإىل جانب فتحة  قمي�سًا 
ال�سياج، اإنه منذ بدء �سهر رم�سان "بداأ النا�ض يخرجون 
لل�سباحة". ويو�سح "اأذهب واأ�سبح جراء التعب والطق�ض 
اأرتاح الن اخليمة حارة والهواء حار، وال ترتاح  احلار. 
يف  "تت�سلى  النا�ض  اأن  اإىل  وي�سري  البارد".  املاء  مع  اإال 
"تخرج  املياه وترتاح كي ال ت�سوج وتختنق"، م�سيفًا 

اإىل املاء تاأخذ نف�سًا وترتاح قلياًل".
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تعز �لدنيا على �أم حممد 
حني ت�ضطر لالنتظار يف 

طابور طويل للح�ضول 
على �ضلة رم�ضانية ت�ضد 

رمق �أ�ضرتها يف غرب 
مدينة �ملو�ضل، بعدما 

كان �ضهر رم�ضان يعني 
ملديرة �مل�ضرف �لعاطلة 
عن �لعمل حاليا مّل �ضمل 

�لعائلة و�الحتفال. 
وتقول �أم حممد )38 

عاما(، وهي �أم لولدين، 
لوكالة فر�ن�س بر�س 

بينما تغرورق عيناها 
بالدموع "مير رم�ضان 
هذ� �لعام ويف قلوبنا 

ة، بيوتنا و�ضيار�تنا  غ�ضّ
تدمرت و�لعائلة 

تفرقت"، يف �إ�ضارة �إىل 
�إخوتها و�أقاربها.
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