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قبل اأقل من ع��ام، حتّررت مدينة املو�صل من 
�صيطرة "داع�ش"، غري اأّنها ما زالت تئن من اأمل 
احل��رب يف حني اأّن جثثًا كثرية مطمورة حتت 
اأنقا���ش مبانيها. م��ع ذلك، ي���ّر اأهلها على 

االحتفال ب�صهر رم�صان
مل ت��دع املو�ص��ل رم�ص��ان يح��ّل عليه��ا م��ن 
دون اأن تواكب��ه، اأو حت��اول عل��ى اأق��ّل تقدير، 
بالطريقة التي تليق به. وعلى الرغم من حتّول 
م��ا تبّقى من هذه املدين��ة العراقّية اإىل اأحياء 
�صكني��ة �صبه بدائية نتيجة م��ا خّلفته القذائف 
وال�صواريخ التي انهال��ت عليها من الطائرات 
واملداف��ع والدبابات، فاإّنه��ا اأبت اإال اأن تبتهج 
بال�صه��ر الف�صيل. ويف اأ�صواق و�صوارع املدينة 
التي كان قد ا�صتباحها تنظيم "داع�ش" والتي 
خّلف��ت احل��رب فيه��ا ب�صمات كث��رية، ت�صدح 
قراءات قراآنّية بنغم عراقي من مكّبات �صوت 
تع��ود اإىل ما تبّق��ى من م�صاج��د، وتختلط مع 
اأ�صوات الباعة الذين ين��ادون على ب�صائعهم 
املائ��دة  حتتاجه��ا  وع�صائ��ر  اأطعم��ة  م��ن 

الرم�صانية.
زاه��ر منعم من هوؤالء النازح��ني الذين عادوا 
اإىل بيوته��م اأخ��رياً، يخ��ب اأّنه يح��اول توفري 
"اأجواء رم�صان املو�صل العتيقة التي ع�صقتها 
من��ذ طفولتي وحت��ى هروبي م��ن املدينة مع 
عائلت��ي يف ع��ام 2014، بعد �صيط��رة داع�ش 

على املدينة".
 ُيذكر اأّن "داع�ش" كان قد فر�ش �صيطرته على 
املو�ص��ل يف حزي��ران 2014، قب��ل اأن يتمّدد 
وي�صيطر على مدن ومناطق اأخرى. وقد �صملت 

�صيطرته نحو ثلث اأرا�صي البالد.
قبل �صّتة اأ�صهر، عاد منعم اإىل بيته يف اجلانب 
االأي���ر من املو�صل، بعدما اأم�صى نحو اأربعة 
اأعوام من الن��زوح يف اإقليم كرد�صتان العراق، 
حي��ث ح�صل على عم��ل و�صكن يف مزرعة تقع 
يف منطق��ة ريفي��ة. يق��ول "افتق��دت رم�صان 
وتقالي��ده. هن��اك، كنت فق��ط برفق��ة عائلتي 
داخل بيت �صغري و�صط مزرعة وا�صعة. واليوم، 
اأ�صع��ر ب�صع��ادة كب��رية الأّنن��ي اأعي���ش اأج��واء 

رم�ص��ان م��ّرة اأخ��رى". لكّنه ي�صت��درك: "على 
الرغ��م من ذل��ك، ه��ذه االأج��واء الرم�صانية ال 
ت�صبه تلك التي كنا نعي�صها قبل �صيطرة داع�ش 
عل��ى مدينتن��ا". ومنع��م ال��ذي يعم��ل يف بيع 
االأدوات املنزلي��ة، حر���ش عل��ى تثبي��ت زينة 
رم�صانية يف حمّله، وعلى اإ�صعال البخور الذي 
ميالأ اأرجاء امل��كان برائحته النفاذة املنع�صة، 
موؤكداً اأّن "النا�ش بداأوا يعيدون اأجواء رم�صان 
اإىل املدين��ة على الرغم من الدمار الذي يحيط 

بنا من كل جهة".
يف اجلان��ب االأي�ر من املدين��ة التي يق�صمها 
نه��ر دجل��ة اإىل ن�صَف��ني، يب��دو الو�ص��ع العام 
اأف�ص��ل بكثري مّما هو علي��ه يف اجلانب االأمين 
ال��ذي يعاين م��ن تدمري �صب��ه كام��ل. وال�صبب 
هو اأحي��اوؤه القدمية و�صوارعه��ا ال�صّيقة التي 
جعلت��ه معق��اًل منا�صب��ًا لتنظي��م "داع���ش" اإذ 
ي�صعب اخرتاق��ه، وهو ما جعل املعركة تطول 
كث��رياً. بالت��ايل، ف��اإّن اأه��ايل اجلان��ب االأمين 
بع��د  اأحيائه��م  اإىل  الع��ودة  م��ن  يتمّكن��وا  مل 
حتريره��ا، بخالف اأهايل اجلانب االأي�ر الذي 
يع��اين من اأ�رار اأقل. ُيذكر اأّن اجلانب االأي�ر 
م��ن املو�صل حت��ّرر يف  كانون الثاين 2017، 
يف ح��ني متكنت الق��وات العراقي��ة من حترير 

اجلانب االأمين يف متوز 2017.
يف اأ�صواق املو�صل، اأمام حمال جتارية كثرية، 
ُتعر�ش عبوات من الع�صائر التي تاأتي باألوان 
زاهي��ة. وتلك الع�صائر الطبيعي��ة التي تتنّوع، 
ُت�صنع خ�صي�صًا مبنا�صبة �صهر رم�صان. واأهل 
املدين��ة يفرح��ون به��ا، اإذ تعي��د اإليه��م اأجواء 
كانوا ق��د افتقدوه��ا اإّما خالل نزوحه��م واإّما 

حتت �صيطرة "داع�ش".
ح�ص��ن وايل م��ن اأهل املدين��ة ولديه خبة يف 
جتهي��ز الع�صائ��ر، فيق��ول اإّنه��ا "�صنع��ة لها 
اأ�رارها". وبني ع�صائر ال�صو�ش والتمر هندي 
والنوم��ي ب�رة والن��ارجن والبتقال، يعر�ش 
وايل اأنواع��ًا م��ن التم��ور، مو�صح��ًا اأّن كل ما 
يعر�ص��ه اأم��ام حمل��ه ه��و خا���ش برم�ص��ان. 
ي�صي��ف وايل: "اأنا اأبيع املواد الغذائية، لكّنني 
خب��ري يف �صناع��ة الع�صائ��ر الطبيعي��ة الت��ي 
ت�صتهر به��ا املائدة الرم�صاني��ة. لذا، يف �صهر 
رم�ص��ان، اأخ�ص�ش طاولة اأمام حملي لبيع ما 
اأ�صنع��ه منه��ا باالإ�صافة اإىل التم��ر". ويتابع 
وايل اأّن "اأ�صحاب املحال التجارية يحر�صون 
على اإظهار الطقو�ش املرتبطة برم�صان، فهي 
باالإ�صاف��ة اإىل كونها تعب��رياً عن الفرح ب�صهر 

ال�صوم، فاإّنها ت�صّجع النا�ش على ال�راء".
لكّن االأو�صاع املعي�صي��ة ال�صعبة تبقى مانعًا 
اأم��ام اإظه��ار الف��رح ب�صه��ر رم�ص��ان ب�صورة 
كاملة، ذل��ك الفرح ال��ذي كان اأهايل املو�صل 
يعّبون عنه قبل اأن يعرفوا "داع�ش". كثريون 
منه��م خ���روا منازلهم اأو حماله��م، يف حني 
فق��دت عائ��الت ع��ّدة اأربابها، وه��وؤالء عادوا 
لبن��اء حياتهم من جديد. ُيذك��ر اأّن عدداً كبرياً 
منه��م يعتمد على معون��ات يح�صل عليها من 
جه��ات ُتعن��ى بالعم��ل االإن�ص��اين. ب���رى عز 

الدين فقدت زوجه��ا واثَنني من اأ�صقائها، وقد 
ُدّم��ر من��زل العائلة متامًا، اأّنه��ا هي وال�صكان 
الباقني بداأوا يعيدون احلياة اإىل منازلهم، وقد 
متّكنت بالفعل من ترميم منزل والدها الذي مل 
ُيه��دم بالكامل و�صكنت فيه مع عائلتها. تقول 
اأّن��ه "عل��ى الرغ��م م��ن كل م��ا نعاني��ه، فاإّننا 
ل��ن نتخل��ى ع��ن طقو���ش رم�ص��ان، واإن كّن��ا 
منار�صه��ا جزئي��ًا". وتتابع عز الدي��ن اأّنه "يف 
كل يوم، اأح�ّر وجب��ة اإفطار ب�صيطة واأر�صلها 
اإىل امل�صج��د. االأه��ايل هنا مبعظمه��م يفعلون 
ه��ذا. اأن نر�ص��ل طعامًا عند موع��د االإفطار اإىل 
امل�صج��د طق���ش اعتدن��اه يف املو�ص��ل. هناك، 
اإفط��اراً  ويفط��رون  لل�ص��الة  رج��ال  يجتم��ع 
جماعي��ًا". وتلفت ع��ز الدي��ن اإىل اأّن "اجلريان 
يتبادل��ون الطعام كذلك، وه��ذه العادة تنت�ر 
يف كل مدن الع��راق وُتَعّد من طقو�ش رم�صان 
املتوارثة". وتوؤك��د اأّن "االأحداث ومهما كانت 
موؤمل��ة ودموية، لن تغرّي طباعن��ا ولن نتخّلى 
عن طقو�ش رم�صان. فهذا �صهر البكة والدعاء 

والرحم��ة واملغف��رة". فق��دت املو�ص��ل عل��ى 
خلفّي��ة العملي��ات الع�صكرية، معظ��م معاملها 
الكب��رية  وم�صاجده��ا  والرتاثي��ة  التاريخي��ة 
املعروف��ة ومزاراتها امل�صه��ورة، ولعّل اأبرزها 
�ري��ح وم�صج��د النب��ي يون���ش ال��ذي هدم��ه 
"داع�ش". وهو االأمر الذي جعلها تفقد املواقع 
واالأماك��ن الت��ي ت�صتقط��ب النا���ش، ال �صّيم��ا 
الرتفيهي��ة منه��ا. منذ ط��رد "داع���ش"، راحت 
املقاهي احلديث��ة تنت�ر وعادت احلياة لتدّب 
يف املنتدي��ات الثقافي��ة واملواق��ع الرتفيهية 
الت��ي ت�صتقط��ب ال�صباب. يق��ول ع��زام ه�صام، 
وه��و طال��ب جامع��ي، اإّن املقاه��ي احلديث��ة 
متّث��ل بدي��اًل ملناط��ق الرتفي��ه بالن�صب��ة اإليه 
واإىل �صب��اب املو�ص��ل عمومًا. ي�صي��ف ه�صام 
الرتاوي��ح  �ص��الة  اأداء  وبع��د  "ال�صب��اب  اأّن 
يتوّجه��ون اإىل ه��ذه املقاه��ي الت��ي �صّمم��ت 
بطاب��ع �صبابي حدي��ث. وهي تق��ّدم ماأكوالت 
خفيف��ة وم�روبات �صاخنة وب��اردة". وي�صري 
ه�ص��ام اإىل اأّن��ه "للن�صاء كذل��ك مواقع خا�صة 

ت�صتقطبه��ّن يف رم�صان"، فه��و يرافق والدته 
اإليها. ويتابع اأّنها "خا�صة بالت�صوق. فالعادة 
جرت اأن تخرج الن�صاء اإىل االأ�صواق بعد �صالة 
الع�ص��اء، اإذ ُتفت��ح يف رم�ص��ان لوق��ت متاأخر 
من اللي��ل. وهو م��ن الع��ادات الرم�صانية يف 
املو�صل وامل��دن العراقية االأخ��رى. وقد اأعيد 
اإحياوؤه��ا بعد حترير املدينة". ويو�صح ه�صام 
اأّن��ه: "يف اجلان��ب االأي���ر، ثّمة مراك��ز ت�صوق 
حديثة فتحت اأبوابه��ا بعد حترير املدينة، يف 
حني اأّن اجلانب االأمين بداأ يفتح مراكز ت�صوق. 
كل هذه االأماك��ن توّفر فر�صًا للن�صاء للخروج 

واال�صتمتاع باأجواء رم�صان الليلية".
من جه��ة اأخرى، يلف��ت ه�ص��ام اإىل اأّن "االأمن 
يف املو�ص��ل م�صتت��ب ب�صكل كب��ري"، موؤكداً اأّن 
"املدين��ة مل ت�صهد مثل هذا اال�صتقرار االأمني 
من��ذ الغزو االأمريكي للعراق يف عام 2003". 
ويتحّدث عن مطاعم تفتح اأبوابها حتى الفجر 
وتق��ّدم لزبائنه��ا ال�صحور، "وه��ذا تاأكيد على 

عودة العادات الرم�صانية يف املدينة".

رمضان الموصل... طقوس تجهد لطمس آثار الحرب
بغداد - متابعة

 شامة عمالقة تعزل طفلة عراقية عن العالم  

خريجون يلجأون الى مهن خارج تخصصاتهم بعد تضاؤل فرص تعيينهم بالدولة

تعي�ش حوراء ابنة االأعوام االأربعة عزلة �صبه تامة يف 
االقرتاب  االأطفال  يرف�ش  اإذ  العراق،  بجنوب  قريتها 
ج�صمها  معظم  تغطي  عمالقة  �صامة  ب�صبب  منها 
التغلب على  الطفلة  ت�صتطيع هذه  بال�صعر ال  وتك�صوه 
ب�صبب  خبيثا،  يكون  قد  ال��ذي  هذا  اخللقي  ت�صوهها 
حزيران  واح��د  قرية  يف  الطبية  اخل��دم��ات  نق�ش 
الواقعة يف حمافظة الديوانية على بعد 200 كيلومرت 
اأهلها  من  امل�صاعدة  حوراء  تتلقى  بغداد.  جنوب  من 
تغطي  وياقة  طويلة  باأكمام  مالب�ش  الرت��داء  يوميا 
عنقها. لكن ذلك ال يحجب مناطق �صغرية من البقع 
علياء  االأم  وتقول  الكثيف.  بال�صعر  املك�صوة  ال�صوداء 
بعد  املدر�صة  اإىل  نخ�صى فرتة دخولها  "نحن  خفيف 
الطويل  االأ�صود  بحجابها  ال�صيدة  وت�صيف  �صنتني 
عدم  �صن�صمن  وكيف  االأطفال؟  مع  �صتتكيف  "كيف 

م�صتقبل  جتاه  هواج�صنا  اأكب  هذا  لها؟  م�صايقتهم 
حوراء ولدت حوراء مبا ي�صطلح على ت�صميته علميا 
النوع  من  �صوداء  امليالنينية"، وهي وحمة  "ال�صامة 
�صعب  كبت  كلما  الكثيف،  بال�صعر  مغطاة  العمالق 
كبت  "كلما  اأن��ه  اإىل  الطفلة  وال��دة  وت�صري  عالجها 
وخ�صو�صا  باحلكة،  ح��وراء  �صعور  ي��زداد  )الوحمة( 
فيه  احل��رارة  درجات  تتخطى  بلد  يف  ال�صيف"  اأيام 
اجللدية  االأم��را���ش  طبيب  ويقول  �صيفا.  اخلم�صني 
"من املمكن اأن تنمو هذه ال�صامة  اإنه  عقيل اخلالدي 
حتولت  ح��ال  يف  الطفلة،  حياة  على  خطرا  وت�صكل 
اخلاليا  )�رطان  ميالنوما  اأو  ميالنيني  ورم  اإىل 
ال�صبغية(. ويو�صح اأن العالج االأف�صل هو عن طريق 
عملية ترقيع اجللد على مراحل عدة ومعاجلة بالليزر، 
جدا  �صعب  االأمر  لكن  نف�صي.  دعم  تقدمي  اإىل  اإ�صافة 
يف العراق حيث يرزح القطاع الطبي حتت وطاأة عقد 
من احل�صار الدويل اأعقبه 15 عاما من العنف. وتوؤكد 

خفيف "عر�صنا حالتها ال�صحية على اأكرث من طبيب 
خمت�ش، وبينوا اآراءهم باأنه ال يوجد لها عالج داخل 
العراق ويجب اأن تعالج خارج البلد يف مراكز خا�صة 
"يحتاج  متعددة".وت�صيف  مراحل  وعلى  متطورة 
منلكها  ال  ونحن  ك��ب��رية،  مبالغ  اإىل  ح���وراء  ع��الج 
وغري قادرين على تغطية نفقات العالج نحن عائلة 
كبرية بالكاد ن�صتطيع تغطية نفقات املنزل وتكاليف 
الدرا�صة الإخوتها االأربعة". يف اخلارج يلهو االأطفال 
اللعب  بعدم  قرارا  اتخذوا  قد  وهم  القرية  �صوارع  يف 
مع حوراء. ويقول اأحدهم "لو ياأتي عون )رجل �صالح 
له مزار يف املنطقة( لن نلعب معها". ت�صتيقظ حوراء 
خلف  من  النظر  وت�صرتق  الباكر  ال�صباح  يف  يوميا 
اإىل  اإخوتها وهم يف طريقهم  للتفّرج على  الدار  باب 
وحيدة  فتبقى  معه،  مترح  لها  رفيق  وال  املدر�صة، 
جدران  خلف  املدر�صة  من  اإخوتها  ع��ودة  بانتظار 

املنزل ال�صغري املبني من طني.

البطالة يف العراق حتد كبري يواجه احلكومة العراقية 
االقت�صاد  على  كبريا  خطرا  ي�صكل  ارتفاعه  ان  حيث 
من  اخلريجني  اع��داد  كرثة  ب�صبب  واملجتمع  الوطني 
غياب  و�صط  واملعاهد  واالهلية  احلكومية  الكليات 

فر�ش العمل يف القطاعني احلكومي واخلا�ش
وبح�صب اح�صائيات ر�صمية فقد بلغ معدل اخلريجني 
�صنويا نحو 130 الف خريج ، ونتيجة ل�صيا�صة التق�صف 
الذي طبقتها احلكومة العراقية يف عام 2015  ب�صبب 
الباحثني  اخلريجني  اعداد  جتاوز  فقد  املالية  االزمة 
توفر  عدم  وب�صبب  خريج  مليون  الن�صف  العمل  عن 
اغلب  التجا  فقد  احلكومية  الوظيفية  ال��درج��ات 
اخلريجني اىل البحث عن اعمال خارج اخت�صا�صاتهم 
االعمال  اىل  التجا  من  ومنهم  اخلا�ش  القطاع  يف 
احلرة، اذ حمل املخت�صون احلكومة العراقية م�صوؤولية 
الفتقارها  العمل  ع��ن  العاطلني  م��ع��دالت  ارت��ف��اع 
للخريجني  العمل  فر�ش  بتوفر  الكفيلة  اخلطط  اىل 
والعاطلني ب�صكل عام ويتحدث �صيف عالء خريج كلية 
االداب جامعة بغداد " مل اأجد فر�صة للعمل يف الدوائر 
احلكومية وانا خريج منذ 2010 وال�صبب يف ذلك انني 
لي�ش لدي معارف يف وزارات الدولة ، متابعا: هذا االأمر 
الذي جعلني  االأمر  العراقي،  ال�صباب  من  العديد  اأحبط 

�صاحب  واين  ،خ�صو�صا  اخل�����راوات  بيع  يف  اعمل 
عائلة ولدي طفالن، االأمر الذي جعلني ان�صى �صهادتي 
واأجلاأ اىل العمل احلر ، م�صيفا:  ان ما تفعله احلكومة 
للطاقات  ا�صتثمارها  وع��دم  تخطيطها  لعدم  نتيجة 
االأمر  بال�صلب   جمتمعنا  على  يوؤثر  �صوف  ال�صبابية 
من  فالكثري  فقط  ال�صباب  اخلريجني  على  يقت�ر  ال 
 ) )ا�صيل علي   ، اأي عمل  انف�صهن بدون  الفتيات يجدن 
خريجة ادارة واقت�صاد/ اجلامعة امل�صتن�رية  بينت: 
التخرج،  بعد  هباء  ذهبت  والتعيني  العمل  احالم  ان 
: بعد  فاأغلب دوائر الدولة تغ�ش باملوظفني ، متابعة 
يف  العمل  بفر�صة  قبلت  التخرج  من  �صنوات  ث��الث 
رو�صة اهلية لالأطفال مقابل راتب ب�صيط جدا ، مردفة: 
اف�صل   لكنه  اخت�صا�صي  عن  جدا  بعيد  العمل  هذا  ان 
بكثري من انتظار عطف حكومي غري قادم من االأ�صا�ش  
الزهرة  عبد  التخطيط  وزارة  با�صم  املتحدث  ويقول 
الهنداوي ان "املعدل ال�صنوي للخريجني من اجلامعات 
احلكومية واالهلية واملعاهد يرتاوح بني 120 الف اىل  
اىل 130 الف خريج "، الفتا اىل ان "معدالت البطالة 

ب�صكل عام تقدر ب� 11 باملئة 
احلكومية  املوؤ�ص�صات  يف  العمل  "توقف  ان  وا�صاف 
البطالة حيث  ارتفاع معدالت  �صاهم وب�صكل كبري يف 
املقابل  يف  لكن  البطالة  تقليل  يف  �صابقا  ي�صهم  كان 
"هناك  م��وؤك��دا  اخلا�ش"،  القطاع  يف  فر�ش  هناك 

اخلا�ش  القطاع  يف  منخرطني  ال�صباب  من  الكثري 
وبالتايل وجود القطاع اخلا�ش عامل ايجابي لتوفري 
فر�ش العمل للخريجني" واو�صح ان " توجه احلكومة 
ب�صكل عام نحو القطاع اخلا�ش الن القطاع احلكومي 
ا�صرتاتيجية  "هناك  ان  مبينا  موظفني"،  يتحمل  ال 
القطاع  تطوير  ا�صرتاتيجية  ا�صمها  عام  قبل  انطلقت 
القطاع  ومتكني  تطوير  ا�صا�ش  على  تقوم  اخلا�ش 
التنمية  بعملية  ا�صا�صي  �ريك  يكون  حتى  اخلا�ش 
من  املزيد  ا�صتيعاب  من  اخلا�ش  القطاع  ليتمكن   ،
واالنظمة  القوانني  تفعيل  خالل  من  العاملة  االي��دي 
 2030 عام  لغاية  اال�صرتاتيجية  ت�صمنتها  هذه  كلها 
وال�صوؤون  العمل  وزارة  با�صم  املتحدث  قال  جهته  من 
االجتماعية عمار منعم "نحن كوزارة ندير ملف العمل 
لكننا ل�صنا م�صوؤولني عن توفري فر�ش العمل للعاطلني 
الهيئة   عنها  م�صوؤولة  الفر�ش  ان  مبينا  واخلريجني، 
الوطنية لال�صتثمار واي�صا املحافظات من خالل خلق 

فر�ش عمل يف امل�صاريع  اال�صتثمارية.
وا�صاف ان "الباحثني عن العمل امل�صجلني يف قاعدة 
بياناتنا  يبلغ عددهم نحو 600 الف م�صجل "، الفتا 
من  باحتياجاته  ي��زودن��ا  اخلا�ش  "القطاع  ان  اىل 
العاملني وتقوم الوزارة باعالنها  �صهريا للذي ينا�صبه 
تدخل  فالوزارة  لذلك  لها،  يتقدم  االحتياجات  هذه 
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