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تم إنتاج الكتاب بدعم مايل من اإلحتاد األورويب )EU(، والوزارة الفيدرالية األلامنية 
للتعاون اإلقتصادي والتنمية )BMZ(. إن حمتويات هذا الكتّيب هي مسؤولية منظمة 
ايامب )iMMAP( وحدها وال تعكس بالرضورة وجهات نظر وآراء الوكالة األلامنية 

للتعاون الدويل )GIZ(, اإلحتاد األورويب )EU(, أو الوزارة الفيدرالية األلامنية للتعاون 
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حول هذا الكتاب 
هذا الكتاب نتيجة جمهود كبري و رحلة مشّوقة، فمنذ عام 2020 بدأ مرشوع تطوير القطاع 

اخلاص وتعزيز التوظيف )PSD( بالتعاون مع مؤسسة عامر )AMAR(، مؤسسة 
 ،)BROB( منظمة بنت الرافدين ،)TAJDID( جتديد العراق للتنمية اإلقتصادية

واملجلس النروجيي لالجئني )NRC( بتوفري الدعم ألكثر من مخسة آالف باحث عن 
العمل يف العراق. قّدم املرشوع تدريبات داعمة حلرف متنوعة، الدعم بتوفري املواد أو 

املهارات الالزمة، اإلرشاد، واملشورة الالزمة ملساعدة املشاركني عىل إفتتاح أعامهلم 
 )iMMAP( التجارية اخلاصة أو العثور عىل فرصة عمل. كام نوّجه الشكر ملنظمة

عىل رشاكتها التي قامت من خالهلا بمراقبة أثر املرشوع ومجع قصص النجاح، وكذلك 
زّودتنا بالدروس املستفادة التي ستحّسن من التدابري املتخذة يف تعزيز فرص التوظيف يف 

املستقبل. 

يقدم الرشكاء يف هذا الكتاب عددًا من الشباب العراقي الذين إستخدموا املساعدة املعطاة 
يف بدء أو تطوير حياهتم املهنية، إذ تعرض الشخصيات املوجودة يف هذا الكتاب بوضوح 

قدرة الشباب العراقي وموهبته وتفانيه للتطور الذي أّدى إىل نجاح املرشوع. 

النتائج املبينة هنا هي جزء من النهج األوسع ملرشوع تطوير القطاع اخلاص، فهو يربط بني 
مستويات السياسة والباحثني عن عمل وأصحاب الوظائف، وهذا األمر يمكن حتقيقه من 

خالل حتسني الظروف اهليكلية التي تساهم بخلق الوظائف ودعم الوصول إىل املهارات 
والتوظيف من خالل العمل مع الوزارات ذات الصلة من جهة، وتنمية قدرات األفراد 

وأصحاب األعامل من جهة أخرى. 

نحن فخورون باإلنجازات التي تم تلخيصها يف هذا الكتاب، والتي مل تكن لتتحقق بدون 
التعاون احلاصل بني )iMMAP(، )GIZ(، العديد من الرشكاء املنفذين، واحلكومة 

العراقية. إضافة لذلك، نود أن نذكر دعم الوزارة الفيدرالية األلامنية للتعاون اإلقتصادي 
والتنمية )BMZ( واإلحتاد األوريب )EU( اللذان يموالن مرشوع )PSD(، فمن خالل 

بناء حتالفات قوية يمكننا حتقيق نتائج طويلة األمد لدعم التحول والتطور اإلقتصادي 
بنجاح نحو إقتصاد حيركه القطاع اخلاص. 

هبذا نشكر مجيع املسامهني يف هذا النجاح ونتمنى لكم االستمتاع باكتشاف املواهب 
واإلنجازات العديدة التي حقّقها احلرفّيون وأصحاب األعامل من الشباب العراقي.

 ادلني ديفر
 مديرة املرشوع

 مرشوع تنمية القطاع اخلاص وتعزيز التوظيف
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بغداد هي عاصمة مجهورية العراق وُكربى مدهنا، حيث تعترب املركز االقتصادي ونقطة 
إتصال حاسمة لصناعات البرتول يف البلد، تشكل أيضًا مركزًا مهاًم للمعامالت الاملية 

واملرصفية يف البلد. رغم البيئة التجارية واإلقتصادية الواعدة هلذِه املدينة، ما تزال نسب 
البطالة والفقر مرتفعة بني مواطنيها املحليني، حيث شكلت احلروب املتتالية وما نتج 

عنها من فساد وعنف سببًا رئيسيًا يف هذا التدهور. حتى اليوم، ال تستطيع قطاعات 
العمل اخلاصة واحلكومية من توفري فرص عمل مستقرة تتناسب مع عدد الشباب 

واخلرجيني، وبالتايل يتجه العديد من الشباب اجلامعي بعد خترجهم إىل وظائف األجر 
اليومي والوظائف اخلاصة القائمة عىل املهارات الفردية كوسيلة لتأمني مصدٍر للعيش.

ضمن مرشوع تعزيز التوظيف وتطوير القطاع اخلاص يف العراق، قامت الوكالة 
األلامنية للتعاون الدويل )GIZ( بالتعاون مع رشكائها املنفذين وهم كالًّ من 

منظمة بنت الرافدين )BROB(، ومؤسسة جتديد عراق لتنمية وتطوير االقتصاد 
)TAJDID(، ومؤسسة َعامر )AMAR( بتنظيم جمموعة من األنشطة والتدريبات 

املختلفة وتوفري املنح الاملية للمشاريع املتوسطة والصغرية باإلضافة إىل تقديم املعّدات 
والرضوريات األخرى، وذلك من أجل املسامهة يف زيادة فرص العمل للشباب يف 

القطاع اخلاص وتقليص نسبة البطالة يف املحافظة.
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أمرية رفعت عياش ذات الستة وعرشون عامًا ، هي 
شابة طموحة من بغداد. كافحت كل الصعاب لتحقيق 

حلمها يف أن تصبح حمامية حتى حصلت عىل درجة 
البكالوريوس يف الدراسات القانونية عام 2019. 

"بالنسبة يل ، كوين حمامية يعني أنني مسؤولة عن الدفاع 
عىل حقوق اآلخرين"  عرّبت أمرية. 

يف عام 2020، أرادت أمرية مواصلة تعليمها باحلصول 
عىل درجة الامجستري يف القانون والاملية. لكن األمور 

ال تسري دائاًم كام هو خمطط هلا، حيث وبسبب اإلنتشار 
الواسع لفريوس كورونا واحلظر الذي فرضته احلكومة 
إضطرت إىل إلغاء كل خططها املتعلقة بالدراسة. قالت 

أمرية: "شعرُت باإلكتئاب وبأنني لست سعيدة أثناء 
فرتة حظر التجوال، حيث كان من الصعب التعود عىل 

هذه الطريقة اجلديدة للعيش" ثم تابعت: "حاولت 
اإلستفادة من اإلنضامم إىل دورات تدريبية عرب اإلنرتنت 

خالل وقت فراغي يف املنزل لتطوير مهارايت." 
شاركت أمرية يف دورة اإلدارة الاملية املقدمة عرب 

اإلنرتنت يف هناية يونيو 2020 ألهنا أرادت اإلستفادة 
من هذه الفرصة لتعلم مهارات جديدة، وفهم 

اإلسرتاتيجيات املستخدمة يف اإلدارة الاملية. و بعد 
أربعة أشهر من التدريب ، بدأت يف البحث عن وظيفة 

تتناسب مع ما إكتسبته من مهارات وخربات يف القانون 
والاملية. و يف النهاية، إستطاعت أن جتد وظيفة يف رشكة 

سياحة بمنصب مساعد مايل. "لقد أضافت شهادة 
املشاركة التي تلقيتها عند إمتام التدريب قيمة كبرية 

لسرييت الذاتية و سهلت حصويل عىل أول وظيفة بعد 
التخرج" ثم أردفت: "بعد ستة أشهر، تركت وظيفتي 

األوىل وبدأت منصًبا جديًدا كمحامية يف مكتب 
حماماة." 

يف وظيفتها احلالّية، تتلقى أمرية التوجيه واملتابعة عىل 
يد واحدة من أكثر املحاميات شهرة يف بغداد. من 

خالل عملها املهني، عملت عىل العديد من القضايا 
الزوجية والاملية، وكذلك ساعدت العديد من ضحايا 

العنف القائم عىل النوع اإلجتامعي واإلعتداء اجلنيس يف 
كفاحهم من أجل العدالة.  أميرة
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تستخدم أمرية أيًضا حساباهتا عىل منصات 
التواصل اإلجتامعي للدفاع عن حقوق املرأة 

ودعمها بشكل تطوعي، كلام كان ذلك رضورًيا 
وممكنًا. "يتعني عىل املحاميني الناجحني اإلستمرار 

يف تطوير أنفسهم وإكتساب اخلربة يف جماالت 
متنوعة حتى يتمكنوا من ختيل أنفسهم يف أماكن 

موكليهم،" وأضافت: "هديف يف أن أصبح حمامية 
ضليعة يف جماالت الاملية والبنوك، واليوم أصبح 

ممكنًا، بفضل الدعم واملعرفة التي تلقيتها من ورشة 
التدريب عن اإلدارة الاملية التي شاركت هبا ". 

"نجاحي كمحامية مرتبط بقدريت وكفاءيت 
ال بكوين إمرأة"
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إهياب يعقوب يوسف، شاب عراقي يبلغ من العمر أربعة 
وثالثون عاًما، يقيم هو وعائلته املكونة من ستة أفراد يف بغداد. 

منذ أن كان طفالً، كان إهياب مهتاًم بجميع أنواع التكنولوجيا 
وزاد إهتاممه يف هذا املجال عىل مر السنني، لذلك قرر إكامل 

دراسته يف معهد بغداد للتكنولوجيا يف عام ٢008 ملتابعة شغفه. 
إهياب هو واحد من العديد من خرجيي العراق املؤمنني بأن 

خلفيتهم التعليمية ليست كافية ملواكبة متطلبات سوق العمل 
احلايل، وقد رصح "لقد عملت يف مطعم ملدة ست سنوات بعد 

التخرج، حيث كانت تبعد مسافته حوايل مئتان ومخسون ميالً 
عن مكان سكني" ثم تابع "كل دقيقة قضيتها يف تلَك الوظيفة 

وأنا ال أمارس ما تعلمته يف السنوات الامضية، جعلتني أشعر 
وكأنني أغرق بعمق يف مشاعر اليأس واإلكتئاب." 

يف أوائل عام ٢0٢١، شارك إهياب يف ورشة تدريب تطبيقية 
عن صيانة السيارات. من خالل هذا التدريب، متكن إهياب من 
تطوير مهارات جديدة يف تعلم كيفية صيانة حمركات السيارات، 

وعزز فهاًم واسعًا فيام يتعلق هبيكلية أجزاء السيارات األخرى. و 
بعد إكامل التدريب بنجاح، تم منحه جمموعة أدوات تساعده عىل 

العمل يف صيانة السيارات كوسيلة لتمكينه من حتويل ما تعلمه 
إىل مصدر دخل. 

إيهاب



13

"من خالل اجلهد و العزم والصرب يمكننا حتقيق النجاح 
واإلنجازات الكربى"

يعمل إهياب حالًيا ميكانيكًيا 
مستقالً بإستخدام املهارات 

واملعرفة التي إكتسبها من 
التدريب،   وكذلك األدوات التي 

تم منحه إياها هبدف حتسني ادائه 
عىل أرض العمل. قال بأمل كبري: 
"هديف املستقبيل هو توسيع نطاق 
عميل لتقديم خدمات متنوعة يف 

صيانة أنواع خمتلفة من املركبات". 
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"لتحقيق التقّدم يف املجال 
الوظيفي، جيب عىل املرء 

إستثامر كل اجلهود وحتفيز 
الذات بشكل مستمر ألجل 

تطوير نفسه."

تلك كانت كلامت فدك الزهراء عزيز كريم، الشابة 
العراقية البالغة من العمر ثالثة وعرشون عامًا من 

مدينة بغداد. حصلت فدك عىل درجة البكالوريوس 
يف تكنولوجيا املعلومات وكانت دائاًم مهتمة 

باحلوسبة والربجمة وكل ما يتعلق بمواضيع دراستها 
األكاديمية. 

بدأت فدك يف البحث عن مهنة متكنها من ممارسة ما 
تعلمته أثناء دراستها االكاديمية عىل أرض الواقع بعد 

التخرج. ولكن أدت جائحة كورونا واإلنخفاض 
الكبري يف معدل التوظيف الذي تال ذلك يف  عرقلة 
حظوظ الزهراء يف العثور عىل الوظيفة التي كانت 

تأمل فيها، ولكن عىل الرغم من ذلك وبداًل من 
إضاعة وقتها أثناء فرتة حظر التجوال الذي فرضته 

احلكومة، بدأت فدك يف تثقيف نفسها وتطوير 
مهاراهتا يف جمال احلوسبة والربجمةحيث قالت "ليس 

لدينا أي عذر إلمهال واجباتنا يف التعلم وتطوير 
انفسنا يف عامل كعاملنا اليوم، حني أصبح بإمكاننا 
إستخدام اإلنرتنت للوصول اىل أي يشء بنقرة 

واحدة".  فدك الزهراء
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شاركت الزهراء يف ورشة تدريبية أقيمت عرب اإلنرتنت يف 
أواسط عام ٢0٢0 عن تطوير مهارات إستخدام حزمة برامج 
مايكروسوفت أوفيس )Microsoft Office( .متكنت عن 

طريق هذه الفرصة من صقل مهاراهتا، إذ تعلمت كيف يتم بناء 
قاعدة بيانات، وطورت فهاًم أفضل فيام يتعلق بتحليل البيانات 

وتصميم العروض التقديمية اإلحرتافية والكثري من املعلومات 
التقنية. عربت عن جتربتها قائلة: "تعد برامج مايكروسوفت 
اوفيس جزًءا رضورًيا وأساسًيا من أي وظيفة يف عاملنا اليوم 

ولذلك مل أتردد ولو للحظة يف املشاركة يف هذا التدريب عندما 
علمت عنه." تم تنفيذ التدريب من قبل وكالة التعاون األلامنية 

GIZ، بالرشاكة مع مؤسسة AMAR اخلريية الدولية. 
بعد مرور عامان من مشاركتها يف التدريب، تعمل فدك 

الزهراء حالًيا مع واحدة من أكرب رشكات اإلتصاالت السلكية 
والالسلكية يف العراق. وعلقت هبذا الصدد: "لقد ساهم 

التدريب بشكل كبري يف حصويل عىل املهارات الالزمة للتطور 
الوظيفي الذي مررت به، وكانت املعرفة التي إكتسبتها يف كيفية 

إستخدام برامج مايكروسوفت اوفيس هي السبب الرئييس 
لقبويل يف منصبي احلايل". 
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يعترب حق التعليم من أساسيات حقوق اإلنسان، 
إال أنه حق مل تتمكن حنان عبدالرزاق حممد من 
احلصول عليه، فهي فتاة عراقية تبلغ من العمر 

ثالثة وعرشون عامًا، تركت املدرسة يف سنٍّ مبكرة 
بسبب التحديات الاملية والظروف القاهرة التي 

مرت هبا أرسهتا، وتعيش حاليًا مع عائلتها يف أحد 
أكثر األحياء العشوائية ازدحامًا يف مدينة بغداد. 

إعتادت حنان عىل مساعدة والدهتا يف خياطة 
املالبس لألقرباء واجلريان كطريقة لكسب العيش 

فور أن بلغت سن اخلامسة عرش، ولكن مل يكن هذا 
كافيًا لعائلتها لضامن مصدر رزق كريم يساعدهم 

يف احلياة بشكل طبيعي، وازدادت األمور تعقيدًا 
عندما أصيب والدها بداء السكري، بالتايل مل يكن 
هنالك أّي خيار غري رصف مجيع مدخرات العائلة 

عىل عالجه، مما جعلهم يقعون يف فخ التحديات 
الاملية جمدًدا، قالت: "كنت أعيش أيامي مع ظل 

اخلوف من فكرة أن ينتهي بنا احلال من دون 
أي مصدر رزق، أو من إحتاملية أن أفقد والِدي 

بسبب مرضه" ثم تابعت:" كانت والديت تطمأنني 
دائاًم وتقول يل بأنه لن حيدث غري ما قّدره اهلل لنا، 

فال يوجد أّي داٍع للقلق. إيامين بحكمتها هو ما 
ساعدين يف التغلب عىل أفكاري السلبية التي كانت 

تعرقل أيامي"  
مل تتوقف حنان برغم كل تلك التحديات عن 

متابعة حلمها يف أن تصبح خياطة ماهرة، إذ الزمها 
هذا الشغف بسبب تأثرها بعمل والدهتا منذ سنٍّ 
صغرية، وكذلك ألهنا أرادت تطوير حرفة تدعم 

هبا نفسها وعائلتها ماديًا ال تتطلب إكامل الدراسة، 
إذ مل ترغب بأن تكمل حياهتا بدون مهارة بديلة عن 

تعليمها. 
أدوات اخلياطة اليدوية كانت كل ما حتتاجه حنان 
يف بداياهتا بعامل اخلياطة، وبمرور الوقت تطورت 

لدهيا املهارة الكافية لتقوم بخدمة املزيد من الزبائن 
وليس مساعدة والدهتا فقط، مما ساهم بزيادة 

الدخل الامدي هلا وألرسهتا، إال أن أدوات اخلياطة  حنان
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البسيطة التي كانت تستخدمها مل تكن كافية ملواكبة 
عدد الزبائن املتزايد؛ ففي غياب مكائن اخلياطة 
املتطورة يصبح من الصعب السيطرة عىل إدارة 

الوقت واملجهود. 
" إعتدت عىل العمل بشكل يدوي بإستخدام كل 

من اإلبرة وبكرة اخلياطة، ولكن كان لذلك إثٌر 
سلبي عيل، حيث كنت أشعر بخدٍر يف أصابعي 

عندما أعمل لوقت طويل، مما أّثر عىل أدائي 
ورسعتي يف العمل" ثم أضافت: "كان االمر 

يستغرق ساعة عىل األقل إلنجاز يشء من املمكن 
أن يتم إنجازه بغضون دقائق وبال أمل لو كنُت 

امتلك ماكينة خياطة"
إنضمت حنان إىل ورشة لتعليم اخلياطة يف بداية 

عام 2021 لتتدرب من خالهلا عىل إستخدام 
ماكينات اخلياطة احلديثة، باإلضافة إىل تطوير 

معرفتها فيام يتعلق بأساسيات اخلياطة وفهم 
األنامط ومراحل تصميم املالبس بشكل عام، ويف 
هناية الورشة تم إعطاؤها ماكينة خاصة هبا كطريقة 

لدعم موهبتها ومرشوعها. 
بعد فرتة من التدريب، شاركت ما تعلمته يف 

الورشة مع والدهتا وزوجه أخيها، حيث ساعدهتم 

عىل فهم كيفية اخلياطة وتصميم املالبس بإستخدام 
ماكينة اخلياطة. عرّبت قائلة: "كل درس يتم 

تعلمه أو مهاره يتم إكتساهبا هي بال قيمة، إذا مل 
يتم توظيفها يف حتسني حياتنا ومتكيننا من مساعدة 

بعضنا البعض." 
حاليًا، وبعد عاٍم ونصف من الورشة، تقوم حنان 

بخياطة الفصاالت التقليدية واملبتكرة نظًرا لتطور 
مهاراهتا ومعرفتها بشكل ملحوظ، مما جعلها تقّدم 

خدماهتا إىل عدد متزايد من الزبائن، وهذا بالطبع 
أفىض إىل زيادة دخلها الامدي. هي اليوم تقوم 

أيًضا بتعليم اقربائها وجرياهنا عىل فهم أساسيات 
اخلياطة وكيفية إستخدام ماكينة اخلياطة.   

"معايري النجاح ال تقاس بالتعليم فقط" 
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حسن عباس قاسم هو شاب عراقي يبلغ من العمر 
إثنني وعرشين عاًما، ولد ونشأ يف مدينة بغداد، وهو 

اإلبن األصغر لعائلته املكونة من ستة أفراد. كان دائاًم 
متحمًسا للتعلم وتطوير ذاته. ومع ذلك، مل يتمكن من 

مواصلة دراسته بسبب التحديات الاملية التي عانت 
منها أرسته، ففي سن اخلامسة عرش، إنتقل حسن من 

طالٍب مراهق إىل عامٍل بأجٍر يومي من أجل إعالة 
أرسته. 

قال: "عندما تركت املدرسة، طلبت من أصدقائي 
وأقاريب أن يبلغوين يف حال سمعوا عن أي فرصة عمل 

حتى أمتكن من كسب الامل وكسب قويت" ثم تابع 
كالمه قائال: "كان من الصعب عيل البقاء يف املنزل يف 

وقت يمكنني فيه العمل وتوفري دخل إضايف." 
يف كانون األول من عام 2020، تم إبالغ حسن من 

قبل أحد اصدقائه بخصوص وجود فرصة تدريبية 
حول موضوع السياحة والفندقة يف بغداد، فقرر 

املشاركة فيه إلكتساب مهارات جديدة قد تدعمه 
يف العثور عىل وظيفة أكثر استقرارًا، وبعد أن أهنى 

أيام التدريب العرشة، إكتسب معرفة جديدة يف 
جمال السياحة وفهاًم أفضل لكيفية تلبية احتياجات 
العمالء. إضافة عىل ما ذكر، ُعرضت عليه فرصة 

عمل كمتدرب ملدة شهر مدفوعة التكاليف، وذلك 
لتطبيق مهاراته اجلديدة كنادل يف أحد الفنادق الدولية 

املعروفة يف مدينة بغداد، تم تنظيم التدريب وتوفري 
مرّتب أثناء فرتة العمل التدريبية من خالل الرشيك 
املحيل املنفذ لـ GIZ، مؤسسة جتديد العراق للتنمية 

االقتصادية. 
بعد ثالثة أشهر من التدريب و بسبب مستوى االلتزام 

العايل واجلهد الذي أظهره حسن خالل فرتة عمله 
كمتدرب، ُعرض عليه فرصة العمل بدوام كامل يف 
أحد مطاعم نفس الفندق الذي عمل فيه كمتدرب 

سابقًا، حيث أّكد: "من خالل املشاركة يف التدريب، 
إكتسبت املعرفة املطلوبة واملهارات الرضورية 

للحصول عىل وظيفة جديدة متكنني من حتقيق املزيد 
من األهداف يف املستقبل".   حسن
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"مل يكن التعامل مع التحديات أمرًا سهالً، ولكني يف املقابل كنُت عىل قدِر 
مواجهتها، لقد بذلت جمهوًدا كبرًيا وسأبقى أعمل بكّل تفاٍن لضامن مستقبل أفضل" 

يف الوقت احلايل، يكاد يمر عام كامل منذ 
بدأ وظيفته كنادل، وقد انعكس هذا التغيري 

الوظيفي عىل قدرته يف توفري مصدر دخل أفضل 
لعائلته؛ وهو هيدف اليوم إىل تطوير مهاراته يف 
اللغة اإلنجليزية، والعودة إىل الدراسة كطالب 
ليحصل عىل مؤهل أكاديمي يف جمال السياحة 

والفندقة. 
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بغض النظر عن صعوبة التحديات التي تواجهها يف 
طريقها، تعمل جنات سالم عبدالسادة، البالغة من 

العمر ستة وعرشون عامًا، بال كلل أو ملل لتجاوز كل 
الصعوبات والعمل عىل مواصلة تطوير ذاهتا، حيث تعيش 
يف بغداد مع والدهيا وثامنية أشقاء. يف عام 2018، حصلت 

جنات عىل البكالوريوس يف اهلندسة املدنية. قالت: "بعد 
أن أمضيت عامني يف البحث عن وظيفة، كان العثور أخريًا 
عىل وظيفة يف جمال ختصيص األكاديمي بمثابة حلم أصبح 

حقيقة". 
بمرور السنوات، طّورت جنات مهاراهتا تدرجييًا 

حّتى تصبح مهندسة إنشائية ناجحة، لكن مامل تأخذه 
باحلسبان هو احتاملية مواجهتها مضايقات وتنمر يف 

العمل، أوضحت: "معظم النساء يف املجتمعات الرشقّية 
اليمكنهن عند مواجهة املضايقات إاّل بالقيام بأحد أمرين، 

كالمها أمر من اآلخر، إما التزام الصمت أو اإلستقالة، 
وقد اخرتت اإلستقالة".  

"بعد معانايت مع االكتئاب ألشهر متواصلة، فقدت األمل 
يف العثور عىل وظيفة جديدة تضمن يل بيئة عمٍل آمنة دون 

مضايقات"، بعد ما مرت به يف العمل، قررت أن تبدأ 
مرشوعها اخلاص هبدف أن تصبح مستقلة ماديًا وصحيًا، 

وقد أّدى قرارها هذا إىل تعافيها من االكتئاب بمساعدة 
أختها، وعادت بنفس اإلرصار عىل التقّدم، ولكن هذِه 

املرة بمرونة وطريقة تفكري خمتلفة وأكثر تفتحًا يف مواجهة 
التحديات. عرّبت عن جتربتها: "لقد تعلمت أن الناس 
ممكن أن يفقدوا األمل من وقت آلخر، لكنه سيعود يف 

النهاية، وباألخص عندما يكون هناك من يقدم لنا الدعم 
والتشجيع". 

يف كانون األول من عام 2020، شاركت جنات يف تدريب 
خيص تنمية مهارة ريادة األعامل، وخضعت لورشة تدريبية 

مكثفة استمرت ملدة عرشة أيام، حيث شحذت هذِه 
الورشة من قدراهتا يف جمال ريادة األعامل، واكتسبت فهاًم 

أعمق للسوق املحيل وبيئة الرشكات الناشئة يف العراق، 
وتعلمت أيًضا كيفية صياغة اسرتاتيجية للعمل. باإلضافة 

لكل ذلك، فقد تلقت جمموعة من األدوات ملساعدهتا 
بتأسيس مرشوعها اخلاص وحتقيق حلمها.  جنات
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"عىل الرغم من صعوبة احلياة أحيانًا، إاّل 
إن األمل هو اليشء الوحيد الذي جيعلني 

أسري نحو حتقيق طموحي" 

بعد عام واحد من مشاركتها يف التدريب، وبعد أن أمضت 
شهوًرا بالتخطيط مع أختها التي أصبحت اآلن رشيكة 

أعامهلا، افتتحتا بنجاح متجًرا للقرطاسية بالقرب من 
مكان سكنهام، إذ أن كالمها هيدف إىل تقديم خدمة فريدة 

هلا تأثري إجيايب عىل املجتمع الذي تريدان خدمته. 
"هناك ثالث مدارس يف احلي الذي أقطن فيه، تضم كل 
منها ستامئة طالب عىل األقل، وال يوجد أي مكتب لبيع 

القرطاسية حتى يوّفر ما حيتاجه طلبة املدارس" ثم تابعت: 
"ساعدين التدريب عىل حتديد هذه املشكلة بطريقة ريادية 

وعلمني كيف أحوهلا إىل فرصة عمل". 
حالًيا، ومع بداية الفصل الدرايس اجلديد، تستعد األختان 
هلذِه املناسبة حتى تقدمان أفضل اخلدمات للطالّب، ومها 
تروجان خلدماهتام عىل وسائل التواصل االجتامعية بشكل 

مستمر، وتدرسان حاجة اجلمهور املستهدف لتحقيق 
أفضل املبيعات. هتدف األختان إىل زيادة معرفتهام يف 

جمال التسويق والدعاية كخطوة قادمة لتوسيع عملهام عىل 
نطاق أكرب.  
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معتصم طالب سامل حممد هو شاب 
عراقي يبلغ من العمر تسعة وعرشون 
عاًما، يعيش يف منطقة أبو غريب التي 

تقع غرًبا من مدينة بغداد، كان له العديد 
من األهداف التي يطمح إىل حتقيقها، 

إال أن حلمه األكرب كان القدرة عىل 
إمتالك متجر خيتص يف جمال التصوير 

الفوتوغرايف. 
كنتيجة لقلة فرص العمل يف منطقته التي 

تبعد حوايل ساعة بالسيارة عن وسط 
املدينة، كافح لسنوات عديدة بحثًا عن 

فرص عمل مناسبة حتى حصل عىل 
وظيفية روتينية يف أحد الدوائر احلكومية 

واخلدمية يف عام 2018، مل يكن سعيدًا 
هبذه الفرصة لكون املسافة بني عمله 

و مسكنه أكثر من سبعني كيلومرًتا، 
عرّب عن جتربته قائالُ: "عندما تم تعييني 

يف القطاع احلكومي، إعتقدت أن كل 
يشء سيكون سهالً، لكن ماحدث كان 

العكس، فقد كنت أنفق أموااًل عىل النقل 
واملصاريف األخرى تفوق ما كنت 

أجنيه." 
بعد اإلنتشار الواسع لفايروس كورونا، 

إضطر معتصم إىل إختاذ قرارًا صعبًا 
اال وهو اإلستقالة من عمله بسبب 

التحديات والعواقب الكثرية، ثم أراد أن 
يؤمن قوت يومه فقام بفتح متجر صغري 

بالقرب من منزله لبيع املواد الغذائية. 
بعد ذلك ببضعة أشهر يف أواخر عام 

2020، شارك يف ورشة عمل خمتّصة 
بتطوير مهارة ريادة األعامل. تلقى تدريًبا 

مكثًفا وتم منحه كامريا رقمية كطريقة 
لدعم طموحه يف خلق مرشوعه، من 

خالل التدريب اكتسب مهارات جديدة 
يف خمتلف املوضوعات املتعلقة بإدارة 

األعامل، فضالً عن اكتساب فهم واسع 
معتصم
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"كنت أنفق أموااًل عىل النقل واملصاريف األخرى تفوق ما كنت أجنيه."

للمواضيع الرائدة يف هذا املجال. 
بعد التدريب، إستطاع معتصم إستخدام 

الكامريا الرقمية أمثل استخدام، فقد قام بزيادة 
مساحة املحل اخلاص به وأنشأ ركن خمصص 

للتصوير ومعاجلة الصور. حاليًا، حمله هو 
املكان الوحيد يف احلي الذي يقدم جمموعة من 

خدمات التصوير الفورية، مما مّكنه من زيادة 
مصدر دخله وتزويد احلي بأحد اخلدمات 

األساسية، أعرب قائالً: "لقد مكنني التدريب 
من تطوير إمكانيايت كصاحب عمل، وزّودين 

باألدوات الالزمة لتنمية عميل". 
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كان لفريوس كورونا عواقَب وخيمة عىل اجلميع 
يف خمتلف أنحاء العامل فبسبب خطورته قررت 

احلكومات فرض حظر التجوال يف املدن، وتم 
إغالق عدد كبري من الرشكات واملحال التجارية 

للحد من التجمعات البرشية وتقليل فرص 
إنتشار املرض، وبرغم أمهّية تلك اإلجراءات 

الوقائية فقد كانت سبًبا بفقدان الكثري لوظائفهم. 
مل يكن الوضع يف العراق أقل سوءًا مقارنة 

بالدول األخرى، حيث أضحى الكثري بال عمل، 
ومن ضمنهم هنلة أصغر موسى البالغة من العمر 

إثنان وثالثني عامًا. تعيش هنلة يف مدينة بغداد 
وقد أكملت دراستها اجلامعّية عام 2013، و بعد 

العديد من سنوات البحث عن وظيفة، متكنت 
من احلصول عىل أول وظيفة هلا بعد التخرج 

كمعلمة يف روضة أطفال، " كنُت متحمسة 
جدًا عندما عثرُت عىل فرصة عميل األوىل، 

ألنني أحب رعاية األطفال" ثم أضافت: "لكن 
لألسف مل أستمر طويالً يف هذِه الوظيفة، ففي 

عام 2020 وبسبب تدهور الوضع اإلقتصادي 
للبلد ُأجربت عىل تركها". 

إال أهنا إستغلت وقت فراغها خالل فرتة احلظر 
حّتى تطور مهاراهتا املهنية والتقنية، "كنت 
أبحث عن فرٍص للعمل من املنزل، وهذا 

جعلني أتساءل كيف سيقبلونني إذا مل يكن لدي 
أي خربة سابقة يف إستخدام برامج احلاسوب" 

ثم أردفت: "يف تلك املرحلة قررُت إستثامر 
وقتي يف تعلم مهارة جديدة من أجل تلبية 

متطلبات العمل احلديثة". 
شاركت هنلة يف شهر متوز لعام 2020 يف تدريب 

عرب اإلنرتنت يتحّدث عن كيفية إدارة البيانات 
واملشرتيات، ألهنا كانت تود إكتساب املزيد من 

املهارات، فتعلمت كيفية التعامل مع البيانات 
بإستخدام برامج احلاسوب املكتبية مثل برنامج 
 ،)Microsoft Excel( مايكروسوفت اكسل

وإكتسبت فهاًم أفضل عن كيفية إدارة املشرتيات. 
نهلة
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"يمكننا دوما حتقيق اإلنجازات حتى يف األوقات الصعبة"

قامت بتطوير سريهتا الذاتّية مضيفة هلا املهارات التي إكتسبتها 
بعد إمتامها للتدريب، باإلضافة إىل خرباهتا املهنية السابقة، ثم 

بدأت رحلتها يف البحث عن وظيفة أخرى متّكنها من متابعة 
مسريهتا املهنية و تطوير نفسها، حتى عثرت يف هناية املطاف عىل 

وظيفة يف إحدى رشكات السفر والسياحة يف بغداد بمنصب 
)مساعدة قطع تذاكر الطريان( إستطاعت فيها تطبيق ما تعلمته 

عىل أرض الواقع، وبسبب خرباهتا التقنية ومثابرهتا وقدرهتا عىل 
التعلم الرسيع قام مديرها برتقيتها اىل منصب )مسؤول قطع 

التذاكر( بعد أربعة أشهر من بدِئها العمل. 
"كان للتدريب الذي شاركت به فضل كبري يف تطوير مهاراٍت 
حيتاجها سوق العمل هذِه األيام" ثم أكملت: "هذا هو عامي 

الثاين يف هذِه الوظيفة، اآلن أصبح لدي فهم أفضل لقطاع 
السياحة يف العراق، وبرصاحة أملك طموح مستقبيل بأن أفتتح 

مرشوعي اخلاص ليكون يف هذا القطاع".
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"اإلنجازات اجلديرة 
باالحتفال ال يمكن أن تأيت 
إال من اإلستعداد للنجاح" 

أسامة زيد مسعود شاب عراقي يبلغ من العمر 
تسعة وعرشون عاًما، ولد وترعرع يف مدينة بغداد، 

يمتلك شغفًا كبريًا يف حّب التعلم، حيث يقوم 
بتعلم مهاراٍت جديدة بشكل متواصل مما مكنّه من 
التحدث بثالث لغاٍت بطالقة، العربية واإلنجليزية 
واأللامنية، أما من الناحية املهنية، فلديه إهتامم كبري 

بقطاع األعامل التجارية وحيلم ببدء مرشوعه اخلاص 
يف املستقبل. 

يف عام 2015، حصل أسامة عىل درجة 
البكالوريوس يف جمال اهلندسة املدنية، وبدأ بعد 

ذلك بأول عمل له مع إحدى رشكات مواد البناء 
واإلنشاءات يف شارع الشورجة، وهو أحد أقدم 

وأكرب األسواق الشعبية يف بغداد، ويعرف بأنه شارع 
مزدحم دومًا بعدد كبري من الناس؛ إستفاد أسامة من 

هذه املعطيات بشكل إجيايب حيث صقل ثقته بنفسه 
خصوصًا يف جمال التعامل مع العمالء، وساعدته 

أيضًا يف تطوير فهاًم أفضل يف جمال تطوير االعامل. 
بينام كانت أموره تسري عىل خري ما يرام، فجأة فقد 

وظيفته بسبب جائحة فايروس كورونا وهو ما 
مل يكن باحلسبان، رغم ذلك مل يستسلم لليأس، 

فقد دفعه طموحه الكبري للبحث عن فرص لتعلم 
مهارات جديدة، مما أدى إىل تشجيعه ومشاركته يف 

ورشة تدريبية عرب اإلنرتنت يف متوز لعام 2020، 
كانت الورشة ختص إدارة املعلومات واملشرتيات، 

ونتيجة هلا قام بإكتساب فهاًم أعمق لعملية إدارة 
ومتابعة املشرتيات، فضالً عن اكتسابه املهارات 

الالزمة يف موضوع إدارة بيانات املبيعات باستخدام 
جمموعة من الربامج احلاسوبية بام فيها برنامج 

الاميكروسوفت أكسل.   أسامة
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بعد مرور عام عىل التدريب عاد إىل وظيفته يف رشكة مواد البناء، 
ولكن هذه املرة بتصميٍم وتركيز عىل تضمني التقنية التي تعلمها 
يف العمل لضامن نتائج افضل، لقد قام بتطبيق كل ما تعلمه عىل 
مهامه اليومية من أجل تسهيل التعامل مع العمالء، األمر الذي 

أدى إىل زيادة كبرية يف املبيعات وحتسني إدارة املوارد. أخربنا 

أسامة عن جتربته مفتخرًا: "مكنني التدريب من إستثامر التقنية 
التكنولوجية يف سياق مهنتي مما أنعكس بشكل إجيايب عىل العمل 

حيث أضاف حتسينات واضحة يف إنجاز املهام بوقت أقل 
وكفاءة أعىل". 
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احلزن واليأس بسبب فقدان أحد الوالدين مها من أصعب 
املشاعر التي من املمكن بأن يمر هبا اإلنسان يف حياته. قطر 

الندى مهدي كاظم، ذات اإلثنى وعرشون عامًا ، هي أم 
عزباء، لدهيا طفلة تبلغ من العمر أربع سنوات، وتسكن يف 
مدينة بغداد مع عائلتها املكونة من تسعة افراد. كان عمرها 

اثنا عرش عامًا فقط عندما فقدت أباها، إذ شعرت وقتها وكأن 
العامل أمجع أصبح مكانًا غري أمنًا هلا بسبب هذِه اخلسارة. 
عربت عن هذه التجربة األليمة بقوهلا: "مل يكن لدي وال 

إلخويت أي فكرة عن التحديات التي سوف نمر هبا عندما 
تويف والدنا، ولكن النظرة يف عيون أمي آنذاك إخترصت كل 

ما يمكن أن يقال." 
تركت قطر الندى املدرسة عندما كان عمرها مخسة عرش عامًا 

بسبب التحديات الامدية التي مرت هبا عائلتها بعد خسارة 
املعيل الرئييس، وبعدها تزوجت زواجًا تقليديًا رغم صغر 

سنها، إال أن هذا الزواج مل يستمر لفرتة طويلة . "األمر الذي 
جعل من إمكانية تغلبي عىل ما كنت أعاين منه بعد الطالق 

شبه مستحيل هو كوين يتيمة" ثم أردفت قائلة: "أمي كانت 
ومازلت كل يشء بالنسبة لنا، فعلت املمكن واملستحيل 

ملساعدتنا عىل الشفاء مما كان يبدو غري قابٍل للشفاء." 
والدة قطر الندى، أفراح البالغة ثالثة ومخسون سنة، مرت 

بالكثري من التحديات من أجل توفري ظروف معيشية أفضل 
ألبنائها بعد وفاة زوجها. "بعدما فقدت زوجي، كان كل 

يوم بالنسبة يل بمثابة حتديًا مرهقًا لتوفري إحتياجات أبنائي، إذ 
كنت أعمل عىل مجع القناين البالستيكية من مكب النفايات 

واألرض، ثم أقوم ببيعها للمصانع هبدف إعادة تدويرها" 
وأضافت قائلة: "بعض الناس يبدأون حياهتم من الصفر 

ولكننا بدأنا من حتت الصفر! مع ذلك، فاليوم أنا سعيدة بام 
وصلت إليه ألنني يف هناية املطاف نجحت يف تربية ورعاية 

أبنائي بجهودي اخلاصة ومن دون اإلتكال عىل أحد." 
إفتتحت قطر الندى ووالدهتا يف عام 2018 متجرًا صغريًا 

يف منزهلم. لقد إختاروا فتح هذا املرشوع ألهنم الحظوا أن 
معظم الناس يضطرون إىل السري ملسافات طويلة خارج 

احلي لرشاء أساسيات الغذاء ورضوريات احلياة األخرى. 
كانت أفراح وإبنتها هتدفان إىل معاجلة هذِه املشكلة من خالل 
توفري هذِه املستلزمات وبيعها ألبناء احلي من خالل متجرمها  قطر الندى 
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وبالتايل تطوير مصدر دخل أسايس لألرسة. قالت أفراح: 
"علمت أطفايل بأن العمل اجلاد هو السبيل الوحيد لكسب 

الامل، قد ال يكون األمر سهالً، ولكن من األفضل أن نموت 
برشف عىل أن نعيش مع العار."   

سمعت أفراح عن ورشة تدريبية مدفوعة التكاليف سيتم 
تنظيمها يف أواخر عام 2020 وتتعلق بتدريب األفراد عىل 

أساسيات ريادة االعامل، فقامت بتشجيع إبنتها عىل املشاركة 
إثر ذلك مما أدى إىل مشاركة قطر الندى يف هذِه الورشة التي 
إستمرت لعرشة أيام. طورت قطر الندى من خالهلا مفهوما 

واسع فيام يتعلق بتخطيط وتطوير األعامل. باإلضافة إىل ذلك، 
تم منحها جمموعة من األدوات من قبل اجلهة املنظمة للتدريب 

كطريقة ملساعدهتا عىل تطوير وحتسني مرشوعها هي ووالدهتا 
عىل أرض الواقع.  

إستفادت قطر الندى مما إكتسبته من الورشة التدريبية يف تطوير 
املتجر الصغري  هبدف توسعته وزيادة عدد املنتجات التي يقومون 

ببيعها. ذكرت أفراح قائلة: "مل أرغب أبدًا بأن أرى إبنتي حمبطة 
بسبب الظروف التي مرت هبا، وذلك ما دفعني إىل حتفيزها 

للمشاركة يف هذا التدريب ودعمها للعودة إىل املدرسة إلكامل 
حتصيلها العلمي حّتى تواجه حتديات احلياة." 

حاليًا و بعد مرور عامان عىل التدريب، يفصل قطر الندى عن 
خترجها من املدرسة سنتني فقط. وكذلك يشهد متجر العائلة 

زيادة يف عدد الزبائن واألرباح مقارنة بالسنوات الامضية. "كل يوم 
أقضيه مع والديت يف متجرنا، يعطيني شعورًا باألمل يف مستقبل 
أكثر إرشاقًا من الاميض" ثم أضافت قطر الندى قائلة: "أمتنى أن 
اقدم حياة أفضل ألبنتي، و أن أجعل والدي فخورًا يب أينام كان، 
عن طريق اإلجتهاد بالعمل وعدم اإلستسالم لصعاب الظروف 

مهام بلغت شدهتا." 

"أمي كانت ومازلت كل يشء بالنسبة لنا، فعلت املمكن واملستحيل 
ملساعدتنا عىل الشفاء مما كان يبدو غري قابٍل للشفاء." 
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رقية هادي حسب اهلل هي امرأة شابة تبلغ من العمر عرشون 
عاًما، تعيش مع أرسهتا املكونة من ثامنية أفراد يف أحد أفقر 

أحياء بغداد. مل يتحقق حلمها بالذهاب إىل املدرسة عندما كانت 
طفلة نتيجة للصعوبات الامدية التي مرت هبا عائلتها. و يف عام 

٢006، نزحت عائلتها إثر فقدان والدها أربعة من أشقائه 
بسبب نزاعات البالد الداخلية والعنف القائم عىل نوع الطائفة 

آنذاك، مما تسبب يف إصابة والدها بصدمة شديدة أصيب عىل 
أثرها بشلل نصفي.  

والدة رقية ياسمني، تبلغ من العمر مخسون عامًا، حتملت 
مسؤولية رعاية عائلتها ملواجهة حتديات احلياة بشكل كامل منذ 

ذلك احلني. حيث كانت تقوم بجمع الزجاجات البالستيكية 
من صناديق القاممة وبيعها للرشكات املصنعة -هبدف إعادة 

تدويرها- كوسيلة لتغطية نفقات األرسة وتلبية إحتياجاهتا 
اليومية. لكن حلسن حظ العائلة مل يبق احلال كذلك، ففي عام 

٢0١9، بدأت رقية ووالدهتا مرشوًعا صغريًا يف منزهلام،فقد 
كانتا ختبزان اخلبز وتبيعانه جلرياهنام وأقارهبام يف املنطقة، إال أن 

إفتقارمها إىل معدات صنع اخلبز املناسبة خفّض من عدد الزبائن 
الذي كان باإلمكان اكتساهبم. 

عربت رقية: "علمتني والديت كيفية صناعة اخلبز ألهنا أرادت 
أن تعطيني شيًئا يساعدين عىل كسب الامل• ثم تابعت "كان 

هدفها من تعليمي كل أرسار هذه احلرفة هو متكيني من مواجهة 
حتديات احلياة". 

يف كانون األول من عام ٢0٢0، شاركت رقية يف تدريب ممول 
بالكامل يركز عىل تنمية مهارة األفراد يف ريادة األعامل، أرادت 

من خالل هذا التدريب توسيع معرفتها وتعلم كيفية تطوير 
خمبزها الصغري يف املنزل. بعد عرشة أيام من التدريب املكثف، 
تلقت جمموعة من األدوات املساعدة لعملها، والتي متكنها من 

رقية و ياسمين 
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"ال أمتنى شيًئا أكثر للمستقبل سوى 
حياة ال نخاف فيها مما سيجلبه 

الغد. هناك أمل دائم للتنمية 
وللفرص األفضل يف حياة املرء."

إدارة خمبز عائلتها الصغري بشكل أفضل. قالت رقية معربة عن 
جتربتها: "لقد متكنت من مشاركة املعلومات التي إكتسبتها من 

خالل التدريب مع والديت" ثم استأنفت "لقد إستفدنا بشكل 
كبري من األدوات التي تم منحنا إياها لتسهيل عملنا وتوسيعه."  

يف الوقت احلارض، وبعد عامني من التدريب الذي شاركت 
فيه رقية، متكنت مع ووالدهتا من خدمة العديد من الزبائن، مما 

أنعكس بشكل إجيايب عىل حياهتم من الناحية الامدية و النفسية 
عىل حدِّ سواء. أخربتنا والدهتا ياسمني : "لقد ساعدنا التدريب 

عىل حتسني جودة اخلبز الذي كنّا نصنعه، وكذلك يف كيفية 
الرتويج عن خدماتنا يف احلي" وأكملت كالمها بثقة قائلة: 

"نحن اآلن عىل األقل نعيش احلارض من دون التفكري أو اخلوف 
مما خيبأه لنا املستقبل، هنالك أمل غري منقطع يف حياة كل شخص 

ونحن مؤمنون بذلك."  
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شارقة عباس سعيد هي شابة تبلغ من العمر 
ثالثة وعرشون عاًما من بغداد، تسعى دائاًم إىل 

تعلم مهارات جديدة للتغلب عىل العقبات التي 
تواجهها يف احلياة. لطالام كانت شارقة مهتمة 

باآلالت وكيفية تشغيلها وصيانتها وتصنيعها، 
باإلضافة إىل إهتاممها بعلوم احلاسوب والذكاء 

اإلصطناعي، ولكوهنا دومًا تطمح بأن تصبح 
إمرأة ناجحة ومستقلة؛ فهي تعترب املعامرية زها 

حديد، وهي املهندسة العراقية املعروفة عامليًا 
إلبداعاهتا يف جمال العامرة، قدوة ومثااًل حيتذى به 

بالنسبة اليها..
"أرادت والديت رشاء قالدة من الذهب كهدية 

خترج يل، لكنني إخرتت جهاز تصوير املستندات 
بداًل من ذلك، وذلك ألنني أردت أن أتعلم 

كيف تعمل آالت تصوير املستندات، وبالنسبة 
يل كان إمتالك واحد هو أفضل طريقة للتعّلم." 
يف كانون الثاين من 2021 وحلسن حظ شارقة، 

علمت بخصوص وجود ورشة تدريبية عن 
صيانة أجهزة تصوير املستندات، ومن خالل 

مشاركتها يف هذِه الورشة التدريبية، استطاعت 
تعّلم مجيع املعلومات الرضورية حول أجهزة 
تصوير املستندات وإكتسبت مهارات إضافية 

إىل جانب خلفيتها يف جمال احلاسوب؛ وبعد إمتام 
عرشة أيام من التدريب املكثف، أشبعت شارقة 

فضوهلا حول كل ما يتعلق بآليات عمل جهاز 
تصوير املستندات وكيفية صيانتها.

عند االنتهاء من التدريب، بدأت شارقة يف 
البحث عن عمل يناسب مهاراهتا املكتسبة حديًثا 

يف احلاسوب وجمال الصيانة، استطاعت العثور 
عىل فرصة للعمل آنذاك كمتدربة يف مكتب 

تزويد اللوازم املكتبية. كان عملها يرتكز عىل 
صيانة و إجياد احللول ملشاكل أجهزة تصوير 

املستندات، وقد شكلت مهاراهتا املكتسبة من 
الدراسة األكاديمية والتدريبات التي إنخرطت 

هبا يف تطوير سريهتا الذاتية مما جعلها مؤهلة 
للعديد من الوظائف. شارقة
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نتيجة للعمل اجلاد والثقة بالنفس إىل جانب 
املهارات التي إكتسبتها من التدريب، متكنت 
شارقة من احلصول عىل وظيفة ذات مستوى 
أعىل يف واحدة من أكرب رشكات تكنولوجيا 

املعلومات يف بغداد لتكون مهندسة حاسوب هبا، 
عرّبت عن فرحتها هبذا اإلنجاز قائلة: "باجلهود 
املتواصلة والرغبة احلقيقية للتطور، كنت قادرة 

عىل تطوير كالً من مهارايت يف الربجمة وصيانة 
األجهزة مما سمح يل بالوصول إىل ما أنا عليه 
اليوم" وأضافت: "أريد أن أتقدم إىل مناصب 

أعىل وأن أستمر يف تطوير مهارايت للحصول عىل 
فرص أفضل يف املستقبل". 

"أفضل املشاركة يف 
املهام واملسامهة يف 

العمل بداًل من مشاهدة 
اآلخرين وهم يقومون 

بذلك من أجيل" 
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زينة كامل عبد الدين، هي إمرأة تبلغ من العمر واحدًا وثالثون 
عاًما من بغداد، تؤمن بإمكانية اجلميع عىل تطوير أنفسهم، والسعي 

بإستمرار التعلم ملواجهة التحديات اجلديدة بحامس بغض النظر 
عن الظروف، وذلك للحصول عىل مستقبل أكثر إرشاقًا من 

احلارض. خترجت زينة من جامعة بغداد -إحدى أقدم اجلامعات 
العراقية- وحصلت منها عىل درجة الامجستري يف جمال الفيزياء. 

تتميز شخصية زينة بالشغف املتواصل يف فهم األشياء وحّب 
التعلم. لذلك، كانت تشارك بإستمرار يف جمموعات متنوعة من 

ورش العمل والتدريبات طوال مسريهتا األكاديمية هبدف تطوير 
مهاراهتا يف جماالت خمتلفة، وتعلم مهارات تتجاوز ختصصها 

األكاديمي. اخربتنا: "إن تعلم مهارات جديدة سيساعدين حتاًم 
عىل كسب فرص أفضل، ورؤية األمور من منظور خمتلف، وهلذا 

السبب أنا دائاًم حريصة عىل تطوير نفيس ". 
متكنت زينة بعد التخرج من احلصول عىل فرصة عمل تطوعّية 

مع أحد اجلهات غري الربحية كمنسقة للمشاريع واألحداث. من 
خالل هذه الفرصة، طورت معرفتها بامتالك مهارات جديدة، 

باألخص يف موضوع التصميم اجلرافيكي، باإلضافة إىل جمال 
الفيزياء. كانت دائام تطمح إىل تطبيق ما تعلمته يف جمال التصميم 

عىل أرض الواقع هبدف حتويل رؤيتها الفنية التي إكتسبتها إىل 
تصاميم حتاكي حواس اإلنسان، حيث قالت: "خالل جتربتي 
التطوعية، أعجبت بفريق املصممني الذين متكنوا من إضفاء 

احليوية عىل الصور واألفالم بتصاميمهم اإلبداعية املتنوعة"، 
لكن عىل الرغم من شغفها الذي كرب برسعة يف جمال التصميم، 

إال أن زينة بقيت تواجه حتديات من نوع آخر بسبب اإلمكانيات 
الامدية املحدودة املتوفرة هلا، إذ إهنا وجدت صعوبة يف العثور عىل 

أي ورشة عمل أو تدريب جماين لتحسني مهاراهتا يف التصميم 
اجلرافيكي. حيث أضافت: "شعرت بأنه من الصعب إتقان هذه 

املهارة بالذات دون أي تدريب إحرتايف، وبدا يل أنني لن أمتكن من 
حتقيق هديف بسبب ظرويف الامدية" 

خالل شهر ترشين الثاين لعام 2020، علمت زينة بوجود ورشة 
تدريبية عن التصميم اجلرافيكي يقدمها الربنامج الذي تنفذه 

منظمة بنت الرافدين يف العراق، فاختذت قرار املشاركة من دون 
أي تردد، ومن خالهلا أكملت عرشة أيام من التدريب املكثف 

بنجاح، درست خالهلا أساسيات التصميم اجلرافيكي، وكذلك 
كيفية إستخدام برامج وأدوات حترير الصور والفيديو.  زينة
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"اؤمن بشدة بأن 
الشخص الوحيد 

الذي بإمكانه 
مساعديت عىل 

التطور يف احلياة، هو 
نفيس"  

بعد التدريب، متكنت زينة من إدراج التصميمضمن نطاق عملها 
التطوعي، زادت املهارات التي إكتسبتها يف جمال التصميم من 
رغبتها يف تقديم أفضل األعامل والنتائج ملكان عملها، وبالتايل 

لفئة الناس املستهدفني ايضًا. بعد فرتة قليلة، حصلت عىل وظيفة 
جامعية بدور مدرس مساعد يف ختصص الفيزياء بأحد اجلامعات 

اخلاصة يف بغداد، وقد قامت باإلستفادة من التدريب بمزج 
مهنتها احلالية مع مهارهتا املكتسبة يف عملها اجلديد، إذ متكنت 

من تصميم العروض التقديمية للطالب أثناء حصصها الدراسية 

بشكل تفاعيل مما إنعكس بشكل إجيايب عىل الطلبة، وساعدهم 
عىل فهم األشياء املعقدة بصورة أبسط. كان هذا النهج اإلبداعي 

نتيجة لقدرة زينة عىل اخلروج من منطقة الراحة اخلاصة هبا وتعلم 
مهارات جديدة من خالل التدريب الذي شاركت به والذي 

إرتقى بحياهتا املهنية إىل مستوى خمتلف متاًما. عربت عن جتربتها 
قائلة: "لقد متكنت من تقديم عروض تقديمية جذابة برصًيا 

مكنت طاليب من فهمها بسهولة، وبعد مرور عام من تعييني متت 
ترقيتي إىل منصب مرشف فريق املصممني داخل اجلامعة". 
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الديوانية هي إحدى حمافظات جنوب العراق الواقعة ضمن منطقة الفرات األوسط، 
يتخللها هنر الفرات ويمر هبا أحد أهم روافده املعروف بشط الشامية. سابقًا، كانت 

تعترب الديوانية موطنًا للعديد من املصانع الكربى، كمصانع اإلطارات ومنتجات 
األلبان واملنسوجات القطنية. بالرغم من املوارد واإلمكانيات املهولة التي متتلكها هذِه 

املحافظة إال أهنا تعجز عن توفري الفرص والوظائف املناسبة لسّكاهنا.

أعاقت كل من احلرب والبنية التحتية املتهالكة والرصاع الطائفي والوضع األمني 
املتقلب والفساد تنمية وتطّوير القطاع اخلاص، حيث أغلقت العديد من املصانع أبواهبا 
وتوقفت عن العمل كنتيجة هلذِه املعوقات، األمر الذي ساهم بشكل كبري يف إنخفاض 

فرص العمل يف املدينة، وبالتايل ازدادت صعوبة إنخراط الشباب يف العمل ضمن 
القطاع اخلاص وامتألت بالتحديات.

ضمن مرشوع تعزيز التوظيف وتطوير القطاع اخلاص يف العراق، قامت الوكالة األلامنية 
 )BROB( بالتعاون مع رشيكها املنفذ منظمة بنت الرافدين )GIZ( للتعاون الدويل

بتنظيم جمموعة من األنشطة والتدريبات املختلفة وتوفري املنح الاملية للمشاريع 
املتوسطة والصغرية باإلضافة إىل تقديم املعدات والرضورّيات األخرى، وذلك من 

أجل املسامهة يف زيادة فرص العمل للشباب يف القطاع اخلاص وتقليص نسبة البطالة يف 
املحافظة.
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عيل عالء كاظم شاب من مدينة الديوانية يف جنوب العراق، 
يبلغ من العمر تسعة وعرشون عامًا ويعمل كحالق رجايل. 

كونه اإلبن األكرب يف العائلة،  فهو يتحمل مسؤولية توفري 
الرعاية الالزمة هلم بشكل كامل بعد طالق والديه وإنتقال األب 

للعيش بمكاٍن خمتلف. 
بدأ عيل دراسته اجلامعية يف عام 2014 و ختصص يف جمال 

اإلدارة واالقتصاد. لكنه كان حائرا بني إكامل دراسته أو مواصلة 
العمل لدعم أرسته من أجل لقمة العيش، ويف النهاية إختار بأن 

يقوم بكال األمرين يف آن واحد، الدراسة اجلامعية أثناء النهار، 
والعمل أثناء املساء. قال عيل: "يف بادئ األمر، عملت يف حمل 

احلالقة اخلاص بصديقي إلكتساب اخلربة الالزمة لبدء مسرييت 
مع احلالقة." 

مل تكن عملية املوازنة بني العمل والدراسة يف نفس الوقت أمرًا 
سهالً، إذ يعرب عيل عن جتربته هبذِه الكلامت: "يف بعض األحيان 
كنت أذهب للجامعة من غري احلصول عىل قسط كاف من النوم 

ومن ثم أعود إىل العمل ، لكن األمر الذيشجعني عىل اإلستمرار 
يف  ذلك الوقت هو إيامين بأن العمل اجلاد يؤيت بثامره الحقًا."  

خترج عيل من اجلامعة يف عام 2018، و لكنه عىل عكس الكثري 
من أقرانه مل يبحث عن وظيفة يف القطاع احلكومي. بداًل عن 

ذلك، ركز بشكل كبري عىل تطوير مهاراته يف احلالقة، وبعد 
عام من التخرج، متكن من إفتتاح حمل صغري للحالقة "بعد 

إفتتاح حمل احلالقة اخلاص يب وبمرور الوقت إزدادت أرباحي 
بشكل جيد" وأضاف: "لكن بعد إنتشار فريوس كورونا يف عام 
2020، كان من الصعب أن استمر يف هذِه املهنة ومل يكن لدي 

خيار آخر غري إغالق املحل."  
أراد عيل اإلستفادة من وقته اإلضايف بسبب إغالقه ملحل 

احلالقة جراء قيود حظر التجوال التي فرضت آنذاك يف أرجاء 
البالد، ولذلك قام باملشاركة يف ورشة تدريبية يف ترشين الثاين 

لعام 2020 ختص تطوير مهارات ريادة األعامل، قدمتها منظمة 
بنت الرافدين. حيث إكتسب بعدها فهاًم أفضل للسوق، وعرف 

كيفية حتليل وتلبية إحتياجات العمالء املختلفني، وكذلك 
إكتسب فهاًم جديدا للقوانني املتعلقة باألعامل التجارية الصغرية 

يف القانون العراقي، وقد قّدمت له املنظمة جمموعة من أدوات 
احلالقة. 

علي
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"اجلزء األصعب يف البدء برحلة جديدة يف احلياة هو إختاذ القرار واخلطوة 
األوىل. ولكن بمجرد أن يتم ذلك، تصبح التحديات أقل بمرور الوقت" 

قام عيل بإعادة إفتتاح صالون احلالقة مره أخرى بعد التدريب، 
ولكنه كان خمتلف عن املرة االوىل. "لقد قمت بتطبيق العديد 
من الدروس التي تعلمتها من خالل الورشة، إذ قمت بتغيري 
التصميم الداخيل للمحل، و أضفت بعض اخلدمات املجانية 

لعمالئي مثل توفري خدمة اإلنرتنت، قناين الامء، و بعض 
الوجبات اخلفيفة." جذب التحول الذي أحدثه عيل يف عمله 
الناس، من خالل حتويل حمله من حمل عادي إىل مساحة شبه 

إجتامعية، مما ساهم يف زيادة العمالء وبناء عالقات طويلة 
األمد معهم. تعلم عيل هذه اإلسرتاتيجيات التسويقية 

واإلبداعية عن طريق التدريب الذي تلقاه والذي كان مكمالً 
خلربته السابقة. "أدت زيادة هذِه اخلدمات يف حمل احلالقة 

اخلاص يب إىل حتقيق نتائج إجيابية كبرية سمحت يل باإلنتقال إىل 
موقع جديد أكرب حجاًم وأقرب إىل وسط املدينة."

يمتلك عيل حاليا أكثر من ثالثمئة زبونًا شهريًا، و بسبب هذا 
الزخم، قام بتعيني شخص آخر ملساعدته يف إدارة املحل. 

كذلك، قام عيل بفتح دورات تدريبية بأجور رمزية وجمانية 
للمترضرين كطريقة ملساعدة الشباب عىل تعلم احلالقة 

إلجياد فرصة عمل مستقبلية. إذ قام بتدريب اكثر من عرشين 
شخصًا، أحدهم إفتتح حمل حالقة هو اآلخر يف صيف عام 

2022 "من املحبط رؤية شباب من نفس عمري ال يبذلون 
جهدًا كافيًا لصنع فرص لتطوير قدراهتم،" ثم أكمل قائال: 

"أنا أومن بأن اجلميع يمكنه حتقيق النجاح، فأنا لست بأفضل 
منهم وهم ليسوا بأفضل مني، إنام الرس يمكن يف العمل 

اجلاد." 
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عيل حممد صالح ذو االثنان والعرشون عامًا، 
هو شاب عراقي طموح يعيش يف جنوب 

العراق و حتديدًا يف حمافظة الديوانية، وهو 
اإلبن األصغر لعائلته املكونة من عرشة 

أفراد. منذ أن كان عيل طفالً صغريًا، كان 
يتطلع دوًما إىل أن يصبح حالًقا خبرًيا يف 

مهنته، إذ لطالام كان أخاه األكرب الذي يعمل 
يف مهنة احلالقة قدوة له، مما دفعه إىل اإلهتامم 

هبذه املهنة. 
"كانت أوىل جتاريب بإستخدام املقص يف سن 
ال 15، عندما كنت أساعد أخي يف صالون 

احلالقة اخلاص به؛ وأنا أعمل حالًقا منذ 
ذلك الوقت" ثم أضاف: "لقد شجعني أخي 

األكرب عىل ممارسة هذه املهنة وساعدين يف 
تعزيز مهارايت بتطبيقها عىل أرض الواقع 

حتت إرشافه". 
كجميع العراقيني، مل يتمكن عيل من 

اإلستمرار يف عمله بعد إنتشار فريوس 
كورونا، حيث اضطر كغريه بأن يغلق عمله 

حسب تعليامت احلجر الصحي اإللزامية. 
إال أنه و يف نفس العام قام باملشاركة يف 
تدريب خيص ريادة االعامل، حيث كان 

يطمح إىل تطوير مهاراته يف جمال التسويق 
وتعلم اإلسرتاتيجيات املناسبة للتكّيف مع 

تقلبات العمل يف القطاع اخلاص يف العراق، 
لكنالتدريب مل يقترص عىل منحه تقنيات 
جديدة يف جمال تطوير األعامل وأدوات 

تساعده عىل إستعادة عمله بعد عودة احلياة 
إىل طبيعتها ، بل زاد من ثقته يف مهاراته 
كحالق و حّسن من قدرته عىل جذب 

الزبائن. 

علي
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"أطمح بأن أكون 
أنجح حالق يف 

مدينتي" 

عاد عيل إىل ممارسة مهنته كحالق 
بعد مرور عام عىل التدريب، ولكن 

امتاز عمله هذِه املرة بحضوٍر ملفت، 
ومهاراٍت أكثر تطورًا، وأدواٍت أكثر 
حداثة. إذ يستقبل حالًيا ما بني مخسة 

عرش إىل مئتي عميل شهرّيًا. "بتُّ 
قادرًا عىل تعلم كيفية اإلستفادة من 
كل الفرص لتطوير مساري املهني 

بعدما تلقيت التدريب وأدوات 
احلالقة" ثم أضاف : "تعد هذه السنة 

هي األفضل يف حيايت املهنية من 
حيث األرباح."  
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كرار حيدر صاحب ذو السادسة والعرشون 
عامًا، هو مهندس حاسبات ونّجار من 

حمافظة الديوانية الواقعة يف جنوب العراق، 
نشأ يف أرسة هلا تاريخ طويل مع النجارة مما 

لعب دورًا رئيسيًا يف تشكيل شخصيته. قال 
"إعتاد والدي عىل أخذي معه إىل ورشة 

النجارة اخلاصة بنا خالل العطلة الصيفية 
عندما كنُت طالبًا مدرسّيًا حتى عام 2007، 
وعندما بدأ والدي مرشوعًا آخرًا يف 2010، 

شعرُت بأنه عيل أخذ دورًا أكربًا يف إدارة 
ورشة النجارة".  

بدأ كرار سنته األوىل يف الدراسة اجلامعية عام 
2013، "مل تؤثر الدراسة عىل عميل بشكل 

سلبي، بل عىل العكس متاًما، ساعدتني عىل 
تطوير مهارايت احلاسوبية مما انعكس بشكٍل 

إجيايب عىل طريقة اداريت للورشة" ثم أضاف: 
"إال أنه يف عام 2014 وبسبب احلرب مع 

عصابات داعش، بدأ عملنا بمواجهه حتديات 
حقيقية وبالتايل مل يكن لدينا أنا ووالدي خيار 

آخر غري اغالق الورشة" 
خالل التجارب التي خاضها كرار بمرور 

السنوات، طّور فهاًم واسعًا يف كيفية تطوير 
وإدارة األعامل التجارية، لذا استطاع افتتاح 

ورشة النجارة جمددًا بفضل شغفه وخربته 
عام 2020، حيث قال: "بفضل جتاريب 

السابقة مل ابدأ من الصفر هذِه املرة، وبالتايل 
أطمح لقيادة هذا العمل بطريقة خمتلفة 
وبحلوٍل إبداعية جديدة". يف آذار لعام 

2021 شارك يف ورشة تدريبية مكثفة تتعلق 
بتعلم كيفية عمل التصاميم ثالثية األبعاد 
باستخدام برنامج )3D MAX(، كانت 
مشاركته تفيض أمالً بتطبيق ما يتعلمه يف 

مرشوعه اخلاص، وبالتايل تقديم خدمات 
إستثنائية إىل زبائنه، مما يمكن أن يرفع من 

مستوى مبيعاته.   كرار
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"يتعلق األمر بطريقة رؤيتنا لألمور، فمن يّركز عىل املشاكل يواجه املشاكل، 
ومن يركز عىل النجاح يصل للنجاح" 

 بعد التدريب، بدأ كرار بتنفيذ ما تعلمه، 
حيث قام بتقديم نامذج ثالثية األبعاد كخدمة 

جانبية يف ورشة النجارة اخلاصة به، حتى 
يتيح الفرصة لزبائنه لرؤية شكل التصميم 

الذين يريدونه قبل أن يتّموا عملية الرشاء، 
مل تزد هذِه اخلدمة اإلبداعية من أرباحه 

فحسب، بل جعلته يكسب ثقة العديد من 
الزبائن. 

"هديف الرئييس ليس حتقيق الربح فقط، يف 
احلقيقة أريد بناء سمعة حسنة لعميل تستمر 
مؤثرة بشكل إجيايب عىل أطفايل يف املستقبل، 

وبدورهم سيستلمون قيادة هذه املرشوع من 

بعدي" ثم أردف: "يف رأيي، الامل ليس له أي 
قيمة إذا جاء عىل حساب اجلودة واملوثوقية". 

بطريقة تفكريه ومهاراته يف استخدام برنامج 
)3D Max ( التي اكتسبها من الورشة، 

إزدهر عمله  التجاري، وبدأ يف جذب 
العمالء من مناطق خمتلفة من مجيع أنحاء 

البالد؛ متكن هذا النجاح من فتح األبواب إىل 
جمموعة أوسع من الشباب، حيث إنضم عدد 
من األشخاص للعمل معه بعد ازدياد عمله. 

" هذا النجاح هو البداية لنجاحات أكرب" بثقة 
كبرية أكمل: "أن يكون لديك منافسني يف 

السوق هو جزء أسايس من أي رحلة نجاح، 
حيث أن روح املنافسة هي دافع مهم لتقديم 

خدمات إستثنائية للزبائن واملجتمع". 
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تلك كانت كلامت حممد عادل كريم، البالغ من العمر تسعة 
وعرشون عامًا، والذي يعيش يف قرية صغرية بمحافظة 

الديوانية جنوب العراق. كان يف السابعة عرش من عمره فقط 
عندما تويف والده مما جعله يواجه مرارة احلياة مبكرًا، وكذلك 

اضطر للعمل بجهد كبري ليتمكن من توفري احتياجات أرسته، 
وكونه أكرب إخوته اخلمسة زاد من شعوره باملسؤولية جتاه 

عائلته.  
يف عام 2014، حصل عىل دبلوم يف املحاسبة من املعهد 

التقني بالديوانية، ويف نفس العام قّرر العمل يف حمل خياطة 
صديقه هبدف تعلم مهارة تضمن له دخالً منتظاًم، حيث اختذ 
هذا القرار بعد الصعوبات التي واجهها يف إجياد فرص عمل 

من ضمن ختصصه األكاديمي، عرّب بتفاؤل: "بدأ كل يشء 
عندما عرض عيل صديقي فرصة للعمل معه، وإكتشفت 

شغفي باخلياطة بعد بضعة أشهر من عميل كخياط".  
بعد مخس سنوات من عمله مع صديقه، قرر حممد أن ينفرد 

بالعمل عن طريق افتتاح حمل خياطة صغري يف القرية، حلسن 
حّظه، بدأ عمله باإلزدهار خالل فرته قصرية وأنعكس ذلك 
عليه وعىل عائلته بشكل إجيايب مما زاد دخلهم الامدي، ولكن 
مع ذلك فإن القدرة عىل التغلب عىل التحديات هي ما حتدد 

النجاح احلقيقي، فبعد عام واحد شهد انخفاًضا كبرًيا يف عدد 
زبائنه وذلك نتيجة اخلدمات املحدودة التي كان يقدمها،  محمد

"عندما تويف والدي أصبحت 
احلياة أكثر تعقيدًا، إال أن إيامننا 

بأن الغد سيكون أفضل كان 
سالحنا الذي كنّا نواجه به احلزن 

واإلنتكاسات" 
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وحجم متجره، وموقعه بجانب حمال خياطة منافسة له. 
مع حلول هناية عام ٢0٢0، شارك يف تدريب خيتص 

بتطوير مهارات االفراد يف ريادة األعامل، كان هدفه من هذِه 
املشاركة هو تعّلم املهارات الالزمة ليزدهر عمله ويصبح 

منافًسا قوًيا يف السوق. كان حضور التدريب بالنسبة له غني 
بالفائدة، حيث اكتسب العديد من مهارات اإلدارة والتواصل 

وازدادت معرفته بكيفية االستفادة من جتاربه السابقة.  
بعد أربعة أشهر من التدريب، إستخدم مهاراته اجلديدة 
باإلضافة إىل املعدات التي منحت له بعد ورشة العمل 

لتطوير حمّله، مما ساعده عىل زيادة عمالئه يف وقت قيايس،كام 
أنه أضاف خدمات جديدة جلذب املزيد من العمالء. قال 

بحبور كبري: "لقد ازداد فهمي وضوحًا إلمكانيات نمو 
نشاطي التجاري، وكيفية تقييم املنافسني" 

يف الوقت احلايل، تطّور حمل خياطة حممد وبات يقّدم جمموعة 
ممييزة من اخلدمات التي أّدت لزيادة أرباحه السنوّية،  زيادة 
الطلب جعله يوّظف خياطني آخرين ملساعدته. عالوة عىل 

كل ما ذكر، هو اآلن ينّظم ورش عمل يف جمال اخلياطة لتعليم 
الناس يف منطقته كيفية صقل إمكانياهتم يف اخلياطة وحتقيق 

مصدر دخل منها،  أختتم حديثه: "يف املستقبل، أخطط 
لتوسيع حميّل والبدء بفتح فروع أخرى يف حمافظتي." 
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حممد عيل شاب عراقي يبلغ من العمر ثالثني 
عامًا ويعيش يف حمافظة الديوانية، خترج من كلية 

القانون يف عام 2014، ومنذ ذلك احلني بدأ 
بالتخطيط ألن يكون له عمله التجاري اخلاص. 
إزداد شغفه ورغبته يف إمتالك عمله اخلاص منذ 

حصوله عىل وظيفته األوىل يف رشكة أثاث منزيل، 
حيث طّورت لديه إحساًسا باإلستقاللية، قال: 
"ساعدتني وظيفتي األوىل يف رشكة مفروشات 
وأثاث منزيل يف بناء فهٍم قوي يف موضوع جتارة 

األثاث". 
كانت أول حماولته يف أن يصبح صاحب عمل 

هي عن طريق إنشاء صفحة عىل وسائل 
التواصل االجتامعية لبيع األثاث املنزيل، لكن 
رغم إمتالكه سنوات عديدة من اخلربة يف هذا 

املجال، فقد إفتقر إىل املهارات الالزمة يف جمال 
التسويق الرقمي، وبالتايل مل يستطع الوصول إىل 

الزبائن عن طريق االنرتنت بشكل فعال، مما أدى 
إىل ضعٍف ملحوظ يف معّدل مبيعات الصفحة. 

يف ترشين الثاين من عام 2020، شارك يف 
تدريب متخصص بمواضيع تنمية املهارات يف 
جمال ريادة األعامل، وكانت غايته األساسية من 
هذِه املشاركة هي التعرف عىل تقنيات التسويق 

وإدارة األعامل، سواء عرب اإلنرتنت أو خارجها؛ 
من خالل التدريب، استطاع تطوير فهاًم أفضالً 

بطرق جذب العمالء، واملهارات املطلوبة 
للتسويق عىل أرض الواقع وعرب اإلنرتنت. 

بعد مرور عامني عىل التدريب، متكن من توسيع 
نطاق أعامله عرب اإلنرتنت وعىل أرض الواقع 

عىل حدٍّ سواء، وتعّلم بأنه يف جمال جتارة األثاث 
املنزيل، يمكن أن يكون املزج بني وسائل 

التواصل اإلجتامعي وأرض الواقع مكمالن 
لبعضهام البعض. بالنتيجة، مكنّه هذا النهج يف 

العمل من الوصول إىل عدد أكرب من العمالء 
وكسب رضاهم.   محمد
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"أن امتالكنا لرؤية واضحة 
تعترب نصف الطريق لتحقيق 

النتائج اجليدة يف العمل واحلياة" 

حاليًا، ال يقترص مرشوع حممد خلدمات بيع األثاث 
املنزيل يف حمافظته فحسب، بل توّسع ليشمل باقي 

املحافظات العراقية كذلك. أخربنا عن جتربته قائالً: 
"متكنُت من تطوير عميل اخلاص والوصول إىل عدد 

أكرب من العمالء" ثم تابع مبتساًم: " تعلمُت بفضل 
التدريب كيف أستخدم قنوات التواصل االجتامعية 
بصورة مثىل كي أزيد من مبيعايت وأحّسن اخلدمات 

التي أقدمها". 



48

"وضعتني الظروف امام خيارين، إما الدراسة او 
التفرغ للعمل، وقد إخرتت العمل عىل الدراسة، 

حيث أردت عىل األقل أن أتعلم حرفة متكنني من 
احلصول عىل مصدر دخٍل جيد يل ولعائلتي" هذا 

ما قاله منتظر كريم حريب ذو الثانية والعرشين عامًا، 
والذي يقطن مع عائلته يف حمافظة الديوانية جنوب 
العراق يف قرية صغرية تسمى قرية الشافعية، حيث 
ترتفع هبذه القرية معدالت الفقر مع قلة اخلدمات 

والفرص. 
لدى منتظر مخسة أشقاء مما جعل دخل والده الشهري 

ال يكفي إلعالتهم ودعم إحتياجاهتم، لذا كان 
هذا عامالً رئيسيًا يف قرار منتظر بخصوص التوجه 

والرتكيز عىل العمل وهو يف السابعة عرش عامًا. كانت 
وظيفته األوىل تبعد مخسة عرش كيلو مرتًا عن مكان 

سكنه، وتوالت الوظائف التي جّرهبا خالل أول 
عامني حتى قرر بأن اخلياطة هي املهنة التي يريد أن 

يكرب هبا ومعها. 
"رحلة التعرف عىل الذات طويلة ومتعبة ولكنها 
رضورية ألي شخص" ثم أضاف: "لقد جربت 

العديد من الوظائف حتى وجدت ما أحب، أعتقد أن 
املستقبل يف بلدنا هو الولئك الذين يمتلكون حرفة 
ويعملون عىل تطويرها، وبالتايل يمكن أن تّوفر هلم 

مصدرًا جيدًا مستدامًا للدخل".  
يف آذار لعام 2021، شارك يف ورشة تدريبية متعلقة 

بموضوع تطوير املهارات الريادية، كان اهلدف منه هو 
بناء قدرات املشاركني ولتطوير مهاراهتم يف تعلم كيفية 

بناء نامذج العمل وفهم متطلبات السوق والزبائن.  
بعد اهنائه التدريب بدأ يف رحلة البحث عن فرصة 

عمل متّكنه من إستخدام املهارات التي تعّلمها،
منتظر

من متدرب إىل
 رشيك عمل 
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 ويف النهاية استطاع أن ينخرط يف فرصة عمل بدون 
أجر يف حمل للخياطة يبعد عرشة دقائق فقط مشيًا عىل 
االقدام من مكان سكناه، أراد من خالل هذه التجربة 
أن يطّور ويصقل مهاراته من خالل عمل موجود عىل 
أرض الواقع، هذا اهلدف جعله يعمل ملدة ستة أشهر 
دون أجور، إيامنًا منه بأن اخلربة التي سوف يكتسبها 
أهم من الامل. الحقًا، وبعد أن برزت النتائج الرائعة 

التي حققها كخياط باإلضافة إىل إلتزامه، قام صاحب 
حمل اخلياطة بعرض فرصة العمل معه كرشيك.  

حاليًا، وبعد سنة من التدريب، أصبح منتظر رشيكًا يف 
حمل اخلياطة الذي بدأ فيه كمتدرب، حيث يمتلك أكثر 
من تسعني زبونًا شهريًا مما عمل عىل زيادة أرباح املحل 

والرشكاء، قال: "أطمح بأن يكون لدي حمل خياطة 
خاص يب مستقبالً. أنا ممتن للتدريب، فبسببه اليوم 
أنا أشعر باستقاليل الامدي وإستعدادي للزواج من 

االنسانة التي أحب" ثم أضاف: "ساعدين التدريب 
عىل توسيع رؤيتي لألمور حتى أصبح بأماكني رؤيتها 
بطريقة أفضل، أعتقد بأن أفضل طريقة للنجاح يف أي 

عمل ال تقترص فقط عىل إمتالك املهارة، ولكن أيضًا 
ببناء فهم أفضل لطبيعة السوق وإحتياجات الزبائن". 
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لطالام كان منتظر نعامن شغوًفا بالدراسات الطبية 
عىل الرغم من كل التحديات التي واجهته، فقد 
حرص عىل متابعة دراسته األكاديمية ونجح يف 

احلصول عىل درجة الامجستري يف الصيدلة. 
خرس والده بينام كان ال يزال طالبًا مما تسبب له 

بشعور كبري بالفقد واليأس، إال أنه هو وإخوته مل 
يتهاونوا يف تويل املسؤوليات العائلية، فقد كانوا 

خري خلف لوالدهم، قال: "أردت أن أكون 
كوالدي، فقد كان يقيض ساعات طويلة من 

العمل يوميًا لضامن حياة كريمة بالنسبة لنا". 
بدأ منتظر رحلة البحث عن وظيفة بعد اهنائه 
دراسة الامجستري كطريقة إلعالة نفسه ماديًا، 

وممارسة ما تعلمه عىل أرض الواقع؛ وقد تكلل 
مسعاه بالنجاح حيث استطاع احلصول عىل 

وظيفته األوىل كصيدالين يف إحدى املستشفيات 
احلكومية القريبة من مكان سكنه. مل يمنعه 

إلتزامه بالعمل من البحث عن فرص أفضل 
لتطوير مهاراته بشكل عام، لذا اغتنم الفرصة 

يف وقت مبكر من عام 2021 ليشارك يف ورشة 
تدريبية ختص تعليم حزمة برامج مايكروسوفت 

 ) Microsoft office Suite ( اوفيس
لتطوير مهارات األفراد يف إستخدام وإدماج 

الربامج املكتبية اإللكرتونية إلدارة وتنظيم 
أعامهلم اليومية. 

بالنسبة له، كان هذا التدريب فرصة عظيمة 
لتطوير مهاراته من خالل تعلم تقنيات ومفاهيم 
جديدة يف كيفية إستخدام برامج مايكروسوفت 

اوفيس، حيث أّثر التدريب بشكل إجيايب عىل 
عمله و ساعده عىل تقديم نتائج مميزة. إّن 

مهارات احلاسوب هي يشء أسايس جيب تعّلمه 
وخصوصًا للصيديل، فهي تساعده عىل تنظيم 

أعامله اليومية بشكل سلس، وقد أثمر التدريب 
هبذه النتيجة التي رفعت من مستوى إنتاجّيته 

من خالل متكينه من استثامر الوقت بشكل مثايل 
والعمل بذكاء أكرب.   منتظر
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"أردت أن أكون كوالدي، فقد كان يقيض ساعات طويلة من العمل يوميًا 
لضامن حياة كريمة بالنسبة لنا" 

بعد عام من التدريب، ال يزال منتظر يعمل 
كصيدالين يف أحد املستشفيات احلكومية، 

ولكنه متكن أيًضا من العمل بوظيفة أخرى 
ذات دوام جزئي يف صيدلية خاصة مساًءا، إنه 

يدير كال الوظيفتني بسهولة وتنظيم ونجاح من 
خالل اجلمع بني معرفته األكاديمية ومهارات 

احلاسوب التي اكتسبها. أخربنا: "لقد ساعدين 
التدريب بشكل كبري يف تطوير مسرييت املهنية 

من خالل توفري املعرفة بكيفية إستخدام برامج 
احلاسوب لتلبية املتطلبات، مما زاد من الفرص 

وآفاق النمو املتاحة يل". 
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البرصة هي واحدة من أكرب املدن العراقية التي تقع يف أقىص جنوب العراق وتتكئ عىل 
الضفة الغربية لشط العرب حيث ملتقى هنري دجلة والفرات، تشرتك بحدود دولية 

مع كل الكويت جنوبًا وإيران رشقًا، وتعترب العاصمة االقتصادية للعراق لكوهنا تزخر 
بحقول النفط الغنية. رغم ذلك، يعترب سكاهنا من أكثر املترضرين بارتفاع نسب الفقر 

ومعدالت البطالة.

تعترب الزراعة من أكثر احلرف املتوارثة بني اآلباء واألبناء يف املحافظة لكثرة القرى 
واألرياف، حيث تشكل جزًءا من هوية املواطن باإلضافة إىل كوهنا مصدر دخل حيوي 

لألرس الريفية. بسبب زيادة ملوحة املياه وإنخفاض مستوياهتا، تواجه الزراعة اليوم 
العديد من التحديات، كام أثّرت أيضًا مع قّلة األعالف عىل جتارة الامشية فهناك تناقص 

كبري يف أعداد اجلاموس والدواجن يف املحافظة، وبالتايل يواجه املزارع الَبرصي حتديات 
جدّية هتدد إرثه وهويته ومصدر عيشه األسايس. 

يف عام 2020، تعاون املجلس النروجيي للالجئني )NRC( مع الوكالة األلامنية 
للتعاون الدويل )GIZ( عىل تنفيذ مرشوع "بناء القدرة عىل التكيف من خالل ريادة 

األعامل والدعم الزراعي والتوظيف للمجتمعات املترضرة يف حمافظة البرصة"، ونتيجة 
هلذا املرشوع حصل العديد من املزارعني عىل فرص تدريب تتضمن املعرفة الالزمة 
ملواجهة التحديات بشكل فّعال باإلضافة إىل منحهم عددًا من الشتالت والدواجن 
وغريها من الرضوريات، وذلك من أجل مساعدهتم يف احلفاظ عىل أرضهم وزيادة 

إنتاجهم يف الزراعة وتربية الامشية. 
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تعد الزراعة هي العمود الفقري لإلقتصاد يف بلدة النشوة التابعة 
ملحافظة البرصة يف جنوب العراق، إذ أن األرض بالنسبة للعديد 

من سكاهنا متثل مصدر الرزق األسايس الذي يوفر هلم سبل 
العيش الكافية، وكذلك تعد رمزًا يربطهم بالبرصة. عبد العال 

رسن هزة، البالغ من العمر ثامٌن ومخسني عاما ، هو أحد فالّحي 
قرية النشوة، قىض كل حياته يف املزرعة، وهو املعيل الوحيد 

لعائلته املكونة من تسعة أفراد.  
كانت مساحة البستان الذي يملكه عبد العال حوايل مخسة 

فدادين، وهو من ضمن أحد البساتني العديدة التي تعرضت 
ألرضار جسيمة خالل حرب الثامن سنوات بني العراق وإيران 
يف ثامنينات القرن الاميض. بدأ عبد العال العمل كأمني خمزن يف 
رشكة نفط حكومية هبدف توفري أمواٍل كافية إلعالة أرسته بعد 

أن فقد مصدر رزقه األسايس. قال عبد العال: "أجربت عىل 
ترك املزرعة بسبب احلرب، كان ذلك اسوأ شعور عىل اإلطالق 
بالنسبة يل وألي مزارع" ثم تابع بحزن "عندما تلفت العديد من 

املحاصيل الزراعية، إضطر العديد من املزارعني يف منطقتي، 
بمن فيهم أنا، إىل إجياد مصادر دخل أخرى غري الزراعة". 

يف عام 2016، متكن عبد العال من العودة مرة أخرى إىل عمله 
يف املزرعة التي غادرها أيام احلرب، حيث إشرتى العرشات 

من شتالت النخيل و قام بزرعها يف مجيع أنحاء أرضه القاحلة. 
ولكن عىل الرغم من خربة عبد العال يف الزراعة التي تتطلب 

معرفة خاصة والكثري من الصرب، إال أنه واجه جمددًا جمموعة من 
التحديات التي أثرت وبشكل كبري عىل حماصيله الزراعية منها 

قلة مياه الري و رداءة جودة األسمدة النباتية. 
شارك عبد العال يف ورشة تدريبية ركزت عىل سبل زراعة 

النخيل وإنتاج التمور يف ترشين الثاين عام 2020 هبدف 
صقل مهاراته الزراعية وإعادة احلياة إىل مزرعته. وبعد إمتامه 

للتدريب، طّور عبد العال فهاًم جديدًا فيام يتعلق بأساليب زراعة 
النخيل احلديثة، باإلضافة إىل حصوله عىل جمموعة من املبيدات 

واألسمدة عالية اجلودة. 
"كان التدريب مفيًدا للغاية، إذ أدركت أين كنت طوال السنني 
السابقة أستخدم األسمدة بشكل غري صحيح!" وأضاف عبد 
العال قائال: "أشعر اآلن بثقة أكرب كمزارع بفضل املعلومات 

اجلديدة التي إكتسبتها".  عبدالعال
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"أريض دفعت ثمن نزاع 
مل أكن طرفًا به" 

يف يومنا هذا وبعد عامني من التدريب، يمتلك عبد العال 
ما يقارب مخس وستون نخلة حمّملة بالتمور يف مزرعته، 

وهو خيطط اىل زراعة املزيد من شتالت النخيل يف أنحاء 
املزرعة، حيث تتوفر لديه اآلن كالً من األدوات واخلربة 
الكافية جلعل هذا ممكنًا. يقول عبد العال: "نحن نمتلك 

اآلن ما يؤهلنا للحصول عىل ربح مادي أفضل من 
السابق، ألننا نزرع النخيل بطريقة صحية ومثالية لتحمل 

التمر الطازج" وتابع: "متكنت من بناء منزل جديد بالقرب 
من املزرعة إلبني األكرب، الذي سيتزوج قريًبا". 
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فاطمة لفتة هي مربية دجاج تبلغ من العمر ثالثة ومخسون عاًما، 
تقطن هي وأطفاهلا العرشة يف حمافظة البرصة جنوب العراق. 

ولدت فاطمة ونشأت يف منطقة ريفية عىل الضفة الرشقية لنهر 
شط العرب، وقد أصبحت بارعة يف رعاية الدواجن يف سن 

مبكرة، إذ أن تربية الدواجن كانت املهنة التي توارثتها عائلتها 
عرب األجيال. 

كانت تربية الدواجن هي املصدر الرئييس للدخل وكذلك 
لإلستهالك اخلاص لعائلتها، حيث أن كثرة عدد العائلة 

أصبحت ميزة مكنّتهم من زيادة إنتاجهم. لكن مع إنتشار 
إنفالونزا الطيور يف منطقتهم عام 2018، بدأت العائلة 

باخلسارة بسبب نفوق الدواجن، وقد كانت هلذِه اإلنتكاسة 
العديد من العواقب الامدّية عىل العائلة، أمهها عندما اضطر أحد 
أبنائها عىل ترك الدراسة لعدم قدرة األرسة عىل حتمل تكاليفها.  

"كنت أستيقظ كل صباح ألسمع صياح الديوك، حتى جاء 
اليوم الذي كان فيه اجلو حمّمالً بالصمت عند استيقاظي" ثم 

استأنفت: "لقد نشأت وأنا أعتمد عىل الدواجن كمصدر رئييس 
للدخل والطعام، مل أشعر أبًدا باإلحباط كام شعرت عندما 

 d"!فقدت معظم دواجني
يف أواخر عام ٢0٢0، تم إعالم فاطمة بوجود ورشة تدريبية 
عن تربية ورعاية الدواجن، وعندها شاركت يف التدريب عىل 

أمل إعادة إنشاء مزرعة الدواجن اخلاصة هبا. نجحت بعد 
إكامل التدريب عىل إكتساب منظور جديد حول رعاية الدواجن 

والتعامل مع حتديات األمراض التي تصيبها. باإلضافة لذلك، 
تم منحها مخسًا وعرشين دجاجة من قبل اجلهة املنظمة للتدريب 

كوسيلة داعمة هلا إلعادة إفتتاح مرشوعها. 
بعد مرور عامان عىل التدريب، متكنت فاطمة من تأهيل مزرعة 

صغرية للدواجن بالقرب من منزهلا، آخذة بنظر اإلعتبار مجيع 
التعليامت التي تلقتها خالل التدريب، حيث تقوم اآلن برتبية 

أكثر من ثالثني نوًعا من الدواجن، األمر الذي مكنّها من تأمني 
الغذاء والدخل الامدي جمددًا لعائلتها. 

"إكتسبُت الكثري من املعلومات املفيدة فيام يتعلق يف كيفية تربية 
الدجاج خالل أربعة أيام فقط، أشعر بأمل أكرب بشأن قدرايت 

عىل إعالة أرسيت اليوم ومستقبالَ" واختتمت اللقاء قائلة:  فاطمة
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"كان وضعنا الاميل هًشا دائاًم ، لكن إيامننا بإرادة اهلل هو ما جعلنا نتغلب عىل 
مجيع التحديات" 

"إنعكست إجيابيات هذا التدريب ايضًا 
يف متكيني من إعالة إبني ليعود ملقاعد 

الدراسة، إذ إنه سيبدأ دراسته اجلامعية 
يف العام املقبل ". 
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حسن جابر ظاهر هو مزارع ابًا عن جد، يبلغ 
من العمر ستة ومخسون عاًما من بلدة النشوة 

يف حمافظة البرصة، وهو يعمل أيًضا حارس 
ملدرسة، أرسته مكونة من أحد عرشًا شخًصا 

وهو املسؤول عنها. علمه والده أساسيات 
الزراعة يف سن مبكرة جًدا وفًقا للتقاليد 

املحلية، ومنذ ذلك احلني لعبت الزراعة دوًرا 
رئيسًيا يف حياته واستقراره الامدي وحّتى 

عالقاته االجتامعية. 
زرع حسن جمموعة واسعة من النباتات 

واألشجار يف مزرعته التي تبلغ مساحتها 
مخس فدادين، حيث كانت الزراعة مصدر 
دخله األسايس لرعاية ارسته، لكن يف عام 

2018، أصيب بسكتة دماغية قلبت حياته 
هو وعائلته رأسًا عىل عقب؛ فقد أنفقت 

عائلته مجيع أمواهلم عىل عالجه، وكذلك 
تركوا مزرعتهم ملدة عام تقريًبا مما تسبب يف 

ذبول مجيع النباتات، قال: "عىل الرغم من 
أنني كنت مريًضا، إال أن فكرة فقدان عائلتي 

لكل يشء كانت تقلقني أكثر من إحتاملية 
مويت، لقد طلبت من أبنائي تعلم الزراعة 

والعمل يف املزرعة، فهي إرثنا ومنبعنا 
املستقل يف مواجهة حتديات املعيشة ". 

يف أواخر عام 2020، بدأ حسن بالتعايف 
تدرجييًا من مرضه عىل العكس متامًا من 

مزرعته التي تطلّبت جهوًدا خاصة إلعادة 
إحيائها، لذلك، كان حسن متحمًسا 

للتدريب الذي قّدم له والذي كان متعلقًا 
بإنتاج فواكه السدر، فقد قال: "كان الدافع 

األكرب يل هو إنعاش مهارايت الزراعية 
واكتساب املزيد من املعرفة حول إنتاج فاكهة 

السدر، حيث أهنا من ذروة ما ُيطلب سنويًا 
يف أسواق الرشق األوسط". 

بعد التدريب، قام حسن بتعليم ابنائه كيفية 
استخدام األسمدة واملبيدات بشكل فّعال،  حسن
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"كوين مزارعًا وّلد لدي 
عالقة روحية مع أريض، 

إذ شعرت بأن روحي 
ذبلت عندما جّفت 

أريض" 

وشاركهم جمموعة من األفكار يف كيفية 
زراعة شجريات السدر خالل املواسم 

املناسبة، شاركنا: "اكتسبت معرفة مهمة 
من خالل التدريب ستساعدين يف توسيع 

مزرعتي، كام تلقيت أيًضا مبيدات حرشية 
وأسمدة عالية اجلودة، باإلضافة إىل مخٍس 
وعرشين شجرية لفاكهة السدر حّتى أقوم 
بزراعتها باستخدام التقنيات احلديثة التي 

تعّلمتها." 
بعد مرور ما يقرب العامني عىل التدريب، 

يقوم حسن حالًيا بتوسيع مزرعته بمساعدة 
أبنائه، وحتتوي املزرعة اليوم عىل جمموعة 

متنوعة من النباتات بام يف ذلك مخس 
وعرشين شجرة سدر، واثنتا عرش نخلة، 
مع نباتات أخرى حمّملة بالفاكهة. بفخر 

كبري أخربنا: "يف اآلونة األخرية، قمنا ببيع 
أكثر من ثالثمئة كيلوغرام من فاكهة السدر 
ومخسمئة كيلوغرام من التمور، مما أدى إىل 

زيادة دخلنا بشكل كبري". 
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يتعرض املزارعني يف بلدة النشوة لتحديات 
مستمرة بسبب التغيريات البيئية يف املنطقة، 

والظروف اإلقتصادية، وصعوبة الوصول إىل 
املوارد الامئية الالزمة. حسن موسى، املعيل 

الوحيد لتسعة أطفال والبالغ من العمر أربعة 
ومخسون عاًما، هو أحد مزارعي حمافظة 

البرصة الذين ورثوا هذه املهنة أبًا عن جد، 
والذين يعيشون بحالة من القلق املستمر 

خلطر فقدان مصدر رزقهم األسايس.  
مع عام 2018، بدأت ترتفع مستويات 

امللوحة يف مصادر توريد املياه إىل املدينة، 
مما أدى إىل ذبول العديد من أشجار النخيل، 

كان هلذا آثارًا سلبية كبرية عىل عائلة حسن 
لتأّثر رزقهم. قال بحزن عميق: "يمكن حل 

كل مشكلة، ولكن عندما يتعلق األمر باملياه، 
ال يملك املزارع خيارًا سوى مشاهدة نباتاته 

تذبل وهتلك". 
يف العام الذي تاله، وعىل الرغم من حتسن 
جودة املياه، مل يبق لدى حسن ما يكفي من 

نخيل ملواصلة أنشطته الزراعية، مما جعله 
يتخذ قراًرا صعًبا، حيث قام بالتخيل عن 

مزرعته واالنتقال إىل املدينة بحًثا عن وظيفة 
إلعالة أرسته. 

"يف أواخر عام 2020، أبلغني أحد 
األصدقاء عن تدريب مكّثف يف املدينة يركز 

عىل إنتاج النخيل، لذلك قررت حضوره عىل 
أمل إعادة احلياة إىل مزرعتي" ثم استأنف: 

"بعد التدريب، تلقيت عّدة مواد زراعية 
كاألسمدة واملبيدات احلرشية، باإلضافة إىل 

املعرفة الكبرية التي اكتسبتها من التدريب 
نفسه حول كيفية مواجهة التحديات كمزارع 

والتغلب عليها ". 
أعطى التدريب جرعة كبرية من االمل 

واحلامس حلسن ومّكنه من العودة إىل  حسن
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"مزرعتي هي املكان الوحيد عىل وجه األرض الذي أشعر فيه 
باإلنتامء احلقيقي" 

الزراعة، مهنته األصلّية. اليوم، وبعد 
عامني من انتهاء التدريب، متكن من 

إعادة احلياة إىل مزرعته بفضل املعلومات 
الوفرية و املواد التي تم حصل عليها من 
التدريب، فهو يملك اآلن أكثر من مخٍس 
وثالثني شجرة نخيل، وكذلك يقطن يف 

وسط جمتمعه )القرية( جمددًا، أخربنا: 
"نحن قادرون حالًيا عىل بيع أكثر من مئتني 

ومخسني كيلو جرامًا من التمور إسبوعّيًا . 
أنا اآلن أكثر ثقًة واستعدادًا ملواجهة خمتلف 

أنواع التحديات املستقبلّية ". 
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ملياء دينار هادي هي إمراة عراقية تبلغ 
من العمر ثامنية وثالثني عاًما، تقطن يف 

حمافظة البرصة يف جنوب العراق. ولدت 
وترعرعت يف منطقة حرضية حيث مل 

تكن فكرة الزراعة تراود خميلتها أبًدا حتى 
تزوجت جابر ذو الثالثة واخلمسني عاًما، 

واألب لتسعة أبناء وبنات فقدوا والدهتم يف 
 .2013

يف عام 2015، إنتقلت ملياء إىل منزل 
زوجها الواقع عىل الضفة الرشقية لنهر شط 

العرب يف جنوب العراق، يف بلدة النشوة 
داخل حمافظة البرصة. مل يكن اإلنتقال من 

نظام احلياة احلرضي إىل الريفي رحلة سهلة 
بالنسبة هلا، إذ أن حماوالهتا يف العمل إلعالة 
أرسهتا اجلديدة مل تكن سهلة، فقد وجدت 
صعوبة يف اإلنخراط مع األنشطة الزراعية 

يف القرية، فالكثري من السكان إمتهنوا 
الزراعة أبًا عن جد، فهذه املهنة كانت وما 

زالت جزًءا ال يتجزأ من أنشطتهم اليومية، 
وجزء جوهري يف هويتهم، بينام هذه البيئة  لمياء

"مزرعتي هي املكان 
الوحيد عىل وجه 

األرض الذي أشعر فيه 
باإلنتامء احلقيقي" 
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والنظام جديدان كلّيًا عليها. 
بشكل تدرجيي، بدأت يف الوقوع يف بئر 

احلزن والشعور بقلة اإلنجاز واملسامهة، 
حيث قالت: "عندما انتقلت من بيئة 

حرضية إىل قرية ريفية حيث الزراعة هي 
الوسيلة األساسية للعيش، عانيت من 
الشعور بالكآبة، وبالذات إلحسايس 

بالتقصري يف الدعم الذي كان جيب أن 
أقدمه لعائلتي وزوجي". إستمرت هذه 

املشاعر السلبية لفرتة حتى بدأت يف 
البحث عن طرق لإلنخراط يف األنشطة 

االجتامعية والزراعية يف القرية. يف أواخر 
عام 2020، قررت أن تشارك يف تدريب 
خيص إنتاج وتربية الدواجن، كان هدفها 

هو تعلم مهارة جديدة يمكن أن حتّوهلا إىل 
مصدر للعيش. 

بعد أربعة أيام من التدريب املكثف، 
اكتسبت كمّية من املعرفة الالزمة حول 
كيفية إعداد بيئة مناسبة ملزارع الدجاج، 
وكيفية جني األرباح من بيع البيض، كام 

إهنا حصلت عىل دعم صغري لتبدأ بإنشاء 
بمزرعة الدواجن اخلاصة هبا. بالنسبة 
هلا، كانت هذه خطوة كبرية زادت من 
إحساسها بالثقة فيام يمكن أن تقّدمه، 
لذلك ونتيجة للمعرفة واملوارد التي 

حظيت هبا، أنشأت مزرعة دواجن صغرية 
قرب منزهلا. بعد عامني، ال تزال املزرعة 

تشكل جزءًا مهاًم من حياهتا اليومية، 
عرّبت: "أنا اآلن أقوم برتبية أنواع خمتلفة 
من الدواجن لالستفادة من اإلنتاج الذي 

احصل عليه كالبيض يف سد احلاجات 
الغذائية ملنزيل واملسامهة يف الدعم الامدي 

لعائلتي". 
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تعترب احلرب العراقية اإليرانية واحدة من أطول احلروب يف تاريخ 
العراق احلديث، وقد ترضر سّكان حمافظة البرصة بشكل خاص 
من تبعات هذه احلرب بسبب موقع البرصة اجلغرايف القريب من 

منطقة النزاع. لؤي مصطفى رسن، البالغ من العمر سبعة وثالثني 
عاًما، كان أحد االشخاص الذين ختّلوا عن أحالمهم يف متابعة 
شغفهم يف الدراسة بسبب احلرب الطويلة، حيث كان حيلم بأن 

يصبح مهندًسا لكن مل يتحقق حلمه هذا قط، فقد أصبح مزارًعا 
باإلضافة إىل عمله كرشطي يف أحد املؤسسات احلكومية، وهو 

اآلن معيل ألبنائه التسعة ووالديه.  
 

"لقد رسقت احلرب أحالمي، ما زلت أشعر باألمل ألنني 
اضطررت إىل ترك املدرسة يف صغري" ثم تابع "مل يبق لدي 

يشء اآلن سوى أطفايل، وأنا مصمم عىل بذل كل ما يف وسعي 
لدعمهم يف حتقيق أهدافهم، والتأكد من حصوهلم عىل درجات 

أكاديمية". بالنسبة له، ال توجد تبعات جيدة للرصع واحلروب، 
فقد تركت احلرب ندوًبا كثرية وجعلت الناس تدفع أغىل األثامن، 

وال يزال الكثريين لليوم يعانون من جروٍح نفسّية بسببها. من 
أجل أن يتكيف، تعلم لؤي املبادئ األساسية للزراعة بدعم من 

والده لكسب بعض الدخل اإلضايف إىل جانب راتبه كضابط 
رشطة. 

يف هناية شهر ترشين الثاين لعام ٢0٢0، شارك يف تدريب مكثف 
استمر ملدة أربعة أيام خيص موضوعات حتسني الزراعة، مما 

إنعكس بشكل اجيايب عىل حتسني مهاراته يف جمال الزراعة، وذلك 
من خالل تعلم كيفية زراعة أنواع خمتلفة من األشجار بشكل 

فعال، وتطوير فهم جديد لكيفية التعامل مع حتديات التغري 
املناخي. باإلضافة إىل ذلك، تم إعطاؤه مبيدات وأسمدة عالية 

اجلودة ملساعدة النباتات عىل النمو واالزدهار وتوسيع جذورها. 

لؤي
"ابنائي هم فرصتي الوحيدة إلستعادة القدرة عىل احللم، تلك القدرة التي فقدهتا 
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"ابنائي هم فرصتي الوحيدة إلستعادة القدرة عىل احللم، تلك القدرة التي فقدهتا 
عندما كنت يف مثل سنهم" 

بالنسبة لشاب مثل لؤي، كان التدريب ذو أمهية بالغة، حيث 
زوده بمنظور جديد عن الزراعة، ووّفر له الدعم واإلمدادات 

التي كان بحاجة إليها، مما مّكنه من توسيع مزرعته لتشمل ثامنني 
نوعًا من األشجار والنخيل املحّملة بالثامر. 

إزدادت أرباحه بعدها كنتيجة لزيادة مبيعاته املتعلقة بثامر السدر 
والتمور، مما جعله يصل إىل االستقرار الامدي الذي مّكنه من 

أدخال اثنني من أبنائه األكرب سنًا يف مدرسة خاصة تقع عىل بعد 
مخسة عرش كيلومرًتا من موقع سكنهم، باإلضافة إىل ذلك، بات 

قادًرا عىل توفري وسائل نقل ثابتة ألبنائه، قال: "لقد اكتسبت 
قدًرا هائالً من املعلومات املفيدة التي حّسنت من مهارايت 

الزراعية، مما أدى إىل زيادة يف عدد مبيعات املحاصيل الزراعية 
وبالتايل يف زيادة األرباح الامدية. ساعدين ذلك يف دعم عائلتي".  
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لطالام كان مزهر حمسن يوسف مفتوًنا بتنوع أشجار 
النخيل يف العراق، فقد بدأ اهتاممه يف الزراعة يف سنٍّ 

مبكرة جًدا من حياته، حتديدًا عندما بدأ بمساعدة والده يف 
مزرعتهم اخلاصة. اليوم، وهو يف الثالثة واخلمسني عاًما، 

ما زال يف بلدته النشوة مع أطفاله الستة، وبقي مؤمنًا 
باملحافظة عىل الرتاث الزراعي من خالل زراعة أنواع 

متعددة من أشجار النخيل. 
يف عام 2016، قرر مزهر زراعة بستان للنخيل بالقرب 

من مزارع النخيل األخرى التي ورثها عن والده، قال 
معّقبًا: "العراق موطن ملجموعة كبرية ومتنوعة من نخيل 
التمر، كل نوع من هذه األنواع يتطلب تقنيات ومهارات 

خاصة بزراعته ورعايته، لذلك فإنه من الصعب العثور 
عىل مزرعة حتتوي عىل أكثر من عرشة أنواع من النخيل". 
شّكل هذا التحدي فرصة للتمّيز بالنسبة له، فقد حاول يف 

بستانه اجلديد زراعة أنواع مميزة من النخيل لعدة أسباب 
أمهها زيادة دخله، وتزويد السوق املحيل بمجموعة 

متنوعة من التمور". 
بعد مرور عامني، تلّقى خربًا مؤلاًم بوفاة إبنه جراء 

حادث سري، تسبب هذا اخلرب بجّره إىل حالة عميقة 
من الغم واحلزن، أدت إىل خلق مشاعر عدم االكرتاث 
للحياة عنده، حيث فقد إهتاممه بكل يشء ومن ضمنها 
جتربته بإنتاج بستان النخيل املتنوع، أفىض بقلٍب حمّمل 

بالذكريات: "عندما تويف ابني، شعرت وكأنني قد كهلُت 
بني عشّية وضحاها، لقد فقدت إهتاممي بالكامل بكّل 

يشء". 
 بعد عامني عىل احلادث، وبدعم كبري من عائلته، عاد 

للعمل جمددًا يف مزرعته كي يشعر بالرغبة يف احلياة 
والسعادة مرة أخرى، لكن بسبب اإلمهال الذي تعرضت 
له املزرعة، فقد كانت تعيش أحلك أوقاهتا، حيث جّفت 

تقريبًا كل أشجار النخيل. 
يف أواخر عام 2020، علم عن وجود فرصة تدريبية 

ختص إنتاج النخيل، لذا حرضها حّتى يعيد شحذ مّهته 
وليزيد من معرفته حول كيفية زراعة النخيل بشكل 

حديث ومتقن. نجح التدريب يف أن يشّكل رشارة األمل  مزهر
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"اليوم الذي اعيشه دون الذهاب إىل مزرعتي، هو يوم ال أعّده من حيايت" 

يف رحلة عودته لعامل الزراعة، حيث انخرط مع آخرين 
يشاركونه نفس احلامس والشغف بالزراعة، كام تم منحه 
جمموعة من البذور وغريها من املنتجات الرضورية التي 

من شأهنا مساعدته يف إحياء أرضه. 
اليوم، وبعد أن مّر عامني عىل التدريب، نجح مزهر يف 

زراعة أكثر من ثامنني نخلة يف مزرعته، وبدأ يف إنتاج أكثر 
من سبعة عرش نوًعا من التمور، مما أدى إىل زيادة دخله 

وجعل بستانه من البساتني القليلة يف املنطقة التي توفر أكثر 
من عرشة أنواع من التمور. ذكر لنا بشغف وفخر متألأل يف 

عينيه: "زادت الورشة التدريبية من معلومايت يف ما يتعلق 
بكيفية استخدام األسمدة واملبيدات احلرشية بأفضل 

صورة ممكنة، وشكل ذلك فرقًا مهاًم يف ازدهار بستاين."
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فقد العديد من مزارعي البرصة أراضيهم 
خالل احلرب العراقية اإليرانية يف الثامنينيات، 
وأجربوا عىل التخيل عنها والذهاب اىل أماكن 

أكثر أمانًا حلني انتهاء احلرب، إال أن هذِه 
التحديات مل تؤثر عىل روح املزارع املوجودة 

داخلهم وشغفهم للزراعة، فالنسبة هلم، كانت 
ومازالت الزراعة جزءًا ال يتجزأ من هويتهم 

وثقافتهم، فال يمكن سحق روحهم وجعلهم 
ينسون أراضيهم ولو تعرّضوا ألشد املصاعب. 

أحد هؤالء املزارعني املتمسكني هبويتهم 
احلقيقية هو موسى منصور عبدالكريم، ذو 
الثالثة واخلمسني عامًا، حيث يقطن يف بلدة 
النشوة مع عائلته املكونة من اثنا عرش فردًا. 

حني نعود إىل فرتة الثامنينات، نجده قد اضطر 
كغريه يف ذلك الوقت إىل التخيل عن مزرعته 

التي تبلغ مساحتها سّت أفدنة ملدة عرش 
سنوات، انتقل فيهن مع أرسته إىل مكاٍن 

آخر أكثر أمانًا، ولكن بعد إنتهاء احلرب، 
شغف موسى يف الزراعة دفعه للعودة والبدء 

من جديد للعمل عىل مزرعته. قال: "متثل 
مزرعتي تاريخ عائلتي وثقافتها باإلضافة إىل 
كوهنا مصدرًا لكسب لقمة العيش، ومسكنًا 

للراحة والتأمل". مل ختلوا رغم ذلك حياته 
من التحديات، فإنه قد فقد أكثر من نصف 

أشجار النخيل التي يملكها يف عامي 2019 
و2020 بسبب زيادة ملوحة الرتبة يف املنطقة 

التي يقيم فيها، باإلضافة اىل عواقب انتشار 
فايروس كورونا عىل املزارعني مما تسبب يف 

جعل الوضع أكثر سوءًا. أخربنا: "لقد ذبلت 
العديد من النباتات واألشجار يف مزرعتي 

بسبب الوضع املناخي، وأيضًا نقص األسمدة 
واملبيدات احلرشية يف األسواق أثناء فرتة 

احلظر". 
يف أواخر عام 2020، علم موسى بتدريب 

سيتم إقامته يف املدينة عن إنتاج النخيل، لذلك 
قرر أن ينتهز هذه الفرصة حّتى جيّدد معرفته  موسى
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"مزرعتي متثل تاريخ عائلتي وثقافتها باإلضافة 
إىل كوهنا مصدرًا لكسب لقمة العيش ومسكنًا 

للراحة والتأمل" 

املنهجية حول كيفية التعامل مع القضايا 
الزراعية املختلفة، واإلستفادة من األسمدة 

واملبيدات احلرشية التي يقدمها منظمي 
التدريب، حيث إن مزرعته يف أشد احلاجة 

اىل هذه املعرفة واملواد. 
بعد مرور أكثر من عاٍم عىل اإلنتكاسات، 
بدأ ملرة أخرى بحصاد التمور من النخيل 

وبيعها يف األسواق املحلية.عىل الرغم من 
ذلك، ال تزال قضية زيادة امللوحة متثل 

حتدًيا كبرًيا للمزارعني يف املنطقة، ولكن 
مع املعرفة اجلديدة التي اكتسبها والدعم 

الذي حصل عليه، متّكن من التعامل بشكل 
أفضل مع تلك التحديات، فهو قد زرع 

أكثر من أربعني نخلة إضافية يف مزرعته.  
عرّب بحبور: "أبرز التدريب معرفتي وصقل 

مهارايت كمزارع. أمتنى لو كنت أعرف ما 
تعلمته مسبقًا، لكنت تعاملت بشكل أفضل 
مع التحديات السابقة، ولكن التعلم متأخًرا 
دائاًم أفضل من عدم التعّلم عىل اإلطالق ". 
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قاسم صبيح، هو رجل يبلغ من العمر سّتني 
عاًما ويعيل أرسة مكونة من مخسة عرش 

فرًدا، يعيش معهم يف بلدة النشوة بمحافظة 
البرصة جنوِب العراق، حيث مقومات 

العيش البسيطة ونسبة الفقر املرتفعة. يعمل 
قاسم بمهنة الزراعة كوالده وأجداده، 

باإلضافة إىل وظيفته كحارس مدرسة، 
إال أن مزرعته التي تبلغ مساحتها أربعة 

أفدنة تشّكل تقريًبا مصدر الدخل الوحيد 
إلستقرار العائلة الامدي. 

ترضر جزء كبري من أشجار النخيل يف 
مزرعته خالل جائحة كورونا بسبب العديد 
من العوامل أمهها أنه مل يكن قادرًا عىل رشاء 

اإلحتياجات الالزمة من املواد التي تقيض 
عىل اآلفات واألمراض الزراعية، قال: 

"عندما بدأ فريوس كورونا باإلنتشار تغري 
كل يشء يف غمضة عني، إذ مل نتمكن من 

بيع أو حفظ أي يشء، كانت تلك الفرتة هي 
األصعب بالنسبة لنا مجيعًا". 

يف أواخر عام 2020 شارك بورشة تدريبية 
عن زيادة إنتاج النخيل، وذلك هبدف 

توسيع معرفته فيام يتعلق بكيفية العناية 
والتعامل مع أشجار النخيل بشكل أفضل، 
وكنتيجة للتدريب بدأت مزرعته باإلزدهار 

بمجرد ما بدأ بإستخدام األسمدة واملبيدات 
احلرشية التي قدمت له بعد التدريب، 

أخربنا :"مل يزّودين التدريب باملواد الزراعية 
الرضورية لتنشيط أريض فحسب، بل إنني 

تعلمت أيًضا كيفية إستخدامها بفعالية، 
إذ إكتسبت مهارات جديدة يف التعامل مع 

حتديات الزراعة". 
مل تكن رحلة التعايف سهلة بعد التدريب، 

إذ إنه ال زال يواجه العديد من الصعوبات 
بسبب التحديات البيئية واإلقتصادية يف 
املنطقة، إال إنه متكن بعد عام واحد من 

قاسم
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"عندما أقف عىل أريض بالقرب 
من أشجار النخيل وأشاهد 

سعفها املتاميل مع الريح، أشعر 
حًقا بأنني يف املكان الذي أنتمي 

اليه" 

حصاد التمور وبيعها يف السوق 
مرة أخرى، مما منحه أمالً واعدًا يف 
االزدهار. يف احلقيقة، إّن التحدي 

األكرب الذي هيدد قاسم واملزارعني 
اآلخرين يف املنطقة ال يزال قائاًم، 

أال وهو تغيري املناخ املؤدي إىل 
تدهور رسيع للرتبة ونقص املياه 

الالزمة للري، مما جيعل اجلميع يف 
قلق دائم وتفكري مستمر يف ما قد 

يمكن أن خيبؤه الغد. 
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اإلصابة التي تعرض هلا رعد بسبب احلرب العراقية اإليرانية 
أجربته عىل التخيل عن مهنة الزراعة ومزرعته واإلنتقال من حياة 
الريف التي كرب وترعرع فيها إىل املدينة. يعود نسب رعد عيايض 

عيل إىل عائلة هلا باع طويل يف الزراعة، إذ يعيش هو و عائلته يف 
بلدة النشوة التابعة ملحافظة البرصة يف جنوب العراق، وبالنسبة 

إليه، لطالام كانت الزراعة جزءا مهام من حياته وهويته. إال أن 
اإلصابة التي تعرض هلا بسبب احلرب مل ترتك له خيارًا آخر غري 

مغادرة األرض التي ينتمي إليها.  
عاش رعد بعيًدا عن بلدته ألكثر من عرشين عاًما. "كان من 

الصعب عيّل االستمرار يف الزراعة بعد إصابتي، ولذلك إنتقلت 
إىل املدينة." يف تلك الفرتة، كان رعد يتنقل من وظيفة اىل أخرى 
ملساعدة عائلته عىل مواجهة التحديات وتوفري حياة كريمة هلم.  

عاد رعد إىل مزرعته و بلدته و أرض اجداده يف عام 2017، 
فالريف بالنسبة له كان وطنه. إال أن عودته مل تكن سهلة، فقد 

واجه العديد من التحديات الكبرية، حيث كانت أرضه جافة متامًا 
وكان عليه أن يبدأ  كل يشء من جديد. قال رعد بحزن يملئ 

عينيه: "عندما تركت أريض جمربًا، كانت خصبة وخرضاء مليئة 
باحلياة، ولكن عندما عدت مل أرى غري اجلفاف يمأل أركاهنا."  

حاول رعد بجهود شخصية ودعم حمدود العمل عىل إحياء 
أرضه، إال أن ذلك مل يكن كافيًا ألنه كان بحاجة إىل دعٍم أكرب. 

حلسن حّظه، شارك رعد يف تدريب يف أواخر عام 2020 عن 
كيفية إنتاج النخيل، إذ ركز التدريب عىل موضوعات ختص 

تقنيات البستنة، وطرق الري احلديثة، وطرق العناية بالنخيل؛ 
فضالً عن اإلستخدام الفعال للتسميد لتعزيز نمو وإنتاج 

املحاصيل الزراعية. فقد قال: "كان التدريب عىل قدر توقعايت، 
فرصة مهمة لتجديد مهارايت الزراعية. كام أنه قد تم منحي 
جمموعة من شتالت النخيل لزراعتها، باإلضافة إىل أسمدة 
ومبيدات حرشية عالية اجلودة حلامية املحاصيل من اآلفات 

الزراعية." 
متكن رعد من تطبيق ما تعلمه بنجاح وزرع الشتالت التي تم 

منحه إياها من قبل اجلهة املنظمة للتدريب يف مزرعته، فعن 
لسانه:"مل يزودين التدريب بمعلومات ثمينة فحسب، بل زودين 

أيًضا باملواد الزراعية األساسية الالزمة للعودة إىل الزراعة وإحياء 
أريض".  رعد
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"مل أعش سنوات شباب حيايت كام 
كان من املفرتض بأن أعيشها، ألن 

احلرب حصدت أمجل سنني عمري" 

إىل جانب املعرفة العملية والدعم الذي قدمه الربنامج، عزز 
التدريب رغبة رعد يف العودة إىل الزراعة والبقاء يف املكان الذي 
ينتمي إليه مع عائلته. تضم مزرعته حالًيا حوايل مخسة وعرشين 

نخلة حمملة بالتمر. باإلضافة إىل جمموعة من النخيل يف طور 
النمو، وقد قام أيًضا بتوسيع مزرعته لرييّب األبقار والدواجن. 

عرّب عن تطلعاته قائالً: "يف املستقبل، أخطط لبيع جمموعة متنوعة 
من اخلرضوات املختلفة، باإلضافة إىل املنتجات املشتقة من 

احليوانات لبناء دخل مادي مستدام لعائلتي." 






