
ايزيدية،  واأم  داع�شي  اأب  من  "�شفيان"،  ا�شمي  ان  يقولون 
يمات العليل، اأّما اأخي الأكرب البالغ من العمر  اأعي�ش يف مخُ
١٠ �شنوات، والذي هو ابن زوج اأمي فقد مت جتنيده ب�شورة 
اجبارية يف احدى قواعد داع�ش الإرهابية، هربت اأمي من 
املو�شل بعدما فجر اأبي الداع�شي نف�شه يف احدى العمليات 
ل  كي  العليل،  ميمات  يف  بعدها  وا�شتقرت  الرهابية، 
النكاح  بجهاد  يدعوه  ما  اأو  الإجباري  الزواج  �شحية  تقع 
�شموين  مرة اأخرى، حملت يف جوفها عاراً اأخُدعى اأنا، هل �شتخُ
لقيطًا؟ اأم يتيمًا؟ اأو ملفات حرب بائ�شة! هذا ال�شيناريو هو 
واقع حال الكثري من اليزيديات وباقي الن�شاء الالتي هتك 
اأجوافهن ذرية هوؤلء  رمتهن ارهابيِّ داع�ش، وحملّن يف  حخُ
الظلمة الرهابيون. بعدما لفظ داع�ش اأنفا�شه الأخرية على 
يد اجلي�ش العراقي البا�شل واحل�شد ال�شعبي املقد�ش، و�شجلوا 
ن�شتطيع  ن�شى،  تخُ لن  عظيمة  انت�شارات  اأثره  على  اأبطالنا 
ماذا  ولكن  كاماًل،  ع�شكريًا  حتريراً  حتررنا  باأننا  نقول  اأن 
الداع�شية  الأفكار  لزالت  هل  الفكري؟،  الحتالل  عن 
ت�شتوطن بع�ش العقول؟ واإذا كانت كذلك اذن ما هي الطرق 
وال�شرتاتيجيات التي من املمكن اأن نتبعها لنتحرر فكريًا 
هنا:  الأكرب  وال�شوؤال  التكفريية؟،  داع�ش  اأفكار  دن�ش  من 
داع�ش  قبل  من  وفكريًا  نف�شيًا  املت�رضرين  م�شري  ماهو 
وخ�شو�شًا �رضيحة الأطفال؟، ماالذي �شتوؤول اإليه حياتهم 
اأطفاًل  حملنَّ  اللواتي  اأمهاتهم  �شعور  ماهو  امل�شتقبل؟  يف 
بالإكراه خالفًا للدين والأعراف املعتادة، ماهو م�شري ذلك 
اإن قنبلة  اأ�شا�ش  الذي بدلت مناهجه املدر�شية على  الطفل 
م�شتقبل  �شيكون  ترى  يا  كيف  اثنان؟،  ت�شاوي  قنبلة  زائد 
داع�شي!.  ابن  بهوية  املخيمات  يف  املت�رضد  الطفل  هذا 
الأطفال الذين ميثلون اجليل القادم لبناء امل�شتقبل، والذين 
الآن  جتدهم  والعلم،  للدرا�شة  يخ�شعوا  اأن  املفرو�ش  من 
ال�شبل يف املخيمات على طول  م�رضدين، وقد تقطعت بهم 
انتهى املطاف  او  البلدان املجاورة،  اإىل  اأو نزحوا  احلدود، 
فرتاهم  احلروب...  يف  وامل�شاركة  ال�شالح  حمل  يف  بهم 

يفعلون كل �شيء ماعدا ال�شتعداد لبناء م�شتقبل اأوطانهم.
يف  الأطفال  و�شع  عن  قامتة  وحكايات  تقارير  وهنالك 
التدريب  مع�شكرات  عن  كثرية  اأخبار  �شدرت  وقد  العراق، 
ارهابيِّ  قبل  من  احتجازهم  مت  الذين  لالأطفال  الع�شكري 
باتوا  الذين  الإجتار  ع�شابات  اإىل  بالإ�شافة  داع�ش. 
يتحينون الفر�ش اخلبيثة خلطف الأطفال. وقد �شدر موؤخراً 
فقط  قتلهم  مت  عراقي  طفل   200 باأن  يتوقع  مروع  تقرير 
لأنهم رف�شوا حمل ال�شالح. ومل يتم ن�رض اأي فيديو حول هذه 
نقلت  مروعة  وتقارير  عيان،  �شهود  هنالك  ولكن  احلادثة، 

اأحداث هذه املذبحة التي ح�شلت يف حمافظة نينوى.
وقال املفو�ش ال�شامي حلقوق الإن�شان يف الأمم املتحدة: 
ع�شكرية  قواعد  اأربع  عن  يقل  ل  ما  خلقت  داع�ش  باأن 
�شخمة يف املو�شل لتعليم الأطفال، و1200 طفل عراقي 

مت خطفهم من جميع اأنحاء البالد لتعليمهم وتدريبهم يف 
تخّلني  الأمهات  من  الكثري  وهنالك  هذه.  الإرهاب  قواعد 
احلالة  اإىل �شعف  تعود  اقت�شادية،  لأ�شباب   ، اأطفالهنَّ عن 
والهاربة من  النازحة  العوائل  تعي�شه  الذي  والفقر  املادية 
قب�شة داع�ش، اأو ا�شباب اجتماعية تتمثل بعدم القدرة على 
لد من �شلب رجل ارهابي كافر!، وبطريقة غري  تقبل طفل وخُ

�رضعية!
وغري ان هذه املعارك التي ح�شلت يف العراق كلفت اأرواحًا 
وامواًل كبرية، فوق كل هذا خلفت ح�شيلة كبرية يف عدد 
الذين باتت تغ�ش بهم املالجئ  اللقطاء  الأيتام والطفال 
احلالت  اأ�شواأ  يف  اأما  احلالت،  اأف�شل  يف  الرعاية  ودور 
املخيمات  بني  او  الإرهابي  التجنيد  يف  م�شريهم  فبات 
م�شتقباًل  اأثره  على  الواقع  لهم  لري�شم  الطرق،  وتقاطعات 

جمهوًل.
وكيف �شيكون م�شتقبل البلد الذي يحوي هذا الكم الهائل من 

الأيتام واملخُ�رضدين، مع العلم ان عدم الت�شدي لهذه امل�شكلة 
وم�شتقباًل،  حاليًا  الكثري  املجتمع  �شيخُكلف  ومعاجلتها 
بالإ�شافة اإىل تاأثري هذه امل�شكلة على ال�شتقرار ال�شيا�شي 
من  املتزايدة  فالأعداد  البالد،  اإليه  تتطلع  الذي  والأمني 
اليتام وامل�رضدين الذين يفتقدون اإىل الرعاية اأو التوجيه 
وتاأخر  البلد  و�شع  تراجع  اىل  توؤدي  النتماء  اأو  ال�شحيح 

املجتمع والهبوط به نحو الهاوية.
ال�شحيح،  التعليم  اإىل  تفتقد  ال�رضيحة  هذه  وان  خ�شو�شًا 
�رّضح  �شوريا،  يف  اجلديدة  الدرا�شية  ال�شنة  بداية  فمع 
هنالك  باأن  )يوني�شيف(،  للطفولة  املتحدة  الأمم  �شندوق 
1.7 مليون طفل حمروم من الدرا�شة، اإ�شافًة اىل 1.3 مليون 
طفل يواجه خطر الرف�ش. وذكرت "هيومن رايت�ش ووت�ش" 
باأن 400 األف طفل لجئ �شوري ل يذهب اإىل املدر�شة يف 
عوقات  تركيا، ول يعرف اللغة الرتكية، وهنالك م�شاكل ومخُ
عترب امل�شاكل  كثرية تواجه املهاجرين وطالبي اللجوء، وتخُ

املادية من اأبرزها. ويف �شدد هذا املو�شوع طلبت هيومن 
رايت�ش ووت�ش من املجتمع الدويل متوياًل جديداً، للتعامل 
مع هوؤلء الأطفال املحرومني من الدرا�شة، لأن هذا الو�شع 
لو بقي على حاله �شي�شكل خطراً على ال�شعب ال�شوري وعلى 

م�شتقبل جيل كامل.
والأمل  الدمار  �شوى  احلروب  حتمل  ل  الأحوال  كل  ويف 
قامتة  ذكريات  فيهم  زارعة  الأطفال،  وخ�شو�شًا  للنا�ش 
عن القتل والتهجري، حتى واإن كان الزمن كفيل بن�شيان ما 
ح�شل معهم �شتبقى الآثار النف�شية لكل من عا�رض الحداث 

وعاي�ش الرعب والقلق را�شخة يف خانة الوجاع.
كما اإن غالبية املخت�شني يوؤكدون باأن اأخطر اآثار احلروب 
من  كامل  جيل  يف  لحقًا  ملمو�ش  ب�شكل  تظهر  ما  هي 
الأطفال، و�شيعاين الطفل على اأثرها م�شاكل نف�شية ترتاوح 
وكيفية  اليه،  القربون  ووعي  ا�شتيعاب  بقدر  خطورتها 

م�شاعدة الطفل على جتاوز امل�شاهد التي مرت به.

يف �شل�شلة تراثيات بغدادية كانت لنا عن اجلمعيات 
اي  الوطني  احلكم  بدايات  يف  البغدادية  والنوادي 
يف اخلم�شة ع�رض �شنة الوىل من بداية احلكم امللكي 
و�شنوات  اعدادها  اعتمدنا  يف  �شنة ١٩٢٠ حيث  يف 
 ١٩٣٦ �شنة   للعراق  الر�شمي  الدليل  على  تاأ�شي�شها 
وقانون  العثماين  اجلمعيات  قانون  ان  مالحظة  مع 
يعتربان  العثماين  حمل  حل  الذي  العراقي  اجلمعيات 
احلزب والنادي  كجمعية  ويتم تعامل الثالثة معاملة 
واحدة من حيث تطبيق احكام  قانون اجلمعيات  ومن 
مالحظة الدليل يتبني لنا ان الت�شجيل القانوين لهذه 
الحزاب واجلمعيات والنوادي ابتداأ �شنة ١٩٢٢ حيث 

مل جند يف الدليل ت�شجيال يف �شنة ١٩٢١
اآريا  هي   ت�شجيلها  مت  جمعيات   ١٩٢٢ �شنة  ففي 
واخلريية  الهندية  الإ�شالمية  واجلمعية  �شماج 
امل�شيحية  والهندية  العراق  يف  والهندية  الإ�شالمية  

واملعهد العلمي 
ويف �شنة ١٩٢٣  جمعية تومي تورا

ويف �شنة ١٩٢٤ 
مل يتم ت�شجيل اية جمعية

ويف �شنة ١٩٢٥ جمعيات الر�شاد وا�شعاف املدار�ش 
اخلريية  واجلمعية  التقدم  وحزب  الإ�رضائيلية 

ال�رضيانية ونادي الزوراء
ويف �شنة ١٩٢٦ جمعيات البيت الرومي

الن�شائية  اخلريية  جمعيات   ١٩٢٧ �شنة  ويف 
ال�شبان  وتربية  العميان  وموا�شاة  الإ�رضائيلية  

امل�شيحيني والثوريني
وحماية  الكلدانية  الثورية  اآرام   ١٩٢٨ �شنة  ويف 

الطفال ودور�شي تورا
البقالني  وجمعية  الفن  احياء  �شنة١٩٢٩   ويف   
احلالقني  وتعاون  الوطنية  املنتجات  وت�شجيع 
وال�شواقني  واخلياطني  قدي�شا  حربا  وجمعية 
امل�شلمني  وال�شبان  العراقية  وال�شيارات  العراقية 
ونادي  واملعلمني  متثيلية  كفرقة  والع�رضين  والعلم 

املو�شيقى العراقي ونادي املاأمون
والبعثات العلمية

الوطني  الخاء  حزب  جمعيات   ١٩٣٠ �شنة  ويف 
ونادي  التمثيل  وان�شار  املفاخر  ا�شحاب  وجمعية 
وال�شمن  الفواكة  جتار  وجمعية  البغدادي  البنات 
املعلمات  دار  وخريجات  واجلعفرية  واملخ�رضات 
والدباغني والر�شيد فرقة متثيلية ونادي �شباق بغداد 
ونادي  العراقي  الطوابع  ونادي  املركزية  وال�شيخ 
يف  واملحامني  واملكو�ش  الگمرگ  ونادي  العلوية 
العراق ومعاونة حمتاجي الرمن والهداية ال�شالمية

املحبة  اخوات  اخوية  جمعيات   ١٩٣١ �شنة  ويف 
العربية  الثقافة  القدي�شة  العذراء  لتقدم  الدومنيكيات 
والزهراء  واللعاب  الريا�شة  وجمعية  الر�شيد  ونادي 

الأهلية والطب البيطري
وجمعية  اجلديد  الربيطاين  نادي   ١٩٣٣ �شنة  ويف 

والطريان  والكاثوليكية  امللكية  الربيطانية  املقربة 
العراقي  ال�شباق  ونادي  الأميه  ملكافحة  وال�شعي 
والتوفري  القهواتية  و�شنف  العراق  يف  وال�شابئة 
واجلمعية  الفنية  التمثيلية  والتعاون  بغداد  ونادي 

الآرية ملدينة بغداد
ويف �شنة ١٩٣٤ جمعيات الأخوة امل�شيحية وا�شعاف 
املمر�شات وان�شار التمثيل وتعليم ال�شناعة اخلريية 
والنادي  وجمعية  للعيال  اخلربندة  ونادي  واجلوال 

الريا�شي الن�شء الناه�ش
ويف  �شنة ١٩٣٥ كانت اجلمعيات التالية بيوت المة 
الرثوذك�ش  وال�رضيان  كاترينا  القدي�شة  وراهبات 
متخرجي  وجمعية  امللكي  ال�شيد  وفرقة  اخلريية 
ال�شيباين  حارثة  بن  واملثنى  الأمريكية  اجلامعة 

والنا�شئة ال�شالمية ونقابة هواة التمثيل يف بغداد
 وكانت هنالك جمعيات اخرى كبرية يف بغداد منها 
وجمعية   ١٩٣٥ يف  املوؤ�ش�شة  المة  بيوت  جمعية 
حماية  وجمعية   ١٩٣١ الوطنية  املنتجات  ت�شجيع 
وجمعية  امل�شلمني  ال�شبان  وجمعية   ١٩٢٨ الطفال 
وجمعية   ١٩١٨ املحدود  العراقية  ال�شباق  �رضكة 
الفل�ش  م�رضوع  وجمعية   ١٩٣٣ العراقية  الطريان 
وجمعية   ١٩٢١ ال�شالمي  امليتم  وجمعية   ١٩٣٦
النا�شئة ال�شالمية ١٩٣٥ وجمعية الهداية الإ�شالمية 
 ١٩٣١ العراقية  الحمر  الهالل  وجمعية   ١٩٣٠
ونقابة هواة التمثيل ١٩٣٥ وهذه اجلمعيات يحتاج 

كل منها افراد بحث خا�ش بها.     

معلومات �شخ�شية
من مواليد 1928 اأكادميية عراقية، حما�رضة، باحثة، موؤرخة 
يف  العراقي"  "البيت  الثقايف  املركز  ومديرة  فنيةوموؤ�ش�شة 

بغداد.
اأن املركز يركز يف الغالب على اإحياء احلرف العراقية واإيجاد 

�شبل جديدة لها، ف�شال عن اأقامة احلفالت واملحا�رضات.
كونها املوؤ�ش�شة الوحيدة من نوعها يف بغداد فهي قد اأفتتحت 
منذ الت�شعينات. وكان املركز اخلا�ش الوحيد يف العراق الذي 
منت�شف  خالل  بغداد  يف  الرتاثية  العراقية  احلرفة  على  يركز 

الثمانينات وحتى �شقوط بغداد يف 9 اأبريل 2003.
يا�شني  معروف،  عراقي  واأب  �شورية  اأم  من  دم�شق،  يف  ولدت 
اخل�شريي، وعائلتها لديها جذور عميقة يف العراق منذ القرن 

ال15 الأ�رضة.
وترتبط عائلة والدها بقبيلة �شمر الذين ن�شاأوا يف جند يف �شبه 
اجلزيرة العربية. ويف وقت لحق ا�شتقروا يف احلي القدمي يف 
ال�شيخ،  الكيالين يف منطقة باب  بغداد، على مقربة من م�شجد 
اأ�شبحت  لحق  وقت  يف  و  منزل  بناء  يريد  والدها  كان  حيث 
حركة اأمل "البيت العراقي" يف عام 1988 و دمر يف الق�شف 
الذي قامت به القوات الأمريكية اأثناء غزو العراق يف 4 اأبريل 

.2003
لوزان،  يف  وكذلك  اخلم�شينات،  يف  لندن  جامعة  يف  در�شت 

�شوي�رضا
املحادثة  مع  والفرن�شية،  والإجنليزية  العربية  اللغة  جتيد 
جامعة  من  كلخُ  يف  حما�رضة  وكانت  والإ�شبانية،  بـالرتكية 

بغداد كلية العمارة وكلية البنات
اأمل اخل�شريي لديها ابن واحد، منري القا�شي )مواليد 1970( 

يقيم يف اأبو ظبي. هي حاليا تقيم بني عمان واأبو ظبي

نسل داعش الجديد... إلى أين؟ وما هو مصير أطفال داعش المتضررين؟
بغداد ــ خاص

بغداد ــ متابعة

الكرمي  مبائدة  واق�سم  الرغيف  تناول  عن  وائل  ابتعد 
على عدم �سراءه او �سنعة يف منزلة واخذ يدير وجهه 
وكاأنه  خاطرة  على  حمل  فقد  روؤيته  عند  وهناك  هنا 
يروم من الرغيف ان يعتذر منه فهو �سبب له الكثري من 
االحراجات و�سلب منه تعدد االختيارات ، فهل الحدهم 
القناعة على مفارقة الرغيف او عدم تناول وجبة معينة 
واالهم ان ينتظر من هذا الطعام ا�سفا واعتذارا ومن ثم 

يبدي قرار امل�ساحمة او اال�ستمرار يف اإجتاه الوجه ؟
طبيب  اخربه  حينما  املو�سوع  ذلك  لوائل  كان  فقد 
ال�سحة اجل�سدية باأنه يتناول الرغيف باأفراط ال معهود 
لت�سل عدد وجباته ال�ساندة للرغيف اىل )٧( يوميا وهي 
ما انتجت عن تقدم ال�سحوم يف البطن ومن ثم نزولها 
اىل اال�سفل لتمنع م�ساهدة حزام البنطلون فما كان منه 
اال وان يعلن القطع التام مع الرغيف حتى على امل�ستوى 
حديث  �سماع  او  عنه  التحدث  رف�ض  حيث  االعالمي 
العداء  التقليل منه فقد ابرز  االخرين ون�سائحهم جتاه 
دون �سلح م�ستقبلي ، لكن دعونا نعود اىل غرفة الطبيب 
املن�سوح  وذهول  النا�سح  تفوه  بعد  فيها  جرى  وما 
احلد  وجتاوزها  الوجبات  تعدد  عن  وائل  �ُساأل  حيث 
ال�سرعي من تعدد الزوجات فو�سلت اىل ما و�سلت عليه 
برت�سيد الرقم )٧( وهنا اخذ وائل نف�سا عميقا واردف 
باأيام اال�سبوع ال�سبع وحولت برنامج  قائال لقد تيمنت 
طعامي اىل �سبع وجبات يف كل يوم واطلقت عليها ايام 
املثال  ا�سم يوم وعلى �سبيل  اال�سبوع لتحمل كل وجبة 
تطورت  ولكن  اجلمعة  يوم  يف  ال�سمك  اتناول  كنت 
احلالة اىل تناويل ال�سمك يوميا يف وجبة )اجلمعة( كي 
ا�ستثمر كل الوقت يف كل وقت فنظر الطبيب اىل اوراقا 
ومالحظات  �سحف  بني  تنوعت  طاولته  على  مبعرثة 
قيل  ما  ا�ستيعاب  حماوال  تلك  عن  هذه  يفرز  فاأخذ  عمل 
انت  قائاًل  عليه  رد  ثم  الطعام اجلديدة  بفل�سفة  وخلطها 
تذكرين مبا يجري يف هذه ال�سنوات فيما يخ�ض الت�سنم 
واالدارة حيث افرط موجهي ال�ساحه من اخذ كل �سيء 
ُتف�سل  القوانني  ا�سبحت  حتى  الوقت  كل  وا�ستثمروا 
الأجلهم وو�سلت احلالة اىل ت�سريع املواد وفق موؤهالت 
يده  الطبيب  �سحب  ثم  ومن  فوزة  املطلوب  املر�سح 
وام�سك بقلم وكتب على احدى االوراق )قاطعوا رغيف 
وائل  فاأخذها  وجبات  ال�سبع  ذات  اىل  و�سلمها  الف�ساد( 
ومن  الف�ساد  رغيف  مع  احلنطة  رغيف  يدور  عقلة  ويف 
انه لن يعلن  العيادة وقد اعلن من حلظتها  ثم خرج من 
ت�سويته دون ت�سوية الزحام االداري وح�سل ما ح�سل 
وها هو مواظب على مقاطعة الرغيف منتظرًا منه ابداء 

االأ�سف واالعتذار .

مبدعون
من العراق من ذاكرة العراق.. الجمعيات والنوادي البغدادية بداية الحكم الملكي 

أمل الخضيري

 آسف أيها 
الرغيف 

بقلم - بسام القزويني 

أقالم حرة

ا�شتكى عدد من اهايل منطقة حي املعلمني يف حي �شومر 
وذلك   ، ال�شهر  جتاوزت  التي  املاء  �شحة  من  ملعاناتهم 
املنطقة  يف  املاء  انبوب  يف  العطل  معاجلة  عدم  ب�شبب 
املذكورة ، رغم املراجعات امل�شتمرة وال�شكاوى وح�شور 

فريق ال�شيانة اىل املنطقة ال انهم مل يعاجلوا العطل .
تكذب  املاء  دائرة  ان   ) اأ   ، )ع  املنطقة  اهايل  احد  وقال 
امل�شتمرة  املنا�شدات  رغم  العطل  يعاجلوا  ومل  علينا 
قرب   - احلديقة  داخل  املعلمني  حي   .. �شومر   : .العنوان 

مراآب ام ريا�ش ..

�رضقي  الر�شاد  حي  �شكنة  من  املواطنني  ع�رضات  تظاهر 
بغداد اأمام جمل�ش حمافظة بغداد اخلمي�ش، احتجاجا على 
تف�شي الأمرا�ش ال�شارية بني الأطفال والن�شاء ب�شبب �شحة 
ال�شكنية  الأحياء  عن  وانقطاعها  لل�رضب  ال�شاحلة  املياه 

ملدة طويلة 
واو�شح املواطن عطوان علي اأحد �شكنة احلي "تتوفر يف 
وحي  والعبيدي  والن�رض  البتول  حي  املجاورة  املناطق 
من  تعد  التي  ومنطقتنا  اخلدمات  كل  وال�شماعية  طارق 
املجاري  ول  امل�شت�شفيات  فيها  تتوفر  ل  املناطق  اأقدم 
واملجل�ش  بغداد  اأمانة  اإىل  �شكوى  قدمنا  وقد  املياه  ول 
البلدي واأخريا جمل�ش حمافظة بغداد دون جدوى وعوائلنا 

ا�شيبوا بامرا�ش التايفوئيد والتهاب الأمعاء". 
اأ�شعار  اأن  اإىل  الر�شا  عبد  حميد  املواطن  اأ�شار  وقد 
�شهاريج املياه النقية كلفت �شكنة احلي مبالغ كبرية ما 

اأجرب الن�شاء على جلب املياه من املناطق املجاورة: 
وحتمله  مرتين  كيلو  م�شافة  من  املياه  الن�شاء  و"جتلب 
على را�شها من منطقة الدور، واملاء الذي جتلبه ل يكفي 
املالح  باملاء  مالب�شهن  بغ�شلن  كما  اطفالها  ل�شتحمام 
الذي يودي اىل متزيق املالب�ش وا�شابة الطفال بقروح 

جلدية". 

في ذي قار.. شكوى ومعاناة 
ونصب

تظاهرة في حي الرشاد ببغداد 
احتجاجًا على تفشي األمراض

المواطن و المسؤول

9 جدار الجورنال Sun. 30 Jul. 2017 issue no 393
االحد 30 تموز 2017 العدد 393


