
 
بعد ثالث �سنوات من املعاناة واخلراب الذي خلفه تنظيم 
“داع�ش ” االرهابي ما زال اطفال مدينة املو�سل يعانون 
من الفكر الداع�سي ومما�ساهدوه من عمليات قتل وتهجري 
الن�سب.  جمهويل  م�سكلة  من  االخر  البع�ش  يعاين  فيما 
لـ  ت�رصيح  يف  قالت  العبيدي  ب�رصى  احلقوقية  النا�سطة 
املو�سل  يف  عليهم  عرث  الذين  “االطفال  اإن  "اجلورنال" 
حديثها  مازال  احلكومة  طاولة  على  مطروح  مو�سوع 
“وزارة  ان  اىل  وخطورته”،وا�سارت  الهميته  امل�ستمر  
لهذا  برناجما  و�سعت  االجتماعية  وال�سوؤون  العمل 

املو�سوع حيث مت ا�ستالم الكثري من االطفال” .
الوطنية  امل�ساحلة  جلنة  يف  فريق  “هناك  ان  وا�سافت 
جمهويل  منهم  البع�ش  االطفال  من  كبري  عدد  على  عرث 
من  ا�سولهم  على  تعرف  مت  االخر  والبع�ش  اجلن�سية، 
يتم  االطفال  “هوؤالء  ان  واو�سحت  االجنبية”.  لهجتهم 
ايجاد  يتم  ان  اىل  للدولة  التابعة  االيواء  دور  يف  ايداعهم 
اعادة  يتم  عراقني  كانوا  اذا  حيث  من   ، لهم  االمثل  احلل 
بعد   ، دولهم  اىل  ار�سالهم  اجانب  كانوا  واذا   ، تاأهيلهم 
خطر  املو�سوع  “هذا  ان  وا�سافت   .“ ا�سولهم  من  التاأكد 
يالقي  ان  اي�ساآ  ويجب  الدولة  من  كبري  اهتمام  ويالقي 
وتخ�سي�ش  املعنية  واملنظمات  الدولية  اجلهات  اهتمام 
برنامج خا�ش الهميته. ونبهت اىل اهمية االهتمام بهوؤالء 
يف  يبقون  �سوف  النهم  منهم  العراقيني  وال�سيما  االطفال 
االرهابي  التنظيم  زرعه  ما  مل�سح  يحتاجون  حيث  البالد 
يف نفو�سهم وعقولهم. وا�سارت اي�ساآ  اىل ان هذا املو�سوع 
�سنوات  ثالث  يف  فيهم  مازرع  حيث  ال�سهولة  بهذه  لي�ش 
قال  فيما  اذهانهم.  من  ملحوه  م�ساعفه  ل�سنوات  يحتاج 
اإن،هنالك  ال�سعدون  حم�سن  القانونية  اللجنة  عن  النائب 
بالرغم من  االطفال  هوؤالء  بتبني  قامت  املنظمات  بع�ش 
عدم التعرف على ا�سولهم.  وا�ساف ال�سعدون يف ت�رصيح 
لـ"اجلورنال "، ان “هناك اكرث من 150 طفال جمهوال من 
موطنهم  عن  االن  لغاية  التعرف  يتم  مل  نينوى  حمافظة 
مع  تت�ساور  القانونية  “اللجنة  ان  اىل   وا�سار  اال�سلي”. 
االن  واىل   ، املو�سوع  هذا  يخ�ش  فيما  املنظمات  بع�ش 
يتم االهتمام بهم كونهم اطفال ال يتجاوز اعمارهم الع�رص 
منحهم  ميكن  ال  االطفال  “هوؤالء  ان  ا�ساف  و  �سنوات”، 
اجلن�سية العراقية وال ميكن التم�سك”. ولفت النائب  اىل ان 
بهم  باالهتمام  تقوم  االجتماعية  وال�سوؤون  العمل  “وزارة 
ورعايتهم ، م�سرياآ اىل ان “احلل االف�سل لهم هو اعادتهم 
اىل بالدهم”، ومت ايواء 12 طفال من ا�سول �سي�سانية يف 
القوات  وعرثت  العراقية.  للحكومة  التابعة  االيواء  دور 
االطفال  من  بقليل  لي�ش  عدد  على  املو�سل  يف  االمنية 
طفلة  العراقية  احلكومة  �سلمت  فيما  الن�سب،  معرويف  غري 
�سي�سانية مت العثور عليها يف احد املنازل مبدينة املو�سل 
االمريكية،قد  "نيويوركر"  �سحيفة  وكانت  ذويها  اىل 

داع�ش،  تنظيم  من  الناجني  ق�س�ش  حول  تقريرا  ن�رصت 
حيث وملدة ثالث �سنوات، عا�ست لينا وعائلتها حتت حكم 
التن�سيم. تركت لينا درا�ستها اجلامعية، عا�سوا كال�سجناء 
يف  ال�سحيفة  ونقلت  التنظيم.  من  هروبهم  يوم  حتى 
تقريرها الذي ترجمته »اجلورنال نيوز« عن لينا: "والدي 
 ،2003 عام  منذ  املتحدة  الواليات  قوات  مع  يعمل  كان 
وقمنا  والدي،  �سكل  غرينا  للمو�سل،  داع�ش  اقتحام  عند 
امريكا،  مع  عمله  تثبت  التي  الر�سمية  االوراق  كل  بحرق 
داع�ش  ان  ال�سحيفة  وا�سافت  العوام"،  منزلنا  نغادر  مل 
كان يحاول جتنيد اخ لينا ال�سغري، حتى اكت�ساف والدتها 
تغري ت�رصفاته، وذكرته انها ربته لي�سبح اف�سل من ذلك، 
الكرتونية عن  العاب  والديها قاموا ب�رصاء  ان  لينا  وبينت 

طريق املمرات ال�رصية لت�ستيت افكاره.
االمنية  القوات  هجمات  بداأ  "بعد  ان  لينا  قالت  وكما 
ا�ستمرينا  املا�سي،  اكتوبر  يف  املو�سل  على  العراقية 
بالدعاء واالنتظار، عند ا�ستداد املعركة، انقطعت الكهرباء 
�سارعنا  وا�سبح  الطعام،  ثم  املياه،  ثم  منزلنا،  عن 
بيتنا  امتالأ  و  لداع�ش،  االمامية  املعركة  خطوط  �سمن  
با�ستخدام  داع�ش  تن�سيم  قام  ذلك  بعد  بالر�سا�ش". 

على  م�سيا  الفرار  عائلتها  قررت  لالإختباء،  لينا  منزل 
االمنية  القوات  �سيطرة  اىل مناطق  االقدام، وعند عبورهم 
من  "تخل�ست  لينا  قالت  واالرتياح،  بال�سعادة  �سعروا 
اعرت�ش  حتى  داع�ش،  قوانني  وجميع  والنقاب  احلجاب 
املتفجرة،  داع�ش  الغام  احد  امل�سنني  الرجال  احد  طريق 
انفجرت ومات الرجل امل�سن، وا�سابتنا العديد من ال�سظايا 
عائلة  ان  ال�سحيفة  وا�سافت  اج�سادنا"،  ت�سوه  م�سببة 
حت�سني  اجل  من  عمليات  خلم�سة  االقل  على  خ�سعت  لينا 
اعلنت  باأيام،  لينا  فرار  بعد  واجل�سدية".  ال�سحية  حالتهم 
احلكومة العراقية وقواتها االمنية الن�رص على داع�ش، بعد 
9 ا�سهر من القتال امل�ستمر، والت�سبب بتهجري اكرث من 4.2 
املو�سل  �سكان  ان  ال�سحيفة  وبينت  املو�سل.  من  مواطن 
بقية  جميع  عن  وباختالفها  مدينتهم،  بعراقة  اعتزاز  ذو 
اىل  الرجوع  قرروا  النازحني  بع�ش  العراق،  حمافظات 
مناطقهم ومنازلهم فور اكتمال عملية النهو�ش باجلوانب 
العوائل  من  العديد  لكن  للبالد.  واالقت�سادية  التجارية 
كـلينا وعائلتها، ال يريدون العودة اىل ما ا�سبحت املو�سل 
عليه االن. لعدم �سعورهم باالأمان يف حني بقاء العديد من 
متواجدة  املفخخات  ان  مدركني  النائمة،  داع�ش  خاليا 

حتى يف مناطق �سيطرة احلكومة العراقية، مبا فيها بغداد. 
ان �سكان املو�سل بالرغم من تال�سي اخلطر حولهم، ترى 
�سنوات   3 ب�سبب  واحلزن،  بالتعب  م�سحوبة  بهجتهم  ان 
من �سلل تنظيم داع�ش لهم، ولي�ش من ال�سهل اعادة اإحياء 
للمدينة.  وال�سيا�سية  االجتماعية،  االقت�سادية،  اجلوانب 
العنف  عمليات  من  قلقها  عن  لينا  عائلة  عربت  كما 
العك�سية التي قد ي�سببها املتطرفني �سد ال�سنة املو�سليني 
الذين عا�سوا حتت نظام داع�ش، وقالوا "داع�ش دمر �سمعة 
ال�سنة، ل�سنا �سيئني، ا�سطررنا لالختباء ملدة 3 �سنوات، مل 
نوؤيد داع�ش، نحن متعلمون ونحب احلياة". كما ان الزال 
لدى كل من اأب و اأخ لينا عدة ا�سهر للتعايف ب�سكل كامل، 
واباها الزال  ا�سابعه،  اخاها عينه وعدد من  حيث خ�رص 
غري قادر على امل�سي، حيث ان لينا هي الوحيدة القادرة 
اقليم  يف  ما  عمل  عن  تبحث  الزالت  عائلتها،  اإعالة  على 
تقريره  "نيويوركر"  �سحيفة  مرا�سل  وانهى  كرد�ستان". 
بالقول "يف مكاملتي االخرية مع لينا لل�سوؤال عن احوالها، 
بينت انها ال تريد روؤية املو�سل مرة اخرى، وا�سارت اىل 
الكوب،  زجاج  حتطم  عند  املياه،  من  كوب  كونه  العراق 

كيف ميكنك اإعادة جمع املياه اىل ماكانت عليه؟"

 
عن  كلمات  لنا  كانت  بغدادية  تراثيات  �سل�سلة  يف   
اول مطار مدين يف بغداد والكالم عن املطار يوجب 
�ساهدوا  بغداد  اهل  ان  ذلك  الطائرات  عن  الكالم 
الطائرة الأول مرة �سنة ١٩١٥ اثناء احلرب العاملية 
االوىل حيث ظهرت يف �سماء بغداد اول طائرة حربية 
انكليزية ما ا�ساب البغداديني باخلوف والهلع ويف 
اأيلول ١٩٢٧ التحقت اول بعثة عراقية بكلية كرانول 
البعثة  وعادت  الطائرات  على  للتدريب  انكلرتا  يف 
يف٢٢ ني�سان ١٩٣١ حيث بداأ ت�سكيل القوة اجلوية 
العراقية وكان اول �رصب يتكون من طائرات جب�سي 
ن�رص  بطائرات  ا�ستبدلت  ثم  ماوث  واألي�ش  ماوث 
�سا�سون  �سليم  اليهودي  البغدادي  وكان  وفيوري 
اول طيار مدين قاد طائرة مدنية من لندن اىل بغداد 
من  بغداد  يف  املدين  املطار  كان  واذا   ١٩٣٠ �سنة 
الزمان  ذلك  بغداد  يف  العمرانية  االن�ساءات  اعظم 
بغداد  غربي  الواقع  اجلوي  امليناء  هذا  يعترب  اذ 
الو�سا�ش اي �سمال متنزه  يف منطقة �سمال مع�سكر 

الزوراء يف كرخ بغداد قريبا من منطقة عالوي احللة 
الو�سا�ش ومطار املثنى بعد ذلك  ا�سمه مطار  وكان 
اكمال  بعد  الداخلية  للخطوط  ي�ستخدم  ا�سبح  وقد 
الع�رصين  القرن  �سبعينات  يف  اجلديد  املطار  ان�ساء 
ح�سل  الذي  التغيري  منذ  فيه  الطريان  توقف  ثم 
نهايات  بنائه  عند  املطار  هذا  وكان   ٢٠٠٣ �سنة 
ثالث ميناء جوي يف  الثالثينات  ع�رصينات وبداية 
 ١٩٣٦ ل�سنة  الر�سمي  الدليل  ذلك  يذكر  كما  العامل 
 ١٩٣٣ �سنة  افتتاحه  االول  في�سل  امللك  توىل  وقد 
وكانت  العامل  رجال  اكابر  باملطار  اعجب  وقد 
واملوا�سالت  االقت�ساد  بوزارة  املطار ملحقة  ادارة 
ولكن مت احلاقها بوزارة الدفاع وكان مدير املطار 
و�سابط  اخلياط  اجلبار  عبد  فوؤاد  افتتاحه  بعد 
وم�ساعد  لوران�ش  بريجون  امل�سرت  املطار  حركات 
املطار  يف  وكان  بدر  خالد  بدر  احلركات  �سابط 
الطريان  �رصكة  هي  ثابتة  طريان  �رصكات  ثالث 
طيارتاها  ت�سري  حيث  االنكليزية  االمرباطورية 
االمتعة  ونقل  الربيد  الأغرا�ش  وا�سرتاليا  لندن  بني 
وبرنديزي  پاري�ش  يف  طياراتها  وتبدل  والركاب 

الطريان  و�رصكة  و�ستغافورة  وكراچي  واال�سكندرية 
الهولندية وت�سري رحالتها بني ام�سرتدام وجاوة يف 
اندنو�سيا و�رصكة الطريان الفرن�سية وت�سري طائراتها 
بني پاري�ش وامل�ستعمرات الفرن�سية وهناك �رصكات 
غري  باأوقات  املدين  املطار  طرياتها  توؤم  عديدة 
معينة اهمها طائرات �رصكة النفط الفار�سية و�رصكة 
النفط العراقية و�رصكة نرين ويتقا�سى املطار اجورا 
خمتلفة وح�سب حاجة الطائرة اليها ووقت و�سولها 
واجور عن نزول الطائرة يف املطار بن�سبة م�ساحة 
الطيارة ومدة بقائها يف احلظرية او يف وكر الطريان 
اجرة  الطيارة ليال حيث ت�ساف  واجور عن و�سول 
االنوار الكهربائية التي ت�سيء مدرج النزول وتعني 
حدود املطار واملطار يحتوي على طابقني بردهات 
وغرف م�سغولة بع�سها باالجهزة اخلا�سة باملطار 
وال�سحة  وال�رصطة  والكمرك  كالربيد  والدوائر 
ويف  الال�سلكي  ودائرة  اجلوي  والر�سد  واملكتبة 
الكهربائية  امل�سابيح  وهنالك  فخم  فندق  املطار 
اخلا�سة بالطيارين وامل�سابيح القوية التي ينبعث 

منها نور قوي ت�سهيال لنزول الطريات ليال .

كاظم اإ�سماعيل كاطع احلمراين املحمداوي �ساعر �سعبي عراقي. 
يعد واحداً من ثالث اأعمدة لل�سعر ال�سعبي يف العراق وهم مظفر 

النواب، عريان ال�سيد خلف وكاظم اإ�سماعيل الكاطع.
مي�سان  حمافظة  اإىل  بجذوره  يعود  الكاطع  اإ�سماعيل  كاظم 
ال�سدر. /مدينه  بغداد  يف  م   1950 مواليد  من  العراق  يف 
اللغة  ق�سم  االداب/  امل�ستن�رصية/كلية  اجلامعة  خريج 
االأدب  يف  املاج�ستري  �سهادة  يحمل  االإنكليزية1974م. 
االإنكليزي من اإحدى اجلامعات الهندية. ع�سو جمعية املوؤلفني 
لل�سعراء  العام  االحتاد  ع�سو  العامليني)باري�ش(  واملو�سيقني 
عام  انتخابييتني  دورتني  يف  ورئي�سه  العراق  يف  ال�سعبيني 

 .1994 1993 و 
تعود بداياته ال�سعرية اإىل ال�ستينيات. بداياته كانت يف مدينة 
الثورة حيث كتب اأول ق�سيدة له كانت ق�سيدة بعنوان)انتهينه( 
عا�ش  احلب.  يف  اآماله  خابت  ل�ساب  ق�سيدة  عن  عبارة  وهي 
وجتربة   1963 اأحداث  وعا�رص  �سيا�سية  عائلة  �سمن  ال�ساعر 
احلر�ش القومي مما جعله موؤهال ليكتب ق�سيدة هي )ر�سالة اأم( 
ال�سيا�سي يف  ال�سجني  الأبنها  اأم  ل�سان  عبارة عن ق�سيدة على 
ال�سعودية  العراقية  احلدود  من  القريب  ال�سلمان"  "نقرة  �سجن 
الذين حوله ي�سكون  الق�سيدة جعلت  ال�سحراء. وهذه  يف و�سط 
ذلك  بعد  ثم  النواب  ملظفر  ن�سبوها  لذا  مبتدئ  ل�ساعر  باأنها 
ا�ستطاع ال�ساعر اأن يوؤكد اأنها له. عرف ال�ساعر مبواقفه الوطنية 
ال�سيوعي  للحزب  انتماوؤه  ب�سبب  احلاكم  للنظام  املناه�سة 
املتاعب.  من  الكثري  له  �سبب  مما  وقتها  املمنوع  العراقي 
كاظم  ومنهم:  الكثريون  غناها  التي  الق�سائد  من  العديد  كتب 
نعمة،  �سامل،احمد  فوؤاد  �سعدون جابر،  ال�ساهر، جورج و�سوف، 
كرمي من�سور، قحطان العطار، ح�سني نعمة، يا�ش خ�رص، ح�سن 
ق�سيدته  واأ�سهرها  الرثاء  ق�سائد  من  بالكثري  ا�ستهر  بري�سم. 
ال�سغري  ابنه  رثاء  التي نظمها يف  والق�سيدة  رثاء زوجته  يف 
)حيدر( والذي اأعدم اأو اغتيل �سنقًا وهو مل يتجاوز االثني ع�رصة 
�سنة ومل يعرف �سبب احلادثة وهل كانت انتحاًرا اأو اغتيااًل من 

قبل زمر البعث كما قيل يف حينها.

أكثر من 150 طفال لـ“داعش” ينتظرون الحكومة لتثبيت أنسابهم المجهولة!!
بغداد – أصالة رياض

بغداد ـ طارق حرب

بعد التقاط الأنفا�س من معركة املو�صل الكبرية، 
مثلها،  معركة  العامل  يف  جي�س  يخ�س  مل  التي 
الوقت  حان  قيا�صي،  بوقت  فيها  الن�صر  ويحقق 

للتوجه اىل تلعفر واإعالن الن�صر النهائي .
حجم  اىل  قيا�صا  كبرية  كانت  املو�صل  فمعركة 
هذه املدينة وعدد ال�صكان فيها، و�صيطرة داع�س 
املتطورة،  بالأ�صلحة  مت�صلحا  عليها  الكاملة 
لديه،  متوفرة  كانت  التي  الهائلة  والإمكانات 
كانت توؤهله ليخو�س معركة طويلة قد ت�صتغرق 
اأبطال  ولكن  الع�صكرية،  باحل�صابات  �صنوات 
قواتنا الأمنية حققوا الن�صر يف معركة اإن�صانية 

بالدرجة الأوىل، ويف وقت قيا�صي .
الكبري يف  ولكن مع ما حتقق من هذا النت�صار 
حترير  وهو  الأهم  النت�صار  يبقى  املو�صل، 
يكون  فبتحريرها  ال�صرتاتيجية،  تلعفر  مدينة 
وال�صرتاتيجي  الع�صكري  النت�صار  حتقق 
عمل  فالعدو  مهمة،  لأ�صباب  الأر�س  على  الكبري 
قوية،  دفاعية  منطقة  اإيجاد  على  البداية  منذ 
�صخمة  واأنفاق  ع�صكرية  باإمكانات  مدعومة 
تخرتق املدينة كلها، واأراد من جعل معركة تلعفر 
قوات احل�صد  اأن  ت�صوره  مع  تكون حا�صمة،  اأن 
حترير  قبل  البداية  يف  اليها  �صتتجه  ال�صعبي 

املو�صل، كونها مدينة ذات غالبية �صيعية .
داع�س  فقيادات  �صهلة،  تكون  لن  تلعفر  ومعركة 
حماددة  وهي  اأهلها،  من  جلهم  املدينة  هذه  يف 
الإرهابني  من  والكثري  ال�صورية  لالأرا�صي 
الأ�صلحة  باأحدث  جمهزين  اإليها،  يت�صللون 
يعني  فيها  والنت�صار  الع�صكرية،  والإمدادات 
يف  لداع�س  الباقية  الأوكار  اأهم  على  الق�صاء 
دخول  ملنع  ال�صورية  احلدود  ويقطع  العراق، 
مع  التعامل  يجب  لذلك  العراق،  اىل  الإرهابيني 
جميع  وا�صتح�صار  بالغة،  باأهمية  املعركة  هذه 
ف�صائل  م�صاركة  ومنها  فيها،  الن�صر  مقومات 
احل�صد ال�صعبي ب�صورة فاعلة وموؤثرة يف هذه 

املعركة .
الأمنية من خربة كبرية  قواتنا  ملكته  ملا  ونظرا 
يف حرب املدن بعد معركة املو�صل، وطرق مقاتلة 
اإمكاناتهم،  ومعرفة  مواجهتهم  وكيفية  داع�س 
الفرتة  طوال  الكبري  الإ�صتخباري  واجلهد 
مدويا  و�صيكون  يتاأخر  لن  الن�صر  فان  املا�صية، 
العراق،  من  جذوره  ويجتث  الإرهاب  ينهي 
تلعفر، وتتعاىل  الن�صوة تهلل يف  لتعود زغاريد 

�صحكات الأطفال من جديد .

مبدعون
من العراق

شاهدها البغداديون في مطلع القرن الماضي ..

ذكريات تحليق أول طائرة مدنية في بغداد عام 1930 

كاظم إسماعيل الكاطع 

تلعفر تنتظر

بقلم: ثامر الحجامي

أقالم حرة

االأدوية،  قلة  من  العامة  امل�ست�سفيات  اغلب  تعاين 
بالباحثني  تدفع  العهد،  حديثة  لي�ست  ظاهرة  وهي 
�سوب  للتوجه  خمت�ش  طبيب  من  عالج  و�سفة  عن 
دفع  عليك  يتوجب  التي  اخلا�سة،  الطبية  العيادات 
لك  كاتبًا  الطبيب بفح�سك  "الك�سفية" ليقوم  ت�سعرية 
العالج، فتتوجه اىل ال�سيدليات التي تكون يف العادة 
الكثريون  يوؤكد  العالج..  لتاأخذ  االطباء  عيادات  قرب 
اأن  ق�سري،  حوار  به  جمعنا  الذي  الك�سبة  اأحد  ومنهم 
دخلهم اليومي الي�سمح لهم بالذهاب لطبيب خمت�ش 
فاأ�سعار  عالج،  على  احل�سول  اجل  من  �سيدلية  ثم 
الك�سفيات مرتفعة ورمبا يتوجب عليك الرجوع الأكرث 
املرتفعة  االدوية  ا�سعار  عن  ف�ساًل  للطبيب،  مرة  من 
التوجه  اىل  يدفعهم  الذي  االأمر  ال�سيدليات،  يف 
مل�سادر اأخرى للعالجات تتنوع بتنوع املر�ش، منها 
الروحاين"  "الطب  واآخر  االع�ساب"  "بطب  مايعرف 
)اجللد(  االن�سان  يف  ع�سو  الأكرب  العالج  كان  واذا 

فهنالك ال�سبل الكثرية ذات االأ�سعار املنا�سبة.
اأن  :الحظت  )كا�سب(  احل�سني  عبد  ماجد  ويو�سح 
بداية  اهمية يف  اعر لالأمر  بالت�ساقط، ومل  بداأ  �سعري 
االأمر، لكنَّ �سيئًا ف�سئيًا اأخذ الت�ساقط باالزدياء، االمر 
الذي دفعني لتجربة الكثري من اخللطات واملراهم من 
اجل ايقاف عملية ت�ساقط ال�سعر. م�سيفًا: ويف كل مرة 
يف�سل العالج اأجرب اآخر، فا�سعارها رخي�سة، وميكن 
احل�سول عليها من اماكن متعددة باالأ�سواق التجارية  
وحمال احلالقة، حتى ا�سبت بالتهاب يف فروة الراأ�ش 
ملر�ش  جتنبًا  لرتكها  ا�سطرين  الذي  االمر  بفعلها، 

رمبا يكون اأ�سواأ. 

األدوية المغشوشة.. حديث 
ممل بال معالجات رقابية

المواطن و المسؤول
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