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األطفال التائهون  ..بعض من "ركام" خلفته الحروب

* زيادة يف الأعداد
تقول منظمة يوني�سيف �إنه مت العثور على �أطفال يف حالة
�صدمة و�سط الركام �أو يف �أنفاق يف املو�صل .بع�ضهم فقد
عائلته �أثناء الفرار �إىل الأمان غري �أن بع�ض الآباء ا�ضطروا
�أحيانا �إىل التخلي عن �أطفالهم �أو تركهم لآخرين.
و�أ�ضافت يف بيان �إن كثريين من الأطفال �أرغموا على
القتال �أو ارتكاب �أعمال عنف .كما تعر�ض �أطفال
لال�ستغالل اجلن�سي .وقال ماريا�سيلفام من املنظمة يف
�أربيل �إن عدد الأطفال اخلارجني من املو�صل ازداد يف
الأ�شهر القليلة املا�ضية مع بلوغ املعركة ذروتها.
و�رشح الفارق بني الأطفال املنف�صلني عن ذويهم
و�أ�صحاب الوالية القانونية عليهم لكنهم يعي�شون مع
�أ�صدقاء �أو �أقارب وبني الأطفال الذين �أ�صبحوا وحدهم بال
مرافق �أو رعاية �أو �أو�صياء.
و�أ�ضاف �أن من ال�صعب ذكر رقم دقيق لكنه قال �إن وكاالت
حماية الطفل �سجلت �أكرث من  3000حالة لالنف�صال عن
الأهل و�أكرث من  800حالة لأطفال بال مرافق .والفئة
الثانية هي التي متثل رعايتها �أولوية.

المواطن و المسؤول

مواطنو الخالصة يشكون قلة
تجهيزهم بالكهرباء

ا�شتكى لفيف من مواطني منطقة اخلال�صة جنوبي �رشق
بغداد من انقطاع للتيار الكهربائي ول�ساعات طويلة .
وقال عددا من املواطنني ان ال حل مل�شكلة الكهرباء
الوطنية والتي تاتي قليلة الفولتية وال ت�شغل االجهزة
املنزلية كونها منخف�ضة  ،م�ضيفا ان ا�صحاب املولدات
االهلية ي�رسقون من وقت الت�شغيل حوايل ن�صف �ساعة ،
مطالبني وزارة الكهرباء بااللتفات اىل �شكاواهم بالتزامن
مع االرتفاع الفوق املعتاد لدرجات احلرارة .
ظاهرة انقطاع التيار الكهربائي غري املربمج تزعج
الكثري من املواطنني وت�شكل قلقا نف�سيا لديهم ليت�ساءلون
متى �ستحل هذه االزمة امل�ستع�صية ,حيث ان احلكومات
ال�سابقة وعدت املواطنني بايجاد احلل غري ان الكهرباء
يبدو انها م�شكلة ازلية ال تكاد يفارقها املواطن العراقي،
فعلى مدى �سنوات طويلة وهذا املواطن ي�أمل ان يرى النور
ميلأ ال�شوارع والدور ال�سكنية واملحالت من دون انقطاع
وعلى الرغم من انه ي�سمع ان احلكومات خ�ص�صت ماليني
الدوالرات لأ�صالح قطاع الكهرباء ولكن من دون جدوى
حتى اقتنع املواطن بان البديل له �سوى املولدات الأهلية.
مواطنو اخلال�صة ا�ستمروا يف �شكواهم م�ؤكدين  :لقد تعبنا
من الوعود التي يطلقها امل�س�ؤولون بهذا املجال فهل من
املعقول ان الدولة ال ت�ستطيع ا�صالح ومعاجلة اخفاقات
الكهرباء التي مرت عليها �سنون طويلة من دون اي تقدم
بل على العك�س فالكهرباء الوطني من �سيئ اىل ا�سو�أ حتى
و�صل االحباط فينا درجة الت�صدق وبتنا ن�شعر ان وزارة
الكهرباء غري مهتمة مبا نعاين وان الأمر ال يعنيها مطلقا
 ،لقد ن�سينا الكهرباء الوطنية والنتذكرها اال بني فرتة
واخرى لكونها غائبة فهل يعقل يف بلد غني مثل العراق
ان يكون واقع الطاقة الكهربائية هكذا الت�أتي الكهرباء اال
مبعدل ع�رش �ساعات قطع و�ساعتني ت�شغيل وات�ساءل ماذا
عن الدول الفقرية هل مواطنها يعاين من غياب الكهرباء
الوطنية وهل ي�صربون كما �صربنا نحن؟؟ متى تلتفت
احلكومة اىل معاناة املواطن التي طالت كثريا من دون
اي حلول تذكر نتمنى عليهم ان يقطعوها نهائيا فل�سنا
بحاجة لها ما دامت على هذا احلال .

ممر األحباب

بقلم ـ بسام القزويني

رويترز ـ متابعة

انف�صل �آالف الأطفال عن �آبائهم يف املعركة التي دارت
رحاها على مدار ت�سعة �أ�شهر لتحرير املو�صل وال�سنوات
التي �سبقتها من حكم تنظيم داع�ش الإرهابي يف �شمال
العراقُ .عرث على البع�ض تائهني يتجولون وحدهم و�سط
الركام وقد انتابهم اخلوف بينما ان�ضم �آخرون �إىل �صفوف
الالجئني النازحني عن املدينة التي حاق بها الدمار .يف
بع�ض احلاالت كان املوت م�صري الآباء .وتفرق �أفراد
الأ�رس خالل فرارهم من حرب ال�شوارع وال�رضبات اجلوية
�أو من قمع رجال التنظيم .وقد �أ�صيب كثريون بال�صدمة
من �شدة الأهوال التي مروا بها .و�أ�صبحت حماية ال�صغار
ومل �شملهم مع �أ�رسهم مهمة عاجلة �أمام منظمات العمل
الإن�ساين .قال مرميبيالي ماريا�سيلفام خبري حماية
الطفل مبنظمة الأمم املتحدة للطفولة (يوني�سيف) "ه�ؤالء
الأطفال معر�ضون للخطر ال�شديد .و�أغلبهم مر بتجارب
م�ؤملة للغاية" .ذات يوم من �أيام �شهر �أكتوبر ت�رشين
الأول املا�ضي تركت مرمي ابنة الت�سعة �أعوام �أ�رستها
لتزور جدتها يف غرب املو�صل التي كانت تخ�ضع �آنذاك
حلكم تنظيم داع�ش الإرهابي.وبد�أ هجوم القوات العراقية
ال�ستعادة املدينة فا�ضطرت للبقاء هناك .وقال والدها
ح�سن �إنه كان �رشطيا وا�ستقال من عمله عندما ا�ستوىل
الإرهابيون على املو�صل عام  2014خ�شية ا�ستهدافه.
وراح يتنقل هو وزوجته الثانية مع مرمي و�أخواتها
الثالثة من م�سكن لآخر .ويف بيت مهجور مل يكتمل بنا�ؤه
تعي�ش فيه الأ�رسة بو�ضع اليد الآن يف ال�شطر ال�رشقي من
املو�صل قال ح�سن "كنا نعي�ش يف �أماكن كثرية خمتلفة
ونتنقل .وبقيت مرمي مع جدتها لكن عندما �أغلقت اجل�سور
مل �أ�ستطع عبور النهر لر�ؤيتها" .ويف النهاية فرت الأ�رسة
�إىل خميم ح�سن �شام للنازحني لكن مرمي ظلت حبي�سة
ال�شطر الغربي من املدينة .وبعد ا�ستعادة القوات احلكومية
ال�سيطرة على احلي يف يونيو حزيران ا�ستطاعت مرمي
وجدتها الو�صول �إىل خميم اخلازر .وطلب والدها من
يوني�سيف م�ساعدته وا�ستطاع م�س�ؤولو املنظمة التو�صل
�إىل ابنته .ويف ال�شهر نف�سه الت�أم �شمل الأ�رسة يف خميم
ح�سن �شام .وقال الأب "كنت �أ�سمع الق�صف والقتل كل يوم.
ومل �أ�صدق �أنهم �سيعرثون عليها" .وما زالت احلياة �صعبة
على الأ�رسة .فقد رحلت عن املخيم للعودة �إىل املدينة مبا
لديها من �أمتعة قليلة .غري �أن �صاحب البيت يريد طردهم.
ويدبر ح�سن نفقات املعي�شة بالكاد بالعمل يوما بيوم.
لكنه قال وهو يحت�ضن ابنته �إن الأ�رسة الت�أم �شملها على
الأقل .وقالت مرمي بعينني براقتني وابت�سامة خجولة �إنها
تريد الذهاب للمدر�سة .و�أ�ضافت "مل �أذهب �أبدا للمدر�سة.
�أريد �أن تكون عندي كتب وحقيبة ظهر و�أن �أتعلم احلروف.
هذا هو حلمي".

أقالم حرة
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وتبد�أ مهمة �إنقاذ ه�ؤالء الأطفال والتعرف عليهم يف
امليدان حيث تكلف بها فرق وكاالت الإغاثة العاملة
يف املواقع اال�سرتاتيجية التي ت�شهد فرار النا�س .وتقام
نقاط الت�سجيل .وتزور فرق متنقلة متخ�ص�صة يف حماية
الأطفال البيوت .ثم تبد�أ منظمة يوني�سيف و�رشكا�ؤها
املحليون يف اقتفاء �أثر الأو�صياء القانونيني �أو الأقارب.
وقال ماريا�سيلفام "تركيزنا الأ�سا�سي على رعايتهم
وحمايتهم .فنحاول �أن نت�أكد من ح�صولهم على الرعاية
الفورية" .ويف املخيمات يتم ت�سكني الأطفال يف العادة
مع �أ�رس على �أ�سا�س م�ؤقت .و�إذا تعذر التو�صل �إىل الآباء �أو
�أقارب �آخرين تبد�أ عملية قانونية لنقلهم �إىل بيوت رعاية
مبوافقة حكومية.
و�إذا �أخفقت كل اجلهود يتم اللجوء �إىل برنامج للتبني.
ومن البداية يحتاج الأطفال �إىل خدمات متخ�ص�صة مثل
اال�ست�شارات النف�سية .ويحتاج البع�ض لرعاية �صحية
نف�سية غري �أن ماريا�سيلفام قال �إن احلكومة العراقية
تفتقر �إىل املوارد والبنية التحتية الكافية ملواجهة هذا
التحدي.

وقد ظهرت جمموعة من امل�شاكل اخلا�صة يف املو�صل
التي كانت عا�صمة لدولة "اخلرافة" التي �أعلنها التنظيم
الإرهابي يف �سوريا والعراق قبل ثالث �سنوات .فقد تابعت
يوني�سيف واحلكومة حاالت للت�أكد من �أن الأطفال �سلموا
من �سوء املعاملة واال�ستغالل بعد عودتهم للمجتمع.
وقال ماريا�سيلفام "الو�ضع كما نراه �أن بع�ض الأطفال
ال يقبلهم املجتمع ب�سبب انتماءاتهم" م�شريا �إىل �أطفال
مقاتلي الدولة الإ�سالمية و�أن�صارها.
و�أ�ضاف �أن بع�ض ال�صغار يجوبون �شوارع املدينة و�أن
بع�ضهم ُي�ستغل يف ت�شغيل الأطفال .و�أ�ضاف �أن الأ�رس
التي فقدت بيوتها �أو فرت من القتال ال ت�ستطيع مواجهة
الأعباء يف بع�ض الأحيان .وتابع "�سيتطلب الأمر وقتا
طويال والكثري من املوارد واخلدمات املتخ�ص�صة لهم
لإعادة بناء حياتهم مبا يف ذلك �إعادتهم للمدار�س" .ومن
املنتظر ظهور موجة جديدة من الأطفال التائهني مع
ا�ستمرار احلرب وتقهقر تنظيم داع�ش الإرهابي ويف �ضوء
هجوم حكومي يتوقع قريبا ال�ستعادة بلدة تلعفر التي
ي�سيطر عليها التنظيم.

رحلة في "سراي بغداد" ..مقر اإلدارة العثمانية في العراق
بغداد ـ طارق حرب

يف �سل�سلة تراثيات بغدادية كانت لنا حما�رضة
عن �رساي بغداد او مقر من حكم بغداد زمن الدولة
العثمانية ذلك ان ال�رساي كمكان مهم وخطري وله
اهمية كبرية مل يكن معروفا زمن الدولة العبا�سية
وبعد انتهاء الدولة و�سقوطها بوقت طويل حيث مت
ا�ستحداث ال�رساي او ق�رص ال�رساي او بناية ال�رساي
باعتباره مقرا ومكانا لالدارة العثمانية يف بغداد
مت ا�ستحداثها بعد ذلك بوقت طويل وا�ستمر هذا
ال�رساي حتى احلكومة الوطنية وحتى الن�صف الثاين
من القرن الع�رشين حيث ا�صبح ال�رساي منطقة
اثرية او اثرا بعد عني وال�رساي مفردة فار�سية تعني
باللغة الفار�سية البيت الكبري وتطلق اي�ضا على
املدينة الكبرية واجلميلة التي كانت تقع �شمال
دار امللك التتارية ويف العهد العثماين كانت مفردة
ال�رساي تطلق على جممع دوائر الدولة العثمانية
يف بغداد � .سوق ال�رساي يقع حاليا جماور بناية
ق�شلة بغداد لي�س ببعيد عن ق�رص ال�رساي الذي ي�شغل
اجلهة الثانية من الق�شلة وقد ورد لفظ ال�رساي يف
ترانيم ن�سوة بغداد وقد ظهر الدور الكبري لل�رساي

زمن الوايل ح�سن با�شا عندما اعلن اهل بغداد انهم ال
يريدون هذا الوايل وحاولوا ان يهجموا على ال�رساي
�سنة ١٧٨٠لكنه هرب وترك ال�رساي واخذ زورقا يف
نهر دجلة وحكام بغداد العثمانيني يرون ان ال�رساي
لفظة تركية معناها الق�رص و كان مقر حكومة بغداد
العثمانية حيث مكتب با�شا بغداد وواليها ومعاونه
الكهية او الكتخدا والدفرت دار واملكتوبچي م�س�ؤول
املكاتبات الر�سمية ومدير االمور االجنبية ور�ؤ�ساء
الدوائر احلكومية االخرى و�ضباط اجلي�ش وال�رشطة
واذا كان ال�رساي بناء قدميا متهالكا ف�أن وايل بغداد
�سنة � ١٧٨٠سليمان پا�شا الكبري والذي ا�ستمرت
فرتة حكمه الكرث من ع�رشين �سنة والذي توىل حملة
اعمار يف بغداد وان�ش�أ العديد من االبنية فيها �أمر
بهدم ال�رساي القدمي وبناء �رساي جديد ب�شكل يدلل
على التفوق العمراين وعلى انه البناية االعظم يف
بغداد ب�أعتباره مقر وايل بغداد و�شهد �رساي بغداد
اغلب احلوادث املهمة منها مثال قتل بع�ض الوالة
وجمع املماليك وقتلهم جمتمعني وعندما توىل
داود پا�شا  ١٨١٦احلكم يف بغداد وكان قد ح ّل
اخلراب بال�رساي �أمر بهدم بابه املقابل جلامع
ال�رساي و�أعاد بناءه وجعل عن ي�ساره برجا وجدد

اق�سامه االخرى وجعل من ال�رساي حتفة معمارية
عندما توىل تزيينه وزخرفته باخل�شب املحفور
املطعم بالذهب وكان بيت الوايل لعائلته جماورا
لل�رساي حيث الق�رص الفخم الذي ي�سكنه داود پا�شا
وملا مت عزل داود پا�شا �سنة  ١٨٣١وقيام فتنة
تعر�ض ال�رساي للحرق والنهب ومتت مهاجمة
ال�رساي و�إحراق االجزاء اخل�شبية فيه وخا�صة بابه
و�أُ�رضمت النار يف القاعه الكربى وانتقلت النار من
غرفة اىل اخرى وتهدم اجلزء الكبري منه وتعر�ض
لالهمال حتى والية پا�شا بغداد نامق پا�شا ١٨٥١
الذي توىل اعادة بنائه و�سكنه كمقر للحكومة وقد
و�صف البع�ض مبا فيهم الرحاله االجانب منهم
جيم�س باكنغهام وجيم�س فليك�س حالة ال�رساي
يف القرن التا�سع ع�رش وقالوا ان بناء ال�رساي تبدو
عليه ال�سعه وهو يقع يف �شمال �رشق بغداد قريبا من
�ضفاف دجلة وكان م�ستطيل ال�شكل مبانيه على
طابقني وله ( طارمه) وحمجر خ�شبي يطل على
�ساحته الو�سطى ومكان خا�ص كان ي�ستخدم لقراءة
الفرامني الوارده فيها االوامر من حكومة اال�ستانه
عا�صمة الدولة وكذلك لقراءة االدعية حلمد ال�سلطان
والدولة .

�أثارت فتاة انتباه رافد وك�أنه مل يرى كجمال طلتها
من قبل  ،طولها معتدل لدرجة انها ت�ستطيع ان ترى
من خالل ال�شبابيك وال حتتاج اىل القفز او الوقوف
على ا�صابع القدم � ،سمراء الب�شرة كما هو وا�ضح
من لقاء ال�ضوء بوجهها  ،ذات عيون �ساحرة متكلمة
تخاطب اجلميع بتحية االحرتام لذى جاب بني
�ضواحي وجودها ليكت�شف انها طالبة يف نف�س
الق�سم لكن يف مرحلة مت�أخرة عنه ف�أ�ستقطع رافد من
رزنامة وقته حيث ينهي حما�ضرته ويخرج �صوب
املمر ليلقي ظهره على حائطه املطلي باللون االبي�ض
ويرفع احدى قدميه اىل الوراء وهي م�ستندة اليه
منتظر ًا مرور قطار ال�شوق الذي يراه يذهب ويعود
وهو يت�أمل جماله املحتل لقلبه ثم انغم�س يف حلوى
اجلذب  ،ويف احدى االيام �شاهدته احدى زميالته يف
ال�صف الدرا�سي وهو متكئ يف نف�س املكان  ،مرتدي
بدلة �سوداء تغري لونها من اخللف لتعر�ضها اىل لون
احلائط االبي�ض ف�أقبلت نحوه (هاجر) وهي حتدثه
ما بك تقف هنا او مل تعرف انها انتقلت منذ �شهر
ف�أنتبه لكالمها الغريب وقال من تق�صدين ف�أجابته
انها (زينة) فهي مل ت�أتي للمحا�ضرات منذ �شهر تقريب ًا
وانت ال زلت تنظر اليها ك�أنها موجودة  ،فرد عليها
اهي انتقلت اىل جامعة اخرى ثم �صمت لت�ضارب
االفكار يف عقله  ...ثم اعاد ا�ستف�ساره او ماذا ؟ هل
تعرفني مكانها ؟ �صمتت هاجر ونظرت اىل ال�شم�س
من �شباك املمر ك�أنها ت�ستجمع قواها لإجابته ثم عادت
اليه بقولها انتقلت اىل رحمة الباري جل وعال  ،كيف
؟ متى ؟ هل متزحني معي ؟ كانت هذه ردة فعلة  ،ثم
قالت له لقد خرجت حينها للتب�ضع من احدى الأ�سواق
وتعر�ضت املحال لعمل ارهابي اودى بحياتها مع عدد
من املواطنني الأبرياء  ،ف�أدرك احلبيب احلقيقة املرة
لتتدفق انهار الدموع من عينيه كتدفق املاء يف نهري
دجلة والفرات فقد كان يتخيل حركتها يف زقاق املمر
من �شدة تعلقه بها ويراها يومي ًا بزي خمتلف مع
انها خمتفية  ،نعم فهي ا�ستولت على م�شاعرة وثبتت
�صورتها امامه يف كل وقت  ،ف�أدار وجهه اىل احلائط
ك�أنه يلومه لعدم تنبيهه ملا قيل ثم اجاب زميلته لقد
نحتُ ا�سمها هنا وا�شار ب�سبابته اىل احلائط ف�أنظري
اليه برتكيز و�سوف تتهجني حروفها االربعة  ،اذن هي
حا�ضرة معي ولن ترتكني يف هذا املمر مهما جرى .

مبدعون

من العراق

عبد الخالق المختار

ممثل م�رسحي وتلفزيوين عراقي .حا�صل على العديد من
اجلوائز العراقية والعربية والعديد من ال�شهادات التقديرية ،ولد
عبد اخلالق املختار يف بغداد لعائلة متو�سطة احلال يف العام
 1960يف منطقة احلرية القريبة من الكاظمية ،غري متزوج،
ووجد نف�سه مبكرا مندفعا نحو الفن امل�رسحي ليكمل درا�سته
يف كلية الفنون اجلميلة وح�صل على �شهادة البكالوريو�س يف
الفنون امل�رسحية بالتمثيل والإخراج عام � .1982شارك يف
احلرب العراقية الإيرانية وعاد منها م�صاب ًا يف قدمه .ح�صل
الحق ًا على �شهادة املاج�ستري يف الفنون امل�رسحية من ذات
الأكادميية بدرجة جيد جداً وذلك يف عام  .1989كان ع�ضوا
م�ؤ�س�سا لفرقة �إبراهيم جالل امل�رسحية ،وع�ضوا يف الفرقة
القومية للتمثيل ،وعمل مدر�س ًا يف ق�سم الفنون امل�رسحية مبعهد
الفنون اجلميلة يف بغداد يف الفرتة بني عامي  1991و،2001
وعمل بعد ذلك رئي�س ًا لفرع التمثيل يف املعهد ،كما عمل منتج ًا
منفذاً يف حقل الإنتاج التلفزيوين اخلا�ص� ،إ�ضافة لعمله ال�سابق
كم�ست�شار لقناة البغدادية الف�ضائية.
�أهم اعماله ال�سينمائية  - -:فيلم (احلب كان هو ال�سبب) �إنتاج
دائرة ال�سينما وامل�رسح  -فليم (حكاكه) �إنتاج قناة ال�سومرية.
�أهم اعماله التلفزيونية -:
النعمان الأخري – الهاج�س – القلب يف مكان �آخر – امل�سافر
للمخرج فالح زكي – اجلرح – م�ضت مع الريح – الواهمون
– الدواح – الهرب �إىل الوهم – ال�ضيف – ع�شاق – كربياء
وهوى – بركان الغ�ضب – عربة اخلوف – ق�ضية الدكتور �س –
الزمن والغبار – احلارة الزرقاء – حب واحزان – املقتفي لأمر
اهلل – قناديل – الوداع الأخري – بيت العنكبوت – اال�صمعي
– الطب عند العرب – قبل النزول – لو كنت القا�ضي – رجل
فوق ال�شبهات – ا�شهى املوائد يف مدينة القواعد – �أبو جعفر
املن�صور – الطوق – القلم واملحنة – مناوي با�شا اجلزء الأول
واجلزء الثاين – االن�صاف يف م�سائل اخلالف – وراء الأبواب
– املالذ �آمن للمخرج فالح زكي – بيت ال�شمع – �شموع خ�رض
اليا�س – امل�صري القادم – ال�رسداب – رياح املا�ضي – البا�شا
– الرحيل – االختطاف – احليدر خانه.
�أهم االعمال امل�رسحية � -:سليمان احللبي – �سيا�سية الف�ضالت
– زمن الر�ؤيا – جزيرة املاعز – حلم القرون – اللغبة – الذيب
– جنمه – انتيكونا – عندما نبعث نحن املوتى  -ا�صطياد
ال�شم�س – حبيبتي دزدمونة – احتفالية املمقل – خم�سة
ا�صوات – الهجرة �إىل احلب – الأحدب – مواويل باب الآغا –
املتنبي.

