
 
حتتجز ال�سلطات العراقية اأكرث من 1300 من اأفراد عائالت 
م�سلحني اأجانب، ُيعتقد بانتمائهم لتنظيم داع�ش الإرهابي، 
يف خميم للنازحني جنوبي املو�سل، ح�سبما اأفاد م�سوؤولون 
الن�ساء والأطفال،  اأغلب هوؤلء وهم من  اإغاثة. وفر  وموظفو 
اأعلنت  اأن  بعد  تلعفر  13 دولة، من مدينة  اإىل  ينتمون  وهم 
قوات الأمن العراقية ا�ستعادة ال�سيطرة عليها ال�سهر املا�سي.
م�ساعدات  يقدم  الذي  لالجئني،  الرنويجي  املجل�ش  وذكر 
فعلي".  "لعتقال  يخ�سعون  هوؤلء  اأن  املخيم،  يف  اإن�سانية 
وقال م�سوؤولون عراقيون اإن زوجات واأبناء اإرهابيي التنظيم 
من  الآلف  و�سافر  بلدانهم.  اإىل  �سُي�سلمون  الأرجح  على 
"دولة اخلرافة"  اإىل  اإىل العراق و�سوريا لالن�سمام  الأجانب 
التي اأعلنها التنظيم بعد اأن �سيطر على اأجزاء وا�سعة �سمايل 
2014. وذكر م�سوؤولون يف اجلي�ش  العراق يف عام  وغربي 
خالل  رويرتز  وكالة  من  ل�سحفيني  العراقية  واملخابرات 
اإن  اجلاري  الأ�سبوع  مطلع  العليل"  "حمام  ملخيم  زيارتهم 
وثائقهم  لديهم  يعد  مل  والأطفال  الن�سوة  هوؤلء  من  العديد 
الأ�سلية، لكن معظمهم اأتراك. وذكر التقرير اأن هناك العديد 
من اأفراد عائالت امل�سلحني ينتمون اإىل جمهوريات الحتاد 
واأذربيجان  طاجيك�ستان  بينها  من  ال�سابق  ال�سوفيتي 
من  منهم  جدا"  قليال  "عددا  هناك  اأن  واأ�ساف  ورو�سيا. 
فرن�سا واأملانيا. وقال اأحد ال�سباط اإن هوؤلء الزوجات �سلمن 
اأنف�سهن اإىل قوات البي�سمركة الكردية بالقرب من مدينة تل 
تنظيم  يف  م�سلحون  اأنهم  ُيعتقد  الذين  اأزواجهن  برفقة  عفر 
القوات  اإىل  والأطفال  الن�ساء  الكورد  الإرهابي. و�سلم  داع�ش 
الآن.  حتى  جمهول  الرجال  م�سري  يزال  ل  بينما  العراقية، 
واأ�سار العميد كامل حركي من قوات البي�سمركة الكردية اإىل 
اأن بع�ش الرجال �سلموا اأنف�سهم اإىل ال�سلطات العراقية، لكن 
بع�سهم قتلوا بعد اأن حاولوا خداع قوات الأمن وهاجموها 
بعد اأن تظاهروا بالرغبة يف ت�سليم اأنف�سهم. وك�سف �سحفيو 
على  يجل�سون  والأطفال  الن�ساء  مئات  وجدوا  اأنهم  رويرتز 
ُفُر�ش مليئة باحل�رشات يف خيام دون تكييف للهواء. وكان 
ال�سوداء  العباءات  يرتدين  يزلن  ل  الن�سوة  هوؤلء  من  العديد 
اأ�سل  من  وهي  الفرن�سية  تتحدث  امراأة  وقالت  والنقاب.  
ينقلها  اأن  قبل  باري�ش  يف  عا�ست  اأنها  وذكرت  �سي�ساين، 
زوجها اإىل العراق،: "اأريد اأن اأعود اإىل )فرن�سا(، لكن ل اأعرف 
عمليات  قيادة  من  الطائى  اأحمد  الكولونيل  وقال  كيف." 
نينوى باجلي�ش العراقي: "اإننا نحتجز عائالت لتنظيم داع�ش 
الإرهابي حتت اإجراءات اأمنية م�سددة وننتظر اأوامر احلكومة 
ب�ساأن طريقة التعامل معها." واأ�ساف: "اإننا نعاملهم ب�سكل 
جيد. هذه عائالت جمرمني عتيدي الإجرام قتلوا اأبرياء بدم 
تقريبا  كلهم  اأنهم  اكت�سفنا  معهم  حققنا  حينما  لكن  بارد، 
واأكد  الإرهابي.   للتنظيم  اخلبيثة  بالدعاية  ت�سلليهم  جرى 
مواطن   1000 من  اأكرث  اأن  لالجئني  الرنويجي  املجل�ش 

من  ومينعون  ع�سكري  موقع  يف  "حمتجزون  اأجنبي 
املغادرة." ودعا املجل�ش ال�سلطات العراقية "للتحرك �رشيعا 

لتو�سيح خططها امل�ستقبلية للتعامل مع هوؤلء الأفراد."

 واأ�ساف املجل�ش يف بيان "مثلما هو احلال مع جميع هوؤلء 
)الأ�سخا�ش( الذين يفرون من ال�رشاع، فاإنه من ال�رشوري 
اأن يتمكن هوؤلء الأفراد من احل�سول على احلماية وامل�ساعدة 

واملعلومات." وتابع املجل�ش "يتعني على احلكومة العراقية 
هوؤلء  ب�ساأن  امل�ستقبلية  خططها  لتو�سيح  �رشيعا  التحرك 

الأفراد مع �سمان ح�سولهم على حقوقهم الأ�سا�سية".

ا�سوار  عن  حما�رشة  لنا  كانت  بغداد  تراث  �سل�سلة  يف 
بغداد �سواء تلك التي خططها املن�سور عند البناء وعندما 
يف  جداً  و�سغرية  املدورة  املدينة  ت�سمى  بغداد  كانت 
الكرخ او يف الر�سافة بعد ان ا�سكن جي�ش اخيه املهدي 
فيها وهذان ال�سوران يف الكرخ والر�سافة مت بناوؤهما يف 
ال�سنوات التي تلت بناء بغداد عام ١٤٥ هج والتاأكيد على 
الكبري  الر�سافة  �سور  على  التاأكيد  ثم  ومن  الكرخ  �سور 
ال�سنني  مئات  ا�ستمر  لنه  املن�سور  زمن  ال�سغري  ولي�ش 
اذ ما زال باقيا ماثاًل يف بقاياه  الوقت احلا�رش  وحتى 
و�سلتنا  التي  املعلومات  وان  الو�سطاين  بغداد  باب  يف 
وعن  الكرخ  يف  ال�سغرية  بغداد  اي  املدورة  املدينة  عن 
املن�سور  ان  من  الرغم  على  متباينة  والطرق  ال�سوار 
و�سع بنف�سه ت�سميم بغداد وقد جعلها منذ البداية باأ�سوار 
وعمل  اخلنادق  لبغداد  عمل  حيث  رقعتها  يحدد  وخندق 
لها �سورين واخلندق حاجز ا�سايف واذا كانت دجلة �رشق 
بغداد  عن  حاجزا  ي�سكالن  جنوبها  ال�رشاة  ونهر  بغداد 
مك�سوفة  كانت  والغربية  ال�سمالية  جهتها  فاأن  القدمية 
باأ�سوار  مدينته  احاط  اخلليفة  ان  على  امل�سادر  وتتفق 
وعمل �سورين وال�سور الداخلي اطول من ال�سور اخلارجي 
وجعل  اللنب  من  ال�سور  وعمل  و�سطها  يف  ق�رشه  وبنى 

حائطه  ف�سيل  ال�سور  وحول  ذراعا  ت�سعني  ال�سور  عر�ش 
مائة ذراع وعليه تتوزع الربوج واأمر ان ل تبنى املنازل 
واحد  باب  ولكل  اربعة  ابواب  ال�سوار  ويف  ال�سور  حتت 
للدخول واخر للخروج اما ال�سور الكبري يف اجلهة ال�رشقية 
ل�سكان  املن�سور  بناه  والذي  الر�سافة  يف  بغداد  من 
وكرثة  الر�سافة  مباين  لزيادة  وبالنظر  املهدي  جي�ش 
ا�سواقها وكرثة �سكانها مقارنة بالكرخ خا�سة وان مركز 
الر�سافة مقرا  اتخذ من  �سامراء  بعد عودته من  اخلالفة 
احل�سني  الق�رش  من  واتخاذهم  الكرخ  من  بدل  للخالفة 
زمن  جديدة  ابنية  عليه  ا�سافوا  ان  بعد  للحكم  مركزا 
ال�سكانية  والهجرة  احلكم  وا�ستقرار  املعت�سد  اخلليفة 
واحلياة القت�سادية ادت اىل التو�سع خارج ال�سور ال�سابق 
البناء  ال�سور اجلديد يحيط بكل  المر الذي ا�ستدعى بناء 
واملن�ساآت ال�سابقة واجلديدة وقد �رشع اخلليفة امل�ستظهر 
من  امام  ليقف  به  يحيط  مائي  خندق  مع  ال�سور  ببناء 
يفكر بغزو بغداد ومت و�سع اربعة ابواب موزعة على طول 
ال�سور واكمل بناء ال�سور اخلليفة امل�سرت�سد باهلل وا�ستمر 
النا�رش لدين اهلل حيث  العمل به بعد ذلك وحتى خالفة 
اكتمل بعد م�سي ١٣٤ عاما وكان ال�سور على �سكل ن�سف 
دائرة على نهر دجلة يبداأ من منطقة باب املعظم وينتهي 
ال�سلطان  باب  فهي  ابوابه  اما  ال�رشقي  الباب  مبنطقة 
الو�سطاين وباب  الظفرية اي باب  اي باب املعظم وباب 

ال�رشقي  الباب  اي  كلواذي  وباب  الطل�سم  باب  اي  الكلبة 
ويبلغ طوله ١٠ كم تقريبا وعر�سه خم�سة امتار ون�سف 
يف  ي�سب  الذي  الطني  وا�ستعمل  برجا   ١١٧ عليه  وكان 
قوالب ويجفف حتت ال�سم�ش والطني املفخور اي الطابوق 
وظل ال�سور قائما ٨٠٠ �سنة تقريبا وحتى ولية مدحت 
با�سا الذي هدمه وا�ستفاد من انقا�سه يف جتديد بناية 
الباب  ال  ال�سور  هذا  من  يتبقى  ومل   ١٨٧٠ �سنة  الق�سلة 
وت�سميته  خر�سان  باب  او  الظفرية  باب  او  الو�سطاين 
تكمن  واهميته  ظفر  ب�ستان  اي  قراح  لوجود  بالظفرية 
يف كونه المنوذج الوحيد الذي حافظ على وجوده وكان 
اكرث ابواب بغداد ح�سانة وقدرة دفاعية ومت بناوؤه ب�سكل 
ل ميكن ال�سخ�ش من الو�سول اىل ال�سور ال بعد اجتياز 
الثلث  بخط  كتابة  برجه  ويعلو  التعاقب  على  قنطرتني 
تت�سمن ) مازالت دعوته الهادية للدين قواما ولال�سالم 
الن�ساء  زمن  حيث  من  اهمية  الباب  ويحتل  نظاما....( 
الذي يعطي قدرة  الر�سد والرمي فيه وخندقه  وموا�سع 
بالعدو  اكرب الذى  الدفاع واملطاولة واحلاق  عالية يف 
و�سرت حركة املدافعني عنه واىل جانب هذا ال�سور مقربة 
ال�سهروردي  عمر  ال�سويف  ال�سيخ  رفات  �سمت  قدمية 
فن  يف  فريدة  تخفة  تعد  خمروطية  قبة  قربه  وعلى 
اخللفاء  اخر  رفات  نفق مظلم يحت�سن  العمارة يجاوره 

العبا�سيني امل�ستع�سم باهلل .

عام  بغداد  مواليد  من  عراقي  �سيناريو  وكاتب  و�ساعر  روائي 
واملوؤ�س�سات  واملجالت  ال�سحف  من  العديد  يف  عمل   1973
ال�سحفية املحلية والعاملية، وعمل مرا�ساًل للبي بي �سي يف بغداد 
الوثائقية  الأفالم  وكتابة  اإنتاج  يف  عمل  كما   2005-2007
مرا�ساًل  وكان  ال�سيناريو  وكتابة  التلفزيونية  الربامج  واأعداد 
�سحف  يف  ون�رش  برلني.  ومقرها  الأملانية   )MICT( لوكالة 
ال�سباح وال�سباح اجلديد واملدى واملجالت الأ�سبوعية كال�سبكة 
وتوا�سل وجميعها ت�سدر يف بغداد. حاز على اجلائزة الأوىل يف 
مهرجان ال�سحافة العراقية فرع الريبورتاج 2004. كما ح�سلت 
روايته "البلد اجلميل"، )دار ال�سوؤون الثقافية ببغداد 2005( على 
"اأنه  الثانية  روايته  دبي.و  يف  العربية  للرواية  الأوىل  اجلائزة 
2008(على جائزة  او ميوت" )دار املدى، دم�سق  او يلعب  يحلم 
هاي فا�ستيفال الربيطانية 2010 لأف�سل 39 اديبًا عربيًا دون 
يف  "فرانك�ستاين  الثالثة  روايته  ح�سلت  كما  الربعني.    �سن 
بغداد"على جائزة البوكر العربية يف العام 2014 ، وعلى اجلائزة 
الكربى للخيال الإبداعي الفرن�سي GPI هذا العام ليكون الكاتب 
فرانك�ستاين  �ستكون  كما  اجلائزة.  هذه  ينال  عربي  روائي  اأول 
القادمة   17 �سهراً  الـ  ال�سينمائي العاملي، خالل  جاهزة لالإنتاج 
العربية  اللغة  منها  العامل  لغات  اغلب  اىل  اعماله  ترجمت  كما 
وال�سينية و�سدر له موؤخراً رواية باب الطبا�سري)من�سورات اجلمل، 
جمموعة،  الغازي،  )الوثن  ال�سعرية  اأعماله  من   )2017 بريوت 
بغداد 1997. جناة زائدة، جمموعة، بغداد 1999. عيد الغنيات 
اأحلم،  واأنا  2001. �سورتي  األواح  دار  مدريد،  ال�سيئة، جمموعة، 
جمموعة، بغداد 2002(. اأما ق�س�سه)اللعب يف الغرف املجاورة، 
خمطوطة، ن�رشت اأغلب ن�سو�سها يف ال�سحف والدوريات العربية 

والعراقية(
كما له عدة كتب م�سرتكة منها )جروح يف �سجر النخيل، �سهادات 
العراقي،  2007،املكان  لندن  ال�ساقي،  دار  عراقيني،  ملوؤلفني 
يف  الإ�سرتاتيجية  الدرا�سات  معهد  عراقيني،  لكتاب  ن�سو�ش 
بريوت 2008، ن�رشت له اأخبار الأدب امل�رشية ملفًا خا�سًا عن 
كتابه " راأ�سي "، يف عددها الأخري لعام 2000، والكتاب عبارة 
عن اربعني لوحة كاريكاتريية عن عالقة الراأ�ش باجل�سد. ت�سمن 
 24 مع  امل�رشيني  الكتاب  من  جلملة  احتفائية  مقالت  امللف 

لوحة من الكتاب مبا فيها لوحة غالف العدد(
منها �سياع يف  عراقية  �سيناريوهات مل�سل�سالت  عدة  كتب  كما 

حفر الباطن،وادي ال�سالم، زهرة ال�سواكة.

العراق يحتجز 1300 من زوجات وأبناء إرهابيي داعش
بغداد ـ متابعة 

بغداد ـ طارق حرب 

حتدثت قبل اأيام عن اأمور الع�ضاق وقلت ان بع�ضهم ال 
اأو ينتحر  اأو ميوت  ي�ضرب على فراق املحبوب فيجن 
اأحيانا. اليوم اأود ا�ضتذكار بع�ص الق�ض�ص التي تدور 
�ضاعة  ولو  ي�ضرب  ال  بع�ضهم  نعم،  الثيمة.  هذه  حول 
واحدة ال يرى فيها حبيبه. كان اأحد اقربائي م�ضرب 
االأمثال بهذا ال�ضاأن، فهو ال يخرج يف م�ضوار اإال متاأبطا

زوجته.
واإذ يتندر منه االآخرون يقول متهكما - ما اأكدر ام�ضي 
بينما  لزوجته  نعايل، وي�ضري  الب�ص  ما  �ضلون  حايف، 
هي ت�ضحك جذىل مبا يقول. ذات مرة جمعتني واإياها 
زيارة لكربالء والنجف، وكان هاتفها ال ي�ضكت طوال 
�ضاعة  ربع  كل  يت�ضل  املتيم  عا�ضقها  كان  الطريق. 
العيال كانت  ام  اإن  وي�ضاألها - ها وين و�ضلتو؟ ومبا 

تراقب، فقد عريتني باالأمر وقالت - هاي الزمل
مو اأنته !!

بينها  من  عديدة  تف�ضريات  حتتمل  الظاهرة  هذه 
ال  وجداين  امتزاج  مرحلة  اإىل  العا�ضقني  و�ضول 
ميكن معه الف�ضل بينهما ولو جهد االآخرون يف ذلك. 
تتغري  قد  واحدا،  �ضخ�ضا  جمازا،  العا�ضقان،  ي�ضبح 
طول  فرط  من  ويتقاربان  ومزاجهما  �ضخ�ضيتهما 
وطريقة  حركاتهما  ذلك  وي�ضمل  امل�ضرتك،  العي�ص 

كالمهما واجتاه ذائقتهما،.
اإىل  اأي  دائما،  هذا  اإىل  ي�ضار  واالأمثال  الكنايات  يف 
فكرة التمازج، فنحن نقول مثال: فالن وفالن �ضايرين 
املتحابني  جميع  يخ�ص  امل�ضطلح  وهذا  ودب�ص.  دهن 
الع�ضاق  مع  لكنه  ع�ضاق،  غري  اأم  ع�ضاقا  كانوا  �ضواء 
املحبة  اأطلقوا على نوع من خرز  انهم  لدرجة  اأو�ضح 
ت�ضمية الـ"دهن ودب�ص"، ووظيفتها جعلك مع املحبوب 
املالحظ  الدب�ص.  مع  الدهن  يتمازج  مثلما  متمازجا 
بتحقيق  هو�ص  مع  يرتافق  الع�ضقي  االمتزاج  هذا  ان 
م�ضتحيل  ذلك  ان  ومبا  املحبوب،  مع  الكامل  التوحد 
بحكم وجود ج�ضدين، فاإن القلق يكون م�ضتمرا جتاه 
العا�ضق  يبدو  حمرية  مديات  ي�ضل  اأن  اإىل  املحبوب 

معها وكاأنه ال يدري ما يفعل كي يريح فوؤاده.
مثريا  تعبريا  ذلك  عن  تعرب  الدارمي  �ضاعرات  اإحدى 
اأر�ضه  اأر�ضه تكعد، ال  اأر�ضه عني تكوم، ال  فتقول: ال 
جاري ت�ضري ال اأر�ضه تبعد. احلرية هنا ال حل لها اأبدا 
الرومي  ابن  �ضاأن  �ضاأنها  يروى،  ال  عط�ضان  مثل  فهي 
الذي ال يريحه حتى العناق، فيقول: اأعانقها والنف�ص 

بعد م�ضوقة، اإليها وهل بعد العناق

مبدعون
من العراق

من باب المعظم حتى الباب الشرقي.. تأريخ أسوار "المدينة المدورة" 

أحمد سعداوي 

جنون العشاق 
ونظراتهم

بقلم / محمد غازي االخرس

أقالم حرة

ك�سفت نقابة ال�سيادلة يف ذي قار، عن تداول 80 باملئة 
املحافظة،  �سيدليات  يف  املفحو�سة  غري  الأدوية  من 
وفيما عزت ذلك اىل عجز مركز الفح�ش يف دائرة الرقابة 
الدوائية عن تغطية كامل حاجة ال�سيدليات من الأدوية 
لفح�ش  مراكز  وفتح  ا�ستحداث  اىل  دعت  املفحو�سة،  
واحلد  الفح�ش  عملية  لت�سهيل  املحافظات  يف  الدوية 
من مظاهر الغ�ش الدوائي . وقال ممثل نقابة ال�سيادلة 
�سحفي  حديث  يف  ال�سويلي  حوي�ش  حيدر  قار  ذي  يف 
"مركز الفح�ش يف دائرة الرقابة الدوائية ببغداد ل  اإن 
املفحو�سة  الدوية  من  اأقل  اأو  باملئة   20 �سوى  يوفر 
با�رشار  يت�سبب  قد  ما  وهو  ال�سيدليات  تتداولها  التي 
على �سحة املر�سى". ونوه ال�سويلي اىل اأن "ال�سيدليات 
تعمل حاليا مبا هو متوفر من ادوية مفحو�سة وتغطي 
ما يحتاجه ال�سوق من خالل الأدوية غري املفحو�سة".  
الأدوية  على  فقط  اعتمدنا  "اذا  ال�سويلي  واأ�ساف 
املفحو�سة يف املركز املذكور فان ذلك �سيت�سبب بقطع 
ويوؤدي  كبري  ب�سح  ويت�سبب  الأدوية  من  باملئة   80
نقابة  ممثل  ودعا  للمواطنني".  الدواء  توفر  عدم  اىل 
ال�سيادلة يف ذي قار اجلهات املعنية بالرقابة الدوائية 
وزيادة  الدوية  ل�سترياد  ر�سينة  �رشكات  "اعتماد  اىل 
على  يعتمد  حاليا  العراق  كون  الدواء  فح�ش  مراكز 
اأن  اىل  منوها  بغداد"،  يف  الأدوية  لفح�ش  واحد  مركز 
"التاأخري بالفح�ش جعل ال�سيدليات تلجاأ اىل ا�ستخدام 
الدوية غري املفحو�سة وبيعها على املواطنني". و�سدد 
لفح�ش  مراكز  وفتح  ا�ستحداث  "�رشورة  على  ال�سويلي 
الأدوية يف املحافظات لت�سهيل عملية الفح�ش وتوفري 
ال�سويلي  قال  الدوائي  الغ�ش  وعن  للمواطنني".  الدوية 
ان "عدم متكن مركز الفح�ش يف دائرة الرقابة الدوائية 
من تغطية حاجة ال�سوق من الأدوية املفحو�سة �سيوؤدي 
اأدوية  تداول  خالل  من  الدوائي  الغ�ش  اىل  بالتاأكيد 
اىل  ودعا  ر�سميا".  وم�سمونة  ومعتمدة  مفحو�سة  غري 
ال�رشكات  الأدوية واعتماد  "التعجيل بت�سجيل �رشكات 
الر�سينة منها لغر�ش احلد من فو�سى ال�سترياد وهدر 
منا�سئ  ومن  �رشورية  غري  ادوية  ا�سترياد  يف  الأموال 

غري ر�سينة".

 80 % من األدوية المنتشرة 
فـي ذي قار غير مفحوصة

المواطن و المسؤول
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