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العدد )3923(
السنة الرابعة عشرة

االثنين )15( أيار 2017

د. كامل مصطفى الشيبي

تفكرت يف الأديان جد حمقق
فاألفيتها اأ�شاًل له �شعب جمًا

فال تطلنب للمرء دينا فاإنه
ي�شد عن الأ�شل الوثيق واإمنا

يطالبه اأ�شل يعرب عنده
جميع املعايل واملعاين فيفهما

وتعلم���ون ان هذا املعنى يذكر بقول ابن عربي ورهطه 
من القائلني بوحدة الوجود:

لقد كنت قبل اليوم اأنكر �شاحبي
اإذا مل يكن ديني اإىل دينه دان

فقد �شار قلبي قاباًل كل �شورة
فمرعى لغزلن ودير لرهبان
وبيت لأوثان وكعبة طائف

واآيات توراة وم�شحف قراآن
اأدين بدين احلب اأين توجهت
ركائبه فاحلب ديني واإمياين

وبداأ ما�ش���ينيون من هذا الوق���ت املبكر يف البحث عن 
رج���ال مت�ش���احمني ياأخ���ذ عنهم وي�شرت�ش���د به���م فكان 
ال�ش���يد علي عالء الدين اللو�ش���ي )1277- 1340ه�/ 
1860- 1921م( اول من ق�شده منهم، وكان زميله يف 
الدر����س املرح���وم عبا�س العزاوي الذي ا�ش���ار اىل ذلك 
يف ر�شال���ة له اودعها جنله ال�شتاذ فا�شل. وا�شاف ان 
م���كان الدر�س كان جامع مرجان ال���ذي تعبنا كثريا يف 
البح���ث ع���ن �شورة له حت���ى وجدناه���ا يف )بغداد كما 
عرفتها( للمرحوم امني املميز، بطبع بغداد �شنة 1985 
����س97، وتظهره ب�شورته الكامل���ة قبل ان يقتطع منه 

جزء لدخاله يف �شارع الر�شيد.
وذك���ر ال�شت���اذ ما�شيني���ون انه �شح���ب ال�شيد حممود 
�شكري اللو�شي )1273- 1342ه�/ 1856- 1924م( 
واخ���ذ عنه و�شادقه وكتب يف رثائه له يقول )توجعت 
وتاأ�شف���ت اي تاأ�شف... جمعنا الله تعاىل يف اخلريات 
تذكارا من املرحوم اىل تلميذ املرحوم الخ�س من اقل 
تالمذته الفقري اخلا�شع لرب���ه �شبحانه... ما�شينيون( 
�شرد ذلك يف �شنة 1924، كما ورد ذلك يف كتاب ال�شتاذ 
حمم���د بهج���ة الث���ري )اع���الم الع���راق( طب���ع املطبعة 

ال�شلفية مب�شر )1345ه�/ 1927م(، �س174.
وكت���ب ما�شيني���ون يف ه���ذا ال�شاأن ر�شال���ة موؤرخة يف 
1923/7/25 اثن���اء وج���وده يف املغ���رب يف مدين���ة 
فا����س يطل���ب فيه���ا معلوم���ات ا�شافي���ة ع���ن احل���الج، 
ويذك���ر تلمذت���ه ل���ه وحبه ل���ه ولب���ن عمه ال�شي���خ علي 
ع���الء الدين، وقد �شمنها عب���ارت جميلة ت�شع ا�شالمية 
و�شوفية، منها قول���ه: )مت�شكت منذ �شنني بتقوى الله 
تعاىل واداء فرائ�شه وب���ورع حالله وحرامه، ونويت 
الخال�س لله تع���اىل يف جميع اعمايل، وقمت )اقمت( 

القيام���ة يف الدعية راجيا م���ن غفرانه الوا�شع كل عفو 
ورحم���ة(، وحتتف���ظ دار املخطوط���ات والوثائق بهذه 
الر�شال���ة حت���ت رق���م 881، وم���ن الطري���ف ان ال�شتاذ 
ما�شيني���ون �شن���ع ل���ه ختما با�ش���م لوي����س ما�شينيون 
وحتت���ه لف���ظ )عب���ده(، وق���د �شنع���ه ل���ه ال�شي���د حممد 
تق���ي بهيمن���ي احلكاك )�شان���ع الخت���ام( يف الكاظمية 
باق���رتاح  ذل���ك  وكان  1908م(،  1326ه����/  بتاري���خ 
وان�شاء وت�شديق من ا�شت���اذه ال�شيخ علي عالء الدين 
قا�ش���ي بغ���داد يف ايام���ه، ون���ورد بع���د ه���ذا التاري���خ 
وجدن���ا �شورة للمرح���وم ما�شينيون بال���زي الزهري 
بتاري���خ 1909، وه���ذا يعني انه توج���ه بعد بغداد اىل 
القاه���رة ليكمل حت�شيل���ه ال�ش���ويف اخلا�س باحلالج 
وغ���ريه ليبداأ رحلت���ه العلمية الطويل���ة التي مل تتوقف 
ال بتوق���ف نب�شات قلبه، وكان���ت م�شاركته يف موؤمتر 
امل�شت�شرقني يف اثينا �شنة 1912 اول عالمات نبوغه: 
اذ اأثار العجاب ببحثه عن كلمة )انا احلق( احلالجية، 
واذاد به���ا الب ان�شتا�س الكرملي يف جملة لغة العرب 
املذكورة و�شمناه���ا فاحتة كتابنا �شرح ديوان احلالج 
)����س10(، وكان ل���ه عند ذلك من العم���ر اربع وع�شرين 

�شنة.
وكت���ب ما�شينيون كتبه وابحاث���ه املعروفة عن احلالج 
والت�شوف واخلطط والدب التي اعجب بها الباحثون 
والفنانون والروائيون وال�شعراء؛ فحذا حذوه )حذو 
النع���ل بالنعل والقذة بالقذة( يف البالء العربية والهند 

وغريهما من البالد.
ولع���ل اق���دم واول م���ن تاأث���ر باعماله وجه���وده  �شاعر 
العراق وفيل�شوفه جمي���ل �شدقي الزهاوي يف روايته 
ال�شعري���ة )ث���ورة يف اجلحيم( الت���ي وردت يف ديوان 
الو�شال الذي طبع �شنة 1934: انظر ديوان الزهاوي 
الذي ن�شره وقدم له عبد الرزاق الهاليل، املجلد الول، 
دار العودة بريوت 1962 )����س734(، وقال الزهاوي 
)1279- 1354ه����/ 1863- 1939م( يف هذا ال�شاأن: 

)من�شور احلالج يخاطب الله ويعاتبه.

وراأيت احلالج يرفع منه الطر
ف نحو ال�شماء وهو ح�شري

قائاًل: اأنت الله وحدك قيو
ما واأما الألوان فهي تبور

اأنت، من حيث الذات، ل�شت كثريًا
غري اأن التجليات فهي كثري

اإنك الواحد الذي اأنا منه
يف حياتي �شرارة ت�شتطري

وبه يل بعد الظهور خفاء
وله بي بعد اخلفاء ظهور

مل �شئت العذاب يل؟ وملاذا؟

مل جترين منه واأنت املجري
كان يف الدنيا القتل منهم ن�شيبي

ون�شيبي اليوم العذاب الع�شري
قلت: اإن املقدور لبد منه
اأو حتى اإن اأخطاأ املقدور

ثم �شال ال�شيل بهوؤلء

وعل���ى كل حال فقد الف ما�شينيون جمموعة من الكتب 
تتناول حياة احلالج وكتبه واراءه منها كتبه: الديوان 
والطوا�ش���ني والخب���ار والن�شو�س الربع���ة وما اىل 
ذلك، وقد حظيت كل ه���ذه امل�شنفات بحظوة وجاذبية 
واهتم���ام من الكت���اب والق�شا����س واملفكرين من �شتى 
انحاء الع���امل، فبالن�شبة للطوا�ش���ني راأيناه يعاد طبعه 
مع زي���ادات بقلم املرحوم الب ب���ول نويه، وكذا ب�شار 
ن���وري )الرتكي(، وبالن�شبة لخب���ار احلالج وجدنا له 
طبعة �شاذج���ة ا�شدرها ال�شتاذ عبد احلفيظ بن حممد 
م���دين ها�ش���م يف م�ش���ر، وبالن�شبة للبح���ث يف �شرية 
احلالج وارائ���ه وجدنا كتاب احل���الج �شهيد الت�شوف 
ال�شالمي لط���ه عبد الباقي �شرور بطب���ع القاهرة �شنة 
1961، وبالملاني���ة كتب���ت ال�شتاذة اآنه م���اري �شيميل 
كتابه���ا عند �شن���ة 1968، وكتب د. حمم���د جالل �شرف 
كتابه )احلالج الثائر الروحي يف ال�شالم( �شنة 1970 
يف ال�شكندري���ة و�شام���ي طرطبي���ل كتاب���ه )ا�شط���ورة 
احل���الج( �شن���ة 1979، وا�ش���در الفنان �شام���ي مكارم 
كتاب���ه )احلالج يف ما وراء املعنى واخلط واللون( من 
دار ريا�س الري�س للكتب والن�شر يف لندن �شنة 1989، 
ويف جم���ال البحاث الفرعية وجدن���ا لزميلنا املرحوم 
حمم���ود قا�شم بحثه )احلالج والقرامطة وما�شينيون( 
ال���ذي ن�شرت���ه ل���ه جمل���ة ا�شال���ة اجلزائرية الع���دد 57 
ل�شنة 1978، وهك���ذا كتب د. عبد احلكيم ح�شان بحثه 
)الروح اليرانية يف حياة احلالج وت�شوفه( يف جملة 

جامعة ام درمان ال�شالمية العدد2، 1969.
وا�شتقاء م���ن الخبار التي ت�شمنته���ا كتب ما�شينيون 
يف مو�ش���وع �ش���رية احل���الج ظه���رت جمموع���ة م���ن 
الروايات منها كتاب )احل���الج او و�شوء الدم( ملي�شال 
فري���د غري���ب ال���ذي طبع���ه الروائ���ي يف مطبعت���ه يف 
ب���ريوت، ومنها رواي���ة )ال�شه���ود وال�شه���داء( للكاتية 
العراقي���ة لطيف���ة الدليمي التي ن�شرتها له���ا جملة افاق 

عربية �شنة 1976.
ويف عامل امل�شرح كت���ب �شالح عبد ال�شبور م�شرحيته 
ال�شعري���ة املعروفة )ماأ�ش���اة احلالج( الت���ي ن�شرتها له 
دار الداب، ب���ريوت، �شنة 1965، وكت���ب عدنان مردم 
ب���ك م�شرحيته )احل���الج( بو�شفه���ا م�شرحي���ة �شعرية 
م���ن اربعة ف�ش���ول، ون�شرتها ل���ه دار عويدات، بريوت 
1971، وكت���ب ال�شتاذ هرب���رت مي�ش���ون )المريكي( 
م�شرحيته النكليزية بعنوان )موت احلالج( وطبعتها 
مطبع���ة جامعة نوتردام �شنة 1979، وقد ترجمت هذه 
امل�شرحي���ة ال�شعري���ة اىل العربية بقلم ام���ل اجلبوري 
وطبع���ت يف �شركة ال�شرق الو�ش���ط للطباعة يف عمان 

�شنة 1995.
ومن الطبيعي ان يكون لكاتب هذه ال�شطور ا�شهامه يف 
�ش���وؤون احلالج تعبريا عن حبه له من ناحية، واعجابا 
مبا�شينيون واعرتافا بف�شله من ناحية اخرى، ونورد 

هنا الكتب والبحوث التي ا�شهم بها يف هذا املجال:

1- الكتب:
)اأ ( دي���وان احل���الج ال���ذي ا�شب���غ فيه عل���ى الن�شو�س 
احلالجي���ة روح عربي���ة وا�شح���ة تعتاده���ا اذان النقاد 
والباخث���ني والقراء العادي���ني، وظهرت الوىل منه يف 
بغداد �شن���ة 1974، والطبعة الثاني���ة املزيدة املراجعة 
�شن���ة 1984، والطبعة الثالثة يف دار اجلمل يف املانيا 

�شنة 1997.
)ب ( �شرح ديوان احلالج، طبع بريوت 1974.

ال�شرقي���ة  والفن���ون  ل���الداب  احل���الج مو�شوع���ا  )ج( 
والعربية، طبع بغداد 1976.

2- الأبحاث:
)اأ ( �شعر احلالج، جمل���ة الرابطة )النجفية، العراقية(، 

العدد6، 1976.
)ب ( م�شنفات احلالج، جملة البيان )الكويتية(، العدد 

.1976 ،121
جامع���ة  زانك���و،  جمل���ة  احل���الج،  دي���وان  ذي���ل  )ج( 

ال�شليمانية، 1977.
)د( احل���الج يف الدب املق���ارن، جمل���ة كلي���ة الرتبي���ة، 

طرابل�س، العدد21، �شنة 1996.
وثمة عدد من املقالت وعدد من ال�شارات يف م�شنفات 

اخرى لكاتب هذه ال�شطور تكمل هذه املعاين.
وم���ن اط���رف وج���وه الن�شاط لحي���اء ذك���رى احلالج 
وبي���ان ت�ش���ور النا�س له اهتم���ام ال�شت���اذ ما�شينيون 
بالر�شوم التاريخية التي عني بها الر�شامون امل�شلمون 
تعب���ريا منهم عن ت�شورهم ملنزلة احلالج و�شربه على 
ال�شدائ���د ومواجهت���ه للم���وت بالطريقة الت���ي قتل بها، 

ويالح���ظ يف كثري منها ان را�شميه���ا ت�شوروه قد قتل 
م�شلوبا كال�شيد امل�شيح، بل لقد �شوروه م�شمر اليدين 
والقدم���ني واىل ج���واره الرم���ح واخل���ل وال�شلم التي 
رق���ي بها اجلالد اليه، وينبغ���ي ان نذكر يف هذا املجال 
ان احل���الج الذي قيل انه �شل���ب مل ي�شنق كما ت�شوره 
ر�شاموه وامن���ا علق على مكان عال بام���ر الوزير علي 
ب���ن عي�شى قبل موته بثماين �شن���ني بق�شد الت�شهري به 
واغراء النا�س باهانت���ه والغ�س من قدرته- كما ذكرنا 
ذل���ك يف كتبن���ا عن تاريخ بغ���داد للخطي���ب البغدادي- 
واما ال�شنق فلم يحدث قطعا؛ وكيف ي�شنق وقد قطعت 
اطراف���ه وح���ز راأ�شه واح���رق ج�شده والق���ي يف دجلة 

رماده؟
وعل���ى العموم فق���د جمع املرح���وم ما�شينيون من هذه 
الر�ش���وم ت�شع���ة ع�ش���ر يتف���اوت تاريخها ب���ني القرنني 
العا�ش���ر والث���اين ع�ش���ر الهجري���ني )ال�شاد����س ع�ش���ر 

والثامن ع�شر امليالديني(.
يف ه���ذه املرحل���ة جتمع���ت عندن���ا مالحظ���ات تتعل���ق 
با�شتدرام���ات وا�شتكمالت للن�شاط الذي بذله املرحوم 
ما�شيني���ون لت�شكيل �شورة كاملة للحالج �شرية واراء 

منها:
اوًل: انن���ا وجدن���ا يف كتاب )�ش���رح �شطحيات( لل�شيخ 
ال�ش���ويف روزبهان البقلي الذي حقق���ه هرني كوربان 
الذي طبع يف طهران �شنة 1866- اي بعد وفاة املرحوم 
ما�شيني���ون، ويت�شم���ن ه���ذا الكتاب ف�ش���ال طويال عن 
�شطح���ات احلالج تبلغ خم�شا واربعني عبارة، وت�شكل 
مادة غزي���رة يف هذا املجال، وت�شي���ف تفا�شيل كثرية 

اىل ما نعرفه عن �شرية احلالج وارائه.
ويف ه���ذا الكتاب ف�شل عن الطوا�شني يت�شمن عبارات 
كث���رية ل نعرفها مقرتنة ب�شروح وافية ومقدمات، وقد 
عددناه���ا فوجدناه���ا نحو �شت و�شبع���ني فقرة وعبارة 
تتعل���ق به���ذا املو�شوع وه���ي موزعة عل���ى الطوا�شني 
والدائ���رة،  والفه���م،  ال�ش���راج،  التي���ة:  )اللهام���ات( 
والنقط���ة، والأزل، وامل�شيئ���ة، والتوحي���د، والتنزي���ه، 

والنفي، والثبات.
وم���ن اه���م ال�شت���دراكات الت���ي تع���ن عل���ى الذه���ن ما 
وجدن���اه من تف�شري ا�شاري للحالج ليات خمتارة ذات 
م�شمون ميتافيزيقي وكالم���ي مت�س احلياة ال�شوفية 
م�ش���ا ل�شيقا، وقد عددن���ا ال�شور الت���ي ف�شرها احلالج 
فوجدناه �شبع���ا وخم�شني تعد ن�شف عدد �شور القران 
الك���رمي، ولعل هذا العدد يعني �شيئا فيه �شر من ا�شرار 
احل���الج، وق���د ت�شم���ن ه���ذا التوج���ه كت���ب خمطوطة 
ومطبوع���ة له���ا جاذبي���ة خا�ش���ة للباحث���ني يف �شوؤون 

احلالج والت�شوف.
وبعد...

فقد اهتم ما�شينيون بوطن احلالج ف�شكنه لول نزوله 
في���ه، والقى فيه ع���ددا م���ن املحا�شرات ح���ول احلالج 
ووطنه، واهتم ب�شوؤون ذوي دينه وامل�شيحيني واعان 
عل���ى الرفع من م�شت���وى التدري�س يف دي���ر الكرمليني 
)املارونيني( ال���ذي كان يرتاأ�شه �شديقه الأب ان�شتا�س 
م���اري الكرمل���ي )1866- 1947م/ 1283- 1368ه�( 
الذي يحتف���ظ دار املخطوطات والوثائق مبئتي و�شت 
وثمانني ر�شالة ار�شلها فقيدنا اىل �شديقة الب الراهب 

اللغوي البحاثة الكبري.
ومن ناحية اخرى فقد اختري ما�شينيون ع�شوا مرا�شال 
يف املجمع العلمي العراقي بني �شنتي 1947 و1954، 
وكان���ت له حما�ش���رة فيه ذكرتها جمل���ة املجمع العلمي 
يف عدده���ا الول يف �شنت���ه الوىل، وكان���ت بعن���وان 
خطط الب�ش���رة، ون�شر قبل ذلك كتاب���ا بعنوان )خطط 
الكوف���ة(، وقد ورد ذلك يف كت���اب لزميلنا ال�شتاذ �شامل 
اللو�شي بعنوان )املجمع العلمي العراقي يف خم�شني 
عام���ا( )1947-1997( طب���ع املجمع العلم���ي العراقي 

�شنة1997.
واخ���ريا فقد كان املرحوم لوي�س ما�شينيون م�شت�شرقا 
)�شعبي���ا( حمبوب���ا مت�شاحم���ا يحب النا����س ويحبونه 
ولو كان خمالفا لرائهم وعقيدتهم، وكفاه ذلك تقديرا، 
وكفانا منه اخال�شا وحبا، ورحمة الله على ما�شينيون 

فقد كان من عباد الله ال�شاحلني واوليائه املقربني...

ن�ضر املقال يف الذكرى املئوية ملا�ضنيون �ضمن كتاب تذكاري 
با�ضراف ح�ضن حنفي.

100 عام على زيارته التاريخية بحثا عن الحالج

ماس��ينيون ف��ي بغداد س��نة 1907
جاء ماس��ينيون اىل بغداد يف ربيع س��نة 1907؛ فكان اول موقع يزوره سنة 1908 قرب 

الح��الج الذي نرش صورته يف كتاب��ه )ديوان الحالج(، وق��د كان منه مثار مالحظة 

الن��اس بحيث ذك��ره يف محارضة القاها يف بغ��داد 1945 بهذا االفتت��اح وقالوا له: 

)الظاهر انك زرته- يعنون قرب الحالج- قبل ان تزور احد(؛ فضحك ماسينيون وقال: 

انه يحب الحالج، وقبل ذلك بس��طور اش��ار املرحوم عب��اس العزاوي )ت1391ه�- 

1971م( الذي كان حارضا هذه املناسبة؛ يعتقد االستاذ لويس ماسينيون ان الحالج 

كان موحدا ومن اهل العشق االلهي، وتلك اشارة اىل قول الحالج يف ديوانه:

ما�ضينيون

ال�ضيخ علي االآلو�ضيما�ضينيون بالزي االزهري

قرب احلالج يف اوائل القرن املا�ضي
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ري��اض فخ��ري البيات��ي

لقاء : عبد الوهاب الشيخلي

   ذكرت احدى الروايات التي اأفادت اإن نوري ال�شعيد 
قام بالهروب من داره �شبيحة يوم 14 متوز 1958م 
بعدم���ا �شعر باخلطر املحدق به ب�شبب وجود قطعات 
ع�شكرية كث���رية يف طرق بغداد، والطرق املوؤدية اىل 
داره، وان���ه ا�شعر بذل���ك من قبل اح���دى الن�شاء التي 

كانت تقوم بجلب اخلبز لعائلته.
   وذك���رت رواية اخ���رى ان املقدم و�شف���ي طاهر هو 
من ا�شرَّ للخادمة التي تعمل لدى عائلة نوري ال�شعيد 
بالهجوم الو�شي���ك على دار نوري ال�شعيد، وقد نقلت 
تلك اخلادمة ذلك الكالم اىل نوري ال�شعيد،وان اقدام 
املقدم و�شفي طاهر على ذلك العمل كان ب�شبب عالقته 
الوطيدة وحمبته لن���وري ال�شعيد منذ ان كان مرافقًا 

خا�شًا له لعدة �شنوات.
    و اأ�ش���ارت رواي���ة اخ���رى اىل قي���ام املق���دم و�شفي 
طاهر بلقاء نوري ال�شعيد يف منزله، بعد ان مت ايقاظ 
الخري م���ن نومه، وقد اعلمه بحدوث انقالب من قبل 
عبد الكرمي قا�شم وال�شباط الحرار، وانه مت ار�شال 
ق���وة ع�شكري���ة اىل بغداد بقي���ادة عب���د ال�شالم حممد 
عارف، واأر�شل���ت قوة ملحا�شرة ق�شر الرحاب، وقوة 
اخرى تقوم بالهجوم على منزله لإلقاء القب�س عليه، 

وقد ن�شحه بالهروب(.
     ا�شتق���ل نوري ال�شعيد قاربًا بعد اأن ا�شهر م�شد�شه 
�ش���وب ا�شحاب���ه طالبًا منه���م نقله �ش���وب الر�شافة، 
لكن���ه غري راأيه وذهب متجه���ًا اىل منزل �شالح مهدي 
الب�ش���ام الكائن يف كرادة م���رمي والذي ل يبعد كثريًا 
ع���ن منزله، وقد تلقاه مرت�شى مه���دي الب�شام �شقيق 
�شالح مهدي الب�شام وبعد اأن ادخله اىل املنزل اعلمه 
ب�شقوط احلكومة، مما دفع نوري ال�شعيد اىل البحث 
ع���ن م���كان قد يك���ون اك���ر امنًا، ف���رتك ال���دار متجهًا 
ب�شحب���ة مرت�ش���ى مهدي الب�شام الذي ق���ام بتهريبه،  
وبعد ان و�شعه يف �شندوق ال�شيارة اخللفي قا�شدًا 
دار  حمم���ود ال�شرتبادي يف الكاظمية والذي تربطه 

عالقة �شداقة وثيقة بنوري ال�شعيد.
      ام�ش���ى ن���وري ال�شعي���د ليلت���ه الأخ���رية يف دار 
حممود ال�شرتب���ادي وامل�شادفة ليلة 14 / 15 متوز 
وقد �شم���ع هنالك بيان احلكومة ح���ول دعوة ال�شعب 
اىل الق���اء القب����س علي���ة حي���ًا او ميت���ًا وتخ�شي����س 
احلكوم���ة مكاف���اأة قدرها ع�شرة الف دين���ار ملن يلقي 
القب�س علي���ه، كما علم مبقتل العائل���ة املالكة، ومقتل 
ول���ده �شب���اح. ا�شيع ان ن���وري ال�شعي���د حينما �شمع 

مبقتل العائلة املالكة وان امللك في�شل الثاين من جملة 
القتلى تكلم مب���رارة قائاًل: ))جابوه���م لكي يقتلوهم 
كما جاب���وا جدهم احل�شني وقتلوه(( وا�شاف قائاًل : 
))اخ�ش���ى ان يفتح مقتل امللك في�ش���ل ح�شابًا يف هذا 

البلد ميتد قرونًا((
     غ���ادر ن���وري ال�شعي���د دار حمم���ود ال�شرتب���ادي 
ظه���رية يوم 15 متوز متنكرًا بعبائة ن�شائية ب�شحبة 
)بيبي���ة قطب( زوجة حممود ال�شرتبادي وخادمتها، 
وا�شتقلوا �شيارة يقودها مظفر حممود ال�شرتبادي، 
وق���ام الخ���ري باي�شاله���م اىل دار ها�ش���م جعفر  زوج 
اح���دى بن���ات حمم���ود ال�شرتب���ادي و�شقي���ق �شياء 
جعفر الوزير ال�شاب���ق ا�شرع ها�شم جعفر اىل وزارة 

الدفاع والتقى بعبد الكرمي قا�شم وابلغه بوجود  
ن���وري ال�شعيد يف منزل���ه، وعلى اثر ذل���ك اوعز عبد 
الك���رمي قا�شم اىل املق���دم و�شفي طاه���ر بالتوجه مع 
مف���رزة اىل من���زل ها�ش���م جعف���ر والد عم���ر واعتقال 

نوري ال�شعيد.
    �شعر نوري ال�شعيد باخلطر الذي �شوف يداهمه يف 
ح���ال بقائ���ه يف دار ها�شم جعف���ر، اإذ راودته ال�شكوك 
جت���اه عمر ها�شم جعفر بعد اأن خرج من الدار، فخرج 

ب�شحب���ة بيبي���ة قط���ب زوج���ة حمم���ود ال�شرتبادي 
واح���دى اخلادم���ات قا�ش���دًا دار حمم���د العريبي يف 
منطق���ة البتاوين  وملا ا�شتف�شر نوري ال�شعيد عن دار 
حممد العريبي عرف���ه �شاحب اأحد املحالت التجارية 
واخذ ي�شيح : ))ن���وري ال�شعيد... نوري ال�شعيد... 
ام�شك���وه((. وهن���اك رواي���ة اخرى اف���ادت ان نوري 
ال�شعي���د تعرت قدمه فانح�شرت العبائة التي يلب�شها 
عن بجامت���ه  ف�شاح �شبي �شغري هذا نوري ال�شعيد، 
وحينم���ا ب���داأ ن���وري ال�شعي���د بالرك����س تع���ر ثانية 

و�شقط منه �شالحه ال�شخ�شي وقد انك�شف امره.
    جتمهر النا�س على اثر ذلك حوله،وقد اأخرج نوري 
ال�شعي���د م�شد�شه وقام  باطالق الن���ار ميينًا وي�شارًا، 
ث���م تبادل اطالق النار م���ع اجلماهري وبع�س اجلنود 
الذين كانوا يف مكان احلادث مما اأدى اىل مقتل نوري 
ال�شعيد وبيبية قطب زوجة حممود ال�شرتبادي فيما 
هرب���ت اخلادمة لتنج���و بحياتها، ومل���ا و�شل و�شفي 
طاهر مع مفرزته و�شاهد نوري ال�شعيد غارقًا بدمائه 

قام برميه بعدة اأطالقات نارية.
    وت���رددت رواي���ة اخ���رى اف���ادت ان ن���وري ال�شعيد 
مل���ا اراد الذه���اب اىل دار حمم���د العريب���ي، ب�شحب���ة 

بيبي���ة قطب زوج���ة حممود ال�شرتب���ادي وخادمتها، 
لح���ظ يف الطريق قدوم مف���رزة باأمرة املقدم و�شفي 
طاه���ر، وقد اأمر املراأت���ني برتكه وق���د تركته اخلادمة 
لتنجو بنف�شها، فيما ظلت زوجة حممود ال�شرتبادي 
معه ظن���ًا منها اإن و�شفي طاهر �ش���وف يقوم بحماية 
نوري ال�شعيد، فقام ن���وري ال�شعيد باخراج م�شد�شه 
واطل���ق النار على نف�شه منتح���رًا، فاقرتب منه املقدم 
و�شف���ي طاه���ر وقد وج���د ان انفا�ش���ه مل تتوقف فقام 
باطالق الر�شا�س عليه، وملا قامت بيبية قطب زوجة 
حممود ال�شرتبادي بالطلب م���ن و�شفي طاهر انقاذ 
نوري ال�شعيد حينما اقدم على النتحار، لكن و�شفي 
طاهر قام باطالق النار عليها معتقدًا انها رجل ب�شبب 
خ�شون���ة �شوته���ا، فارداه���ا قتيله يف احل���ال. هنالك 
�شائعة اف���ادت ان نوري ال�شعيد �شبق وان �شرح قبل 
مقتله ان���ه لن يرتدد يف اطالق النار عل���ى نف�شه اإذ ما 
وجد نف�شه ل ي�شتطي���ع النجاة من املوت، ولذلك كان 
يحمل �شالحه ال�شخ�ش���ي )امل�شد�س( ب�شورة دائمة، 
وانه اقدم عل���ى النتحار حني وجد نف�شه ل ي�شتطيع 
النجاة من امل���وت وبخا�شه بعدم���ا خ�ش�شت مكافاأة 
قدره���ا ع�شرة الآف دينار ثمن���ًا ملن يلقي القب�س عليه 

حيًا او ميتًا.
    وذك���رت رواي���ة اخ���رى اأن ن���وري ال�شعي���د قد قتل 
على ي���د احد اجلنود م���ن منت�شبي الق���وة اجلوية اإذ 
ا�شتط���اع ذل���ك اجلن���دي اخ���ذ امل�شد�س من ي���د نوري 
ال�شعي���د مل���ا اراد الدفاع ع���ن نف�شه بع���د اأن جتمهرت 
اجلماه���ري حول���ه وق���ام باإط���الق الن���ار عل���ى نوري 
ال�شعي���د فارداه قتياًل على الف���ور، وان املقدم و�شفي 
طاه���ر قام باإطالق الر�شا�س على جثة نوري ال�شعيد 

بعد ان وجده قد فارق احلياة.

     ونعتقد ان الراأي الأرجح حول مقتل نوري ال�شعيد 
هو قيامه بالنتحار وما يدعم ذلك الراأي هو ت�شريح 
نوري ال�شعي���د قبل اإقدامه على ذلك مب���دة �شابقة انه 
�شيطل���ق النار على نف�شه اذ ما وج���د انه لن ي�شتطيع 
النجاة من املوت، وذلك ما يف�شر قيامه بحمل �شالحه 
ال�شخ�ش���ي ب�ش���ورة دائم���ة يف امل���دة الت���ي �شبق���ت 
تل���ك العملي���ة ، وان املقدم و�شفي طاه���ر قام باإطالق 
الر�شا����س عليه بعد ان وجد ن���وري ال�شعيد قد فارق 
احلي���اة ، وقد يكون اإقدامه عل���ى ذلك العمل طمعًا يف 
احل�شول على املكافاأة املادية التي ر�شدتها احلكومة 

ملن يلقي القب�س على نوري ال�شعيد حيًا اأو ميتًا.
      كان���ت بريطاني���ا ت���درك من���ذ البداي���ة الإمكانيات 
والق���درات ال�شيا�شي���ة الكب���رية الت���ي امتلكها نوري 
ال�شعي���د والتي دفعت بريطانيا للتعاون معه من اجل 
�شم���ان م�شاحلها ، وهنالك �ش���وؤال يطرح نف�شه حول 
حقيق���ة ما كان يرتدد م���ن اأقاويل و�شائع���ات عن دعم 
واإ�شن���اد بريطانيا لن���وري ال�شعيد وتبعيت���ه املطلقة 
له���ا، ف���اإذا �شح ذل���ك القول فم���ا هي دواف���ع بريطانيا 
للتخلي عن نوري ال�شعيد يف تلك الظروف التي اأدت 

اإىل نهاية حياته؟.  
      نقل���ت جث���ة نوري ال�شعي���د اإىل وزارة الدفاع وقد 
�شاهدها عب���د الكرمي قا�شم وعدد م���ن الوزراء وقادة 
الفرق، وبقي���ت هنالك حتى امل�شاء، وملا خلت �شوارع 
بغداد من حرك���ة الأ�شخا�س مت نقل اجلثة اإىل مقربة 

باب املعظم ودفنت يف تلك املقربة.
   وهناك رواية اأخرى افادت ان جثة نوري ال�شعيد بعد 
ان �شاهده���ا عبد الكرمي قا�ش���م وال�شباط الع�شكريني 
يف وزارة الدفاع ثم نقلها اىل الطب العديل، ثم نقلت 
اىل مع�شكر اب���ي غريب ودفنت يف ذلك املع�شكر، لكن 
ال�شيوعيون حينما علم���وا مبكان دفن نوري ال�شعيد 
قام���وا باأخراج اجلثة وربطها باحلب���ال، وقام بع�س 
ال�شخا����س ب�شحلها يف �شارع الر�شي���د ثم الوزيرية 
والعظمي���ة والكاظمي���ة، بعده���ا قام���وا بحرقه���ا يف 
منطق���ة احليدرخانة، وقد علقت لفتة يف املكان الذي 
قتل في���ه نوري ال�شعيد كتب عليه���ا : ))هنا قتل الذي 

كان يقول ان الذي يقتلني مل يولد بعد((.

عن ر�ضالة 
)ظاهرة االغتياالت ال�ضيا�ضية يف العراق(

حقائق حول مصرع 
نوري السعيد سنة 
1958

عهد اىل مجموعة من الضباط االحرار بتوجيه احدى الرسايا صباح يوم 14 متوز اىل بيت 

نوري السعيد، لغرض اعتقاله حيث وجهت رسية عسكرية بأمرة الرائد بهجت سعيد 

صبيحة يوم 14 متوز 1958م اىل دار نوري السعيد العتقاله ثم التحق بتلك الرسية املقدم 

وصفي طاهر، غري أن تلك املهمة قد باءت بالفشل، وبعد أن استطاع نوري السعيد 

الهروب من داره يف الساعة الخامسة والربع صباحًا.لقد سبق وان عمل املقدم وصفي 

طاهر مرافقًا خاصًا لرئيس الوزراء نوري السعيد عدة سنوات، وقد اتهم باالشرتاك يف 

اغتيال نوري السعيد يوم 15 متوز 1958م.
من ال�شحفي����ني العراقيني الرواد الراح����ل ال�شتاذ عبد 
الق����ادر الرباك )1923 ������� 1995(، وقد اج����رى ال�شتاذ 
عبد الوه����اب ال�شيخل����ي، الباحث املو�شيق����ي املرموق، 
لق����اءا اذاعي����ا مع����ه، حت����دث في����ه ع����ن بع�����س ذكريات����ه 
املو�شيقية يف اجليل املا�شي. ونقدم هنا بع�س ما جاء 

يف ذلك اللقاء النادر.

* هل كان للر�شايف ال�شاعر اهتمام باملقام؟
- كان الر�ش����ايف مثال للبغ����دادي الذي يه�س اىل اللحن 
البغ����دادي واملقام والغني����ة البغدادية وكث����ريا ما كان 
ي�شتدع����ي ر�شي����د القندرج����ي اىل داره ويق����راأ له بع�س 
املقام����ات، وكان اي�ش����ا ي�شتم����ع اىل القباجني وخا�شة 
الت����ي كان يقراأ فيه����ا ق�شائد ال�شاعر الكب����ري عبد الغفار 
الخر�����س، وق����د كان ياأخ����ذ عل����ى القباجن����ي خ�شوع����ه 
ملتطلب����ات املق����ام يف الك�شر والفتح وامل����دة وكان يقول 
ان جمال�����س املق����ام غري جمال�����س الت����الوة لأن جمال�س 
املق����ام تتوخى الط����راب ولي�س التعلي����م، بينما لو كان 
يق����راأ مو�شح����ات او تالوات دينية ق����د ُياخذ على اللحن 
وعل����ى اخلطاأ اما يف جمال الطراب والتطريب فال داٍع  
ملواآخ����ذة املطرب����ني على حلنه او ع����دم اجادته لال�شول 

مبقدار غري كبري.
وهن����ا يتناغم مع م�شامعنا �ش����وت القباجني وهو يقراأ 
املق����ام ب�شوته ال�شج����ي املعروف ، بعده����ا ي�شاأل املقدم 

�شيفه قائال:
* ناأخ����ذ  راأيك ببع�س ال�شوات التي كنت ت�شتمع اليها 

وتاأثرت بها منذ الطفولة وحتى يومنا هذا؟
- تاأث����رت بالب�شت����ة الت����ي كان يوؤديه����ا ح�ش����ن خيوك����ة، 
كاملخال����ف  ال�شرف����ة  البغدادي����ة  املقام����ات  وبع�����س 
واحلديدي واجلب����وري  واملحمويل الت����ي كان يوؤديها 
املرحوم ال�شيخلي، وكنت ول اأزال معجبا بالبراهيمي 
ال����ذي يق����راأه القندرجي غري مك����رتث اىل مايوخذ عليه 
بع����دم اف�شاحه يف بع�س اللف����اظ، وقد �شهدت ال�شتاذ 
القندرج����ي يقراأ يف جريدة الع����راق وكنت األحظ عليه 
يف غنائ����ه خلج����ات ا�شابع����ه وج�شم����ه تتح����رك حتركا 
مع النغ����م كاإّنه كان ي�شتخرج اللحن م����ن اعماقه، وكان 
مع����ربا اح�ش����ن التعب����ري وميتلك الج����ادة والتعبري يف 
الوقت نف�شه ويت�شنج يف غنائه لأّنه كان يتاأثر مبا يقراأ 

وهو بخالف ما قاله ابن الرومي يف ق�شيدته :
ياخليلي قد تيمتني وحيُد         ففوؤادي بها معنى عميُد
تتغنى كاإّنها لتغني     من �شكون الو�شال وهي جتيُد
مد يف �شاأو �شوتها نف�س          كاأنفا�س عا�شقيها مديُد

واأذك����ر اي�شا ع����ن القندرجي، على الرغ����م من كونه من 
العوام ولديه الكثري م����ن نكران الذات، اأّنه كان من بني 
املر�شح����ني لتمثي����ل الع����راق يف املوؤمت����ر املو�شيقي يف 
القاه����رة  �شنة 1932 فف�ش����ل ان يكون القباجني مكانه 

بح�شن ذات.
هنا �شاأله املقدم :

* هل لرمبا كان ليجروؤ على الذهاب؟
فرّد الرّباك قائاًل :

- ل ميك����ن اأن يقال عن املغني ليجروؤ ذلك اأّن لديه زهو 
بنف�شه لكن الزهو مل ميلك القندرجي يف اي مرحلة من 
حيات����ه وكان اي�ش����ا ل يبخل يف  تعلي����م من يريد التعلم 

منه بع�س الطلعات وامليانات والبدوات.
* اذن، ان����ت تف�شل ر�شيد القندرجي على ح�شن خيوكة 

وغريه؟
- اأن����ا اف�ش����ل ر�شي����د اذا توخي����ت ال�ش����ول، واف�ش����ل 

القباجني اذ توخيت التعبري والطراب، واف�شل ح�شن 
خيوك����ة لرخام����ه ال�ش����وت ل����ول اأّنه يتكل����ف يف اخراج 
بع�س خم����ارج الكلم����ات، واعتقد اأّنه اع����اد اىل الب�شتة 
العراقي����ة رونقه����ا يف ما غنى من ب�شت����ات هي اىل الآن 

مو�شع اعجاب البغداديني.
واىل اجواء الزمن اجلميل ياأخذنا �شوت الفنان ح�شن 

خيوكة يف اغنيته :
 بالبري لو مي �شربت   بالك تذب بيها حجر
 لبد تعود وترتوي     بالك تذب بيها حجر

للبري لبد ماترد       عط�شان مي وتعتمد     تاليها كل�شي 
ما�شفت

لعني جتري ولنهر   بالك تذب بيها حجر
الدهر عاداتة الغدر    خليها بح�شابك وافتكر   

ما�شي امورك افتكر  اح�شن ل ي�شيبك �شرر    بالك تذب 
بيها حجر

انا ان�شحك ا�شتمع  افهم كالمي واقتنع      النبته ت�شكي 
للنبع

ام�شي عدل ويه الب�شر  بالك تذب بيها حجر.
بعد الأغنية �شاأل املقدم �شيفه الرّباك :

* هل تعتقد اأّن املقام يالئم �شوت املراأة؟
- ان����ا لاعتق����د اأّن املقام يالئ����م �شوت امل����راأة واإن كانت 
�شديقة املالي����ة قد اجادت يف البه����ريزاوي واحلكيمي 
واجلبوري اجادة كاملة ومازلت اذكر مقام البهريزاوي 
الذي �شجل����ت فيه رثائها لعبد املح�ش����ن ال�شعدون وهو 
يع����د من اجود املقام����ات يف التعب����ري والتاأثري وهذا ما 

اح�شبه ان القباجني �شبقني يف ال�شارة اليه.
* تعتقد اأّن الغناء �شاعد يف ن�شر ال�شعر؟

- اعتق����د ان الغناء ا�شاع اأ�شم����اء ال�شعراء يف الو�شاط 
اخلا�شة والعامة، ومن �شعراء اخلا�شة ابراهيم ناجي 
وعل����ي حممود ط����ه املهند�����س وغريهم وكان����وا �شعراء 
معروفني للخا�شة فحني غنت لهم ام كلثوم وحممد عبد 
الوه����اب ات�شع اف����ق �شهرتهم حيث ف�شل����وا الن�شراف 
اىل كتاب����ة ال�شعر املغنى اكر م����ن غريه لأّنه ميثل اوج 
�شمعتهم و�شهرتهم ونتاجه����م، ويف طليعة هوؤلء كامل 
ال�شن����اوي و�شالح جودت ومام����ون ال�شناوي وح�شني 
ال�شي����د واحم����د رام����ي �شاع����ر الغن����اء الكب����ري ان�شرف 
اىل العامي����ة باعتباره����ا ادع����ى اىل �شهرت����ه واقدر على 
مايخاجل����ه من ا�شع����ار وحتى ان �شوق����ي توخى النظم 
بالعامي����ة وقد اج����اد يف بع�شها و�شبق����ه ال�شاعر الكبري 
ا�شماعي����ل �شربي حيث اأّن الكثري من مواويله واغانيه 
وطقاطيق����ه غناها �شالح عبد احل����ي ويو�شف املنداوي 
بالنظ����م  اأي�ش����ا  تاأث����ر  اخل����وري  وال�شاع����ر  وغريه����م، 

العام����ي يف الغ����اين ومل يوفق لكنه وف����ق كل التوفيق 
يف القري�����س يف الغن����اء فكانت تخ����رج ق�شائده ملحنة 
من ا�شا�شها  مث����ل )جفنه علم الغزل( و )اترى يذكرونه 
ام ن�ش����وه( و )اله����وى وال�شب����اب(، مل يب����ذل حممد عبد 
الوه����اب جه����دا يف تلحينه����ا لأّن اللح����ن كان مت�شاوق����ًا 
مع املعنى، وكنت قد �شمع����ت من الر�شايف اأّن امللحنني 
ي�شع����ون اللح����ن قب����ل الن�����س اإّل اأّن  ه����وؤلء امللحن����ني 

ي�شعون اللحن على الن�س لكي يتوافقا.
هنا ياأتي �شوت  حمم����د عبد الوهاب لياأخذنا يف رحلة 

اىل عامل الغزل يف اغنيته :
جفنه علم الغزل ومن العلم ماقتل

فحرقنا نفو�شنا يف جحيم من القبل
ون�شدنا ومل نزل حلم احلب وال�شبابا
حلم الزهر والندى واللهو وال�شراب

هاتها من يد الر�شى جرعة تبعث اجلنون
كيف ي�شكو من الظماأ من له من هذه العيون

َه املقدم �ش����وؤاًل اآخر اىل �شيفه   بع����د �شم����اع الأغنية وجَّ
الرّباك :

* هل هناك ا�شوات عربية او اأغاٍن اثرت فيك؟
� اأن����ا تاثرت قبل حمم����د عبد الوهاب يف �شنواته الوىل 
ب�شال����ح عبد احلي وعب����د املطلب يف بع�����س و�شالته، 
واإين معج����ب بودي����ع ال�شايف لول اأّنه ب����داأ يتو�شع يف 
ت�شوفات����ه بحيث لتبدو الوح����دة الفنية يف مقطوعاته 
الغنائية الت����ي ين�شدها، اإّل اأّنه ام����ري الطرب ولخالف 

يف ذلك.
بعد ه����ذا ال����كالم يتناه����ى اىل اأ�شماعنا �ش����وت  الفنان 

وديع ال�شايف يف اغنيته :
اأغ����ار م����ن قبلة ال�شب����اح ان قبل����ك    ومن خي����ال الدجى 

بال�شحر كحلك
حتكم احل�شن يامولي وهو امللك   فاأنت بدر على افقي 

وقلبي فلك
 ومع انتهاء املقطع الغنائي ي�شاأل املقدم �شيفه :

*  مبن تاأثرت من ال�شوات الن�شائية العربية؟
-  طبع����ا تاأثرت بع����د ام كلثوم وبا�شمه����ان وليلى مراد 

وكذلك فتحية اأحمد يف ق�شائدها.
يعلو �شوت مو�شيقى بعدها يعود املقدم قائال:

* نعود اىل الأ�شوات الن�شائية يف العراق؟
- ان����ا ل اعتقد اأّن هناك من يج����اري �شليمة مراد وزكية 
ج����ورج ونرج�����س �شوق����ي يف ال�شن����وات الخ����رية من 
ادائها لالغنية العراقي����ة، وكذلك اغنية يانبعة الريحان 
م����ن مقام الالم����ي التي كان من املفرت�����س اأن تعطى اىل 
ام كلث����وم والتي ا�شار اليها ال�شاعر ابراهيم عبد القادر 
امل����ازين باعتباره����ا م����ن خ����رية الغ����اين الت����ي تعك�س 

التجارب بني احلب و الطبيعة.
واأذك����ر كانت يل �شلة بعبود الكرخي �شلة وثيقة بحكم 
اجل����وار والع�شرة  الذي كتبت له مقدمة لديوانه اجلزء 
الثال����ث، وه����و م����ن اكاب����ر �شع����راء اللغ����ة العامية حتى 
�شبه����ه بع�س النق����اد بدانتي اليطايل ال����ذي احيا اللغة 
اليطالي����ة، ومل اج����د بني �شعراء العربي����ة  من هو اكر 
اإملامًا منه بحياة املجتمع العراقي، ومن يطالع ق�شيدته 
الكوني����ة يج����د اأّنه����ا ت�شل����ح خ����ري درا�شة ع����ن احلرف 
والأعمال واملهن وال�شناعات والأخالق والعادات التي 
عا�شهااجليل العراقي ولعله يجمع من املفردات العامية 

ملا ي�شلح اىل اكر من قامو�س.

عن جملة )املوروث( االلكرتونية

صحف��ي رائ��د يتح��دث ع��ن عال��م 
الموسيقى في الجيل الماضي
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: ذاك����رة ع��راق��ي��ة اع����داد 

يج���ري احلديث موؤخرا ع���ن اعادة م�ش���روع احياء �شارع 
الر�شيد، قل���ب بغداد الناب�س، وذك���ر ان منطقة ال�شورجة 
املطلة على ال�شارع اخت���ريت �شمن املناطق التي ت�شتحق 

التجديد والحياء.. 

عزيز الحجية يتحدث عن ال�شورجة
 بع���د النتهاء م���ن �شاحة الر�شايف تاأت���ي دربونة الد�شتي 
الت���ي ي�شك���ن فيه���ا ال كنو البقال���ون منهم وغ���ري البقالني 
ودربون���ة الد�شت هي الدربون���ة الوحيدة يف هذه املنطقة 
الت���ي ينظم فيها موكب عزاء عا�ش���وراء )ال�شبايا( برئا�شة 
عب���ود كن���و وادارة عل���وان م���درع ال�شاع���ر ال�شعبي وكان 
مركز جتوالها نف�س الدربونة مع الذهاب اإىل مدخل �شوق 
ال�شفافري ثم ترجع اإىل حملة المام طه ثم يف الزقة التي 
ت�شم���ى الآن )عقد اجلام( ثم تعود اإىل الد�شتي وتتفرق ثم 
ياأت���ي حم���ام )بنجة علي( وي���كاد يخت�س باأه���ايل وعمال 
�شوق ال�شفافري وال�شورجة و�شوق البزازين ثم خان فتح 
الله عبود ثم مدخل �شوق ال�شورجة ثم جامع مرجان الذي 
كان ج���داره مت�ش���ال بال�ش���ارع مبا�شرة وقام���ت احلكومة 
بهدم���ه بحجة ان���ه مائل لالنه���دام وكان مائ���ال فعال وقيل 
اأن البلدي���ة �شرب���ت املاء اإىل الأ�شا�شي���ات فجعلته متيل ثم 

هدم وارجع اجلدار اجلديد عدة امتار اإىل الوراء فاأ�شبح 
ال�ش���ارع اأك���ر عر�ش���ا وجعلت ل���ه ر�شيفا وا�شع���ا اجتاه 
البنك املرك���زي العراقي ولق���د كانت املناو�ش���ات م�شتمرة 
ب���ني احلكومة واأمانة العا�شمة ح���ول جامع مرجان الذي 
يدخ���ل كالقو����س يف ال�شارع وحاولت تهدمي���ه عدة مرات 
لول وق���وف مديرية الآثار العام���ة والعلماء واملثقفني يف 
بغ���داد �شد الفكرة وم���ن الطريف اأن اأحد اأمن���اء العا�شمة 
عق���د موؤمترا �شحفيا يف قاعة الأمانة وقال )اإين ا�شتغرب 
ه���ذا الهتم���ام ال�شدي���د بجامع عتي���ق خرب واأن���ا م�شتعد 
اأن ابن���ي مكان���ه بعد تهدمي���ه جامعا اأكرب وافخ���ر فلم هذا 
الإحل���اح والتم�ش���ك ب���ه؟( وهك���ذا فقد طلع���ت اجلرائد يف 
الي���وم الث���اين ت�شيد بذكاء ه���ذا الأمني وثقافت���ه ومت�شكه 
باملحافظ���ة ع���ل ال���رتاث اأكر م���ن مت�شك )امل�س ب���ل( التي 
رف�ش���ت ته���دمي جامع مرج���ان لأنه اث���ر ثق���ايف تاريخي، 
وم���ع هذا فقد اأنعمت علي���ه احلكومة بان نقلته اإىل وظيفة 
مهمة كب���رية اأخرى يف الدولة. وبع���د جامع مرجان تاأتي 
بنايات ودكاكني حت���ى راأ�س القرية حيث املكتب التجاري 
الكبري ل�شركة عبد علي الهندي امل�شتورد و�شاحب معامل 
الثلج وال�شودا والناملي���ت وال�شيفون وت�شتمر الدكاكني 
واخلرائب اإىل طريق العبخانة وكان على نا�شيته اخلياط 
الهن���دي )ج���ي ا�س فارم���ا( اخلياط اخلا����س للملك في�شل 
الأول ويع���د طري���ق العبخان���ة وه���و ال�ش���ارع العر�شاين 

الوحي���د الوا�شع ث���م ال�شينما الوطني ثم �ش���ارع امليكانيك 
وامل�شخ���ات الزراعي���ة ومواق���ف ال�شي���ارات الذاهبة اإىل 
ال�شوي���رة وبعده���ا �شركة عد����س لبيع �شي���ارات فورد ثم 
قهوة ابن مال حمادي ثم �شارع باب ال�شيخ ثم عدة ب�شاتني 
�ش���ارت الآن حمل���ة ال�شن���ك ون�ش���ل اإىل حديق���ة الألع���اب 
الريا�شية التي اأن�شاأها امل�شارع اخلطاط املرحوم �شربي 
بالتعاون مع امل�شارع يعقوب وكان ال�شرتاك ال�شهري يف 
ه���ذه ال�شاحة ربية واحدة، كنا ان���ا و�شديقي وابن �شفي 
املرح���وم ناظ���م الطبقجلي م���ن امل�شرتكني فيها ث���م �شركة 
دخان )لوك�س ملوكي( التي كان ميلكها جماعة من الأرمن 
ث���م الزقاق املوؤدي اإىل �شركة كتان���ة و�شركة يو�شف �شعد، 
ث���م مدر�شة ال�شنايع فالكني�شة الإنكليزية وهي اآخر بغداد 
م���ن اجلانب الأي�شر من �ش���ارع الر�شيد اأما اجلانب الأمين 
ونح���ن قادمون من باب املعظم فبعد �شارع الدنكجية تاأتي 
روي���ال �شينم���ا ث���م النج���ارون يف ب���اب الغ���ا ودكاكينهم 
الوا�شع���ة جدا طول وعر�شا ويخت�ش���ون بعمل الكواريك 
لالطف���ال والتوابي���ت وكرا�ش���ي حب���وب امل���اء وخزان���ات 
الثي���اب من خ�شب ال�شنادي���ق العتيادي وت�شمى )املرفع( 
ث���م ال�شناديق اخل�شبية ال�شغ���رية والكرا�شي الواطئة ثم 
�شرك���ة عزرا مري حكاك واأ�شهر م���ا ت�شتورد هو الدراجات 
والكرافانات ثم كراج نقليات احلجي اأحمد ال�شيخلي لنقل 
الب�شائ���ع اإىل الك���وت والعم���ارة وقد اقتطع م���ن ال�شاحة 

الكربى التي ي�شغلها باقر الكبابجي ثم �شوق ال�شفافري ثم 
دكان احلالق كاظم ومعاونه عبود وهو اأ�شهر احلالقني يف 
هذه املنطقة ولي�س فيها من يزاحم احلجي كاظم بك�شيدته 
وحليت���ه املقرن�شة وحيا�شته احلريرية وهو حالق جميع 
املوجودي���ن يف �شوق ال�شفاف���ري والبزازين وما جاورهم 
وهو يفتح يف ال�شباح الباكر ول يغلق ال بعد الظالم لن 
ال�شفارين يبق���ون ي�شتغلون حتى امل�شاء ويبقى ينتظرها 
اإىل اأن يغلق���وا دكاكينهم وبع���ده ياأتي مكتب نقليات حييم 
نثاني���ل اليه���ودي ال�شه���ري وال���ذي ل���ه ف���روع يف �شوري���ا 
ولبن���ان واأوروب���ا ويكاد مياث���ل �شركة توما����س كوك يف 
نقلي���ات الب�شائع وبعد اأن ت���رك العراق ا�شتقر يف بريوت 
على املين���اء يف اآخر �شارع اللنبي وا�شرتك معه يف العمل 
بالي���ام الخرية بع�س العرب والعراقيني )حتت العباءة( 
وامل�شه���ور عن مكتبه يف بغداد انه وقف ذري ولكنه انقلب 
اإىل مل���ك �شرف عل���ى طري���ق )كل من يدعي ح���ق التملك( 
وبعده���ا تاأتي ال�شاحة الكبرية الوا�شعة التي تقابل جامع 
مرج���ان وفيها يتجمع الباعة ليبيعوا لليهود العائدين اإىل 
بيوته���م م�ش���اء كل م���ا يخطر على الب���ال واأوله���ا )ال�ش�شة 
واخلري���ط( اما ال�ش�شة فهي جمموع���ة نقل وحام�س حلو 
وباقال ياب�ش���ة وحم�س وحب �شجر اما اخلريط فهو قطع 
�شغ���رية من الطني الأ�شفر الأخ�ش���ر ويقال انه من ق�شب 
الربدي ولي�س له طعم ول رائحة ولكن اليهود يتزاحمون 

على �شرائه ولبد من �شبب لذلك ويف هذه ال�شاحة ن�شبت 
اأول ماكن���ة �شيفون واجلنجر وال�شودا وذالنامليت وكان 
قب���ل ذلك يباع جاهزا بالقن���اين املغلقة بالكرات الزجاجية 
والت���ي يجب اأن تكب�س باليد لفت���ح البطل وكثريا ما كانت 
القنين���ة تنفجر في�ش���اب الإن�شان باجل���روح البالغة ومن 
نهاية ه���ذه ال�شاحة يب���داأ �شارع البنك بخ���ان )الورطمة( 
اأي خ���ان مرج���ان عل���ى جه���ة اليمني وخ���ان عل���ي �شائب 
اخل�ش���ريي عل���ى جه���ة الي�ش���ار ثم �ش���ارت بعدئ���ذ مكتب 
�شريفة ادوار عب���ودي و )بنكودي روما( يف الثالثينيات 
وهو الآن البن���ك املركزي وبنك الرافدين ث���م دربونة فيها 
خان���ات جتارية ت�شم���ى دربونة )النمل���ة( وتت�شل ب�شارع 
امل�شتن�ش���ر )�شارع املهر( ثم حم���ل بيت م�شيح لبيع العرق 
وبع���ده دربونة جامع اخلا�شكي وبع���د الدربونة مبا�شرة 
ف���اح اأول حم���ل يف الع���راق لك���ي املالب����س بالبخ���ار وقد 
جلبه الرمن���ي )توما�س ميمريان( و�شماه مكوى توما�س 
ميمري���ان وكان عجب���ا عند اأه���ل بغداد واأج���رة الكي ربية 

واحدة وهو مبلغ حمرتم جدا يف تلك اليام.

هدم جامع مرجان
ويب���دو ان الوع���ي بحماية ال�شارع واحلف���اظ على تراثه، 
ق���د بداأ منذ ثالثينيات القرن املا�ش���ي، فمما ذكره املرحوم 
حمم���ود �شبح���ي الدف���رتي يف بع����س م���ا ام���اله، انه يف 
عه���د امانته للعا�شمة يف الثالثيني���ات اراد تو�شيع �شارع 
الر�شي���د يف بع�س مناطقه، ال انه واجه معار�شة �شديدة، 
ف���رد عل���ى منتقديه انه���م �شيندم���ون عل���ى معار�شتهم يف 
امل�شتقب���ل!، ويف ع���ام 1946 ب���داأت امان���ة العا�شم���ة يف 
تطوي���ر �شارع الر�شيد، ال انها اختارت و�شيلة هدم بع�س 
املوؤ�ش�ش���ات الرتاثي���ة، ومنها جامع مرج���ان فقد كانحائط 
اجلامع على ال�شارع كبريا وجميال، ال ان معاول الهدم مل 
تبق���ي عليه، مما اثار حملة نق���د كبرية جلراأة المانة بهدم 
ه���ذا الثر الذي يرق���ى اىل العهد املغ���ويل، ولعبت جريدة 
)�ش���وت الهايل( دورا كبريا يف ذلك. وكان املقال ال�شهري 
ل�شاحبه���ا ال�شتاذ كام���ل اجلادرجي، حتت عن���وان )هدم 
جام���ع مرجان باآث���اره الفري���دة جناية على الف���ن( حديث 
ال���راأي العام، فبع���د حديثه عن تارخ بغ���داد الغني احلافل 

وفقره بالوقت نف�شه باآثاره القدمية، قال :
...  فوج���يء النا����س به���دم اجلام���ع والظاه���ر ان ام���ني 
العا�شم���ة ال���ذي اعت���رب ه���ذه الق�شي���ة ق�شي���ة �شخ�شية، 
ع���د نف�ش���ه خم���ذول، فج���دد ن�شاط���ه، وا�شتعم���ل نف���وذه 
ال�شخ�ش���ي ل���دى الوزارة احلا�ش���رة الت���ي مل تعترب قرار 
ال���وزارة ال�شابقة به���ذا ال�شاأن قرارا نهائي���ا، فاأ�شت�شدرت 
قرارا م�شتعج���ال بهدم ال�شارع. وكم كانت ده�شتي عظيمة 
عندما راأيت العمال يهدمون البناء من دون ان تكون هناك 
عناية باملحافظة على تلك الثار النفي�شة، فكانت الكتابات 
والزخ���ارف تتحط���م وتنهار حت���ت النقا�س م���ن غري ان 
يك���ون هناك مراقبة م���ا من جانب مديري���ة الثار، فذهبت 
اىل تلك الدائرة م�شتف�شرا عن هذا العمل ال�شائن، فقيل يل 
انه مل يكن للدائرة �شابق علم بهذا القرار الخري،وانها يف 

تلك احلالة مل تتمكن من انقاذ تلك الثار ال بن�شبة �شئيلة، 
وهكذا تال�شى هذا الثر النفي�س نتيجة قرار طائ�س.

�شادق االزدي يتذكر
العمل���ة الهندي���ة، فه���ي تتال���ف م���ن الروبي���ة، وكان���ت من 
معدن الف�ش���ة، ثم ن�شف الروبية، فربعها، وهو”القران"، 
وه���و ارب���ع اآنات، والآن���ة امل�شنوعة من الني���كل وحافتها 
مقرن�ش���ة، وهي ارب���ع بي�ش���ات، وكنا يف الع���راق يعرفها 
با�شم”بيزه”وه���ي م���ن النحا����س، وكان���ت البي�ش���ة قابلة 
للتحوي���ل اىل اثنت���ي ع�شرة”بايا”بالب���اء العجمية. ومل 
تكن هذه العمل���ة متداولة يف العراق، اإل انها ت�شربت اىل 
الأي���دي عن طريق اجلنود الهنود الذين عملوا يف العراق 
�شم���ن قوات الحت���الل الربيط���اين، وكن���ا ن�شميها”ن�س 
بيزه”وق���د �شاأل���ت يف الربعيني���ات اح���د مع���اريف م���ن 

الدبلوما�شيني العراقيني الذين عملوا يف الهند. 
- ما الذي يفعله الهندي بعملة غاية يف تفاهتها كالباي؟ 

الربيط���اين  ال�شتعم���ار  ظ���ل  حت���ت  فقال:”الهن���ود 
تعي����س كرته���م يف فق���ر مدق���ع، وق���د يعجز الهن���دي عن 
�ش���راء علب���ة كربي���ت، في�ش���رتي ث���الث او ارب���ع عي���دان 

ب�”الباي”الواحد!. 
اما”القر�س”فه���و ا�ش���م عمل���ة عثماني���ة، ويطل���ق حت���ى 
الي���وم على بع����س العم���الت امل�شتعمل���ة يف بع���د البلدان 
العربية، ف�”القر�س ال�ش���اغ”يف م�شر العربية هو العملة 
املعدني���ة الت���ي قيمتها”ع�ش���رة ماللي���م". وكان ه���و �شعر 

املجالت امل�شرية التي كن���ا ن�شرتيها يف الع�شرينات حتى 
بداي���ة الأربعينيات، ومنه���ا جمالت”امل�ش���ور، كل �شيء، 
الفاكه���ة، العرو�ش���ة، الدنيا امل�ش���ورة، الكواكب، اللطائف 

امل�شورة!. 
حمف����وظ  الدكت����ور  وذكري����ات  مذك����رات  يف  ورد  ومم����ا 
قوله:”كان العط����ارون يحفظون العقاقري واملواد الطبية 
والدوي����ة واحلاج����ات العطارية يف اكيا�س م����ن القما�س 
واخل����ام م�شدودة بخيوط تعلق عل����ى م�شامري مثبتة على 

جدران الدكان، فاذا اراد العطار �شيئا جر الكي�س!". 
م����ع انني من مواليد بغداد �شن����ة 1918، وكثريا ما ذهبت 
اىل �ش����وق ال�شورج����ة وانا يف �شن الطفول����ة، فل�شت اذكر 
الكيا�����س املعلق����ة على ج����دران دكاك����ني العطارين، وامنا 
اذكر”القواطي”امل�شبوغ����ة م����ن ال�شفيح، ث����م الدراج – 
املج����رات -، واعرف جي����دا ان العطارين كان����وا ي�شعون 
املادة التي ي�شرتيها منهم اي زبون يف كي�س من القما�س، 
وذل����ك قب����ل ان نع����رف الكيا�����س الورقي����ة، ث����م الكيا�����س 
امل�شنوع����ة من”النايل����ون"، ولك����ن م����ن اي����ن كان يح�شل 

العطار على تلك الكيا�س؟!. 
ول����و عدنا اىل بداية ه����ذا القرن – قرئنا احلايل- جند ان 
حملة بغدادية كانت بيوتها من الطني تعرف با�شم”حملة 
اخل����رك"، اي اخل����رق، وكانت اخر حمل����ة باجتاه”مقربة 
ال�شي����خ عم����ر ال�شه����رودي"، وق����د اطل����ق ذلك ال�ش����م على 
تلك املحل����ة، لن ن�شاءه����ا وفتياتها كن يجمع����ن املالب�س، 
والج����زاء املرتوكة منها م����ع نفايات البي����وت البغدادية، 
ويقمن يغ�شلها يف مياه”النزيزة”غري بعيد عن بيوتهن، 
ومن ث����م تقطيعه����ا، وخياطته����ا، وحتويله����ا اىل اكيا�س، 
يقمن ببيعه����ا اىل العطارين، وهم بدوره����م ي�شتعملونها 

كاأكيا�س الورق والنايلون اليوم، ويف الثالثينات، منعت 
مديرية ال�شحة العامة ا�شتعمال تلك الأكيا�س القذرة.

ال�شورجة.. الموقع والت�شمية
 يذك����ر ال�شت����اذ مع����ن حم����دان عل����ي : تب����داأ دار اخلالف����ة 
العبا�شي����ة- وهي ق�ش����ور اخللفاء- من جنوب����ي املدر�شة 
او  النه����ر  �ش����ارع  بداي����ة  م����ن  وتقريب����ا  امل�شتن�شري����ة، 
امل�شتن�ش����ر الي����وم، جناحه����ا الغرب����ي يح����ده نه����ر دجله، 
ام����ا ال�شرق����ي فيمت����د جداره����ا اىل رحبة جام����ع اخللفاء، 
واملرج����ح ان تكون رحبة هذا اجلانب الذي �شيده احلاكم 
العبا�شي املكتفي بالله �شنة 256ه�، هي الأر�س التي �شيد 
دير الب����اء الالتني وتوابعه �شن����ة 1750م مقابل اجلامع 
اليوم، ثم يهبط جدار اخلالفة قبالة رحبة جامع اخلالين 
الي����وم ثم يتجه غربا اىل نهر دجلة، لن اجلدار على �شكل 

ن�شف دائرة.
ل����دار اخلالف����ة ثمانية ابواب اهمه����ا باب العام����ة، الواقع 
امام رحبة جامع اخللفاء التي كانت اهم مركز جتاري يف 
الع�ش����ور العبا�شي����ة املتاأخرة، وفيه����ا امل�شاجد والدكاكني 
وال�ش����واق واأهم ا�شواقها �ش����وق الطيوريني وهو اليوم 
�شوق الغزل الذي مل تتغري ب�شاعته منذ ذلك احلني، وهي 
بي����ع الطي����ور، و�ش����وق البزوري����ني اي احلب����وب اجلافة، 
و�شوق ال�شفر، اي �شوق الدوات املنزلية وغريها، وهي 
ال�ش����وق املعروفة الي����وم باأ�شم ال�شورج����ة، التي حافظت 

على نف�س املهنة التي ورثتها من املا�شي.
بعد الغزو املغويل وما تبعه من عهود مل تبق دار اخلالفة 
العبا�شي����ة كعهده����ا بل زالت �شيئ����ا ف�شيئًا، فن�ش����اأت ابنية 
اأخرى يف موقعه����ا، ولعل اهمها الذراع الغربي من �شوق 
ال�شورجة، الذي اأن�شئ يف العهد العثماين وهو املح�شور 
ما بني �شارع اخللفاء و�شارع الر�شيد، اذ ينتهي هذا الق�شم 
م����ن ال�شورجة عند بوابة جامع مرج����ان، الذي يقابله من 
اجلانب الآخر ما عرف باأ�شم �شوق اجلوخجية، واجلوخ 
ن����وع ثمني من القما�س، وهو اليوم مع����روف باأ�شم �شوق 

القما�س.
مل يبق الزمن ايا من ا�شماء ال�شورجة القدمية، وهي �شوق 
البزوري����ني، ثم �ش����وق الريحانيني ثم �ش����وق العطاريني، 
وقد اختلف الباحث����ون يف اأ�شل كلمة ال�شورجة وتعددت 
اآراوؤه����م، فمنه����م من يرده����ا اىل كلمة ال�ش����ريج وهو دهن 
ال�شم�ش����م اذا كان����ت معا�ش����ره هن����اك وكان ي�شتخ����دم يف 
الطع����ام وال�شاءة �شابقًا، ومنه����م من يرى ان بئرا ماحلا 
كانت هناك لذلك عرفت با�شم �شوركاه، اي حمل ال�شورى 
فحرف����ت اىل ال�شورج����ة، واخ����ريا ولي�����س اآخ����را ان ه����ذا 
ال�شوق �شه����د بيع ال�شورى اي �شب����اغ الأر�س التي كانت 
ت�شتخ����دم يف ت�شمي����د امل����زارع، واحلقت”جة”وهي اداة 

ت�شغري عثمانية بالكلمة.
وهك����ذا بقي����ت ه����ذه ال�ش����وق عام����رة لغاي����ة ه����ذا الي����وم 
ت�ش����ارع الزمن، وه����ي متثل اهم مركز جت����اري للعراق ل 
لبغ����داد وحدها، وهي ف�شال عن ذلك منطق����ة غنية بالآثار 

وال�شواخ�س الرتاثية التي توؤكد ا�شالتها.

ذكريات تاريخية طريفة 
عن الشورجة 
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ع�����راق�����ي�����ة

ع��د���ش��ة

احد ا�شواق النا�شريه عام 1918

با�شات نقل 
الم�شافرين 
على خط 
بغداد - 
بيروت �شنة 
1938

بغداد �شارع الر�شيد عام 1964

تمثال ال�شعدون 
يظهر في ال�شورة 

التي تعود لعام 
19٥٠

حر�س من 
ال�شرطة 
العراقية

�شرطي في اأحد �شوارع الب�شرة عام 19٥6

�شورة نادرة لملك في�شل االأول 
و�شيخ االحواز االأمير خزعل

 مرقد االمام العبا�س عليه ال�شالم 1967
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س���ن���دس ح��س��ي��ن ع��ل��ي

اأم���ا اإذاع���ة القد����س العربي���ة، والت���ي اأ�ش�شته���ا الق���وات 
الربيطاني���ة اأيام الإنت���داب الربيطاين عل���ى فل�شطني عام 
1935 وعني لها مدير بريطاين ي�شاعده اآخرون لالإ�شراف 
عل���ى الربنامج العرب���ي، وكانت تع���د من اأرق���ى الإذاعات 
اآنذاك وتوىل اإدارتها ثالثة من كبار املثقفني الفل�شطينيني 
وبقي���ت تب���ث ملدة )12( ع���ام قب���ل انتقاله���ا اإىل رام الله.، 
كان���ت ناطق���ة باللغة العربي���ة اأي�شًا، وظه���رت الإذاعة يف 
تون����س عام 1935، لكنه���ا كانت ناطقة باللغ���ة الفرن�شية، 
والإذاع���ة الرابعة يف الوط���ن العربي ه���ي )اإذاعة بغداد( 
الت���ي تاأ�ش�شت ع���ام 1936 والتي ارتبطت من���ذ تاأ�شي�شها 
باحلكوم���ة العراقية، ومن ب���ريوت بداأت)اإذاع���ة ال�شرق( 
Radio Orient بث براجمها عام 1938، ويف ليبيا 
ظه���رت الإذاعة عام 1939، والتي اإن�شائها اليطاليون يف 

مدينة طرابل�س وكانت تذيع باللغة اليطالية.
انت�ش���رت الإذاعات يف اأربعيني���ات القرن الع�شرين يف كل 
م���ن ال�ش���ودان والبحري���ن، وال�شطر اجلنوبي م���ن اليمن 
ع���ام1940، واأن�ش���اأت اأول حمطة اإذاعي���ة يف �شوريا عام 
1941 بعد ان�شح���اب القوات الفرن�شي���ة املوالية حلكومة 
الق���وات  ومعه���ا  الربيطاني���ة  الق���وات  ودخ���ول  في�ش���ي 
الفرن�شي���ة املوالي���ة حلكومة فرن�ش���ا احل���رة، وال�شومال 
ع���ام 1943، وال�شط���ر ال�شم���ايل م���ن اليم���ن ع���ام 1946، 
وبداأت الأردن البث الإذاعي عام 1948، واململكة العربية 

ال�شعودية عام1949.
يف ح���ني ظه���رت اإذاع���ات خ���الل اخلم�شينيات م���ن القرن 
الع�شري���ن يف كل: م���ن الكوي���ت ع���ام 1951، وجمهورية 
اليم���ن الدميقراطية ع���ام 1954، وموريتانيا عام 1956، 
و ب���دا البث الإذاع���ي يف قطرع���ام 1968، واأبو ظبي عام 

1969، و�شلطنة عمان عام 1970.
اإن جمي���ع تلك املحطات الإذاعي���ة، يف الوطن العربي، هي 
موؤ�ش�ش���ات عام���ة كانت خا�شع���ة لرقابة الدول���ة مبا�شرة، 
وتابع���ة له���ا م���ن حي���ث الإدارة والتموي���ل. واأحكمت تلك 

ال���دول �شيطرتها على تل���ك املوؤ�ش�شات بعد احلرب العاملية 
الثاني���ة فه���ي اإم���ا مملوك���ة للدول���ة اأو تابعة له���ا اأو حتت 
رقابته���ا مبا�ش���رة. علم���ًا اأن جميع الأنظم���ة العربية كانت 
حتت ال�شيط���رة ال�شتعمارية الغربية ب�شورة مبا�شرة اأو 

غري مبا�شرة حتى انتهاء احلرب العاملية الثانية. 
بدايات اذاعة بغداد

تعد اإذاعة بغداد الإذاعة الرابعة يف الوطن العربي ويعود 
الهتم���ام به���ا، اإىل �شن���وات ع���دة �شبق���ت قي���ام احلكومة 
العراقي���ة بالبث الر�شمي لأول مرة عام 1936. ول يعرف 
بال�شبط متى دخل اأول جهاز للراديو اإىل العراق، وميكن 

ال�شتنتاج ب���اأن الربيطاني���ني الذين تول���وا اإدارة املرافق 
الأ�شا�شي���ة يف احلكوم���ة العراقي���ة، وم���ن خ���الل وج���ود 
مع�شك���رات جيو�شهم يف الع���راق هم الذي���ن اأدخلوا لأول 

مرة جهاز الراديو اإىل العراق.
تعود البداي���ات الوىل لإذاعة بغداد، تبداأ بو�شول الأمري 
عل���ي ب���ن احل�ش���ني اإىل بغ���داد، قادم���ًا على ظه���ر ال�شفينة 
الت���ي اأقلت���ه من احلج���از، عقب هزميت���ه اإمام اب���ن �شعود 
ع���ام 1925 م�شت�شحبا معه جه���از مذياع اأملاين قدمي نوع 
)منريڤا(، وكان ذلك اجلهاز بالن�شبة له كنزًا نفي�شًا ب�شبب 
ندرة اأجهزة املذياع يف تلك املدة، وكان اأ�شبه مايكون مبهد 

طفل م�شنوع من مادة معدنية �شلبة، غري اأنَّ كثريا ماكان 
ي�شيب���ه العطل، في�شتعني المري علي بن احل�شني بامللحق 
الع�شك���ري يف ال�شف���ارة الربيطاني���ة يف بغداد)جريال���د 
دي غ���وري( لري�شل ل���ه اأحد نواب �شب���اط القوى اجلوية 
الربيطاني���ة لإ�شالح���ه يف ب�شعة اأي���ام، وا�شتبدال بع�س 

اأدواته. 
ق���ام �شاح���ب ال�شينم���ا الوطني ع���ام 1927، بجل���ب الآت 
الرادي���و اإذ اأعلن عن اإمتام ن�شب الآلة الال�شلكية العظيمة 
الت���ي ا�شتح�شره���ا حديثا، لأخ���ذ الأ�ش���وات من حمطات 
الع���امل الال�شلكي���ة، لت�شلي���ة اجلمه���ور وق���ت م�شاهدته���م 
ال�ش���ور املتحرك���ة، اإذ ميكنه���م وهم جال�ش���ني يف ال�شينما 
�شم���اع الأنغ���ام املو�شيقي���ة، واخلطب البليغة م���ن اأق�شى 
حمطات العامل كاأنقرة ومو�شكو وروما، وبرلني وباري�س 
ولن���دن، وم���ن دون اأج���ور اإ�شافي���ة، ع���دا اج���رة ال�شينما 

املعتادة، وقد خ�ش�شت اأماكن لل�شيدات يف تلك ال�شينما.
ولن�شاأت الإذاعة العراقية ق�شة طريفة، لعل اأكر العاملني 
يف حق���ل الإذاع���ة اأو املهتمني به���ا مل يطلع���وا عليها. ففي 
اأوائل عام 1928 بداأ ال�شيد عبد العزيز البغدادي، �شاحب 
�شرك���ة الدخ���ان العراقي���ة، ال���ذي اأراد الرتوي���ج لب�شاعته 
والدعاي���ة ملنتجات �شركت���ه باإجراء امل�شابق���ات عن طريق 
جم���ع اأغلفة عل���ب ال�شكائر الت���ي كانت ال�شرك���ة املذكورة 
تنتجها، وكان���ت اجلائزة الأوىل عبارة ع���ن: جهاز راديو 
للفائ���ز الأول. وهك���ذا دخل���ت اأجهزةال�شتقب���ال الإذاعية 
لأول م���رة اإىل الع���راق، ثم كرت تل���ك الأجهزة بعدة طرق 

منها ال�شترياد ال�شخ�شي لبع�س املي�شورين.
اأق���دم التاجر حافظ القا�شي بت�شجي���ع من �شقيق له هاجر 
اإىل الولي���ات املتحدة الأمريكي���ة يدعى م�شطفى القا�شي 
 )R.C.A( الأمريكي���ة  ال�شرك���ة  م���ع  عل���ى عق���د �شفق���ة 
لإ�شت���رياد اأجهزة راديو ذات مارك���ة واحدة، ومن حجوم 
خمتلف���ة، تبداأ من حج���م)5( م�شابي���ح، وكان التعبري عن 
احلج���وم بع���دد امل�شابيح ولي�س كم���ا ه���و األن، اإذ يحدد 

احلج���م األن”ترانز�شت���ور"(، اذ احت���ل اجله���از اجلدي���د 
مكان���ة مرموقة لدى املواطن���ني، واأزاح اإىل حد كبري جهاز 

الأ�شطوانات )الفونوغراف(.
متك���ن قل���ة م���ن املواطن���ني الذي���ن زاروا بلدان���ا واأقطارًا 
جم���اورة اأخ���رى، اأن ي�ش���رتوا م���ن اخل���ارج من���اذج م���ن 
تل���ك الأجه���زة، فاأ�شبح���وا يلتقطون بوا�شطته���ا عددا من 
الإذاع���ات الأجنبي���ة، وقل���ة م���ن الإذاعات العربي���ة، منها: 
اإذاعة القاهرة، واإذاعة القد����س العربية، فانت�شر خرب تلك 

الأجهزة لدى املواطنني العراقيني ب�شرعة.
كم���ا انت�شرت تلك الأجهزة عن طري���ق �شركات ال�شترياد، 
ويب���دو اإن �شرك���ة )فيلب�س( الربيطاني���ة ان�شات مركزا لها 
يف بغ���داد اآن���ذاك اذ ا�شارت اإح���دى ال�شحف ع���ام 1930 
اإىل ذلك وقالت:))ب���اأن ال�شركة جلبت اأدوات والآت كثرية 
للرادي���و، واإنه باإمكان امل�شتمع���ني �شماع اإذاعات مو�شكو، 
باري�س، لن���دن، روما، ا�شطنبول، بوخار�ش���ت، واأن لندن 
�شتو�ش���ع مركزه���ا يف بغ���داد وتق���وم بتخفي����س اأج���ور 
اإعالن���ات اأجهزة الرادي���و اإىل )10( روبي���ات((.اإنَّ عملية 
تروي���ج اأجهزة الراديو ب�شكل وا�شع متت حني ن�شر اإعالن 
ي�ش���ري اإىل اإن كثريا ممن اقتنوا الرادي���و )ماركة فيلب�س( 
)ظه���ر عدد كبري من امل���اركات منها على �شبي���ل املثال: اأبو 
غزال���ة، و�ش���ريا، وم���ولرد، ومن���ريڤا، واأب���و الزنريكني، 
وار.�ش���ي. اي(، ))يتنعم���ون الآن ب�شم���اع اأ�شجى الأنغام 
واأحلى املو�شيقى التي تع���زف يف لندن، وبرلني، وروما، 
وا�شتنب���ول، وغريها من اأ�شهر مراكز املو�شيقى يف اأنحاء 

اأوربا((.
وي�شي���ف الإع���الن اأن���ه بع���د اأَْن ورد الرادي���و اإىل العراق 
اأ�شب���ح )باإمكانك اأن ُتن�ش���ط م�شامعك واأنت ب���ني اأقربائك 
واأ�شدقائ���ك مب���ا يزي���ل عن���ك هم���وم احلي���اة: مو�شيق���ى، 
رق�س، قط���ع كال�شيكية لأ�شهر اجلوق���ات، واأعظم املغنني 
وباإمكانك اأن ت�شتعم���ل مكربة ال�شوت )امللحقة بالراديو( 
يف غرامافون���ك يف اأي وق���ت �شئ���ت، فتح�شل عل���ى اأنغام 

مكربة لت�شاهيها اأنغام اجلوقات الكربى.
ميك���ن ال�شتنت���اج ب���اأن الإذاع���ة كان���ت ت�شم���ع لأغرا����س 
ترفيهي���ة، اإذ كان���ت املحط���ات الأجنبي���ة تكر����س الكث���ري 
م���ن وقته���ا للمو�شيق���ى والغن���اء، واأخ���ذ النا����س يق�شون 
الأم�شي���ات بالإ�شتم���اع اإىل اإذاعة )القاه���رة( التي اأمتعْت 
امل�شتمع���ني بتالوة الق���ران الكرمي ب�ش���وت ال�شيخ حممد 
رفع���ت، فق���د كان العراقيون متلهفون ل�شم���اع تلك الإذاعة 
عل���ى الرغم م���ن �شعوب���ة التقاطه���ا، اإذ كان���ت لت�شمع اإل 
لي���اًل، يف ذلك الوقت، وبداأت اجلماهري يف العراق تطالب 

باإن�ش���اء حمطة لالإذاعة، لالإط���الع على ما يجري يف القطر 
والعامل.

تت�ش���ح قيم���ة الراديو اأك���ر حني كان���ت �ش���ركات الدخان 
تتناف����س فيم���ا بينه���ا جل���ذب اأك���رب عدد م���ن الزبائ���ن اإىل 
منتوجاتهم من )ال�شكائر( للح�شول على اجلوائز الثمينة 

وهو الراديو. 
 فاأقدم���ت اأح���دى �شركات الدخان بتق���دم 12 جهازا قيمتها 
)5000( روبي���ة، اإىل املدخن���ني. مم���ا ي���دل عل���ى اأن �شعر 
الرادي���و كان مرتفع���ًا. اذ بلغ )31،250( دين���ارًا ومائتني 
وخم�ش���ني فل�ش���ًا، يف الوق���ت ال���ذي كان فيه رات���ب املعلم 

ال�شهري )7،500( دينارا. 
بداأت بع�س املقاهي الكب���رية يف بغداد توؤدي دورًا ثقافيًا 
تنويريًا رائدًا، اذ قامت بن�شب حمطات اإذاعية �شلكية عن 
طري���ق و�شع راديو كبري يف املقهى ث���م اإي�شاله ب�شلك اإىل 
)�شماع���ة التلفون(، املو�شوعة يف غرفة اأو ركن يف املقهى 
وبذلك تتوزع الأغاين واملو�شيقى وتراتيل القران الكرمي 

اإىل مناطق عدة.

كان���ت مقهى)احلاج عزيز( يف منطق���ة البارودية بالف�شل 
اأول مقهى يف بغداد يقوم باإن�شاء حمطة اإذاعة �شلكية عام 
1932، ثم توالت التج���ارب املماثلة يف مناطق اأُخرى من 
بغداد،ثم تبعه مقهى احلاج عبيد، حني اأ�ش�س �شتوديو يف 
بيته واأو�شله ب�شلك اإىل الراديو املوجود يف مقهاه الكائن 
عل���ى نهر دجلة يف موقع عمارة )الدفرت دار احلالية( وبدا 
بب���ث املو�شيق���ى منها عن طريق تاأجري الف���رق املو�شيقية، 
وكان مقه���ى التبان���ة، ق���رب جام���ع الف�شل ح���اول تطوير 
الب���ث الإذاعي ال�شلكي باإن�شاء غرفة بث اإذاعة يجل�س فيها 
اجل���وق املو�شيقي مع املغني الذي كان يقرا املقامات عادة 
ويف اأوق���ات لحق���ة كان ي�شت�شي���ف جمموع���ة من مقرئي 
الق���راآن الك���رمي ليقوم���وا بت���الوة الق���راآن الك���رمي، بينما 
كان كل م���ن ال�شيدين عبد ال�ش���الم العزاوي وزكي خطاب 
املحامي يقراأن القراآن الكرمي من تلك الإذاعة ال�شلكية عام 
1933 كم���ا كان ثمة جهاز راديو كبري يف مقهى عارف اأغا 

يف امليدان.
�شه���د ع���ام1932، اهتمام���ًا خا�ش���ًا بالرادي���و والإذاع���ة، 

و�شبق���ت عملي���ة الب���ث حم���اولت لتو�شي���ح اأهمي���ة البث 
ودوره، وم���ن ذل���ك مااأعلنت���ه ال�شح���ف عن قي���ام مهند�س 
الال�شلك���ي يف دائرة الربيد والربق امل�شرت )برات(، باإلقاء 
حما�ش���رة ع���ن اأجه���زة الرادي���و،اأو مثلما كان���ت ت�شمى ب� 
)اآخ���ذات الراديو( والتي القاها يف قاعة املدر�شة الثانوية 
املركزي���ة. كانت تلك الإذاع���ات ال�شلكي���ة املحلية اخلا�شة 
تعم���ل بحري���ة، نظ���رًا لعدم وج���ود قانون مين���ع اأو يحدد 

الربنامج الإذاعي 
ال���ذي يبث-اآن���ذاك-، وملا كان���ت الإذاعة من اأه���م و�شائط 
الت�شال ال�شروري���ة التي توؤدي خدمات كبرية للدول يف 
خمتل���ف املجالت ال�شيا�شي���ة والقت�شادية والجتماعية، 
لذل���ك فك���رت حكومات العه���د امللك���ي باإن�شائه���ا يف بداية 

الثالثينيات.
تع���ود فكرة اإن�ش���اء اأول اإذاع���ة يف بغداد اإىل ي���وم الثاين 
والع�شري���ن اآذار 1932 وذل���ك حينما قام���ت دائرة الربيد 
والربق العراقية مابني)ال�شاعة 8،30 اإىل ال�شاعة10،30( 
م�ش���اءًا باإج���راء اأول جترب���ة للبث الإذاعي عل���ى مر�شلتي 
البث الال�شلكي املوجدتني لديها واللتني كانت ت�شتعملهما 
لبث الربقي���ات التجارية،ل�شتعماله���ا يف بث حفل افتتاح 
املعر����س الزراعي- ال�شناعي العراق���ي، على حدائق باب 
املعظم، واأعلنت ذلك يف ال�شحف واأ�شارت مديرية الربيد 
والربق العامة يف بيان لها))اإن الغاية من البث هو معرفة 
مايج���ب عمله من تغريات يف اآلت البث. و�شتقوم بالأخذ 

باملالحظات التي ترد اإليها عن نوع البث وقوته((.
اأث���ارت تلك التجربة اهتم���ام النا�س وا�شتمعوا اإىل الكلمة 
الت���ي األقاه���ا مدي���ر �ش���وؤون النفط ثاب���ت عبد الن���ور يوم  
الثالث���ني م���ن اآذار 1932 اإثن���اء الب���ث التجريب���ي، لتل���ك 
املر�شلت���ني كم���ا ا�شتمع���وا اإىل كلمة مدي���ر الربيد والربق 
العام فائق �شاكر الذي دع���ا فيها اأ�شحاب روؤو�س الأموال 
العراقي���ة اإىل تاأ�شي����س اإذاع���ة عراقي���ة للب���ث الال�شلك���ي. 
وق���د ا�شتغرق ذلك البث التجريب���ي، والذي �شبق الفتتاح 

الر�شمي للمعر�س)9( اأيام.
م���ن  الأول  الي���وم  �شب���اح  م���ن  التا�شع���ة  ال�شاع���ة  يف 
ني�ش���ان1932 ق���ام املل���ك في�ش���ل الأول  باإفتت���اح املعر�س 
الزراع���ي- ال�شناعي، وق���د ح�شر الفتتاح ع���دد كبري من 
ال�شخ�شيات العراقية والأجنبي���ة. ونقلت كلمة امللك التي 
القاه���ا يف تل���ك املنا�شب���ة وجتواله يف املعر����س ثم جرى 
نقل العر�س التف�شيلي حلفل افتتاح املعر�س.على الهواء 

بوا�شطة امليكروفون. 
اإم���ا املحط���ة فق���د ن�شب���ت بالق���رب م���ن مدر�ش���ة ال�شناعة 

القريبة من املعر�س نف�شه ، كما 
مت نقل الكلمات والق�شائد التي القاها عدد من ال�شخ�شيات 
منه���م اأم���ني الريح���اين الذي األق���ى كلمة يف تل���ك املنا�شبة 
ج���اء فيه���ا: ))... اإن ا�شتعم���ال الراديو للم���رة الأوىل يف 
اأق���دم بل���دان الع���امل يف اأر����س الرافدي���ن، جلدي���ر بالذكر 
والعتب���ار وقد ن�شب���ت الآلة، اإذن الإذاع���ة ول�شانها للمرة 
الأوىل ببغ���داد، ل�شب���ع خل���ون من �شهر ني�ش���ان من ال�شنة 
الثاني���ة والثالث���ني وت�ش���ع مائة واأل���ف، وكان���ت الأ�شالك 
ممتدة من اجلهاز اإىل مكربات موزعة يف اأر�س املعر�س، 
فخط���ب اخلطيب يف جم���ع اأمامه، وجم���وع يف جواره ل 
ترى وهناك وراء الأف���اق يف قواعد األوية العراق ويف ما 
دون العراق غربًا و�شم���اًل و�شرقًا يف �شوريا، وفل�شطني، 
وم�شر، ويف اأنقرة، وطهران، �شمع اخلطيب الواقف على 
املنرب يف بغداد((. واألقى ال�شاعر جميل �شدقي الزهاوي، 
ق�شي���دة مبنا�شبة حلول ف�ش���ل الربيع، اخرتن���ا منها هذا 

املقطع)(:

اإين حمدت من الد�شتور طلعت���ه
ومن �شبيبته �شرخا وغيدانا   

وق�د اأومل اإن ت�شتد ايكته
واأن متد اإىل الإطراف اأغ�شانا   

واأن تطوف على الأغ�شان طائرة
بالبل متالأ الأ�شماع اأحلانا   

ي�شود تالله اإن ترى عيني بدل
من البالبل يف الب�شتان غربانا   

عن ر�ضالة )توجهات االذاعة العراقية الوطنية(

قبل تأسيس اذاعة بغداد سنة 1936

محاوالت رائدة لظهور إذاعة عراقية

ظهرت اإلذاعات، يف بعض البلدان العربية مببادرات فردية من بعض املهتمني 

بهندس��ة الرادي��و، وظهرت يف بعضها األخ��ر عىل يد القوى االس��تعامرية التي 

أوجدتها أساس��ا لتحقيق أهداف عسكرية أو إس��رتاتيجية، يف حني مل تظهر يف 

أقطار أخرى إال غداة استقاللها.

أنش��أت االدارة الفرنس��ية إذاعة لها يف الجزائر عام 1925 وإتخذتها وسيلة لبسط 

اإلستعامر الثقايف والفكري فيها، ألنها كانت تذيع برامجها باللغة الفرنسية فقط. 

وتعد أول إذاعة يف الوطن العريب، بعدها ظهرت اإلذاعة يف املغرب العريب عام 

1928، ع��ىل يد اإلحتالل الفرنيس، وكانت أول محطة إذاعية تبث برامجها باللغة 

 Marconi )العربي��ة هي إذاعة القاهرة عام 1934، حينام ج��اءت رشكة )ماركوين

الربيطانية وأسس��تها(.عرفت مرص اإلذاع��ة ألول مرة عام 1926حني حصل هواة 

الالس��ليك املرصيون يف ذلك الوقت عىل موافقة من وزارة املواصالت إلنشاء 

محطات أهلية،ومنها:)راديو القاهرة، راديو األمرية فوزية( وكانت تهاجم بعضها 

بعضًا، كان بعضها يذيع باللغة العربية والبعض األخر بلغات أجنبية، وتم إلغاء 

تلك اإلذاعات يوم29آيار1934 لترتك مكانها للمحطة الحكومية التي بدأت إرسالها 

يوم 31 أيار1934

امللك غازي يف اذاعة ق�ضر الزهور 

اجلالغي البغدادي

فرقة اذاعة بغداد املو�ضيقية يف الثالثينيات
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السعدي  عباس  تغريد     

    تاألف���ت الهيئة من: ناظم با�شا رئي�شًا لها، وكان ب�”رتبة 
وزير"، وع�شوية كل من”توفيق با�شا”وكمال بك”دفرت 
دار �شاب���ق"، وعويف ب���ك قا�شي �شرع �شاب���ق، واأُعطيت 
�شكرتاريتها اىل �شاب م���ن خريجي الكلية ال�شاهانية يف 
الإ�شتانة يدعى ممدوح بك، وق���د تاألفت جلنة اإ�شت�شارية 
يف ولي���ة بغداد �شاع���دت الهيئة الإ�شالحي���ة يف ت�شهيل 

مهامها.
    اأخ���ذت الهيئ���ة تدر����س اأح���وال العراق م���ن موؤ�ش�شات 
ودوائ���ر حكومي���ة، فوجدت مدار����س قليل���ة مبعرة هنا 
وهناك يف الوليات الثالث”بغداد والب�شرة واملو�شل"، 
او  الثانوي���ات  م�شت���وى  العلمي���ة  درجته���ا  تتع���دى  ل 
الإعداديات)(؛ وبع���د اأن انتهت من مهمتها، قدمت الهيئة 
تقريرًا اىل احلكومة العثمانية ت�شمن اإقرتاحات عديدة، 
منه���ا الدعوة اىل فت���ح مدار�س جديدة للبن���ني والبنات، 
وتاأ�شي����س مدر�ش���ة احلقوق، يف بغ���داد بع���د اأن �شعرت 

الع���راق اىل احلقوقي���ني والإداري���ني  بحاج���ة ولي���ات 
املوؤهلني علميًا، وقد لقي هذا الإقرتاح قبوًل من ال�شلطات 

العثمانية، وهذا ن�س الإقرتاح مرتجم:

"برقي��ة"
التاريخ: متوز 1323 ه� دائمي

جهة الإر�شال: الب�شرة
الرقم: 8392

الأعظم" ال�شدر  "ح�شرة 
 “م���ن اأجل زي���ادة العلوم واملعرفة لأه���ايل مدينة بغداد، 
ون�شر الثقافة والتعرف على الأنظمة والقوانني العدلية، 
نق���رتح تاأ�شي����س مدر�ش���ة للحق���وق يف بغ���داد على غرار 
مدار����س احلقوق التي مت اإفتتاحه���ا، واأي�شًا يف املو�شل 
والب�ش���رة، راج���ني م���ن ح�شرتك���م اإ�شدار اأم���ر عثماين 

ب�شاأن تاأ�شي�س مدر�شة احلقوق يف بغداد"

رئي�س هيئة اإ�شالح القوانني العراقية
                                                                  ناظم

     نال���ت اقرتاح���ات الهيئة الإ�شالحية ر�ش���ى ال�شلطات 
العثمانية، اإذ كان من ثمرات تاأليف الهيئات الإ�شالحية اأن 
اإ�شتج���اب ال�شلطان عبد احلميد الثاين، لنداءات املطالبة 
بالإ�ش���الح، فاأ�شدر موافقته عل���ى تاأ�شي�س ثالث مدار�س 
حقوق اىل جانب مدر�شة احلقوق يف ا�شتانبول، واحدة 
يف ولي���ة �شالني���ك يف اجلانب الوربي م���ن مملكة”اأرم 
ايلي”والثانية يف ولية قونية )كونية(، يف الأنا�شول، 
والثالث���ة يف مدين���ة حلب م���ن الوليات العربي���ة، وبهذا 
يك���ون جمموع مدار����س احلق���وق يف الدول���ة العثمانية 

اأربع مدار�س.  
    ن�شتنت���ج مم��������ا �شب���ق اأن تغ���ريًا ح���دث يف الق���������رار، 
حي���������ث ت��������م ا�شتب���دال اإن�ش��اء مدر�ش���ة احلق�������������������وق 
ف��������ي حل���������ب ال��ى اإن�ش������������اء م���در�ش�����������ة احلق����وق يف 
بغ�������������������داد، وه����������������ذا م����ا اأ�ش����������ار ال�����يه توفي���������������ق 
ال�شوي����دي، ف���������ي م�����ذكرات���ه الت�����ي كتب�������ها، والت��������ي 
بذل����������ه���ا  ال���ت���ي  اجله�������������������ود  في���������ه�����ا  اأو�ش���������������ح 
م������������ا  اأورد  اإذ  ال�شوي�����������������دي،  يو�ش��������ف  وال������������������ده 
ن�ش��������������ه:”مل���ا �ش���������م���ع وال���دي به���ذا الم���ر، ق�شد اىل 
ناظم با�ش���ا يرجوه باأن يتو�شط ل���دى احلكومة املركزية 
لنق���ل كلي���ة حل���ب اىل بغ���داد، لأن حل���ب مت�شل���ة بالبحر 
بو�شائ���ط اأخ���رى با�شتانب���ول، فاأهلها ل يعان���ون م�شاق 
ال�شف���ر للذه���اب اىل العا�شم���ة والدخ���ول يف مدار�شه���ا 
العالي���ة، اأم���ا بغداد ف���اإن بعدها عن العا�شم���ة وانزوائها 

يجعلها بحاجة اأ�شد اىل مدر�شة للحقوق ُتوؤ�ش�س فيها".
    بع���د املخاب���رة التلغرافي���ة، اإ�شت�شدر ناظ���م با�شا اأمرًا 
يق�شي بنق���ل مدر�شة احلقوق املزم���ع اإن�شاوؤها يف حلب 
اىل بغ���داد، ومت اإفتتاحه���ا يف مت���وز1908، يف الوق���ت 
الذي اأُعيد في���ه الد�شتور اىل البالد العثمانية، وتاأ�ش�شت 

الدارة الربملانية الدميقراطية.  
    نالت قرارات الهيئة ر�شى ال�شلطات العثمانية، وقامت 
الخ���رية باإ�ش���دار مر�شوم تاأ�شي����س مدر�شة للحقوق يف 

بغداد يف 1 اآذار 1908، وهذا ن�س املر�شوم مرتجم: 

جمل�س الوزراء العثماين
-

  “بن���اًء عل���ى الطلب املُقدّم ِمن ِقبل اأه���ايل بغداد والهيئة 
الإ�شالحي���ة احلقوقية يف بغداد ب�ش���اأن تاأ�شي�س مدر�شة 
احلقوق، فقد َنظ���ر املجل�س يف ذلك خالل اجتماع مو�شع 
بجل�ش���ة خا�ش���ة، وت���داول املو�شوع من جمي���ع جوانبه 
الإداري���ة واملالية، ووافق عل���ى تاأ�شي�س مدر�شة احلقوق 
يف بغداد فقط، حيث طلب اأه���ل املو�شل والب�شرة نف�س 
الطل���ب، لك���ن املوافقة �شدرت بفت���ح مدر�شة احلقوق يف 

بغ���داد، ومت اإب���الغ وزارة املع���ارف العثماني���ة بذل���ك من 
اأجل املبا�ش���رة باإفتتاح ه��������ذه املدر�ش�������ة، واإعداد الكادر 

الالزم لها، و�ش����در ذلك ف�����ي 17 �شباط 1905"

التوقي���ع               التوقي���ع                     التوقي���ع               
التوقيع

وزي���ر اخلارجي���ة        رئي����س �ش���ورى الدول���ة        وزي���ر 
البحرية         وزير الدفاع

التوقي���ع                التوقي���ع                  التوقي���ع                 
التوقيع  

وزي���ر الع���دل          �شي���خ ال�ش���الم          ال�ش���در العظ���م      
م�شت�شار ال�شدر العظم

التوقي���ع                    التوقي���ع                التوقي���ع                 
التوقيع

وزي���ر املع���ارف         وزي���ر التج���ارة           وزير الوقاف            
وزير املالية

التوقيع                التوقيع
م�شوؤول التموين       وزير الداخلية

    اإل اأن املدر�ش���ة مل توؤ�ش�س لع���دم وجود بناية �شاحلة، 
لذل���ك تق���رر �شمه���ا، اىل املدر�ش���ة البتدائي���ة احلميدية، 
وكان���ت ه���ذه املدر�ش���ة اأول مدر�ش���ة نظامي���ة اأُن�شاأت يف 
الع���راق، ويف ذل���ك الوقت مل يكن من ال�شه���ل تبديل ا�شم 
املدر�شة احلميدي���ة، وحتويلها اىل مدر�شة احلقوق؛ لن 
ذلك من �شاأِنه اأن يثري قلق وخماوف يف نفو�س ال�شلطات 
العثماني���ة، لذا تقرر ت���رك تاأ�شي�س مدر�ش���ة احلقوق اىل 
وق���ت اخ���ر، وكان���ت ه���ذه اوىل امل�شكالت الت���ي واجهت 
تاأ�شي����س مدر�ش���ة احلق���وق، الم���ر ال���ذي دفع ع���ددًا من 
ال�شب���اب يف مقدمته���م ال�شيد حممود �شبح���ي الدفرتي، 
لتحري���ر عري�شة رفعوها اىل الهيئ���ة الإ�شالحية طالبوا 
فيها تنفيذ الإرادة ال�شلطانية بتاأ�شي�س مدر�شة احلقوق، 
وذك���ر ح�شن الدجيلي يف كتابه تقدم التعليم يف العراق، 
اأن هذه امل�شودة موجودة يف مكتبة �شبحي الدفرتي، وقد 
كتبت يف �شهر حزيران عام 1908، مذيلة بتوقيع زمالئه 

ال�شباب، منهم”عبد الله ثنيان وثابت ال�شويدي".
     وقد ن�شرت �شحيفة الهايل ن�س العري�شة:

احلقوق" مدر�شة  تاأ�شي�س  طلب  "عري�شة 
ن�شاأل الله م�شدر احلق  -

املفرد الفيا�س اأن يجعل ويل
نعمتنا من غري امتنان ملجاأ
املعارف وملك امللوك املكتنة
يف احلكمة واأن يبقيه زينة

لل�شدة، الرفيعة ال�شاأن
العزيز املقام اىل البد الباد

اآمني.
اإن اأ�شعة الكمالت املنبثقة

من ماآثر البدائع التي ل تعد
ول حت�شى اإمنا ازدانت لها 

�شاحات الرقي يف عهد 
ذي ال�شوكة �شيدنا احلامل

بتقدمي يبغ�شنا عليه الأ�شالف
قد بهرت عيون �شكراننا

وعيوننا ورقينا قد حملتنا
على تكرار الدعاء الواجب
الداء باإطالة عمر ال�شوكة

       -المرباطورية-
   “وا�شل���ت العري�ش���ة بع���د ه���ذه املقدم���ة الإلتما�س من 
الوزي���ر الإ�ش���راع بفتح املكتب، الذي يع���د تاأ�شي�شه ثمرة 
م���ن م�شاعيه بال�شل���وب التقليدي لذل���ك الوقت، وختمت 
بالدع���اء ثاني���ًة بحي���اة ال�شلط���ان"، وبع���د م���رور ثالث���ة 
اأ�شابيع من تقدمي العري�شة، تهياأت الظروف لناظم با�شا 
رئي�س الهيئ���ة ال�شالحية يف تويل ولي���ة بغداد وكالة، 
وبع���د اإع���ادة العم���ل بالد�شت���ور، ق���ام باإ�ش���دار الوامر 
لرتمي���م وجتمي���ل البناية الت���ي كان مق���ررًا ان تفتح فيها 
مدر�ش���ة احلق���وق، يف ي���وم الثالث���اء املواف���ق الأول من 

ايلول عام 1908. 
     اأُقي���م احلف���ل يف ع�شر ذلك الي���وم، وح�شره عدد كبري 
من كبار املوظف���ني واأركان اجلي�س ووجوه البلد، عزفت 
يف بداي���ة احلفل املو�شيقى، والقى وكيل املدر�شة خطابًا 
موج���زًا رحب فيه باحل�شور، واأ�ش���اد الوكيل بدور ناظم 

با�شا، ودعا جلاللة ال�شلطان بالن�شر والتوفيق. 

     اأم���ّا الت�شكي���ل الداري فق���د اأ�شن���دت اإدرات���ه وكالة يف 
ب���ادئ المر اىل مدير املع���ارف يف ولية بغداد خليل بك، 
ثم يف ع���ام 1910 مت تعيني ال�شتاذ مو�شى كاظم الباجه 
ج���ي، مديرًا ملدر�ش���ة احلق���وق، ويعد اأول مدي���ر ملدر�شة 
احلق���وق، ويف عام 1914 اأ�ش���ن���دت اإدارته���ا وكال���ة اىل 
حكمت �شليم���ان، وك���ان اآن����ذاك يتقل������د وكال���ة مديري�����ة 
م��ع���ارف بغ��������داد، وبهذا يعد حكم���ت �شليمان اآخر مدير 
ملدر�ش���ة احلق���وق يف العه���د العثم���اين، بع���د اأن اأغلقت، 

ب�شبب قيام احلرب العاملية الوىل عام 1914.
   اأما النق�س يف الكادر التدري�شي فقد كان ال�شبب يف عدم 
مبا�شرة الدرا�شة يف مدر�شة احلقوق بعد حفل الفتتاح، 
اإذ تاأخ���رت لعدة اأ�شابيع لإعداد كادر تدري�شي من اأ�شاتذة 
خمت�شني، اإذ انه ومنذ البداية مت اختيار اأف�شل املدر�شني 
املعروفني يف ذلك العهد ب�شعة اإطالعهم و�شمعتهم الطيبة 
للعم���ل يف �شل���ك التدري�س لهذه املدر�ش���ة، وذكرت بع�س 
امل�ش���ادر اأن عددهم يف عام 1913 كان اأحد ع�شر مدر�شًا، 
لك���ن ح�شب ما ذكرت م�شادر اخ���رى من اأ�شماء املدر�شني 
واخت���الف بع����س اأ�شمائه���م، فق���د يكون الع���دد اأكر مما 
ذك���ر، وكان بع�شهم ممن تخرج م���ن مدر�شة احلقوق يف 

ا�شتانبول، واملدر�شون هم:
يو�ش���ف العطاء -مفتي بغداد- در�س اأ�شول   -

الفقه ال�شالمي وعلم الفرائ�س والو�شايا.
ت���وىل تدري����س جمل���ة  ع���ارف ال�شوي���دي،   -

الحكام العدلية.
جمي���ل �شدقي الزه���اوي –ال�شاع���ر- در�س   -

جملة الحكام العدلية يف بع�س ال�شفوف.
حمدي الباجه جي، در�س علم القت�شاد.  -

حممد جودت –ترك���ي- در�س حقوق الدول   -
العامة واخلا�شة واحلقوق الإدارية.

–ترك���ي- در����س اأح���كام  عب���د لل���ه وهب���ي   -
الوق���اف، وقد ج���اء اىل بغ���داد ب�شفت���ه قا�شي���ًا ملحكمة 
بغ���داد ال�شرعية بع���د اأن كان رئي�ش���ًا ملحكمة احلقوق يف 

ال�شتانة.
ح�ش���ن الباج���ه جي، م���ع ال�شيخ ن���ور الدين   -
ال�ش���ريواين، وجنيب اأفندي در�ش���وا يف ق�شم الحتياط 

درو�س اللغة الفار�شية، واجلغرافية، والريا�شيات.
ف���وؤاد ب���ك –تركي- رئي�س حمكم���ة التجارة   -

يف بغداد، لتدري�س قوانني التجارة الربية والبحرية.

جناتي –ترك���ي- قام بتدري����س التطبيقات   -
القانونية اي ال�شكوك اجلزائية واحلقوقية.

         وللتو�شيح يكفي اأن ن�شري اىل ان ثالثة من املدر�شني 
وه���م كل من حمدي الباج���ه جي وحكم���ت �شليمان الذي 
اأ�شب���ح مدي���رًا فيما بع���د، ور�شي���د عايل الكي���الين الذي 
اأ�شب���ح مدر�ش���ًا بع���د ان تخ���رج منها، قد �شغل���وا من�شب 
رئي����س ال���وزراء، ف�ش���اًل ع���ن ع���دد كب���ري م���ن احلقائ���ب 
الوزارية يف اوقات خمتلفة، وان القل �شهرة ونق�شد به 
ال�شيخ نور الدين ال�شريواين )1867-1942(، كان قبل 
تعيين���ه يف مدر�شة احلقوق، معلم���ًا معروفًا يف مدار�س 
كربالء والب�ش���رة الر�شدية، وع�ش���وًا مبجل�س املعارف، 
ومدي���رًا لدار املعلمني ببغداد والب�ش���رة، له موؤلفات، يف 
التاري���خ والفل�شف���ة واملنط���ق وعلم الخ���الف والخالق 
والرتبي���ة، وهو اي�ش���ًا والد بهاء الدين ن���وري)1897-

1980(، اأح���د امل���ع واأثق���ف �شباط اجلي����س العراقي يف 
مرحلة التاأ�شي�س، تقلد منا�شب دبلوما�شية رفيعة )�شفري 
الع���راق يف الردن(، و�شاح���ب ع���دد كبري م���ن املوؤلفات 
والرتاج���م من اللغة النكليزية. لذا يبدو اأمرًا طبيعيًا ان 
يحظى مدر�شو مدر�شة احلقوق بتقديٍر عال لدى اجلميع، 

فقد ذكرت”�شدى بابل عنهم بهذا ال�شلوب":
    “تع���ني م���ن جانب الولي���ة يف مكتب احلق���وق لتعليم 
املجل���ة لل�ش���ف الول وا�ش���ول الفق���ه لل�ش���ف الراب���ع، 
ح�ش���رة وطنينا اخلطري فيل�شوف الع���راق زهاوي زاده 
جمي���ل �شدق���ي افن���دي، ولتعليم �ش���ك احلق���وق لل�شف 
الراب���ع ح�شرة وا�شف افندي مدع���ي عموم ال�شتئناف، 
ولتدري����س التج���ارة الربي���ة رئي����س التجارة ف���وؤاد بك، 
ولت�ش���رف الرا�ش���ي واح���كام الوقاف ح�ش���رة �شوقي 
افن���دي رئي�س احلقوق، ولتعليم �ش���ك اجلزاء والتجارة 
البحري���ة �شويدي زاده عارف افن���دي، وفق الله اجلميع 

اىل مافيه نفع ابناء الوطن".

ويف جل�شة جمل�س النواب املنعقدة بتاريخ 5 اآب 1925، 
جاءت الإ�شادة مبدير معارف بغداد يف عام 1911، الذي 
ُع���ني ُمدّر�شًا يف هذه املدر�شة، وقد ُعهد اليه تدري�س مادة 
احلق���وق الأ�شا�شي���ة، وق���د اأب���رق اىل ال�شتان���ة الربقية 

التية:
    “لق���د اأخذت على عهدتي تدري����س احلقوق ال�شا�شية، 

فما هي مباحث احلقوق ال�شا�شية والعمومية".   
          وه���ذه الربقي���ة بال �ش���ك ُت�شري اىل اأن املدر�شة، وان 
كان���ت مو�شوعات الدرا�شة فيه���ا ب�شيطة، اإل ان مباحثها 
غ���ري معروف���ة بدلي���ل ه���ذه الربقي���ة، وعلى العم���وم فاإن 
املدر�شة جتاوزت تلك العقبات بدليل اإ�شتمرارها وتزايد 

عدد طالبها.
    ول ب���د م���ن ال�ش���ارة اىل ان ال�شي���د جمي���ل �شدق���ي 
الزهاوي ق���د ف�شل من مدر�شة احلق���وق على اثر �شدور 
مق���ال له عن حقوق الن�ش���اء يف احدى �شحف م�شر، وقد 
ُدعي للتدري�س يف عام 1911 بعد اأن تو�شط لدى ال�شلطة 

احلاكمة اآنذاك.
    ان تاأ�شي�س مدر�شة احلقوق يف بغداد يعد خطوة مهمة 
يف حي���اة العراقيني الثقافي���ة والفكرية، فمن الثوابت ان 
رج���ال القان���ون والق�شاء يرتبطون بالنا����س وق�شاياهم 
وهمومه���م ب�شورة مبا�شرة اكر من غريهم، مما يدفعهم 
دومًا باجت���اه املظلومني والوطنيني، ل �شيما يف ظروف 
ال�شطهاد والحتالل، المر الذي جت�شدت جميع ابعاده 
ب�ش���ورة وا�شحة على ار�س العراق، وقد ا�شار العزاوي 

اىل هذا اجلانب عندما قال ما ن�شه:
  “كانت مدر�شة احلقوق موؤ�ش�شة عدلية لدر�س القوانني، 
واحلق���وق والنظام���ات واحلقوق ال�شا�شي���ة والإدارية، 

فكانت لها قيمتها يف تنبيه الآراء وتوجيه الفكار".
    حتم����س عدد غري قليل من ال�شب���اب لاللتحاق مبدر�شة 
احلق���وق الت���ي تع���د اأول ن���واة للدرا�ش���ة اجلامعي���ة يف 
الع���راق، فف���ي بغ���داد فتح���ت مدر�ش���ة احلق���وق ابوابها 
للمتقدم���ني من خريجي املدار����س العدادية، كما �شمحت 
للط���الب غ���ري احلا�شلني على �شه���ادة الدرا�ش���ة العداية 
باللتح���اق به���ا، بو�شفه���م طالب���ًا م�شتمع���ني يح���ق لهم 
موا�شل���ة الدرا�شة بعد اجتياز اإمتحان العام الول، ويف 
حال���ة اإخفاقه���م يف المتح���ان املذكور يج���ب عليهم ترك 

املدر�شة.

عن ر�ضالة )كلية احلقوق العراقية(

من تاريخ التعليم العالي في العراق

كيف تأسس��ت مدرس��ة الحقوق 
ببغداد؟

ُتعدُّ الهيئ��ة اإلصالحية التي قدمت اىل الع��راق عام 1907 أول 

خط��وة يف تأسيس”مدرس��ة الحقوق"، برئاس��ة ناظم باش��ا، 

وايل قس��طموين، والتي كرست لدراس��ة مايحتاجه العراق من 

إصالح��ات، إذ كان برنامج عمل الهيئ��ة اإلصالحية هذا يتضمن 

دراس��ة األحوال اإلداري��ة واإلقتصادية والثقافي��ة يف واليات 

العراق، ووضع الخط��ط الالزمة للنهوض بهذه الواليات إداريًا 

واقتصاديًا وثقافيًا.

�ضورة نادرة حلكمت �ضليمان
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شاكر حسين الشطري

تاأ�شي�س ال�شطرة القديمة 
  �شكن ال�شناجر – وهم ا�شل ع�شرية العبودة احلالية – 
وخا�شة ابناء املعز ال�شنجري واولد عمومته يف منطقة 
)ال�شاهيني���ة( يف القرن ال�شاد�س ع�ش���ر امليالدي، وكانت 
ع�ش���رية العبودة تن���زل يف مكان���ني ولهذا قي���ل لبع�شهم 
عبودة )اجل���وازر( والبع�س الآخر عبودة ال�شاهينية)(، 
فق���د ار�شل اجلد الأعلى لل�شيخ ح�شن ال�شنجري موؤ�ش�س 
ال�شطرة - كما �شرنى فيما بعد- ابنه �شالح لتعلم القراءة 
والكتابة يف النجف، وقد فعل �شالح )اجلد الأول لل�شيخ 
ح�ش���ن( الأم���ر نف�شه عندم���ا ار�شل ابنه حمم���د علي والد 

ال�شيخ ح�شن للدرا�شة يف النجف الأ�شرف.
���ل ال�شي���خ  حممدعل���ي ال�شتق���رار يف النجف على      ف�شّ
الع���ودة اإىل ال�شاهينية التي ظ���ل فيها ابناء عمومته مدة 
طويل���ة قبل ان ي�شب ال�شيخ ح�شن ال�شنجري يف النجف 
ويق���رر هو واإخوته العودة اإليه���ا، فاأ�شتوىل ال�شيخ على 
ارا�ش���ي ال�شاهينية على ا�شا�س انه���ا  كانت جلده، ولكن 
ابناء عمومته فيها ا�شتكوا لأبيه حممدعلي يف النج��ف)(، 
فكت���ب له ابوه باأن يرتك هذه الأر�س لبني عمومته، وان 
يختار بدلها ار�ش���ًا وا�شعة تتفق وطموحه جلمع ع�شائر 
العب���ودة، ذلك ان ال�شاهينية ل ت�شعه وع�شائره، واخربه 
اي�شًا باأنه �شيكتب لأمري ربيعة بهذا اخل�شو�س، اإذ يذكر 

عبدالأمري اآل عي�شى يف خمطوطته انه: 
"كان���ت لل�شيخ حممد عل���ي وع�شريته مكانة رفيعة عند 
ام���ري ربيعة بف�شل م���ا قدمه ال�شنج���ري الأول]املعز[ من 

م�شاعدة لربيعة يف احلرب �شد عبادة".
امتث���ل ال�شي���خ ح�شن ال�شنج���ري لأمر ابي���ه وارحتل مع 
الكث���ري ممن كانوا يف ال�شاهينية من ال�شناجر والعبودة  
راكب���ني امل�شاحيف بحثًا عن م���كاٍن يالئمهم، حتى دخلوا 
جم���رى مائي���ًا يدعى”كاهن”متف���رع م���ن نه���ر الغ���راف، 
ووج���دوا عليه )�شط���رة دهل���ة(، اي ار����س ياب�شة كانت 
قبل ذلك مغط���اة باأملياه، اتخذها ال�شيخ ح�شن ال�شنجري 
م�شتق���رًا جديدًا له بعد ان �شاعدته )ال�شتخارة( على هذا 
الأم���ر. ومما يالح���ظ انه كان م���ن ب���ني ركاب امل�شاحيف 
�شخ����س ا�شمه )�شيد خليل( اوكل ل���ه ال�شيخ ح�شن مهمة 
ي  توجي���ه املجرى املائي املذكور ، ف�ش���ق الرجل نهرًا �ُشمَّ
باأ�شم���ه وه���و نهر اخلليلي���ة، الذي اقيمت علي���ه ال�شطرة 
القدمي���ة، وكان ذلك يف �شنة 1202ه�/ 1787م، وقد اأُرخ 

." النتقال بكلمة”َغرَبْ

ويب���دو اإن ال�شب���ب الأه���م ال���ذي ادى اإىل تغي���ري موق���ع 
النتقال من ال�شاهينية اإىل اخلليلية باألدرجة الأوىل هو 
تناق����س مي���اه ال�شاهينية وجفافها احيان���ًا، اما التناف�س 
ب���ني ع�شريتي عبودة وخفاجة فه���و موجود باألأ�شل، لذا 
ل ميكن ان ي�شلح �شببًا لتغيري موقع الع�شرية و�شكناها، 
اإذ ظلتا متجاورتني ول زالتا، وميكن القول ان تاأريخ هذا 
النتق���ال ُيَعْد فاحت���ة عهد خري على ع�ش���رية العبودة من 
جهة، وال�شط���رة من جهة اخرى، فل���ول ع�شرية العبودة 
)ال�شناج���ر( مل���ا قام���ت ال�شط���رة، التي هي الي���وم اإحدى 
مدن الع���راق الكبرية، لتجم���ع ع�شائر العب���ودة املبعرة 
يف منطق���ة الغ����راف وغريه���ا، وي�شري امل���وؤرخ املعروف 

عبدالرزاق احل�شني اإىل ان : 
"جماع���ة م���ن الغرافي���ني كانوا قد ا�ش�ش���وا قرية كبرية 
يف ارا�ش���ي خفاج���ة اطلق���وا عليه���ا ا�ش���م ال�شاهيني���ة ، 
وهو ا�ش���م مدينة معروفة يف التاأري���خ لالأمري عمران بن 
�شاه���ني ، وقد ا�شمحل���ت هذه القرية يف ع���ام 1202ه�/ 
1787م، فاأنتق���ل اهلها اإىل �شعبة م���ن نهر اخلليلية الذي 
كان ين�شط���ر من نهر الغراف، وكانت هذه ال�شعبة ت�شمى 
)ال�شط���رية( ت�شغ���ري )�شط���رة(، فاأ�ش�ش���وا قري���ة باأ�ش���م 

ال�شطرة".
فيما يذكر ال�شع�رباف:

   “ان ع�ش���رية العبودة مترك���زت يف قرية ال�شاهينية يف 
ارا�ش���ي خفاجة وهي ا�شم ملدينة تاأريخية قدمية ان�شاأها 

عمران ب���ن �شاهني، ومو�شعها حالي���ًا يف مقاطعة �شطب 
اآل منه���ل الأق���رب اإىل النا�شري���ة منه���ا اإىل ال�شط���رة". 

وي�شتطرد ال�شعرباف فيقول:
العب���ودة  ع�شريت���ي  ب���ني  والت�شاح���ن  التناف����س  “كان 
ح�ش���ن  باأل�شي���خ  دف���ع  ال���ذي  العام���ل  ه���و  وخفاج���ة 
ال�شنج���ري رئي����س ع�شرية العب���ودة اآن���ذاك اإىل الهجرة 
م���ن ال�شاهينية، واإ�شكان ع�شريت���ه على نهر اخلليلية يف 
الأرا�ش���ي التي اقتطعها له الأمري م�شك���ور [امري ربيعة] 
عند زيارته له، حيث كرم وفادته بتلك الأرا�شي التي كان 

النهر قد �شطرها من اإقطاعيته ف�شميت ال�شطرة".
 ))Oppenheim ويوؤكد امل�شت�شرق الأملاين اوبنهامي
تاأري���خ ه���ذا التاأ�شي����س، ويق���ول انها تاأ�ش�ش���ت يف العام 
1202ه����/1787م، على اجلزء الرئي����س ملنطقة الغراف 
ال�شفل���ى من ل���دن �ش���كان ال�شاهينية القري���ة املنحلة. اما 
باألن�شبة اإىل موق���ع ال�شطرة القدمية فيحدها من ال�شمال 
نه���ر الها�شمية ، وم���ن اجلنوب نهر اإ�ْشَلَّي���ْم، ومن ال�شرق 
نهر الغراف ، ومن الغرب نهر ابو مهيفة، ويقول عبدالله 
الفيا����س ان���ه عر عل���ى خارطة يف ق�ش���ر )دوملبقج�شي( 
يف ا�شطنب���ول ت�ش���ري اإىل ب���الد املنتف���ق ، واإىل ال�شطرة 

وت�شميها )حي �شطره �شي(.

اعمال ال�شيخ ح�شن ال�شنجري االإدارية:
كان نه���ر الغ���راف هو ال���ذي يغ���ذي نهر اخلليلي���ة، الذي 

قام���ت على �شفافه قرية �شغرية عرف���ت باأ�شم ال�شطرة)( 
كان���ت مبنية من الق�شب والطوف، واملعروف عن ال�شيخ 
ح�ش���ن ال�شنج���ري )موؤ�ش����س ال�شطرة القدمي���ة( انه كان 
م���ن رجال العل���م امل�شاهري، فهو مم���ن در�شوا يف النجف 
وراف���ق علماءه���ا، ومن الطبيعي ان يفك���ر اوًل بتاأ�شي�س 
مدر�شة ديني���ة لتكون من اوىل مهمات���ه الإدارية يف هذه 
القرية. كما عّمر ال�شيخ ح�شن الأرا�شي واأقام الأ�شواق، 
فمار����س اهله���ا التج���ارة، اإذ كان التبادل التج���اري قائمًا 
ب�شورة وا�شعة بني ال�شطرة  وما جاورها من مناطق، اإذ 
تبودل���ت ال�شلع التجارية بني ال�شط���رة و�شوق ال�شيوخ، 
عندم���ا مل تكن مدين���ة النا�شرية موج���ودة )تاأ�ش�شت عام 
1869(، مما �شاعد على ازدهار ال�شطرة وحت�شني احلالة 

املعا�شية ل�شكانها.
    وا�شتمر ال�شيخ ح�شن ال�شنجري برئا�شة قرية ال�شطرة 
مدة من الزمن، ثم جاء اإىل تلك املنطقة بعد فرتة ق�شرية 
امري ربيعة)م�شكور( بجولة لتفقد مناطق اإمارته، واثناء 
جتواله راأى مبان جدي���دة و�شكنًا وا�شعًا جتمع العبودة 
بع���د تفرقها، ومل���ا �شاأل عن ذل���ك قيل له باأن ه���ذه املنطقة 
اه���ا  ره���ا و�شمَّ ان�شاأه���ا ال�شي���خ ح�ش���ن ال�شنج���ري، وعمَّ
ال�شطرة، فنزل �شيف���ًا عنده، حينذاك اعطاه الأمري حجة 
ره���ا والتي ي���روم تعمريها،  بجمي���ع الأرا�ش���ي التي عمَّ
تكرميًا له وتقديرًا ملا قام به ال�شيخ ح�شن، وبذلك توطدت 
مكانت���ه وا�شتم���ر برئا�ش���ة تل���ك القرية. ومب���رور الزمن 
قدم���ت اع���داد كبرية من ابن���اء الع�شائر الأخ���رى ، ف�شاًل 
ع���ن عدد من افراد ع�شائر العبودة املتفرقة ، فاألتاأم �شملها 
يف ه���ذه املنطق���ة، منه���م اآل حميد واحل���اج عبدالله جنم 
واآل �شي���د مو�شى واآل احل���اج مظلوم وجميد ال�شهل واآل 
�شبيب واملجانني وح�ش���ن اآل زيارة وغريهم، وبذلك كان 
لل�شي���خ ح�شن ال�شنجري دور ايجابي يف توحيد ع�شرية 
العب���ودة ب�شورة خا�ش���ة ، وبقية الع�شائ���ر ال�شاكنة يف 
املنطق���ة ب�شورة عامة. وقد م���ّر الرحالة الربيطاين هود  
Heude(( وهو يف طريقه اإىل  بغداد  باأل�شطرة  عام 

1817 فقال يف و�شفها:
الثاين 1817  كانون  ال�شابع والع�شرين من  اليوم  "يف 
و�شلن���ا مدين���ة كب���رية تدع���ى ال�شط���رة، كن���ت �شاأق���در 
ال�شط���رة باأنه���ا عل���ى بع���د �شت���ني مي���اًل يف الأق���ل ع���ن 
الك���وت، وكانت اول مدينة اجتزناها منذ رحيلنا عن ذلك 
املكان، وهي موؤلفة من بيوت طينية منتظمة وفيها �شوق 
�شرقي���ة، وكان ال�شي���خ ح�ش���ود [ يق�شد ب���ه ال�شيخ ح�شن 

ال�شنج���ري] رج���اًل يبلغ من العم���ر �شبعني عام���ًا ، ولديه 
جمل�س او ديوان يديره مع ابنه الأكرب".

وامتدح هود الطعام الذي قدم له فذكر:
الوحي���دة  الوجب���ة  كان���ت  الطع���ام،  وجب���ة  اثن���اء  "يف 
املتوا�شع���ة واملريح���ة من بني الوجب���ات التي ا�شتمتعت 

بها لأ�شبوع".
وا�شتطرد يف حديثه عن ال�شطرة ليذكر الأو�شاع الأمنية 
اجليدة فيها، على الرغم من حالت ال�شطو والل�شو�شية 

يف املناطق الأخرى والتي ذكر بع�شها، اإذ يذكر:
بغ���داد...  اإىل  نقل���ي  لغر����س  نظامي���ًا  مقع���دًا  "اع���ددت 
خم���ربا اإي���اه [ يق�ش���د ال�شي���خ ح�ش���ن ال�شنج���ري ] باأين 

�شعرت باألأمان التام حيث كنت".
 وهن���ا يظه���ر مدى الهتم���ام ال���ذي ابداه ال�شي���خ ح�شن 
م���ن النواح���ي الإداري���ة والتنظيمية يف ال�شط���رة، فوفر 
حرا�ش���ات ليلية يف املدين���ة يقوم بها اف���راد ع�شريته يف 
ظل نظام اجتماعي كانت فيه الل�شو�شية وال�شرقة �شيئًا 

اعتياديًا. ويذكر يعقوب �شركي�س يف مباحثه:
ا�ْشَلّيْم وال�شيدية، كانت  "ويغل���ب على ظني ان ارا�شي 
ق���د منحت جلدود بي���ت ال�شي���خ وال�ش���ادة اآلبوهاللة من 
قب���ل ام���راء ربيعة، ي���وم كان هوؤلء الأم���راء يقيمون يف 
ه���ذه الأنحاء ول يزال ا�شحاب ارا�شي  ا�ْشَلّيْم معروفني 
ببيت ال�شيخ، ول�شك ان هذا ال�شيخ هو ح�شن ال�شنجري، 

وهكذا يقول الثقاة". 
   وي�ش���ف لنا خور�شيد افن���دي ال�شطرة القدمية ، والتي 

مرَّ بها يف �شنة 1851 قائال:
التي  ال�شطرة  قرية  الكبري �شهول  ال�شطرة  نه���ر  "يروي 
يوج���د فيها300 بي���ت، وكذلك قرية العب���ودة وفيها400 
تفرع���ه  بع���د  النه���ر  بداي���ة  عل���ى  [كذا]والواقع���ة  بي���ت 
مب�شاف���ة ق�ش���رية، وت�ش���ب بقايا مي���اه ج���دول ال�شطرة 
يف هور احل�شيني���ة الذي يكّون م�شطح���ًا مائيًا م�شاحته 
خم�ش���ة امي���ال. تق���ع قري���ة ال�شط���رة يف موق���ع ممت���از، 
وميكن ت�شميته���ا باأملدينة ال�شغرية، مررنا على بعد ربع 
مي���ل منها ومتكن���ا من م�شاهدة معامله���ا اجليدة، ويزاول 
�ش���كان املدينة حرفة التجارة والبقالة، ويحرتف بع�شهم 

الزراعة".

ويذكر خور�شيد افندي  في مو�شع اآخر 
قائال:

"باألقرب من مكان تفرع جدول ال�شطرة من نهر امل�شرهد 

)نهر الغ���راف(، ويف ال�شف���ة اليمنى تتف���رع قناة اخرى 
م���ن نه���ر امل�شرهد ت�شم���ى ترعة )اب���و �شبيب���ة(، وي�شكن 
الأرا�ش���ي املح�ش���ورة ب���ني ه���ذه الرتعة ونه���ر امل�شرهد 
فالحون من ع�شريتي العب���ودة وخفاجة. ويف الأرا�شي 
الواقع���ة مابني بدعة حمم���د ومقام احلم���زة يوجد 300 
بي���ت م���ن ع�ش���رية الطوينات، وبع���د ثالثة امي���ال ي�شب 
ج���دول )ابو �شبيبة( يف هور مالياب او اجلوابر، والذي 
يت�شل بدوره بنه���ر الفرات، وي�شكن ثلثا ع�شرية خفاجة 
البال���غ عددهم 700 بيت ، وثلث ع�شرية ال�شاوية والذين 
يرّب���ون اجلامو�س وي�شمون باأملعدان، على �شفاف ترعة 
)اب���و �شبيبة(، وعلى بعد 3.5 ميل من نقطة تفرع جدول 
)اب���و �شبيبة( من نهر امل�شره���د تتفرع من هذا النهر ومن 
ال�شفة اليمنى من ترعة بدعة حممد الأخرى او ما ت�شمى 
بنهر ال�شبيل. وي�شكن يف الأرا�شي الواقعة مابني جدول 
)ابو �شبيبة( وجدول ال�شه���ل، وعلى ال�شفة اليمنى لنهر 
امل�شره���د فالح���و ع�ش���رية خفاج���ة ، وب���ني نه���ر ال�شبيل 

وال�شف���ة الي�شرى ترعة بدعة حمم���د ي�شكن فالحون من 
ع�ش���رية اآل اإبراهيم ، وكان نهر امل�شرهد ينتهي قدميًا يف 

املنطقة التي ينتهي فيها جدول اآل اإبراهيم((.
تويف ال�شي���خ ح�شن ال�شنجري عن عم���ر ناهز ال�شبعني، 
فاأعقب���ه ولده ال�شيخ  طاه���ر، ويذكر يعقوب �شركي�س يف 

هذا ال�شدد:
"اإن طاه���ر كان حدث���ًا ي���وم وف���اة وال���ده، فق���ام مقامه 
ال�شي���خ اب���و احل�شن �شقي���ق ال�شي���خ ح�ش���ن ال�شنجري، 
ولك���ن اب���ا احل�ش���ن ه���ذا مل يع�س طوي���ال فخلف���ه حفيده 

ال�شيخ مو�شى بن ال�شيخ جعفر".
ويف عهد ال�شيخ �شالح بن عي�شى اآل ال�شعدون، �شق نهر 
البدع���ة يف �شن���ة     )1273ه����/ 1856م( الذي ي�شري يف 
ارا�ش���ي منخف�ش���ة، ادى اإىل ن�شوب نهر الغ���راف، فيما 
يلي �شدر نهر البدع���ة، فمات نهر اخلليلية، وقد حدا هذا 
الأم���ر ب�شكان ال�شطرة القدمي���ة اإىل النزوح اإىل ال�شطرة 
احلديث���ة الت���ي ا�ش�شت بعد ذل���ك على بعد اق���ل من ثالثة 
كيلو مرتات م���ن ال�شطرة القدمية- م���ن جهتها ال�شمالية 
ال�شرقية- على نهر الغراف، فيما يلي �شدر نهر اخلليلية 

والذي ي�شمى الآن بنهر ال�شطرة.
يوؤكد يعقوب �شركي�س هذه الوقائع ، فيقول:

"اين لقيت والدي يقول يف ن�شخ مكاتيبه اإىل ا�شحابه 
يف �شنة1273ه����-1857/56م وه���و يف ارا�شي البدعة 
)م���ن بدع���ة اآل حمم���د(، واملع���روف على ما كن���ت �شميته 
ان ام���ري ربيع���ة اهدى ارا�ش���ي هذا اجل���دول او بع�شها 
اإىل اح���د اآل ال�شعدون ، وكنت ظننته ان���ه ال�شيخ عي�شى 
اآل حمم���د الثامر اآل ال�شعدون، وبعد احلفر يف هذا النهر 
تو�شع انخفا�س الأرا�شي التي يجري فيها واليها،فغدت 
تقل املياه �شيئ���ًا ف�شيئًا عند ال�شطرة، ففي �شط اآل ازيرج 
و�ش���ط اآل اإبراهيم، ا�شبح زراعه���ا م�شطرين اإىل ان�شاء 
�شكور)( موقفة فيها لريتفع امل���اء لأ�شقاء ارا�شيهم، فبداأ 
الرت�ش���ب يف هذي���ن ال�شطني،وكلم���ا ازداد الرت�ش���ب زيد 
ع���دد ال�شكور...وغدا امل���اء       ل يرقاها فاأنقطع املاء عن 

اجلريان  بتاتًا  يف ال�شطني  املذكورين".
وعندم���ا ُع���نّي عمر با�ش���ا ال�ش���ردار واليًا عل���ى بغداد يف 
العام1274ه����/1857م بع���د وف���اة حمم���د ر�شي���د با�ش���ا 
الگوزلگي، وج���ه عنايت���ه نح���و املنتفق،و�شيخه���ا كان 
يومئ���ذ من�ش���ور ب���ن را�ش���د، اإذ ح�ش���ل هذا ال���وايل من 
ا�شطنب���ول ملن�شورهذا رتبة قائم مقام املنتفق، مع منحه 
اي�ش���ًا رتبة مدي���ر ال�شطبل الع���ام، ولقب)بك( وذلك يف 

العام 1276ه�/1859م.
ويف عه���د ولية حممد نام���ق با�شا والت���ي تولها للمرة 
الثاني���ة يف عام 1278ه����/1861م، �شادق من�شور با�شا 
على اإلغاء امل�شيخة يف املنتفق وا�شندت اإليه وظيفة قائم 
مق���ام املنتفق يف ي���وم اخلمي�س30جم���ادى الأوىل �شنة 
1280ه����/11 ت�شرين الثاين1863م، اإل ان اخاه ال�شيخ 
نا�ش���ر عار�ش���ه يف اإلغ���اء امل�شيخة وامر ببق���اء امل�شيخة 
يف اإم���ارة املنتف���ق، خا�شة عندما دخل يف ن���زاع مع فهد 
با�ش���ا �شي���خ املنتفق يومئ���ذ ، والذي تنتهي م���دة التزامه 
ع���ام 1866، بحي���ث زي���د ب���دل اللت���زام مبق���دار الثلثني 
تقريب���ًا، اإذ ر�ش���ت املزايدة عل���ى نا�شر ال�شع���دون مببلغ 
ق���دره 3600 كي�س)(�شنويًا، بزي���ادة قدرها2200 كي�س 
�شنوي���ًا على العقد املربم مع فهد بن علي عام 1863، مما 
حّمل الفالح���ني اعباء ثقيلة، لأن امللتزمني كانوا يرفعون 
من قيمة املطلوبات من الفالحني حتى ي�شتطيعوا الوفاء 
باألتزاماتهم، وزاد من ه���ذِه الأعباء ان البا�شا مت�شك باأن 
يرف���ع بدل اللتزام كل���ه نقدًا. وكان من قب���ل يدفع ن�شفه 

عينًا والن�شف الآخر نقدًا.
وبع���د تغلب نا�ش���ر بن را�شد على فهد ب���ن علي، وت�شلمه 
اإم���ارة املنتف���ق �شن���ة 1283ه����/1866م، تفاو����س م���ع 
ّمنتُه خ���راج املنتفق مببلغ  احلكوم���ة العثمانية الت���ي �شَ
4.338.875 قر�ش���ًا- اي م���ا يع���ادل48000 لرية ذهب- 
يدفع �شنويًا خلزين���ة احلكومة يف بغداد، واي�شًا �شمان 

امل�شيخة، ومن بينها املقاطعات الزراعية يف ال�شطرة.
    وبع���د انت���داب تقي الدي���ن با�شا ملن�ش���ب وايل العراق 
بدرج���ة وزي���ر، غ���دا اإ�شقاط الإم���ارة يف منطق���ة املنتفق 
هدف���ه الأول، فف���ي عه���ده كان اآل ال�شع���دون يرفعون من 
قيم���ة املفرو����س عل���ى كل ف���رد، حت���ى ا�شطر ع���دد كبري 
م���ن ال���زراع اإىل هجر ديرته اإىل مناط���ق �شتى. ويف تلك 
الظ���روف ا�شبح من ال�شعب على �شي���خ املنتفق ان يعتز 
باأ�شتقالل���ه الذاتي، وان يظل م�شيطرًا بقوة على عدد من 
الع�شائ���ر التي كانت خا�شعة له). ويف تلك املرحلة مل�شت 
احلكوم���ة العثماني���ة عدم قدرته���ا على حتقي���ق ما كانت 
ترن���وا اإليه يف الع���راق ، مبا يف ذلك الق�شاء على املنتفق 
، فاأنتدب���ت مدحة با�شا)( لولية العراق)1872-1869(، 
ف�شع���ى اإىل تطبيق قانون الأرا�ش���ي ال�شادر عام 1858 

وقانون الوليات ال�شادر عام 1864.

عن ر�ضالة )ال�ضطرة يف اواخر العهد العثماين(

من تاريخ الش��طرة في 
عهدها االول

ال�ضطرة من اجلو 1917

بع�ض م�ضايخ اجلنوب

ال�ضيخ �ضعدون ال�ضعدونال�ضطرة يف الع�ضرينيات

ال�ضيخ نا�ضر با�ضا ال�ضعدون
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ف��خ��ري ح��م��ي��د ال��ق��ص��اب

 ان ق�ش���ة الأغنية التي كان���ت العامل الكر اأهمية 
يف �شهرت���ه  �ش���ربي افن���دي وذي���وع �شيت���ه ف���ان 
اأ�شرته توؤكد ان املغنية ال�شعبية )ح�شنية( هي التي 
خلدت ذكراه يف اغنية )الأفندي( بعدما مد لولدها 
ي���د امل�شاعدة نافح���ا اياه مبلغ الب���دل النقدي ومن 
ث���م اعفائه من اخلدمة الع�شكري���ة اآنذاك يف )العهد 
العثماين( واعرتافا منها بهذا اجلميل غنت له هذه 
الأغنية ثم تناقلتها املطربات الأخريات املتواجدات 
على ال�شاحة الغنائية ومنهن )�شديقة املالية( التي 
�شجلت الأغنية ب�شوتها يف دار الإذاعة.. وكان ما 
كان م���ن اثر هذه الأغنية الت���ي اأطربت جيال كامال 
وكانت الكث���ريات من املغنيات الالئ���ي يغنني هذه 
الأغني���ة يف الأعرا�س والأف���راح يعمدن اىل تغيري 
ا�شم )�ش���ربي اأفندي( با�شم �شاح���ب املنا�شبة من 

باب املجاملة واكت�شاب ر�شاه..
 

حياة.. ووالي الب�شرة
اإل ان الأ�شتاذ البازي يروي ق�شة )�شربي اأفندي( 
م���ع الأغنية ب�شيء م���ن الإفا�ش���ة اذ يذهب اىل انه 
كان هناك مغني���ة حلبية ا�شمها )حياة( وكان وايل 
الب�ش���رة )الدروب���ي( يحبه���ا ولكنها كان���ت ل تاأبه 

بحب���ه ولذل���ك اراد النتق���ام منها ف�شاق 
ولدها للخدمة الع�شكرية بينما مل يكن 
قد بلغ ال�ش���ن القانوين للجندية وكان 
�ش���ربي اأفن���دي بحكم وظيفت���ه املالية 
ع�ش���وا يف جلن���ة ال�ش���وق الع�شكرية 
وق���د ا�شتاء م���ن عمل ال���وايل ورف�س 
ق���رار ال�ش���وق م���ا اأدى اىل اأزم���ة بني 
ال���وايل و�ش���ربي اأفن���دي انته���ت بان 
دف���ع �ش���ربي الب���دل النقدي ع���ن ابن 
املغني���ة وه���و حل و�ش���ط، اذ �شاءه ان 
ي���رى الوايل ين���زل اىل درجة النتقام 
من املغني���ة باخلروج عل���ى القانون.. 
وبرغ���م ان �ش���ربي اأفن���دي كان يحب 
الطرب فهو مل يعمل فاح�شة او ي�شرب 
خمرا طيلة حيات���ه، واثر هذا احلادث 
نظم���ت املطربة حي���اة الأغنية بنف�شها 
واعتق���دت ان �ش���ربي اأفن���دي يحبه���ا 

فحاول���ت التحر�س ب���ه.. وملا رف�س ذلك 
اأ�ش���ارت علي���ه ان يعا�شره���ا )ب�شك���وت( اي �ش���را 
ولكن���ه رف����س ذلك وقد غن���ت )حياة( تل���ك الأغنية 
وكان ذل���ك يف الع���ام 1912 يف حديق���ة �شغ���رية 
تق���ام عليها اليوم بناية حماكم الب�شرة.. وكان من 

�شمن مقاطع هذه الأغنية:
بل�شكوت بل�شكوت.. عا�شره بل�شكوت..

الله يخلي �شربي.. �شندوق اأمني الب�شرة
 

رمانتين بفد ايد متنلزم
غ���ري ان الأ�شت���اذ الب���ازي كان قد ذكر ب���ان املطربة 
)جن���اة( غن���ت هذه الأغني���ة يف مله���ى )اولكا( يف 
الب�ش���رة يف العام 1912 وغناها عب���د الله اأفندي 
م�شج���ال ذل���ك ا�شطوانة حاك���ي )كرا م ف���ون( �شنة 
1928 ث���م غنته���ا �شديق���ة املالي���ة و�شجلته���ا على 
ا�شطوان���ة الع���ام 1926، ولكنه ع���اد م�شتدركا انه 
يف �شن���ة 1928 غنى املطرب اإ�شماعيل اأفندي هذه 
الأغني���ة م�شجلة على ا�شطوانة )بي�شافون( وعلى 

وجهها الآخر اأغنية )رمانتني بفد ايد متنلزم( ويف 
�شنة 1932 غنت املطرب���ة الب�شرية �شديقة املالية 
)فرج���ة بنت عبا�س( ه���ذه الأغنية عل���ى ا�شطوانة 
اأي�ش���ا واأحلق���ت به���ا م���ا ي�ش���ري اىل ب�شريتها مثل 
قولها )يا ع�شك���ر ال�شلطان بالرب يخيمون( م�شرية 
اىل معرك���ة ال�شعيب���ة.. كم���ا قال���ت اأي�ش���ًا )ماتنفع 
احل�شرات( )رحنة م���ن ايديهم( م�شرية اىل �شياع 
الب�ش���رة من اي���دي العثمانيينيت�شفح �شرية حياة 
)�شربي اأفندي( يلقاها م�شمخة بالورع والتقوى 
من���ذ نعومة اأظف���اره وحتى انتقال���ه اىل دار البقاء 
اذ ن�ش���اأ ن�ش���اأة دينية و�ش���ب على ذكر الل���ه وقراءة  
الق���راآن الكرمي واداء الفرو����س الدينية ولأنه كان 
مولع���ا بح�ش���ور جمال����س الله���و الربيئ���ة.. ومن 
متذوق���ي النغم���ة احلل���وة والكلم���ة املغناج���ة  من 
ه���ذه املغني���ة او تل���ك، فق���د كان ذلك ل يخ���رج عن 
اإط���ار �شريته الوق���ورة املهابة الت���ي ا�شتعا�س بها 
عن ل���ذات احلياة و�شهوات الدني���ا مبا كان ي�شيعه 
الورع يف اأعماقه، اما ان يكون هذا الرجل قد خلب 
لألباب بو�شامته وجمال���ه فذلك ل يقيم الدليل على 
ر�شفه م���ع تلك الفئة الت���ي ذكرها الأ�شت���اذ املميز، 
كم���ا ان ه���ذه ال�شفات لي�ش���ت مدع���اة او �شببا لن 
ينج���رف اىل ما اجنرفت اليه ه���ذه الفئة. ويتابع: 
وهن���اك �شب���ب اآخ���ر اأراه يقينا يبط���ل التهمة التي 
ال�شق���ت به وه���و ان اأغنية )الأفن���دي( التي خلدت 
ا�ش���م )�شربي اأفن���دي( مل تك���ن اأغني���ة او )ب�شتة( 
بغدادي���ة ب���ل ه���ي اأغني���ة ب�شري���ة الأ�ش���ل �شاعت 
وا�شته���رت يف الب�ش���رة قب���ل ان تقتح���م اأج���واء 
بغداد، فكيف ح�ش���رت مع الب�شتات البغدادية التي 
كان���ت تغن���ى يف املقاه���ي البغدادي���ة املعروفة هذا 
ف�ش���ال ع���ن ان )�شربي اأفن���دي( كان ب�شري املولد 
والن�شاأة حتى وفاته )با�شتثناء اإقامته يف العمارة 
بحك���م نقل وظيفته اليها( ومل يكن مقيما يف بغداد 
على امت���داد مراحل حياته، اذا م���ا ا�شتثنينا ب�شع 
زيارات ق�شرية ق�ش���د فيها بغداد لأغرا�س ر�شمية 
او خا�شة.. فكيف بات حم�شوبا على تلك الفئة من 
فئ���ات املجتمع البغدادي وه���و مل ينتم اليها بحكم 

املعاي�شة والإقامة اأ�شال؟


