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العدد )4574(
السنة السابعة عشرة

االثنين )23( كانون األول 2019

بع���د ثورة ماي�س 1941، اأعلن���ت الإذاعة عن حاجتها 
ملذيع���ن جدد وتقدم حوايل ثالثمائة وثمانون �ش���ابا 
وبع���د )الت�شفي���ات( مل ينج���ح ال اربع���ة ه���م الزميل 
ودي���ع خوت���دة واملحامي جهاد العبايج���ي واملرحوم 
حامد الها�شمي وانا وبداأنا عملنا مع املرحوم موحان 
طاغي وال�شيد عب���د احلميد الدروبي وناظم بطر�س. 
اختربتن���ا جلن���ة كان���ت ت�شتم���ع اإىل اأ�شواتنا ونحن 
نق���راأ ث���م ت�شاألنا ب�شع���ة اأ�شئل���ة كي حت���دد �شالحية 
ال�شوت والتمكن م���ن اللغة و�شرعة البديهة، وح�شن 
الإلق���اء والثقاف���ة العام���ة وهذه ه���ي ال�شف���ات التي 
يج���ب اأن تتوفر يف املذيع يف كل مكان وزمان.  لكني 
اختربتن���ا جلن���ة كان���ت ت�شتم���ع اإىل اأ�شواتنا ونحن 
نق���راأ ث���م ت�شاألنا ب�شع���ة اأ�شئل���ة كي حت���دد �شالحية 
ال�شوت والتمكن م���ن اللغة و�شرعة البديهة، وح�شن 
الإلقاء والثقافة العامة وهذه هي ال�شفات التي يجب 
اأن تتوفر يف املذيع يف كل مكان وزمان.  لكني تركت 
الذاع���ة بعد ف���رة ب�شبب الق���اء القب�س عل���ي بتهمة 
النتماء اىل كتائب ال�شب���اب يف ثورة ماي�س 1941، 
وحك���م عل���ي بال�شجن مل���دة �شبعة ا�شه���ر وف�شلت من 
الذاع���ة ا�شافة اإىل ف�شلي من عملي ككاتب م�شتخدم 

يف مديرية البلديات. 
يب���دو ان ال�شيد ار�شد العمري رئي�س الوزراء يف ذلك 
الوق���ت، كان غري مقتن���ع باأ�شوات املذيع���ن، لذا فقد 
اأر�ش���ل بطلب املرح���وم ح�شن الرحال مدي���ر الإذاعة 
وطلب من���ه املذيعن الذين �شيخ�شع���ون اىل اختبار 
جديد بح�ش���ور ال�شيد ار�شد العم���ري �شخ�شيًا، وقد 
مت الختبار بالفعل ومل ينجح فيه غريي اأنا والزميل 

ناظ���م بطر����س وال�شي���دة �شبيح���ة املدر����س، وبذل���ك 
توزعت �شاعات البث بيننا نحن الثالثة. 

اتذكر الكثري من احلوادث والطرائف التي �شادفتني 
يف حياتي الذاعية ، ومنها :

ان ال�شي���د عب���د ال�شتار فوزي ه���و اول مذيع عمل يف 
الإذاعة حن كانت �شكرتارية تابعة لوزارة املعازف ، 
ثم جاء بعده املذيع وال�شحفي املرحوم يون�س بحري 
الذي كان ي�شدر جري���دة )العقاب( ثم انتقلت الإذاعة 
من �شكرتاري���ة اإىل مديرية اأحلق���ت مبديرية الدعاية 

يف وزارة الداخلي���ة يف اوائل عام 1939، وكان اول 
مذي���ع يف هذا العقد هو ال�شيد ح�ش���ن الكيالين متعه 
الل���ه بال�شح���ة والعافي���ة، وج���اء بعده عب���د اللطيف 

الكمايل واملرحوم كاظم احليدري. 
- يف بداي���ة تاأ�شي�شها قدمت الإذاع���ة براجمها لثالثة 
اأي���ام يف الأ�شب���وع، ثم زادته���ا اإىل اأربع���ة ثم �شارت 
يومي���ة وكانت فرة البث م���ن ال�شاعة ال�شابعة م�شاء 
وحت���ى العا�ش���رة م�ش���اء مت�شمن���ة ن�ش���رات اإخبارية 
واأحادي���ث ديني���ة وت���الوة للق���راآن الك���رمي ، وحفل���ة 

غنائي���ة ملطربي اأيام زمان منه���م الفنان الكبري حممد 
القباجني متعه الله بال�شحة والعافية، و�شليمة مراد 
و�شديق���ة املالية و�شلطانة يو�ش���ف ومنرية الهوزوز 
وح�ش���ن خيوك���ة ونا�ش���ر حكي���م وعفيف���ة ا�شكن���در 
وح�ش���ريي اأبو عزي���ز ونرج�س �شوق���ي. ا�شتحدثت 
ف���رة يف ال�شب���اح واأخ���رى يف الظه���رية اإ�شافة اإىل 
الفرة امل�شائية وعندم���ا اندلعت ثورة ماي�س، مددت 
ف���رات البث الثالث وانتقلت الإذاع���ة لظروف اأمنية 
من بنايتها يف ال�شاحلية اإىل الأعظمية ثم اإىل �شارع 

الزهاوي ، ثم عادت اإىل بنايتها احلالية. 
يف عام 1943 ، عملت املرحومة فكتوريا نعمان كاأول 
مذيع���ة يف اذاعة بغداد ملدة ل تتجاوز العام وزاملتها 
يف العم���ل ال�شي���دة امين���ة الرح���ال ولف���رة ب�شيطة 
اي�شا، ث���م دخلت ال�شيدة �شبيحة املدر�س الذاعة يف 
عام 1945، واختربت للعمل كمذيعة لتمكنها من اللغة 
العربية ا�شافة اىل كونها �شاعرة، وقد عملت ال�شيدة 
�شبيح���ة لفرة طويل���ة ومل ترك الذاع���ة ال بعد ان 
ا�شتلمت عمله���ا كمديرة ل�شجن الن�شاء، ثم عادت مرة 
اخ���رى للعمل اىل ان تقاع���دت يف اأوائل ال�شتينيات. 
- احلقيق���ة اأن عمل ال�شيدة �شبيحة يف الإذاعة حدث 
كب���ري قوب���ل بالتعج���ب اإل اأن دماث���ة خلقه���ا وح�شن 
ت�شرفها و�شلوكها الطيب، جعلها مذيعة حمرمة من 
اجلمي���ع، وعزيزة على قل���وب زمالئها حتى اآخر يوم 
عم���ل لها يف الإذاعة. - يف بداي���ة عام 1958 ، دخلت 
الذاع���ة مذيعة جديدة وتلميذة يف كلية ال�شيدلة هي 
ال�شيدة وداد خ�ش���ر وظلت تعمل ل�شنوات، ثم تواىل 

ان�شمام املذيعات للعمل بعد عام 1959. 
من طرائف ما يذكر اأن ال�شيدة ام كلثوم قدمت �شكوى 
�ش���د اإذاعة بغداد عن طريق وزارة اخلارجية راف�شة 
طريقتن���ا يف نق���ل حفالته���ا م���ن اذاعة القاه���رة، وقد 
اجبن���ا على �شكواها بان قانون امللكية الفنية املعمول 
ب���ه يف العراق يجيز لنا نقل م���ا نريد كما يجيز النقل 
عنا لن الوطن العرب���ي واحد ول فرق بن بلد عربي 
واأخ���رى . وقد عاتبتن���ي ال�شيدة ام كلث���وم �شخ�شيا 
عندم���ا كنت اح�ش���ر حفلتها الغنائي���ة يف القاهرة يف 
6 كان���ون 1956 بعد اأن اأط���رت العراقين وو�شفتهم 
باأو�ش���اف جميلة اأمام اجلال�شن معها ومنهم ال�شاعر 
احم���د رامي، وق���د اأجبتها باأنها هبة م���ن الله وان كل 
قط���ر عربي ل���ه ح�شة فيه���ا ونح���ن بنقلن���ا لأغنياتها 
ناأخ���ذ ح�شتنا مقدما.. وقد حكم���ت ال�شيدة اأم كلثوم 
وقالت.. ح�شنا انقلوها ولك���ن بطريقة فنية )نظيفة( 

ل توؤثر على الأغاين.
حن قرروا تق�شيم فل�شطن يف ت�شرين الثاين 1947، 
اذعنا اخل���رب وتبعناه باأنا�شيد وطني���ة حما�شية منه 
)وطني انت يل( و)نحن ال�شباب( كانت مالئمة متاما 
حلال���ة الغلي���ان والغ�شب التي كانت ت�ش���ود ال�شارع، 
وح���ن دخلت اجليو����س العربية الع�شكري���ة واخبار 
اجليو����س وحتركاته���ا. كم���ا قدم���ت فرق���ة الزباني���ة 
للفن���ان ناجي ال���زاوي وفرقة جماهد للفن���ان توفيق 

لزم، بع�س التمثيليات التي تنا�شب احلدث. 
 ، كب���ريا  اجتماعي���ا  حدث���ا  كان  التلفزي���وين  الب���ث 
واخراع���ا، اأوق���ع العراقي���ون بالده�ش���ة وق���د كن���ت 
اأن���ا اأول مذي���ع تلفزي���وين يظه���ر اأم���ام اجلمهور يف 
منطق���ة ال�شرق الأو�شط. وال�شيد �شبيحة املدر�س او 
مذيع���ة، واذك���ر اأننا قدمنا يف الليل���ة الأوىل برناجما 
يت�شم���ن نقل حفل افتت���اح من جمل����س الإعمار مدته 
�شاعت���ن وكان احلديث فيه عن م�ش���روع الرثثار، ثم 
غن���ت عفيفة ا�شكن���در وناظم الغزايل، وق���د �شاركني 
التق���دمي الزمي���ل ناظم بطر����س، ومبرور الي���ام بداأ 
الزم���الء الآخ���رون بالظهور عل���ى ال�شا�ش���ة كالزميل 
�شع���اد الهرم���زي والزمي���ل ع���ادل نور����س واملرحوم 
قا�ش���م نعمان ال�شعدي كما ا�شب���ح للتلفزيون فنانون 
�شب���اب م���ن ممثلن ومغن���ن ومقدمي برام���ج وبذلك 
ي�شج���ل للتلفزي���ون دوره يف تن�شي���ط احلركة الفنية 

يف العراق.
عن: ج. اإلتحاد 1987

ذكرياتي في اذاعة بغداد في سنواتها االولى
يف أواخر الثالثينيات، كنت 

أتردد عىل إذاعة بغداد 
التي افتتحت يف صيف 

1936 للمشاركة يف التمثيل 
مع فرقة املرحوم عبد 
الله العزاوي، واذكر أن 

مرسحية )مجنون ليىل( هي 
املرسحية الشعبية األوىل 

التي تقدم من اذاعة بغداد، 
وقد شاركت يف متثيلها مع 

الفنان عبد الله العزاوي 
والفنان محمود املعروف.. 

ويف تلك الفرتة كلفني  
السيد فؤاد جميل مدير 

السكرتارية )اإلذاعة( بقراءة 
األحاديث اإلذاعية التي ال 
يقدمها كتابها بأصواتهم، 

وقد زادين هذا العمل تعلقا 
وشغفا باإلذاعة، فكنت 

استمع إىل )إذاعة القاهرة( 
وإذاعة )القدس(، وأتابع 

الربامج العريقة التي كانت 
تقدمها، ومنها منلوجات 

)منري ومثرية( للفنان فهد 
نجار.

محمد علي كريم/ مذيع رائد

ولعبد الكرمي قا�شم خالتان هما:عكاب ح�شن اليعقوب 
، والدة العقيد فا�شل عبا�س املهداوي والثانية و�شف 
ح�ش���ن اليعقوب الت���ي تول���ت العناية بامله���داوي بعد 
وفاة والدته املبكر. كما ولعبد الكرمي قا�شم خالن هما 
: حمم���د ح�شن اليعق���وب، وكان من اأبط���ال امل�شارعة 
اآنذاك وقد توفى يف عمر مبكر ، ومطلك ح�شن اليعقوب 
، الذي اأ�شت�شهد يف اإح���دى احلمالت الع�شكرية عندما 
كان جمندًا ق�شريًا يف اجلي�س العثماين )ال�شفر بر( كما 
اأطل���ق عليه العراقيون اآن���ذاك. ولعبد الكرمي عم واحد 
ه���و علي حممد البك���ر ،الذي كان �شابط���ًا يف اجلي�س 
العثماين برتبة الرئي�س )النقيب(. وقد اأ�شت�شهد اأثناء 
دفاعه عن بغداد اأمام الحتالل الربيطاين عام 1917، 
ومل يخل���ف �شوى بن���ت واحدة تزوجها حام���د قا�شم. 
كم���ا كان جد عبد الكرمي قا�شم ميل���ك حماَل للجلود يف 

بغداد، كما تقول بع�س امل�شادر.
ولد عب���د الك���رمي قا�ش���م يف1914.11.21، يف حملة 
املهدي���ة م���ن ر�شافة بغداد، م���ن اأبوين عربي���ن هما : 
قا�ش���م حممد البك���ر الزبي���دي، وكيفية ح�ش���ن يعقوب 
ال�شاكن���ي )ع�شرية ال�شواجن( الت���ي يرجع ن�شبها اإىل 

ع�شرية متيم العدنانية.. 
و�ش���ع  اإىل  ت�ش���ري  املتوف���رة  املادي���ة  الدلئ���ل  اأك���رث 
العائل���ة القت�ش���ادي البائ����س ، حيث ول���د الطفل عبد 
الك���رمي وعا�س ف���رة �شبابه، يف بي���ت لزمته احلاجة 
والع���وز امل���ادي ولف���رة طويل���ة ن�شبًي���ا، اإذ كان اأبوه 
يعم���ل يف النج���ارة و ي�شتمد املعون���ة املادية من اأخيه 
عل���ي حممد البك���ر، ال���ذي كان ،اآنذاك، يخ���دم يف مقر 
اجلي����س العثماين ال�شاد�س ع�شر يف بغداد. كما ميكن 
ال�شتدلل على و�شعه امل���ادي ال�شيئ من واقع املنزلة 
الجتماعي���ة ملحلة �شكناه، اإذ كان���ت حملة املهدية، ول 

ت���زال، اإحدى املناط���ق ال�شعبية الت���ي تقطنها العوائل 
الفق���رية والكادحة ،وجتاورها حم���الت النازحن اإىل 
بغ���داد من اأري���اف العراق برمت���ه وخا�شًة م���ن �شمال 

بغداد القريبة.
لقد كان الطفل عبد الك���رمي مرهف احل�س منذ طفولته 
، وكان دائ���م التفكري يف و�شعه الذاتي وو�شع العائلة 
امل���ادي والجتماعي. وكان يحاول منذ نعومة اأظفاره 
البحث جاه���دًا عن مربرات مقنعة لذل���ك الو�شع الذي 
اأثر يف نف�شيته بق���وة جعلته ] قليل الختالط بزمالئه 
اأو  اأراد  ف���اإن  … وكان �شب���ورًا ج���دًا،  املدر�ش���ة  يف 
ا�شته���ى �ش���راء �شٌئ يلزم���ه وراأى ظ���روف اأبينا املالية 
ل ت�شم���ح .. ينتظر .. وقد يطول ب���ه النتظار دون اأن 

ي�شج اأو ي�شكو …[
ه���ذه الو�شعي���ة الجتماعي���ة وواق���ع عمقه���ا القا�شي 

�شتوؤث���ر لحق���ًا يف ماهي���ات منظوم���ة اأف���كار ال�ش���اب 
عب���د الكرمي قا�ش���م، اإذ تاأث���ر منذ ريع���ان �شبابه بفكرة 
امل�شاواة وتبناها كحلقة مركزية يف م�شروعه الالحق 
واأ�شبحت متثل املبداأ الأول من منظومة اأفكاره. لذلك 
ان�ش���ب اهتمامه عل���ى كيفية حماربة الفق���ر واجتثاث 
مقومات���ه املادي���ة ما اأمكن ذلك. كم���ا انعك�شت حتى يف 
�شع���وره الداخل���ي ويف ممار�شات���ه احلياتي���ة، الت���ي 
تعمق���ت ب�ش���ورة خا�شة بع���د اأن تفهم م�شبب���ات الفقر 
والتف���اوت الطبقي من الناحي���ة النظرية ، الذي اأقرن 
ب���الإدراك ال�شيا�شي احل�شي لواقع البل���د بعد احتالله 
وم���ا جن���م عنه م���ن موؤ�ش�ش���ات ونظم وقواع���د للحكم 
تاأ�ش�ش���ت عل���ى اأ�ش�س خاطئ���ة ومن ممار�ش���ات عملية 
عمق���ت هذه الأخط���اء وذات التفاوت ، وم���ا رافقها من 
انتفا�ش���ات �شعبي���ة عربت عن رف�شه���ا و�شخطها لهذه 

ال�شلط���ة واأ�ش�س تكوينه���ا وتوجهاته���ا الجتماعية /
القت�شادي���ة وال�شيا�شي���ة وعلى ارتباطاته���ا الغربية) 

بريطانيا( .
يف اخلام�ش���ة م���ن العمر يدخ���ل الطفل كروم���ي )اأ�شم 
التدلي���ل ال���ذي يطلق���ه العراقي���ون على كل م���ن يحمل 
اأ�شم ك���رمي( اإىل اأحد الكتاتيب مقابل جامع الف�شل بن 
ربيع ، ليتعلم القراءة والكتابة ويحفظ ما تي�شر له من 
الق���راآن الكرمي التي كانت تديره ] املالية فاطمة احلاج 
م�شطفى عبد الله اجلبوري( ابنة اإمام وخطيب جامع 
الف�شل. هذه الدرا�شة مكنته من الولوج املبكر يف عامل 
القراءة، التي �شي�شغ���ف بها يف مراحل عمره القادمة، 

كما مكنته من امتالك اأ�ش�س اللغة العربية.
وحت���ت وطاأة احلاج���ة والفقر التي اأ�شاب���ت الطبقات 
الفق���رية بعد الحتالل الربيط���اين وتغري منط احلياة 
القت�شادي���ة و�شرع���ة اإيقاعه���ا وم���ا جن���م عنه���ا م���ن 
ت�شخ���م اقت�ش���ادي ، ت�شاف���ر العائل���ة ع���ام 1921 اإىل 
مدين���ة ال�شوي���رة، ليعمل رب الأ�ش���رة يف اأر�س تعود 
ملكيته���ا اإىل اأخي���ه ال�شاب���ط امل�شت�شهد. اآن���ذاك يدخل 
ال�شبي عب���د الكرمي املدر�شة البتدائي���ة ويدر�س فيها 
مل���دة اأرب���ع �شن���وات، قبل اأن تع���ود العائل���ة اإىل بغداد 
ثانيًة ع���ام 1926، وت�شكن هذه امل���رة يف حملة] قمرب 
عل���ي[ ، املجاورة ملحلت���ه ال�شابق���ة، واملعروف���ة اأي�شًا 
بفقر �شاكنيها وتع���دد انتماءاتهم األ ثنية والطائفية..

م���ن عرب وك���رد، يه���ود وم�شيحين، م�شلم���ون ، �شنة 
و�شيع���ة، بغداديون و مريفي���ن نزحوا من الق�شبات 
والقرى. مبعنى اأخر عا�س يف و�شط اجتماعي خليط، 
عك����س اأغل���ب مكون���ات الواق���ع الجتماع���ي/ الثن���ي 

للمجتمع العراقي.
ينهي ال�شبي عبد الكرمي درا�شته البتدائية من مدر�شة 
الر�شاف���ة عام 1926 ، ويتخرج منه���ا يف العام التايل 
ليدخ���ل الثانوية املركزية -الفرع الأدبي  وينتهي منها 
بتف���وق يف عام 1931. وقد اأ�ش���ار العديد من اأ�شاتذته 
وزمالئ���ه الطلب���ة اإىل حال���ة تفوق���ه العلم���ي، مقارن���ًة 
باأقران���ه الطلبة، وما كان يتمتع ب���ه من �شرعة البديهة 
وال���ذكاء. كم���ا ر�ش���د اأ�شاتذت���ه اأثن���اء درا�شت���ه تذوق 
الطالب عبد الكرمي قا�شم لالأدب العربي ، اإذ كان يحفظ 
الكم الوفري من جماليات الكنوز ال�شعرية العربية. لقد 
كان معجبًا، من �شع���راء تلك املرحلة بال�شاعر معروف 
الر�شايف ح�شب ق���ول اأ�شتاذه يف اللغة العربية اآنذاك 
حمم���د بهجت الأثرى. ويف�ش���ر يف بع�س جوانبه لأنه 
كان متاأث���رًا مبواقف���ه ال�شيا�شية املناه�ش���ة للم�شروع 

الربيطاين يف العراق وفل�شطن.
و�شعه���ا  حت�ش���ن  و  العائل���ة  حاج���ة  وط���اأة  حت���ت 
الجتماع���ي و توف���ري ح���دود معقول���ة لها م���ن العي�س 
واخل���روج من �شرورات العوز امل���ادي املزمن، يح�شم 
ال�شاب عبد الك���رمي ال�شراع الداخلي الذي كان يعاين 
من���ه يف الختي���ار بن حتقيق طموح ال���ذات الفردية ، 
لإكم���ال الدرا�ش���ة اجلامعي���ة الطامح اإليه���ا ، اأو العمل 
وم�شاع���دة الأه���ل. لقد اأخذ بال���راأي الأخري ومت تعينه 
يف وزارة املع���ارف بتاري���خ1931.10.22 بوظيف���ة 
معلم وين�شب اإىل اإحدى املدار�س البتدائية يف ق�شاء 

ال�شامية.
عن: كتاب )من ماهيات سيرة عبد الكريم 
قاسم(

في ذكرى والدته في 22 كانون االول 1914

عبد الكريم قاسم في سنوات نشأته االولى

د. عقيل الناصري

تكونت عائلة قاسم محمد البكر، حسب تاريخ امليالد، من األبناء : حامد أكرب األشقاء الذي تزوج من بنت عمه الرئيس 
عيل محمد البكر، وكان حامد يشتغل دالاَل للحبوب ؛ وتأيت بعده أمينة زوجة ياسني محمد صالح القييس ؛ ثم عبد 
اللطيف نائب الضابط يف القوة الجوية والذي بقى عىل رتبته العسكرية لحني تقاعده ، وكان ساكنا يف إحدى الدور 

الحكومية الصغرية يف منطقة )تل محمد( التي استلمها قبل ثورة14 متوز، وبقي فيها إىل أخر حياته؛ ثم نجية زوجة ابن 
عمتها الزعيم الركن عبد الجبار جواد، وأخريًا عبد الكريم.
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االثنين )23( كانون األول 2019

جرت اأول حماولة يف عام 1933عندما عهدت وزارة 
العدلي���ة اإىل ديوان التدوين القان���وين لو�شع لئحة 
قان���ون لالأح���وال ال�شخ�شي���ة، وبع���د اجن���از الأخري 
ل���ه ظل بن م���د وج���زر وتعدي���ل وحتوير مل���دة ع�شر 
�شن���وات ومل يت���م اإق���راره، وج���رت حماول���ة اأخ���رى 
عندم���ا �شكل���ت وزارة العدل جلنة من رج���الت الفقه 
والقانون يف ال�شاد����س والع�شرين من كانون الثاين 
ع���ام 1945برئا�ش���ة حممد ح�شن كب���ة رئي�س جمل�س 
النواب، وع�شوية ال�شيخ علي ال�شرقي رئي�س جمل�س 
التمييز ال�شرعي اجلعفري، وحمدي الأعظمي املدون 
القان���وين، و�شفي���ق �شري���ف الع���اين ع�ش���و جمل�س 
التمييز ال�شرعي ال�شني، اإذ بداأت عملها م�شتندة على 
لئحة دي���وان التدوي���ن القانوين الت���ي و�شعت عام 
1933، ولئح���ة اأخ���رى جديدة و�شعه���ا ال�شيخ علي 
ال�شرق���ي، وعل���ى الرغم م���ن خروجهم بقان���ون جديد 
لالأحوال ال�شخ�شية اإل اأن خطط و�شع قانون موحد 
م���ن قبل اللج���ان امل�شكل���ة التي= =حاول���ت اأن جتمع 
الأح���كام ال�شرعي���ة وتوحده���ا وتخرج منه���ا بقانون 

يجمع املتفق عليه من الآراء مل توفق يف عملها
اإن تع���دد م�شادر الق�ش���اء واختالف الأح���كام يجعل 
حي���اة العائل���ة غ���ري م�شتق���رة وحق���وق الف���رد غ���ري 
م�شمون���ة، كم���ا جاء يف موجب���ات �ش���دور القانون، 
مم���ا دف���ع  للتفك���ري بو�ش���ع قان���ون يجم���ع في���ه اأهم 
الأحكام ال�شرعية املتفق عليها، عندها  قامت الرابطة 
بتق���دمي م�شروع���ًا اإىل الزعي���م عب���د الك���رمي قا�ش���م، 
قدمته الدكت���ورة نزيهة الدليم���ي يت�شمن �شن قانون 
لالأح���وال ال�شخ�شية فوافق علي���ه، تاألفت على اأثرها 
جلن���ة يف وزارة العدل باأمره���ا الإداري املرقم 650، 
وامل���وؤرخ يف ال�شابع م���ن �شباط ع���ام 1959، لو�شع 
لئح���ة لالأح���وال ال�شخ�شية ت�شتم���د مبادئها مما هو 
متف���ق عليه من اأحكام يف ال�شريع���ة، وما هو املقبول 
من قوانن البالد الإ�شالمية، وما ا�شتقر عليه الق�شاء 

ال�شرعي يف العراق. 
عل���ى اأثر ذل���ك قامت رابط���ة الدفاع عن حق���وق املراأة 
العراقي���ة بت�شكي���ل جل���ان يف الأحي���اء ال�شكنية، يف 
بغداد وباق���ي الألوية، لدرا�شة م�شاكل املراأة واأخذها 
بنظر العتبار يف القانون املقرح، وكلفت الدكتورة 
نزيه���ة الدليم���ي النا�شط���ة الن�شوي���ة روز خ���دوري 
بالإ�شراف على عمل تلك اللجان وجمع تقاريرها، كما 
مت تكلي���ف ن�شاء من خمتلف الخت�شا�شات تربويات 
وقانوني���ات وطبيب���ات و�شي���دات من كب���ريات ال�شن 
واخل���ربة يف التقاليد الجتماعي���ة لل�شعب العراقي، 
اإذ مت تق���دمي مالحظاته���ن اإىل اللجنة املكلفة ب�شياغة 

القانون  .
 و�شاهم���ت الدكتورة نزيهة الدليم���ي قي تاأييد لئحة 
القان���ون ومناق�شته، ل�شيما ما ت�شمنه حول م�شاواة 
جان���ب  اإىل  ووقف���ت  امل���رياث،  يف  والذك���ر  الأنث���ى 
�شدوره والت�شويت عليه يف جل�شة جمل�س الوزراء  
املنعق���دة يف التا�ش���ع ع�شر من كان���ون الأول 1959، 
حت���ت ا�ش���م قان���ون الأح���وال ال�شخ�شي���ة ذي الرق���م 

188ل�شن���ة 1959، ومت ن�ش���ره يف جري���دة الوقائ���ع 
العراقي���ة الر�شمي���ة يف الثالث���ن م���ن كان���ون الأول 

1959، لي�شبح قانوٌن نافذًا.
متي���ز هذا القان���ون باأنه اأول قان���ون تقدمي لي�س يف 
الع���راق فح�شب بل يف املنطق���ة كلها، وخطوة جريئة 
عل���ى طريق تطوير و�ش���ع املراأة، كون���ه اأ�شتمل على 
اأه���م اأب���واب الفق���ه يف الأح���كام املتعلق���ة بالأح���وال 
والط���الق  ال���زواج،  مل�شائ���ل  اجلامع���ة  ال�شخ�شي���ة 
والن�ش���ب واحل�شان���ة والنفقة والو�شي���ة واملرياث، 
ف�شاًل ع���ن حتقيقه للم�ش���اواة والعدال���ة يف احلقوق 
الر�شمي���ة والعرفي���ة الت���ي �شرعتها ال�شلط���ة، ورتبها 
فقهاوؤها، ورف�س الطائفية واملذهبية، والتمييز الذي 

كان يت�شم به املذهب الر�شمي العثماين.
اأث���ار ه���ذا القان���ون عن���د �ش���دوره �شل�شلة م���ن ردود 
الفع���ل واملواق���ف املت�شددة م���ن قبل رج���ال الدين، اإذ 
ع���دوا فقرات���ه، ل�شيما م���ا يتعلق بال���زواج والطالق 
والر�شاع���ة واحل�شان���ة وم�ش���اواة الأنث���ى بالذك���ر 
يف امل���رياث خمالف���ة لل�شريع���ة الإ�شالمي���ة، وطالبوا 

باأن يك���ون اإ�ش���دار القانون م���ن م�شوؤولي���ة اجلهات 
واملرجعي���ة الدينية، الأمر ال���ذي اأدى اإىل �شن هجمة 
قوي���ة �شد الرابطة،ل�شيما الدكت���ورة نزيهة الدليمي 
حت���ى اأنه���ا تذكر باأن من حاربوها يف ه���ذا ال�شاأن هم 
خ�ش���وم �شيا�شي���ون، اأوًل كونه���ا �شيوعي���ة، وثاني���ًا 
كونه���ا ام���راأة، حت���ى اإن عائلته���ا مل ت�شل���م م���ن تل���ك 
الهجم���ة وخا�ش���ة اأخواته���ا ووالدتها، كم���ا هوجمت 
مق���رات الرابط���ة يف خمتل���ف األوي���ة وم���دن العراق، 
اإىل احل���د ال���ذي جعل م���ن عملية خ���روج الرابطيات 
اإىل عملهن حمفوفة باملخاط���ر، وتعر�شت الكثري من 
مدار����س حمو الأمية التي ت�ش���رف عليها الرابطة اإىل 
الإغ���الق، بذريعة اأنها �شتار لن�ش���ر الأفكار ال�شيوعية 
– ح�ش���ب ق���ول �شكرتاري���ة الرابط���ة -  ل�شيما يف 
املنطق���ة اجلنوبية من العراق، اإذ ا�ش���در قائد الفرقة 
الأوىل احلاك���م الع�شكري فيها حمي���د احل�شونة  يف 
حزي���ران من عام 1960، اأمرًا باإغالق بع�س املدار�س 
ن�ش���ر يف ال�شح���ف قائ���ال ً: " كفان���ا م���ا لقين���اه م���ن 
جترب���ة قا�شي���ة م���ن ت�ش���ر وراء مكافح���ة الأمية.... 
اأم���ي خمل�س خري من مواطن مثقف وهدام... ير�شل 
املخالف اإىل املحاكم وف���ق املادة 31من قانون تعديل 

قانون العقوبات البغدادي ل�شنة     1959". 
اإن ردة الفعل القوية من قبل رجال الدين على �شدور 
القانون، كونهم عدوا املوافقة عليه انت�شارًا للقوانن 
الو�شعي���ة على ح�ش���اب القوان���ن ال�شماوي���ة ومنها 
الإ�شالم. كما عدوه نوعًا من املف�شدة للمجتمع، ف�شال 
ًعن ان���ه اأُ�شتغل من قبل اخل�ش���وم ال�شيا�شين الذين 
حاول���وا اإظه���ار م���ن �شاند القان���ون مبظه���ر املعادي 
للدي���ن، من خالل ن�شر بع����س الأهازيج ومنها ) ماكو 
مهر ب����س هال�شهر والقا�شي انذب���ة بالنهر(، حتى اأن 
ه���ذا ال�شع���ار كان ي���ردد من قب���ل فتي���ات بالقرب من 

ال�شحن العلوي ال�شريف يف مدينة النجف. 
ميك���ن الق���ول اأن ت�شري���ع القان���ون كان يف جوان���ب 
كثرية منه اإن�شاف للمراأة، وتنظيم العالقة الزوجية، 
اإذ ان���ه منع الزواج باأكرث م���ن زوجٍة واحدة، اإل باإذن 
القا�ش���ي ال�شرع���ي، م���ع ا�ش���راط اأن تك���ون لل���زوج 
كفاي���ة مالية لإعالة ما زاد عل���ى واحدة. كما حدد �شن 
ال���زواج بالثامنة ع�شر، وان تتم عملية ت�شجيل عقود 
ال���زواج يف املحاكم الر�شمية ل�شمان حقوق الزوجة، 
ف�ش���اًل عن امل���واد املتعلقة باحل�شان���ة والنفقة واملهر 

وغريها.
عن: رسالة )نزيهة الدليمي ودورها في 
الحركة الوطنية والسياسية العراقية(

60 عاما على صدور قانون االحوال الشخصية

كيف صدر القانون سنة 1959 وسط ردود افعال مختلفة؟
منذ إقامة الحكم الوطني 

يف العراق عام 1921 
حتى صدور القانون 

عام 1959, كان قضاء 
األحوال الشخصية 

فيه يستمد أحكامه من 
القرآن الكريم التي 

يستنبطها الفقهاء وفتاوى 
العلامء واملجتهدين, 

ومن مجموعة األحكام 
الرشعية التي كانت 

معتمدة ومقبولة لدى 
دار اإلفتاء أيام الحكم 
العثامين, وكانت هناك 

محاوالت عديدة  لوضع 
قانون لألحوال الشخصية 

يوحد العمل القضايئ لكل 
املذاهب اإلسالمية يف 
العراق إال أنها مل تنجح.

موفق خلف العلياوي

 صفحات من تاريخ نقابة المحامين العراقيين
اول محامية عراقية

ول���دت ال�شي���دة )اأمين���ة الرح���ال( يف 1915/4/23 
وه���ي م���ن اأ�ش���رة متن���ورة كان والدها)عل���ي �شائ���ب 
برتب���ة  العثم���اين  اجلي����س  يف  �شابط���ًا  الرح���ال( 
)قائممق���ام( وت���وىل من�ش���ب مدير املدر�ش���ة احلربية 
يف اإ�شطنب���ول، ث���م اأ�شبح فيما بع���د )قائمقامًا مدنيًا( 
لعدد من املحافظات، وهو من اأ�شل عربي من حمافظة 
النب���ار، وهي �شقيقة الديب )ح�ش���ن الرحال( املفكر 
ال�شيا�ش���ي املعروف، وهي كذلك ابنة عم الفنان )خالد 
الرح���ال( النحات العراق���ي، وزوجة الربوي )عوين 

بكر �شدقي �شاحب املوؤلفات الكثرية.
ن�ش���اأت يف بيئة كان���ت التقاليد الجتماعي���ة والدينية 
فيه���ا حترم على امل���راأة اي اخت���الط بالرجل او جمرد 

اخلروج اىل ال�شارع لوحدها والت�شال بالآخرين،
يف ه���ذه التقاليد ب���رزت )اأمينة الرح���ال( وكانت اأول 
اأم���رة عراقي���ة تخلت ع���ن احلجاب، يف العق���د الثالث 
م���ن القرن املا�ش���ي، وبخطوتها اجلريئ���ة فتحت باب 

التحدي لن�شاء جيلها و�شرن يقلدنها �شيئًا ف�شيئًا،
اأن  وبع���د  بغ���داد  يف  الولي���ة  درا�شته���ا  اكمل���ت 
اأكمل���ت درا�شته���ا يف دار املعلم���ات عين���ت معلم���ة يف 

.1931/10/1
ُع���دت )اأمينة الرحال( من رائدات العمل التطوعي يف 
الع���راق، حيث �شافرت وهي طالب���ة يف دار املعلمات، 
كرئي�ش���ة لوفد امل���راأة العراقي���ة، اىل املوؤمتر الن�شائي 

ال�شرقي املنعقد يف دم�شق يف متوز من عام 1930.
ولق���د متي���زت ال�شي���دة )اأمين���ة الرح���ال( بانغما�شه���ا 
يف العم���ل ال�شيا�ش���ي وه���ي طالب���ة يف دار املعلمات، 

واهتمامها بالعمل الدميقراطي واجلماهريي.
فق���د ا�شبح���ت ع�ش���وًا يف جمعي���ة امل���راأة العراقي���ة 
املناه�ش���ة للفا�شي���ة والنازي���ة ثم انتخب���ت ع�شوا يف 

هياأتها الإدارية.
ا�شتقالت )اأمينة الرحال( من التعليم يف 1939/10/1 

لتدخل كلية احلقوق يف 1939/11/6.
وبع���د تخرجه���ا يف 1943/6/1 انتم���ت اىل نقاب���ة 

املحامن يف 1943/6/12.
مار�ش���ت املحام���اة ملدة �شنت���ن، ثم اعي���د تعيينها يف 
وزارة املعارف)الربي���ة( مدي���رة ملتو�شط���ة العم���ارة 

للبنات بتاريخ 1945/9/1.
وبع���د ث���ورة 14 مت���وز �شن���ة 1958 عين���ت )م�شرفة 
تربوي���ة( وا�شتم���رت يف العم���ل يف وزارة املع���ارف 

لغاية 1963/8/28 حن ف�شلت لأ�شباب �شيا�شية.
اعيد انتماوؤها اىل نقاب���ة املحامن يف 1946/1/16 
وا�شتم���رت باملحام���اة لغاي���ة احالته���ا عل���ى التقاع���د 

لأ�شباب �شحية يف 1973/3/19
كانت )اأمين���ة الرحال( قد ح�شلت �شن���ة 1936 عندما 
كانت يف ال�شابعة ع�شرة من العمر على لقب )ال�شائقة 
املثالية( لأنها اأول امراأة ا�شتطاعت اأن ت�شوق �شيارتها 
اخلا�شة الإجنليزية ال�شنع من نوع )بيبي فورد( يف 

�شوارع بغداد بعد ح�شولها على اإجازة ال�شوق.
ويف مقابلة �شحفية لها قالت” اإنها عندما كنت اأ�شوق 
�شيارتي يف �شوارع بغ���داد كان بع�س �شكان بغداد ل 

ي�شدق���ون ما يروه واأنا ام���ر اأمامهم ب�شيارتي �شافرة 
الراأ�س، في�شابون بالذه���ول والده�شة وال�شتغراب، 
وبخا�ش���ة الأطف���ال الذي���ن كان���وا ي�شفق���ون يل يف 
مداعب���ة طريف���ة ل تخل���و م���ن �شغ���ب طف���ويل بريء، 
وي�ش���ادف اأن بع�س رجال املرور ي���وؤدون يل التحية 

اعتقادا منهم باأين موظفة اجنبية ومبن�شب كبري يف 
ال�شلك الدبلوما�شي”.

ولكن البع����س الآخر بارك لها تل���ك اخلطوة اجلريئة 
والتي اعتربوها انت�شارًا للمراأة العراقية الواعية.

وقد ح�شلت )اأمينة الرحال( على تكرمي مديرية املرور 

العامة قبل عدة �شنوات وذلك ل�شياقتها �شيارتها لأكرث 
من ن�شف قرن دون اأن ترتكب اأي خمالفة..

انتقلت اىل رحمة الله يف 2002/2/15.
ملح���ق : كت���ب ال�شتاذ  نام���ق ناظم ال خريف���ا معرفا 

بال�شيدة امينة الرحال قائال :
اأمينة الرحال

ول���دت امين���ة الرحال ع���ام 1919 يف منطق���ة الدليم ، 
كان والده���ا علي �شائب �شابطا يف اجلي�س العثماين 
برتب���ة قائمقام ع�شكري ومديرا للمدر�شة احلربية يف 
ا�شطنب���ول وهو عرب���ي القومي���ة ،واأمه���ا تنتمي اىل 
القومي���ة الركماني���ة، ن�شاأت يف بيئ���ة عراقية وكانت 
التقالي���د الجتماعي���ة والدينية حترم على امل���راأة اأي 
اختالط م���ع الرجل او جمرد الألتقاء معه خارج الدار 
، او اخل���روج لوحده���ا والت�ش���ال بالآخرين ، قررت 
اثب���ات �شخ�شيتها والتمرد على الع���ادات الجتماعية 
والديني���ة التي تعطي احلرية للرج���ل وت�شدد على ان 
املراأة جمرد اآلة خلدمة الزوج ورغباته ومعمال لإنتاج 

الأطفال والقيام باخلدمات املنزلية.
كان���ت اول اأمراأه تقرر خلع احلج���اب غري اآبهة بكالم 
واأنتقادات النا�س ، بعد اكمال درا�شتها بتفوق يف دار 
املعلمن قدمت طلبا لالألتحاق يف كلية احلقوق وكانت 

يف عام 1943 من اوائل املحاميات يف العراق.
وكان���ت اول امراأة حت�شل على اجازة �شياقه ففي عام 
1936 ، قدمت طلبا على اجازة �شياقة واأقتنت �شيارة 
خا�شة بها تطوف بها �شوارع بغداد ،ومن ذكرياتها عن 
ال�شياقة كما تقول يف مقابلة م�شجله لها عندما اأ�شوق 
ب�شيارتي يف �شوارع بغداد واأنا �شافرة ويراين املارة 
كان بع�شهم ي�شاب بالده�ش���ة واألأ�شتغراب وبع�شهم 
ميتع����س غ�شب���ا ول اأخل���و م���ن ال�شتائم م���ن البع�س 
األآخ���ر ، وي�شادف بع�س م���ن رجال املرور يوؤدون يل 
التحي���ة اعتق���ادا منهم اين موظف���ة اجنبية ومبن�شب 
كبري يف ال�شل���ك الدبلوما�شي، و ت�شيف يف مقابلتها، 
م�ش���ى عل���ي اكرث م���ن خم�ش���ن �شنة بح�ش���ويل على 

الإجازة وحلد الآن مل اعاقب يف �شياقتي.
يف  انغما�شه���ا  الرح���ال  اأمين���ة  ال�شي���دة  ميي���ز  م���ا 
العم���ل ال�شيا�ش���ي كم���ا اهتم���ت بالعم���ل الدميقراطي 
واجلماهريي ففي عام 1930 وكانت يف وقتها طالبة 
ب���دار املعلمات تراأ�شت وفد املراأة العراقية اىل موؤمتر 

الن�شاء ال�شرقي يف �شوريا.
ويف ع���ام1945 ا�شبح���ت ع�ش���وا يف جمعي���ة املراأة 
العراقي���ة املناه�ش���ة للفا�شي���ة والنازي���ة ث���م انتخبت 

ع�شوا يف هيئتها الإدارية.
تاأث���رت كث���ريا باألأف���كار املارك�شي���ة واأخ���ذت حت�شر 
اأجتماع���ات احللق���ات املارك�شي���ة الت���ي كان ي�ش���رف 
عليه���ا �شقيقها املارك�شي ح�شن الرحال، وكان اخوها 
ح�ش���ن الرحال م���ن ال���رواد الأوائل للفك���ر املارك�شي 
يف الع���راق حي���ث ار�ش���ل اىل املاني���ا للدرا�ش���ة فيه���ا 
بع���د اكم���ال درا�شت���ه الثانوية، وعن طري���ق ال�شحف 
الأملاني���ة ال�شراكية متك���ن من ق���راءة الفكر الثوري 
فاأنظ���م اىل الثورة العمالية يف برلن عام 1918 التي 
قادته���ا ع�شب���ة املارك�شين ال�شيوعي���ن وكان يح�شر 
اجتماعاته���ا و عندما ع���اد اىل العراق كان من الأوائل 

يف بناء اخلاليا املارك�شية.
ان�شمت امينة الرحال اىل احلزب ال�شيوعي العراقي 
وانتخب���ت اول اأم���راأة �شيوعي���ة يف اللجن���ة املركزية 
زم���ن �شكرتري احلزب ال�شيوع���ي العراقي فهد من عام 
1941-1943، وا�شتم���رت بدفاعه���ا عن اف���كار وقيم 
العدال���ة الجتماعي���ة بعد ثورة متوز م���ن عام 1958 
عينت م�شرفة تربوي���ة حتى عام 1963، بعد 8 �شباط 
1963 تعر�ش���ت لالإهان���ة وال�شطه���اد وف�شل���ت م���ن 

وظيفتها.
* مدير متحف نقابة المحامين

احمد مجيد الحسن*

عندما ُأسست نقابة املحامني سنة 1933 اقترص االنتامء اليها عىل املحامني من الرجال لعدم وجود امرأة عراقية من 
خريجات كلية الحقوق منذ تأسيس مدرسة حقوق بغداد سنة 1908 اىل ذلك التاريخ.

االاّ انه بعد مرور عرش سنوات عىل تأسيس النقابة سنة 1943 انتمت اول عراقية اليها، لتكون املحامية األوىل يف العراق.
تعد السيدة )امينة الرحال( أول امرأة مارست مهنة املحاماة يف العراق.
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ويف عام 1534 ق����اد ال�شلطان جي�شا كبريا لحتالل 
ب����الد اإي����ران واإ�شق����اط الدول����ة ال�شفوي����ة ،غ����ري ان 
الأح����وال اجلوي����ة عطلته ع����ن اإمتام مهمت����ه ، فقرر 
التوج����ه اإىل املو�ش����ل ع����ن طريق �شه����رزور لق�شاء 
ال�ش����اه  ملواجه����ة  بعده����ا  والع����ودة  ال�شت����اء  ف����رة 
طهما�ش����ب . و�ش����ل ال�شلط����ان �شليم����ان القان����وين 
تربي����ز ولكن مل يج����د ال�شدر الأعظ����م اإبراهيم با�شا 
لأن الأخري عندما �شمع خرب قدوم ال�شلطان �شليمان 
القانوين اأراد ا�شتباق����ه واحل�شول على �شرف فتح 
بغ����داد بنف�شه، عند و�شول اإبراهيم با�شا اإىل بغداد 
ا�شُتقِب����ل بحفاوة من قبل القائ����د عزت با�شا وو�شل 
ال�شلطان العثماين �شليمان القانوين بغداد بتاريخ 
28 ت�شرين الثاين/ نوفمرب 1534، وعقب و�شوله 
ف����وًرا اأعل����ن بغ����داد ولي����ة عثمانية وع����ن لها وايل 
عثماين وتبع����ه بجنود عثماني����ن حلمايتها من اأي 

تدخل �شفوي.
وكان ق����د اأختلف ذو الفقار خ����ان حاكم مدينة بغداد 
ال�شف����وي م����ع ال�شفوي����ن واأر�شل مفاتي����ح املدينة 
اإىل ا�شتانب����ول ع����ام 1529 م واأعل����ن بذل����ك تبعيته 
للدول����ة العثمانية، وبعد ذلك حترك ال�شاه طهما�شب 
نح����و بغ����داد على الف����ور وقت����ل )ذو الفق����ار خان( ؛ 
وله����ذا ا�شطرب����ت العالق����ات العثماني����ة � ال�شفوية 
، وزاد التوت����ر اأك����رث واأك����رث عندما جل����اأ �شرف خان 
اأم����ري اأمراء بتلي�����س اإىل اإيران ، وجل����اأ اأولما خان 

حاك����م اأذربيجان اإىل العثماني����ن ، لذا قام ال�شلطان 
�شليمان القانوين بحملة عل����ى العراقن دامت اأكرث 
من �شنة ، ومتكن الوزي����ر الأعظم اإبراهيم با�شا من 
دخ����ول املدينة دون اأي����ة مقاومة يف 29 نوفمرب عام 
1534 م ، واأعّد املدينة ل�شتقبال ال�شلطان املقيم يف 

مع�شكره خارج املدينة . 

ويف 1 دي�شمرب عام 1534 م دخل ال�شلطان �شليمان 
القان����وين مدين����ة بغ����داد مرك����ز اخلالف����ة العبا�شية 
باحتف����ال كب����ري ، واأق����ام القانوين يف بغ����داد اأربعة 
اأ�شه����ر ، واأول ما عمله ال�شلط����ان بعد فتح بغداد هو 
زيارة قرب الإمام اأبي حنيفة موؤ�ش�س املذهب احلنفي 
، واأم����ر باإعادة بن����اء القرب الذي خرب����ه ال�شفويون 

وبن����اء جامع كبري بجواره ، ث����م زار بعد ذلك قربي 
الإم����ام مو�شى الكاظم وعبد الق����ادر اجليالين واأمر 
برميمهم����ا وعم����ل قب����اب لهم����ا ، ويف نف�����س الع����ام 
ذه����ب ال�شلط����ان القان����وين اإىل النج����ف وكرب����الء 
وزار مقام����ات اأه����ل البي����ت ، واأم����ر برميمهما، كما 
اأم����ر برميم قناة احل�شينية املوجودة فيها ، وحّول 
ال�شاح����ات التي �شرت بالرمال اإىل حدائق خ�شراء 
وبذل����ك كت�ش����ب ال�شلط����ان القان����وين ح����ّب ال�شّن����ة 
وال�شيعة معا  ، وكان����ت تلك ال�شيا�شة التي انتهجها 
ال�شلطان القانوين مبثاب����ة البنية التحتية ل�شيا�شة 
ال�شالط����ن العثمانين جت����اه اإي����ران وال�شيعة فيما 

بعد.
ق�شم����ت العراق اإىل اأربع ولي����ات منذ عهد ال�شلطان 
القانوين هي بغداد والب�شرة واملو�شل و�شهرزور ، 
كانت الثالث الأوىل منها مبثابة املراكز ، وكان ولة 
بغ����داد يعينون م����ن ا�شتانبول ، اأم����ا ولة الوليات 
الث����الث الأخ����ر فكانوا يعين����ون من قب����ل ا�شتانبول 
باقراح وايل بغداد ، وبالرغم من اأن اأمراء الألوية 
الذين يعينون على ال�شناجق املختلفة يف الوليات 
العثمانية كان����وا يختارون من قب����ل ا�شتانبول ، اإل 
اأن الوليات البعيدة والهامة مثل م�شر وبغداد كان 

يعن ولتها اأمراء األوية ال�شناجق.
عندم����ا علم����ت احلامي����ة الإيراني����ة ببغ����داد بحرك����ة 
ال�شلطان ا�شطربت وانق�شم الراأي فيها، اإل ان حاكم 
بغداد حممد خان اآثر الهروب مع حاميته يف الوقت 
نف�شه الذي ذهب فيه ق�ش����م من اتباعه والأهايل اإىل 
القانوين لت�شليمه مفاتيح بغداد . كان ال�شلطان يف 
طريق����ه اإىل املو�شل فغري وجهت����ه واجته اإىل بغداد 
عن طري����ق ق�شر �شريين وخانقن ، ويف 30 كانون 
الأول و�ش����ل اإىل م�ش����ارف الأعظمي����ة . ويف مث����ل 
ه����ذا اليوم م����ن ع����ام 1534    دخل بغداد م����ن بابها 
ال�شمايل ) املعظم( اإيذان����ا بدخولها العهد العثماين 
ال����ذي ا�شتم����ر نح����و اأربعة ق����رون وانته����ى بدخول 

الربيطانين عام 1917 .
دخل القانوين بغداد بدون قتال ومل ي�شمح جلي�شه 
بدخوله����ا خل�شيت����ه من عدم كب����ح جماحهم . وخالل 
مكوثه ق����ام ببع�����س الأعم����ال الإ�شالحي����ة كتجديد 
عم����ارة املراق����د املقد�ش����ة يف بغ����داد ، وزار العتبات 
املقد�شة يف كرب����الء والنجف واأوق����ف عليها اأوقافا 
كب����رية ، وتعميقه نهر احل�شينية الذي يروي مدينة 

كربالء ، وغريها من الآثار الباقية اإىل يومنا  .
انطل����ق اجلي�����س العثماين بقي����ادة ال�ش����در الأعظم 
اإبراهيم با�شا يف �شهر اآذار/ مار�س عام 1534 نحو 
بغ����داد ويف طريق����ه قام بفت����ح قالع ف����ان واأرجي�س 
وبيتلي�����س وع����ادل ج����واز والأخالط وتربي����ز، بعد 
تاأخ����ر اإبراهي����م با�ش����ا يف الو�شول اإىل بغ����داد قرر 
ال�شلط����ان �شليم����ان القان����وين بالذه����اب بنف�شه اإىل 
فت����ح بغ����داد و�شمه����ا اإىل الدول����ة العثماني����ة ب�شكل 
ر�شم����ي، انطل����ق ال�شلط����ان �شليمان م����ن اإ�شطنبول 
متجًه����ا جنو تربيز حيث جي�شه وو�شل بتاريخ 28 

اأيلول/ �شبتمرب 1534.
و�ش����ل ال�شلط����ان �شليم����ان القان����وين تربي����ز ولكن 
مل يج����د ال�ش����در الأعظ����م اإبراهيم با�ش����ا لأن الأخري 
عندما �شمع خرب ق����دوم ال�شلطان �شليمان القانوين 
اأراد ا�شتباق����ه واحل�ش����ول عل����ى �ش����رف فت����ح بغداد 
بنف�ش����ه، عن����د و�ش����ول اإبراهي����م با�ش����ا اإىل بغ����داد 
ا�شُتقِب����ل بحفاوة من قبل القائ����د عزت با�شا وو�شل 
ال�شلطان العثماين �شليمان القانوين بغداد بتاريخ 
28 ت�شرين الثاين/ نوفمرب 1534، وعقب و�شوله 
ف����وًرا اأعل����ن بغ����داد ولي����ة عثمانية وع����ن لها وايل 
عثماين وتبع����ه بجنود عثماني����ن حلمايتها من اأي 

تدخل �شفوي.

مل تعرف بغداد أول هذا القرن انتشار 
املطاعم والتي تبيع التمن واملرق وما 
إىل ذلك إمنا كان املوجود يف بغداد 
من املطاعم كان الكبابجي والباجة 
جي كام أن هناك من باعة الهريسة 
يصنعونها يف الصباح وعرفت بغداد 
باعة الحميس يجلسون عىل األرض 
وبني أيديهم طاوة كبرية واسعة يقلون 
فيها الحالفيظ واملصارين ورديء 
اللحوم وكان الخميس مام يرغب فيه 
أكلته لطيب رائحته عند قلية فاذا مر 
عليه الوقت الطويل صار اشبه بالجلود. 

ومل يك����ن النا�س يف بغ����داد ول ذوو البيوت ياأكلون 
مم����ا  كان  اذ  والرئت����ن(  والقل����ب  )الكب����د  املع����الك 
ي�شتوج����ب ال�شخرية ان يات����ي الرجال اهله مبعالك 
يحمل����ه مع����ه كم����ا ان املع����الك مل يك����ن مم����ا يبيع����ه 
الق�شاب����ون امن����ا كانوا يركون����ه للزنابري والقطط 
... واملع����الك اليوم من امل����اآكل الغالية املرغوب فيها 
وكذل����ك الق����ول يف الف�شافي�����س فانه����ا مل تكن تعرف 
يف بغ����داد اول القرن. وظهرت يف بغداد اوائل ايام 
القرن اكلة تعرف بالبي�س وبي�س وهو ان يجل�س  
يف ال�ش����وق رجل اماه من�شدة �شغرية واطئة عليها 
كوؤو�����س الطر�شي واوعي����ة البي�����س امل�شلوق الذي 
يقطع����ه ويقدمه م����ع اخلب����ز لأكلي����ه اجلال�شن على 
كرا�ش����ي �شغرية تكاد تكون ل�شق الر�س. ومل تكن 
يف بغ����داد اول القرن دكاكن لبيع البقالة والزلبية 
امن����ا كانت البق����الوة واخواتها تظه����ر اىل ال�شاحة 
يف رم�ش����ان فقط اذ تب����اع على روؤو�����س الزقة فاذا 
انته����ى رم�ش����ان مل تعد النا�����س ت�شاهد ه����ذا النمط 
م����ن احللوي����ات.. والزلبي����ة املوج����ودة الن لي�����س 
بغدادية وامنا هي تركية اما الزلبية البغدادية فقد 
انقر�ش����ت من وقت بعيد وكنا ادركناها ببيعها باعة 

من اليهود. 
وم����ن ماآكل النا�����س اليومية يف بغ����داد الباكلة التي 
ينقع����ون فيه����ا اأرغفة اخلبز لق����اء قليل م����ن النقود. 
وكان����ت باع����ة الباكلة هم م����ن الن�ش����اء يجل�شن عند 
روؤو�����س الأزق����ة ومم����ا ا�شته����رت بذل����ك ام����راة يف 
العظمي����ة ا�شمها )�شعدة( وقد �شمي الزقاق با�شمها 
و�شارت الباقالء هذه اليوم تباع يف مطاعم معروفة 
يف بع�س ال�شواق وكذلك كان هناك من يقلي الكبة 
يف الطاوات الوا�شع����ة. وكذلك من يقلي ال�شمك يف 

ال�ش����واق لتاأكل منه الأكلة.. ام����ا الدجاج فلم تعرفه 
بغ����داد معرو�ش����ا يف مطاع����م خا�شة هن����ا وهناك .. 
وتط����ورت اأكلة الأبي�س بي�س الي����وم اىل ما ي�شمى 
بالف����ات وال�شندوي�س والفالف����ل، ويف ال�شباح كان 
باع����ة ال�شرابت من مثل �شرب����ت الزبيب والتمر هند 

يبيعونها مل����ن يفطر عليها يف ال�شباح .. وكان باعة 
الكب����ة يبيعونه����ا يف �ش����الل خا�ش����ة ويتخ����ذون لهم 
مواق����ف يف ال�ش����وق قبي����ل الغ����روب كم����ا كان باعة 
الباج����ة الباردة يتخذون له����م مقاعد يف ال�شوق بن 

الغروب ليقبل عليهم من يتع�شى بذلك. 

مطاب����خ البي����وت كان����ت تتاأل����ف م����ن ثالث����ة احجار 
يرك����ب عليها قدر الطعام ومن هن����ا جاءت ت�شميتهم 
للطبوخات بالركيب تق����ول )ا�شركبت اليوم( فريد 
عليك من يقول لك انهم "ركبوا البيتنجان والبامية" 
وغري ذلك ثم دخلت اىل املطابخ ادوات تعمل بالنفط 
والفتائل ثم ظهرت الربميزات وهي تعمل بال�شغط 
ثم تط����ورت و�شائل الطبخ ف�ش����ارت راقية وح�شنة 
املنظر ثم ظه����رت الطباخات التي تعم����ل بالغاز كما 
ظه����رت ان����واع م����ن الطباخ����ات الكهربائي����ة بعد ان 
�ش����اع امر ا�شتخدام الكهرب����اء، وكانت غالب القدور 
م����ن النحا�س وهم بن حن واآخ����ر يذهبون بها اىل 
م����ن ي�شمى مبي�����س اجل����دور ليبي�شه����ن بالق�شدير 
ث����م �شاعت قدور الفافون الت����ي ل حتتاج لتبيي�س.. 
وكان����ت القدور النحا�شي����ة اذا اهمل تبي�شها ت�شبب 
الت�شم����م الذي وق����ع غري م����رة.. وكان����ت للنا�س يف 
منه����ا  ا�ش����كال وت�شمي����ات  ذوات  ق����دور  مطابخه����م 
اجلدر العرابي والكمح����دون والفو�شخانة وانواع 
الط����اوات الت����ي ت�شتعم����ل لقل����ي اللح����م والع����روك 
وكان����ت عنده����م لطبخ الرز طريقة ترك����ت يف ايامنا 
اذ كانوا "يفركعون الدهن بالطاوة وي�شكبونه على 

قدر التمن" وهذا مما تنا�شاه النا�س اليوم.
وكان ق�شاب����و بغ����داد يرم����ون العظ����ام لل����كالب ومل 
يكون����وا يبيعونه����ا ول كان احد ي�شريه����ا واأول ما 
راأي����ت ذلك يف القاه����رة �شن����ة 1929 اإذ كان اجلزار 
امل�ش����ري يفر�س عليك قطعة م����ن العظم ي�شعها يف 
املي����زان حن يبيعك اللحم ال����ذي ن�شريه منه.. كان 
بقال����و بغ����داد يبيع����ون كل �شيء بالع����دد اإل النومي 
حل����و فاأنهم كانوا يبيعونه باملي����زان !! وكان الطبخ 
على املواق����د ي�شتعمل فيه حطب الطرفة والربماجة 

والعاكول والتوك وال�شعف. 
ادركنا بغداد وهي تتح����رك نحو التغيري يف اأزقتها 
واأحيائه����ا اذ كان����ت له����ذه الأزق����ة والأحي����اء اأبواب 
تغل����ق بع����د �ش����الة الع�ش����اء ف����ال يدخله����ا داخل ول 
يخ����رج منها خارج اإل يف لي����ايل رم�شان فاأنها تبقى 
مفتوحة حتى الفجر، وق����د �شهدت هذه الأبواب يف 
بع�س مواقعه����ا لأن بغداد كانت مدينة م�شورة ذات 
اأبواب فخم����ة منها الباب الذي يق����ع يف منطقة باب 
املعظ����م كما �شه����دت الباب الذي يق����ع يف جهة الباب 
ال�شرق����ي ومكانه����ا اليوم �شاحة التحري����ر وما تزال 
هن����اك باب يف جه����ة ال�شيخ عمر اما الب����اب الرابعة 
وهي باب الطل�شم فقد اأزيلت اأواخر العهد العثماين 
اإذ كانت م�شتودعا للبارود وقد ن�شف بالبارود الذي 
في����ه خ�شي����ة ان ي�شت����ويل علي����ه املحتل����ون النكليز 
وكانت هناك باب اخلام�����س تقع على النهر يف جهة 
اجل�ش����ر العتيق وكانت ت�شمى باب الغا وقد ازيلت 
م����ن زمن بعي����د، وكان لبغ����داد �شور يحي����ط بها من 
جهاته����ا الربع ومن ذلك جهة النه����ر ، جاء على ذكر 
ذل����ك بع�����س ال�شي����اح الجانب والن منه����م من حدد 
طول����ه بامل�شي حوله �شاعتن ومنهم من ا�شتعمل يف 
قيا�س طوله الياردات ومنهم من ا�شتعمل اخلطوات 
وكان����ت بغ����داد حماطة بخن����دق �شي����ق وذي عر�س 
ظاه����ر �شاه����دت منه م����ا كان ب����ن املع����دان وال�شور 
وامل�شت�شفى املجيدية الذي هو يف كلية الطب اليوم 
كانت بغداد بدءا م����ن مدخلها يف باب املعظم كثرية 
املقاه����ي ووجدن����ا منه����ا كه����وة البلدية وكه����وة ابن 
كل����ك وكهوة لطيف وكه����وة الوقف الت����ي كانت عند 
جامع املي����دان )جام����ع الحمدية( ويتجم����ع النا�س 
يف املقاهي ليال ونهارا وتدار عليهم ا�شربة متنوعة 
من �شمنها القهوة العربية واملقاهي التي نراها هنا 
ل وج����ود لها اليومز.. ومل يكن ل����وزارة الدفاع باب 

على ال�شارع. 
عن: ج . البلد 1967

تردت األوضاع العامة يف العراق منذ سقوطه بيد املغول عام 1258 م ، وتعاقب  عىل 
حكمه عدد من الدول التي مازت أيامها بالتخلف والتقهقر ، وعندما دخل العراق تحت 

السيطرة الصفوية تفاقم األمر كثريا ، واشتد رصاع الصفويني مع الدولة العثامنية التي 
كانت تعيش ازهى عهودها وقد توىل الحكم فيها السلطان سليامن القانوين . بينام كانت 
الدولة الصفوية تحت حكم الشاه طهامسب الذي ترك له أبوه إسامعيل الصفوي مملكة 

شاسعة وإدارة متخلفة يتحكم بها رجال الدين .

في كانون االول 1534

السلطان سليمان القانوني 
في العراق

الشيخ جالل الحنفي

اعداد: ذاكرة عراقية

مطاعم بغداد ومآكلها في اوائل القرن الماضي
من التراث البغدادي



طرق ا�شمه �شمعي اأول م���رة يف اأوائل الأربعينات 
م���ن هذا القرن، حن كنت، يف بداية فرة املراهقة، 
اأي���وب  اإن رواي���ة ذن���ون  ب���الأدب فقي���ل يل  اهت���م 
)الدكتور اإبراهيم( م�شتوحاة من �شخ�شية موظف 
كب���ري يف وزارة املع���ارف يدع���ى الدكت���ور حمم���د 
فا�شل اجلمايل، ت�شبب يف اإزعاج املوؤلف حن نقله 
من بغداد اإىل مدينة اأخرى، ففقد ذلك العمل الأدبي 
الكثري م���ن قيمته يف نظري لعتقادي 
اآن���ذاك اأن���ه كان م�شخ���را خلدم���ة 
عر����س �شخ�شي ل عالقة له 

بالآخرين.
ث���م 

كان اأن جمعتنا �شدف���ة عجيبة يف �شنة 1947 ففي 
ن�شيان )اإبريل( من تلك ال�شنة اأقيم احتفال الكليات 
الريا�ش���ي بح�شور رجالت احلكم، وكنت م�شركا 
في���ه ع���ن كلية احلق���وق، وح���دث اأن ف���زت بجائزة 
القف���ز العايل، فالتقط���ت لنا ال�ش���ور ونحن نت�شلم 
امليداليات من ي���د الو�شي عبد الإله، وحينما راأيت 
ال�شورة التي اأظهر فيه���ا م�شافحا الو�شي وجدت 

اأن الواقف بجانبه كان وزيرا .
املع���ارف اآن���ذاك حمم���د فا�ش���ل اجلم���ايل. ل تزال 
ال�ش���ورة بحوزتي، اإذ مل اأف���ز مبيدالية اأخرى بعد 
ذل���ك، وكان عل���ي اأن اأحتف���ظ بهذه ال�ش���ورة حفظا 
مل���اء الوج���ه الريا�شي! غري اأين مل اأك���ن فخورا بها 
م���ع ذلك، فقد كن���ا، �شب���اب اخلم�شين���ات، متمردين 
وحانق���ن، ل ن���دري، يف احلقيق���ة، مل���ن نوج���ه ثار 

غ�شبنا اإن مل يكن ملثل هوؤلء!
يف �شنة 1953 ظهر العدد الثاين من جملة )الثقافة 

اجلديدة( ف�شودر بعد توزيعه يف ال�شوق ب�شاعات 
وجمع���ت اأع���داده. كنت ق���د ن�شرت في���ه اأق�شو�شة 
)الآخ���رون(، وقي���ل بعد اأي���ام، اإن رئي����س الوزراء 
حمم���د فا�ش���ل اجلم���ايل �شيواجه جمل����س النواب 
العراق���ي وي�ش���رح لأع�شائ���ه �شبب اإ�ش���دار القرار 

مبنع هذه املجلة!
وقام، فعال، بهذا العمل ووقف اأمام اأع�شاء املجل�س 
واأخ���ذ يقراأ لهم من جمل���ة )الثقافة اجلديدة( - ذات 
الغ���الف الأخ�شر كم���ا اأتذكر جي���دا - مقتطفات من 
مق���ال للدكت���ور اإبراهي���م كب���ه، ويبن له���م نواحي 
الفل�شفة املارك�شية التي ي�شتند اإليها املقال املذكور. 
كان رئي����س الوزراء اآن���ذاك معروفا لن���ا باأنه ميثل 
التيار ال�شيا�شي اجلدي���د املوؤيد لأمريكا، الذي كان 
مناف�ش���ا للتيار الإنكليزي الق���دمي الذي يقف نوري 
ال�شعي���د على راأ�شه. ولعل ه���ذه املبادرة من رئي�س 
ال���وزراء كانت لإظهار امل�شت���وى الرفيع الذي يريد 

اأن يب���دو ب���ه يف ممار�شت���ه للدميقراطية.خط���ر يل 
واأن���ا اأق���راأ يف ال�شح���ف تفا�شيل ه���ذه التمثيلية، 
ب���اأن من الأكي���د اأن رئي�س الوزراء ل���ن يهتم بقراءة 
اأق�شو�شت���ي وحتليله���ا وفه���م اأبعاد م���ا تعرب عنه، 
فق���د كانوا جميعا، غري مكرث���ن باملجرى اخلطري 
املرع���ب ال���ذي كان ي�ش���ري ب�شمت حت���ت اأقدامهم 
والذي كان الأدب وحده ي�شري اإليه وير�شد م�شراه.

وكان ال�شي���خ اإذن، ذو ال�شنوات الأربع والت�شعن، 
منحنيا عل���ى عناوين الكتب، يري���د، معاندا ب�شره 
ال�شعي���ف، اأن يتبن فحواها واأ�شم���اء موؤلفيها. مل 
تك���ن احلياة رفيقة به���ذا الإن�شان دائم���ا، ففي �شنة 
1958 اأنزله الثوار م���ن عليائه و�شجنوه، وعومل 
بق�شوة واأهن علنا ثم اأنهوا، بغوغائية ل مثيل لها، 
حماكمت���ه باحلك���م عليه بالإعدام م���رات وبال�شجن 
مئات ال�شنن. كان���وا م�شرين ب�شكل م�شبوه، على 

جعل اأنف�شهم وبلدهم امل�شكن، اأ�شحوكة للعامل.
مل ينال���وا م���ن اجلمايل مع ذلك، وعف���ي عنه ف�شافر 
ولق���ي الرحاب يف بلده الث���اين الأمن... تون�س. 
وك���م كانت ده�شتي كبرية، قب���ل �شت �شنوات، حن 
قراأت لهذا الرجل امل�شن مقال ملتهبا يدين فيه الأمم 

املتحدة ومن ورائها اأمريكا ملا اأ�شدرته 
م���ن ق���رارات ل �شرعي���ة بح���ق الع���راق 

والعراقين. كنت منده�شا ب�شبب اأن ذلك 
املقال ل ميثل ول يعرب عن توجهاته ال�شابقة 

ح���ن كان م�ش���اركا يف احلك���م يف اخلم�شينات، 
وتب���ادر اإىل ذهن���ي اأن���ه قد يك���ون جمام���ال لبع�س 
اجله���ات ال�شيا�شي���ة، اإل اأن ا�شتم���راره، واإ�شراره 
على الكتاب���ة وعلى اإدانة الولي���ات املتحدة بنف�س 
الن�شق الأول يجعل من املتعذر ت�شديق هذا الراأي.
الرج���ل، اإذن، كان خمل�شا و�شادقا يف غ�شبه ويف 
تعريت���ه للق���رارات القا�شي���ة وال���ال اإن�شاني���ة التي 
طاول���ت �شعب���ا عريق���ا ذا ح�شارات متع���ددة قدمت 
الكث���ري من اأجل رفعة الب�شر وحفظ كرامتهم، ولعل 
هذا ال�شيخ ال���ذي جاوز الت�شعن وهو يجهد نظره 
منحنيا علي الكتب املطبوعة يف العراق، كان يبحث 
ع���ن دليل اآخر ي�شيفه اإىل الأدل���ة الكثرية املتجمعة 
لدي���ه، ليثب���ت اأن �شعب العراق �شع���ب مبدع، �شلد، 
واأن م���ن الواجب الوقوف اإىل جانب���ه على الدوام 

والإعالن عن حقيقته الرائعة على املالأ .
عن: كتاب )مستدركات االعيان( لحسن 
االمين
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التقيته لقاء عابرا قبل 
أسبوعني من وفاته) 
تويف يوم 24 مايس 
1997 (، يف معرض 

تونس الدويل للكتاب 
الخامس عرش. كنت 
واقفا مع صحب يف 
الجناح العراقي حني 

رأيته يسري بتثاقل يف 
املمر متجها نحونا، 

يستعني بعصاه 
وبصديق يسنده 

برفق. كان مستبرشا، 
يف بدلة بيضاء، يرد 

عىل محييه بابتسامته 
املميزة وبهزات من 
رأسه األشيب. رحبنا 

به وبدا عليه انجذاب 
غريب نحو الكتب 

املسجاة أمامه عىل 
الطاولة، فانحنى 

متشبثا بعصاه وقرب 
عينيه من الصفحات، 

محاوال أن يتبني 
جيدا عناوينها. كان 

ذلك منظرا فريدا من 
إنسان يحمل أعباء 

زمن ثقيل، وال تفارقه 
روح املحبة للقراءة 

واالطالع.
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