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أربيل

في بـداية الـقرن الـتـاسع عشـر كان
عـدد نـفوس بـغـداد يُقـدر بـخمـس
ألف نـسمـة. وكانت تـعاني من فـقر
سائد سواء في األبنـية ونوعيتها
وقـدمـهـا أو أسـواقهـا وخـدمـاتـها.
وكـان من يزورهـا يـتفـاجـأ باحلـالة
ـا الـبــائـسـة لـلــمـجـتـمع مــقـارنـة 
ســمـــعـه عن بـــغـــداد في مـــجـــدهــا
وحــضـــارتـــهــا. يـــصف الـــرحـــالــة
Buckingham بـــــاكـــــنـــــغـــــهــــام
مشاهداته للـمدينة التي زارها عام
دينة ال 1816 فيقول: ( إن داخل ا
ـديـنـة من يـنم عـمـا اشـتــهـرت به ا
عــظــمــة وجاللــة وثــروة بــكــونــهــا
عـاصمة شـرقيـة. فقـسم كبـير مـنها
غــيــر مـــبــني الســـيــمـــا الــقــسم
الــشــمــالي الــشــرقي وحــتى
ـــأهــولـــة الــتي األقـــســام ا
تـرتفع فـيهـا األبـنيـة قرب
الـــنـــهـــر حـــيث تـــكـــثـــر
ـديـنة األشـجار. تـرى ا
وكأنهـا قائمـة على ما
كـــــانت عــــلــــيـه بــــابل
حــســبـمــا يــظن واليـة
مـســورة أكــثـر مــنــهـا
مـديـنة قـائـمة بـذاتـها.

 .(1)
ـديـنة وجـمـيع أبـنـيـة ا
مـــشـــيـــدة بـــالـــطـــابــوق
األصـــفـــر الـــضـــارب إلى
احلــمـــرة  وهــو صـــغــيــر
ا احلـجم دائـري الـزوايـا 
يـدل على اسـتـعمـاله مراراً من

قبل. فهـو يؤخذ من خـرائب أبنية
ليشيـد به ثانية. وفي حـاالت قليلة
جــداً يـرى طـابـوق جـديـد كـمـا يـدل

مظهره اخلارجي. 
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إن شــوارع بــغــداد ضــيــقــة وغــيــر
مـعـبدة كـسائـر مـدن الشـرق تـرتفع
عــلى جـوانــبــهـا . ونــادراً مــا يـرى
شــبـاك مــفــتـوحــاً  وأبــواب الـدور
صغيرة وضيـقة والشوارع معقدة
ـدن ومـلــتـويــة أكــثـر من شــوارع ا
الـتـركـية الـكـبيـرة. وإذا اسـتـثنـيـنا
ستقـيمة نسبياً شوارع األسواق ا
كـشوفـة ألفـينا يـادين ا وبـعض ا
ـــديـــنـــة ال يـــتـــعـــدى أزقـــة داخل ا
ـرات ضــيــقــة. إن عــدد جـوامع و
ــائـة مــديــنــة بــغـداد يــربــو عــلى ا
حسبـما يُظن ولـكن اجلوامع التي
نـائرهـا وأبراجهـا ال تزيد تمـتاز 
على الـثالثـ والبـقيـة ال تعدو أن

تكون مـزارات مقدسـة ومقابـر يلجأ
إليها الناس للصالة. 

بيت أما اخلانات العـامة أو النزل 
الــــقـــوافل فــــيـــربـــو عــــددهـــا عـــلى
. وهي من حيث البناء دون الثالث
خانـات ديار بكـر وأورفة. ومن هذه
تاز اخلانات خـان األورتمة الـذي 
بــأقــواسه الــكـــبــيــرة والــصــغــيــرة
وصل قرنصة على نحو خانات ا ا
والــبـنــاء اخلـارجي يــدل عـلى مـدى
سوّد قدمه وهو مبني بـالطابوق ا
واجلـص  ومــــــزخـــــــرف بــــــالـــــــفن
ـعــمــاري الـعــربي والــتــركي عـلى ا

شـــكل مـــقـــرنـــصــات تـــتـــدلى عـــلى
مـــشـــكــــاواته. واألســــواق عـــديـــدة
ومعـظمـها طـويل وستقـيم نسـبياً 
وأحسنها معـقود بالطابوق  ولكن
عـدداً كـبـيـراً مـغــطى بـألـواح تـمـتـد
فــوقـهـا لـتــسـتـنــد إلـيـهــا الـسـقـوف
ــصـــنـــوعــة من ســـعف الـــنـــخــيل ا
وجـذوعه اجلافـة. والدكـاك مـليـئة
بــالــبـضــاعــة الـهــنــديـة. ولــيس في
كن أن يقارن دينـة سوق  أرجاء ا
بــــأحـــد األســــواق اجملـــاورة خلـــان

كمرك مدينة أورفة التركية. 
واحلــــمـــامــــات أحط بــــكـــثــــيـــر من
حـمــامـات بالد الــرافـديـن الـكــبـيـرة
الـتـي زرتـهــا حــتى اآلن. ويــقـال أن
عـددهـا يـتـعـدى اخلـمـسـ حـمـاماً.
وقـــد قــصـــدت أحــســـنــهـــا وكــانت
ــاء كـاف ولـكن واسـعـة مــجـهـزة 
جـــدرانـــهــــا عـــاريـــة إال مـن بـــعض

ـــزخـــرف بـــالـــطـــيـــور الـــكـــاشي ا
واألزهـار قــد تـنــاثـر هــنـا وهــنـاك
ومـنـظـره الـداخلي يـوحي بـالـكـآبة
شـرفون عـلى شؤون والـتجـرد. وا
احلمام تـنقصـهم البراعة والـلياقة
ـــصـــريــون الـــتي يـــتــمـــتع بـــهــا ا
ــواصالت بـ والـدمــشـقــيـون. وا
بــغــداد والــبــصــرة هي عن طــريق
القوارب في دجلة وإن كان سابقاً
عـن طـريق احلــلـة عـلـى الـفـرات إال
أن ذلـك الـطـريـق غـيــر مـأمـون اآلن
لـــوجــود قـــبـــيــلـــة كــبـــيـــرة حتــتل
الـضـفـتـ دأبـهـا الـسـلب والـنهب.
والـسفن الـتي تـنقل الـبـضائع إلى
بـغداد تـتراوح حـمولـتهـا ب -20
50 طــــنـــــاً مــــزودة بــــالــــســــواري
واألشـــرعــــة الســـتــــخـــدامــــهـــا إذا
أســـعـــفـــتـــهـم الـــريح. والـــقـــوارب
ــؤن الـــصــغـــيــرة  الـــتي حتـــمل ا
ــديـــنــة  دائــريــة والــفـــواكه إلى ا
الـشـكل  مصـنوعـة بـهيـئـة القـفة 
ـــاعــز. وهي ومــكـــســوة بـــجــلـــد ا
نـفـسـهـا الـتي كـانت تـسـتـخـدم في

وغلة في القدم.  األيام ا
ـديــنـة الـنـقص ويالحـظ في هـذه ا
الــواضح في الــثــروة بــ جــمــيع
ــا يـســتـرعي طـبــقـات الــنـاس. و
الـــنـــظـــر عــــدم شـــيـــوع األلـــوان
الـبــراقــة لــلــبــزات الــعــســكــريـة
ـتخـذة في مصـر وتركـيا. إن ا
مـظـاهـر الـفـقر بـ الـطـبـقات
الفـقيـرة هنا تـوحي بالـكآبة
عــلى الـنـقــيض من األلـوان
الـــبــراقـــة الــشــائـــعــة بــ
الطبقات الدنيا من الناس
شابهة دن ا في دمشق وا

على الطريق. 
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عـنـدمـا دخـلت بـغداد ألول
مــرة وجــدت لــدهــشــتي أن
الـلغـة التـركـية سـائدة أكـثر
من الـعـربـيـة. بـالـرغم من أن
ديـنة محـاطة باألعراب هذه ا
من كـل جـانب أكـثــر من مـديـنـة
ـوصل والـتي دمـشق وحــلب وا
وجـــدت الـــعـــربــــيـــة ســـائـــدة في
جــمـيـعــهـا. والــلـغــة الـتـركــيـة (في
بغداد) محرّفة ومشوشة في اللفظ
رء الـساكن صـطلح حـتى أن ا وا
فـي اسـطــنــبـول ال يــفــهــمـهــا عــنـد
سـماعه إيـاها ألول مـرة . إن اللـغة
العربية هنا رديئة جداً إذا اتخذنا
الــقــاهــرة ومــكــة والــيــمن قــيــاسـاً
حـــســـنـــاً في الـــلـــفـظ والـــنـــقــاوة.
صـطـلحـات الـتركـية فـالـكلـمـات وا
والـفـارســيـة والـهـنــديـة والـكـرديـة
تــتـمــازج وتـتــداخل مع بــعـضــهـا
وتـشـكـل بـذلك خـلــيـطـاً غــريـبـاً من

نسجمة). (2) الكلمات غير ا
أمــا الـســائح الـهــــــولـنــدي تـنــكـو
Tinco Nijeholt (3) نــيــهــولت
الذي زار بـغداد عام 1869 أي في
الـســنـة الــتي تـولى فــيـهــا مـدحت
بــاشـا بــغــداد. فـقــد وصف بــغـداد
بــقــوله : (أمــا بــغـداد فــتــقع وسط

 ‚«“d « b³Ž Õö

بغداد

 —bB « 5 Š

Husseinalsadr2011@yahoo.com

”—«b  f U:«

rOG « „«– s  dD*« «c¼
يعـتقد الـكثـير من شبـيبـة هذا اليـوم خاصـة أولئك الذين أدركـوا إسقـاط الواليات
تـحدة لنـظام صـدام وحزبه بان مـا يحصـل في البالد وخاصـة ظهـور الطائـفية ا
ـفرط هو ذهبـية والـتفـرقة الديـنيـة أو اإلقصـاء العرقـي والقومي بـهذا الـشكل ا ا
رحـلـة أي مـرحـلـة مـا بـعد تـولي مـعـارضي نـظـام الـبـعث دفـة احلكم ولـيـد هـذه ا
ذهـبيـة التي عـاشت وتـرعرعت في ظل أو أكـناف وخاصـة األحزاب الـدينـيـة أو ا
ـعـروفـة ابـتـداءً من ـعـتـقالت الـسـيـاسـيـة ومـنـهـاجـها ا ـدارس وا مـجـمـوعـة من ا
درسة الـبعث وحرسه وجيشه القومي مدرسـة الزعيم ومقاومته الشـعبية مرورا 
دارس من جتارب يـتم استنـساخهـا اليوم ا أنـتجته تـلك ا والشـعبي  وانتـهاءً 
ـارسات أنظـمتها دارس و ختـلف منـاهج تلك ا واإلبداع في تـطوير أسـاليبـها 
ـدارس الـتي درست مـفـاهـيم الـسـلـطة السـيـاسـيـة والـقـمـعـيـة والـشـمـولـيـة تـلك ا
الفـردية واحلزب الواحد وطرق هـيمنته واندسـاسه في كل مفاصل الدولة وزراعة
الـعـيـون واآلذان في كل دائـرة ومـدرسـة ووحـدة عـسـكـريـة عـلى طـريق جـمـهـوريـة
جـورج اورويل في روايته (1984) حتى غـدت الدولـة برمـتهـا عبـارة عن منـظومة

كاميرات للمراقبة والتصنت. 
ـدارس والغيوم السود التي سادت سماوات العراق وأراضيه بعد تأسيس هذه ا
لـكته بسـنوات كرست ثـقافة اقـصائيـة وازدرائية مـورست من قبل معـظم النُّظم
الـسـيـاسـيـة العـراقـيـة ضـد مـكونـات ديـنـيـة ومـذهـبيـة وعـرقـيـة وبـأشكـال مـخـتـلـفة
ـلـكي وحتـديداً في ووسـائل مـتـعددة بـاسـتـثـناء فـتـرة قـصـيرة جـداً من احلـكم ا
ـمـلكـة الـعـراقـية والـى حدٍّ مـا مـدة أقـصـر من حكم الـسـنـوات األولى لتـأسـيس ا
الزعيـم عبد الكـر قاسم وما عداهـا ومنذ انقـلب البعثـيون وحلفـاؤهم على نظام
الزعـيم قاسم حكم البعثيون البالد منذ شباط 1963 وحتى إسقاطه في نيسان
2003 مع وجـود فترة قلقة ب 1963 و 1968 الـتي انقلب فيها العوارف على
احلــرس الـقـومي لـكـنـهـم لم يـخـتـلـفـوا فـي نـهـجـهم الـسـيــاسي عن سـابـقـيـهم إال

بالعناوين واألسماء.
كونـات (األصغر) سواءً أكانت قـومية أم دينيـة أم مذهبية كل لقـد مورست ضد ا
كونات بفيض أنواع اإلقـصاء باستخدام وسـائل دعائية اجتـماعية تزدري تـلك ا
من الـنـكـات والــطـرائف الـتي تـظــهـرهـا بـشـكـلٍ سـاخـر أو مـنـتــقص وتـشـكك في
أهلـيـتـها بل وتـهـيـنهـا في نـهـجـها الـديـني أو انـتمـائـهـا العـرقي ونـتـذكر جـمـيـعا
فبركة التي كانت أجهزة اخملابرات طوفانات والفكاهات والقصص أو الطرائف ا
ـؤسسات تـقوم بـنسـجهـا وإشاعـتهـا للـتداول بـ األهالي ولـيس ببـعيد وبعض ا
ـعـدان) وازدرائـهم عن الـذاكـرة تـلـك الـتي كـانت تـســتـهـدف جـنـوبـاً (الــشـروك وا
وإظـهـارهم بـأنــهم أُنـاس بـدائـيــون وأجالف وشـمـاالً الـكـورد والــتـركـمـان الـذين
فـبركـة التي ـاط من الـقصص والـنكـات ا يـنتـقـصون من آدمـيتـهم ومواطـنتـهم بأ
ـصالـوة) كمـا كانوا تظـهر إنـهم أغبـياء وحـمقى وكـذا احلال غـرباً مع (الـدليم وا

يقولونها وإظهارهم بالبخل واحلماقة والتخلف.! 
ـارسـة هذا الـكم الـهـائل من ثـقـافـة االنـتـقاص في حـصـيـلـة سنـوات طـويـلـة من 
كـونات التـي تعرضت اط من الـكراهـية واالزدراء بـ ا واالستـهزاء تـكلـست أ
جمـيعها إلى هذا النمط من التسقيط واالستصغار سواء ب الكورد والعرب أو
دينـة من القروي أو كـونات ناهـيك عن عقـدة ابن ا ب الـسنة والـشيعـة وبقـية ا
ـدنـيــة ومـحط (اجلــريـاوي أو الـكــونـدي بــالـكــورديـة) واعــتـبــاره دومـا مـنــتـقـص ا
ـكـتـظة ـا أنـتج مع وجـود بـيـئـة صـاحلـة لتـفـعـيل هـذه األحـاسـيس ا الـسـخريـة 
بالكـراهية ما نشهده اليوم من طائـفية وعنصرية مذهبيـة وقومية وحتى مناطقية
وصلت إلى حـد اإلقصـاء والتذابح والـتكـفيـر بل وشن حرب مـقدسة فـيمـا بيـنها
ناطق ألتفه األسـباب ومـا يجري الـيوم من عـملـيات تـطهـير مـذهبي وعرقـي في ا
اخملتلـطة عـمل على إحداث تـمزيق شـديد في البـنية اجملـتمـعية لـلسكـان وهذا ما
نـشـهـده اليـوم في نـيـنـوى واألنبـار وصالح الـدين وأطـراف بـغداد وشـمـال احلـلة
ا يـنذر بـخطـر داهم يـضعـنا جـميـعاً أمـام مسـؤوليـة تاريـخية وكـركوك وديـالى 
ووطنـية إزاء حرب ستحرق األخضر واليابـس ولن تكون نتائجها أفضل من تلك

الـنـتــائج الـتي وصـل إلـيـهـا الــبـعـثــيـون وغـيــرهم في حتـويل
العـراق إلى حـفـنـة تراب وضـيـاع فـرص ذهبـيـة لـتـقدمه

وتطوره ووجوده.
طر من ذاك الغيم! وصدق من قال هذا ا

{رواية 1984 الـتي كتبـها الروائـي البريـطاني جورج
اورويل George Orwell في سنة 1949م.

الوالي عمر باشا

qIŠ∫ دواجن في حقل شهد ارتفاعاً

غــابـة من الـنـخـيل. وقـد اضـمـحـلت
مديـنة اخلـلفـاء من جراء اإلهـمال 
وطــمع الــوالة األتــراك وأصــابــهــا
الـطــاعـون والــفـيــضـان. يـبــلغ عـدد
نـــفـــوس بـــغــداد 85 ألـف نـــســـمــة
ـديــنـة حــديـثـة الــبـنـاء عــمـومـاً وا
. وتـتـألف أكثـر بـيوتـها مـن طابـق
والــدور الــتي عــلى شــاطـئ الــنــهـر
تـــطل بـــغــرف عـــالــيـــة ذات نــوافــذ
جـمــيـلـة واسـعــة مـزيـنــة بـالـزجـاج
ـلـون. في بـغداد 80 مـقهى و45 ا
خــانـاً و38 ســوقـاً و40 مــســجـداً.
والطرق وعـرة ضيقـة  كما هي في
ــلـؤهــا الـغــبـار ــدن الـشــرقـيــة  ا
صــيـفــاً والـطــ شـتــاءً. وحـيــطـان
ـــشــرفــة عــلى الـــدور اخلــارجــيــة ا

الـــشــارع خـــالـــيــة من
الـنـوافـذ  لـكن كـثـيـراً
من الــــبـــيــــوت تـــضم
حــدائق يــزكــو فـيــهـا
الــــنــــخـل وأشــــجـــار

الفاكهة). (4). 
ويــــؤيــــد مــــا ذكــــره
بـاكــنـغــهـام الــشـيخ
مـــحـــمـــود شـــكـــري
اآللــــوسي (-1857
1924) وهــــــــو من
ســكــنــة بــغــداد. إذ
ألف كتـابه (أخـبار
بــــــــغــــــــداد ومـــــــا
جـــــــــاورهــــــــــا من
البالد) فـي نهـاية
الــقـــرن الـــتــاسع
عـــشـــر  في عــام
1900 أي بـــعـــد
90 عـــــامــــــاً من
زيارة باكنغهام
فــــلم تـــتــــغـــيـــر
احلـــال بـــشـــكل
عـــام وبــــقــــيت
األمــور تـســيـر
بشـكل تـقلـيدي
وخــاصــة عـلى

مــــســــتــــوى اإلدارة واالقــــتــــصــــاد
والــصـــحـــة والــتـــعـــلــيـم واحملــاكم
والـبـناء واألسـواق وغـيرهـا. يـقول
اآللوسي: ( في بغداد اليوم أسواق
كـثيـرة في كال جـانبـيهـا  والسيـما
جانب الرصـافة. وفيهـا نحو أربعة
آالف حــانــوت وهــو مــكـان الــبــيع
والشراء ونحـو مائتي خان  وهو

ــسـافــرين وأمـتــعـة مــكـان مــبـيت ا
الـتـجار. وفـيـها مـائـتان وخـمـسون
قاهي)  وفيها حانة لشرب ال (ا
مـائـة وخـمـســة وثالثـون بـسـتـانـاً
ونــحــو مــائــة وخــمــســة وأربــعــ
. وفـيــهــا نــحـو خــمــسـ مــســجــداً
مــكـتــبـاً (كــتـاتــيب) لـلــصـبــيـان من
ـسـلـمـ وثـمـانـيـة مـكاتـب لـغـير ا
ـسـلـمـ ونـحـو إحـدى وعـشرين ا
مـــدرســـة ونــحـــو عـــشـــرين زاويــة
لـلـمـتـصـوفـة ونـحـو ثالث وثـالث
مقبـرة  ونحو اثنتـي عشرة خزانة
دارس ـلحقـة با كـتبات ا للـكتب (ا
الـديـنــيـة) . وفـيـهــا من احلـمـامـات
نـحو ثالثـ حـمامـاً  وهي مـطلـية
بالـقـار اجمللـوب من عيـنه التي هي
مديـنة هيت (األنـبار) . ومن أحسن

ـوجـودة الـيـوم حـمام احلـمـامـات ا
حـيــدر في مـحــلـة رأس الـقــريـة من

محالت جانب الرصافة. 
وفـي بـغـداد نـحـو مــائـتي عـرصـة 
ومائـة وعشرين اصـطبالً  وسـبعة
مـخـازن لـلـذخـائـر ومـائـة وثـمـان
علـوة  وستـة عشر رحـاة للـطح

وستـة حوانيت لـلصيـدلة  وعشرة
مــخــابــز وعــشــرين فــرنــاً ونــحــو

عشرين سقاية . 
ليس في بـغداد شـارع منـتظم  وال
جــادة مــسـتــقــيــمــة  إال شـارع دار
ــيــدان  ثم جـادة احلـكــومــة  ثم ا
أخـــرى تــنـــفـــذ إلى ســـوق مـــحـــلــة
الــفـضل وشــارع آخـر يـنــتـهي إلى
مــســـجــد الــســـيــد ســلـــطــان عــلي.
والسبب في ذلك ما حلق بغداد من
ـا الــغـرق واخلـراب فـلـم يـبق أثـر 
اخـــتــــطت عــــلــــيه  وال من ســــعـــة
الـشـوارع والــطـرق . فـلــمـا انـدرس
أثـر االخـتــطـاط (الـتــخـطـيط) األول
شـرع الـنـاس يـخـتـطـون مـسـاكـنهم
على حـسب مـا يشـتهـون ويريدون
ولـم يـــحل أحـــد دون شــــهـــواتـــهم.
ـزيـد من الـهـمة واحلـكـومـة بـذلت ا
نحـو تـدارك هذا اخلـلل فلم تـنجح.
والـنـاس اليـوم من ضـيق الـشوارع
واجلـادات في عنـاء ال مـزيد عـليه).

 .(5)
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األكمك هـو اخلبز بـاللـغة التـركية 
واألكـمــكـخـانــة هـو اخملــبـز . وكـان
يــــجـــهــــز اخلــــبـــز آلالف اجلــــنـــود
والــشـرطـة في بـغــداد. وكـان مـبـنى
اخملبز واسعاً ومـجهزاً بآالت تقوم
بـعـمـلـيـات الــعـجن ولـعـدة وجـبـات
(6). كــان اخملــبـز الــعــســكــري يـقع
ـــــ الـــــداخـل في شـــــارع عـــــلى 
ــتـنـبي من جــهـة الـسـراي.  وكـان ا
الشـارع يسمى
بـــــــــــــشــــــــــــارع
األكــمــكــخــانــة.
وفــي عــــــــــــــــــام

 1932
تسميـته رسمياً
بــــــاسـم شــــــارع
ــــتــــنــــبي. و ا
تـــهــــد مــــبـــنى
اخملــــــــــبــــــــــز فـي
سبعيـنيات القرن
الـعــشـرين. وعـلى
أرضه  تــشـيــيـد
ســـوق كــبـــيـــر من
طابق  فيها فناء
واسع يــشـــغــلــهــا
بــــــاعـــــة الــــــكــــــتب
والــــقــــرطــــاســــيــــة.
كان اليوم ويشغل ا
(قــيــصــريــة حــنش)
حيث توجـد فيه عدد
كتبة كتبات مـثل ا ا
الـقـانـونـيــة ومـكـتـبـة
آفاق ومـكتـبة ومـقهى
حــنش حـيث يــجـتـمع
ــثـــقــفـــون أيــام فـــيه ا

اجلمع. 
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أنـشــأهـا والي بــغـداد نـامـق بـاشـا
الـــــصــــــغـــــيـــــر (1902-1899) ثم
شــغــلـتــهــا مـتــصــرفـيــة بــغـداد. ثم
درسة الرشدية. انتقلت في بناية ا
l³²¹
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باركة هم الذي أَدَّتْهُ اجملالس احلسـينية ا ـركزي ا ال أحد يـستطيع انكار الدور ا
عرفة في مضـمار بناء النفوس بناء عقائديا سليما  وما أَسْدَتْهُ الى رواّدها من ا
بـحـقـائق الـدين والـتـاريخ  نـاهـيك عن أنّـهـا اسـهـمت إسـهـامـا كـبـيـراً في اشـاعة
وهـوب عـلى النهـوض وبشكل األجواء األدبـية واألخالقيـة وشجـعت الكثـير من ا

ملحوظ أخّاذ .
-2-

في تلك اجملـالس فاح عـبيرُ الـعلم وأنتـشر شـذا األدب الرفيع وسُـلطّت األضواء
بـاركة انـطالقا من كـون االمام احلسـ (عليه على أسـرار النهـضة احلـسينـية ا
الـسالم) مـدرسـةً كبـرى لالنـسـانيـة تـلـهمـهـا أروع الـدروس في احلريـة والـكـرامة
والتـمسك بأهـداب احلق والفـضيـلة والـتضـحيـة بالـنفس والـنفيس مـن أجل انقاذ

عذّبة . قدسات واالنسانية ا ا
-3-

وفي تــلك اجملــالس تُــذرف الــدمــوع الــغــزيـرة حــزنــاً وتــأثــرا وتـفــاعالً مـع جـراح
عاشوراء  التي هي في احلقيقة جراح االنسانية جمعاء ..

-4-
وقـد جتـد من يـنـبـري الى الـتـطفـيف مـن شأن الـدمـوع والـبـكـاء بـذريـعـة ان االمام
غـمورة ـا يجب أنْ نـبكي عـلى انفـسنـا ا احلسـ شهـيد حي واحليّ ال يُـبكى وا

بنزعتها الدنيوية ومصاحلها الذاتية ...!!
وهذا الـكالم مردود مرفوض فالرسول (ص) هو أولُ من بكى احلس (ع) بكاه

قبل مصرعه فكيف ال نبكيه بعد مصرعه الفجيع ?
ــا هي رفض صـريح لــلـقِـوى الــداكـنـة ولـكـل الـعـتـاة وكلُّ دمـعـة عــلى احلـسـ ا

الظا .
ثم انـهـا مظـهر من مـظاهـر الـرّقة الـتي هي من أبرز مـعالـم الشـخصـية االنـسانـية

الرفيعة .
ا هي تعبير عن حجم االحزان  والدمعة ليست دليالً على الضعف والهوان وا

يقول أحد شعراء الوالء :
أنست رزيتكم رزايانا التي سلفتْ 

وهونّت اخلطوب األتيه 
وفجائع االمام تبقى مدة 

وتزول وهي الى القيامة باقيه
الحـم  كـان احـد اسـبـاب ان الـطـابع الــدامي لـقـضـايــا الـطف ومـا حــمـلـته من ا
التفـاعل احلار مع الفاجعة حتى أنها تكاد تكون فاجعة راهنة بعد ان مرّت عليها

القرون العديدة .
وال ادري كيف سمح نزار قباني لنفسه أنْ يقول :

( وجراح احلس بعض جراحي ) ..
انّ جراح احلس ع ليس لها مثيل في جراحات االنسانية كلها 

انها جراح احلق ضد الباطل 
وجراح الدين ضد اجلاهلية 

وجراح العدل ضد الظلم 
وجراح احلرية ضد العبودية واالستبداد واالستكبار 

اما جراح ( نزار) فهي جراح الشهوات احلمراء ..
-5-

قال كاتب السطور :
ما جَفَّ مِنْ هول األسى 
دَمْع وال هدأ العويلُ

رِيَعتْ بيومِ الطف فاطمةْ
وقد ثُكَلَ الرسولُ

ال حتسبوا القطراتِ دَمْعاً 
انّها مهج تسيلُ 

ا هي مـهجنا السـائلة حزنا علـى مالقيه ابو االحرار نعم ان الـدموع السواخن ا
االمام احلس ع وتعبيراً عما له في القلوب .

انّ االمام احلس ع ملك القلوب 
وملك العقول 

ـوصلـة الى ورسم لالنـسـانـيـة كـلهـا ولـيس لـلـمـسـلـمـ فـقط  خـارطـة الـطـريق ا
مرافئ الكرامة والعزة واحلرية واحلياة الصاحلة

ال حياة لذليل ..
وال كرامة المة يتحكم بها اجلبّارون 

وال خير في اخلانع 
والبُـدَّ من االصالح لـلـواقع الـفـاسـد واالّ فـان اسـتـثراء

وت الزؤام . الفساد هو ا

 جيمس باكنغهام

ة ازقة بغداد القد

 الوالي حس ناظم باشا
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مـالي دجـاجـة بـيـاضـة وهـذا كله
بـــجــهــود وزارة الـــزراعــة والــدعم
ـقـدم لـلـمـربـ من قـبل الوزارة . ا
وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان
ــشـاريع (الـطــاقـة الــتـصــمـيــمـيـة 
اللحم فقـد بلغ اكثر من 55 مليون
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اكد وزير الزراعـة صالح احلسني
عن ارتــفـــاع مــلــحـــوظ في انــتــاج
الـدواجـن الالحم والـبـيـاض خالل
مــــدة مـــنع اســــتـــيــــراد الـــدواجن

ومشتقاتها . حيث وصلت الطاقة
ــشـاريع الــدجـاج الـتــصـمــيـمــيـة 
الـبـياض الـقـائـمة الى 12 مـلـيون
دجـاجـة بيـاضة بـعـدما كـانت قبل
مـنع االسـتـيـراد بـحـدود 4 مالي

دجاجة بياضة واالن وصل الى 8

الـــــواقع الــــعــــمــــرانـي واخلــــدمي
ـــا يــتـــنــاسب مع لـــلــجـــامــعــة و
ا ـرحـلة اجلـديـدة و متـطـلبـات ا
يـوفـر جـمـيع مـسـتـلـزمـات الـبـيـئة
اجلــــامــــعــــيــــة من خـالل انــــشـــاء
كتبات مساحات خضر وتـطوير ا
الــعــلـمــيــة والــقـاعــات الــدراســيـة
ـــســتـــوى الــعـــلــمي لالرتــقـــاء بــا
والــثـــقــافي والـــتــربـــوي لــلــطالب
وتـوفـيـر بـيـئـة تـعــلـيـمـيـة مالئـمـة
لـهم). مـشـددا عـلى (تـقـد فـضلى
اخلدمـات للطلـبة كمـا ان اجلامعة
قــد صـــادقت عـــلى ادراج عــدد من
ــشــاريع ومــنــهــا مــشـروع قــسم ا
هندسة العمارة ومشروع القاعات
الــدراســيـة لـالقـســام الــعــلــمــيـة).
مـؤكدا ان (الـعـملـية الـرصيـنة هي
الـهـدف االسـمى لـكل اجلـهـود لتي
تـبذلـهـا اجلامـعة سـواء في االطار
الـعــلــمي ام االنــسـاني لــتــحــقـيق

مستويات متقدمة في االداء).
 وكــانت وزارة الــتــعــلــيم الــعــالي
والـبحث الـعلـمي قد اصـدرت امرا
اداريـا بــتــكــلـيف الــدكــتــور بـاسم
ـنصـب رئيس خلـيل الـسـعـيـدي 
جــامـــعـــة كـــربالء وكـــالــة خـــلـــفــا
للدكتور مثير السعدي ويأتي هذا
التكليف ضـمن سلسلة االجراءات
الكـات الـتي جتـريـها في تـدويـر ا

الوزارة.  

فرخـة قبل مـنع االستيـراد وتشكل
ئـة حيث وصلت الى نسبة 25 با
 185الف طن سنويا اما بعد منع
االســتـيــراد وصــلت الـنــســبـة الى
ــئــة اي بــحــدود اكــثــر من 35 بــا
110 الف طن سنـويا وهـذا بدوره
ادى الى تـشـغـيل االيادي الـعـامـلة

وامتصاص البطالة).
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واضـاف الــبـيـان انـه (خالل شـهـر
واحـــد  تـــســـويق 72 طــــنـــا من
الـــدجـــاج اجملــزور و 38مـــلـــيــون
بيضة مائدة إلى األسواق احمللية
في بـغداد الـرصـافة أكـدت مديـرية
زراعـــة بــغـــداد / الـــرصــافـــة بــان
األســــواق  احملــــلـــيــــة في جــــانب
الـرصافـة قد شـهدت ضخ 72 طنا
من الــدجـاج احملـلي اجملـزور و38
مـلـيـون بيـضـة مائـدة  خالل شـهر
آب احلالي. واضـاف ان (الكـميات
الـتي ضـخت من الـدجـاج اجملـزور
جـاءت من خالل مـجـزرتـ تـقـعان
ضــمن الـرقـعــة اجلـغـرافـيــة لـعـمل
ــــديــــريــــة وعن طــــريـق قـــروض ا
ــبــادرة الــزراعـــيــة لــلـــحــكــومــة ا
الـعــراقـيـة فـيـمــا  إنـتـاج بـيض
ائدة في مـشاريع تربـية الدجاج ا
الـبــيـاض الـعـامـلــة ضـمن الـرقـعـة
ذاتــهـا ومن خالل  15مــشــروعـا).
نفـذت معظمـها وفق نظام الـتربية

بادرة باألقفاص وضمن قروض ا
. يـشـار إلى إن مـشـاريع الـقروض
ـــخــتــلـف أنــواعــهــا الـــزراعــيــة 
نتجاتها فرضت حضورا متميزا 
في مــخـتــلف األسـواق الــعـراقــيـة
وســاهــمت بــشـكـل كـبــيــر في سـد
احلـــــاجـــــة احملـــــلـــــيـــــة من تـــــلك
ـنتجـات.واطلـقت جامـعة كربالء ا
حمـلة لـتطـوير بـيئـتهـا اجلامـعية
ــشــاريع واســـتــحــداث عــدد مـن ا
اخلــدمــيــة والــعــلــمــيــة لالرتــقــاء
ستوى العلـمي للطلبة وتعزيز با
مكـانـة اجلـامعـة في الـتـصنـيـفات
ــيــة. وقــال رئــيس جــامــعـة الــعـا
كـــربالء اجلــديــد الــدكــتــور بــاسم
السعيـدي في تصريح صحفي ان
(اجلـامــعـة حتــرص عـلى تــطـويـر

صالح احلسني

مديرية شرطة بغداد
مديرية شرطة بغداد الرصافة
مديرية شرطة بغداد اجلديدة

مركز شرطة الرشاد
العدد/ ٧ / ١٦٥٧٨

التاريخ/ ٢٧ ٩/ / ٢٠١٩
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في الساعة  ٨٠٠ يـوم ٢٧ / ٩ / ٢٠١٦ حضر مركـزنا اخملبـرة (عجيـبة زاير جاسم
ـشتل/ دور الـتجاوز/ مـجمع فدك) محـسن) تولد ١٩٦٤ شـغلهـا ربة بـيت تسكن (ا
جـالبة مـعها طـلب من قاضي حتقـيق بغداد اجلـديدة تطـلب فيه االخبـار عن فقدان
ـدعـو (مـحـمـد جـاسم مـحـمـد جـاسم الـسـاعـدي) تـولـد ١٩٨٩ يسـكن نـفس ولـدها ا
الـعــنـوان اعاله دونت اقـوالــهـا وافـادت انه بـتــاريخ ٢٨ / ٨ / ٢٠١٦ خـرج ولـدهـا
ـلـصقـة صـورته اعاله من دارهم الى جـهة مـجـهولـة وهـو مصـاب بـحالـة نـفسـية ا

حـادة وكــان يـرتـدي (مالبس ريـاضـيـة زرقـاء الــلـون (تـراك سـود) مـتـوسط الـطـول
متوسط الـبنيـة ابيض البـشرة ورغم البـحث عنه لم يـتم العثـور عليه وسـنوافيكم

ستجدات وقرارات القاضي الحقا للتفضل باالطالع مع التقدير. با
ضابط التحقيق/ م اول/ عمار عبد الواحد علي

االساس/ ١٤٨١ / ٢٠١٦
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