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ـــســـتـــنـــصــر قـــد شـــرط أيـــضــاً ا
تـأسـيس دار الـقـرآن اجملـيـد شيخ
يــلــقـن الــقــرآن وثالثــون صــبــيــاً
أيـتـامـاً ومـعـيـد يـحـفظ الـتالمـيـذ
. ويسـتلم الـشيخ كل يوم الثالثـ
ســبـــعــة أرطـــال خـــبــزاً وغـــرفــان
طــبــيـــخــاً   وفـي الــشــهـــر ثالثــة
عـيد فله في كل يوم دنانيـر. أما ا
أربعة أرطـال خبزاً وغرف طـبيخاً
 وفي كل شــهـر ديــنـار وعــشـرون
. وللصبـيان لكل صبي في قيراطـاً
كل يوم ثالثـة أرطال خـبزاً وغرف
طبيـخاً وفي كل شهـر ثالثة عشر

قيراطاً وحبة (من العملة).  
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ــرافق الـضــروريـة ـطــبخ من ا وا
ـدرسة حيث يقـدم الطعام لنزالء ا
لـقـرابـة أربعـمـائـة شـخص يـومـياً
ا زار الـرحالة ولـثالث وجبـات. و
Carsten ـاني الـشـهـير نـيـبور األ
Niebur  م ذهـب إلى 1750عــــــام
ــدرسـة واطــلع عـلـى مـرافــقـهـا  ا

طبخ .  ووصف ا
أمـــا اخملــــزن فـــكـــان يــــقع خـــارج
ـدرسـة ومقـابل بـابهـا  ويـفصل ا
بــيـنــهـمــا شـارع الــسـوق اجملـاور
واد للمدرسة. وكانت تخزن فيه ا
الــغــذائــيــة كــاحلــبــوب والــســكـر
واألطعـمة األخرى كـاجل والزبد
 وأدوات األكـل مـن أطـــــــــــبــــــــــاق
ومـالعق وســــــكـــــاكــــــ وأقـــــداح
وأبــــاريق . كـــــمــــا تــــخـــــزن فــــيه
الـقـرطـاسـيـة من الـورق واألحـبـار
واألقـالم  إضـــــافــــــة إلى الــــــزيت
البس صابـيح والصابون وا وا
والـفــرش والـسـجــاد وغـيـرهـا من

واد اخملزنية.  ا
وذكــر بــعض الــبـاحــثــ أنه كـان

هناك حالق للطلبة . 
وكـــان هـــنــــاك بـــســـتــــان مالصق
لـلمـدرسـة  وكان اخلـلـيـفة يـتـنزه
فيه بـ ح وآخـر. وكان موضع
ـدرسـة يـطل جـلـوسه في إيــوان ا
عــلـى الــبـــســـتــان مـن شــبـــاك في

االيوان. 
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ائية درسة بساعتها ا اشتهرت ا
الــعــجــيـبــة الــتي تــمــثل قــمـة في
الـــتــقـــدم الـــعـــلــمـي آنــذاك وعـــلم
يـكانـيك والـسوائل الـتي بـلغـها ا

سلمون آنذاك.  العلماء ا
كـانت الساعـة عبـارة عن منـظومة
مـن االسطـوانـات والـعـتالت الـتي
اء ثم تـفرغه ثم تـتحـرك بتجـمع ا
يكانيكية التي تتوالى احلركات ا
تــتـكــرر كل ســاعــة بــشـكـل دقـيق.
ـــتـــحــركـــة من وكـــانت األجـــزاء ا
الــــداخل ال يــــراهــــا أحـــد وتــــأتي
اء مـن خزان حـركـتـهـا بـتـنـقيـط ا
لـــيــصب في اســـطــوانـــة مــحــددة
احلــجم. وعـنــد امـتالئــهـا وزيـادة
وزنـــهـــا تــــنـــخـــفض إلى األســـفل
ويفرغ ماؤها محركة معها عتالت
تــــدفع الــــبـــنــــــــــــــــــدقـــة نــــحـــو
ـكـانـهـا بـفعل اخلـارج  ثم تعـود 
نـــــابض  ثـم تــــبـــــدأ بــــاالمـــــتالء
الـتـدريـجي  وهـكـذا تـتـكـرر ألربع

وعشرين ساعة . 

 U UL(«≠8 

وهـو مــرفق ضـروري ألتــبـاع دين
يـؤكد الـغسل واالسـتحـمام بـشكل
دائم  إضـافـة إلى قضـاء احلـاجة
الــــطــــبــــيـــعــــيــــة. وقــــد ورد ذكـــر
احلـمـامـات في مـصـادر تـاريـخـية
كـثــيـرة مـثل ابن الــعـبـري (تـاريخ
مختصر الدول) و ابن بطوطة في
رحــلــته وابن كــثـيــر في (الـبــدايـة
والنهاية) و (شذرات الذهب). ولم
رفق ألنه انـدثر تـبق معـالم هـذا ا
.  ولـكن من وجـهـة بـفـعل الــسـنـ
نـظر هـنـدسـيـة يفـتـرض أن يـكون
هـناك خزان لـلمـاء وآخر لتـسخ
ــاء ـــدرســة بــا ـــيــاه وتــزويــد ا ا
احلــار شـــتــاء. كـــمــا تـــســتـــخــدم
ــرافق األبــاريـق لــلـــطــهـــارة في ا
ـــعـــروف أن الـــصــــحـــيـــة. ومـن ا
تــصــريف مــيــاه احلــمــام ومــيــاه
الــصـرف الــصــحي كــانت تــســيـر
بـاجتـاه الـنـهـر في مـكـان جـنـوبي
ـدرسة أي أسـفل تيـار النـهر ألن ا
اجلـهـة الـعـلـيا فـيـهـا مـكـان مـأخذ
ــزمـلـة. ويــبـدو أن أمـر ـاء إلى ا ا
احلــمــام كــان مــثــارة لــلــنــقـد  إذ
وردت أبــيـــات شــعــر تـــذم حــمــام

أمـــا اجلـــزء الــــظـــاهـــري  وكـــمـــا
يصفـها ابن الفـوطي وجود لوحة
دائرية رسمت عليهاا صورة الفلك
 ولهـا اثـنتـا عـشر نـافـذة صغـيرة
تــغـلق وتــفـتح بــبـاب خــاص بـهـا.
وعند مضي سـاعة من الزمن يقوم
تمثالن لبازين من الذهب يلقي كل
مـنـهـمـا بـنـدقـة (كـرة) مـعـدنـيـة في
طاستـ من الذهب لتعـلنان مرور
سـاعـة من الـوقت. ويـصـاحب تـلك
احلـركـة انـفــتـاح بـاب من األبـواب
في الــنــوافـذ. ولــون الـبــاب ذهـبي
وعـنــدمـا يـنــفـتح يــصـبه فــضـيـاً .
وبــذلك تـعــطي الــسـاعــة تـنــبـيــهـاً
بــالـصــوت (رنــة الــبـنــدقــة) وآخـر
بـصريـاً هو انـفتـاح البـاب وحتول
لونه هذا في النهار. أما في الليل
فــتــظــهــر صــور أقــمـار فـي ســمـاء
الزورديــــة  خـــلــــفــــهـــا ضــــوء من
مـصـبـاح لالنـارة  يـظـهـر كل قـمـر
مع رنــة الـبــنــدقـة. وهــكــذا تـظــهـر
األقـمـار االثنـا عـشـر حـتى اكـتـمال
الـــلــيل وبــدء الـــصــبــاح. اجلــديــر
بالـذكر أن البنـدقات بعد سـقوطها
ـكانهـا السابق في الـطاسة تـعود 
تـنتـظـر دورهـا لـتسـقط عـنـد مرور
ســاعــة. أمـا صــانع هــذه الـســاعـة
ائـية فـهو علـي بن تغلب بن أبي ا
الضـياء الـبعلي األصل الـبغدادي
ــعــروف بــابن ــنــشــأ ا ــولــد وا ا
السـاعات  نقالً عن ابـنه أحمد بن
عـــلـي بــأن أبـــاه هـــو الـــذي عـــمل
ــشــهــورة عــلى بــاب الــســاعـــات ا
ـســتـنـصـريــة بـبـغــــــــــداد  ألنه ا
كـــان مــشـــتـــهــراً بـــعـــلـــوم الــفـــلك
والــــنــــجــــوم والــــهــــيــــأة وصــــنع

الساعات. 
وأكــد ابن الـــفـــوطي ذلك بـــقــوله :
وفـيـهــا (أي سـنـة 683هج/ 1284
م) توفي نـور الدين عـلي بن تغلب
الــســـاعـــاتي الـــذي كـــان يــتـــولى
الــــــســــــاعـــــــات الــــــتـي جتــــــــــــاه
ــسـتــنــصـريــة  وكـــــــانت ســنـة ا

مولده  611هج/  1204م. 
وقــــد وصـف أبــــو الــــفــــرج عــــبـــد
الـرحمن بن اجلـوزي هـذه السـاعة

فقال: 

إيـــوان حــــسن وضـــعـه مـــدهش  
        يحـار في منـظره الـناظرون
تــهـــدي إلى الــطــاعـــات ســاعــاته 

   الناس وبالنجم هم يهتدون 
صـــور فــيه فــلك دائــر والــشــمـــــــ
 ـــــــــش جتري ما لها من سكون 
دائـــــــرة مـن الزورد حـــــــكت        
        نقطة تبر فيه سر مصون 

فــتـــلك في الــشـــكل وهــذي مــعــاً  
        كمثل هـاء ركبت وسط نون
وقــد قـام بــديع الــزمـان أبي الــعـز
اســـمــاعــيـل بن الــرزاز اجلــزري 
صـــنــفه ســـنــة  603هج/  1206م
بــعــنــوان (الــكــتــاب اجلــامع بــ
العـلم والعـمل النافع في صـناعة
احلـــيـل) أو (كــتـــاب فـي مـــعـــرفــة
احلــيل الـــهــنـــدســيـــة) . وتــوجــد
نسـخـة مخـطـوطة من الـكـتاب في
خـزانـة مـتـحف الـفـنـون اجلـمـيـلـة
ـديـنـة بــوسـطن بـأمــريـكـا. كـمـا
توجد نسخة مـخطوطة في مكتبة

أكسفورد.
   وقــام الــدكــتـــور مــصـــــــــطــفى
جـــواد  1904-   1969 بــــنــــشـــر
ائية في صورة خيـالية للسـاعة ا
مـقـال بعـنوان (آثـار بـني العـباس
في الــعـراق) وقـال: أمـا ســاعـتـهـا
ـائيـة العـجيـبة  فـقد اسـتفرغت ا
طـاقـتي في انـتـزاعـهـا من ضـمـيـر
التـاريخ كـلمـات وإحـالة وصـفـها
تــصــويــراً يــرسم تـــلك الــعــظــمــة

ثل تلك الصنعة.   و
واتـذكـر أن األسـتـاذ كـامل الـدبـاغ
مـقــدم بــرنــامج الــعــلـم لـلــجــمــيع
ومــديـــر عــام مــديـــريــة الـــرعــايــة
الـعــلـمــيـة في وزارة الــشـبــاب قـد
أقــام في الـسـبــعـيـنــات من الـقـرن
العـشـرين مـسابـقة عـلـميـة لـصنع
ســاعـة مــائـيــة مـشــابـهــة لـســاعـة
ــســتـــنــصــريــة  بــعــد أن وضع ا

شروطها ومواصفاتها . 
وقـــــد  صـــــنع عـــــدة ســـــاعــــات
ــــاء كــــطـــــــــــــاقــــة اعــــتــــمــــدت ا
ــــــســــــنــــــنـــــات والــــــعــــــتالت  وا
واالسطـوانات  كـأدوات للـحركات
تكررة كل تزامنة وا يكانيكية ا ا

ساعة.
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كـتب لي احـد االصــدقـاء يـقـول
عـــشت في كـل الـــعـــهـــود مـــنــذ
ــلــكي لـكــنك لم تــذكـر الــعــهـد ا
لكي لقاءاتك مع رجال العهد ا
هـذا صــحــيح الى حــد مـا الني
ـلـكي بدأت في اواخـر الـعـهـد ا
العمل الصحفي ومع هذا فاني
ـــلك فــيـــصل الــثــاني قــابــلت ا
ورافــــقــــته في افــــتـــتــــاح احـــد
ـشــاريع  (كــمـا في الــصـورة) ا
وقابـلت ولي العـهد االميـر عبد
االله وكــــــذلك نــــــوري بـــــاشـــــا

والعديد من الوزراء.
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عــنــدمــا جــئت الى بــغــداد عـام
شــــــــــهــــــــــدت احلـــــــــدث 1956
لك فيصل التاريخي ح قام ا
الثاني بافتتاح محطة تلفزيون
بــــغــــداد (اول تـــلــــفــــزيـــون في
البلدان العربية) وعندما عملت
فـي صـحــيــفــة الــشــعب رافــقت
ــلك فـيــصل الـثــاني الفــتـتـاح ا
مـشـروع ال اذكـر االن تـفـاصـيله
وعـــــنــــدي صـــــورة اقف وراءه.
وقبل مقتله بايام حضرت حفل
تخرج كلـية االركان مع عدد من
االعـالمـــيــ بـــيـــنـــهـم ســـجــاد
ـذيع قــاسم نـعـمـان الـغـازي وا

ومـــطــالـــيـــبه وأخـــذ عـــبــد اإلله
ـــلك أيـــنـــمـــا اجته يـــصـــاحـب ا
وايـنمـا سـافر لـلتـفاوض ويـبدو
أن احلكام العرب كانوا يدركون
أن احلل والـعـقـد بـيد خـاله ولي

العهد
Êœ—ô«Ë ‚«dF « vKŽ UJK  qBO  
في شـبـاط  1958اتـفق  الـعـراق
واألردن على اقامـة احتاد عربي
ـمـلــكـتـ حلـفظ هـاشــمي بـ ا
ـنطقة أعقاب توازن القوى في ا
تــشـكـيل اجلــمـهـوريـة الــعـربـيـة
ــتــحــدة بــ مــصــر وســوريـا ا
وأطـلــقـوا عــلـيـه تـســمـيــة دولـة

اإلحتاد الهاشمي العربي
و يـنص دســتـور  االحتــاد عـلى
ــلـك فــيـــصل الـــثــانـي مــلك أن ا
العـراق هو رئـيس االحتاد  وقد
دام ستة أشهـر فقط حيث أطيح
لــــــــــكي في الـعراق بـالنـظـام ا

في  14تموز 1958.

ـــلك واالمـــيــر الـــســـعــدي وكـــان ا
موجـودين  وعنـد مرورهـما علـينا
ــلك الــتـقـاط طــلب الـســعـدي من ا
صـورة مع االعالمـيـ واذا بـرجل
رافق للمـلك يسحب التـشريفـات ا
ــلك الــسـعــدي جــانــبــا من امــام ا
ويقـول له ال يجـوز الحد ان يـطلب
لك. جـاللته وحده هو من جاللة ا
ـا حـدث الـذي يــطـلب. فـوجـئــنـا 
ـلك فـيــصل تـوقف وابـتـسم لـكن ا
وامـر بــالــتــقـاط صــورة تــذكــاريـة
الـتقـطهـا مصـور كان مـوجودا في

االحتفال.
بــعــد ايـام قــامـت ثـورة  14تــمـوز
ــصــور وكـان فــذهـبت الـى مـحل ا
بـــجـــوار وزارة الــــدفـــاع في بـــاب
ـصور نـفى بشدة ان عـظم لكن ا ا
ــلك او انه كـان يـكــون قـد صــور ا
حــاضـرا هــنــاك وفـهــمـنــا انه كـان
يخشى من عـاقبة عـمله من الناس

ؤيدين للثورة. ا
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واذكــــــر انـــــنـي والــــــزمـــــيـل وائل
السعيدي قابلنا ولي العهد االمير
عـبـد االله في افتـتاح مـبـنى نقـابة
ــهـــنــدســ عــام  1958فـــتـــقــدم ا
زميـلي فجأة الى عـبد االله وساله
ــا احـرج رايه في حــلف بـغــداد 

االمير واثـار مرافقـيه وقالوا له ان
االمـيـر ال يتـحدث لـلـصحـافة بـهذه

الطريقة.
امــا الـبــاشـا نـوري الــسـعـيــد فـقـد
رايـــتـه عـــدة مــــرات في احلــــفالت
الــرسـمــيــة الــتي كــنت احــضــرهـا
مـنــدوبـا من الــصــحـيــفـة وقــابـلت
وحتــدثت مع عــدد من الــوزراء في
اخــبــار نـشــرت في حــيــنه ومــنـهم
وزيــر االقــتـــصــاد ضــيــاء جــعــفــر
ووزير الداخلية سعيد قزاز ووزير
الصـحة عـبد األمـير عالوي ووزير

الية خليل كنة وغيرهم. ا
UJK  w½U¦ « qBO

وكــمــا هـو مــعـروف ومــنــشـور في
لك فيصل واقع  ان ا العديد من ا
الــثــاني مــوالــيـد  2 مـايس 1935
وهـو االبن الـوحـيـد لـلـمـلك غـازي
آل الـعــرشُ إلــيـه عـام  1939عـقب
مـقـتل والـده  وأصـبح مـلـكاً حتت
وصــايـة خــاله األمــيـر عــبـد اإلله 
حـتى بـلغ السن الـقـانونـيـة للـحكم
وتــوج مـــلــكــا في  2مــايس 1953
واستمر في احلكم حتى مقتله في
ثورة  14تـمـوز  1958مع عـدد من

الكة. أفراد العائلة ا
ÊbM Ë dB Ë ‚«dF « w  t²Ý«—œ 
ـــرحـــلـــة االبـــتـــدائـــيـــة في درس ا
ــأمــونــيــة في مــنــطــقــة مــدرســة ا
ـعـظم ـيـدان عـنــد مـنـطـقـة بـاب ا ا
كــمــا درس فــيــمــا بــعــد في كــلــيــة
فـيـكـتـوريـا االنـكـلـيـزيـة في مـديـنـة

اإلسكندرية في مصر
رحلة الـثانوية فقد كانت في اما ا
لـــنـــدن مـــدرســـة "ســـانـــدويس" ثم
التحق بكلية "هارو" إلى أن تخرج

فيها عام 1952.
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كان مـخطوبـاً لألميرة فـاضلة بنت

االمــيــر  مــحــمــد عـلـي ووالــدتــهـا
األميرة خان زاده بـنت األمير عمر
فاروق ابن اخلليفة العثماني عبد
ولم يــتــزوجــهــا اجملــيــد الــثــاني 
بسبب مقتله في  14تموز 1958.
لـكة عالية سنة بعد وفاة والدته ا
بـــقي وحــيــدا بال أم بال أب 1950
وال أخـــــــوه وال أخـــــــوات كـل ذلك
ــــلك فـــيــــصل الــــثـــاني ال جــــعل ا
يــسـتــغـنـي عن خـاله األمــيـر عــبـد

اإلله.
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بـــعــد فـــشل حــركـــة رشــيـــد عــالي
الــكـيالني في  1941عــاد الـوصي
ــسـاعـدة عـبـد اإللـه إلى الـعـراق 
اإلنكليز وقد تـغيرت نظرة الشعب
الـعـراقـي جتـاه الـعــرش بـشـخص
األمـيـر عـبــد اإلله كـانت الـظـروف
ـلك الــسـيــاســيــة الــتي حتــيط بــا
فـــيــصـل في غـــايــة احلـــســاســـيــة
والتـأزم حيث كانت وصـاية خاله
األمير عـبد اإلله عليه وشـخصيته
تنـفذة في البلد إضافة القوية وا
إلى سيطرة نوري السعيد بنفوذه
ـدعوم بـشكل تـعدد وا الـواسع وا
مـبـاشـر وعـلـني من اإلجنـلـيـز كل
ـلك الـشـاب فـيصل في ذلك جـعل ا
حـالــة من الـتـردد وعــدم الـقـدرة ال
يحسد علـيها أبدا وهو فتى وديع
ال يعرف دروب الـسياسة الـشائكة
وال أالعـيبـها اخملـتلفـة  و قد جنح
األمـيـر عبـد اإلله في غـرس شـعور
ـــلك بـــأنه قـــادر عـــلى في نـــفس ا
مـــســـؤولـــيـــات الــــدولـــة واحلـــكم
ا له من وتـصريف شـؤون الـبالد 
ــلك فــيــصل وهـو خـبــرة فــنــشـأ ا
يــؤمن فـي قــرارة نــفــسه أن خــاله
يسـتـطـيع أن يـتحـمل عـنه تـبـعات
ـــا خـــلق لـــديه مـــســبـــقــاً ـــلك  ا

إحـــســاس اإلتـــكـــال وتـــرك األمــور
ليتصرف بها. 

ولم يــكن أمــامه مـنــاص من اتــبـاع
مــــشـــورة خــــاله عـــبــــد اإلله الـــذي
ــســيــطــر حــرص عــلى أن يــبــقى ا
احلــقــيــقي عــلى األمــور مــســتــغال
ــلك في الــظـــروف لــيــمــارس دور ا
ســيـاســة الــدولـة الــعــراقـيــة  بــعـد
تـــســلـــمه الـــعــرش ظن الـــنــاس أن
األمــيــر عــبــد اإللـه ســيــتــخــلى عن
واجــبــات الـوصــايــة ويـتــرك أمـور
ـلـك فـيــصل لـكن عــبـد الــبالد إلى ا
اإلله اســتـمــر يـقــحم نــفـسه في كل
صغيرة وكبيرة كما لو أن وصايته
عـــلــيـه ظــلت مـــســـتــمـــرة وإلى مــا
النـهاية . لـقد بـقي األميـر عبد اإلله
لك يـسـيره ويـأمره بـعد أن خـلف ا
تـمـكن من زرع بـذور الـطـاعة له في
نـفـسه ولم يـتـمـكن اإلفالت مـن هذا
الـطــوق واإلقـتـراب مـن الـشـعب أو
اإلتـــصـــال بـه وحتـــسس رغــــبـــاته
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بغداد

وذكـر ابن الـفوطي أنه  تـعـي
ـرضى  ومـعه طـبـيب يــقـصـده ا
مــــعــــانــــون . وكــــان من شــــروط
الطـبـيب أن يـكون طـبـيبـاً حـاذقاً
يشغل عشـرة أنفس بعلم الطب 
ويــقـــصــد مـــســـاعــدون. ويـــقــوم
ــــريض الــــطــــبــــيـب بــــفــــحص ا
ووصـف الـــــدواء وعـالج. وكـــــان
رضى الـراقدين الـطبـيب يعـود ا
رضى صباح كل يـوم. ويحظى ا
بـالـطـعـام والـشراب والـنـوم وكل

ما يحتاجونه. 
ومـن األطـبــاء الــذيـن عـمــلــوا في
بارك بن بـارك بن ا سـتشفى ا ا
ـنعـوت بـالـشمس عـمـر األواني ا
توفى عـروف بابن الصـباغ ا وا
عــام  683هج /  1284م . وكــان
علماً بالطب ماهراً بصنعته وله
ائة فـيهـا مؤلـفات نـاهزت عـلى ا
ؤرخ أنه ونيف. وذكر بعض ا
بـــلغ من الـــعـــمــر  106ســـنــوات.
ــــســـتـــشـــفى الـــرحـــالـــة وذكـــر ا
الـبـرتـغـالي بـدرو تـيـكـسـيـرا عام
أن شــاهـــد مـــبــان رائـــعــة 1604
ومـنـها مـدرسة كـانت مـستـشفى.

 WO bOB «≠10 

ــا كــانـت تــوجـــد مــســتـــشــفى و
رضى  فكان وأطباء يعاجلون ا
البــد من وجــود صـيــدلــيـة تــوفـر
األدويـــة واألعـــشـــاب والـــزيـــوت
وغــيــرهـا. وكــانت جتــهـز أيــضـاً
ـعــاجـ واألكـحـال واألشـربـة بـا
وغـيرهـا من مـسـتـلـزمـات العالج
خملــتــلف األمــراض الــقــادمــة من
مــــخـــتــــلف الــــبـــلــــدان من داخل

وخارج العراق. 
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ــرافق الـتــعـلــيـمــيـة وهـو أحــد ا
ــتــخـصــصــة بـدراســة وتـدوين ا
احلــــديث الـــنــــبـــوي . وكـــان دار
ستنصر  احلديث أحد شروط ا
وأن يرأسه شيخ عـالي االسناد 
وقـــارئـــان وعـــشـــرة أشـــخـــاص
يشـتـغـلـون بـعلم احلـديث في كل
يـوم سـبت واثــنـ وخـمـيس من
كل أسـبـوع . وشـرط لـهم الـراتب
والـــهـــبــــات والـــتـــعــــهـــد أســـوة

بالفقهاء. 
ــسـمع وكـان يــصــرف لـلــشــيخ ا
سـتــة أرطــال من اخلــبـز ورطالن
مـن اللـحم يـومـيـاً. وفي كل شـهر
نح ثالثة دنانير . وللمشتغل
لـــكـل واحـــد مـــنـــهـم في كل يـــوم
أربــــعـــة أرطــــال خــــبــــزاً وغـــرف
طـبـيـخاً . وفي كـل شهـر ديـناران
وعــشـرة قـراريـط. والـطـبــيخ هـو
طـبوخ وعادة مـا يكون الطـعام ا

من اخلضروات واحلبوب.
 أمــا الـقـار فــله كل يــوم أربـعـة
أرطـال خبـزاً وغرف طـبيـخاً وكل
شـهـر ثالثة دنـانيـر. وللـطلـبة من
اخلــبــز والــغـــرف والــراتب مــثل

األيتام الذين يتلقون القرآن. 
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ـــســلــمـــون عــمــومــاً ــا كــان ا  و

واحلـــفــاظ والـــقـــراء يــهـــتـــمــون
بـالقـرآن الـكر فـجاء دار الـقرآن
لـــيـــرعى هـــذا االهــتـــمـــام. وكــان

لك فيصل الثاني في افتتاح محطة تلفزيون بغداد ا

بغداد
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ا أن  القـوان تعد جمللس الـوزراء  ارسال مشـاريع  القوانـ  و
من األعـمال  الـسـياديـة  وليـس أعمـاال يومـيـة لتـمـشيـة أمـور  البـلد
ألنهـا  نـستـطـيع أن نقـول  أألعـمال  الـسـياديـة  هي الـتي .( منـشأ
لـلـحـقـوق ولـيس كـاشـفـة لـهـا ) .حـيث أن  بـعـض األعـمـال   مـنـشأ
ـعنى هناك مـراكز قانونـية قد أنشئت للـحقوق وليس  كاشـفة لها 
ـعنى أن  بـعض القـوان ـوجب هـذا القـانون لم تـكن موجـودة. 
ـشرعـة عـند تـنـفيـذهـا يفـترض أن  تـصـدر تعـلـيمـات من  مـجلس ا
الــوزراء  بـتــنــفـيــذهــا  حــيث أن  الـدســـــــــــــــــــتــور الــعــــــراقي
الدائم لــــــــسنة   2005 الذي أعـطى  الصالحـية جملـلس الوزراء
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سـادسـاً: إصـدار  األنـظـمـة والـتـعـليـمـات والـقـرارات بـهـدف تـنـفـيذ
وجب القانون كان نتيجة القوان وبذلك فإن  احلق الذي أنشـأ  
شرع عليه فهذا يعتـبر نشيء للحق أما  التعليمات التي تصويت ا
أصدرها  مـجلس الوزراء  بتنفـيذ القانون فـهو يعتبـر كاشفاً للحق

وجود أصالً وإن  اجراء  مجلس الوزراء  فقط تنظيمي .. ا
وبــذلك  فــإن  الــصالحــيــات  ألــتـي  يــقـوم بــهــا  مــجــلـس الـوزراء
وتـــنــدرج من ضـــمن األعــمـــال  الــيــومـــيــة هي الـــقــرارات االداريــة
اخلاصـة  التي تـصدر لـتسـييـر أمور  الـبلـد  . بعـبارة أخـرى  فان
ـقـررات ـراسـيـم والـقـرارات وا تـصــريف االمـور اجلـاريـة اتــخـاذ ا
ــسـتــعــجــلــة الالزمــة لــضــمـان االداريــة الــضـروريــة والــتــدابــيــر ا
اسـتـمراريـة عـمل مـصـالح الـدولة ومـؤسـسـاتـها  وضـمـان انـتـظام

رافق العامة. سير ا
وال تـنـدرج ضـمن " تـصــريف االمـور اجلـاريـة " الـتـدابـيـر الـتي من
قـبلـة بـصفـة دائمـة ومـستـمرة وخـاصة شأنـهـا ان تلـزم احلكـومـة ا
ـراسـيم الــتـنـظـيـمـيـة  وكـذا ـصـادقـة عـلى مـشــاريع الـقـوانـ وا ا

ناصب العليا.. التعي في ا
سؤولية السياسية للوزارة امام مجلس النواب  حتتم  إن قاعدة ا
عـدم جواز مـبـاشرة الـوزارة لـسـلطـاتـها دون ان تـتـمـتع بثـقـة نواب
الشعب  وعلـيها مغادرة احليـاة السياسية ألنه لم تـعد هناك رقابة
عــلـيـهـا مـن مـجـلس الـنــواب الن الـرقـابـة اصــبـحت مـجـردة من أي
ـكن اسـتــجـواب وزارة قـد تـمت اقــالـتـهـا وسـحب عـقــاب حـيث ال 
ادة  76من الدستور ثقتـها أمام  مـجلس النواب  وبـالعودة الى ا
ـهـلـة الـزمـنـيـة لـتـرشـيح رئـيس مـجـلس وزراء جـديـد وتـسـمـيـة ان ا
الـوزراء  هي خـمـسـة وأربــعـ يـومـا  وهـذه مـدة وزارة تـصـريف
ـراقـبة االمور الـيـومـيـة تـكـون هـذه الـوزارة عـمـلـيـاً غـيـر خـاضـعـة 
ـشــرع ايـضـا مـصــطـلح "تـصـريف مـجـلس الـنــواب. واسـتـخـدام ا
ـيل بــانـتــقـاص واضح االمـور الــيــومـيــة" والـذي يــعـكس تــوجـهــا 
وصـريح  من صـالحيـات هـذه الـوزارة  اي ان الـوزارة مـعـنـية في
نـتـظم لـلـمرافق ـا يـؤمن الـسـيـر ا تـمـشـية االمـور الـيـومـيـة فقط  و
ؤسسات الدولـة  وليس لها اخـتصاصات في االمور ذات العامـة 
صيري وبهذا ميز الدستور ب الوزارة كاملة ستقبلي وا الطابع ا
الصالحيات التي حدد الدولة  وليس لها اختصاصات في االمور
صـيري   ب الوزارة كاملة الصالحيات ستقبلي وا ذات الطابع ا
الـتي حـدد اخـتـصـاصـاتـهـا ووزارة تـصـريف االمـور الـيـومـيـة ذات
ـوازنـة الـعـامـة االخـتــصـاصـات احملـدودة.  وبـذلك فـإن  ;قـانــون  ا
ستـقبليـة للبلد أي  ;للسنـة القادمة للبـلد ينـدرج ضمن األعمال  ;ا
وبـذلك فـإن  إرسـالـهـا  ;من مـجـلس الـوزراء بــهـذه الـصــــفـة الـتي
تـلكـهـا من فقـده للـصالحـية بـعد سـحب ثقـته من مـجلس الـنواب

يكون غير دستور .وغير قانوني .
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ــســتــنــصــريــة ألنه بــارد. يــقـول ا
شـمس الديـن محـمـد بن عـبـيـدالله
الـهـاشمـي الكـوفي الـواعظ  وكان

أديباً فاضالً علماً شاعراً : 
ولــو أن أيـــوب في عـــصـــرنــا     

ارد      وقد مسه باألذى ا
جلـاء إلــيــنـا فــحــمـامــنـا           

   شراب ومغتسل بارد  
 فــرد عــلــيه كــمــال الــدين األبــري

فقال: 
أرى مـاء حـمــامـكم كـاحلـمــــــــــــــ
        ـــــــــيم نــعــانـي مــنه عــنــاء

وبؤسى 
وعــهــد بــكم تــســمــطــون اجلـدي 

 فما بالكم تسمطون الرؤوسا  
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ستـشفى  والـبيمـارستان وهـو ا
: لـفظة فـارسيـة مركبـة من كلـمت
ـــعـــنـى مـــريض  و (بـــيـــمــــار) 
ـعــنى مـكــان أو مـحل. (ســتـان) 
ــرضى) . لــقـد فــهي تــعـني (دار ا
جـــاء تـــأســـيس مـــركـــز طـــبي في
ـدرسـة لـيــعـبـر عن وعي صـحي ا
وتــــقـــدم عــــلــــمي وطـــبـي في ذلك
الــوقـت  وحــرصـــاً عــلى صـــحــة
ـدرسـة. وسالمـة الــقـاطـنــ في ا

ائية صورة للساعة ا

لكل قوة قـياسات  فإذا خرجت عن فـاعليتـها  تصبح ال جدوى
من تاثـيراتهـا  ومنـظومـتنا الـعربـية تـمتلك من الـقوة اليـضاهـيها
ـناسـب ـكان ا أحد في تـاثيـراتـها لـو استـخـدمت في الزمـان وا
ـعـاجلـة الكـثـيـر من أزمـاتـهـا  ولعـل التـجـاوز الـذي يـحـدث على
شتركات العربية هو نـتاج طبيعي لعدم استخدام القوة ضمن ا
ا سيـاقاتهـا والنقـصد بـالقـوة هو الـفعل الـعسـكري حـسب  وإ
هـنـاك الـكـثـيــر من االدوات الـتي تـشـكل قـوة مـضـافـة  وابـرزهـا
ـسألة الـفلسـطينـية واحدة من وقف والثـبات علـيه. لعل ا وحـدة ا
ـوقف من هذه قـابل ضـعف ا شـتـركات الـعـربـية  لـكن بـا اهم ا
ي جـدوى الـتأثـير القـضـية جـعل الـعرب مـفـككي الـعالقـات عد
في احمليط الدولي  تـفرض عليـهم مشاريع وترفض مـشاريعهم
شروع العربي الذي اعتمد ووجهات نظرهم والدليل عـلى ذلك ا
في قــمــة بــيــروت ( االرض مــقــابل الـــسالم ) . رغم انه يــعــطي
لـلــكـيـان االسـرائـيــلي مـاال يـسـتـحــقه  إال انه شـكل مـدخال حلل
بـعض جـوانب الصـراع  والـدخول في تـسويـات سـياسـية . ثـمة
جنـوح  عربي واضح عن هـذه القضـية  بل هنـاك تراجع فاضح
ـيتة مـثل صفـقة القـرن  وتشارك وفي  فـتسكت عن مـشاريع 
شـروعة ؤتـمـرات اقتـصاديـة هـدفهـا تفـكـيك احلقـوق ا ارضهـا 
لـلشـعب الفـلسـطيـني  والبـحث عن بدائل حلق الـعودة في ارض
نطقة الـواقعة ب الرمادي عربية كـأن تكون غرب العـراق  في ا
ـملكة منطقة ملكة االردنـية  الهاشمية أو جعل أرض ا وحدود ا
ملكة شـروع اخلطير  وفي كل احلاالت  ال ا االستقطاب لهذا ا
الهـاشميـة وشعبـها وال الشعب الـعراقي وال الشـعب الفلـسطيني
ـجرد طـرح مـثل هـذه االفـكـار فـشعب ـكـنـهمـا الـقـبـول حـتى 
غتـصبة  وال أحد في هذه هجر في ارض فلـسط ا فلسطـ ا
عـمورة مهمـا امتلك من الـقوة والتحـايل السيـاسي أن يغير من ا
سألة السورية احدى عادلة الثابتة في قـانون الشعب . وا هذه ا
من ابـرز قـضـايـا العـصـر الـعـربي الـراهن جنـد الـنـظـام الـعربي
يتـعـامل مـعـهـا كأنـهـا قـضـيـة مسـألـة فـيـهـا وجهـة نـظـر وسـوريا
الـدولـة والـتاريـخ واجلغـرافـيـة  تـشـكل واحـدة من ابـرز عـنـاصر
القـوة للوضع العـربي عمومـاً لقد حان الـوقت بعد ثـمان سنوات
فـضـوحة اسـرائـيلـيـا وغربـيا  من احلرب الـدامـية والـتـدخالت ا
نـقول حـان الوقت للـلنـظم العربـية عـموما واجلـامعـة العربـية على

واقفها من سوريا .  وجه اخلصوص إعادة النظر 
إن الوضع العربي الراهن الذي تتقاذفه االزمات  وتشل حركته
صـالـح شعـوبه ـنـازعـات  حتـتم الـظـروف الـراهـنـة أن يـنـحـاز  ا
ــتــلك الــرقم ــشــاكل والــتــنــاقــضــات  وهــو الــذي  وحلّ تــلـك ا
ية  فـإذا استحسن استخدامه لتمكن الصعب في اخلارطة العا
من حتـقيـق العديـد من الـقضايـا التـي حتتـاجها الـشعـوب . ليس
سوغ ابدا أن تبقى االزمة اليمنية وهي التي حصدت االف من ا
نازل  لكي ستـشفيات وا دارس وا الضحايا االبـرياء ودمرت ا

تـــرضخ الـــيـــمن الرادات خـــارجــيـــة قـــاســيـــة في
الـسـلـوك  وهـي الـيـمن الــتي لم تـكّن إال حـرة .
ـالــيـة ــؤسف  الـقــول بـأن قــوة الـعــرب ا من ا
والعسكريـة كثيراً ماتـوظف ضد العرب وتكتم

انفاسها ضد اعدائها.

هلسنكي

ستنصرية رسوم عربية تصور ا
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