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المقدادية.. مدينة التاريخ والحضارة واالحداث الدامية

املقدادية او �شهربان مدينة 
تفخر ب�شواهد التاريخ 

مدينة تغفو على نهر دياىل  
وال تبتعد عن �شدوره التي 
كانت باالم�س ملتقى النا�س 

و�شفرات الطلبة وتالم�س 
حدودها من ال�شمال ناحية 

املن�شورية ومن ال�شرق 
منديل ومن الغرب نهر 

دياىل.

متتد على ار���ض زراعية خ�سبة تزيد م�ساحتها 
على املائتي الف دومن … وي�سكنها ما يقارب 
م��ن الث��اث مئ��ة ال��ف ن�سم��ة  بينه��م عائدون 
او مرحل��ون م��ن مناط��ق دي��اىل لاخ��رى بعد 
االح��داث يرب��و عدده��م عل��ى االربع��ن ال��ف 
ن�سم��ة والت��زال م�سكلتهم دون ح��ل رغم م�سي 
ف��رة طويلة عل��ى معاناتهم الت�سمي��ة اختلفت 
الرواي��ات ح��ول ت�سمي��ة املدين��ة الت��ي كان��ت 
ت�سم��ى )�سهرب��ان ( حي��ث ورد ا�سمه��ا يف كتب 
ياق��وت احلم��وي  وامل�ستوفى وه��ي تتكون من 
80 �سيع��ة وقيل ان ا�سمه��ا �سابقا )�سهربان( 
وتعن��ي ) مدينة بان ( وهو رجل قري�سي �سيدت 

يف عهده ون�سبت اليه ....
وذك��ر انها كان��ت ت�سمى )�سهربان��و( ن�سبة اىل 
رج��ل كان له خان وجتم��ع ال�سكان حوله حتى 
�س��ارت مدين��ة .. وهنالك رواي��ة اخرى ا�سارت 
�سهرب��ان  ت�سميته��ا ترج��ع اىل معن��ى  ان  اىل 

باعتبار �سهر مدينة وبان معناها املحافظ.
املدين��ة ا�سبح��ت ر�سميا مب�ست��وى ناحية عام 
1920 ث��م حتولت ب��ارادة ملكية عام 1950 
لت�سب��ح ق�ساء با�سم ق�س��اء املقدادية وجاءت 
ت�سميتها ه��ذه املرة ن�سبة لام��ام ابى عبد اهلل 
ال�سيخ جمال الدين مقداد بن عبد اهلل ابن حممد 
ب��ن احل�سن بن حممد اال�س��دي املتويف 826 ه� 
ولي�ض كم��ا يعتقد البع���ض ان تق�سيمتها ترجع 
اىل املق��داد ب��ن اال�س��ود الكندي وم��ن معاملها 
الب��ارزة اي�سا على ال�سعي��د الديني فيها مراقد 
ع��دة منه��ا مرق��د االمام وي���ض ومرق��د االمام 
حممد ال�ساب��ر ومرقد االمام م�سافر ابن االمام 
الكاظم ومرقد ال�سيدة رقية بنت احل�سن , وفيها 
مع��امل اثاري��ة مهمة وكث��رة نذك��ر منها على 
�سبي��ل املث��ال ال احل���ر … تل هنديب��ة , تل 
�سب��ع قناط��ر ...ت��ل وطفة … تل ال��دوالب , تل 
الزن��دان … ت��ل بنت االمر … ت��ل �سخر , تل 
اليه��ود … تل جع��ار ومن الناحي��ة ال�سياحية 
فه��ي كما يعل��م الكث��ر تتمتع مبوق��ع ال�سدور 
ال�سياحي ال��ذي اهمل ابان النظام ال�سابق ومن 
م�ساريعها املهمة م�روع ري منديل وم�روع 
ري �س��دور دي��اىل وم���روع ري املقدادي��ة .. 

وجدول مهروت وجدول �سارية …
 �سهربان

 األفة الزمان مع املكان.. اأنفا�ض الندى, و�سجة 
الع�ساف��ر توق��ظ ب�سات��ن الفج��ر.. يف كت��اب 
معج��م البل��دان اأ�ّره��ا ياقوت احلم��وي )قرية 
كب��رة عظيم��ة ذات نخل وب�سات��ن من نواحي 
اخلال���ض �رق��ي بغ��داد(. وكانت حمط��ة, كما 
خانق��ن وال�سعدية وبعقوب��ة, يف زمن القوافل 
القدمية, وحلظة عذبة ت�ستعيدها خميلة الطيور 
املهاج��رة, توؤمه��ا يف موا�س��م وتغادره��ا يف 

موا�سم.
�سهرب��ان هي مركز ق�س��اء املقدادية. واإذا كان 
هناك �سب��ه اإجماع على اأ�سل ت�سمية املقدادية, 
فهن��اك باملقاب��ل خاف ب��ن الباحث��ن على 
اأ�سل ت�سمية ) �سهربان ( الأن تاريخها يوغل يف 

ع�سب القرون.
اأ�سل الت�سمية: يعتقد االأهايل اأن ق�ساءهم �سمي 
) املقدادي��ة (, وه��ي ت�سمي��ة حديث��ة, ن�سبة اإىل 
املقداد ب��ن اأ�س��������ود الكن���دي, الأن���ه مدف���ون 
في������ه, و له يف �سهربان مرقد ي��زوره ال�سكان, 
فيم��ا يرى الباح���ث عبد الكرمي جعف��ر اأحم���د, 
وا�ستن��اداً اإىل كت������اب ) مراقد املع��ارف (, اأن 
املرق��د هو للع��امل الكب��ر اأب��و عب��د اهلل ال�سيخ 
جم��ال الدي��ن املق��داد ب��ن عب��د اهلل ال�سي��وري 
االأ�س��دي, احلل��ي مول��داً, واملتوف��ى 826 ه���, 

واملدفون ب�سهربان.
اأم��ا كلم��ة �سهرب��ان فه��ي على االأرج��ح مقطع 
فار�س��ي مكّون من كلمتن, فكلمة �سهر فار�سية 
وتعن��ي مدينة, اأما ب��ان, فثمة من يرجعها كما 
يق��ول الباح��ث عبد الكرمي جعف��ر اإىل بانو ابنة 
ك���رى يزدجر التي تزوجها االإمام احل�سن بن 

عل��ي ) عليهم��ا ال�س��ام (, وه��ي اأم االإمام زين 
العابدي��ن ) علي��ه ال�سام (. وقي��ل � والكام ما 
زال للباحث � اأن �سخ�سًا ما بنى خانًا يف موقع 
�سهرب��ان احل��ايل, واأخ��ذت النا�ض تن��زل عنده, 
وكذل��ك القوافل, فك��رت حولها البي��وت رويداً 
روي��داً حتى �سارت �سهراً ) اأي مدينة (, فنحتت 
�سهرب��ان م��ن �سهرخ��ان. وقي������ل اأن ن�سب�����ة 
الت�سمي��ة اإل����ى ) �سه��ر بان��و ( اأي مدينة امللكة 
بان��و التي كانت اإحدى حمظيات ) اأبرويز ( اأحد 
اأبن��اء ك�رى الذي اأحب �سرين وتزوجه������ا, و 
ل��ه معها ق�سة, وبن��ى لها ق���راً بن خانقن 
وهم��دان, وق�ر �سرين االآن, مدينة تقع غربي 
اإي��ران. وكان��ت بانو يف غاية احل��اوة, ع�سقها 
اأبروي��ز كذل��ك, اإىل ح��د اأن بن��ى له��ا ق�راً يف 
مو�س��ع املقدادي��ة احل��ايل, واأن�س��اأ الب�سات��ن 
واحلدائ��ق حول الق���ر وفتح ال��رع واالأنهار, 
والعم��ارات,  ال��دور  �سي��دت  اأي�س��ًا  وحوله��ا 
و�س��ارت مدينة عامرة, وحن ماتت بانو هجر 
الق���ر واأغلقت اأبوابه فامت��دت اإليه يد اخلراب 
ونقل اآج��ره اإىل املباين املجاورة, ومل يبق منه 

اأثر ظاهر.
ع��ن  فيحك��ي  �سام��ي  موؤي��د  الباح��ث  -اأم��ا 
اأحدهم��ا  الت�سمي��ة,  اآخري��ن ح��ول  افرا�س��ن 
اأن م�س��در الت�سمي��ة م��ن �سه��ر اأي مدينة وبان 
املدين��ة  املعن��ى  فيك��ون  املرتفع��ة  االأر���ض 
املرتفع��ة, واالفرا���ض الث��اين م��وؤداه اأن هذه 
املدين��ة/ القري��ة يف زم��ن م��ا واجه��ت غ��زواً 
خارجي��ًا فقي��ل )) �ّرها ب��ان (( فقلبت اجلملة 

االأخرة اإىل �سهربان.
اأ�س��ل  اأن  ال�سهرباني��ن  بع���ض  اأخ��رين  وق��د 
ت�سمي��ة مدينته��م يرجع اإىل كلمت��ي �سهر وبان 
العربيت��ن. فق��د ت�س��ادف اأن م��رت يوم��ًا يف 
املكان امراأة باهرة اجلمال حتى قيل اأن ال�سهر 

)اأو الهال( قد بان.
ح��ن فك��رت باإجن��از ه��ذا التحقي��ق طلبت من 
معاريف يف املدين��ة اأن يدلوين على رجل �سيخ 
عا�ر فرة الن�س��ف االأول من القرن الع�رين 
ول��ه ذاكرة ال ت��زال حتتفظ بحيويته��ا فاأخذين 
�سديق��ي ال�سي��د خال��د ح�سن غف��ور وهو معلم 
ريا�س��ة �سهر يف �سهربان ومتقاع��د االآن, اإىل 

�سي��خ �ري��ر معم��م م��ن مواليد الع��ام 1920 
ا�سم��ه اإبراهيم وهيب اأحم��د ويعرف يف املدينة 
باإبراهي��م موج��ة, وموجة هي ا�س��م املرحومة 
والدت��ه. وال�سيخ اإبراهي��م كان موؤذنًا يف جامع 
�سهربان الذي قال عنه ال�سيخ اأنه بني يف العام 

.1901
�سهرب��ان اأي��ام زم��ان التقي��ت ال�سي��خ اإبراهيم 
وه��و يجل���ض اإىل مقهى متوا�سع م��ع جمع من 
اأقران��ه كبار ال�سن ي�رب��ون ال�ساي ويخو�سون 
يف م�سائل ال�سيا�س��ة وذكريات االأيام اخلوايل.. 
بدا م�ستع��داً ومرحبًا باحلديث, قال يل؛ ا�ساألني 
واأجيب��ك. قل��ت ي��ا �سي��خ حدثني ع��ن �سهربان 
القدمي��ة كما عرفتها وخرته��ا. فتدفق بحديث 

ينم عن ذاكرة خ�سبة وروح مرحة.. قال؛
� بع��د احل��رب العاملي��ة االأوىل كان��ت الفك��رة 
املطروح��ة اأن تكون �سهرب��ان, ولي�ست بعقوبة 
مرك��ز حمافظ��ة دي��اىل, الأنه��ا تق��ع يف و�س��ط 
املحافظ��ة, وت��كاد تبع��د امل�ساف��ة نف�سه��ا عن 
امل��دن االأخرى, غ��ر اأن اأهايل بعقوب��ة وجدوا 
و�ساطة قوية اأهلت مدينتهم لتكون ذلك املركز. 
اإىل جان��ب معار�سن م��ن �سهربان مل يعجبهم 
اأن تتو�س��ع مدينته��م وتتح��ول, كما ظن��وا, اإىل 

مرتع للف�ساد. 
اأول مدر�س��ة يف �سهرب��ان  وقب��ل ذل��ك كان��ت 
1908 با�س��م مدر�س��ة  الع��ام  اأ�س�س��ت يف  ق��د 
�سهرب��ان وكان مديره��ا املرحوم عم��ر اأفندي 
وهو م��ن اأه��ايل كرك��وك, وكان املرحوم علي 
اأفن��دي معلم��ًا فيه��ا وه��و م��ن �سكن��ة بغ��داد, 
وكانت الدرا�س��ة اآنذاك باللغ��ة الركية. غر اأن 
اأول رئي���ض بلدية عّن يف املدين��ة, بعد تكوين 
الدولة العراقية يف العام 1921, كان املرحوم 
عبد الباقي اخلطي��ب, وكان مكتب مدير �رطة 
دي��اىل يومها املرحوم فوزي بيك يف �سهربان, 
واأول قا�ض هنا, يف املدينة, كان املرحوم عبد 
الرحمن خ�ر, وكان يلب�ض على راأ�سه ال�سدارة. 
اأم��ا اأول قائ��م مق��ام لق�س��اء �سهرب��ان ف��كان 
املرح��وم عبد اهلل مظفر بي��ك, وكان رجل دين, 
اإذ اأ�سبح��ت �سهرب��ان قائ��م مقامي��ة يف العام 
اأ�سب��ح املرح��وم   1930 الع��ام  1925, ويف 
اإبراهي��م �سال��ح �سكر قائم مقام��ًا وكان كاتبًا 

مهاب��ًا, وح��ن ُنق��ل اإىل خانق��ن ق��ال �ساأعيد 
�سهرب��ان ناحي��ة, وبالفع��ل ع��ادت �سهرب��ان 
ناحية حتى العام 1950 حيث اأ�سبحت ق�ساًء 
مم��ت �سوارع  م��رة اأخ��رى. ومنذ ذل��ك العهد �سُ
املدين��ة وقد نفذ بع�سها غ��ر اأن بع�سها االآخر 
ظل حتى هذه ال�ساع��ة مل ينفذ. ف�سارع املحطة 
��د يف الع��ام 1934 بينم��ا �س��ارع ال�س��وق  ُعِبّ
الع��ام  ويف   .1944 الع��ام  يف  ��د  ُعِبّ الرئي���ض 
1951 ج��رى افتت��اح اأول متو�سط��ة للبن��ن, 
وكان مديره��ا اأحم��د امله��داوي. وكان هن��اك 
م�سم��د يهودي ح��اذق يف عمله ا�سم��ه �سيون 
كان ممار�س��ًا عن��د الطبي��ب الرك��ي وبق��ي يف 

املدينة حتى العام 1948.
قطارات وخيول يف ذلك الوقت, وحتديداً ح�سب 
�سهرب��ان  �س��كان  ع��دد  كان   1934 اإح�س��اء 
5000 ن�سمة وكان عدد �سكان بعقوبة 8000 
وخانق��ن  ن�سم��ة,   13000 ومن��ديل  ن�سم��ة 

10000 ن�سمة.
�ساأل��ت ال�سيخ اإبراهيم عن و�سائط النقل يف ذلك 
احلن فق��ال؛ اأن�سئت حمطة القطار يف �سهربان 
يف الع��ام 1918 وكان القط��ار يوم��ذاك ي�سل 
حتى مدينة كفري, وم��ن ثم اإىل كركوك, وامتد 
اخل��ط يف اخلم�سيني��ات حت��ى اأربي��ل. غ��ر اأن 
وا�سطة النقل الرئي�س��ة كانت العربات/ البا�ض 
الت��ي جترها اخليول, فبن امل��دن كانت العربة 
الت��ي جتره��ا اأربعة خيول ه��ي امل�ستخدمة يف 
نق��ل االأ�سخا���ض والب�سائ��ع. وكان��ت اخلي��ول 
تبدل باأخرى يف كل مدينة ت�سلها العربة. ويف 
داخل املدين��ة كانت هناك العرب��ات املعروفة 
بالرب��ل واأذكر من �سائقي الربات حجي مهدي 
وحممود وحمدي واإ�سماعيل امللقب ب� ) �سمو (.

اأما املقاهي فكان منها ع�رة يف الع�رينيات 
والثاثينيات, وي�سيف ال�سيخ اإبراهيم وقد بقي 
اأكره��ا حت��ى ال�ستيني��ات ومن ه��ذه املقاهي 
مقهى ح�سن ك��وز ومقهى �سهاب يارم ومقهى 
ح�س��ن كركوكل��ي ومقه��ى عل��ي زين��ل ومقهى 
علي جوي��ر. ويف هذه املقاه��ي كانو ي�ردون 
ق�س�ض عنر وعبل��ة واأبو زيد الهايل وغرها, 
وم��ن ه��وؤالء حمي��د ر�سي��د ق�س��اب وم��ا ويف 
الذي كان عري��ف ال�سلكي يف اجلي�ض العثماين. 

واأحيان��ًا, يف الثاثيني��ات كان املرحوم عكار 
وهو وال��د املطرب املعروف جب��ار عكار ياأتي 
اإىل �سهربان ويقراأ ال�سعر مب�ساحبة الربابة يف 

املقاهي.
ذكري��ات اأخ��رى يتذكر كب��ار ال�سن م��ن اأهايل 
�سهربان حفات اخلتان التي كانت متتد لثاثة 
اأي��ام فتق��رع الطب��ول ويلع��ب الرج��ال ال�سا�ض 
)اللع��ب بال�سي��ف والدرع(, وكان م��ن يقومون 
بعمليات خت��ان االأطفال يجيئ��ون من جنوبي 
تركي��ا ويذكرون منه��م حمزة زعرت��ي وحممد 
عل��ي زعرت��ي اإىل جان��ب عبا�ض حب��و وهو من 

اأهايل املدينة.
ويف االأعرا���ض كانوا ي�سنع��ون دمية على �سكل 
عرو���ض ويرق�سونها مع ال�سا�ض, وكان ال�سباب 
ال�سغ��ار يحمل������ون اأ�سي��اء العرو���ض اأمامه���ا 
ومنه����ا اأج���زاء ال�ري�������ر) اجلرباي��ة ( و�سل��ة 
فيه��ا ماب�سه��ا واأ�سي��اء اأخ��رى. ويف الغال��ب 
ت��زف العرو���ض بعرب��ة رب��ل, فيما يت��م حاقة 
�سع��ر العري���ض واأ�سدقائ��ه يف احتف��ال العر�ض 
م��ع قرع الطبول وعزف املزم��ار. وعند و�سول 
موك��ب العرو�ض ي�سعد العري�ض فوق �سطح داره 
ويق��ذف العرو�ض برتقال��ة اأو اأية فاكهة اأخرى 
حلظ��ة دخوله��ا ال��دار, واإذ ذاك يق��وم االأطفال 
بالتن��ازع فيما بينهم للح�س��ول على الفاكهة.. 
ه��ذه الع��ادة بقي��ت �سارية يف �سهرب��ان ومدن 
اأخ��رى من دي��اىل ومنها ال�سعدي��ة, حتى بداية 
ال�سبعينيات قبل اأن تتجه مواكب االأعرا�ض نحو 

فنادق الدرجة االأوىل يف بغداد.
�سهرب��ان االآن �سهرب��ان: اأر���ض خ�سب��ة, وماء 
وف��ر, فه��ي منطق��ة زراعي��ة ت�سته��ر بزراع��ة 
الفاكه��ة وال �سيم��ا الرم��ان, فه��ي تنتج ن�سف 
رمان العراق تقريبًا.. يحدثنا ال�سيد عبد الواحد 
عبا���ض التميم��ي, وه��و ال��ذي عم��ل يف دوائ��ر 
الزراع��ة يف مناط��ق خمتلف��ة من الع��راق قبل 
اأن يح��ال اإىل التقاعد, ويتف��رغ للعمل الزراعي 
ع��ن ذل��ك, وي�سي��ف؛ واإىل جانب الرم��ان متتد 
ب�سات��ن النخي��ل املرامي��ة على ط��ول �سفتي 
نهر دياىل, وح��ول املدينة من كل ناحية حيث 
تنت���ر اجل��داول وال��رع, ويف ه��ذه الب�ساتن 
واحلم�سي��ات  الرتق��ال  اأ�سج��ار  اأي�س��ًا  تك��ر 

االأخرى وامل�سم���ض والتفاح واخلوخ واالأجا�ض 
والك��روم وغره��ا.. وخل�سوب��ة اأرا�سيه��ا فاإن 
اآالف الدومنات تزرع �سنويًا باحلنطة وال�سعر, 
وي��زرع ال�سلب جتاوزاً يف بع�ض املناطق منها. 
ولك��ن اإنتاجية هذه االأرا�س��ي منخف�سة قيا�سًا 
الإنتاجية االأرا�سي يف البلدان االأخرى فالدومن 
الواح��د يف الع��راق ال يعطي اأكر من 170 كغم 
م��ن احلبوب بينما يف م�ر عل��ى �سبيل املثال 
يعط��ي ال��دومن الواح��د 1950 كغ��م. ولزي��ادة 
االإنت��اج نعمل على زي��ادة امل�ساحات الزراعية 
وال نعمل عل��ى زيادة االإنتاجية.. وتطرق ال�سيد 
عبد الواح��د اإىل م�سكلة االأ�سم��دة وامل�ستلزمات 
االأخ��رى الت��ي يق��ول اأن املزارع��ن ي�سطرون 
فح�س��������ة  ال�س��وداء,  ال�س��وق  م��ن  ل�رائه��ا 
الف������اح املخ�س�س�����ة له م��ن ال�سماد املركب 
علي��ه ت�سلمها من بيجي اأو القائم فتن�ساأ م�سكلة 
النقل وتكاليفه العالي��ة, ولهذا يلجاأ اإىل �رائه 

من ال�س�وق.
م�س��كات باجلمل��ة اإن م�س��كات الق�س��اء التي 
كلمن��ي عنها مواطن��ون عديدون كث��رة, منها 
بال�س��وارع  واأخ��رى  باملج��اري  يتعل��ق  م��ا 
وثالث��ة باملدار�ض والتعلي��م ورابعة بعدم توفر 
الغ��از والنف��ط وال�ستاء على االأب��واب, وخام�سة 
بال�سح��ة و�سح��ة اأدوي��ة االأمرا���ض املزمن��ة, 
وغره��ا. فهن��اك, على �سبي��ل املث��ال, منطقة 
العروبة التي تفي�ض يف ال�ستاء الأنها منخف�سة 
ومنطقة العزي التي تنت���ر فيها امل�ستنقعات, 
كم��ا اأن طرق��ات وا�سعة يف مناط��ق خمتلفة مل 
تبلط منذ �سن��وات طويلة, ومنها �س��ارع �سن�سل 
ال��ذي تق��ع علي��ه معام��ل احل�س��و وه��و طريق 
زراع��ي اأي�س��ًا. وهناك مدار�ض اجلن��اح الغربي 
م��ن �سهربان التي مل ترمم منها مدر�سة واحدة, 
وم�سكل��ة مدر�س��ة االأمل التي نهب��ت بعد �سقوط 
النظ��ام ال�ساب��ق وترك��ت لينتق��ل طابه��ا اإىل 
مدر�سة اأخرى, وثانوية البنات التي فيها ثماين 
مائة طالبة ولي�ض فيها مرافق �سحية, وانت�سار 
ظاهرة الدرو���ض اخل�سو�سية التي يجر عليها 
الطلب��ة واإاّل..! واأ�س��اروا اإىل ال�سياج الكونكريتي 
الت��ي عمل��ه اأح��د املقاول��ن ب�سكل �سي��ئ على 
جانبي منطقة ال�ساخ��ة الرئي�سة التي متر و�سط 
�سهرب��ان. ف�س��ًا ع��ن امل�سكات االأخ��رى التي 
تقع مهمة معاجل��ة بع�سها على القائم مقامية 
وبلدي��ة الق�س��اء, وتقع مهمة معاجل��ة بع�سها 
االآخر عل��ى الدوائ��ر املعنية التابع��ة للوزارات 
ومنه��ا م�س��كات التعليم وال�سح��ة و املجاري 

واملاء والكهرباء.
تط��ل �سهربان, الي��وم, على اأفق احلل��م.. حلمها 
الكب��ر يف اأن تك��ون اأنيق��ة وجميل��ة وعام��رة 
كم��ا ه��ي طبيعتها اخلاب��ة, وكما ه��ي نفو�ض 
اأهله��ا الطيب��ن. املقدادية, مدين��ة عراقية تقع 
�سم��ن حمافظة دياىل, تبعد املدينة حوايل 80 
ك��م �سمال ���رق مدينة بغ��داد و 30 كم �سمال 
���رق بعقوبة, يبلغ ع��دد �سكانها حوايل 280 
األ��ف ن�سم��ة. م��ا ب��ن 70_%75 م��ن ال�سكان 
ه��م من العرب و %20 اك��راد و ما بن -3%
%4 تركمان, وفيها اقليه من اجليجان الذين 
قدم��وا قي��ل اأكر م��ن 150 �سن��ه, ي�سمى مركز 
املدينة باإ�سم �سهرب��ان اأحيانًا. يوجد يف مركز 
املقدادي��ة العدي��د من االأحي��اء ال�سكنية اأبرزها 
اأحياء املعلمن والع�سكري وفل�سطن والع�ري 
والع��زي واحلرية والرمادية. ويخرقها نهر هو 
اأح��د روافد نه��ر دياىل وي�سمى بنه��ر املقدادية 
ويدع��ى حمليا با�س��م )ال�ساخة(. وفيها من رمز 
الدين والفكر اع��ام كر منهم ال�سيخ ح�سن ما 
ج��واد وال�سيخ احمد �سعيد عل��وان وال�سيخ خالد 
هوا�ض وال�سيخ احلاج املرحوم اإبراهيم اأبو لكن 

العطايف
وفيه��ا الكثر من امل�ساج��د القدمية وامل�سهورة 
واأبرزه��ا امل�سج��د الكب��ر يف ال�س��وق وجام��ع 
االورفل��ي وجام��ع ال�سهي��د خلي��ل عب��د الكرمي 
وح�سيني��ة  م�سج��د  اإىل  باالإ�ساف��ة  ال�سال��ح. 

املقدادية

إعداد ــ فاطمة عدنان


