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راوة.. لوحة انبارية في فناء العراق 

راوة مدينة عراقية �شكلها هو 
�شبه جزيرة يحيط بها املاء من 

ثالث جهات تقع على اجلهة 
الي�شرى لنهر الفرات اإىل 

ال�شمال قلياًل من مدينة عانة 
وهي تقوم على �شريط �شيق 

من الأر�ض حم�شور بني اجلبل 
والنهر يرتاوح عر�شه بني 

)800-200 م( وملا زاد عدد 
�شكانها امتدت بيوت املدينة 
اإىل �شفح اجلبال واأعاله يف 

حني ي�شل طولها اإىل 4 كم 
تقريبًا.

ومدين��ة راوة م��ن الأق�ضي��ة التابع��ة ملحافظ��ة 
الأنب��ار وتقع عل��ى بعد 320 كم غ��رب العا�ضمة 
بغ��داد. وتبعد عن احلدود ال�ض��ورية ال�رشقية 100 
ك��م ومتت��از بطبيع��ة جميل��ة وخالبة. يبل��غ عدد 
�ض��كانها 20,000 ن�ض��مة تقريبًا وتبلغ م�ض��احة 

ق�ضاء راوة 5000 كم².
ت�ضميتها

عرفت )راوة( قدميا با�ضم )الرحبة( يف حني ذكرت 
م�ض��ادر اأخرى ان هناك راأيني تناول ا�ضم )راوة( 
الأول كان يطلق على املدينة ا�ضم )الراوية( وذلك 
لورود القبائل املحيطة بها والبدو اإليها للح�ضول 
على املاء لهم وملوا�ضيهم.. وتوجد هناك “جرية” 
والت��ي وهي جمموعة م��ن النواعري تعرف با�ض��م 

جرية الراوي.
اما الراأي الثاين في�ض��ري اإىل ان هناك �ضيخا جليال 
كان يروي الق�ض���س والأحاديث للنا�س ف�ض��ميت 

املدينة بالراوي ن�ضبة اإىل هذا ال�ضيخ.
ن�ضاأة راوة

ت�ضري بع�س امل�ض��ادر القدمية اإىل اأن مدينة عانة 
كانت متتد على �ضفتي النهر بح�ضب بيدرو تك�ضريا 
و دي��ال فاليه��ب يف رحالتهم��ا لك��ن ليونه��ارت 
راوولف والذي �ض��بقهما يف زيارت��ه ملدينة عانة 
ع��ام 1574 فقد ن��وه اإىل اأنها كانت مق�ض��مة اإىل 
جانب��ني اأحدهم��ا تركي حماط بالنه��ر ول ميكن 
الو�ض��ل اإليها اإل بالقارب اأما الآخر العربي الأكرب 

فيقع على اجلانب الآخر من النهر.
هذه الرحالت اأ�ضارت اإىل امتداد عانة على �ضفتي 
النه��ر قبل �ض��كن الراويني لقريته��م بفرتة طويلة, 
القلع��ة العثمانية يف راوة كانت اأطاللها موجودة 
حتى بناء �ضد حديثة مما قد يدل على اأن الراويني 
ا�ضتوطنوا هذه الأر�س والتي كانت امتداداً ملدينة 

عانة ثم منت املدينة وا�ضتقلت بذاتها.
وكم��ا ه��و معلوم ف��اإن مدينة عانة تع��د من اأقدم 
مدن الع��امل وقد ذكرت يف املخطوط��ات البابلية 
واملخطوط��ات العائدة لآ�ض��ور نا�رشب��ال الثاين 
]بالإجنليزي��ة[  الث��اين  نينورت��ا  وتوكولت��ي- 
وذكره��ا موؤرخون مثل اأميانو�س مار�ض��يليانو�س 
اإي�ض��يدور  والقدي���س  ]بالإجنليزي��ة[  وزوميو���س 

الإ�ضبيلي واأبو الفداء.
الراويون

الراوي��ون من العرب امل�ض��تعربة العدنانيون وهم 
�ض��ادة ح�ض��ينيون من ال�ض��ادة الرفاعية من ذرية 
الإم��ام مو�ض��ى الكاظم بن جعفر ال�ض��ادق, وذلك 
ثاب��ت بالن�ض��ب املوث��ق لديهم وهم م��ن جد واحد 
هو ال�ض��يد يحيى بن ال�ضيد ح�ضون كان جده ي�ضكن 
منطق��ة حديث��ة اأو )بروانة( املقابل��ة حلديثة قبل 
اأك��ر من 600 �ض��نة. وه��و حفيد ال�ض��يد احمد بن 
جن��م الدين اجلد الأعلى للراويني الذي ميتد ن�ض��به 
اإىل احل�ضني. وقد �ضكن الراويون راوة لأول مرة يف 

حدود العام 1073 للهجرة
وال�ض��يد احم��د هو اأخ��و ال�ض��يد حممد جد ال�ض��ادة 
احلديثي��ني, وهم��ا ولدا ال�ض��يد جنم الدين ها�ض��م 
املدف��ون يف حديث��ة ومرقده مع��روف فيها. وقد 
ولد لل�ض��يد يحيى بن ح�ضون, الذي كان ي�ضكن يف 
موقع راوة احلايل ولدان هما احمد وح�ضان: وولد 
لأحم��د عب��د اهلل وولد لعبد اهلل : �رشحان وح�ض��ني 
وعبيد وم��ن �رشحان تكونت ع�ض��رية )ال�رشاحنة( 
وول��د حل�ض��ني عب��د اهلل امللق��ب بال�ض��اهوك ومنه 
تكون��ت ع�ض��رية )ال�ض��واهيك(, ومن عبي��د تكونت 
ع�ضرية )البوعبيد( اأما ح�ضان فهو جد ال�ضيخ رجب 
الكبري الذي انحدرت منه ع�ض��رية )ال�ض��يخ رجب(. 
وال�ض��يخ رجب الراوي الكب��ري )1087-995 ه�( 
اب��ن ح�ض��ن )تويف ع��ام 1052 ه���( ابن ح�ّض��ان 

)تويف عام 1022 ه�(.
ق�ض�س واقعية عن راوة

يف ي��وم م��ن الي��ام ج��اء ام��ري �ض��عراء البادي��ة 
)�ض��كار الكبي�ض��ي( واراد ان ي�ض��افر مع الراويني 
اىل دي��ر ال��زور يف �ض��وريا )�ض��فر ماردي��ن( فقال 
ل��ه الراوي��ون يوجد يف الطريق قط��اع طرق وانت 
لي�س منا ونخ�ض��ى عليك من الطريق فوافق �ضكار 
الكبي�ض��ي لل�ضفر معهم ويف الطريق وعلى بعد 70 

ك��م غ��رب راوة اعرت���س الركب قط��اع الطرق يف 
قرية ا�ض��مها )ال�ضمه( فوقف الراويون عن امل�ضري 
وب��داأوا يتحدثون فق��ال الول ان كان واحد �ض��د 
واح��د فعليه��م العون م��ن اهلل فرد الث��اين ان كان 
اثن��ان �ض��د واح��د فعليه��م الع��ون م��ن اهلل فقال 
الخ��ري ان قل��وا وان كروا فعليه��م العون من اهلل 
فقال لهم �ض��كار الكبي�ضي انا “رجل غريب معكم 
�ض��وف ا�ض��عد على تلك التلة لأرى م��ا يجري فاأن 
متم �ض��وف او�ض��ل خ��ربا اىل اهلك��م يف راوة وان 
انت�رشمت �ضوف ارفعكم فوق الريا وبعد ان جرت 
املعركة بينهم انت�رش الراويون بعد ان قتلوا قائد 
احلن�ض��ل وال��ذي ي�ض��مى ) بالعجي��د �ض��مام ( فروا 
احلن�ض��ل مدحورين فجاء عليهم �ض��كار الكبي�ضي 
فقال لهم بارك اهلل بكم انت ل ان�س ول جن وعندما 
و�ض��لوا اىل دير الزور ذهبوا اىل تكيه ال�ضيخ احمد 
الراوي فقد عرف ال�ضيخ الراويني و�ضاأل عن الرجل 
الغريب فقالو له انه �ضاعر الباديه �ضكار الكبي�ضي 
وقالو انه مثل ماء املربعانية ل فاد ول �رش كما 
يق��ال املث��ل بل وعدنا ان يرفعنا ف��وق الريا بعد 
ان �رشدوا الراويني ق�ض��تهم على ال�ض��يخ فقال له 

ال�ضيخ هات ما عندك فقد قال له ق�ضيده
وحدثت ثوره ا�ض��رتك بها اجلب��ور والعبيد والفتلة 
�ض��د العثماني��ني وبع��د حمادثات طويل��ة بينهم 
وبني العثمانيني اتف��ق اجلبور والفتلة على هدنة 
وم�ضاحلة مع الوايل العثماين وبقي العبيد خارج 
التف��اق وظلوا مطاردين وا�ض��در الوايل العثماين 
بيان��ا على كل من ياأوي العبي��د او يتعامل معهم 
يك��ون م�ض��ريه كم�ض��ريهم فعندم��ا �ض��مع �ض��يخ 
العبيد )�ض��ليمان بيك ال�ض��اوي( ب��اأن مدينة راوة 
تاأوي الثوار نزل بالقرب من املدينة فكان �ضبية 
�ض��غار يلعب��ون بالق��رب منه ف�ض��األ ال�ض��يخ احد 
ال�ض��بية هل ه��ذه املدينة ت�ض��يف اخلاطر, فقال 
ال�ض��بية “نعم ف��رد عليهم حتى اذا كان �ض��ليمان 
بيك ال�ضاوي املطارد من قبل العثمانيني قالوا له, 
نعم” فاأر�ض��دوه اىل احد دواوي��ن راوة وكان اهل 
راوة يحت�ض��ون القه��وة يف كل ديوان بوقت حمدد 
لك��ي يبقى ا�ض��تمرار احت�ض��اء القه��وة يف املدينة 
طول النهار فذهب ال�ضيخ �ضليمان بيك اىل الديوان 
ال��ذي توج��د فيه القه��وة يف ذلك الوقت ب�ض��حبة 
ال�ض��بية فرج��ع ال�ض��بية اىل بيوتهم وب��داأ ي�رشد 

ق�ض��ته امام �ض��احب الديوان فرد عليه �ض��احب 
الديوان ان الم��ر لي�س بيدي وحدي فهناك رجال 
اخ��رون جنتم��ع الي��وم يف الليل ونخ��ربك بالأمر 
وبعد ان اجتمع الراوي��ون اتفقوا على ايواء العبيد 
وقد خلعوا عمائمه��م وربطوها الواحدة بالأخرى 
وقالوا ان حلت هذه العقد ينق�س العهد وملا �ضمع 
الوايل العثماين اق�ضم ان يهدم مدينة راوة ويرميها 
يف نه��ر الفرات فجهز جي�ض��ني لذل��ك احدهما من 
ال�رشق انطلق من بغ��داد والثاين من الغرب انطلق 
من دير الزور وملا �ض��مع �ض��ليمان بيك بهذا اخلرب 
قال دعوين ا�ض��لم نف�ض��ي لكي ادفع البالء عن هذه 
املدينة الطيبة ف��رد عليه الراويون “نحن ل نقبل 
ذل��ك لقد اتفقنا �ض��ابقا ول ننق���س العهد فجمعوا 
ع�رشة رجال من وجهاء البلد بقيادة ال�ضيخ حممد 
الراوي ومعهم ال�ضيخ �ضليمان بيك وتوجهوا غربا 
لن اجلي�س الذي انطلق من الغرب ي�ض��ل اىل راوة 
قبل ان ي�ض��ل جي�س ال�رشق لفارق امل�ضافة بينهم 
فتالق��ى الرجال يف قرية غرب راوة فنظر ال�ض��يخ 
حمم��د الراوي اىل قائ��د اجلي�س والقائ��د نظر اليه 
يف نف���س الوقت وكان الراوي��ون يرتدون العمائم 
البي���س يف حينه��ا فق��ال القائ��د العثم��اين احب 
ال�ضاحلني ول�ضت منهم……وارجو ان انال بهم 
�ض��فاعة, فرد عليه ال�ضيخ حممد “حتب ال�ضاحلني 
وان��ت منه��م ……وتعل��و فوقهم �ض��رباأ وباعا” 
وق��ال القائ��د للجي���س ترجل��وا فرتج��ل الراويون 
وا�ض��بحت بينه��م حمادثات فاأخربوه��م انتم من 
اهايل راوة ومعهم ال�ض��يخ �ض��ليمان بيك ال�ض��اوي 
فق��ال القائد ان الوايل اق�ض��م ان يه��دم راوة لأنها 
اوت العبي��د فبعد ج��دال طويل بينه��م اتفقوا على 
راأي ب��اأن يوجد ديوان يجم��ع كل الراويني والتي 
ت�ض��مى )التكيه( فقالوا له اهدم حجر منها وارمها 
يف نهر الفرات لكي تنفذ امر الوايل وبعد ذلك عفى 
عن ال�ض��يخ �ضليمان بيك ال�ض��اوي وبقي القائد يف 
املدين��ة وا�ض��بح مريدا عند ال�ض��يخ احم��د الراوي 

وتويف ودفن يف مقربة عنه يف منطقة ال�ضدة
راوة تعقد �ضلحا مع بريطانيا

كان رج��ل يدع��ى اب��و العمي���س وه��و حمم��د عبد 
ال��رزاق وال��د احل��اج �ض��ند �ض��كن ف��رتة طويلة مع 
ع�ضائر العنزة وبعد ذلك رجع وا�ضتقر واخذ يرتدد 
ب��ني راوة وقبائل العنزة ويف يوم من اليام كان 

�ض��يخ العنزة ابن �ض��عالن يف بريوت و�ض��مع بائع 
اجلرائد ينادي اقراأ �ض��لح الراوي��ني مع بريطانيا 
العظم��ى, وبع��د ان رج��ع اىل ع�ض��ائر عنزة �ض��األ 
يف م�ض��يفه هل اح��د منكم يعرف �ض��يئا عن راوة 
واهله��ا فقال��وا له “ي��ا حمفوظ يوج��د عندنا راو 
فتعج��ب وقال من هو, قال��وا له ابو العمي�س فقال 
“اين اح�ض��به م��ن عندن��ا وار�ض��ل عليه واجل�ض��ه 
بجانب��ه يف �ض��در امل�ض��يف” فقال ان��ت راو فرد 
علي��ه اب��و العمي�س نعم يا حمفوظ فقال “�ض��معت 
منادي��ا يف ب��ريوت يقول اقراأ �ض��لح الراويني مع 
بريطاني��ا فق��ال, ما عدد الرجال فيه��ا فرد عليه, 
ي��رتاوح �ض��تمائة مقات��ل فتعجب ال�ض��يخ فقال له 
)عن��زه دود الچر���س ( مل تع��رتف به��ا بريطاني��ا 
وقال له كم م�ض��احة املدينة فرد عليه يا حمفوظ 
تغطيه��ا العب��اءة, فقال فما ن�ض��بة القرابة بينهم, 
وقال له كلنا من اب واحد فقال “هذا هوه ال�ض��بب 
ال��ذي جع��ل بريطاني��ا تت�ض��الح معك��م, فقال ما 
هي��ه نخوتكم فق��ال ل��ه ان حدث �ض��يء فيقولون 
وي��ن الراوي��ني فيف��زع كل من يف املدين��ة, فقال 
وم��ا “عمل��ك انت بينهم فقال ان حدث �ض��يئا ادق 
املزم��ار للخي��ل قال ا�ض��معنا فق��ال ل ادق بدون 
حرب فحدث��ت بعد ذلك غزوه على ع�ض��رية العنزة 
فكان موجود عندهم فقال ال�ضيخ “اإتوين بالراوي 
لك��ي ي��دق املزم��ار فج��اء ودق املزم��ار وطربت 
اخلي��ل وانت�رشوا عل��ى الغزاة. ف�ض��كر ال�ض��يخ ابو 
العمي�س على فعلته و�ض��مي بهذا ال�ض��م ن�ض��بة اىل 

ناقته العم�ضاء لوجود �ضعر طويل على عينيها.
يف متو�ض��ط ال�ضبعينيات ويف يوم من ايام ال�ضتاء 
القار���س ا�ض��اف رج��ل ب��دوي عن��د احل��اج عبد 
ال�ض��الح /عبد اجلادر/ فجلبه مع اىل ديوان البو 
عبي��د املجاور ل��داره وكان��وا يجل�ض��ون يف الليل 
كعادة دواوي��ن الراويني يتعللون ويتحادثون يف 
امور تخ�س مدينتهم وكانوا يقدمون يف التعلولة 
والرم��ان  كالتم��ر  املاأك��ولت  وبع���س  القه��وة 
والربتق��ال والل��ن امل�ض��هورة به املدينة. و�ض��األ 
الب��دوي عبد ال�ض��الح ه��ل يوجد �ض��يف واتوا له 
به��ذه املائدة, ف��رد عليه هذه عادته��م وعادة كل 
دواوين اهايل راوة. فقال مبا يخ�ض��ك هوؤلء فرد 
علي��ه “هم ابناء اختنا وكلنا ابناء عمومة ونرجع 

اىل اب واحد.

علماء راويون
ا يف تاريخها. واأهل  اأما )راوة( فلم اأَر كتاًبا خا�ضًّ
هذه املدينة يعودون اإىل َجدٍّ واحٍد هو ال�ضيد رجب 
لعني  الراويُّ الرفاعي, على م��ا قاله عدٌد من املطَّ

ابني. والن�ضَّ
وكان اأحد اأعالمها وهو ال�ض��يخ اإبراهيم بن حممد 
��ف كتاًبا عن  ال��راوي )1276 – 1365ه�( قد األَّ
اأُ�رشت��ه �ض��ماه: “بل��وغ الأَرب, يف ترجم��ة ال�ض��يد 
ال�ض��يخ رج��ب, وذريت��ه اأه��ل احل�َض��ب”, وجعل له 
خامت��ة ذَك��ر فيها: نب��ذًة مم��ا نِقَل له م��ن تاريخ 
انها, وما جرى لأهلها  )راوة(, وتراجَم بع�س �ُض��كَّ
فيما بينهم من احلروب, وما جرى لهم مع اأ�ضقياء 
��ذي الروؤ�ض��اء واملاأموري��ن, وما  الأع��راب, وُمتنفِّ

قا�َضوه من َق�ضوة املتغلبني وامل�ضتبدِّين.
ولكن��ه َطَرَح ما كتبه خ�ض��يَة الإ�ض��هاِب, واخلروِج 
��دِد من تاأليف كتاب��ه ذاك, كما  عن الق�ض��د وال�ضَّ
ق��ال يف اآخره �س 232؛ وبذل��ك ذهَبْت معلوماٌت 

مهمة ل ُتعوَّ�س.
وليت��ه اإْذ طرحه��ا من الكت��اب اأفرده��ا يف كتاٍب 
خا���سٍّ لتبقى وحُتفظ, وُيبنى عليها, والظاهر اأنه 
مل َيفع��ل؛ اإذ مل ُيذكر �ض��يء من ذل��ك يف موؤلفاته, 
ومل َيق��ع يل �ض��يء من ذلك يف مكتبة جامع �ض��يد 

�ضلطان علي الذي كان �ضيًخا له.
هذا, وقد فَرغ من كتابه املذكور �ض��نة 1330ه�؛ 
فقد م��رَّ عليه اأكر من مائة �ض��نة ومل ينه�س اأحٌد 

مِلَلء ذلك الفراغ.
الأع��الم  يف  ترجم��ٌة  ال��راوي  اإبراهي��م  ولل�ض��يخ 

)72/1(, ومعجم املوؤلفني )1/ 100(.
وكان ل��ه يف بغ��داَد مكان��ٌة عالي��ة, وق��د حدَّثني 
ال�ضيخ جالل احلنفيُّ البغدادي “اأنَّ ال�ضيخ اإبراهيم 
ذه��ب اإىل املل��ك في�ض��ل الأول وقال ل��ه: اإنَّ مدير 
الأوق��اف – وكان اآنذاك عب��د اللطيف ثنيان – ل 
نريده مديًرا, فقال امللك: ننظر يف امل�ض��األة! فقال 
ة: ماذا تنظر؟! فالٌن ل نريده!  ال�ض��يخ بغ�ضٍب و�ض��دَّ
فاأذعن امللك في�ض��ل واأخذ �ض��ماعة الهاتف فوًرا, 
واأمر رئي�َس الوزراء اآنذاك اأن َيعزل عبد اللطيف”.

 وعب��د اللطيف هذا هو �ض��احب “قامو�س العوام, 
يف دار ال�ض��الم”. وقد راأى ال�ض��يخ عليٌّ الطنطاوي 
ال�ض��يَخ اإبراهيم يف بغداد وو�ض��فه بالكرم. ولقيُت 
اأن��ا حفي��َده املحام��َي جم��ال ب��ن اإ�ض��ماعيل بن 

اإبراهيم, وا�ض��تجزُته, واأجاز يل.واإ�ضماعيل هو ِبكر 
اأبناء ال�ضيخ, وقد ولد �ضنة 1304ه�.

 ووال��د اإبراهي��م ه��و ال�ض��يخ الزاهد العاب��د الوِرع 
ال�ض��الح ال�ض��يد حممد بن عب��د اهلل ال��راويُّ مفتي 

مدينة )عانة(, وقد ُتويفِّ �ضنة 1289ه�.
ول��ه �ِض��عٌر جمَع��ه ابُنه املذك��ور يف ديواٍن �ض��ماه 
��ْفر احلاوي, ملنظومات ال�ض��يد ال�ضيخ حممد  “ال�ضِّ
الراوي”, راأيُت منه ن�ضخة خمطوطة يف الدار التي 

ام للمخطوطات ببغداد. ى دار �ضدَّ كانْت ُت�ضمَّ
ومن اأعالم )راَوة(: ال�ضيخ حممد �ضعيد الراويُّ )ت: 
1354( موؤلف الكتاب الذي �ضماه حمقُقه الدكتور 
عم��اد عبدال�ض��الم روؤوف: “خري ال��زاد, يف تاريخ 

م�ضاجد وجوامع بغداد”.
�س الأول يف   ومنه��م: ال�ض��يخ اأحمد ال��راوي, املدرِّ
اء, وهو �ض��يخ  املدر�ض��ة العلمية الدينية يف �ض��امرَّ

�ضيخنا الأ�ضتاذ عبد الكرمي الدبان.
 وم��ن اأخباره ما حدَّثني به ال�ض��يخ جالل احلنفي 
��ا قال: “دعا عب��د الكرمي قا�ض��م العلماء مرة  اأي�ضً
وق��ام يخط��ب فيهم, فق��ام ال�ض��يخ اأحم��د الراوي 
واأنك��ر عليه, وقال: ل َيخَفنيَّ عليك اأن الراأي العامَّ 
ما ي��زال يف اأيدينا, واأننا نهزُّ العراق باأ�ض��ابعنا! 

ف�ضكت عبد الكرمي قا�ضم ومل ُيعقِّب”.
وم��ن تالمي��ذ ال�ض��يخ اأحم��د: ال�ض��يخ عب��د العزيز 
بن �ض��امل ال�ض��امرائي الني�ض��اين الذي �ض��ار �ضيَخ 

الفلُّوجة بل �ضيخ الأنبار.
الط��ه  ح�ض��ن  اأحم��د  ال�ض��يخ  اأن  اللطائ��ف  وم��ن 
ال�ض��امرائي زار ال�ض��يخ خلي��ل بن حمم��د الفيا�س 
يف جامع��ة يف الفلوج��ة, فق��ال له ال�ض��يخ خليل: 
اء ف�ض��اًل علينا, اإذ جاءنا منها �ض��يُخنا  اإنَّ ِل�ض��امرَّ
ال�ض��يخ عبد العزيز, فقال له ال�ض��يخ اأحمد: الف�ضل 

لكم اإذ جاءنا من راَوة ال�ضيخ اأحمد الراوي.
وقد اآَلْت مكتبة ال�ضيخ اأحمد اإىل جامع الفيا�س يف 

الفلوجة, وفيها خمطوطاٌت وطبعات نادرة.
 ومنهم: طه بن �ض��الح الف�ض��يل ال��راوي )1307 
ق��ال  م(؛   1946  –  1890  = ه���   1365  –
الزِِّركلي:”اأديٌب باحث عراقي, من اأع�ضاء املجمع 

العلمي العربي بدم�ضق.
ُول��د يف )راوة( وهي قرية ُم�رِشف��ة على الُفرات, 
تقاب��ل )عان��ة( واإليه��ا ِن�ض��بُته, وتعلَّ��م احلقوق 
ببغ��داد, وُع��ني مدي��ًرا للمطبوع��ات, ف�ض��كرترًيا 
املعلم��ني  دار  فاأ�ض��تاًذا يف  العي��ان,  ملجل���س 

العالية )1939(, وتويف ببغداد.
 م��ن كتب��ه: )اأبو العالء املع��ري يف بغداد – ط(, 
و )بغداد مدينة ال�ض��الم – ط(, و )تف�ض��ري بع�س 
اآي��ات القراآن الك��رمي – خ(, و )تاريخ العرب قبل 
الإ�ض��الم – خ(, ن���رش اأك��َره يف جمل��ة الهداي��ة 
الإ�ض��المية البغدادي��ة, و )تاري��خ عل��وم اللغ��ة 
و  خ(,   – الإيج��از  )بدائ��ع  و  ط(,   – العربي��ة 
)ر�ض��ائل يف م�ض��ائل – خ(, وجم��ع ابُنه حارث, 
اه )نظرات يف اللغة  بع�س كتاباته يف جزء �ض��مَّ

والأدب – ط(”
وق��د َقَطَن عدٌد من اأه��ل راَوة يف اجلانب الغربي 

من بغداد )الكرخ(, وخرج منهم اأعالم.
ومنه��م: الأ�ض��تاذ الدكت��ور عب��د ال�ض��تار الراوي 
اأ�ضتاذ الفل�ضفة يف جامعة بغداد, وله كتب كثرية 
منها: فل�ض��فة العق��ل, وهو روؤية نقدي��ة للنظرية 
العتزالي��ة, ومنه��ا: قم��ر الك��رخ “�ض��رية حارة 

بغدادية”, وهو كتاب ممتع.
ومنهم: العميد ال�ض��يد �ض��بحي ب��ن حميد الراوي 
ى بدم�ض��ق �ضنة 2007م, دفني  البغدادي, املتوفَّ
مقربة الغزايل ببغداد, وكان مدر�ًض��ا يف جامعة 
البكر الع�ض��كرية. وقد عرفُته منذ �ض��نة1991م, 
وكان م��ن اأه��م الداعم��ني لن��ا يف م�رشوعاتن��ا 

العلمية ببغداد, وهو َجدُّ الأبناء رحمه اهلل.
��ن َيحم��ل الن�ض��بة الراوي��ة )بلقي���س( زوج   وممَّ
فارة  ت يف تفجري ال�ضِّ ال�ضاعر نزار قباين التي ق�ضَ
رثائه��ا  يف  وق�ض��يدُته  ب��ريوت,  يف  العراقي��ة 
م�ض��هورة. وجتد راويِّني يف عدٍد من مدن العراق؛ 
كالفلوجة, والرمادي, واملو�ض��ل, وغريها. ويف 
��ا, ولهم  �ض��ورية طائفٌة كبرية من الراويِّني اأي�ضً
كذلك اأخباٌر كث��رية. وليت اأحَد الباحثني ينه�س 
لتدوي��ن تاريخ هذه املدين��ة, وِمْن اأق��در النا�س 
عل��ى هذا الدكتور عبد ال�ض��تار ال��راويُّ وفقه اهلُل 

لذلك, واأنا متطوٌع مب�ضاركته اأو م�ضاعدته.

اعداد_فاطمة عدنان


