
لنا  كانت  بغدادية  مهن  باب  ويف  بغداديات  �سل�سلة  يف 
العقد  نهاية  يف  بغداد  يف  املوجودة  املطابع  عن  كلمات 
يف  كبرية  زيادة  تالحظ  حيث  الع�رشين  القرن  من  الثاين 
عدد املطابع يف بغداد عن االزمنة ال�سابقة ب�سبب ا�سترياد 
كان  واذا  الثقايف  والتوجه  اثمانها  ورخ�ص  منها  الكثري 
البع�ص ُيرجع اول مطبعة اىل زمن وايل بغداد داود با�سا 
١٨١٦ م حيث ا�ستورد مطبعة لبغداد لكن مل ت�سل ب�سبب 
حرقها يف الب�رشة والثابت هو و�سول اول مطبعة لبغداد 
زمن الوايل مدحت با�سا ١٨٦٩ م حيث تولت هذه املطبعة 
باللغة الرتكية طبع جريدة )زوراء( باال�سم العثماين ولي�ص 
بغداد  ايالة(  دارة  )از  ومطبوعات  العربي  باال�سم  الزوراء 
التي حتولت فيما بعد اىل العربية ويالحظ ان عدد املطابع 
يف بغداد لوحدها �سنة ١٩٣٠ يفوق عدد املطابع يف جميع 
انحاء العراق حيث كانت هنالك ٢٧ مطبعة يف بغداد و�سبع 
يف املو�سل و�ست يف النجف وثالث يف الب�رشة ومطبعة 
والعمارة  وكربالء  واحللة  كركوك  من  كل  يف  واحدة 
فهي  بغداد  مطابع  اما  وراوندوز   واربيل  وال�سليمانية 
ل�ساحبها  واي�ساع  البدري  الغفور  لعبد  اال�ستقالل  مطبعة 
ملهدي  واالمني  هرمز  ليو�سف  واالمة  �سوحيط  الي�ساع 
االمني واالهايل لعبد القادر ا�سماعيل واالهلني لفرج خلف 
وبغداد لعبد الرحمن البناء واجلزيرة لنادي املثنى وبيخور 
ل�سوع بيخور واجلمعية اخلريية اال�رشائيلية واحلديثة ل�سليم 
ح�سون ودنكور احلديثة للياهو عزرا دنكور وار�سيد ملحمد 
ومطبعة  االحد  عبد  للخوري  وا�رشيان  و�رشكائه  �سعيد 
ملكون  جلربان  ال�سعب  ومطبعة  للقطر  احلديدية  ال�سكك 
جورنال  العراق  جريدة  �ساحب  غنام  لرزوق  والعراق 
ووالد ملك اول طالبة يف كلية احلقوق وانتقلت اىل الكلية 
التي ذهبت يف اول بعثة للدرا�سة يف  الطبية ووالد نزهت 
لبنان �سنة ١٩٣٢ ومطبعة العربية ل�سعيد جبوري والعهد 
لعبد  واملعارف  ال�سفار  لر�سيد  والفرات  ال�سمعاين  لتوفيق 
الكرمي احلاج قدوري والفنية ملينا�ص اناتا�سيان والنجاح 
لعزيز دبا�ص والوطنية ل�سيون عيزرعلما ان هنالك مطابع 
يف   املن�سورة  املطابع  على  واقت�رشنا  بغداد  يف  اخرى 
دليل اململكة العراقية الر�سمي ل�سنة ١٩٣٦ . وعن مقاهي 
�سارع الر�سيد يف ر�سافة بغداد �سنة ١٩٣٥ طبقا لالح�ساء 
الر�سمي  الدليل  يف  واملن�سور  املقاهي  بهذه  اخلا�ص 
العراقية �سنة ١٩٣٦ حيث بلغ عدد املقاهي ٦٢   للمملكة 
�سارع مقاه فقط، ويالحظ  الر�سيد هو  �سارع  مقهى وكاأن 
ان من بني هذه املقاهي مل يبق منها �سوى مقهى الزهاوي 
ومقهى ح�سن عجمي التي قتل فيها ابن ال طربه قاتل ابيه 
االح�ساء مقهى  يرد يف  يلقب باالجلق ومل  الذي  ال�سقاوة 
عزاوي النها  ال تطل على هذا ال�سارع وكذلك مقهى احلاج  
واملقاهي  كلثوم  ام  مقهى  �ساحب  املو�سلي  املعني  عبد 
واحمد  عبا�ص  ابراهيم  مقهى  فهي  املقاهي  اما   االخرى 

�سلمان واكرب عبا�ص وكارنيك اكوب وهي املقهى الوحيدة 
االخرى  املقاهي  وجميع  م�سيحي  ارمني  �ساحبها  التي 
مملوكة للم�سلمني ومقهى باقر احمد وتوفيق نادر وجا�سم 
اال�سم  بهذا  مقاه  ثالث  توجد  حيث  حممد  وجا�سم  احلاج 
حاج  وح�سن  مرزا  وحبيب  ر�سول  وجواد  �سايف  وجالل 
علي وح�سن خ�رش وح�سن علي وح�سن وادي وح�سني بدعة 
اجلايجي  وحمودي  �سادق  وح�سني  ح�سن  حاج  وح�سني 

والرازي  عبا�ص  وخليل  ابراهيم  وخليفة  عبا�ص  وخ�رش 
والرافدين و�سعيد جواد و�سعيد حاج خ�رش و�سعيد �سلمان 
و�سهاب احمد و�سهاب عبد اهلل و�سادق علو وعارف ال�سيد 
ح�سني وعبد احل�سني جعفر وعبد الر�سا علي وعبد الكرمي 
�سبيب وعبد اللطيف خمي�ص وعلي قلي وعبد اهلل ا�سد وعزيز 
وعي�ص  الفطري  وعمر  ح�سني  وعلي  خليف  وعالوي  امني 
وكول  علي  وكرمي  رزوقي  وقدوري  فرج  وقا�سم  جا�سم 

جا�سم  �سيد  وحممد  خمي�ص  وحممد  حيدر  وحممد  حممد 
وحممد علي يا�سني وحممود ح�سن ومرزا خليل ومرهون 
يف  اننا  ويالحظ  �سعيد  ويو�سف  ابراهيم  ويو�سف  حبيب 
اخلم�سينات كنا نرى مقهى كبرية هي مقهى املربعة يف 
حملة املربعة ولكنها مل تدرج يف هذا اال�ستبيان كذلك فاإن 
مقهى ال�سابندر يف �سارع املتنبي مقهى حديثة كما انها 

ال تطل على �سارع الر�سيد مبا�رشة .

عانى املجتمع العراقي عدد كبريا من خماطر احلروب 
بنيانها  متا�سك  هددت  التي  الداخلية  والنزاعات 
اأثار مدمرة على ال�سعد كافة  الداخلي وعر�ستها اإىل 
النزاعات  تلك  اأحدثته  ما  فان  ذلك  من  الرغم  وعلى 
انتهاك حقوق  اثار خطري منها  الب�رش  واحلروب علي 
يعني  احلياة  جماالت  جميع  يف  االإن�سان  وكرامة 
التقاتل،  اإ�سكال  كل  رف�ص  يعني  االجتماعي  فال�سلم 
تربيره،  او  عليه،  التحري�ص  اأو  اإليه  الدعوة  جمرد  اأو 
ب�سبب  حتمًيا  الت�سادم  تعترب  ال�سالم  ثقافة  ن�رش  اأو 
كل  من  ذلك  اثر  على  تكاثرت  اذ  التباين،  جذورية 
وفتح  االجتماعي  بال�سلم  املطالبة  دعوات  �سوب 
اىل  امل�سلمني  يدعو  من  فهناك  االآخرين  مع  جماالت 
اىل  يدعوهم  من  وهناك  الديني  ال�سلمي  التعاي�ص 
التعاي�ص  اىل  يدعونهم  واخرون  الثقايف  التعاي�ص 
احل�ساري وكل منهم يحمل مفهوما معينا لهذا ال�سلم 
تتمحور  هذه  درا�ستنا  فان  همنا  ومنه  االجتماعي 
ال�سلم  حتقيق  يف  للع�سرية  االجتماعي  الدور  حول 
منها  حماور  عدة  اىل  تق�سيمها  جرى  اذ  االجتماعي 

مفهوم الدور االجتماعي والع�سرية وال�سلم االجتماعي 
املجتمع  يف  ووظائفها  الع�سرية  اأهمية  بينا  وكذلك 
العراقي كما اننا حددنا اهم اركان ومقومات حتقيق 
الروؤية  بينا  االأخري  وقبل  واأخريا  االجتماعي  ال�سلم 
االجتماعي  ال�سلم  حتقيق  يف  للع�سرية  االجتماعية 
وكذلك  اال�ستنتاجات  بع�ص  و�سع  مت  واأخريا 
ال�سلم  حتقيق  خاللها  من  ميكن  التي  التو�سيات 

االجتماعي يف املجتمع العراقي.
التي  احلركات  من  جمموعة  هو  االجتماعي:  والدور 
اجل  من  املجتمع  داخل  العراقية  الع�سائر  بها  تقوم 
�سبط  على  وكذلك  االجتماعي  البناء  على  احلفاظ 
�سلوك االفراد وحتقيق ال�سلم واالمن االجتماعي لهم، 
اإذ يعد الدور الوجه الديناميكي للمكانة التي يكت�سبها 
من  عدد  قبل  من  االجتماعي  الدور  عرف  وقد  الفرد. 
حركات  جمموعة  هو  االجتماع  علم  يف  املخت�سني 
ال�سلوك املتعارف عليها وامل�ساحبة ملركز او ملوقع 
مراكز  ي�سغلون  الذين  االفراد  �سلوك  انها  اذ  معني  
معينة وتكون موجهة لتوجهات االخرين يف تفاعلهم 
عادات  اكت�ساب  ميكن  خالله  من  الذي  االجتماعي 
وتوقعات �سلوكيات االخرين وا�سلوب الفعل يف البناء 

ال�سلوك  ثبات  ت�سمن  التي  املجتمع  معايري  وحتدده 
والثقافية  االجتماعية  بالبيئة  مرتبط  وهو  االن�ساين 

للمجتمع.
امتداداً  تعترب  اجتماعية  وحدة  هي  الع�سرية:  مفهوم 
لالأ�رشة وتتميز بت�سل�سل قرابي معني يتفق مع نظام 
�سكني خا�ص ولذلك فان الع�سرية هي وحدة مكانيه 
واحد  جد  وجود  يف  الواحدة  الع�سرية  افراد  ويعتقد 
م�سرتك قام بتاأ�سي�ص الع�سرية واأحيان يكون ذلك اجلد 

�سخ�سية اأ�سطورية
)دوركايهم(  الفرن�سي  االجتماعي  العامل  ويعرف 
االجتماعية  الزمر  فيه  تتعدد  جمتمع  بانها  الع�سرية 
ولكنه ال يزال يحتفظ بوحدته وجتان�سه وعدم قبوله 
من  الرغم  على  تتمايز  جمتمعات  عدة  اىل  االنق�سام 
انها تتكون من اال�رش ال�سغرية التي ال تكون اق�سامًا 

�سيا�سية متمايزة
اذ ان الع�سرية هي موؤ�س�سة اجتماعية �سيا�سية تهدف 
بني  الطماأنينة  وبث  واال�ستقرار  االمن  حتقيق  اىل 
االفراد وزرع االألفة واملحبة وغر�ص املودة واال�سالح 
والتكافل االجتماعي ونبذ التطرف والعنف وال�رشاع 

بينهم.

 عبد الغفار بن عبد الواحد بن وهب الأخر�س هو �شاعر عراقي 
معروف يف اأو�شاط بغداد الأدبية، واأ�شله من مدينة املو�شل، 
ولد يف عام 1218هـ /1804م، وتعلم ون�شاأ يف بغداد، ولقد 
كان �شعره يتميز بال�شمو والرقة، ولقد ارتفعت �شهرته وتناقل 
النا�س �شعره، ولقب بالأخر�س حلب�شة كانت يف ل�شانه، واأخذ 
فنون الأدب والعلم على يد اأبو الثناء حممود الآلو�شي مفتي 
معا�شرا  وكان  الأعالم  العلماء  من  غريه  عن  اأخذ  كما  بغداد، 
ومعروفة  مدونة  مناق�شات  وله  العمري،  الباقي  عبد  لل�شاعر 
مع ال�شاعر الأديب عمر بن رم�شان الهيتي، وقد حدث بينهما 
من الهجاء ما حدث بني جرير والفرزدق، ولكن مع هذا كله فاإن 
عامرة  بق�شيدة  رثاه  الهيتي،  عمر  �شاحبه  مات  ملا  الأخر�س 

الأبيات �شامية املعاين.
وكان عبد الغفار الأخر�س يكرث احل�شور ملجل�س العالمة اأبو 
ظرفاء  من  جعله  ما  والطرف  النكات  من  وله  الآلو�شي  الثناء 
اآثاره اخلطية  له خط جميل ومن  امل�شهورين، كما كان  بغداد 
للمفتي  اأي�شا ق�شائد �شعرية  ق�شائد من �شعره، ودّون بخطه 
عبد الغني اآل جميل، ومنها التي ن�شبت لداود با�شا، وتعد هذه 
تروي  التي  النادرة  ال�شعرية  جماميعه  من  الأدبية  املجموعة 
جزءا من تاأريخ العراق هو يف طي الن�شيان وهذه املجموعة 
التي دونها من الق�شائد بخطه والتي اأن�شدها املفتي عبد الغني 
اأماطت اللثام عن �شعر ذلك الع�شر واملتاأثر بالو�شع ال�شيا�شي 
للبلد، وحزن ال�شعراء ونقمتهم على حال اأهلهم وذويهم، فكان 
يف  املحمود  الأثر  ع�شره  �شعراء  من  وغريه  الأخر�س  ل�شعر 
واأعلن  الأمة،  �شاأن  واإعالء  ال�شيا�شة،  يف  الأدبية  الروح  بث 
الأخر�س يف ديوانه عن �شعر واأدب املفتي عبد الغني اآل جميل 

وتذمره و�شخطه على �شيا�شة البلد.
�شعر  الأنف�س يف  )الطراز  اأو  الأخر�س،  ديوان  موؤلفاته،  ومن 

الأخر�س(.
هـ/   1290 عام  الأخر�س  الغفار  عبد  ال�شاعر  الأديب  تويف 
مقربة  امل�شماة  الب�شري  احل�شن  مقربة  يف  ودفن  1873م، 

الزبري يف مدينة الب�شرة.

مطابع بغداد ومقاهي شارع الرشيد في عشرينات القرن العشرين 
بغداد ــ طارق حرب

بغداد ــ عالء ناجي 

بالتحدي م�شحوب  للعادة مقرون  امر خارق  املعجزة هي 
ال  بها  التيان  عن  الن�شان  يعجز  والتي  النبوة  بدعوى 
باإرادة الرحمن جل وعال لكن هذه الكلمة ي�شمعها الطفال 
الب�شري ويحاولون احل�شول  املحيط  من  او  الربامج  من 
الكامل على املو�شوع فقبل  عليها لفطرتهم وعدم اطالعهم 
ابنتهما  �شمعت  زوجني  بني  دار  نقا�س  واثناء  عدة  عقود 
اىل  لي�شالها  النقود  جمع  حول  بينهما  دار  ما  ال�شغرية 
بيت  ب�شراء  يفكران  والديها  ان  ف�شنت  املطلوب  املبلغ 
خ�شو�شا  ال�شغاء  وقررت  ففرحت  �شيارة  �شراء  او  اآخر 
وانها اكملت المتحانات ومل يعد لديها �شيء فقطع والدها 
�شل�شلة احالمها وقال لوالدتها ان ابننا يحتاج اىل معجزة 
لكي ي�شفى من ورم الدماغ فاأن�شدمت الطفلة خلرب �شقيقها 
الكرب وهرعت اىل غرفتها بحثًا عن املال ففتحت خمزونها 
املايل لتجد فيه دولر واحد فو�شعته يف جيبها وخرجت 
موقعها  ميزت  التي  ال�شيدليات  احدى  �شوب  املنزل  من 
ب�شحبتهم  تكون  حينما  منها  العالج  عائلتها  �شراء  نتيجة 
يديها وهي  باأحدى  ال�شيدلية  باب  فتحت  الو�شول  وحني 
يتحدث  ال�شيديل  فوجدت  الخرى  باليد  الدولر  مت�شك 
احلديث  انتهاء  دون  دقائق  فاأنتظرت  اآخر  �شخ�س  مع 
وقالت  بقوة  الطاولة  على  الدولر  فو�شعت  اغ�شبها  مما 
ال�شيديل  لها  فقال  الدولر  بهذا  معجزة  اريد  لل�شيديل 
مع  احتدث  زلت  وما  املعجزات  ولي�شت  الدوية  ابيع  اين 
�شقيقي الذي مل اراه منذ فرتة طويلة ثم قطع �شقيقه الكالم  
واقرتب من الطفلة وقال لها ما نوع املعجزة التي تطلبيها 
و�شمعت  الدماغ  يف  بورم  م�شاب  �شقيقها  باأن  عليه  فردت 
فاأبت�شم  ي�شفى  كي  معجزة  اىل  يحتاج  باأنه  عائلتها  من 
ال�شخ�س وقال لها �شوف اعمل على ذلك واجري له عملية 
جراحية لقاء الدولر الذي لديك وفعال كان ما كان واجريت 
العملية بنجاح ف�شقيق ال�شيديل هو احد ا�شهر اجلراحني 
يف ذلك الزمن ومل ياأخذ لقاء العملية �شوى الدولر العائد 
الكهرباء  وزارة  مبو�شوع  حدث  ما  يذكرنا   ، للطفلة 
انفقت  الذي  الكهربائية  الطاقة  يف  امل�شتع�شي  والورم 
عليه امليزانيات مليارات الدولرات ل�شنوات متتالية ولكن 
دون حت�شن فهل حتتاج اىل معجزة �شبيهه ام انها حتتاج 
ولي�شت  واحد  دولر  اىل  حتتاج  ورمبا  بريئة  طفلة  اىل 
بان�شانية  �شبيه  �شخ�س  اىل  حتتاج  هي  بل  ل  املليارات 
�شالحياته  ي�شدد  حيث  كهربائية  معجزة  يحقق  اجلراح 
مكاملة  اجراءة  مع  الردنية  العا�شمة  يف  الفا�شدين  �شوب 
قبل  لكن  املبا�شرة  الداخلية  الرقابة  وتفعيل  دولية  هاتفية 
لنه  بها  امل�شي  خطوات  يف  احلذر  توخي  عليه  ن�شاطاته 
ُي�شعق  ان  وهي  نوعها  من  اخرى  ملعجزة  يتعر�س  رمبا 
ب�شحنة كهربائية خمزونة يف ورقة الدولر ويفارق احلياة 
فالورقة النقدية اخل�شراء نفعت �شابقا يف جمال الطب وقد 

ل تنفع يف جمال الكهرباء .

مبدعون
من العراق الدور االجتماعي للعشيرة في تحقيق السلم المجتمعي

عبد الغفار األخرس

معجزة كهربائية

بسام القزويني 

أقالم حرة

"التغريات واالحداث  اإن  �سكا املواطن فرقد ح�سن قائاًل 
ب�سكل  اثرت  العراق  ي�سهدها  التي  وال�سيا�سية  االأمنية 
حمافظة  يف  االقت�سادي  الو�سع  تدهور  على  كبري 
العراقية  للحكومة  الراأ�سمايل  والتوجه   ، الب�رشة 
"اأن  الفقر". م�سيفًا  اأي�سًا بارتفاع ن�سبة  احلالية �ساهم 
ارتفاع ن�سبة الفقر وزيادة معدالت البطالة يف الب�رشة 
العراقية  احلكومات  وكذلك  املواطن  م�سوؤوليتها  يتحمل 
اأن عجزت عن ادارة اقت�ساد  2003 بعد  املتعاقبة منذ 

البلد ب�سكل جيد من خالل ان�ساء امل�ساريع".
"من  حممد  ابتهال  الب�رشة  من  املواطنة  وتقول 
الفقر  مبعدالت  ارتفاعًا  الب�رشة  ت�سهد  اأن  التناق�سات 
وتزخر  للعراق  االقت�سادية  العا�سمة  لكونها  والبطالة 
وانعدام  االدارة  "�سوء  اأن  مبينة  الطبيعية".  باملوارد 
يف  كبري  ب�سكل  �ساهم  التعليم  م�ستويات  وتدين  الوعي 

تنامي الفقر بهذا ال�سكل يف حمافظة الب�رشة".

تدهور  ال�سبب يف  اإن  ابتدائية  زينب كرمي معلمة  تقول   
م�ستوى التعليم يف العراق ب�سورة عامة هو عدم كفاءة 
االخرية  االونة  يف  تخرَّجت  حيث  اجلدد،  املدر�سني 
الدراية حتى يف  لديهم  لي�ست  املدّر�سني  جمموعات من 
كبرية  تعليمية  اأخطاء  لديه  املدّر�ص  كان  فاإذا  الكتابة، 
يدّر�سهم.وا�سافت  �سوف  الذين  بالطالب  احلال  فكيف 
العايل  التعليم  وزارة  قيام  االخرى  اال�سباب  من  زينب، 
بقبول ادنى م�ستويات املعدالت يف كلية الرتبية بالذات، 
ما  وهو   )60( الكلية  هذه  اىل  للدخول  املعدل  ان  حيث 
غري  الرتبية  كلية  ان  فهل  اخرى  كلية  اي  يف  نراه  ال 
بقية  من  �ساأنًا  اأقل  انها  وهل  الدرجة؟  هذه  اىل  مهمة 
الكليات!؟وتطالب باعادة النظر يف قبول الطلبة يف هذه 

الكليات.

البصريون يشكون ارتفاع 
معدالت الفقر والبطالة

المعدالت المتدنية هي السبب في 
تدني مستويات خريجي التربية

المواطن و المسؤول
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