
وم�شهورين  العراقيني  عن  معروف  هو  ما  اغلب 
ال�شعبية يف اغلب مناطق  به هو وجود املطاعم 
بغداد واملحافظات من �شمال اىل اجلنوب واكرب 
دليل على اأهمية هذه املطاعم و اكالتها ال�شهيه 
الدول االوربية  افتتاح مطاعم �شغرية يف اغلب 
قبل  من  كبريا  رواجا  القت  باأنها  نالحظ  والتي 

اغلب املقبلني عليها.
ت�شم  كانت  النها  ال�شعبية  ا�شم  عليها  اطلقت 
تقدم  وكانت  املواطنني  من  كبريه  �رشيحه 
العراقيني  جميع  لدى  معروفة  �شعبيه  االكالت 
و   ) )الت�رشيب  و   ) واملرق  )التمن  راأ�شها  وعلى 
)الكباب ( وال�شوربه و اخلبز وكانت متتاز اي�شا 
وعلى  والدور  املحالت  اىل  الطلبات  باإي�شال 

الدراجات الهوائية.
بني  االكرب  الن�شبه  املطاعم  هذه  وت�شكل      
املطاعم وهي تتالف من اماكن �شغريه او زوايا 
او على النوا�شي ويف الطرقات او على العربات 
و   ) )اجللفراي  من  موؤلفه  ب�شيطه  وجبات  لتقدم 
)ال�شاندويجات  او   ) املقلي  او  امل�شلوق  )البي�ض 

املختلفه ( وال�شوربه..    

مطعم  مثل   ) بالدهن  )الباقالء  يقدم  والبع�ض 
قدوري او الك�ض مثل قا�شم ابو الك�ض ومطاعم 
الفالفل املنت�رشه او اك�شاك الهمربكر وقد ظهرت 
انواع من املطاعم بني هذه وتلك وهي البوفيات 
التي تقدم نف�ض الوجبات ولكن بطريقه اف�شل من 
البغداديه  االكالت  ومن  والنوعيه  املكان  حيث 
امل�شهورهي التي قدمت عام 1978 يف م�شابقة 
املطبخ العاملي برعاية االمم املتحده والتي فاز 

فيها املطبخ البغدادي وهي :
 , بالدهن  باقالء   , الت�رشيب   , ,الدومله  الباجه   (
, الك�رشي البغدادي  , التاجينه  املحروق ا�شبعه 
, املرق  , كبة حام�ض  البغدادي  الرز   , الباميا   ,
 , اخل�رشاء  اللوبيا   , احلمراء  اللوبيا   , بانواعه 
ال�شيخ حم�شي , كباب الطاوه , الباذجنان املقلي 
, كبة حلب , كبة برغل , كبة جري�ض , كبة متن 
واخلبز  احلليب  وهي  اخلميعه\   , عروك  خبز   ,
وال�شكر  ,الدب�ض والرا�شي , متن باقالء , الدليميه 
 , ,دجاج على متن  التمن  ,القوزي على  الهبيط   ,
البغداديه  املقبالت  والنن�شى   ) والقيمر  الكاهي 
فاتني  ممن  وغريها  والعنبه  الطر�شي  وخا�شة 

يف  فهي  اليوم  واالكالت  املطاعم  اما    . ذكره 
تكاثر كبري وتنوع واكرثها ا�شبحت حتمل ا�شماء 
�شنة  هي  وهذه  خمتلفه  ماأكوالت  وتقدم  براقه 

التطور مع احلفاظ على اال�شل ..
مثل  اخلا�شة  مطاعمها  لها  الباجه  تعترب  حيث 
( و)باجة  ابن طوبان  )باجة  و   ) )احلاتي  باجة 
اي�شا  وهناك   ) امل�شالويه  )الباجه  و   ) الباجه 
كباب  مثل  البغدادي  بالكباب  اخت�شت  مطاعم 

مهدي يف ال�شاحليه .
عمل  يف  املخت�شني  من  الكثري  هناك  كما   
للوالئم  التمن وخا�شة  على  القوزي   ) )ال�شواين 
على  تطلق  كانت  القوزي  وكلمة  واحلفالت 
عمم  ولكنه  ذبحها  عند  النعجه  بطن  يف  اجلنني 
با�شلوب  تطبخ  التي  ال�شغريه  اخلراف  على 
االحمر  او  اال�شفر  الرز  فوق  وتو�شع  خا�ض 
وكرات  والبي�ض  والكبده  واللوز  الك�شم�ض  مع 
هذه  يعطي  مما  والقرنفل  البطاطاوالبهارات 
اىل  االكله  هذه  انتقلت  وقد  خا�شا  طعما  االكله 
دول اجلوار وا�شبحت تطبخ حتت عنوانني اخرى 

كاملن�شف وغريها.
املطاعم  اقدم  من  �رشاي  كبة  مطعم  ويعترب 
�شوق  مدخل  يف  يقع  جدا  �شغري  وهو  العراقية 
كبة  ويقدم  احلكومه  �رشاي  جهة  من  ال�رشاي 
ما  نوعا  كبري  وبحجم  ال�شكل  الكرويه  اجلري�ض 
وم�شارين  واجلوز  واللوز  باللحم  حم�شيه  وهي 
الغنم ومن املعروف ان الاحد يذهب اىل املتنبي 

دون املرور بهذا املكان ال�شهري.
العام  يف  افتتح  الذي  زبالة   احلاج  مطعم  اما 
1914 يف مدخل ج�رش ال�شهداء احلايل من جهة 
�شارع  يف  احلايل  موقعه  اىل  انتقل  ثم   , الكرخ 
يقدم  وكان   , خانة  احليدر  جامع  امام  الر�شيد 
جنب  من  يتاألف  يوم  كل  �شباح  �شهيا  فطورا 
العرب وقدح من �رشبت الزبيب ذو نكهه خا�شه .
و حتتل اكلة )الباچة( مكانة مرموقة يف اذواق 
مهن  يف  يعملون  الذين  وخا�شة  البغداديني 
وا�شتهر  والبناء  كاحلدادة  البدنية  القوة  تتطلب 
احلاج ر�شيد ابن طوبان واخيه االكرب عبد الواحد 
�شوق  ويف  التكارته  يف  حمالت  افتتحوا  والذين 
الباجه تقدم  ال�شيخ معروف وكانت  اجلديد ويف 
يف بغداد ويعرف الكرخيون , على �شبيل املثال 
ابن طوبان  تاأثري باجة حجي ر�شيد  , مدى قوة 
على من يتناولها وخ�شو�شًا يف ال�شباح الباكر , 
حيث يخرج العمال مبكرين اىل عملهم ويتجهون 
ال�شيخ  الواقع قرب مقربة  ابن طوبان  اىل مطعم 
)ماعون(  لتناول   ) العمال  )م�شطر  معروف 
الباجة الذي يغنيهم من اجلوع اىل حني عودتهم 
وذلك الن  اليوم,  متاأخر من  البيت يف وقت  اىل 
كانوا  الفقراء  وكان  دهينه.  طوبان  ابن  باجة 
 ) املرثود   ( املقطع  اخلبز  مع  ال�شحون  يجلبون 
اىل وحودي لي�شع عليه من مرق الباجه جمانا 

واذا احتاج االمر اىل قليال من الغ�شاريف.
الفطور  بتقدميه  قدوري  مطعم  ا�شتهر  كما 
الباقالء  ت�رشيب  من  املكون  اللذيذ  ال�شباحي 
هذه  واخذت  الدجاج  بي�ض  مع  احلر  بالدهن 

يف  متواجده  وا�شبحت  �شهرتها  القدميه  االكله 
ابو  قا�شم  اما   .. ودبي  وعمان  وبريوت  دم�شق 
املوؤدي  ال�شارع  االعظميه  يقع  يف  الذي  الك�ض 
من �شاحة عنرت باجتاه الكورني�ض ا�شتهر بتقيمه 
�شندويجات ال�شاورما اللذيذه وذات حجم متميز 
ك�ض  �شي�ض  باكرب  ي�شتهر  وكان  منا�شب  و�شعر 
يف بغداد وكان له زبائن كثريه من انحاء بغداد 
واىل  املحافظات  اىل  بغداد  �شهرته  تعدت  حتى 

الدول املجاوره مثل دم�شق وعمان.
الذي  بدايته  يف  زرزور        كباب  والنن�شى 
الغنم  حلم  من  وهو  الفلوجه  مدينة  به  ا�شتهرت 
ابو جعفر  اخلال�ض وكان فرعه االول يف �شارع 
وله  رم�شان   14 �شاحة  من  بالقرب  املن�شور 
اليوم فروع يف اربيل وعمان وبع�ض من نواحي 
التي يقدمها التعلو عليها  الكباب  بغداد ووجبة 
كان  والتي  بغداد  يف  مماثله  كباب  وجبة  اي 
ال�رشقيه  الكراده  البدوي يف  قبله مطعم  يقدمها 
بغداد  ا�شتهرت  واأخريا   . الوطني  امل�رشح  قرب 
التي  االكالت  كاحدى  امل�شكوف  ال�شمك  بتقدمي 
ال�شمك امل�شوي  العا�شمه بغداد وهو  متيزت بها 
ايوب  احلاج  وا�شتهر  خا�شه  بغدادبه  بطريقه 

امل�شهور  مبطعمه  نوا�ض  ابو  �شارع  يف  العبيدي 
الكثري  يوؤمه  امل�شكوف حيث كان  ال�شمك  بتقدمي 
هناك   . واالجانب  والعراقيني  البغاده  من 
ومنها  اليها  التطرق  يتم  مل  املطاعم  من  العديد 
يف  ا�شتهر  الذي  امل�شوي  بالدجاج  اخت�شت  من 
والكهف  دجاج  خان  مثل  ال�شتينات  منت�شف 
الع�ض  مثل  االجنبيه  باالطعمه  ماخت�ض  ومنها 
املطاعم  اىل  ا�شافة  وغريها  والربمكي  الذهبي 
ولي�ض  العربات  على  املحمله  الكثريه  ال�شفريه 
لها مكان ثابت وتتجول ح�شب احلاجه مثل بيع 
بع�ض  وكان  والكبه  وبي�ض  واالبي�ض  ال�شوربه 
او  الكبه  لبيع  راأ�شه  على  القدور  يحمل  الباعه 
املري�ض او البورك او الطر�شي . يف حني االقبال 
اخلارج  يف  ال�شعبية  العراقية  املطاعم  على 
رود  اجواء  اأجتاحت  ظاهرة  االخرية  باالونة 
بعدما اظهرت االكالت العراقية رواجا ا�شتقطبت 
لي�ض فقط العرب بل وحتى االجانب . امل�شويات 
العراقية اثبتت لذتها اكرث من امل�شويات الرتكية 
والكباب العراقي وال�شمك امل�شكوف ذاع �شيتهما 
حتى بني اجلاليات الهندية واالندونو�شية وحتى 
الربيطانيون اأبدوا ارتياحهم من اجتياح ظاهرة 

امل�شويات بلدهم , على االقل لن تقت�رش بعد االن 
اللحم  و�رشائح  والبيكون  ال�شجق  على  اكالتهم 
ال�شغرية التي اعتادوا اليها .. ثم يتعدى من بعد 
ذلك ليجل�شوا بعد وجبة االكل الفاخرة ويبا�رشوا 
بتدخني الرنجيلة وبنكهات خمتلفة .  ومن ابرز 
 : وم�شوياتها  باأكالتها  ت�شتهر  التي  املطاعم 
.. و مطعم خطار الذي يقع  , واأربيل  اأزمر  مطعم 
..املطعم  الزحام  بعيدعن  جغرايف  موقع  يف 
ال�شهرية, و ا�شافة  العربية  املزدهر بالديكورات 
اللذيذ  العراقي  واالكل  العراقي  ال�شاي  نكهة  اىل 
من : القوزي العراقي , الدوملة العراقية , الدليمية 
والفا�شوليا  الرز   , الربياين   , العراقية  الباجة   ,
اأربيل , كل هذه  اأو الباميا , ت�رشيب اللحم , لنب 
املختلفة  للجن�شيات  م�شهورة  باتت  االكالت 
تكن  التي مل  ال�رشقية  اأالآكالت  من  انبهرت  التي 
معروفةقط لهم , واالن وبف�شل اختالف الثقافات 
وتنوعها ا�شحى الفلكور ال�رشقي معروفا يف كل 
مكان , ونتمنى اي�شا ان ان التقت�رشال�شهرة على 
املجاالت  كافة  لت�شمل  تتعداها  بل  املاكوالت 
على  ال�رشقي  الذوق  رونق  وت�شيف  احلياتية 

املعامل االوربية اي�شا.

 
ا�رشعت �شعاد كاظم التي تعمل يف القطاع اخلا�ض 
علمت   عندما  للقرو�ض  مركز  نحو  خطاها  بحث 
املال  واقرا�شها  م�شاعدتها  ي�شتطيع  من  بوجود 
يراودها  حلما  ا�شبح  الذي  م�شكنها  بناء  لتكمل 
اليومية,  حياتها  ظروف  اتعبتها  ان  بعد  طويال, 
عائلة  مع  ال�شحية  واملرافق  املطبخ  تقت�شم  وهي 
اأخ زوجها)حماها( وتكرار م�شاكل االطفال, تقول 

والفرحة متالأ 
اخلا�ض  القطاع  يف  نعمل  وزوجي  قلبها:"انا 
وبعد �رشائنا قطعة ار�ض مل ن�شتطع اكمال بنائها 
لنفاد املبالغ املوجودة لدينا, فقدالتجاأنا اىل احد 
من  ن�شتطيع  مببلغ  منه  لن�شتفاد  القرو�ض  مراكز 
�شهريا  اق�شاطه  وت�شديد  بيتنا,  بناء  اكمال  خالله 
متطلبات   على  قليال  �شغطنا  ولو  مرتبينا  من 

معي�شتنا".
 وت�شيف" اأعددت ميزانية تق�شفية ملنزيل لتتوافق 
فرج  القر�ض  وان  ال�شهرية,  االق�شاط  ت�شديد  مع 
يف  حاليا  وانا  ال�شعداء,  لنتنف�ض  لنا  اهلل  ار�شله 
بناء  و�شارف  االأخري  قبل  ما  الق�شط  �شداد  مرحلة 
م�شكننا على االنتهاء و�شننتقل اليه قريبا ويتحقق 

حلمنا بالعي�ض مب�شكن م�شتقل".  
القطاع  يف  )يعمل  الرحمن  عبد  رائد  وي�شري   
من  �شغريا  ت�شغيليا  قر�شا  ان"  اىل  اخلا�ض( 
القرو�ض املي�رشة احلكومية يف مكتب العمل التابع 
ان  ا�شتطاع  االجتماعية  وال�شوؤون  العمل  لوزارة 
يفك �شنك عائلتي, بعد ان كنت اتو�شل جاري الذي 
يعمل مقاول نقو�ض جدران للمنازل باحل�شول على 

عمل يومي من اجل توفري لقمة العي�ض".
من  متكنت  القر�ض  على  ح�شويل  بعد  ويبني"   
هلل  واحلمد  الغذائية,  املواد  لبيع  حمل  ا�شتئجار 
اخلا�شة  االق�شاط  ا�شدد  االرباح  ومن  جيد  العمل 
افكر  عليها  اح�شل  التي  لالأرباح  ونظرا  بالقر�ض, 
بتو�شعة املحل وحتويله اىل )�شوبر ماركت( ا�شافة 

اىل انتعا�ض الو�شع املادي لعائلتي". 
اىل  �شبب جلوئها  بيت(  فوؤاد)ربة  �شالمة   وتو�شح 
االق�شاط: "نلجاأ اىل ال�رشاء باالق�شاط كوننا المنلك 
وقداثثت  احتياجاتنا,  �رشاء  به  نريد  الذي  املبلغ 
بيتنا ب�رشاء حاجيات باالق�شاط, وانا قيد ت�شديدها 

المراأة تبيع باالق�شاط يف املنطقة اي �شيء نطلبه, 
يل  االخرى  واالحتياجات  املالب�ض  ا�شرتي  وانا 
وال�شتائر  املطبخ  وادوات  واملوبايل   والختي 
يعمل   الذي  اأخي  راتب  من  ادفعه  باالق�شاط  كلها 

�رشطيا".
الرغم  على  االق�شاط  بنظام  ال�رشاء  وت�شيف"ان   
من عيوبه يف زيادة مبالغ احلاجات عن ا�شعارها 
ال  انني  اال  باالق�شاط  لنا  تباع  النها  اال�شلية 
ا�شتطيع �رشاء اي �شيء اال بهذا النظام وقد اعتدت 
�شيء,  كل  واملوديل يف  احلداثة  ذلك ملواكبة  على 
�شداد   تاأخري  عند  للتوبيخ  نتعر�ض  واحيانا 

االق�شاط". 
" ان   :  ويرى مدير ق�شم مكتب عمل حارث حممد 
وزارة  اطلقتها  والتي  للعاطلني  املي�رشة  القرو�ض 
م�شاريع  الن�شاء  االجتماعية   وال�شوؤون  العمل 
ان  بعد  مكتبهم,  من  متنح  للعاطلني   ت�شغيلية 

يقدم طالبها من خالل االنرتنت على �شكل وجبات 
دينارعراقي,  ماليني   8 لها   حد  اق�شى  ويبلغ 
اعوام,  خم�شة  مدى  على  االق�شاط  بنظام  وت�شدد 
وكان لها االثر يف ت�شجيع اآالف العاطلني على فتح 
حمل  بفتح  املعي�شي  و�شعهم  وحت�شني  م�شاريعهم 
ربحية  وم�شاريع  منزلية  ا�شواق  او  حالقة رجالية 
من  للكثري  املعا�شي  الو�شع  بتح�شني  اأ�شهمت  وقد 

العوائل".
معينة  �شوابط  لها  القرو�ض  هذه  ويتابع"ان    
للربح  وقابال  هادفا  العمل  م�رشوع  يكون  بان 
45�شنة  18�شنة حتى  وت�شمل املواطنني من  عمر 
,وهناك جلنة من مكتبهم ت�شجل زيارة اىل م�رشوع 
املقرت�ض عند بدئه  بالعمل. وان  3 اآالف �شخ�ض 
العام  من كركوك �شملوا بالقرو�ض املي�رشة خالل 
2015 ,وان 21 وجبة ظهرت من ا�شماء املتقدمني 
والتزال  الوزارة  من  املحافظة  ح�شة  ح�شب 

واو�شح  واخرى".   فرتة   بني  م�شتمرة  الوجبات 
عبد  ح�شني  للقرو�ض  العراقي  االمان  مركز  مدير 
الكرمي :" ان املركز يوفر ال�شيولة املالية للطبقات 
احل�شول  والت�شتطيع  ماليا  موردا  المتلك  التي 
عليه, من العاطلني والعاملني يف القطاع اخلا�ض 
واملحتاجني بطريقة قانونية ور�شمية تعتمد على 
اجراءات مب�شطة جتعله يتوا�شل مع املركز وتقوم 
وتكون  �شهري  ب�شداد  قرو�ض  توفري  على  فكرته 
مال   را�ض  ادامة  اجل  من  باملئة  واحدا  الفائدة 
املنازل  لبناء  القرو�ض  وي�شيف"متنح  املركز". 
توفري  يف  ت�شاعد  �شغرية  ومل�شاريع  ترميمها  او 
دخل معي�شي كتوفريمبلغ الفتتاح حمل لبيع املواد 
او غريها  او جتهيزحمل بب�شاعة مالب�ض  الغذائية 
حالقة  �شالون  افتتاح  او  خياطة  ماكنة  ول�رشاء 
باملئة   26 وان  غذائية,  مواد  �شناعة  او  ن�شائية 
كما  الن�شاء,  من  ال�شغرية  امل�شاريع  مقرت�شي  من 

جميع  ويف  للطلبة  مالية  حلول  توفري  وهناك 
الرتبوية  املوؤ�ش�شات  درا�شتهم يف  املراحل الكمال 
دفع  يف  م�شاعدتهم  لغر�ض  املحلية  والتعليمية 
بالقر�ض  وي�شمى  للدرا�شة  ال�شنوية  االق�شاط 
ومن  الطلبة  اجوراق�شاط  دفع  وي�شمل  الدرا�شي, 

جميع املراحل ويف املدار�ض احلكومية واالهلية".
دفع  اي�شا  القرو�ض  الكرمي" وت�شمل  عبد  وي�شيف 
التعليمية,  والدورات  اخل�شو�شيني  اجوراملدر�شني 
العليا  والدرا�شات  اجلامعية  الدرا�شة  اق�شاط  ودفع 
يف اجلامعات احلكومية واالهلية, و قرو�ض ل�رشاء 
�شيارات �شواء للعمل فيها كم�شدر معي�شي)تاك�شي( 
او لتبديل موديل ال�شيارة ويكون العمل مع �رشكات 
مبلغ  اق�شاط  وت�شدد  املطلوب  للموديل  جمهزة 
املئات  وفرت  قرو�شه  وان  �شهريا,  ال�رشاء  قر�ض 
للعاطلني  اخلا�ض  القطاع  يف  العمل  فر�ض  من 
بدء  منذ  مركزه  عمل  من  عاما  ع�رش  اأحد  خالل 

عملهم وحاليا هناك 33 األف مقرت�ض  منهم ".
ويوؤكد ح�شني عبد الكرمي "بان القرو�ض الت�شغيلية 
عامة �شواء كانت احلكومية او من القطاع اخلا�ض  
اىل  ا�شافة  العام,  امل�شتوى  على  فوائدها  لها 
والت�شديد  القرو�ض  وان  املقرت�ض,  ا�شتفادة 
باالق�شاط ي�شهمان يف تن�شيط احلركة االقت�شادية 
الذي  املال  ا�شتثمار  عملية  خالل  من  ال�شوق  يف  
احتياجاته  و�رشاء  ما  م�رشوع  يف  اقرتا�شه  مت 
عند  ويتمثل  للم�شتهلك.   جذب  من  ومايخلفه 
القر�ض الحدهم يريد  توفري مبلغ مايل عن طريق 
البناء  مواد  �شوق  حتريك  اىل  �شيذهب  منزله  بناء 
من البلوك واحلديد وال�شمنت وغريها  وهي ت�شهم 
لتكون  االقت�شادية  القطاعات  من  الكثري  بتحريك 
ال�شيولة املالية  �شل�شلة اقت�شادية لها تاأثريها يف 
تقوم  عاملة  ايد  ا�شتقطاب  اىل  ا�شافة  ال�شوق  يف 

بتنفيذ م�رشوع ا�شتثمار تلك  االموال". 
وي�شيف" اي�شا �شاعد املركز على خلق فر�ض عمل 
للعاطلني من الطبقات الفقرية واملتو�شطة وحت�شني 
اجلرائم  العوائل الن  للكثري من  االجتماعية  البيئة 
الفقر والبطالة وعدم توفر املال يف  اأ�شبابها  اكرث 
بني  الطبقية  الهوة  ملحو  وذلك  املحيط,  الو�شط 
االفراد يف املجتمع عند و�شع مبلغ يف متناول يد 
ا�شوة باالفراد االخرين  �شخ�ض لتوفري احتياجاته 

لي�شدد ثمنها باالق�شاط".

 المطاعم الشعبية مازالت جزءًا من يوميات العراقي 
كباب زرزور وباجة الحاتي ...

التعامل باألقساط.. منفذ اضطراري لتوفير متطلبات الحياة الصعبة

بغداد ــ فاطمة عدنان

بغداد ــ متابعة 

عين الجورنال Thu. 27 Jul. 2017 issue no 392
الخميس 27 تموز 2017 العدد 392

احلاجة تربر الو�سيلة، 
عندما تكون االخرية  طريقة 

م�سمونة لتوفري دخل 
معي�سي او حتقيق هدف او 
امنية ي�سبو اليها الفرد او 
ل�سد نق�ص يف حاجة يحب 
ان ميتلكها احدهم، متا�سيا 

مع املوديل واحلداثة، فال 
�سري من اللجوء ل�سراء 

امل�ستلزمات املختلفة بنظام 
االق�ساط كاأحد احللول التي 
ت�سهل عملية االقتناء، والتي 

تكون االموال �سببا يف 
عرقلتها  بعيدا عن مفردات 

احلرام واحلالل واف�سل من 
احل�سول عليها بطرق منافية 
للقانون والعرف االجتماعي 
والدين وقريبة من اجلرمية 

واالنحراف عن الطريق 
ال�سوي. 
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