
 مل تكن هنالك مكتبة عامة ي�ؤمها النا�س للمطالعة 
والدر���س والبحث وقد ابت��داأت املكتبات يف بغداد 
مبكتبة �سغرية �سعت بان�س��ائها امل�ست�رشقة امل�س 
بيل وقد اأُن�س��ئت يف حملة راأ�س القرية يف ر�س��افة 
بغ��داد وكان يلحظه��ا االب م��اري الكرمل��ي م��ع 
جماع��ة م��ن ادب��اء بغ��داد حت��ى ت���ىل احلك�م��ة 
تاأ�س��ي�س مكتب��ة اندجمت فيه��ا مكتب��ة امل�س بيل 
وهذه املكتبة هي املكتبة ال�س��ام امل�ؤ�س�س��ة �س��نة 
١٩٢٠ ث��م ترك��ت هذه الت�س��مية وا�س��تعي�س عنها 
باملكتب��ة العام��ة الت��ي ا�س�س��تها وزارة املع��ارف 
�س��نة ١٩٢٩ الت��ي كان مكانها الق�س��م اخللفي من 
الثان�ي��ة املركزي��ة ق��رب ق�س��لة بغداد ث��م انتقلت 
اىل بناي��ة مكتب��ة االوق��اف الت��ي تاأ�س�س��ت �س��نة 
١٩٢٨ حيث البناية الكبرية التي جتمع الريازتني 
الغربي��ة وال�رشقي��ة وقد جمعت كتبه��ا املخط�طة 
واملطب�عة مما كان م�ق�فا على بع�س امل�س��اجد 
واملدار���س البغدادي��ة وكان جمم���ع كتبها �س��نة 

باللغ��ات  كت��اب  االف  ع���رشة  م��ن  اك��ر   ١٩٣١
العربي��ة والفرن�س��ية والرتكية والفار�س��ية ولغات 
اخ��رى وكان��ت الكت��ب باللغ��ة االنگليزي��ة اك��ر 
كتب املكتب��ة اذ زاد العدد عل��ى اربعة االف كتاب 
ام��ا مكتبة االوقاف العامه فق��د جمعت كتبها من 
مكتب��ات االوقاف يف ج�ام��ع بغداد وحتت�ي على 
كتب نفي�سة وبداأت يف بناية �سغرية يف حملة باب 
االغ��ا ثم انتقلت اىل بنايتها يف باب املعظم �س��نة 
١٩٣٢ وبل��غ عدد املجلدات اكر من خم�س��ة االف 
واك��ر م��ن ثاث��ة االف خمط�ط ومت جم��ع كتبها 
م��ن مكتب��ات نائل��ة خات���ن والكهي��ة واخلالدية 
وال�سليمانية ونعمان االل��سي واحليدرية والروا�س 
وال�س��اغة والپاچة چي واالعظمية ومن املكتبات 
امل�ج�ده يف بغ��داد مكتبة جامع مرجان ومكتبة 
املتح��ف العراق��ي واملكتبة القادري��ة العامة التي 
خلفها عب��د الرحمن النقيب اول رئي�س وزراء وبعد 
ذلك مكتبة املجمع العلمي ومكتبات دار املعلمني 
العالية وكلية احلق�ق واالداب والعل�م والهند�س��ة 
عالي��ة  وامللك��ة  وال�رشيع��ة  والزراع��ة  والتج��ارة 

واي�سا مكتبة كلية بغداد والكلية الع�سكرية ومعهد 
الفن�ن اجلميلة ومكتبة جمل�س��ي االعيان والن�اب 
ومكتب��ة  والدف��اع  والع��دل  اخلارجي��ة  ووزارت 
املدر�سة الربيطانية لاثار ومكتبة املعهد الثقايف 
الثق��ايف  التب��ادل  م�س��لحة  ومكتب��ة  الربيط��اين 
االمريك��ي ويف خم�س��ينات الق��رن الع�رشين كانت 
اك��رب املكتب��ات مكتبة املتحف العراق��ي واملكتبة 

العامة يف بغداد
ام��ا املكتب��ات االهلي��ة فاأهمه��ا مكتب��ة اخل��اين 
العام��ة ومكتبة اجل�ادين وهي مكتب��ة هبة الدين 
ال�س��در  اآل  ومكتب��ة  اوقفه��ا  الت��ي  ال�سهر�س��تاين 
ومكتبات عبا���س العزاوي وت�فيق وهبي ويعق�ب 
�رشكي���س والدكت�ر حممد فا�س��ل اجلمايل وكمال 
الدي��ن الطائ��ي وروفائي��ل بطي وابراهي��م ال�اعظ 
املحام��ي  الكب��ري  وي��س��ف  االعظم��ي  وحم��دي 
اليه���دي وعب��د ال��رزاق احل�س��ني وح�س��ني جميل 
وحمم�د �س��كري االل��سي واأن�سا�س ماري الكرملي 
وحمم��د دروي�س اآل عزيز وبهجت االثري و�س��اطع 
احل�رشي وكثري غريهم من ال�سخ�سيات البغدادية 

مبين��ا ان "ا�س��تذكار هذه احلرك��ة املباركة يلقي عل��ى ع�اتقنا نحن 
اتباع االمام احل�س��ني بن علي )عليه ال�س��ام( م�س���ؤولية كربى وهي 
م�س�ؤولية احلفاظ على ا�ستمرار هذه احلركة وتر�سيخ اثارها وابعادها 
يف النف����س والقل�ب". وا�س��اف ان "االن�س��ان احل�س��يني ال يخل� من 
م�س���ؤولية �س���اء كان عاملا ديني��ا او مثقفا او متخ�س�س��ا يف جمال 
من جم��االت العل�م املادية واالن�س��انية املختلفة، ف��كل منا يتحمل 
م�س���ؤولية احلف��اظ عل��ى هذه الث���رة احل�س��ينية املبارك��ة من خال 
ا�س��اح نف�س��ه واهل��ه وا�رشت��ه ومن خ��ال قيامه بت�عي��ة املجتمع 
ال��ذي ح�ل��ه باأهمية ه��ذه احلرك��ة وعظمة ه��ذا امل�رشوع احل�س��يني 
العظي��م". وتاب��ع املرجع ان "اخلطب��اء يتحمل�ن امل�س���ؤولية الكربى 
بلح��اظ انهم يج�س��دون ال�ج��ه االعامي حلركة عا�س���راء ومل�رشوع 
�سيد ال�سهداء )عليه ال�سام(". وبح�سب البيان، ادناه بع�س االر�سادات 
والن�س��ائح لكل من يعل� منرب �س��يد ال�سهداء )عليه ال�سام(: ١- تن�ع 
االطروحات، ف��ان املجتمع يحتاج اىل م��س���عات روحية وترب�ية 
وتاريخي��ة وه��ذا يقت�س��ي ان يك�ن اخلطي��ب مت�فرا عل��ى جمم�عة 
من امل��س���عات املتن�عة يف احلق���ل املتعددة تغطي بع�س حاجة 

امل�سرت�س��دين من امل�س��تمعني وغريهم. ٢- ان يك�ن اخلطيب م�اكبا 
لثقاف��ة زمانه، وهذا يعني ا�س��تقراء ال�س��بهات العقائدية املثارة بكل 
�س��نة بح�سبها وا�ستقراء ال�س��ل�كيات املتغرية يف كل جمتمع ويف كل 
فرتة متر على امل�ؤمنني، فان م�اكبة ما ي�س��تجد من فكر او �س��ل�ك او 
ثقافة جتعل االلتفاف ح�ل منرب احل�س��ني )عليه ال�س��ام( حيا جديدا 

ذا تاثري وفاعلية كبرية.
٣- حت��ري الدق��ة يف ذكر االآي��ات القراآنية او نق��ل الروايات ال�رشيفة 
م��ن الكت��ب املعتربة او حكاية الق�س���س التاريخي��ة الثابتة حيث ان 
عدم التدقيق يف م�س��ادر الروايات او الق�س�س املطروحة يفقد الثقة 

مبكانة املنرب احل�سيني يف اذهان امل�ستمعني.
4- ان يرتف��ع املنرب عن اال�س��تعانة باالحام وبالق�س���س اخليالية 
التي ت�س��يء اىل �س��معة املنرب احل�س��يني وتظهره انه و�س��يلة اعامية 
الذهن��ي والثق��ايف  هزيل��ة ال تن�س��جم وال تتنا�س��ب م��ع امل�س��ت�ى 

للم�ستمعني.
5- ج���دة االع��داد، باأن يعن��ى اخلطيب عناية تامة مب��ا يطرحه من 
م��س�عات من حيث ترتيب امل��س�ع وتب�يبه وعر�سه ببيان �سل�س 
وا�س��ح واختي��ار العب��ارات واال�س��اليب اجلذابة لنف��س امل�س��تمعني 
واملتابعني، فان بذل اجلهد الكبري من اخلطيب يف اعداد امل��س�عات 

وترتيبها وعر�سها بالبيان اجلذاب �سي�سهم يف تفاعل امل�ستمعني مع 
املنرب احل�سيني.

6- ان تراث اهل البيت )عليهم ال�سام( كله عظيم جميل ولكن مهارة 
اخلطي��ب وابداعه ي��ربز باختيار الن�س����س واالحاديث التي ت�س��كل 
جاذبي��ة جلميع ال�س��ع�ب على اخت��اف اديانهم وم�س��اربهم الفكرية 
واالجتماعي��ة انتهاجا مل��ا ورد عنهم )عليهم ال�س��ام( )اإّن النا�س ل� 
علم�ا حما�س��ن كامنا التبع�نا(، وحما�س��ن كامهم ه� تراثهم الذي 
يتحدث عن القيم االن�س��انية التي تنجذب اليها كل ال�س��ع�ب مبختلف 
ت�جهاتها الثقافية والدينية. 7- طرح امل�ساكل االجتماعية ال�سائعة 
م�س��ف�عة باحلل�ل الناجعة، فلي�س من امل�ستح�سن ان يقت�رش اخلطيب 
على عر�س امل�س��كلة كم�س��كلة التفكك اال�رشي او م�س��كلة الفج�ة بني 
اجليل ال�س��بابي واجليل االكرب او م�س��كلة الطاق او غريها، فان ذلك 
مما يثري اجلدل دون م�س��اهمة من املنرب يف دور تغيريي فاعل، لذلك 
م��ن املاأم�ل من رواد املنرب احل�س��يني ا�ست�س��ارة ذوي االخت�س��ا�س 
م��ن اه��ل اخل��ربة االجتماعية وحمل��ة الثقاف��ة يف عل��م النف�س وعلم 
االجتماع يف حتديد احلل�ل الناجعة للم�س��اكل االجتماعية املختلفة 
ليك�ن عر�س امل�س��كلة م�سف�عة باحلل عر�سا تغيرييا تط�يريا ينقل 
املن��رب من حال��ة اجلم�د اىل حال��ة التفاع��ل والري��ادة والقيادة يف 

ا�ساح املجتمعات وتهذيبها.
٨- ان يت�س��امى املنرب احل�س��يني عن اخل��س يف اخلافات ال�سيعية 
�س�اء يف جمال الفكر او جمال ال�سعائر فان اخل��س يف هذه اخلافات 
ي�ج��ب انحي��از املنرب لفئة دون اخرى او اثارة ف��س��ى اجتماعية او 
تاأجيج االنق�سام بني امل�ؤمنني، بينما املنرب راية ل�حدة الكلمة ورمز 
للن�ر احل�س��يني الذي يجمع قل�ب حمبي �س��يد ال�سهداء )عليه ال�سام( 

هي م�سار واحد وتعاون فاعل.
٩- االهتم��ام بامل�س��ائل الفقهي��ة االبتائي��ة يف جم��ال العب��ادات 
واملعامات من خال عر�س��ها با�سل�ب �س��يق وا�سح ي�سعر امل�ستمع 

مبعاي�سة املنرب احل�سيني ل�اقعه وق�ساياه املختلفة.
١٠- الرتكي��ز عل��ى اأهمي��ة املرجعي��ة واحل���زة العلمي��ة والقاع��دة 
العلمائي��ة التي هي ���رش ق�ة املذهب االمامي ورمز عظمته و�س��م�خ 
كيان��ه وبنيانه. يذكر اأن �س��هر حمرم احلرام ميثل اأوىل اأ�س��هر ال�س��نة 
الهجري��ة، وله اأهمية بالغة يف قل�ب امل�س��لمني نظرا لغزارة االأحداث 
الهام��ة يف التاري��خ االإ�س��امي التي ج��رت فيه، ولع��ل يف مقدمتها 
هج��رة النبي حمم��د من مك��ة اإىل املدينة، وواقعة الط��ف يف كرباء 
الت��ي ا�ست�س��هد فيها االإمام احل�س��ني بن عل��ي بن اأبي طال��ب )عليهم 

ال�سام(، ويعد اأول ي�م يف ال�سهر عطلة ر�سمية.

الغرابي تدعو العبادي لتنفيذ اإلعدام بحق 
اإلرهابيين في سجن الحوت بذي قار

بغداد - متابعة: طالبت النائبة عن كتلة امل�اطن منى الغرابي، ال�س��بت، رئي�س ال�زراء 
حي��در العب��ادي باع��دام االرهابي��ني يف �س��جن احل���ت مب���رشح اجلرمية الت��ي وقعت 
يف حمافظ��ة ذي ق��ار، داعي��ة اىلتع�ي���س ع�ائ��ل ال�س��هداء ومعاجل��ة اجلرح��ى داخل 
امل�ست�س��فيات. وقالت الغرابي يف بيان تلقت "اجل�رنال" ن�س��خة منه، انه "يعترب خرقا 
امنيا وا�س��حا والبد من اتخاذ اجراءات �رشيعة وعاجلة ملعرفة اال�س��باب احلقيقة وراء 
ذل��ك اخلرق والبد من عمل دوؤوب لك�س��ف ماب�س��ات احل��ادث بادق التفا�س��يل وكذلك 
التع��رف م��ن خ��ال التحقيق��ات ن�اي��ا الع�س��ابات االجرامي��ة املقبل��ة للحيل�لة دون 
وق�عه��ا". واأكدت عل��ى �رشورة "حماي��ة املناطق االمنة والعمل بجدية ل��س��ع خطط 
م�ستقبلية لدرء املخاطر عنها"، م�سرية اىل ان "ما ح�سل من اعتداءات ماهي اال ر�سائل 

وا�سحة تلزمنا م�ساعفة اجله�د وال�سيما اجلهد اال�ستخباراتي".
ودعت الغرابي، القائد العام للق�ات امل�س��لحة وال�زارات االمنية وباقي اجلهات االمنية 

اىل "ا�ستخدام كافة االمكانيات واخلربات املتاحة حلماية مدننا".

االتصاالت تعلن تأهيل الخطوط الهاتفية 
واالنترنت في ثالث محافظات

نقابة محامي كردستان تعلق عالقاتها مع 
نظيرتها العراقية

بغ��داد � اجل�رن��ال:  تظافرت جه�د املاكات الهند�س��ية والفنية يف مديرية ات�س��االت 
�س��اح الدين التابعة لل�رشكة العامة لات�س��االت والبنى التحتية بالتعاون مع ق�سمي 
البداالت والرتا�سل يف مقر ال�رشكة باإعادة ت�سغيل 4٠٠٠ خط انرتنت )DSL( يف بدالة 
تكري��ت املركزي��ة حي��ث عملت هذه املاكات بتف��اين واخا�س من اأج��ل جاهزية هذه 
اخلط���ط خ��ال حت�يل ربط البدالة من حمافظة نين���ى اىل بغداد نتيجة ال�رشر الكبري 
يف م�س��ار الكابل ال�س�ئي الرابط بني تكريت وامل��سل . من جهة اأخرى متكنت الك�ادر 
الهند�س��ية والفنية يف مديرية ات�س��االت الب�رشة من �سيانة واإ�س��اح الكابل ال�س�ئي 
م�س��ار ) اندل���س - قرن��ة ( و م�س��ار )زبري - �س��ف�ان - ام ق�رش ( ، وتات��ي هذه االأعمال 
نتيج��ة اجله�د املبذولة لل��كادر من اأجل جاهزية ودمي�مة م�س��ارات الكابل ال�س���ئي 
لتق��دمي اأف�س��ل اخلدم��ات يف جم��ال االت�س��االت وتكن�ل�جي��ا املعل�مات التي ت�س��ب 
يف خدم��ة امل�اطن وامل�ؤ�س�س��ات احلك�مي��ة ، بينما قامت هيئات ال�س��يانة يف مديرية 
ات�ساالت النجف اال�رشف بتاأهيل كافة الكابات امل�ؤدية اإىل طريق ياح�سني ، حيث مت 
�س��يانة جميع اخلط�ط على م�س��ار )جنف -ك�فة( والعمل جاري على �سيانة اخلط�ط 
ب��ني م�س��ار ) جنف - كرباء( كما �س��يتم فتح مراك��ز جديدة خلدمة زوار اب��ا االحرار . 
وتتطابق هذه االأعمال مع ا�سرتاتيجية وزارة االت�ساالت يف متابعة و�سيانة الع�ار�س 

وجاهزية جميع اخلط�ط وامل�سارات الهاتفية. 

بغداد- متابعة: علقت نقابة حمامي كرد�س��تان ،ال�سبت، عاقتها مع نظريتها العراقية 
ردا عل��ى م�قفه��ا العدائي �س��د ال�س��عب الك��ردي . وقالت نقابة حمامي كرد�س��تان  يف 
بيان تلقت"اجل�رنال" ن�س��خة منه، ان "يف ال�قت الذي كان ينتظر من نقابة املحامني 
العراقيني كم�ؤ�س�س��ة مهنية قان�نية م�س��تقلة ان حتذر جمل�س الن�اب العراقي واحلك�مة 
الفيدرالية من ال�ق�ع يف املخالفات الد�س��ت�رية والقان�نية التي قامت با�سدارها �سد 
اقليم ك�رد�ستان، �ساركت وت�رطت مع اال�سف يف احلملة الظاملة على �سعب ك�رد�ستان 
وارادته، يف حني ان اال�س��تفتاء واملطالبة ال�س��لمية باال�ستقال من اب�سط حق�ق �سع�ب 
العامل وت�سمنتها جميع االعانات، املذكرات، الت��سيات والقرارات الدولية، ومت الن�س 

عليها يف ديباجة الد�ست�ر العراقي".

اعل��ن وزي��ر الرتبي��ة حمم��د اقب��ال ال�س��يديل، ال�س��بت، 
ادخ��ال 13 مدر�س��ة للخدم��ة يف امي��ن امل��س��ل، بع��د 
اع��ادة تاأهيله��ا وترميمه��ا. وق��ال ال�س��يديل يف بي��ان 
تلق��ت "اجل�رن��ال"، ن�س��خة من��ه، ان "13 مدر�س��ة يف 
امي��ن امل��س��ل، مت االنته��اء م��ن تاأهيله��ا وترميمه��ا، 
لتك�ن مهيئة ال�س��تقبال طابها للعام الدرا�س��ي اجلديد 
2017 – 2018، بع��د م��ا مت تدمريها من قبل تنظيم 
داع���س االجرام��ي". وا�س��اف ان "هناك جلنة هند�س��ية 
تتاأل��ف من جميع االخت�سا�س��ات تعمل بت�جيه مبا�رش 
قبل ال�زارة، تت�ىل اأجراء الك�س�فات عن املدار�س وحجم 
االأ���رشار التي وقع��ت عليها، وذلك لت�ف��ري الك�ادر التي 
تعي��د ترميمها و�س��يانتها". واو�س��ح ان "ق�س��م االأبنية 
املدر�س��ية يف تربية نين���ى انهى كافة اأعم��ال الرتميم 
ل�)13( مدر�س��ة مبختلف ال�س��عات الدرا�س��ية ت�زعت يف 
ثاث��ة اأحي��اء وه��ي )املاأم���ن ووادي حجر و امل��س��ل 

اجلديدة(".

با�رشت العمليات النف�س��ية، ال�سبت، ببث اذاعة 
fm يف مناطق عنه وراوة والقائم وعكا�سات 

واملناطق املحيطة بها.
اأف��ادت خلي��ة االعام احلرب��ي يف بيان تلقت 
"اجل�رنال" ن�سخة منه، اإن "العمليات النف�سية 
با���رشت ببث اذاعة fm عل��ى الرتدد 5.104 
يف مناط��ق عن��ه وراوة والقائ��م وعكا�س��ات 
اأن  اىل  م�س��رية  به��ا"،  املحيط��ة  واملناط��ق 
"اأوق��ات البث �س��تك�ن �س��باحا من ال�س��اعة 
00:13، وم�ساء من  ال�س��اعة  00:11 ولغاية 

ال�ساعة 00:6 ولغاية ال�ساعة 00:9".
ودع��ت اخللية �س��كان املناط��ق اىل "االنتباه 
واملتابعة للت��س��يات واالإر�س��ادات واالأخبار 

التي �سيتّم بثها".
يذك��ر اّن طائ��رات الق���ة اجل�ي��ة األقت م�س��اء 
اأم�س، اآالف املن�س���رات على مناطق عكا�سات 
وعن��ة وراوة والقائ��م غرب��ي االنبار تت�س��من 
�س��اعة  ب��اأّن  تعلمه��م  لاأه��ايل،  ت�جيه��ات 

خا�سهم باتت قريبة بعد حترير نين�ى

 هكذا كانت مكتبات بغداد في ثالثينات القرن العشرين
ابتداًء من مكتبة "مس بيل "..

في ظل اقتراب حلول شهر محرم.. المرجع السيستاني يصدر توصيات عامة للخطباء 

التربية:13 مدرسة تم تأهيلها 
ودخلت الخدمة في أيمن الموصل

العمليات النفسية تعلن بث 
اذاعة fm في مناطق غربي االنبار

بغداد ـ الجورنال

بغداد- الجورنال

بغداد ـ طارق حرب

بغداد- الجورنال

ا�صدر املرجع الديني االعلى 
علي ال�صي�صتاين، تو�صيات عاّمة 

للخطباء واملبّلغني ب�صاأن �صهر 
حمّرم، موؤكدا على ان اخلطباء 

هم من يتحمل امل�صوؤولية الكربى 
الحياء حركة عا�صوراء وم�صروع 

�صيد ال�صهداء )عليه ال�صالم(. 
وقال املرجع يف بيان ن�صر 

على موقعه الر�صمي واأطلعت 
عليه"اجلورنال" ، "يطل علينا 
�صهر حمرم احلرام، ون�صتذكر 

من خالله اعظم حركة قادها 
امل�صلحون يف جمال تطوير 

املجتمعات وبعث ارادة االمم 
وا�صالح االو�صاع، اال وهي 
احلركة احل�صينية املباركة"، 

يف �صل�صلة تراث بغداد كانت 
لنا كلمات عن املكتبات يف 
بغداد يف ثالثينات القرن 

الع�صرين حيث كانت الطفرة 
املكتبية فيها اذ مل تكن هنالك 

حتى بدايات الع�صرينات 
مكتبات حكومية او عامة او 
خا�صة كبرية با�صتثناء تلك 

املكتبات املوجودة يف االماكن 
الدينية كالكاظمية واالعظمية 

او باب ال�صيخ على الرغم 
من ان بغداد كانت يف العهد 
العبا�صي خا�صة موئاًل للعلم 

وموطنا الأمهات خزائن الكتب 
لكن ت�صتت �صمل دور كتبها 

وحتى نهاية العقد االول من 
القرن الع�صرين

محليات Sun. 17 Sep. 2017 issue no 422
3االحد 17 أيلول 2017 العدد 422

حقيبة 


