
 
الهجري  اخلام�س  القرن  نهاية  منذ  بغداد  �سيدات  �سغفن 
بان�ساء املدار�س اذ بعد ان كان �سغف هذه ال�سيدات ببناء 
امل�ساجد واجلوامع وان�ساء الُربط والزوايا اجتهت �سيدات 
بغداد اىل ان�ساء املدار�س وهن كثريات وح�سبنا يف ذلك ان 
نذكر منهن ال�سيدات تركان خاتون وبنف�سة وزمرد خاتون 
وال�سيدة حظية امل�ستع�سم و�سم�س ال�سحى وخمدوم �ساه 
وعادلة  خاتون  و�سكينة  خاتون  و�ساحلة  خاتون  ووفا 
خاتون  ونازندة  خاتون  ونابي  خاتون  وعاتكة  خاتون 
يذكرهن  مل  ممن  وغريهن  خاتون  ونائلة  خاتون  ومنور 
اخللفاء  من  للذكور  ن�سبتها  متت  املدار�س  ان  او  التاريخ 
والوالة والوزراء او اندرا�س هذه املدار�س وذهاب خربها 
تركان  مدر�سة  بغداد  �سيدات  بنتها  التي  املدار�س  واول 
منطقة  يف  بغداد  �سمال  ومكانها   ٤٨٧ املتوفية  خاتون 
ال�سيدة قد با�رشت احلروب  بعد باب املعظم وكانت هذه 
وقادة اجليو�س ومدر�ستها ثالث مدار�س بغداد بعد مدر�سة 
ابي حنيفة واملدر�سة النظامية ومدر�سة بنف�سة ال�ساطئية 
وهي  العبا�سي  الع�رش  يف  وا�سعرها  بغداد  مدار�س  افحم 
زوجة اخلليفة امل�ست�سيء ٥٦٦ هج وهذه املدر�سة كانت 
العلماء  اف�سل  اختيار  ومت  دجلة  على  يطل  موقع  يف 
ابن  بغداد  علماء  ا�سهر  منهم  املدر�سة  هذه  قي  ليدر�س 
ح�رش  افتتاحها  ويوم  ال�سباغ  ابن  والفقيه  اجلوزي 
قا�سي الق�ساة الدامغاين وفقهاء بغداد وح�رش جمع كبري 
املدر�سة  هذه  زار  وممن  عيد  يوم  وكاأنه  بغداد  اهل  من 
يف  اندثرت  انها  ويبدو  جبري  ابن  الرحالة  بها  واأُعجب 
ال�سيدة زمرد  بغداد مدر�سة  املغويل ومن مدار�س  الع�رش 
الذي ما زال قربها  اهلل  لدين  النا�رش  ام اخلليفة  خاتون 
الكرخ  مقربة  يف  واالعلى  العبا�سية  مبقرن�ساته  قائما 
عائ�سة  ا�سمها  وايل  وزوجة  بغداد  والة  احد  ابنة  ولدفن 
يف نف�س قرب زمردة خاتون ولعلو القرب لذلك ان�سد اطفال 

بغداد للقرب:
طلعت ال�ُسمي�سة على قرب عي�سة

كل  يفوق  ب�سكل  خرياتها  بكرثة  ال�سيدة  هذه  وا�ستهرت 
�سيدات بغداد اذ كما و�سفت بانها اكرث الن�ساء فعال للخري 
وكان افتتاح املدر�سة عام ٥٨٩ هج ومكانها بالقرب من 
علماء  ابرز  فيها  التدري�س  وتوىل  الكرخي  معروف  تربة 
دار  باملدر�سة  واحلقت  النوقاين  الدين  فخر  اآنذاك  بغداد 
�سنة  حتى  بناوؤها  وا�ستمر  الداخلي  بالق�سم  ا�سبه  للطلبة 
نق�سها  با�سا  �سليمان  بغداد  وايل  امر  حيث  هج   ١١٩٤
واملدر�سة  بغداد  �سور  بناء  يف  انقا�سها  وا�ستعمال 
الب�سريية  املدر�سة  بغداد  �سيدات  بنتها  التي  االخرى 
هج   ٦٤٠ امل�ستع�سم  اخلليفة  زوجات  احدى  بنتها  التي 
على  وقفا  وجعلتها  الفقه  لتدري�س  ب�سري  بباب  املعروفة 
�رشاج  فيها  التدري�س  توىل  ممن  وكان  االربعة  املدار�س 
اهلل  عبد  الدين  و�رشف  الق�ساة  اق�سى  قلي  النهر  الدين 

خزانة  وفيها  املالكي  ال�رشماحي  وابن  الدار  ا�ستاذ  بن 
حافلة بالكتب وفهار�س مكتوبة بطريقة ح�سنة ويف عام 
ال�سيدة �سم�س ال�سحى بنت عبد اخلالق  ٦٧١ هج ان�ساأت 
تويف  الذي  امل�ستع�سم  اخلليفة  ابن  ارملة  ملك�ساه  بن 
الدين  تزوجت عالء  والتي  بغداد  اىل  عند دخول هوالكو 
اف�سل  واختارت  النذور  م�سهد  بجوار  مدر�سة  اجلويني 
الدين حممد  الفرتة كالقا�سي عز  تلك  بغداد يف  مدر�سي 
الب�رشي واوقفت على املدر�سة اوقافا جمة وقال �ساحب 
كتاب احلوادث ان هذه ال�سيدة كثرية ال�سدقات وحتب اهل 

بغداد وترعى م�ساحلهم

منت�سف  ايكچي(  امللقبة)  �ساه  خمدوم  ال�سيدة  واأن�ساأت 
وكانت  االيكيچية(  مدر�سة)  الهجري  الثامن  القرن 
االمريات  بانها من  ال�سيدة  مدر�سة عظيمة وو�سفت هذه 
ا�سادتها  الوفائية  واملدر�سة  ال�سائب  الراأي  �ساحبات 
بغداد  �سيدات  من  افندي  احمد  بنت  خاتون  وفا  ال�سيدة 
الهجري ب�رشق بغداد ورتبت راتبا من  العا�رش  القرن  يف 
اوقافها للمدر�س وممن در�س يف هذه املدر�سة زمن الدولة 
ومدر�سة  العلقبند  م�سطفى  ال�سيخ  العالمة  العثمانية 
اخرى بنتها ال�سيدة البغدادية �ساحلة خاتون بنت ال�سيخ 
عبد القادر الرحبي عام ١١١٨ هج وكانت هذه املدر�سة 

ال�سيدة  ومدر�سة  بغداد  �رشق  الدباغني  حملة  يف  دارا 
العلوم  لتدري�س  بنتها  بغداد  وايل  بنت  خاتون  عادلة 
علماء  ا�سهر  فيها  در�س  وقد  كتب  خزانة  اليها  و�سمت 
بغداد حممود �سكري االلو�سي و�سبغة اهلل احليدري وجنم 
بغداد  يف  اخرى  عديدة  مدار�س  وهنالك  الواعظ  الدين 
بنتها �سيدات بغداديات كما ذكرنا �سابقا الزال ان بع�س 
قامت  حيث  الكتب  مو�سوع  تكلفن  البغداديات  ال�سيدات 
عمر  بنت  وعائ�سة  م�سطفى  احلاج  بنت  زينب  ال�سيدات 
الباچة چي واختها لطيفة واحلاجة حوي خاتون بان�ساء 

خزانة كتب مدر�سة جامع ال�سياغ 

 
بغداد  عن  كلمات  لنا  كانت  بغداد  تراث  �سل�سة  يف 
ك�سناجق  االخرى  العراق  اجزاء  تتبعها  التي  الوالية 
تابعة  واليات  ولي�س  بغداد  بوالية  ترتبط  حمافظات 
للدولة العثمانية مبا يف ذلك �سنجق املو�سل و�سنجق 
بالدولة  االحيان  بع�س  يف  ترتبط  التي  الب�رشة 
اذ  العثمانية  الدولة  يف  كثرية  مدن  �ساأن  العثمانية 
االدارية  الوحدات  ترتيب  العثمانية  الدولة  اأعادت 
ب�سدور   ١٨٦٤ �سنة  رقعتها  اليها  تتق�سم  كانت  التي 
العثمانية  الدولة  �سكلت  اذ  اجلديد  الواليات  نظام 
من  بدال  واليات  النظام  عليها  اطلق  ادارية  وحدات 
العراق  ت�سمية  مت  وهكذا  ال�سابق  االأياالت  م�سطلح 
والية بغداد بعد تق�سيم الدولة العثمانية اىل ٢٧ والية 
هي  النظام  �سدور  وراء  املوجبة  اال�سباب  كانت  وقد 
�سيطرة  واحكام  احلكومية  االدارة  وتنظيم  ا�سالح 
بها  ترتبط  بغداد  العراق هو والية  الدولة وهكذا كان 
ال�سناجق املحافظات التالية:- ١- �سنجق ال�سليمانيه 
�سنجق   -٤ املو�سل  �سنجق   -٣ �سهرزور  �سنجق   -٢
 -٧ كربالء  ٦-�سنجق  العمارة  �سنجق   -٥ الب�رشة 
 -٩ االنبار  اي  الدليم  �سنجق   -٨ الديوانية  �سنجق 

�سنجق املنتفق اي النا�رشية ١٠- �سنجق املركز اي 
الول  طبق  قد  الواليات  نظام  كان  واذا  بغداد  �سنجق 
مرة يف واليات البلقان وب�سكل خا�س احدى الواليات 
جناحا  تطبيقه  و�سهد  با�سا  مدحت  واليها  كان  التي 
تعيني  بعد  بغداد  يف  وطبق  اليمن  يف  يطبق  مل  فانه 
تق�سيم  ومت   ١٨٦٩ �سنة  عليها  واليا  با�سا  مدحت 
االق�سية والنواحي العراقية على هذه ال�سناجق الع�رشة 
وقد كان �سنجق اي حمافظة بغداد التي ترتبط بوالية 
ق�ساء خرا�سان  منها  االق�سية  عدد من  يتبعها  بغداد 
وق�ساء  منديل  وق�ساء  خانقني  وق�ساء  بعقوبة  اي 
وق�ساء  الكاظمية  وق�ساء  العزيزية  وق�ساء  الكوت 
املذكورة  االق�سية  تتبع  التي  النواحي  ومن  �سامراء 
املقدادية  اي  �سهربان  نواحي  بغداد  �سنجق  تتبع  اي 
والدجيل  وتكريت  ال�سعدية  اي  رباط  وقزل  واخلال�س 
واذا كانت املو�سل والب�رشة من �سناجق والية بغداد 
للدولة  تابعة  انف�سلت وا�سبحت والية  الب�رشة  ولكن 
ك�سنجق  اعادتها  متت  ١٨٧٥ولكن  �سنة  العثمانية 
تابع لوالية بغداد �سنة ١٨٨٠ حتى �سنة ١٨٨٤ حيث 
باأ�ستنبول مبا�رشة حتى دخول  ترتبط  اعيدت كوالية 
تابعة  بقت  املو�سل  اما   ١٩١٤ �سنة  لها  االنكليز 
العايل  بالباب  ارتبطت  �سنة ١٨٧٩حيث  لبغداد حتى 

يف ا�ستنبول ويالحظ انه حتى بعد التغيريات التي مت 
ال�سناجق  االدارية فان بع�س  الوحدات  اجراوؤها على 
حتولت اىل اق�سية تابعة لوالية بغداد ك�سناجق احللة 
اق�سية  ا�سبحت  التي  والدليم  وكربالء  والديوانية 
تابعة لبغداد ال بل ان جناح حملة مدحت با�سا التي 
اقامها يف ما ي�سمى اليوم باململكة العربية ال�سعودية 
وي�سمى �سابقا االح�ساء وجند ومتكنه من اخ�ساع هذه 
املناطق ل�سيطرة الدولة العثمانية فانه قام بتاأ�سي�س 
�سنجق  وتكوين   ١٨٧١ �سنة  هنالك  حكومية  ادارة 
ان  قبل  قطر  هي  �سعودية  اق�سية  اربعة  �سم  جديد 
القطيف  وق�ساء  املربز  وق�ساء  احلالية  الدولة  يكون 
العثمانية  الدولة  نهاية  وحتى  الهفوف  وق�ساء 
والية  كانت   ١٩١٧ �سنة  بغداد  اىل  االنكليز  ودخول 
وكربالء  بغداد  هي  �سناجق  ثالثة  من  تتاألف  بغداد 
هي  ق�ساء   ١٢ من  يتاألف  بغداد  و�سنجق  والديوانية 
والكاظمية و�سامراء وخرا�سان  ال�سنجق  اق�سية مركز 
والعزيزية  االمارة  وكوت  وبدرة  ومنديل  وخانقني 
من  ويتاألف  كربالء  و�سنجق  وعنه  والدليم  واجلزيرة 
ق�ساء املركز وق�ساء الهندية وق�ساء النجف وق�ساء 
ال�سنجق  ويتاألف من مركز  الديوانية  و�سنجق  الرزازة 

وق�ساء احللة وق�ساء ال�سامية وق�ساء ال�سماوة .

�سنة  امل�رشحية،  الفنون  ق�سم  اجلميلة،  الفنون  بكلية  التحقت 
1974، وتخرجت منها �سنة 1978. اكت�سفها الول مره املخرج 
فالح زكي عام 1977 يف �سهره تلفزيونيه بعنوان )�سينما( او 
التلفزيون  امام كامريات  قلبي ووقفت  نارك  مامتعارف عليها 
اول مره مع الفنان حممد القي�سي ومنذ ذلك العمل ذاع �سيطها 
الثمانينات �ساركت  العراقي، يف بداية  ال�سارع  واأ�سبحت جنمة 
على  يبث  كان  الذي  الظهرية«  »ا�سرتاحة  العراقي  الربنامج  يف 
»يعجبني  فقرة  وحتديدا  جمعة  كل  العراقي  العراقي  التلفزيون 
وما يعجبني«، وهي عبارة عن م�سهد متثيلي يحمل بني طياته 
الفنان  مب�ساركة  الفقرة  هذه  جت�سد  وكان  اجتماعية،  م�سكلة 
الفقرة  هذه  وراء  من  ك�سبا  واللذان  الرحيم،  عبد  ح�سني  حممد 

�سهرة وا�سعة.
اأثرها  على  اأ�سيبت   2009 عام  دماغية  جلطة  اإىل  تعر�ست   
ت�سببت  ج�سدها  من  الي�رشى  اجلهة  يف  الن�سفي  بال�سلل 
بانقطاعها عن الو�سط الفني بعدما اثر على حركتها حيث كانت 
جتل�س على كر�سي متحرك ي�ساعدها على التنقل بني اروقة دار 

الرعاية.وذكرت قبل وفاتها اأنها حتلم بامل�سي على قدميها
ولو ب�سعة اأمتار، لكن االأمر كان �سعبا يف ظل امكانية العالج 
مبنطقة  فيه  تقيم  كانت  التي  للم�سنني  الر�ساد  دار  يف  البدائي 
الكاظمية، منا�سدة احلكومة مبعاجلتها خارج البالد، لكن مل يف 
ي�ستجيب لندائها اأحد توفيت يف م�ساء يوم اخلمي�س املوافق 19 
مايو 2016 م�ست�سفى الكوت العا�سمة املحلية ملحافظة وا�سط. 
اذ  املر�س  مع  طويل  �رشاع  بعد  عاًما  الـ�ستني  يناهز  عمر  عن 

تدهورت يف ال�سهور االأخرية حالتها ال�سحية ب�سكل ملحوظ. 

هل شغفت سيدات بغداد بإنشاء المدارس في القرن الخامس الهجري؟
بغداد ـ خاص 

بغداد ـ طارق حرب

)فاروق( �صاب �صادق طموح ومهند�س كهرباء ناجح حيث امت 
اال�صهر يف  فاأ�صبح  بلده  املهمة يف  الطرق  انارة  اعمدة  �صيانة 
واالخالقية  العملية  الناحيتني  من  حمافظا  وبقي  اخت�صا�صه 
الثالثني  عمر  بدخوله  فوجئ  حتى  لالأيام  القوية  االمواج  رغم 
جديدة  فكرة  عن  ليال  يبحث  مثابر  كونه  ا�صرة  ان�صاء  دون 
ليطرحها يف النهار مما تعود نتائجها على املواطنني يف الليايل 
الالحقة واحيانا تقع يف يديه �صاعات ا�صرتاحة يغتنمها ملجال�صة 
ا�صدقاءه العاملني يف جماالت خمتلفة ويكون لقاءهم دائما يف 
مقهى يرتاده اغلب ذوي الثقافة املده�صة واعني ممن حافظوا 
على ما�س مل ينتهي وعطروه بحا�صر متكنوا من اخلو�س به 
رغم االختالفات ومنهم �صديقه )ابراهيم( الذي فاحته يف احدى 
اختيار  لديه  وان  ا�صرة  واإن�صاء  االرتباط  مبو�صوع  اجلل�صات 
منا�صب له �صابة ا�صمها )ورود( تعمل يف �صركة مقاوالت عامة 
، مهند�صة ناجحة وتعمل يف نف�س املكان الذي تعمل فيه �صقيقة 
ابراهيم ، اقتنع فاروق بالتعرف عليها بعد ان دار حديث مطول 
بينه وبني ابراهيم واتفقا على الذهاب لروؤيتها يف اليوم التايل 
)�صارة(  عن  و�صاألوها  التحية  وادوا  مكتبها  اىل  و�صال  حيث 
�صقيقة ابراهيم ومبا ان فاروق مهند�س وهي مهند�صة تكلما عن 
اخلروج  وقررا  بينهما  تالطف  وح�صل  العلم  هذا  يف  يدور  ما 
ميزج  فاروق  بداأ  وهنا  االآخر  على  احدهما  تعرف  بغية  معا 
بني م�صاعره وجمال عمله حيث بداأت ورود بالتكلم عن نف�صها 
وم�صاريعها اخلا�صة ووجهها يتغري اىل لون اغمق فاأخربها ان 
كبداية  �صخم  جتاري  جممع  �صلم  على  فجل�صوا  املكان  يغريوا 
بعيدة عن التكلف ولكن لون ب�صرتها ا�صتمر بالتغري رغم االنارة 
القوية للمكان ، احتار فاروق يف امرها ونظر اىل االنارة ثم عاد 
بنظراته اليها ملحاولة معرفة هذا ال�صر الغريب فاأخذها من يدها 
ان تكون م�صابة مبر�س او وعكة �صحية مفاجئة  خوفا عليها 
تفتح ق�صة  الكالم مل تتوقف من ق�صة حتى  وهي م�صتمرة يف 
اخرى واثناء �صريهم اىل ال�صيارة �صادفهم بائع زهور تزينت 
فاروق  فوقف  البارزة  الزهور  باألوان  الداكنة  ال�صوداء  ب�صرته 
ثم  ومن  منه  اكليل  وا�صرتى  الدنانري  بع�س  جيبه  من  واخرج 
اهداه اىل ورود لرمبا يحفز من حالتها النف�صية ح�صب اعتقاده 
احلياة  وامتنى  )احبك(  له  قالت  االكليل  لهذا  م�صكها  ومبجرد 
الزهور  اال�صود وموت  لون وجهها اىل  بتغري  دم  لكنه �صُ معك 
التي بيدها وجذب انتباهه بائع الزهور الذي ا�صبحت ب�صرته 
يردد  فاروق  فاأخذ  معها  باملقارنة  �صوداء  كانت  ان  بعد  �صمراء 
لها  (  فقال  ؟  انا واهم بحقيقتها  يف داخله )اين اخللل ؟ لرمبا 
ارجوا ان متنحيني فر�صة الكالم قليال كي اقول ما يف داخلي 
لون  ليبداأ  ال�صمت  والتزمت  باعالن خطوبتها  ففرحت ورود   ،
ب�صرتها بالعودة تدريجيا فاكت�صف باأن كالمها هو �صبب اختفاء 
نور وجهها وموت الزهور وامل�صابيح التي مل تنفع معها كونها 
م�صاعرها  عن  بعيدا  ال�صادقة  بحياته  لينعم  تركها  وقرر  تكذب 

ال�صوداء الكاذبة.

مبدعون
من العراق تأريخ نظام الواليات العثماني لسنة ١٨٦٤ .. "بغداد" الوالية وسواها محافظات تابعة لها
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أقالم حرة

مل تعد دور ايواء امل�سنني قادرة على ا�ستيعاب االعداد 
 ، الطريق  قارعة  على  الزمان  بهم  القى  ملن  الكبرية 
اثرياء وا�سحاب منا�سب رفيعة وفقراء جمعتهم  بيوت 
�سغرية متوا�سعة تدار بتمويل حكومي من قبل وزارة 
التخ�سي�س  قلة  لكن   ، االجتماعية  وال�سوؤون  العمل 
دون  حالها  على  الدور  تلك  بقاء  يف  اثرت  املايل 
الذين  بامل�سنني  خا�سة  م�ساريع  ان�ساء  يف   التو�سع 
احلدائق  يف  واملبيت  الت�سول  منهم  الكثريون  امتهن 
ق�سم  ق�سى  فيما  العبادة   دور  من  بالقرب  او  العامة 
تفاقم  ب�سبب  العامة  ال�سوارع  يف  نحبه  منهم   اخر 
ان  بالرغم من  النف�سية.  وازماتهم  ال�سحية  او�ساعهم 
1985 جميع  للعام   4 املادة  قد و�سف يف  امل�رشع  
يف  للم�سن  توفريها  يتم  التي  واالحتياجات  احلاالت 
دور االيواء ، لكن مل يلتفت اىل مراحل تو�سيع تلك الدور 
تقطعت  ملن  االن�سانية  احلاالت  ازدياد  مع  وتطويرها 
بهم ال�سبل ال�سباب وظروف خمتلفة ، فا�سبحت مكتظة 
النف�سية  للرعاية  امل�ستحقني  ا�ستيعاب  والت�ستطيع 
واالجتماعية .    يف احدى دور رعاية امل�سنني بجانب 
الر�سافة ببغداد ، كانت امراأة قد جتاوزت ال�ستني عاما 
النظر  متعن  وهي  حديدي  �رشير  على  لوحدها  جتل�س 
ال�سنوات  تلك  ا�ستذكرت  فقد   ، �سارد  بذهن  اجلدار  يف 
التي كانت فيها ام وت�سهر على تربية ابنائها االربعة  
الربعني  تعب  وغ�سة  االمل  بحرارة  انهمرت  وبدموع   ،
عاما ذهبت هدرا من دون جمازاة كانت االم ) جليلة 
( 63 �سنة ، تبكي على ما ا�سابها من ابنائها الذكور 
مر�سها  ب�سبب  معها  العي�س  زوجاتهم  رف�ست  الذين 
وحاجتها لعناية خا�سة ، فيما كانت ابنتها ال�سغرى 
مدينة  يف  زوجها  لبيت  ا�سطحابها  على  قادرة  غري 
ال�سليمانية ، فا�سطرت  اللجوء اىل دور رعاية امل�سنني 
البيت  مرياث  ابناوؤها  وتقا�سم  زوجها  توفى  ان  بعد 
وذهبوا اىل حياتهم اخلا�سة تاركني امهم على  قارعة 
الطريق .   احد ال�ساكنني يف دور رعاية امل�سنني )رف�س 
مرموقا  موظفا  كان  انه   : قال  ا�سمه(  عن  االف�ساح 
العام  يف  الدولة  وزارات  احدى  يف  عام  مدير  بدرجة 
غري  ا�سبح   ، التقاعد  على  احالته  بعد  لكن   ،  1980
ابناءه  مرغوب به داخل منزله وبداأت زوجته حتر�س 
�سده ، حتى قاموا بطرده اكرث من مرة وكان يلجاأ فيها 
اىل االقارب ، ولكن الميكن اال�ستمرار يف العي�س بهذه 
الطريقة االمر الذي ا�سطره اىل دخول رعاية امل�سنني 
 7 يف منطقة الكاظمية وهو يعي�س فيها منذ اكرث من 
�سنوات ، وتعهد بعد مماته بان يهب امالكه اىل الفقراء 

وامل�سنني من دون ان يرتك الوالده اي �سيء.
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