
 
امللك  تتويج  مت  حيث   ١٩٢١ �سنة  البالط  بداية  كانت 
بالنظام  بالإطاحة   ١٩٥٨ �سنة  وانتهى  الول  في�سل 
ال�سلطاين  احلرم  وي�سم  اجلمهورية  واعالن  امللكي 
بالإ�سافة اىل حرم هذا امللك فانه ي�سم حرم امللك علي 
�سنة  بغداد  اىل  جاء  الذي  في�سل  للملك  الكرب  ال�سقيق 
ح�سني  امللك  ان  حيث  ال�سغر  اخيه  زيد  والمري   ١٩٢٦
الرتكية  من  تزوج  اهلل  وعبد  وعلي  في�سل  امللوك  والد 
له  واجنبت  عابديه  زوجته  وفاة  بعد  بك  �سالح  عادلة 
وا�سغل منا�سب  بغداد  الذي عا�ش يف  زيد  المري  الرتكية 
اقرتن  ولقد  اجلمهورية  اعالن  حتى  العراقية  الدولة  يف 
المري زيد �سنة ١٩٣٤ بفخر الن�ساء ابنة �ساكر با�سا �سفري 
تركيا يف اليونان ومطلقة الديب الرتكي عزت مليح حيث 
كان ي�سغل من�سب وزير مفو�ش للعراق يف انكلرتا وم�رص 
وبرلني لل�سنوات ١٩٣٢ حتى ١٩٣٨ وتزوج امللك في�سل 
الول �سنة ١٩٠٥ من حزمية ابنة عمه ال�رصيف نا�رص بن 
علي املتوفية يف بغداد �سنة ١٩٣٥ واجنبت له بالإ�سافة 
العاملني  احد  والتي ع�سقت  الأمرية عزة  امللك غازي  اىل 
ان  اليونانية وهربت معه بعد  الفنادق يف اجلزر  يف احد 
اقرتنت  التي  راجحة  الثانية  والبنة  حبائله  يف  اوقعها 
بواحد من خارج طبقتها وهو الطيار الذي امتهن التجارة 
بعد ذلك عبد اجلبار حممود الطائي من اهل حملة الف�سل 
ببغداد وتوفيت يف الردن �سنة١٩٥٩ ورفيعة التي توفيت 
في�سل  امللك  �سقيق  امللك علي  اما  �سنة ١٩٣٤  بغداد  يف 
ابن  عليها  ي�ستويل  ان  قبل  احلجاز  ملوك  اخر  فهو  الول 
�سعود ويقدم مع عائلته اىل بغداد �سنة ١٩٢٦ فقد تزوج 
بالمرية نفي�سه ابنة عبد الله �رصيف مكة والتي ا�ستمرت 
مت  حتى   ١٩٣٥ �سنة  زوجها  وفاة  بعد  ببغداد  بالبقاء 
اعالن  يوم  ح�سلت  التي  الرحاب  ق�رص  جمزرة  يف  قتلها 
الله  عبد  المري  له  وولدت   ١٩٥٨ متوز   ١٤ اجلمهورية 
بلوغ  بعد   ١٩٥٣ حتى   ١٩٣٩ من  العر�ش  على  الو�سي 
مل  التي  عابدية  والمرية  الر�سد  �سن  الثاين  في�سل  امللك 
عالية  والمرية  الثاين  في�سل  امللك  تربية  وتولت  تتزوج 
التي ا�سبحت ملكة بغداد بعد زواجها من امللك غازي �سنة 
والبنة  ال�رصطان  مبر�ش   ١٩٥٠ �سنة  واملتوفية   ١٩٣٥
الثالثة للملك علي المرية بديعة والتي تخل�ست من املوت 
يوم ١٤ متوز ١٩٥٨ وا�ستمرت حية اىل مابعد �سنة ٢٠٠٠ 
على الرغم من ولدتها �سنة ١٩١٩ والرابعة المرية جليلة 
با�سا  �سامل  بن  حازم  ال�رصيف  خالها  بابن  تزوجت  التي 
والتي احرقت نف�سها ب�سكب النفط على مالب�سها وج�سمها 
ب�سبب حالتها النف�سية وعالقتها مع زوجها وامللك غازي 
وابنه امللك في�سل الثاين مل يخلف انثى ولكن امللك في�سل 
الثاين ابن امللك غازي تزوج من امللكة عاليه ابنة امللك 
�سنة  الزواج  وكان  الثاين  في�سل  امللك  واجنبت  عمه  علي 
المرية  امللكي  البالط  �سيدات  من  هنالك  وكانت   ١٩٣٤

با�سا  �سلطان م�رص حممد علي  تنت�سب اىل  والتي  فا�سلة 
من حيث الب واىل ال�سلطان العثماين عبد املجيد من حيث 
عدة  بغداد  وزارت  الثاين  في�سل  امللك  خطيبة  وهي  الم 
 ١٤ يوم  في�سل  امللك  مقتل  ب�سبب  الزواج  يتم  ومل  مرات 
متوز ١٩٥٨ ومن �سيدات بالط بغداد ال�سيدة ملك في�سي 
على  الو�سي  الله  عبد  المري  تزوجها  التي  امل�رصية 

العر�ش �سنة ١٩٣٦ وطلقها بعد اربع �سنوات ليتزوج �سنة 
١٩٤٨ من فائزة الطرابل�سي حيث كانت ام كلثوم اخلاطبة 
وطلقها �سنة ١٩٥٠ وتزوج المري من المرية هيام ابنة 
ال�سيخ حممد احلبيب �سيخ م�سايخ ربيعة �سنة ١٩٥٥ والتي 
كانت الوحيدة التي تخل�ست من القتل يف ١٩٥٨ باعالن 
يف  و�سقطت  فقط  ناري  بطلق  ا�سيبت  حيث  اجلمهورية 

احدى ال�سواقي وانقذها احد اجلنود الذين ارتكبوا املجزرة 
 ٢٠٠١ �سنة  حتى  وعا�ست  الق�رص  خارج  اخرجها  حيث 
عدد  وهنالك  امللكي  للق�رص  اخلا�سة  ال�سماء  هي  وهذه 
من البغداديات الالتي كن يزرن البالط امللكي ولكنهن ل 
ا�ستمر  الذي  البغدادي  امللكي  البالط  �سيدات  من  يعتربن 

من ١٩٢١ حتى ١٩٥٨ .

 
بغداد  تراثيات  �سل�سلة  القانوين طارق حرب يف  قال 
تدار  كانت  العثماين  العهد  نهاية  بغداد  اوقاف  ان 
مبعرفة دائرة الوقاف فيها مبراجعة نظارة الوقاف 
يف ال�ستانة وملا مت احتالل بغداد من النگليز �سنة 
نظارة  مع  الوقاف  نظارة  بغداد  يف  تاألفت   ١٩١٧
العدلية وملا مت ت�سكيل اول وزارة ا�سبحت لالوقاف 
جمل�ش  قرر   ١٩٢٩ �سنة  ويف  وزير  يراأ�سها  وزارة 
المة اىل مديرية عامة والوقاف على نوعني خريية 
خريية  وموؤ�س�سات  ومعابد  كمدار�ش  املوقوفة  وهي 
واوقاف خريية وهي املوقوفة على ذرية الواقفني اي 

ا�سحاب الموال التي مت وقفها كوقف ذري .
اوقاف  الول  الق�سم  نوعني  على  ،هذه  واأ�ساف 
م�سبوطة وتنق�سم اىل اوقاف �سحيحة وغري �سحيحة 
 ٢٧ الوقاف  ادارة  قانون  الوقاف  ت�رصيعات  ومن 
ل�سنة ١٩٢٩ ومن املوؤ�س�سات التي تتبع هذه الوزارة 
ومن املوؤ�س�سات التي تتبع الوقاف امليتم ال�سالمي 
واملكتبة  طالبا   ٢٢٠ ي�سم  ذلك  يف  ي�سم  وكان 
الوقفية العامة وت�سم كتبا خطية ومطبوعات املعابد 
يف  ومدار�ش  دينية  مدار�ش  اربع  ولالوقاف  الثرية 
العامة  املديرية  من  الوقاف  وت�سكيالت  املعابد 

وتكون جميع ت�سكيالت الوقاف خارج بغداد ترتبط 
بها ولها يف بغداد �سعبة التفتي�ش والوقاف النبوية 
والر�سائل واملحا�سبة والمالك والهند�سة واخر �سعبة 

جمل�ش ال�سورى .
واأ�ساف حرب اأن املدير العام يتوىل بادارة الوقاف 
احلرمني  واوقاف  ال�سحيحة  وغري  ال�سحيحة 
ويراقب  متوليا  يعني  ان  وله  الخرى  والوقاف 
�سوؤون  وادارة  متوليها  ويحا�سب  امللحقة  الوقاف 
والعلمية  الدينية  واملوؤ�س�سات  واملعابد  املدار�ش 
واخلريية واذا كانت ال�سعب حمددة من ا�سم كل �سعبة 
عام  مدير  يكون  رئي�ش  يتاألف  ال�سورى  جمل�ش  فان 
واملحا�سب  احلقوق  وم�ساور  الوزراء  رئي�ش  يعينه 
مقررات  املجل�ش  ويدقق  بغداد  اوقاف  ومدير 
يعدلها  او  ينق�سها  او  في�سدقها  العلمية  املجال�ش 
واجبة  قراراته  وتكون  فيها  النظر  باعادة  ياأمر  او 

التباع .
وتابع ،املجال�ش العلمية توؤلف يف مراكز املديريات 
واملاأموريات من القا�سي رئي�سا واملدير او املاأمور 
وثالثة من العلماء وكان ي�سغل الوظائف يف اوقاف 
الكبي�سي  بگ  روؤوف  العام  الوقاف  مدير  بغداد 
ومالحظ الر�سائل عي�سى عبد القادر ومميز احل�سابات 
العزيز نا�رص ومالحظ  فائق توفيق وكاتب اول عبد 

الوقاف النبوية يو�سف اآل ف�سل ومدير اوقاف بغداد 
حممد دروي�ش اآل عزيز ومدير �سعبة اوقاف الكاظمية 
يف  الوقاف  ت�سكيالت  ومن  الكردي  �سالح  ال�سيخ 
بغداد دار العلوم الدينية والعربية وهي مدر�سة وقفية 
يعود تاأ�سي�سها اىل عام ٤٥٩ هج و�سميت با�سم المام 
ابو حنيفة النعمان وكان التدري�ش فيها قا�رصا على 
ويف  الزمان  مرور  مع  انتهت  ولكنها  الدينية  العلوم 
اعادة  العظمية  اهل  طالب  العثماين  النقالب  زمن 
با�سم  الع�رصين  القرن  بداية  فتحها  مت  حيث  فتحها 
ومت  ا�سطربت  امورها  لكن  و  العظم  المام  كلية 
ومنحت   ١٩٣٤ �سنة  اخرى  مرة  لها  احلياة  اعادة 
اكرث من  قبول  والعربية ومت  الدينية  العلوم  دار  ا�سم 
الإدارية  هيئتها  وتتاألف  افتتاحها  عند  طالب  مائة 
وطه  كمدير  العظمي  نعمان  احلاج  من  والتدري�سية 
الراوي وكمال الدين الطائي واحلاج جنم الدين وعبد 
القزلچي  وحممد  داود  ال�سيخ  ور�سيد  ثنيان  اللطيف 
العظمي  �سعيد  وحممد  نعوم  و�سيت  جعفر  وناظم 
وح�سيب ال�سعدي وعبد املجيد اخلوجه وعبد الهادي 
العظمي  وح�سني  الهيتي  احلميد  وعبد  العظمي 
تعادل  فيها  والدرا�سة  العظمي  ابراهيم  وكمال 
الدرا�سة  يف  الناجح  فيها  ويقبل  املتو�سطه  الدرا�سة 

البتدائية .

فرتة  خالل  العراقيني  املطربني  اأ�سهر  من  نعمة  ح�سني 
الفنان  ولد  املن�رصم،  القرن  من  والثمانينات  ال�سبعينات 
كانت   ،1944 عام  النا�رصية  مدينة  يف  نعمة  ح�سني 
ح�سن  داخل  املطرب  لأغاين  تقليده  الغناء  يف  بدايته 
عام  كان  له  ت�سجيل  واأول  اأبوعزيز  ح�سريي  واملطرب 
1969 وهو اأغنية ياجنمة وهي من كلمات ال�ساعر الراحل 
احلى  من  حمزة  كوكب  الفنان  واحلان  الركابي  كاظم 
من  وهي  رديت  حرمية،  يا  الروح،  غريبة  اغانيه  واأجمل 
العقد  اغانيه جناحًا يف  اأكرث  العراقية ومن  الأغاين  اروع 

الأخري هي اأغنية ) بني عليه الكرب (
ح�سني نعمة فنان متعدد املواهب فمنذ اأن كان يف الدرا�سة 
املالكمة  ريا�سة  ميار�ش  وهو  واملتو�سطة  البتدائية 
وال�سباحة والتمثيل والغناء على امل�رصح  ،فمثل مع الدكتور 
فا�سل خليل مثل يف م�رصحية اأوديب ملكا وغنى مقلدا لكل 
اأغاين فهد بالن وعبد احلليم حافظ وداخل ح�سن وح�سريي 
اأبو عزيز ونا�رص حكيم  هذه الأ�سوات التي اأجاد تقليدها 
هي التي �ساعدته يف اجتياز المتحان اأمام جلنة الختبار 
املدعو عبد  احد زمالئه  والتلفزيون فكان مع  الإذاعة  يف 
الرحمن والذي يعمل يف فرقة الإن�ساد األن الوحيدين الذين 

جنحوا من �سمن 150 متقدم.

العراق.. ذكريات سيدات بالط بغداد الملكي عام 1921 
بغداد ـ خاص 

بغداد ـ طارق حرب 

حزم ادوات �صربه وقرر النحناء لآخر مرة حينما مد يده 
اىل ا�صفل ال�صرير واخرج مواد جعلته ينحني كثريا وكثريا 
يف حياته ومن ثم وقف ليعلن عن قتل النحناء ومل يكرتث 
ال�صمى هو �صموخ �صربه  دافعه  ذقنه لن  او طول  ل�صكله 
فاأغلق باب منزله ال�صغري يف غابة منعزلة عن مركز املدينة 
واخذ يعد الثواين مع خطوات قدميه �صوب منرب التحدي 
املعرت�صة  واغ�صانها  املبللة  ال�صجار  باأوراق  مبال  غري 
الربد  ل�صدة  مكرتث  وغري  املفرت�صة  واحليوانات  للطريق 
هذه  يف  يطلب  ل  فهو  خفيف  رداء  يرتدي  وهو  القار�ص 
اي  يقرره  مل  ما  ويكمل  ليتنف�ص  الهواء  �صوى  اللحظات 
من  واثق  لكنه  جدا  القالئل  من  غريه  قرره  ما  او  �صخ�ص 
خطوة نادرة ووقفة ل ُيقبل عليها ال عظام الب�صر فوا�صل 
اخلطى دون النتباه حلفرة هنا وبركة مياه هناك مما جعل 
احليوانات تختبئ يف جحورها وخلف ال�صجار خوفًا من 
هذا الكائن القوي وقطعت الطيور �صوتها لتدخل يف �صمت 
حركي اي�صا وقررت عدم التحليق لكي ل ت�صدر اي �صوت 
او تغري من قوة دفع الهواء الذي ي�صل اليه فكان ول زال 
الطريق  نهاية  اىل  ي�صل  حتى  وخطاه  نواياه  على  املُ�صر 
الغابة  جعل  فقد  الكربى  التحدي  راية  رافعا  هناك  ويقف 
ولأول مرة يف تاريخها منكوبة ل تتحرك فيها �صوى اوراق 
ال�صجار بفعل تيار الهواء وانهار �صغرية وهو فقط ، بداأت 
ال�صم�ص بالنزول لقرتاب وقت غروبها لكنه كان قد و�صل 
هبوط  ودون  وجوع  عط�ص  ودون  تعب  دون  مبتغاه  اىل 
او  يف مقيا�ص �صربة و�صجاعته ومن دون اغما�ص عينيه 
، وقف على  املنال  من  اقرتب  فقد  اي معوق  امام  انحناءة 
منحدر الغابة املقابل لهدف التحدي فقد ا�صبح ج�صده يف 
قام  لذى  اجلبل  حتدي  قرر  فهو  نعم  اجلبل  قمة  مع  ت�صاٍو 
نظر  ثم  ينحني  ان  دون  من  ال�صابقة  النحناء  مواد  برمي 
اىل قمة اجلبل نظرة ثاقبة تنم عن حتٍد كبري وثبت نف�صه 
كثبات اجلبل بردائه ال�صيفي يف جو �صديد الربد ل تهون 
منه اي �صجرة او جدار او كائن فكان هو اجلبل باختالف 
تنف�صه لدميومة احلرب فاأخذ ينظر برتكيز حتى �صعر باأن 
عينيه تبعد ب�صع �صنتمرتات عن قمة اجلبل ثم �صرخ باأعلى 
كونه  بذلك  �ُصعد  فقد  تنهار  ويجعلها  ُيخيفها  لكي  �صوته 
كلم  اجلبل  عليه  يرد  مل  وحينما  الوحيد  ال�صوت  �صاحب 
عزمت  ان  بعد  التحدي  هذا  يف  انت�صرت  لقد  بفخر  نف�صه 
و�صربت ونلت فقد فعلتها رغم املخاطر ثم رفع يديه لل�صماء 
غياب  مع  بالتزامن  اجلبل  من  اعلى  ارتفع  انه  منه  ا�صارة 
�صراخه  اعاد  ثم  الغيوم  مالم�صة  وحاول  نهائيا  ال�صم�ص 
اخرى  مرة  عليه  يرد  من  يجد  مل  وحني  التحدي  ب�صوت 
على  ليحافظ  الوادي  اىل  نف�صه  بقذف  احلياة  مغادرة  قرر 
انت�صاره الفريد وعدم ال�صماح حللول وقت يخ�صر فيه فقد 

مات منت�صرا 

مبدعون
من العراق قانوني يروي تأريخ تأسيس األوقاف في بغداد خالل العقد الثالث من القرن العشرين

حسين نعمة 

هو والجبل

بقلم /   بسام القزويني 

أقالم حرة

يف  حده   عن  زاد  جمتمعنا  يف  موجود  ا�سلوب  التحر�ش 
الآونة الخرية، اختلفت ا�ساليبه فمنهم من يكتفي بالكالم 
ذلك  تعدى  بل  الغراب  عند  يقف  ومل  بالفعل،  واخرون 
واملنا�سبات،  الر�سمية  الدوائر  ويف  القارب  عند  ليكون 
الرتبية  رادع حقيقي عن طريق  ويف حال مل يكن هناك 
القانون  �سلطة  اىل  بال�سافة  الجتماعية  القيم  وتعزيز 

فاأنها �ستنت�رص ب�سكل كبري وي�سعب ال�سيطرة عليه.
تقول الثالثينية نهى اأنا ارملة منذ عامني بعد ان فارقت 
ارتداء  ي�سعفني  الرهابية ومل  التفجريات  احد  زوجي يف 
حالت  زادت  بل  عملي،  على  وانكفائي  ال�سالمي،  الزي 

التحر�ش حتى و�سلت اىل الدائرة التي اعمل فيها«.
للتحر�ش  يوميا  تتعر�ش  جمتمعنا  يف  »املراأة  وت�سيف 
الكثري  فت�سمع  ال�سارع،  ويف  العام  النقل  �سيارات  يف 
اخلاد�سة  النابية  الكلمات  من  اذنيها  ت�سم  مايجعلها 
بالفتيات  ليتحر�ش  فال�سباب  ذلك  من  والدهى  للحياء، 
بحكمهم على مظهرهن او ا�سلوبهن بل بكل من ي�سادفها، 
هي  تكون  ت�ستكي  او  تتذمر  فمن  ال�سمت  التزام  وعلينا 
ويف  املجال(  ال�سباب  اعطيت  من  )انت  بحجة  املذنبة 
الواقع ان قانوننا غري من�سف وليعطي احلق للمراأة يف 

جميع النواحي«.
وتتفق معها الطالبة اجلامعية منى . ع بقولها:

على  احلا�رص  بالوقت  بالفتيات  التحر�ش  ليقت�رص   
ال�سباب بل يتعدى المر اىل كبار ال�سن فرناهم يتحر�سون 
بكالم ليليق بال�سعر البي�ش الذي يغطي روؤو�سهم وهم 
ال�سباب فال تردعهم  اما  �سياراتهم،  يجل�سون خلف مقود 
من  ال�سنتهم  من  ولت�سلم  هذا  جريان،  او  جامعة  حرمة 
تقود  �سيارة او ت�سري يف ال�سارع، نتمنى ان تكون للمراأة 

حرية اكرب خارج املنزل من خالل ردع املتحر�سني.

التحرش ظاهرة تدمر القيم 
االجتماعية

المواطن و المسؤول
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