
 
يف �سل�سلة تراث بغداد كانت لنا كلمات عن اعلى منارة 
كما ن�سميها ومئذنة و�سومعة كما ت�سمى يف العديد من 
الدول اال�سالمية يف بغداد والتي ا�ستمر علوها وتقدمها 
ال�سنني حيث ميكن روؤيتها من جميع  و�سهرتها ملئات 
حمالت بغداد القدمية وحيث يتمكن من اعتالها روؤية 
جامع  منارة  هي  وهذه  ال�سابقة  بغداد  حمالت  جميع 
�سوقا  والذي كان  الغزل  �سوق  او منارة جامع  اخللفاء 
واحليوانات  للطيور  �سوق  اىل  ذلك  بعد  للغزول وحتول 
والدجاج حتى انه يعترب ا�سهر ا�سواق بغداد يف التعامل 
ب�سهرته  طغى  انه  حتى  الب�سائع  من  النوع  هذا  مبثل 
املنارة  وهذه  بغداد  يف  امل�سهور  ال�سورجة  �سوق  على 
املتميزة  اال�سالمي  العامل  يف  التاريخية  املنارات  من 
وتعترب  �سنة  االلف  يقارب  ما  قبل  �سيدت  بعمارتها 
ذا  الدائري معلما ح�ساريا  ب�سطحها  املحيطة  النقو�ش 
ارتفاعها خم�سة وثالثني مرتا  قيمة عالية والتي يبلغ 
ان  بعد  الغزل  �سميت مبنارة  وقد  االعلى  اعتربت  حيث 
بهذا  امل�سمى  ال�سوق  الن�ساء  ار�سها  من  جزء  ا�ستقطع 
اال�سم يف جانبها وهي وان كان االنحناء باديا عليها 
جامع  �سمي  وقد  االعلى  مو�سعها  يف  ا�ستمرت  لكنها 
العبا�سيني  اخللفاء  اىل  ن�سبة  اخللفاء  بجامع  املنارة 
اخلليفة  ان�ساأه  الق�رص  بجامع  �سابقا  ي�سمى  وكان 
املكتفي باهلل ٢٨٩ هج حيث ا�سبح اجلامع الثالث من 
بني جوامع بغداد بعد جامع املن�سور يف الكرخ وجامع 
العبا�سي  العهد  اواخر  ويف  االعظمية  يف  الر�سافة 
للدولة ومت تدمريه  الر�سمي  ا�سبح هذا اجلامع اجلامع 
املغول  دولة  تولت  لكن  بغداد  اىل  هوالكو  دخول  عند 
قليلة جدا من  اي بعد مدة  بنائه عام ٦٧٠ هج  اعادة 
تدمريه واعيد بناوؤه على نحو فخم عام ٦٧٨ فاأن�سئت 
والباقية  البارزة  بغداد  معامل  احد  لت�سبح  مئذنة  فيه 
 ١٩٦٥ �سنة  حولها  جامع  بناء  مت  حتى  رفعتها  على 
بغداد  وايل  جدده  الذي  بالبناء  اجلامع  ا�ستمر  ان  بعد 
بر�سي  ال�سري  الربيطاين  احلاكم  وكان  با�سا  �سليمان 
قد  �سنة ١٩١٧  بغداد  اىل  االنگليز  بعد دخول  كوك�ش 
قرر ن�سف املئذنة خ�سية �سقوطها على �سكان املنطقة 
ترك  على  حمله  االلو�سي  �سكري  حممود  ال�سيد  ولكن 
املو�سوع فعدل عن ن�سفها وقامت بلدية بغداد بتقوية 
قاعدتها ان اال�س�ش القدمية للمئذنة كانت قد ظهرت بعد 
اعمال احلفر بالقرب منها لهذا متت اعادة بنائها ب�سكل 
لها  �رصفة  عليها  وتقوم  �سلعا  ع�رص  اثني  ذي  م�سلع 
ال�رصقية  املنارة يف اجلهة  اعلى  اىل  لل�سعود  مدخالن 
بدن  باطن  يف  يدوران  �سلمني  اىل  يوؤديان  واجلنوبية 
فال�ساعد  متعاك�سني  باجتاهني  اال�سطواين  املنارة 
ال�سلم االخر وتوجد يف  من احدهما ال يرى النازل من 
النور  للتهوية وو�سول  نوافذ �سغرية  اال�سطوانة  داخل 

اليها وتعترب زخارف ونقو�ش مئدنة جامع اخللفاء يف 
املنائر  عرفتها  التي  الزخارف  واجمل  اهم  من  بغداد 
الزخارف  واهم  التاريخية  ع�سورها  عرب  اال�سالمية 
متعددة  حماريب  ب�سكل  بنيت  التي  املقرن�سات 
الطبقات بع�سها فوق بع�ش وزين بدن ا�سطوانة املنارة 
بالزخارف االآجرية املخرمة والتي تتكون من تال�سق 
قطعة  وكل  واحلجوم  اال�سكال  مبختلف  عديدة  قطع 

مياثل  ب�سكل  دقيقا  نق�سا  منقو�سة  وكاأنها  بدت  منها 
نق�ش النحا�ش واخل�سب وتبدو مركبة ب�سكل دقيق بحيث 
وقد  رائع  هند�سي  �سكل  ذا  منظرا  جمموعها  من  توؤلف 

قال ال�ساعر عبد القادر البزاز فيها:-
عج بالر�سافة منارة واأبك ربعها البايل

وقف بجامعها ان كنت ذا بال
وانظر بعينيك يف اطراف �ساحته

هال جتد اثرا من �سامخ عال
فذا منارته يف اجلو �ساخمة

كم اخربت عنه يف قيل ويف قال
ويقول ال�ساعر جميل احمد الكاظمي:-

منارة �سوق الغزل يف احلق والذكرى
وفيما ازدهى التاريخ اوحت يل ال�سعرا

عليها من اجلميل دالئل حتقق ان الفن مل يحتمل نكرا .

 
يف �سل�سلة تراث بغداد كانت لنا كلمات عن البغداديني 
 ١٩٣٥ �سنة  نهاية  الدولة  اموال  ادارة  يتولون  الذين 
احلكومية  لالموال  املالية  االدارة  تو�سحت  تلك  اذ يف 
بال�سكل  منظمة  تكن  مل  ان  بعد  �سورتها  وتو�سحت 
الذي يقت�سيه الدولة احلديثة فاذا كان �سا�سون ح�سقيل 
اول وزير مالية بغدادي قد اتخذ ما يلزم ب�ساأن تنظيم 
ح�سل  التنفيذ  مو�سع  ذلك  و�سع  فان  املالية  وزارة 
الها�سمي  با�سا  يا�سني  وزارة  تولت  حيث   ١٩٣٥ �سنة 
التي مت ت�سكيلها يف ١٧/٣/١٩٣٥ هذه املهمة وتوىل 
وزير املالية روؤوف البحراين خريج كلية احلقوق وتوىل 
من  الوزارة  هذه  موظفي  من  املهمة  هذه  مايل  طاقم 
االنكليزي  للم�ست�سار  وكان  املهمة  هذه  البغداديني 
املوظفون  اما  ذلك  يف  دور  هوك  جي٠  اأي٠  امل�سرت 
البغداديون الذين قاموا بهذه املهمة فهم باال�سافة اىل 

الوزير البحراين هم:-
يو�سف غنيمة ال�سخ�سية املالية واالقت�سادية امل�سهورة 

امل�سيحي الديانة مدير املالية العام
وعبد االله حافظ مدير التجارة وال�سنائع

وخ�سوري عزرة مميز �سعبة امليزانية واالمور املالية
املوظفني  وعقود  الذاتية  �سعبة  مميز  �سامي  وعزيز 

واخلدمة واملالك
ال�سناعية واالقت�سادية وزير  ال�سخ�سية  وحممد حديد 
مميز  كان  اجلمهوري  بالعهد  وزارة  اول  يف  املالية 

التجارة
و�سليم فتاح مميز �سعبة التقاعد

واني�ش �سهدا مميز الرتجمة
وم�سطفى العمري املفت�ش العام

ال�سعدي  واحمد  جميد  ا�سماعيل  املاليون  واملفت�سون 
اليا�سني  الوهاب  وعبد  الياور  و�سبحي  زينل  واكرم 
خوندة  و�سامي  علي  الوهاب  وعبد  اخل�سريي  وكاظم 

واحمد االمني وبهجت �سابر وعبد القادر توفيق
اما مديرية الواردات العامة وهي اهم مديريات وزارة 
املالية فكان علي ممتاز الدفرتي مديرا لها ونور الدين 
ال�سيخلي  الوهاب  وعبد  االرا�سي  ايرادات  مميز  داود 
�رصيبة  مميز  �سوفري  ومو�سي  املختلفة  ال�رصائب  مميز 
وميخائيل  الدخل  �رصيبة  مفت�ش  جعفر  وعلي  الدخل 
الدخل  �رصيبة  خممنا  الكيالين  �سالح  وحممد  عبو 
ونا�رص  العام  املحا�سبات  مدير  جورجي  وجورج 

مميز  بزوعي  واأميل  املركزية  اخلزينة  مميز  كريكور 
معامالت املوظفني والوكاالت وفوؤاد ن�سيف مميز ق�سم 
احل�سابات وعبد اجلبار احلكيم مميز معامالت اخلزائن 
مدير  با�سا  ابراهيم  اآل  الدين  عز  ويو�سف  واالجانب 
االمالك واالرا�سي االمريية العامة وعمر احلاج �سريدل 
والت�سوية و�سعدي �سالح م�ساور  االرا�سي  �سعبة  مميز 
احلقوق وعبد الكرمي باقي مميز �سعبة االمالك وت�سكلت 
اللجنه الثانيه لت�سوية حقوق االرا�سي يف الكاظمية من 
موظف انكليزي وزكي قدري املعاون واللجنة اخلام�سة 
خال�ش  امني  االعظمية  يف  االرا�سي  حقوق  لت�سوية 
ا�سماعيل  الرزاق  وعبد  نيازي  واحمد  الت�سوية  رئي�ش 
معاونان يف هذه اللجنة وختاما فان ال�سلطات املالية 
تتمركز بوزير املالية وت�سكيالت الوزارة وكان ابراهيم 
وعمانوؤيل  العام  واملكو�ش  الكمارك  مدير  كمال  بك 
املعاون  خ�سوري  وداود  املدير  معاون  كريويبان 
معاون  مراد  بطر�ش  بطر�ش  واندراو�ش  ال�سخ�سي 
تدقيق احل�سابات للمدير العام وكان مدير كمرك بغداد 
حربان  ور�سيد  انكليزيان  الكمرك  هذا  تفتي�ش  و�سابط 
نائب مدير كمرك بغداد و�رصكي�ش باكو�ش ويحي بديع 
اإحدى ويو�سف جميل وعبد القادر �سالح معاونو مدير كمرك  املراأة،  حقوق  يف  عراقية  نا�سطة  الدليمي،  جودت  نزيهة 

رائدات احلركة الن�سوية العراقية واأول وزيرة عراقية كما اأنها اأول 
�ساهمت  اأنها  العربي.كما  العامل  يف  الوزارة  من�سب  ت�ستلم  امراأة 
العراق  ال�سخ�سية يف جمهورية  االأحوال  قانون  اإ�سدار  يف جهود 
العام1959  والذي اعترب القانون االأكرث تقدما يف ال�رصق االأو�سط 

من حيث احلقوق التي منحها للمراأة.
اأ�سدر جمل�ش الوزراء العراقي توجيها الأمانة    2009 ويف العام 
العا�سمة العراقية بغداد باقامة متثال لنزيهة الدليمي لتعترب اأول 

�سخ�سية ن�سوية يقام لها متثال يف العراق. 
1923م ودخلت كلية الطب   ولدت نزيهة الدليمي يف بغداد عام 
عبد  حكومة  يف  البلديات  وزيرة  من�سب  �سغلت  1941م.  عام 
العراقي عام1948م.  ال�سيوعي  اإىل احلزب  ان�سمت  الكرمي قا�سم. 
�سغلت من�سب الوزارة يف نهاية فرتة اخلم�سينيات حني قبلت دعوة 
القرن  �سبعينيات  يف  العراق  غادرت  قا�سم.  الكرمي  عبد  الرئي�ش 
املا�سي وتوفيت يف اأملانيا بعد �رصاع مع املر�ش عام 2007م 
عن عمر ناهز ال84 عام.  دفنت يف بغداد يف مقربة ال�سيخ معروف 

الكرخي يف العراق بناء على و�سيتها باأن تدفن يف العراق.
االأحوال  قانون  �سياغة  يف  كبري  دور  الدليمي  لنزيهة  كان 
اإن�ساء  يف  دور  لها  كان  كما  1959م.  عام  العراقي  ال�سخ�سية 
ال�سدر"  "مدينة  حاليًا  ت�سمى  والتي  بغداد  �رصق  الثورة  �ساحية 
ت�سغل  كانت  عندما  ال�سعلة  منطقة  يف  االرا�سي  قطع  ووزعت 
اإىل ذلك كانت نزيهة نا�سطة يف  اإ�سافة  البلديات.  من�سب وزيرة 

الدفاع عن حقوق املراأة يف العراق.
حتوالت  مرحلة  منها،  ارادة  دون  الدليمي،  نزيهة  عا�ست 
تداخلت  متمرد،  مكفوف،  ملتب�ش،  ع�رص  تناق�سات  كربى،جمعت 
انه  لو  كما  �سعوده،  يف  وهو  احيانا  واخليبات،وبدا  االآمال  فيه 
ظل  دموي،  �سوط  بداأ  الثورة  هذه  وانتقام!ومع  ت�سفيات  ع�رص 
ثم  االمل  ليمتحن  ال�سعود  بداأ  اليوم.ومعها  ينزف حتى  الدم  فيه 
االمل  التي ج�سدت  الثورة  ليتال�سى، مثل �رصاب…فقد كتب على 
ولتنهك  ابناءها،  لتاأكل  ت�ستدير  ان  ذراها  تبلغ  وكادت  واليقني 
لتهّم�سها، لكي تدفن يف نهاية املطاف يف حلظة غدر،  ثم  قواها 

حتت اعقاب بنادق منتهكي �رصف العراق عام 1963.
معها،  وتتوحد  ال�سلطة  على  لت�ستويل  املنظمة  اجلرمية  ترتقي  ثم 
الرومان�سية  زمن  االمل،  على  االنفتاح  زمن  ماتبقى من  وت�سفي 

الثورية!

من الذاكرة.. منارة ومئذنة وصومعة جامع الخلفاء هي األعلى في بغداد 
بغداد ـ خاص 

بغداد ـ طارق حرب

ت�سونامي  من  ال�سعودية  يف  يحدث  و  حدث  ما  اأن  م�سبقا  نعلم 
التغيريات العا�سفة واملزلزلة واملوؤدية اإىل اعتقال 11 اأمريا من اأفراد 
الأ�سرة ال�سعودية احلاكمة ـــ ولو بدافع غاية يف نف�س يعقوب ــ وفوق 
اآخر  ذلك كانوا يف منا�سب وم�سئوليات ح�سا�سة مهمة ، زائدا عددا 

من رجال اأعمال و اإعالم معروفني على نطاق وا�سع فنقول ::
ــــ نعلم باأن كل هذه التغيريات ال�سيا�سية العا�سفة �سوف ترتك بع�سا 
، و�سوف  زالوا  ل  ، وهم  �ساكنني  يحركون  ل  هم  كما  العراقيني  من 
يبقون منهمكني ، برتديد ـــ ككببغاء ملقن برباعة !! ــ ما يكتبونه منذ 
�سنوات طويلة عن النظام ال�سعودي والوهابية و و و الخ ..دون اأن 
يفكروا يف ماهية هذه التغيريات و الأ�سباب و الدوافع الكامنة خلفها 
، بل رمبا مدى تاأثرياتها ــ يف حالة توا�سلها على هذا املنوال ــ على 
املنطقة من انعكا�سات قد تكون اإيجابية وم�ساهمة يف ا�ستقرار الأمن 

يف العراق ..
ف�سوف ي�ستمر هوؤلء ـــ و كاأن �سيئا مل يكن ـــ يف توجيه �ستائمهم �سد 
�سيا�سات حيدر العبادي و النظام ال�سعودي ، نا�سني يف الوقت نف�سه 
، اجلمود ال�سيا�سي لنظام ولية الفقيه الإيراين الثيوقراطي املظلم ، 
وبقائه كالأ�سمنت امل�سلح بدون اأي تغيري اأو تبديل منذ عقود طويلة 
العقائد  لوثة  من  املتخل�سني  و  امل�ستقلني  نحن   ( لنا  بالن�سبة  اأما   ..
الرمادية و املغربة ـ و لأننا نحرتم نعمة عقولنا و كذلك عقول القراء 
الكرام ي�سا ( ف�سوف نعترب هذه التغيريات نقطة اإيجابية ، وكخطوة 
اأوىل و وا�سحة املعامل يف النفق ال�سعودي املظلم و الطويل ، متمنني 
ا�ستمرارهما للتخل�س حتى اآخر خطوة مهمة و جذرية و جدية التي 
اأن تكون متج�سدة بعزل الفكر الوهابي التكفريي عن �سيا�سة  يجب 
وباء  من  اخلال�س  عرب  الر�سمية  وموؤ�س�ساتها  ال�سعودية  الدولة 
كل  و�سع  و�سرورة  املقيت  الفا�سي  الديني  الطابع  ذات  الوهابية 
املوؤ�س�سات الدينية املتواطئة وخا�سة منها ما ت�سمى بجمعيات خريية 
ــ والتي كانت املخت�سة اأ�سال بن�سر و دعم ومتويل الإرهاب يف العامل 
كما   .. ال�سارم  والعقاب  امل�ساءلة  و  القانون  طائلة  حتت  وو�سعها 
نريد اأن نلفت نظر هوؤلء امل�ستخفني بالتغيريات ال�سيا�سيةالعا�سفة 
كبارا  م�سئولني  و  اأمراء  اعتقال  عمليات  املت�سمنة  و  ال�سعودية  يف 
�سابقني من �سمن العائلة احلاكمة ، نذكرهم بعجز احلكومة العراقية 
و خا�سة ” التحالف الوطني احلاكم ال�سيعي ” بعجزهم عن اعتقال 
البالد  الذين ت�سببوا بخراب حياة وم�ستقبل  كبار م�سوؤلني عراقيني 
والعباد �سواء روحيا اأو ماديا ، عرب نزيف مايل و ب�سري متوا�سلني 
عن  ناهيك  اإفال�س  �سبه  حافة  اإىل  العراق  دفع  حيث  من  الآن  حتى 
مواطنني  من  الأف  ع�سرات  �سحيتها  راحت  ب�سرية  جمازر  �سل�سلة 
اأبرياء يف الوقت الذي ل زال بع�س من هوؤلء يتبوؤون منا�سب عليا 
يف �سلم الدولة كنوري املالكي و غريه من فر�سان املنطقةاخل�سراء 
الفا�سلني .. ففي النهاية : اإن العربة تكمن يف اأفعال متج�سدة باأعمال 
املاأزق  من  التغيري واخلروج  كذلك يف حماولة  و  مثمرة  و  ملمو�سة 
حدوث  بانتظار  اأو  باأوهام  العي�س  ولي�س  الناجعة  احللول  نحو 
معجزات التي لن حتدث اأبدا ، مهما انتظروا عبثا ، كما يف م�سرحية 

..! ” غودو  انتظار  ” يف 

مبدعون
من العراق من ساسون حسقيل إلى البغداديين الذين تولوا إدارة أموال الدولة نهاية ١٩٣٥

نزيهة الدليمي 

تسونامي التغييرات السياسية 
العاصفة في السعودية

بقلم / مهدي قاسم

أقالم حرة

يبدو ان تكثيف اجلهد واحلمالت التي تقوم بها احلكومة 
تكتظ  ان  من  منها  وال�سعبية  الكبرية  اال�سواق  متنع  مل 
 .. االطفال  و�سالمة  �سحة  تهدد  التي  اخلطرة  بااللعاب 
وو�سط غياب  رقابي م�ستمر وقلة وعي من قبل االهايل 
بكيفية انتقاء االلعاب  املنا�سبة الطفالهم يذهب العديد 
ال�رصور  وادخلت  ابهجتهم  العاب  �سحايا  االطفال  من 
اىل قلوبهم  مقابل ج�سع جتار اعماهم الطمع وتاجروا 
بارواح االطفال وهناك العديد من العاب االطفال التي  
الكبرية  اال�سواق  يف  وبيعها  ادخالها  احلكومة  متنع  مل 
واال�سواق  الب�سطات  بها  تفرت�ش  التي  ال�سغرية   ومنها 
ال�سعبية  با�سعار رخي�سة  جتعل منها حمط انظار املارة 
الليزر  العاب  ال�سجم  وبنادق  م�سد�سات   .. واالطفال 
وااللعاب التي حتتوي على �رصر وخطر حقيقي يف ظل 
التجاهل الرقابي  لهذه الب�سطات واال�سواق دومنا ح�ساب 
ال�سحة  وزارة  اح�سائيات  توؤكده  ما  وهذا  لل�سحايا 
يف  وخا�سة  منهم  الع�رصات  ا�سابة  توؤكد  حيث  �سنويا 
العني. لغر�ش ت�سليط  ال�سوء على هذه الظاهرة واثارها 
وا�سحاب  املخت�سني   من  عدد  اراء  ا�ستطلعت  ال�سلبية 

ال�ساأن وخرجت بح�سيلة.
الكاتب وال�سحفي يف علم النف�ش طه اخلزرجي : 

االوىل  �سنوات  اخلم�ش  يف  تكمن  اخلطورة  ان  ال�سك 
ان   .. فرويد  مفاهيم  ح�سب  ال�سخ�سية  تكوين  حيث 
ال�سلوكيات العدوانية لتلك االلعاب ميكن ان تكون دافعا  
التقليد  ا�سلوب  ان  .. وثانيا  ل�سخ�سية عدوانية م�ستقبال 
من اال�ساليب املهمة يف الرتبية ول�سمان تربية �سليمة 
امل�سكلة  ابعاد هذه  نف�سية عالية يجب  تخت�ش  ب�سحة 
اي  تقاوم  ان  البورت  ا�سار  ثالثا   .. للعدوان  ال�سلبية 
�سلوك قد يوؤدي اىل ا�ستقاللية وظائفيا اي يكون ال�سلوك 
نزرع  ان  يجب  ولهذا  منها  وجزءا  لل�سخ�سية  م�سايرا 
�سلوكيات احلب بدال من احلرب. وال نن�سى دور االباء انه 
ثقافة  وتلك  قرار  الدولة النها �سانعة  دور  ا�سعف من 
ان  ارى   .. بوجهها  الوقوف  االب  ي�ستطيع  ال  جمتمعية 
يتم منع ا�ستريادها النها م�ساألة كمالية  .. وامل�سكلة قد 

ت�سنع م�ستقبال حماكاة لل�سخ�سية مع 

البنادق وتبادل إطالق نار.. 
لعبة أطفالنا المفضلة.. 
من ينهي هذه الظاهرة ؟

المواطن و المسؤول
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