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أخبار وبعد إلينا صل والشعوب السالفة لم تكن لت ����� : ال يخفى أن

 ة لكـلِّ وشـمولي  وتوثيقه، مـع إحاطـة تامـة    ريخهاالوال اهتمامها بتدوين ت
جزئيات جوانب الحياة المختلفـة، وقـد وصـلت إلينـا هـذه األخبـار عبـر        

 رٍإليـه مـن تطـو    انتهـت ومـا   ،وسائط متعـددة تنوعـت بتنـوع الحضـارات    
معرفي نسبي بين واحدة  ���	
� .  

أو  الـرق  المدر، ومنها على الخشب أو الحجر أوفمنها ما كُتبت على 
ة في ريـالقصب، ومنها على الورق، وهكذا بحسب ما انتجته العقول البش

ى حتّ ،في أدوات التدوين وغيرها شيئاً فشيئاً مة من إبداعٍالعصور المنصرِ
  وصل بها الحال في هذا القرن ما ينبهر به إنسان اليوم. 

وممأ ،وال ريـب فيـه   ا الشكن  إحيـاء أي  ��� بتوثيقهـا   ��� ال يكـون   ��
ــدوين ت ــااوت ــا  :ريخه ــارتها ،ثقافته ــا ،وحض ــياتها  ،ولغته ــم شخص  ،وأه

ومجريات األحـداث التـي تطـرأ هنـا      ،انهاوعدد سكّ ،وموقعها الجغرافي
وهناك وما شابه ذلك، ليثك عن زمانحد ة وأحزاناً غابر يحمل سروراً مر
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 ��	
�، ا له دوره ممته في بناء الحاضر والمستقبل.وأهمي  
 ،ة المباركة فـي الـذكر الحكـيم   ونستمع لآليات القرآني ونحن إذ نتلو

نبئك عن أحوال تُ ،رائق قصصي نرى فيها أسمى مراتب التوثيق بأسلوبٍ
ــذ آدم  ــم الســابقة من ــ  gاُألم ��� ى حتّ ــا   �� ــاء والرســل حبيبن خــاتم األنبي

دمحمn، ا أعطتنا خزيناًمم لتسـتفيد منـه    ؛ةال ينفد من التجارب الماضي
  ظة.  برة وعوتأخذ منه ع ،األجيال المتعاقبة

عليه القرآن الكريم فـي العديـد مـن     كما نصّ -ة هذا التوثيقوألهمي
�العديد من  نرى أن  -هذا المنهج وانتهج عملياً ،آياته المباركة ����� 

األمر ن أدركت واستوعبت أهمية هذاالرصينة  مم،   قد جعلت مـن أهـم 
األخبـار   لتـدوين   ؛ةاتهـا العلميـ  فـي محطّ  تةأولوياتها تخصيص أبواب ثاب

وتوثيقها عة التي عاصرتهاواألحداث المتنو.  
الـدور البـارز فـي هـذا      )لغـة العـرب  (تنا الغـراء  مجلّـة   وكان لمجلّ

صدر عنها باباً سمته بـ(تاريخ  عدد صت في نهاية كلِّحيث خصّ ،المجال
وثّقـت فيـه العديـد مـن األخبـار       ،وقائع الشـهر فـي العـراق ومـا جـاوره)     

ــ ،ةالسياســيــ ،ةوالدينيــ ،ةوالثقافيــ ،ةوالتربويــ ،ةواالجتماعيةوالتجاري، 
ةوالعسكري، وغيرها. ،ةواإلداري  

ةلّـ بـة فـي هـذه المج   وسيراً على منهجنا في االختيار للمواضيع المبو، 
مــن  ،ق بمــدينتنا الحبيبــة بغــدادوبعــد أن أتممنــا إخــراج أغلــب مــا يتعلّــ
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ةقسـام الثالثـ  عة في األمواضيع متنو  ة لغـة  ة مـن (بغـداد فـي مجلّـ    الماضـي
باألخبـار   الخـاصّ ق بها بالقسم الرابع نهي ما يتعلّالعرب)، فقد ارتأينا أن نُ

الشهري    وزوال     ة، حيـث سـتجد فيـه األخبـار المتنو ،عـة مـن بنـاء مدرسـة
مرضٍ، ووفاة عالمٍ، واعتالء منصبٍ، وغرق سفينة، وغـالء سـلعة، وسـفر    


	�� شخصية أو نزولهـا، واحتـراق بيـت، وحـوادث     ة قـد تكـون   مهمـ  �
  منهالً يرتوي منه الباحثون الكرام. 

وقد راعينا فـي هـذا القسـم تقـدم النشــر فـي المجلّـة، بحيـث جعلنـا          
والفصـل الثـاني (السـنة الثانيـة)،     ����� ل منها (أخبار السنة الفصل األو ،(

لتاسـع، وهـذا الترتيـب هـو     إلـى ا والفصل الثالث (السنة الثالثـة)، وهكـذا   
  األنسب واألقرب؛ لكي تبقى تواريخ السنوات متتابعة.

 ،ه سميع الدعاءقنا إلتمام ما بدأنا به إنّسائلين المولى عزّ وجل أن يوفّ
  التوفيق. وليو
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فرزنا المادة المتعلّقة بهذه المدينة على شكل بطاقـات ذات عنـاوين    -١
  بحسب موضوعاتها. ������مختلفة، 

٢-    فـرزة  قمنـا بتنضـيد المـادة المختـارة الم  قابلنـا النسـخة المنضّــدة   ، ثـم
خطأ تنضيدي.ة؛ للتأكّبالنسخة األصلي د من عدم وجود أي  

ق المتعلّ ة حاولنا جاهدين نقل النصّ األصليباألمانة العلمي منّا التزاماً -٣
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ما رأيناه خارجاً عن موضوعنا فـي   ��� كما هو،  األخبار الشهريةبهذه 
ة ووضعناها فـي  ليزيكنا التزمنا بنقل الكلمات اإلن، علماً أنّكتابال اهذ

    ة، ولـم  موضعها األصلي، وكلّ الهوامش الموجـودة مـن أصـل المـاد
  نضع أي هامش منّا. 

رتّبنا مواضيع هذا القسم على شكل فصول بحسـب سـنوات المجلّـة     -٤
 ابتداًء من تاريخ صدورها.

لمجلّـة أو الكاتـب   ا فهو مـن  والهامش كلّ ما بين معقوفين في المتن -٥
   سوى ما ميز بنجمة فهو منّا.

ل شـك  قمنا بتدقيق النصوص لغوياً، مع الحفاظ بالقدر الممكـن علـى   -٦
كمـا قمنـا بضـبط األبيـات     و ،ما وجدناه ضـرورياً فضـبطناه   ��� النصّ 
الشعرية الموجودة عروضياً.اً وشكلي   

٧- ة تعارف عليهـا أهـل   ياً وفق مواصفات خاصّفنّ أخرجنا النصّ النهائي
  هذا الفن.

 ... ؛نت فهرسـاً لألعـالم، واألمـاكن   تضم للكتابية وضعنا فهارس فنّ -٨
  تسهيالً للباحث والقارئ الكريم. 

اِهللا كما بدأناها بحمد   على جميلِ آالئـه هونشكر هنَحمد ،على نَعمائه
  بتـهونشرِ ما غي ،التراث قي إلى خدمةعلينا في السعي والر نفّقنا، ومأن و

  السنين عنّا. 
األخـوين   إلىوالثناء الجميل أن نتقدم بالشكر الجزيل،  ��� وال يسعنا 
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العزيزين في قسم (سلسلة اخترنا لكم) الشـيخ حسـين منـاحي العيسـاوي     

واألخ حسنين تركي الگريطي لما بذاله من جهد في إخراج هذا السفر، 

ولو بكلمة قومت عملَنـا، أو دعـت    ناكلّ من آزر كما ال يفوتنا أن نشكر

 ما وفّقنا إلتمامِلَ ، فلوالهمكتابال افي إخراج هذ ساهممن و لنا بالنجاح،

  ل منّا بخالص النيات.الذي نرجو أن يتقب هذا العملِ
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في أوائل شهر حزيران (أوائل جمـادى اآلخـرة)، تـم تخطـيط كلّيـة      
العراق اإلسالمية المعروفـة بــ(الكلّية األعظميـة)، وال زالـت عنايـة دولـة       
يوسف باشا مصـروفة إلى إخراج هذه الكلّية من عالم الخيال إلـى عـالم   

 ٢٦المثال، وهي تلك الكلّية التي رفعت إلى هـذه المرتبـة نهـار الجمعـة     
)، وكان قد حضـر حفلة ترقيتها جم ١٣٢٩ولى سنة (اُألجمادى  ٢٨يار آ

  غفير من أكابر البلدة ورجالها األماثل من عسكريين وملكيين ومدنيين.
  ]٣٢تموز) العدد األول/ ص -١٩١١ولى (اُأل[السنة 

l]†ËÖ]�î×Â�á^i†}^e� �

أخذت الحكومة في والية بغداد بأن تُسـير بـاخرتين علـى الفـرات؛      
لتقريب المسافة بين بغداد الزوراء، وحلب الشهباء، فسافرتا من بلدتنا في 
أواخر آيار متّجهتين إلى الفلوجـة، ومنهـا إلـى مسـكنة، فقطعتـا المسـافة       

  ساعة. (عن الرياض ببسط العبارة) ٨٥التي بينهما في 
  ]٣٣تموز) العدد األول/ ص -١٩١١ى (ولاُأل[السنة 
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  نشر مجلس والية بغداد تقريراً هذا معناه:
بناًء على ما دهم حاضرة الوالية بغداد من الغرق في هذه السنة حتّـى  
أحاط المـاء بالمدينـة مـن كـلّ جانـب ومـأل الخنـدق نتجـت منـه أنـواع           

وال ســيما الحمــى المعروفــة بـــ(حمى  األمــراض التــي أضــرت باألهــالي
البطائح)، وعليه فيجب على الحكومـة أن تتّخـذ وسـيلة تُزيـل بهـا المـاء       
المنتن المحيط بالبلد، والمضر بالصحة العمومية، وذلك بأن يجعل منفـذ  
لماء الدفرة (وهو الماء المندفق في سـهل بغـداد) يفضـي إلـى الخنـدق؛      

واألوضار، ثم يمضــي بوجهـه إلـى منفـذ آخـر      ليغسل ما فيه من األقذار 
يفضي إلى الشط، وحينئذ ال يبقى ماء في الخندق، وال فـي الـدفرة، وإذا   

  تم ذلك يباشر بدفن خندق المدينة الذي لم يعد ينفع شيئاً البتة.
وإذ قد ظهر في هذه األيام أثر للوباء في البصـرة وظهرت بعض إصابات 

ب أن تُتّخذ الذرائع الالزمة؛ لحفـظ الصـحة فـي دار    بالهيضة في العزير، فيج
الوالية، واعتناء البلدية بالتطهير والتنظيف فوق مـا كـان يجـري فـي السـابق،      
وأن تُرمى أقذار البواليع والكنف في غير ضاحية المدينة؛ لما ينشأ عنهـا مـن   
 األمراض، وأن تتّخذ الوسائل الالزمة لكي تُرمى في محـلّ ال يضــر جـواره   

  )٦٧بأحد. (عن الرصافة ببعض تصرف العدد 
  ]٣٦تموز) العدد األول/ص -١٩١١ولى (اُأل[السنة  
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لإلسرائيليين في بغـداد عـدة مـدارس، ومـن جملتهـا مدرسـة ثانويـة        
خرجت عدة طلبة نجبـاء، وهـي مدرسـة التعاهـد اإلسـرائيلي (اليـانس)،       

  وتُدرس العلوم فيها باللغة الفرنسوية، وهي أيضاً لغتها الرسمية. 
وقد وقع اليوم خالف بين اإلسرائيليين في إبقاء هذه اللغة بمنزلة لغـة  

أو جعلها فرعية، فإن الجمعية الصهيونية تريد نزعها وإبدالها باللغة  أصلية
العبرية، وجمعية التعاهـد اإلسـرائيلي تقـاوم هـذا التغييـر أشـد المقاومـة،        

مور علـى حالتهـا، وأخـذت الجمعيـة     ��� وأخذت تجمع اإلعانات إلبقاء 
  األمر.الصهيونية تقاومها بأن شرعت هي أيضاً تجمع المال لتغيير هذا 

وقد قامت شركة أو جمعية ثالثة في ألمانية؛ لتكون بمنزلـة الحكـم بـين     
الضـرتين، وتجعل اللغة األلمانية واجبة التـدريس فـي المدرسـة المـذكورة،     

  .وتكون لغتها الرسمية، ثم تُعلّم سائر اللغات بمنزلة ألسنة فرعية
نشـاء مكتـب   وقد نمى إلى الزهور أن في نية جناب منـاحيم أفنـدي إ  

ــه الخــاصّ،   ١٥٠٠ســاحته ( ــره مــن مال ــة تعمي ــع، وتكــون نفق ) ذراع مرب
ويجـري علـى المكتـب مائـة ليــرة مسـانهة، ويـودع إدارتـه إلـى جمعيــة         
التعاهد اإلسرائيلي، فعسى أن تزداد المدارس، ويترقّـى العلـم، ويتنـافس    

  كلّ قوم في إعالء شأنه ومجده.
  ]٧٧لثاني/صآب) العدد ا -١٩١١ولى (اُأل[السنة 
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يعلـم القـراء أن جســر بغـداد األكبـر واقـف أو ممتـد علـى سـفن أو          
زوارق تُسمى (جساريات)، مفردها جسارية (أي حاملـة الجســر)، ففـي    

أيلــول، أخــذت ســفينة مــن هــذه الســفن   ٩مــن نهــار الســبت  ٧الســاعة 
بـدأت بـالغوص   بالرسوب في قعر دجلة بعد أن امـتأل جوفهـا مـاًء، ولمـا     

تصايح من كان على الجسـر وعلى الشاطئ؛ استنجاداً وتخلّصاً، فلم يكن 
  هناك من مجيب. 

ختها البكر فتسابقت إلى الهبوط في قعـر  �� وكان سائر السفن حسدت 
الماء، وعلى هذا الوجه غرقت خمس منها في مدة ساعتين أو تزيد على 

يمد على دجلة جسر من حديد هذه المدة قليالً، أفال يحسن بعد هذا أن 
  كجسر الخر حتّى يأمن الناس على نفوسهم؟.

  ]١٩٨تشرين الثاني) العدد الخامس/ص -١٩١١ولى (اُأل[السنة 

í–é�]�Ù]æ‡� �

زالت الهيضة من بغداد، وأنفذ مجلس المعارف وإدارة الصحة إلى 
أصحاب المدارس أمـراً بفـتح المكاتـب، ففُـتح كثيـر منهـا فـي أوائـل         

  .ن األولتشري
  ]١٩٩تشرين الثاني) العدد الخامس/ص -١٩١١ولى (اُأل[السنة 
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�]‚Çe�»�á^¹ù]�í‰…‚Ú� �

فتح األلمان منذ سنتين مدرسـة فـي بغـداد، وكـان محلّهـا فـي جـوار        
-مدرسة الكرمليين في دار آل أبكيان، وفي غرة هـذه السـنة المدرسـية    

نقلوها إلى دار أوسع فـي محلّـة رأس القريـة فـي زقـاق       -١أي أوائل ت
التكية الخالدية مع توسيع خطّة علومها وآدابها، ويكون إلقـاء الـدروس   

لغــة األلمانيـة، ومــن اللغــات التـي تُعلَّــم فيهـا: العربيــة، والتركيــة،    فيهـا بال 
والفرنسوية، وقد أفردت حلقة للشبان؛ ليتلقّوا اللغة األلمانية في وقت هو 
غير وقت التدريس؛ ليسهل عليهم التردد إلى أخذ اللغـة المـذكورة مـن    

  ستاذ المخصّص بهم.��� 
  ]٢٤٢لعدد السادس/صكانون األول) ا -١٩١١ولى (اُأل[السنة 

…‚èç�]�»�ê×â_�gjÓÚ� �

أن ال مندوحـة   -وهي قرية من قُـرى بغـداد   -لما رأى سراة الهويدر 
اليوم عن االكتحال بنور العلم، سـعوا إلـى إنشـاء مكتـب أهلـي لتخـريج       

ولـو الفضـل   �� أوالدهم في األدب والعرفان، وكـان مجمـوع مـا تبـرع بـه      
ةً على فتح المكتب، واألمل أن ال يقف ) قرشاً صاغاً إعان٧٧١٥والحمية (

  معين العطاء عند هذا القدر، واهللا ال يضيع فضل المحسنين.
  ]٢٤٢كانون األول) العدد السادس/ص -١٩١١ولى (اُأل[السنة 
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°Û6×Ã¹]�…]��‚éé�i� �

كـانون األول، احتُفـل    ٨عند الساعة العاشرة عربية مـن نهـار الجمعـة    
المعلّمــين فــي بغــداد، وذلــك بحضــور والــي بوضــع الحجــر األول لــدار 

الوالية، وآمر الفيلق، والرؤساء الروحانيين والدنيويين مـن جميـع الملـل    
  والطوائف، وكان يوماً مشهوداً.

وقد ورد من مجلس المعارف فـي اآلسـتانة مبلـغ مائـة ألـف قـرش؛        
 ) ليرة، حقّـق اهللا ١٠٦٠٠لتُنفق على تعميرها، وقد خُصّص لبنائها بأسرها (

  األماني.
  ]٢٤٣كانون األول) العدد السادس/ص  -١٩١١ولى (اُأل[السنة 

Œ…]‚Û×Ö�ÈÖ^fÚ� �

ألف غـرش؛ لتنفـق فـي سـبيل إعـالء شـأن        ٣٥ورد من اآلستانة مبلغ 
  الطلبة المتعلّمين في المكتب اإلعدادي الملكي الداخلي.

  ]٢٤٣كانون األول) العدد السادس/ص -١٩١١ولى (اُأل[السنة 

¦��é�Ö]�ì^ÊæêÞ^ÛéÖ]�‚flÛ� �

انتقـل إلـى دار القـرار الشـيخ      ٢ليلة االثنين الثالث عشـر من شـهر ت 
محمد اليماني عن عمر يناهز التسعين سنة، وكانت وفاته في جامع اإلمام 
أبي حنيفـة، وكـان مـن المشـتغلين بـالعلم والمطالعـة وتـوخّي القربـات.         
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سـاب الصـبر   هـم تسـلية تـوفّقهم الكت   ��� عوض اهللا ألوالده عن فقده و
  الجميل.

  ]٢٤٥كانون األول) العدد السادس/ص -١٩١١ولى (اُأل[السنة 

íéÖ^ÃÖ]�íéÛ¿Âù]�í‰…‚Ú� �

يعزّ علينا أن نرى ديار العراق ال تسير السير الحثيث في طريـق الرقـي   
والنور كسائر ديار اهللا في هذا العصر، كان بعض منوري قصبة األعظمية 

سـيد نعمـان أفنـدي األعظمـي صـاحب      وفي مقدمتهم الشـيخ األجـل ال  -
سعوا كلّ السعي إلى إعادة مدرسة األعظميـة إلـى    -مجلّة تنوير األفكار

سابق مجدها وسـامقه، فأجابـت الحكومـة العثمانيـة سـؤالهم؛ لعلمهـا مـا        
ينجم من الفوائد الجمة عن هذا العمل، وأصدرت أمراً بتشييد كلّية تفي 

هـذه الغايـة مـع وجـوب إدخـال جميـع       بالمطلوب، وعينت مبلغاً طـائالً ل 
العلوم العصـرية في خطّة التدريس (أي بروغرامه)، فلما سمع بذلك أهل 

ــة    ــراض الدنيئ ــحاب األغ ــات وأص ــم    -الغاي ــافيش العل ــم خف ــذين ه ال
أخـذوا يفتلـون فـي الـذروة      -ووطاويطه وأعداء النور والعمران والـوطن 

هـذا، بـل ربمـا إلـى يـوم       والغارب حتّى أخّروا بناية المدرسة إلى يومنـا 
النشـر والحشـر، وعلى هذا الوجه تضـرر الطلبة أشـد التضــرر مـن سـوء     

  .. ��� تصـرف بعض أهل النزغات، نزغات هي شيطانية ليس 
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فإلى متى يا قوم هذا التخاذل؟ وإلى متى هذه الكراهية، كراهية النور 
  والتمتّع بأشعته المنعشة؟ لكن:
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لفـة والـوطن مـا قـال     ��� وهل يجهل هؤالء األعداء، أعداء اإلنسانية و 
  الشاعر:
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  ]٢٤٥كانون األول) العدد السادس/ص -١٩١١ولى (اُأل[السنة 

�]‚Çe�»�á]†èc�†e^Ò_�àÚ�íÂ^¶� �

منذ أوائل الشهر الحالي أخذ بعض أكابر إيـران يفـدون إلـى بغـداد،     
ومنهم: (األمير األفخم) وهو الذي كان حاكماً على همذان، وهـو الـذي   

ألـف تومـان، ولمـا     ١٥طلب من حكومته بلسان البرق فـي عهـد واليتـه    
حصل على المبلغ لحق ساالر الدولة، وهو صـاحب (إزار اللؤلـؤ) الـذي    

  حين فراره من همذان إلى العراق.  نُهب من داره
وقد رئي هذا اإلزار يباع في سوق بغداد بيد أحد اليهود بقيمة بخسة، 
فلم يسترجعه األمير استنكافاً منه، وقـد قـدم معـه أبنـاء (احتشـام الدولـة،       
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وحسام والة الملك) وهم يقيمون اليـوم فـي قضـاء الكاظميـة مـع سـتّين       
  شخصاً من حاشيتهم.

ين (عضد السلطان) وهو أخو الشاه المخلوع محمـد علـي   ومن القادم
شاه، وكان حاكماً على كرمنشاه من قبل أخيه سـاالر الدولـة، وقـد نـزل     
ضيفاً على الشـابندر خانـه أو القنصـلية اإليرانيـة، ومـن بعـد زيـارة قبـور         

  األئمة يرجع إلى إيران على ما يقال.
السيد أكبر شاه) وهـو مـن   ومن الوافدين إلى الزوراء أيضاً (الخطيب 

أعظم أعوان (سـاالر الدولـة) والـذي أحـدث األحـداث فـي كرمنشـاه،        
فصارت سبباً لدخول ساالر فيهـا، ومـن بعـد أن نزعتهـا الدولـة مـن يـده        

  التجأ إلى القنصلية الروسية، ثم فر إلى هذه الديار.
  وهناك غير هؤالء مما يطول ذكره.

  ]٢٤٦ألول) العدد السادس/صكانون ا -١٩١١ولى (اُأل[السنة 

Ü×ÃÖ]�í6×¥�gu^‘�êÞ^j‰†ã�Ö]�àè‚Ö]�ífâ�‚fléŠÖ]� �

نشر حضرة السـيد رسـالة فـي تحـريم نقـل بعـض الجنـائز، وال سـيما         
الجنائز التي يتضـرر منها الناس؛ لما صارت إليه مـن الفسـاد واالنحـالل،    

     ب نشر هذه الرسالة بين القوم حـزبين: حـزب انتصـر لحضـرة السـيد فسب
  ستاذ، وحزب قام عليه معادياً له.��� 
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والذي شاهدناه أن الغلبة هي إلى اليوم بجانب صاحب مجلّة العلـم،   
ونحن نتمنّى أن تزول روح الخالف والشقاق بين الوطنيين، وأن يهتمـوا  
بما يعود فيـه خيـر العمـوم، إذ هـذه األحـوال المضـطربة ممـا تحـطّ مـن          

  شأنهم.
  ]٢٤٧كانون األول) العدد السادس/ص -١٩١١ولى (اُأل[السنة 

�]‚Çe�»�l^é×éñ]†‰ý]�p^Þý]�gjÓÚ� �

جرت حفلة افتتاح هذه المدرسة بحضور والـي   ٢ت ١٤نهار الثالثاء 
الوالية أحمد جمال بك وأغلب متوظّفي العسكرية والملكية والوجهـاء،  
وقد قضـى البنّاؤون أربع سـنوات فـي تشـييد هـذا العهـد الحسـن البنـاء،        

رف عليه بانيه واحـداً وعشـرين ألـف ليـرة عثمانيـة، وهـذا المحسـن        وص
العظيم هو العازار خضوري أفندي، وقـد جعـل البنـاء علـى اسـم قرينتـه       

  (لورا)، فعسى أن تكون هذه المدرسة سبب ترقٍ لإلسرائيليات.
  ]٢٤٧كانون األول) العدد السادس/ص -١٩١١ولى (اُأل[السنة  

Ýæˆ~¹]�á^}�»�íÎ†‰æ�ØjÎ� �

خـان المخـزوم    ٢تشــرين   ٢٥دخلت جماعة من السفلة ليلـة السـبت   
الواقع في السوق الكبيرة، وبعد أن خنقوا الحارس سرقوا شيئاً غير زهيـد  
 ومصوغات من دكّان الصائغ شاول يونة اليهودي، وقد شاع أن من حلي
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هذه الفعلة المنكرة قد دبرت برأي (وضـحاء) زوجـة المقتـول المطلّقـة،     
  قد راجعها قبل يوم.وكان 

  ]٢٤٨كانون األول) العدد السادس/ص -١٩١١ولى (اُأل[السنة 

äe…æ_æ�Ý^�Ö]æ��]‚Çe�°e�‚è�Ö]��‰� �

 ٢٨كان يدوم سير البريد الذي يجري بين بغداد وديار اإلفـرنج مـدة   
يوماً إذا سار سيراً حثيثـاً، وأمـا اليـوم فـإن الدولـة العثمانيـة قـد اشـترطت         
شروطاً جديدة منذ شهر ونيف على أحد أصحاب البـرد؛ لتكـون المـدة    

ال ) يومـاً  ٢١و ١٧بين الزوراء وباريس ولوندره وهامبورغ تختلـف بـين (  
  أزيد. 

وقد أقـام المتعهـد المـذكور دواب مسـتريحة بـين مرحلـة ومرحلـة،        
أيام، ومنهـا إلـى دمشـق الشـام      ٨فأصبحت المدة بين دار السالم وحلب 

) أيـام، وسـوف   ٥أو  ٤يوماً، ومنها إلى بيروت يومـاً، ومنهـا إلـى أوربـا (    
ا فــي مورهـا بمـ  �� تحـافظ إدارة البريـد علـى إدامـة هــذا النظـام وتحسـين       

  وسعها، حقّق اهللا المساعي.
  ]٢٧٠كانون الثاني) العدد السابع/ص -١٩١٢ولى (اُأل[السنة 

äÖ^u�î×Â�ÑçÏ£]�gjÓÚ� �

كان في نية حضـرة والينا جمـال بـك أن يلغـي مكتـب الحقـوق فـي       
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بغداد بوسائط تهون هذه الضربة على أهل هذه المدينـة، لكـن لمـا رأى    
تُنكر، وأنّه يخلف هذا اإللغاء سوء عقبى  في العرب من المدافعة التي ال

  عدل عن فكره األول، واليوم يجري المكتب على مألوف عادته.
  ]٢٧٠كانون الثاني) العدد السابع/ص -١٩١٢ولى (اُأل[السنة 

íée†ÃÖ]�íÇ×Ö^e�gi^Ó¹]�»�‹è…‚jÖ]� �

خَطَتْ الحكومة الدستورية خُطوةً عظيمةً في إلـزام الطلبـة بتحصـيل    
العلــوم باللغــة العربيــة بشــرط المحافظــة علــى التــدريس باللســان مبــادئ 

الرسمي العثماني، فإن هذا القـانون مـن أدلّ التباشـير علـى انـبالج صـبح       
  الرقي والتبسط في العمران والحضارة.

  ]٢٧٨كانون الثاني) العدد السابع/ص -١٩١٢ولى (اُأل[السنة  

‚Çe�»�íèˆé×ÓÞý]æ�íé‰…^ËÖ]�Œç×ËÖ]�…^ŠÓÞ]�]� �

نادى المنادي في األسواق والطرق أن المعاملة  ١ك ١٤نهار الخميس 
بدراهم بالد العجم ال تُقبل، ولم يعلـم السـبب، وال يخفـى مـا فـي هـذه       

  المناداة من األضرار:
ألن أغلب الدراهم الفارسية التي يتعامل بها هي من النقود الصـغيرة   -١ 

  وال تتجاوزهما.  التي تختلف قيمتها بين السنتيم والفرنك،
ألن ال بدل للشاهيات (وهي بارات العجم) في نقود الدولة العثمانية،  -٢
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ال وجـود   -اراتپأي دراهم زهيدة السعر كال-فكيف المعاملة بورق 
  لها. 

إن الفقراء واألوساط من الناس يملكون شيئاً كثيراً من هـذه الـورق،    -٣
هـذا مـن األضـرار     فكيف يبقى عندهم بال ثمن وال عـوض، أفلـيس  

�الفادحة التي تحلّ  ������؟ وهنـاك غيـر هـذه الباليـا، ولهـذا رجعـت       
  المعاملة بتلك الدراهم بعد أسبوعين من هذه المناداة.

  ]٢٧٨كانون الثاني) العدد السابع/ص -١٩١٢ولى (اُأل[السنة 

‚è�Ö]æ�Ñ�Ö]�ì…]�ý�…]��‚éé�i� �

على اختالف طبقاتهم تألّب الناس  ١ك ١٦في نحو ظهر نهار السبت 
في حفلة يرأسها والي الوالية ومدير البرق والبريد، ووضع الحجر األول 
للدار الجديـدة التـي تُبنـى إلدارة البـرق والبريـد، فنتمنّـى إتمامهـا علـى         

  أحسن وجه وطرز، وأمتن أساس وبناء.
  ]٢٧٩كانون الثاني) العدد السابع/ص -١٩١٢ولى (اُأل[السنة 

�]‚Çe�ð^j�_� �

لب ما يشتد البرد في بغداد في شهري كانون، فينزل إلـى الدرجـة   أغ
السادسة أو الثامنة تحت الصفر، وأما هذه السـنة فلـم تنـزل إلـى الصـفر،      
وأبرد يوم كان عندنا هو الذي فيه نزلت الحرارة إلى الدرجة الثانية فوق 



   (القسم الرابع) ة لغة العرببغداد في مجلّ   ...................................................  ٢٦

ألوف ربيع، ولما كان هذا الربيـع غيـر مـ    ��� الصفر، ولهذا لم يكن عندنا 
فــي مثــل هــذين الشــهرين كثــرت األمــراض وال ســيما أنــواع الحميــات 
واألدواء المتولّــدة مــن الرطوبــة، كالرثيــة (وجــع المفاصــل)، والنقــرس، 

ويمـوت فيـه واحـد أو اثنـان مـن       ��� والنزلة، والزكام، وال يخلو أسـبوع  
  ولئك.�� النصارى، فما القول في المسلمين واليهود وهم أكثر عدداً من 

  ]٣١٩شباط) العدد الثامن/ص -١٩١٢ولى (اُألالسنة [

íéÛ¾^ÓÖ]æ��]‚Çe�°e�DáçË×jÖ]E�ì†Š¹]� �

وضع التلفون بين بغداد والكاظمية في نحو أوائل شهر كانون األول، 
  وعن قريب يقام بين بغداد وخراسان.

  ]٣٢٠شباط) العدد الثامن/ص -١٩١٢ولى (اُأل[السنة 

åæ‚ãj¥æ�ÌrßÖ]�ð^Û×Â� �

علمــاء النجــف   ٢ك ٨وفَــد إلــى الكاظميــة عصـــر نهــار االثنــين      
  ومجتهدوه، وهم: آية اهللا المازندراني مع جم غفير من طلبة العلم. 

وقدم نهار الثالثـاء الشـيخ بـاقر القمـي، وحجـة اإلسـالم السـيد علـي         
التبريزي المشهور بالداماد، والشيخ عبـدالهادي شـليلة، وشـيخ الشــريعة     

، والسيد مصطفى الكاشاني، والسـيد آغـا القزوينـي، والشـيخ     اإلصفهاني
  محمد حسين القمشـي، والسيد محمد علي الشاه عبد العظيمي. 
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وقدم من كربالء السيد محمد الكاشـاني، والسـيد إسـماعيل الصـدر،     
  والشيخ حسين. 

  ومن مجتهدي الحلّة السيد محمد القزويني. 
  م الميرزا محمد تقي الشيرازي.وجاء من سامراء حجة اإلسال

  ]٣٢٢شباط) العدد الثامن/ص -١٩١٢ولى (اُأل[السنة 

�çÃŠÖ]�Ôe�‚·_��Úù]� �

مـراء  �� قَدم دار السالم في هذا الشهر أحمد بك أحد أبناء السعود مـن  
نجد، وقد حلّ ضـيفاً فـي دار سـليمان أفنـدي الـدخيل صـاحب جريـدة        

  بحقوق النيابة لديار نجد.الرياض، والغاية من قدومه المطالبة 
  ]٣٦٦آذار) العدد التاسع/ص -١٩١٢ولى (اُأل[السنة 

ì‚×fÖ]�»�š]†Úù]� �

ال زالــت األمــراض الوافــدة كثيــرة فــي البلــدة وال ســيما فــي محلّــة   
تفتـك   -ويسـميها العـوام هنـا النقطـة     -النصارى، فإن الحمى التيفوئيدية 

فتكاً ذريعاً وال سيما في األوالد، وربما وجد ولـدان أو ثالثـة فـي البيـت     
  الواحد. 

أنواع واألطبــاء ينســبون هــذا الــداء إلــى أكــل الخــس الــذي ســمد بــ 
 السـرقين وال سيما بالبراز المتخلّل، واألوالد مولعون بأكل أحرار البقـول 
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Salades،         ،وينسبونه أيضاً إلـى المـاء الـذي يتخلّـل فيـه أنـواع األوسـاخ
فيجـب علـى أهـل البيـوت أن ينقّـوا ميـاههم بإغالئهـا إلـى أن تضـمحلّ          

  الوافدة من المدينة.
بعد مرض قليـل المـدة، رحـم    وقد كثر أيضاً موت الفجأة أو الموت 

  اهللا عباده.
  ]٣٦٧آذار) العدد التاسع/ص -١٩١٢ولى (اُأل[السنة 

íéñ^e†ãÓÖ^e��]‚Çe�†èçßiæ�íéÛ¿ÂúÖ�Dë]çÚ]†iE��]‚Î� �

توفّق وطنينا الفاضـل محمـود جلبـي الشـابندر للحصـول علـى امتيـاز        
نة إنشاء قداد (ترامواي) من األعظمية إلى القرارة، وقد سـافر مـن اآلسـتا   

إلى ديار اإلفرنج؛ لجلب مهندسين مهرة يقومون أحسـن قيـام بمـا يعهـد     
إليهم، ومما حصل عليه حضـرة وطنينا تنوير بغداد بالكهربائية، وهو أمـر  

  يتشوق إليه جميع أهل الحاضرة.
  ]٤٥٥نيسان) العدد الحادي عشر/ص -١٩١٢ولى (اُأل[السنة 

�]‚Çe�Ìv‘�î×Â�ð^–ÏÖ]� �

خـذ امتيازهـا   �� ورد أمر من نظارة الداخلية ملخّصه: إن الجرائـد التـي   
مارت (آذار الرومـي) أو نشـر أصـحابها بضـعة أعـداد       ٥ولم تنشـر حتّى 

منها، ثم احتجبت حتّى هذا التاريخ ال يسـمح ألصـحابها بعـد ذلـك بـأن      
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  ينشـروها، لسقوط امتيازاتهم بعد ذاك الحين.
تحت هذه الضـربة القاضية في حاضرتنا فهي أما الجرائد التي وقعت 

هذه، وقد أحطنا بقوسين ما لم يظهر منهـا عـدد، بـل أخـذ بهـا أصـحابها       
  امتيازاً إلصدارها، وهي هذه:

سيف الحق، الحقوق، (الرياحين)، يكي موده، خان الذهب، دونـيال،  
صائب، (الوطن)، أخـوت، قلـنج، العلَـم (بفـتح العـين والـالم)، الرقيـب،        
تفكّــر، خــان جغــان، األســرار، ســبيل الرشــاد، أفكــار عموميــة، تعــاون،   
وجدان، بالك، البلبل، (جهينة)، يلديرم بين النهرين، الصاعقة، الرصـافة،  

ــا ــرخ)،     (عص ــوم، (الك ــة العل ــطاس، خردل ــحكات، القس ــى)، المض موس
روضه، (لسان)، العـراق، الحقيقـة، (الشــرق)، (رعـد)، (لسـان الصـدق)،       
بغداد، اإلرشاد، االنقـالب، الظرائـف، تنـوير األفكـار، الوجـدان، كرمـه       

  ونرمه، مصباح الشرق. 
اح، وعليه فالباقي من الجرائد هو: الزوراء، الزهـور، الريـاض، المصـب   

�صدى بابل، النوادر، و الحية هي: العلم (بكسـر األول)، الحيـاة،   �����
  لغة العرب، ال غير، فليتدبر العقالء.

  ]٤٥٥نيسان) العدد الحادي عشر/ص -١٩١٢ولى (اُأل[السنة 

ëˆé×ÓÞc�Í†’Ú 
قَدم في أوائل هذا الشهر رجال إنكليز؛ ليؤسسوا في حاضرتنا مصـرفاً 
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نعلم إذا كانوا ينجحون في سعيهم في مثل هذا األوان، وعلى (بنكاً)، وال 
  كلّ حال فقد فتحوه، وأخذ المتوظّفون بالعمل.

  ]٤٩١آيار)العدد الثاني عشر/ص -١٩١٢ولى(اُأل[السنة 

à�çÖ]�í‰…‚Ú� �

آذار الماضـي احتفـال فـتح (مدرسـة الـوطن)،       ٣١تم في ليلة األحد 
يدون أن يدرسوا العلوم واللغـات  التي أسسها يهود بغداد للطلبة الذين ير

بعد غروب الشمس، وقد حضـر الحفلة والي والية بغداد، وقائـد الفيلـق   
محمد علي رضا باشا الركابي، وجم غفير من وجهـاء البلـدة مـن جميـع     

  الملل والطوائف.
  ]٤٩١آيار) العدد الثاني عشر/ص -١٩١٢ولى (اُأل[السنة 

ÌrßÖ]�æ‚ãj¥� �

جف وعادوا إلى مقرهم، فاسـتقبلهم األهلـون   زايل بغداد مجتهدو الن
  استقباالً حافالً.

  ]٤٩٢آيار) العدد الثاني عشر/ص -١٩١٢ولى (اُأل[السنة 

�]‚Çe�»�fl†£]� �

) ٣٦و ٣٥تردد الحر من أوائل نيسان إلـى األسـبوع الثالـث منـه بـين (     
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درجة من المقياس المئوي، وهـو غريـب فـي مثـل هـذا األوان، فكيـف       
  نا هذه السنة.يكون حر صيف

  ]٤٩٢آيار) العدد الثاني عشر/ص -١٩١٢ولى (اُأل[السنة 

�]‚Çe�»�¼ËßÖ]�á^}�»�Ðè†u� �

آيـار شـبت النـار فـي      ١٢في الساعة الثامنة من ليلة األحد الواقع فـي  
خان الزيت الحجري والمـواد الملتهبـة الزيتيـة فـي محلّـة العوينـة، ودام       

أنّه لم يتجاوز الخان، وخسـر التجار أربعة عشـر  ��� ) ساعة ١٦٠الحريق (
ــاب      ــزين، وثق ــت حجــري (كــاز أو نفــط)، وبن ــا زي ــف صــندوق فيه أل
(شخاطات)، ولم يصب أحد من الناس بشيء، لكن احترق في تلك النار 

  أربعة حمير، وتُقدر الخسائر بأكثر من خمسة آالف ليرة عثمانية.
  ]٤٩٤لثاني عشر/صآيار) العدد ا -١٩١٢ولى (اُأل[السنة 

íË‘^Â�xè…� �

آيار هبت ريح صرصر قبيل غروب الشمس بساعتين، وذرت  ١٤في 
من الغبار شيئاً ال يقدر، فاستحوذ الفزع علـى النـاس، وأضـرموا المنـاوير     

أن هذه الحالة لم تـدم سـوى نصـف سـاعة، فسـرى عـن        ��� والمصابيح 
  قلوبهم.

]٤٩٤آيار) العدد الثاني عشر/ص -١٩١٢ولى (اُأل[السنة 
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حزيــران) بعــد صــالة العشــاء،  ٨جمــادى اآلخــرة= ( ٢٣ليلــة الســبت 
ظهرت النار في سوق الجزيرة قضاء من أقضية بغداد، نُظّم بصورة قضاء 

) عند فصل والية البصــرة مـن واليـة بغـداد، وهـو واقـع       ١٨٨٤في سنة (
كيلومتراً مـن جنـوب شـرقي بغـداد      ٥٩على ضفة دجلة اليمنى على بعد 

محلّ الطامة، وحصـروا  فنادى المنادي بالويل والثبور، فأسرع الناس إلى
مأكل النار في موطن بأن هدموا ما حواليه من األبنيـة المعرضـة للخطـر،    

وقد  ���  وذلك بهمة قيم مقام القضاء ومن معه، وما مضت ثالث ساعات
  خمدت تماماً. 

أما الخسائر فرجل واحد من األعراب وجد بعد خمود النـار محروقـاً   
ف وخمسين حانوتـاً مـع قهـوتين وثـالث     في إحدى الحوانيت، ونحو ني

  . -جمع علوى وهي محلّ بيع الحنطة وسائر الحبوب -عالو 
ولـى.  ��� عوض اهللا المنكوبين من خسائرهم مـا يعيـد إلـيهم حـالتهم     

  (ملخّصة عن الزهور)
  ]٣٨حزيران) العدد األول /ص-١٩١٢[السنة الثانية (
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íéÖ]æˆÖ]�íÂ^ŠÖ]� �

العسـكرية والملكيـة السـاعة الزواليـة      اتّخذت الحكومة في دواوينها
(اإلفرنجية) مع بقاء الساعة الغروبية للصـالة واألذان، وعليـه يكـون فـتح     
دواوين الحكومة في الساعة السـابعة صـباحاً إلـى السـاعة الثانيـة عشــرة       
ونصــف، وحفظــاً لمصــالح متــوظّفي الحكومــة وحرصــاً علــى أوقــاتهم   

واحدة ألوقـات العبـادة، والثانيـة     ُقيمت ساعتان عند باب دار الحكومة،�
  ألوقات الشغل.

  ]٣٨حزيران) العدد األول/ص -١٩١٢[السنة الثانية (

�]‚Çe�†Šq�î×Â�àèfl…^¹]�ð^’uc� �

ناساً إلحصاء عدد المارين ليالً ونهاراً على الجسر مـن  �� عينت البلدية 
حزيران من جانـب الرصـافة    ١٦الجانبين، فكان عدد المارين يوم األحد 

ألف عابر من إنسـان وحيـوان (كـذا، أي بإحصـاء      ١٩لى جانب الكرخ إ
ولى التي رأينا فيها هـذا النـوع   ��� اإلنسان والحيوان معاً، وهذه هي المرة 

مــن اإلحصــاء، فهــل تــرى يوجــد مثلــه فــي غيــر بلــدتنا؟!)، وكــان عــدد 
ألف عابر (مـن إنسـان    ٢٤العابرين من جانب الكرخ إلى جانب الرصافة 

حزيـران) مـن    ١٧معاً!)، وكانت جملـة العـابرين اليـوم االثنـين (    وحيوان 
ألفاً (من إنسان وحيوان معاً!)، والذين انتقلوا مـن   ٢٠الرصافة إلى الكرخ 

  .ألفاً (من إنسان وحيوان معاً!) ٣٠ضفة الكرخ إلى ضفة الرصافة 
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والغاية من ذلك معرفة عدد قاطعي دجلة على الجسـر (من إنسان وحيـوان  
  معاً!)، وال تزيد غاية على هذه الغاية. (نقالً عن الزهور بتصرف قليل)

  ]٣٩حزيران) العدد األول/ص -١٩١٢[السنة الثانية (

�]‚Çe�»�êÂ]…‡�êÂ^ß‘�š†ÃÚ� �

جمال بك والينا الحالي من أحسن الوالة الـذين قـدموا إلـى واليتنـا،     
ومن أشدهم حرصاً على ترقيتها، وأبعدهم همة فـي السـهر علـى سـعادة     

مـور المنشّـطة والدافعـة إلـى خيـر هـذه       ��� أبناء الوطن، ومما انتبه له من 
البالد وعمرانها، إقامة معرض صناعي زراعي يعرض فيه كلّ ما هـو مـن   

  نتاج هذين السببين من أسباب النجاح والفالح.
� وقد ��  لهذه الغاية لجنة أصحابها ذوو همة معروفة: ��

  ـ لطفي بك معاون الوالي.١
  ـ محمد كمال بك المدير األول للرسومات.٢
  ـ السيد داود أفندي الكيالني.٣
  ـ المسيو غرابوسكي مدير المصرف العثماني.٤
  ن وجهاء اإلسرائيليين.ـ مناحيم صالح أفندي م٥
  ـ وجيه بك مدير الزراعة في الوالية.٦
  ـ رستم بك مدير مكتب الصنائع.٧
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  ـ خسرو بك قيومجيان من وجهاء األرمن غير الكاثوليك.٨
  ـ المسيو فيوله رأس مهندسي البلدية. ٩

ونحن نؤمل كلّ خير من وراء هذا المعرض؛ لما ينشأ عنه مـن ترقّـي   
  عاده وسعادته.الوطن والسعي وراء إس

  ]٤٠ـ حزيران) العدد األول/ص١٩١٢[السنة الثانية (

ð^éiçjÖ^e�Ñ]ç‰ù]�ÌéÏŠi� �

جميع أسواق بغـداد مسـقّفة بالحصــر والبـواري والقصـب، ممـدودة       
علــى المــرادي المقامــة بهيئــة مســنم، فكانــت إذا أصــابتها النــار تضــطرم 

زمن؛ ولهذا كان اضطرام الهشيم، فال تلبث أن تصير رماداً في قليل من ال
  يكثر الحريق في بغداد ال سيما في أيام الصيف. 

أما اآلن فإن البلدية اهتمـت بإبـدال الحصـر بالتوتيـاء (الزنـك)، وقـد       
  سقّفت كثير منها على هذه الصورة المستحسنة وأمن الناس شر الحريق.

  ]٧٥آب) العدد الثاني/ص -١٩١٢[السنة الثانية (

�ì^Êæƒî’Ûa�ë‚ß�]�Ùç‰…�ÝøÆ� �

تموز، وله من العمـر نحـو سـتّين عامـاً،      ١توفّي هذا الشيخ مبطوناً في 
سنة، وكان صادق  ٢٠وهو هندي الموطن، وقد قدم العراق منذ أكثر من 



 ٣٩  .............................................................................  الفصل الثاني/ السنة الثانية

اللهجــة العربيــة، عارفــاً بقواعــدها وشــواردها، يحســن الــتكلّم بهــا علــى  
 ���ل أو تصنّع، وكان أول تدريسه في بغداد في صول اإلعرابية بدون تعم

جامع عبدالقادر الجيلي، ثم انتقل بعد نحو سنة إلى جامع السـت نفيسـة،   
ي، چـ ه چاپثم درس في جامع حبيب األعجمي، ومنه تحول إلى جامع ال

ومنه ذهب إلى مندلي (البندنيجين)، ولما قَدم منها عين مدرساً في جامع 
الخضار، وكان متفرغاً لعلوم الـدين وال سـيما علـم الكـالم منهـا، وكـان       

  يعلّم أيضاً الرياضيات. 
وقد رحل إلى اآلستانة ثالث مرات، وكان فـي منتهـى القناعـة، وقـد     

هذه المدينة ومن غيرها من مدن العـراق،  تخرج عليه جم غفير من أبناء 
وهو لم يؤلِّـف شـيئاً سـوى بعـض التعليقـات، وهـذه أيضـاً لـم تـر عـالم           
المطبوعات، وقد حضـر دفنه زرافات من الناس من طلبتـه ومـن معارفـه    

  ومن غيرهم، إن اهللا مع الصابرين.
  ]٧٦آب) العدد الثاني/ص -١٩١٢[السنة الثانية (

°•…ù]�…^Ã‰_�Å^Ëi…]�]‚Çe�»�� �

منذ أن سمع الناس بأن الحكومة صممت على مد السـكّة الحديديـة   
بين بغداد وحلب، ثم بين بغداد والبصرة، جد كثيـر فـي شـراء األراضـي     
في بغداد وما جاورها، وال سيما ما كان منهـا واقعـاً علـى إحـدى ضـفّتي      
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  دجلة. 
في شراء األمالك، علن الدستور في أنحاء الدولة زادت الرغبة �� ولما 

حتّى إن أثمانها ارتفعت أضعاف األضعاف، واليوم أغلب المشترين هم: 
     ــم ــلمون، ث ــم: المس ــائعين ه ــب الب ــون، وأغل ــود الوطني ــب، واليه األجان

  النصارى.
والبد من أن نذكر بعض الشواهد على ارتفاع هذه األسعار الفاحشة، 

  من ذلك:
) فـي محلّـة   ١٩٠٦فـي سـنة (  ما اشتراه سعادة الكونت جبرائيل أصفر 

) ذراع مربعــة بقيمــة ٩٠٠٠الســيد ســلطان علــي، وهــو بســتان مســاحته (  
) ليرة مع النفقات، واآلن طلب منه بعض الراغبين في اقتناء قطعـة  ٢٠٠٠(

 ٣منه دافعين في الذراع من ليرتين إلـى ليـرتين ونصـف، والبـائع يطلـب      
اف مـا كانـت عليـه    ليرات بالذراع، فتكون قيمة تلك األرض سبعة أضـع 

  سنوات. ٦قبل 
) أرضاً في محلّة الـدباغ  ١٩٠٥اشترى قيومجيان أفندي في نحو سنة (

) ليـرة، وهـو   ٢٣٠٠) ليرة عثمانيـة، واآلن يـدفع لـه بهـا (    ٥٠٠خانه بقيمة (
  يأبى بيعها بهذه القيمة.

) ليـرة عثمانيـة،   ٣٠٠) بقيمـة ( ١٩٠٨لصديقنا (ن) أرض اشتراها سنة (
) ليرة، واألرض واقعة فـي كـرادة البـو جمعـة،     ١٢٠٠ه بها (واآلن يدفع ل
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أي تحت كرد الباشا حيث تُشيد القصور، وصاحب األرض ال يبيع منهـا  
  قيد ذراع.

اقر بستاناً في چ) اشترى حضرة القس يوحنا مقصود ١٩٠٣وفي سنة (
، ٥٠) متـراً فـي عـرض    ٢٥٠محلّة الزاوية، بقرب السـيد إدريـس، طولـه (   

) ليـرة، وقـد   ١٣٠٠) ليرة، فبيـع فـي هـذا الشـهر بمبلـغ (     ٣٠٠(بمبلغ قدره 
) ليـرة، فيكـون حضــرة القـس ربـح      ٣٠٠اقتطع منها قطعة لنفسـه بقيمـة (  

  ) ليرة مع اتاء بستانه في مدة السنوات التسع التي مضت.١٣٠٠(
وأما أثمان الدور في داخل المدينة فقد تضاعفت أيضاً، وال سيما مـا  

  ى شاطئ دجلة من جانب الرصافة.كان منها مبنياً عل
واآلن أخذ األلمانيون في تعيين موقع محطّة السكّة الحديديـة، وهـو   
في جانـب الكـرخ بـإزاء دار ريشـارتز قنصـل ألمانيـة سـابقاً، الواقـع فـي          
جانب الرصافة؛ ولهذا ارتفعت فجأة أسعار أراضي كرادة مريم بما يفوق 

  األمالك. التصور، وقد اشترى األلمانيون أغلب تلك
) ليـرة، فاشـتراها األجانـب    ٣٠٠وقالت الرياض: كانت قيمة السـيفية ( 

) ليرة، فاشتراها األعراب ٦٠٠) ليرة، وكانت قيمة اليوسفية (٧٢٠٠بمبلغ (
) ليرة، وهناك غير هـذه األمـالك ممـا هـو فـي شـرقي       ٦٢٠٠بمبلغ قدره (

  بغداد وغربيها.
  ]٧٦صآب) العدد الثاني/  -١٩١٢[السنة الثانية (
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فـي بغـداد حتّـى حـار أهلهـا فـي أمرهـا وتتاليهـا،          )١(كثـرت الحرائـق  
  وأضرارها، ودونك اآلن عددها في هذا الشهر: 

مـن هـذا الشـهر، وقـد شـبت النـار        ٨حريق ليلة االثنين الواقع في  -١
زوالية في قهوة محمود بن حسـين الواقعـة فـي محلّـة      ١٢نحو الساعة الـ 

طفئت بعد ثالث ساعات من نشـوبها، ولـم تتجـاوز مشـرب     �� الصدرية، و
  القهوة.

من هذا الشهر بساعتين بعـد الظهـر    ١٢شبت النار يوم الجمعة في  -٢
حسين صاحب خان الدجاج الواقع في سـوق العطّـارين،    ����  في حجرة

ا لقيت هناك، فسرت نارها إلى ما يقـرب منهـ  ��  وكان سببها بقايا لفيفة تبغ
من الكاغد، فاحترق الخان وما فيه، ثـم انـدلع لسـانها إلـى مـا يجاورهـا،       

ألف ليرة على ما يتناقله الناس، ولعلّ في  ٣٠إلى  ٢٥فكلّفت طعمتها من 
  المبلغ مبالغة.

                                                           

الحرائق جمع حريق ال حريقة؛ ألن الحريقة بمعنى الحريق مـن ألفـاظ العـوام ال     )١(
من أوضاع الفصحاء، وجمع فعيل على فعائـل وارد، مثـل قـولهم: أفيـل وأفائـل،      

 ��� شبهوه بذنوب وذنائب، يعني: أنّـه لـيس بينهمـا    «أصيل وأصائل. قال سيبويه: 
اء والـواو أختـان، وكـذلك الكسـرة     الياء والواو، واختالف ما قبلهمـا بهمـا، واليـ   

  ). (راجع التاج في مادة ا ف ل»والضمة
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مكينة السقي  -استعرت النار في ضحوة ذلك اليوم في المنضحة   -٣
أرض محمود أفندي  التي تسقي -أو (طرمبة) الماء كما يقول أهل بغداد

في ديالى، فأضرت بمتولي أمرها، وهما: حسن بن عبـاس وابنـه جاسـم،    
حتّــى أصــبحت اليــوم حياتهمــا فــي خطــر، وقــد دبــت النــار فــي الغابــة   
ــجار      ــوع وأش ــب المقط ــت الحط ــة، فأكل ــة بالجادري ــاورة المعروف المج

  الحرجة، وبقيت تضطرم إلى أن لم تجد ما تفترسه.
بدت النار في دار مختـار محلّـة (نضـوة العـرب)،      في ذلك النهار  -٤

وهو الحاج ناصر، فاحترقت الدار برمتها، ولم تُبـقِ فيهـا شـيئاً ولـم تـذر،      
لكنّها لم تتعداها إلى سائر الدور؛ وسبب نشوبها الحطـب الموضـوع فـي    

  المطبخ بجوار النار المتّقدة للطعام.
 ٤٥حرارتـه فـي الظـلّ    وكانت  -شبت النار أيضاً في ذلك النهار  - ٥

في دار زهـرة بنـت صـالح     -درجة مع رياح غربية حارة من نوع السموم
من أهالي محلّة الحاج فتحي، فسـرت النار من الموقد إلـى مـا يجـاوره،    

  فاحترقت الدار وحدها ولم تتجاوزها.
من هذا الشهر، شبت النار في موقد حمام  ١٣في اليوم الثاني في   -٦

خمـدت مـن فورهـا بهمـة رجـال اإلطفـاء، ولـم         �� ندي، الحاج رسول أف
  يصب الحمام أو غيره مما يجاوره بضرر يذكر.

  ]٧٧آب) العدد الثاني/ص -١٩١٢[السنة الثانية (
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كانــت الواليــة قــد دعــت رؤســاء القبائــل الموجــودين فــي الواليــة   
وا ملبين أمر الوالي، وفي يوم مة العثمانية، فأت��� وأطرافها؛ ليشتركوا بعيد 

مـة اجتمـع رؤسـاء القبائـل وشـيوخها قبـل       ��� تموز ليلـة عيـد    ٢٢االثنين 
غروب الشمس بساعتين ونصف في الخيام المعدة لهم بجوار المعسكر، 

  فخلع عليهم الوالي ألبسة بحضور أماثل المدينة من وطنيين وأجانب. 
عبارة عـن عبـاءة، وكوفيـة،    )، وكان اللّباس ١٥٠وكان عدد الشيوخ (

وعقال مقسومة إلى ثالثة أصناف: فـاخر، وجيـد، ومتوسـط، فـوزّع كـلّ      
  صنف على الرئيس المناسب له من شيخ كبير، ووسط، وصغير.

  ]١١٧أيلول) العدد الثالث/ص -١٩١٢[السنة الثانية (

�]‚Çe�‚è‚u�í6Ó‰�°�‚i� �

األول  تمــوز، كــان االحتفــال بوضــع الحجــر ٢٧صــباح نهــار الســبت 
لسكّة حديـد بغـداد فـي جانـب الكـرخ بقـرب السـن، وقـد دعـا رئـيس           
األشغال وهو مايسنر باشا األلمـاني والـي الواليـة، وآمـر الموقـع، وسـراة       
الوطنيين واألجانب إلى االشتراك في وضـع الحجـر األول، وكـان عـدد     

مم مختلفـة، وكلّهـم مـن المشـتغلين     �� المهندسين الموجودين أربعين من 
  أن أغلبهم ألمانيون.��� سكّة بال

  ]١١٧أيلول) العدد الثالث/ص -١٩١٢[السنة الثانية ( 
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تكــاثر الخلــق فــي بغــداد منــذ إعــالن الدســتور، لكــنّهم زادوا زيــادة 
فاحشة في هذه السنة، وكثر األجانب في هذه الوالية حتّى ارتقت جميع 

الحبوب والقطاني على أنواعها، فزادت حقّة الخبز قرشاً  األطعمة ال سيما
صاغاً عـن سـابق، وكـذلك الشـعير، أمـا اللحـم والبـيض فقـد تضـاعفت          
أثمانها، فقد كانت في السابق تُباع ثالث بيضات بعشـر بـارات أو بقـرش    

  رائج، أما اآلن فتباع بعشرين بارة.
الــثمن، أمــا  وأغلــب المــأكوالت ال يرجــى لهــا نــزول فــي القيمــة أو

الحبوب فيرجى لها إذا شددت الحكومة علـى منـع إصـدارها إلـى ديـار      
الغرب، فإن وزنة الحنطة تُبـاع اليـوم بليـرة عثمانيـة، وكانـت تُبـاع سـابقاً        
بخمسين أو ستّين قرشاً صاغاً، ووزنة الشعير تُبـاع اليـوم بخمسـين قرشـاً،     

بعــد هــذا علــى بقيــة  قرشــاً، فــاحكم ٢٥وكانــت تُبــاع ســابقاً بعشــرين أو 
  األطعمة التي ارتفعت أسعارها بارتقاء الحبوب.

  ]١١٧أيلول) العدد الثالث ص/ -١٩١٢[السنة الثانية (

l]æ]†–¤]æ�ÙçÏfÖ]�…æ„e� �

جلَبت إدارة الزراعة في الوالية بذوراً كثيرة أغلبها بذور بقول يرغب 
ــ    ــيط [الق ــة)، والقنب ــذور الملفــوف (اللهان ــا، كب ــي أكله ــاس ف رنبيط]، الن
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  والكرنب ونحوها، والحكومة توزّعها مجاناً على من يتعهد ببذرها.
  ]١١٨أيلول) العدد الثالث/ص -١٩١٢[السنة الثانية (

å�]‡�Øé¶�îŠéÂ�ì^Êæ� �

تموز غربي انتقل إلى دار البقاء عيسى أفندي جميـل   ٢٩نهار االثنين 
في جامع آل عاماً، ودفن  ٥٠زاده، أحد أشراف بغداد وعلمائها عن نحو 

  جميل بجوار والده، نسأل اهللا آلله ولمن يلوذ به الصبر والسلوان.
  ]١١٩أيلول) العدد الثالث/ص -١٩١٢[السنة الثانية (

�çãè�íÃf‰�Ñ†Æ� �

بينما كان هارون بن ساسون وابنه كرجي، والياهو، ويعقوب، وسليم، 
ق ناصر وعبداهللا، أوالد عزرا، وعزرا بن ساسون، راكبين عند العشاء زور

بن خشان، وذاهبـين إلـى قصــرهم الواقـع فـي الكـرادة الشـرقية أو البـو         
جمعة، إذ اصطدم الزورق بجسارية قديمة (سفينة تدعم الجسـر) كانـت   
غارقـة فـي جـوار شـريعة بـاب الشـرقي، وانقلـب الـزورق بمـن فيـه مــن           

صـاحبه ناصـر المـذكور، وعبـداهللا بـن عـزرا،        ��� الركّاب ولم ينج منهم 
بن ساسون، لكن لما بلغ عزرا الشاطئ وعلم ما حلّ بابنه مات؛ لما  وعزرا

  نزل به من الهلع الفجائي، سلّى اهللا أقاربهم.
  ]١١٩أيلول) العدد الثالث/ص -١٩١٢[السنة الثانية (
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íè÷çÖ]�êÖ]æ�Ôe�Ù^¶�†Ë‰� �

استعفى والينا عند انقالب الوزارة، فقُبل استعفاؤه، وفي عصر السـبت  
لى طريق حلب، وقد شيعه األصدقاء من جميع الطبقات، آب سافر ع ١٧

  أوصله اهللا إلى موطنه سليماً معافى. 
وقد دامـت أيـام واليتـه نحـو سـنة، وهـذا دليـل علـى حسـن إدارتـه           
  ودرايته، إذ قلّ من يسوس والية في هذا العصر وتطول مدته هذا الطول.

  ]١٦٥الرابع/صتشرين األول) العدد  -١٩١٢[السنة الثانية (

�]‚Çe�»�fl†£]��]‚j�] 

اشتد الحر في األسبوعين األولين من آب حتّى بلـغ معظمـه الدرجـة    
  في الظلّ، وقد مات عدة أطفال من أجل ذلك. ٤٦

  ]١٦٥تشرين األول) العدد الرابع/ص -١٩١٢[السنة الثانية (

°‰‚ßã¹]�Ýæ‚Îæ�êñ^e†ãÓÖ]��]‚ÏÖ]� �

جماعة مـن مهندسـي اإلنكليـز؛ لالشـتغال     قدم في أواخر شهر أيلول 
بالقــداد (الترامــواي) الكهربــائي الــذي ســيجري بــين األعظميــة وبغــداد  

  والقرارة.
  ]٢١١تشرين الثاني) العدد الخامس/ص -١٩١٢[السنة الثانية (



   (القسم الرابع) ة لغة العرببغداد في مجلّ   ...................................................  ٤٨

h†ÏÂ�ØÒ_�àÿÚ�ì^Êæ� �

مر أحد المغفّلين مـن شـيوخ الرفاعيـة بإحـدى القهـوات فـي (محلّـة        
ت بغـداد، وكـان بيـده عقـرب حيـة، فأخـذ       !�� جديد حسن باشا) مـن  

 ��� يأكلها أكالً ذريعاً حتّـى أتـى عليهـا كلّهـا، ومـا اسـتقرت فـي جوفـه         
وزهقت روحه، فظهر كذب ادعائه أنّه يأتي الكرامات، وكان في السابق 

  اعتاد أكلها بدون خطر. 
أما هذه العقرب، فالظاهر أن سمها أصاب جرحاً فـي داخلـه فســرى    

  ليه فقتله. (الزهور)إ
  ]٢١١تشرين الثاني) العدد الخامس/ص -١٩١٢[السنة الثانية (

^eçÏÃe�±c��]‚Çe�DØéeçÚçiæ]E�l]…^é‰� �

نشئ هذه السنة بين بغـداد وبعقوبـا عجـالت سـيارة بـين المـدينتين،       �� 
يدفع الراكب فيها خمسة فرنكـات، فركبهـا ثالثـة مـن النصـارى معهمـا       

دقيقـة، ولمـا    ٤٠السـيارة تلـك المسـافة فـي      اثنان من المسلمين، فقطعت
رجعت ووصلت قريباً مـن بغـداد انقلبـت بمـن فيهـا عنـد قنطـرة (البـاب         
الوسطاني)، فتوفّي واحد من المسلمين، وجرح آخـر جرحـاً بليغـاً، ولـم     
يصــب النصــارى بضـــرر يــذكر، فالبــد مــن أن انكســار العجلــة الســيارة  

  الطريق في ذلك الموطن. وتعطّلها ينبه األفكار إلصالح
  ]٢١١تشرين الثاني) العدد الخامس/ص -١٩١٢[السنة الثانية (
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�]‚Çe�»�ç¢]�íÖ^uæ�†Ş¹]� �

، وهـو نـادر الوقـوع فـي مثـل      ١ت ١٨أمطرتنا السماء مطراً غزيراً في 
هذا الوقت، وكان قد سبق المطر رياح عاصفة مع رمـل دقيـق مـأل الجـو     

درجـة، بعـد أن    ١٥الحرارة الدنيا إلـى  ورفع حرارته، وبعد المطرة نزلت 
  بالمقياس المئوي. ٢٨كانت 

  ]٢١٢تشرين الثاني) العدد الخامس/ص -١٩١٢[السنة الثانية (

á^Ï×fÖ]�h†£��]‚Çe�íßè‚Ú�íÞ^Âc� �

بلغت إعانة مدينة بغداد بخصوص حرب الدولـة للبلقـان نحـو ألفـي     
  ليرة عثمانية. (الزهور)

  ]٢١٥ثاني) العدد الخامس/صتشرين ال -١٩١٢[السنة الثانية (

�Åfl�i@ƒî’ÛaáçÂ†ËÖ]�…‚fÚ� �

تبرع حضرة الشيخ مبدر الفرعون أحد رؤساء عشائر الفتلـة ومشـايخ   
الجعارة بـ(قرب النجـف) وهـو المسـجون اليـوم فـي بغـداد بمبلـغ قـدره         

  خمسمائة ليرة عثمانية بدون أن يطلب أحد منه هذا المبلغ.
من سجنه؛ لما يرى فيه من حبه فعسى أن تسعى الحكومة إلى إطالقه 

  لوطنه ودولته. 
  ]٢١٥تشرين الثاني) العدد الخامس/ص -١٩١٢[السنة الثانية (



   (القسم الرابع) ة لغة العرببغداد في مجلّ   ...................................................  ٥٠

�à·†Ö]‚fÂ�ì^Êæيچه چاپلبي الچ� �

، وله يچه چاپال يلبچغادر هذه الدار الفانية عبدالرحمن  ١ت  ٢في 
سنة، وينسب إليـه كتـاب (الفـارق بـين المخلـوق       ٨٠من العمر أكثر من 

) صـفحة  ١٢٠) صفحات، و(ذيل كتاب الفارق) فـي ( ٤٠٨والخالق) في (
  كبيرة.  

فنسأل اهللا أن يلهـم الصـبر نجليـه الكـريمين صـاحبي السـعادة نعمـان        
  سرة الكبيرة.��� لبي وموسى كاظم بك، وكذلك سائر أبناء چ

  ]٢١٥تشرين الثاني) العدد الخامس/ص -١٩١٢الثانية ([السنة 

íéÛ¿Âù]�êÆ^fle��h^’jÂ]� �

ــة االعتصــاب بعــد أن اجتمعــوا  فــي إحــدى    حــاول دبــاغو األعظمي
أن رئيسـهم (وبلسـانهم الكتخـدا) زاد راتـبهم، فعـدلوا عـن        ��� الردهات 

  غايتهم شاكرين له.
  ]٢١٦الخامس/صتشرين الثاني) العدد  -١٩١٢[السنة الثانية (

�]‚Çe�»�‹ÓÛ¹]�l]�…]æ� �

 ١٦) ماليــة نحــو ١٣٢٦) ســنة (گمــرگكانــت واردات الممكــس (ال
مليونــاً ونصــفاً مــن القــروش الصــحيحة، أي نحــو أربعــة ماليــين فرنــك   

) فرنكــاً، ولمــا زادت الحكومــة الضـــرائب علــى األمــوال      ٣١، ٢٥٠و(
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) ١٣٢٧ات سـنة ( بالمائـة بلغـت الـوارد    ١١الداخلة إلى بلـدتنا، وجعلتهـا   
ماليـين ونصـف    ٦مليوناً من القروش الصـحيحة، أي نحـو    ٢٦مالية نحو 

من الفرنكات، وهذا يدلّك علـى تجـارة بغـداد، ومـا تكسـبه الدولـة مـن        
  ممكسها.

  ]٢٥٩كانون األول) العدد السادس/ص -١٩١٢[السنة الثانية ( 

�]‚Çe�íè÷æ�íÂ]…‡�†è‚Ú�Ôe�äéqæ� �

ن فـي الواليـة، ومـن أهـل الســعي     وجيـه بـك مـن الرجـال المعـدودي     
ومحبي الرقي الصادق، ومنذ أن تعين مديراً لزراعة واليتنـا أفـرغ وسـعه    

جمع معينة وهي المكينـة أو الماكينـة، وتجمـع أيضـاً      -في جلب معاون 
بخاريــة، فبلــغ عــددها نحــو المــائتين، اشــتراها أصــحاب  -علــى معينــات

ينهم، فنتمنّى لصديقنا المدير األمالك في األقضية؛ لسقي أراضيهم وبسات
  إقامة طويلة في بغداد مقرونة بصحة وعافية.

  ]٢٦٢كانون األول) العدد السادس/ص -١٩١٢[السنة الثانية (

�]‚Çe�±c�°ée]†Â_�àè�Ú_�Ýæ‚Î� �

مـراء ربيعـة، ومعـه الشـيخ     �� قدم حاضرتنا الشيخ محمد الحبيـب أميـر   
  محمد الشمران من شيوخ ربيعة أيضاً.

  ]٢٦٢كانون األول) العدد السادس/ص -١٩١٢نة الثانية ([الس



   (القسم الرابع) ة لغة العرببغداد في مجلّ   ...................................................  ٥٢

�]‚Çe�íè÷æ�êÖ]æ�^�^e�êÒ‡�‚flÛ¦�Ýæ‚Î� �

دخـل محمـد زكـي     ٢ت  ١٢في الساعة الثانية وربع من نهار الثالثاء 
قبل الظهر،  ٩من الشهر المذكور في الساعة  ١٦باشا بغداد، ونهار السبت 

أماثـل البلـدة وأكابرهـا، وقـد      قُرئ األمر العالي بتوليته (الفرمان) بحضور
  تعين والياً على بغداد ومفتّشاً للفيلق الرابع، فأهالً وسهالً به.

  ]٢٦٣كانون األول) العدد السادس/ص-١٩١٢[السنة الثانية (

íée†£]�íÞ^ÂþÖ�^ßjè÷æ�gi^ÓÚ�ð^ße_�íé·� �

بلغت إعانة مكاتب أقضـية واليـة بغـداد، وبعـض مكاتـب الحاضـرة       
بــارة، وبلغـت إعانــة الضــباط واألطبــاء   ١٥صــحيحة و) قـروش  ١٠‚٧٠٩(
رسلت هـذه المبـالغ إلـى جمعيـة الهـالل      �� ) قرشاً صحيحاً، وقد ١١‚٩٨٨(

  األحمر في اآلستانة بواسطة المصرف العثماني.
  ]٢٦٣كانون األول) العدد السادس/ص -١٩١٢[السنة الثانية (

íéÞ^ÛnÃÖ]�íÖæ‚×Ö�íéÂ�ù]� �

اجتمع اإلسرائيليون في أكبر كنيس لهم، وطلبوا  ١ت ١١نهار االثنين 
من  ١٤إليه تعالى أن ينصـر الدولة العثمانية على أعدائها، ونهار الخميس 

الشهر المذكور احتشد المسيحيون في كنيسـة الكلـدان، وفـي مقـدمتهم     
لـة  رؤساء الطوائف، وتضـرعوا إلى اهللا عزّ وجلّ أن يبـارك مسـاعي الدو  
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  في كلّ ما يعود إليها بالخير والصالح، ويحفظها من الملمات والباليا.
  ]٢٦٣كانون األول) العدد السادس/ص -١٩١٢[السنة الثانية (

°Û6×Ã¹]�…]��»�Ðè†u� �

فــي سـقف إحــدى غُــرف دار المعلّمــين،   ٢ت ٢٦ظهـرت النــار فــي  
   ام، فبادر الطلبة إلـى إطفائهـا، ثـمسـاعدهم   وكان منشؤها من موقد الحم

خمـدت فـي الحـال، ولـم      �� على ذلك بعض موظّفي البلديـة والعسـكر،   
  تتجاوز المحل الذي ظهرت فيه.

  ]٢٦٤كانون األول) العدد السادس/ص -١٩١٢[السنة الثانية (

�ì^Êæƒî’Ûa�êÞ]…‚Þ‡^¹]��]‚fÂ� �

ــن ت    ــر م ــبوع األخي ــي األس ــف ف ــي النج ــوفّي ف ــداهللا   ٢ت ــيخ عب الش
يــران فــي بغــداد علَــم الحــداد إعالنــاً لهــذا  المازنــدراني، فرفــع وكيــل إ

المصاب، فنطلب له من اهللا الرحمة والرضوان وألهلـه الصـبر والسـلوان.    
  (المصباح)

  ]٢٦٤كانون األول) العدد السادس/ص -١٩١٢[السنة الثانية (

    

  



   (القسم الرابع) ة لغة العرببغداد في مجلّ   ...................................................  ٥٤

^ãéÖc�àè†q^ã¹]�Ýæ‚Ïe��]‚Çe�á^6Ó‰��^è�‡]� �

   المسـير فـي الطـرق وال    سكّان بغداد يزدادون سنة بعد سـنة حتّـى إن
سيما في األسواق أصبح صعباً جداً؛ لما هناك من ازدحام المـارة وكثـرة   
العجالت والدراجات والخيل وأنواع الـدواب، وممـا يزيـد أهلهـا عـدداً      
مهاجرة الناس إليها كلّ سنة في أيام الشتاء، فقد جاءنا هـذه األيـام عـدد    

أن الحكومة تسعى إلى إنشاء  عديد من مهاجري إيران وداغستان، عسى
أحياء جديدة خارجاً عن البلدة؛ لكي ال يفسد ازدحام السـكّان هواءهـا؛   

  ولكي يرخص كراء الدور، فلقد أصبح فاحشاً جداً.
  ]٣١٩كانون الثاني) العدد السابع/ص -١٩١٣[السنة الثانية (

^â…^ÛãÞ]�flÜm�…^ŞÚù]�Œ^f©]� �

، ثم أمطرتنا السـماء  ١أوائل شهر كانحبست األمطار هذه السنة حتّى 
مطراً غزيراً في الثـاني والسـادس والسـابع والرابـع والعشـرين مـن الشـهر        
المذكور، فأروت األرضين، لكن ال تسأل عن بغداد في أوقات األمطار، 
فإن األوحال تحول دون كلّ ذي عزم ماضٍ، ودون قضاء أشغاله، وليس 

  مارين.من يهتم بكسحها، وتمهيد الطرق لل
  ]٣١٩كانون الثاني) العدد السابع/ص -١٩١٣[السنة الثانية (
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��Ö]� �

، ثم نـزل حتّـى انحـطّ    ٣إلى الدرجة  ١نزل الحر في منتصف شهر ك
  عن الصفر بدرجة واحدة، وذلك في الخامس والعشرين منه.

  ]٣١٩كانون الثاني) العدد السابع/ص -١٩١٣[السنة الثانية (

ðøÇÖ]� �

األطعمة مرتفعة؛ لكثرة ما يصدر منها التجار إلى ديار ما زالت أسعار 
الغرب، فلقد كانت تُباع وزنة الحنطة في السنة الماضية بمائة قرش صاغ 
(صــحيح)، وهــي تُبــاع اليــوم بمائــة وخمســين، وقــس علــى ذلــك ســائر  
الحبوب، كـاألرز، والشـعير، والهرطمـان، والمـاش، والقطـاني بأنواعهـا،       

، وكلّ البياعات، وال سيما في هذه األيام أيـام  وكذلك السمن، والحطب
  الشتاء، فإن الفقراء يتضورون جوعاً من حالة األسعار الحاضرة.

  ]٣١٩كانون الثاني) العدد السابع/ص -١٩١٣[السنة الثانية (

íéÛ¾^ÓÖ]æ�ÌrßÖ]æ�ðøe†Ò�…]flæ‡� �

ــة    بلــغ عــدد زوار كــربالء والنجــف والكاظميــة فــي هــذا الشــهر مائ
ألفاً، ولو وصـلت بغـداد بهـذين البلـدين بسـكّة حديـد، لكـان         وعشرين

الربح في مثل هذا الشهر أكثر من مليون مجيدي، والستفاد الزوار فائـدة  
تُذكر؛ ألن نفقاتهم تقـلّ، فيـذخرون مـا وفّـروه ألنفسـهم لشـؤون البيـت        
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  ، حقّق اهللا اآلمال. (ملخّصة عن الرياض)ولراحة أهله
  ]٣١٩كانون الثاني) العدد السابع/ص -١٩١٣[السنة الثانية (

íéÞ^Ï×fÖ]�h†v×Ö��]‚Çe�ÑçÏu�gjÓÚ�íÞ^Âc� �

) قرشـاً صـحيحاً، زادهـم اهللا    ٢‚٣٦٥بلغ ما تبرع به طلبة هذا المكتب (
  سخاء.

  ]٣٥٩شباط) العدد الثامن/ص -١٩١٣[السنة الثانية (

�ì�]†Ò�í6×¦�ŒçËÞkî¬<�àÚ�^�^eø¦l�íéÛ¿Âù]� �

 ـن فيهـا، وقـد بلـغ عـدد نفـوس المحلّـة         أخذت الوالية بعدنفـوس م
)، وبلــغ عــدد ١‚٥٠٠) نســمة، بعــد أن كــانوا ســابقاً ( ٣‚٠٠٠المــذكورة (

)، وقد وفّق المحصول إلدخال كثيـر  ١٧٠)، بعد أن كانت (٥٠٠البيوت (
  من األعراب في تلك المحلّة، ولم يكونوا مقيدين سابقاً.

  ]٣٥٩ن/صشباط) العدد الثام -١٩١٣[السنة الثانية (

‚é�†Ö]�àe]�Ùç‰…�Ì‰çéÖ]��çflfÂ� �

وصل بغداد عبود اليوسف رسوالً من قبل األمير ابن الرشيد؛ لمقاصد 
  حسنة؛ ولخير عشائر العراق.

  ]٣٦٠شباط) العدد الثامن/ص -١٩١٣[السنة الثانية (
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ð]†ÏËÖ]�†m^Óiæ��]‚Çe�»�Ðé–Ö]� �

خـرى وال سـيما فـي إحيـاء     �� إذا ذهب اإلنسان من محلّـة إلـى محلّـة    
المسلمين واليهود يصادف من الفقراء والمكدين عدداً وافراً مـن رجـال   
ونساء وبنات، وفقراء النصارى يزدحمون على أبـواب الكنـائس، وفـيهم    
مــن يســتحق الصــدقة ومــن ال يســتحقّها، فــال جــرم أن المتصــدق علــى   

مة بالًء، واألجـدر بهـؤالء   ��� أصحاب البنية الصحيحة والقوة التامة يزيد 
فالكدية مـن أشـد    ��� الناس أن يجدوا ويشتغلوا ليعيشوا بعرق جبينهم، و

  لفة.��� أدواء 
  ]٣٦٠شباط) العدد الثامن/ص -١٩١٣[السنة الثانية (

îÛÂù]�Øã¢]�sñ^jÞ� �

) وقيعـة مؤلمـة أحزنـت    ١ك ٢٠وقعت في الكاظمية نهـار عاشـوراء (  
لوفـاً مـن المسـلمين يجتمعـون     �� الحادثة أن قلب كلّ عاقل، وصورة هذه 

في الكاظمية يوم عاشوراء تذكاراً لوقعة الطف، ومن جملة من كان من 
المتألّبين هناك في ذلك النهار جماعـات مـن جانـب الكـرخ، وفـي هـذه       
الديار عادة سيئة، وهي أنّه إذا اكتظّ الناس في ساحة تساءلوا فيما بيـنهم:  

البلدة الفالنية؟ وأيهم مـن المحلّـة أو البلـدة الفالنيـة     أيهم من المحلّة أو 
لقي هذا السؤال ينشأ في الحـال نفـور بـين سـكّان محلّـة      �� خرى؟ فإذا ��� 

ومحلّة أو مدينة ومدينة، ثم ال يعتم أن يتجسم هذا النفـور فيتحـول إلـى    
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سب وشتم، وإلى قدح وذم، وإلى ضرب ولكم، وإلى جرح وقتل، وهذا 
في الكاظمية فإنّه لما علم بعض جهال الكاظميـة مـن هـم الـذين     ما وقع 

من محلّة الكرخ، تنابزوا فتشاتموا فتالكموا فتجارحوا فتقاتلوا، وانجلـت  
الوقيعة عن قتل واحد من الكاظمية وجرح ثالثة منهم، وعن جرح ثالثة 

  ودعوا السجن.�� من أهل الكرخ، فقُبض على المتّهم بالقتل وجماعته و
أن هذه الحادثة تكون األخيرة في هـذا البـاب بهمـة الحكومـة      عسى

  وسهرها على رعاياها!
  ]٣٦١شباط) العدد الثامن/ص -١٩١٣[السنة الثانية (

_q�bàíÛÃ�ù]�á�íßŠÖ]�å„â�»��]‚Çe�»�_æq�bà�^ãÞ�ØfÎMQ�íß‰� �

إذا أردت أن تقف على أمر الغالء في حاضرتنا قابل أسعار األطعمـة  
  سنة؛ لترى النتيجة اآلتية: ١٥مع أثمانها قبل في هذا اليوم 

 -وهي عبارة عن أربعة كيلوغرامات -سنة كانت حقّة الخبز  ١٥قبل 
  بقرشين ونصف من القروش الصحيحة، أما اليوم فبستّة قروش.

قروش صحيحة، وأمـا اليـوم    ٥سنة  ١٥كان ثمن حقّة لحم الغنم قبل 
  .٢٤فثمنها 

قروش صـحيحة، وأمـا اليـوم     ٣سنة  ١٥ كان ثمن حقّة لحم البقر قبل
  .١٨فثمنها 
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قرشـاً صـحيحاً، وأمـا     ١٦سنة  ١٥كان ثمن حقّة السمن (الدهن) قبل 
  .٤٠اليوم فثمنها 

قرشـاً صـحيحاً، وأمـا     ١٢سنة  ١٥كان ثمن حقّة الية الغنم (اللية) قبل 
  .٣٦اليوم فثمنها 

) قرشـاً  ١(سـنة   ١٥كان ثمن حقّة لسـان واحـد مـن ألسـنة البقـر قبـل       
  .٥صحيحاً، وأما اليوم فثمنها 

بـارة صـحيحة، وأمـا اليـوم      ٢٠سـنة   ١٥كان ثمن حقّة المعـالق قبـل   
  قروش. ٣فثمنها 

قروش صحيحة، وأمـا اليـوم    ٤سنة  ١٥كان ثمن حقّة سمك البز قبل 
  قرشاً. ١٨فثمنها 

 ١٠قرشـين، وأمـا اليـوم فثمنهـا      ٢كان ثمن حقّة السـمك مهمـا كـان    
  قروش.

ة) وهـي عبـارة عـن    چـ اپان ثمن حقّة بإلغاء الغـنم الكاملـة (طخـم    ك
 ٦رأس ويدين ورجلين وكرش وأنفحة (شـردانه) قرشـاً ونصـفاً، واليـوم     

  قروش.
بيضة بقرش واحـد صـحيح، وأمـا اليـوم فتُبـاع بثالثـة        ١٢كانت تُباع 

  قروش.
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  كانت تُباع حقّة الشعير بقرش واحد، واليوم بثالثة قروش.
  حقّة األرز بثالثة قروش، واليوم بستّة ونصف.كانت تُباع 

  ، واليوم بثالثة قروش.١كانت تُباع حقّة الفاكهة (الميوة) بقرش 
  كانت تُباع حقّة الخضراوات بقرش واحد، واليوم بثالثة قروش.

وقس على ما مر سائر ما يباع في األسواق، وليس من يفكـر بتعـديل   
  منها كلّ الناس.هذه األثمان الفاحشة التي يتشكّى 

  ]٤٢٠آذار) العدد التاسع/ص -١٩١٣[السنة الثانية (

íÖæ‚Ö]�÷çéq�ì†’ßÖ�ð^Â‚Ö]� �

شـباط اجتمـع فـي ثكنـة      ٣في الساعة الواحدة بعد ظهر نهار االثنـين  
مـراء الجنـد، ورؤسـاء الـدواوين الملكيـة،      �� العسكر جميع من دعي مـن  

الدولة، فلما كانت الساعة وجم غفير من األهلين؛ للدعاء لنصـرة جيوش 
الثانية قرأ الوازع (أمير االالى) شكري بك عن لسان والي الوالية حضرة 
محمد زكي باشا خطاباً باللغة التركية، ثم عقبه اثنان من طلبة العلم، وتليا 
خطابين عربيين، ثم تقدم نقيب األشراف وتال دعاًء بليغاً حوى التضــرع  

الجيش العثماني على أعدائه، ورددت الموسـيقى   للبارئ سبحانه بنصـرة
       ثـم ،ت الجيـوش بنظـام تـامثالثاً: (ليعش سلطاننا كثيراً)، وبعد ذلـك مـر

  انتثر عقد األنام.
  ]٤٢١آذار) العدد التاسع/ص  -١٩١٣[السنة الثانية (
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gè†Æ�êe_æ�íÊ†Î�»�ð^éÏ�ù] 
 فـي حـدود واليـة بغـداد مـن جهـة       -في جـوار قرفـة وأبـي غريـب     

أشقياء أصلهم من أكراد الزنكنة المعـروفين عنـد العـرب فـي      -الموصل
ســابق العهــد ببنــي ساســان و(الــدلو والطلبانيــة)، وقــد شــردوا مــن وجــه  
الحكومة العثمانية التي تتـأثرهم؛ لجـرائم اقترفوهـا أو الفتـراءات خـافوا      

نيـة،  سوء عاقبتها، فأقاموا بين العشائر اإليرانيـة القريبـة مـن التخـوم العثما    
واتّخــذوا ألنفســهم الشــقاوة صــنعة ومــورد رزق، فكلّمــا وجــدوا فرصــة 

، )١(دخلـوا الحــدود العثمانيـة مــن قضـاءي خــانقين وخراسـان، فقــره تبــه    
، حيـث يصـادفون القوافـل القادمـة مـن بغـداد أو       )٢(فقرفة، فـأبي غريـب  

ــون      ــا، ويرجع ــلبون أمواله ــا، ويس ــض رجاله ــون بع ــا، فيقتل ــة إليه الذاهب
لى من حيث أتوا بدون أن تجد فرسان الـدرك الوقـت الـالزم    بغنائمهم إ

لتتعقّبهم وتنكل بهم، ويبلغ عدد هؤالء األشقياء ثالثين أو أربعين فارسـاً  
متمرناً على الرماية والفروسة؛ ولهذا يحتاج القبض علـيهم إلـى قـوة مـن     

ي جند الدرك أو النظامية تعادلهم أو تزيدهم عدداً وعدداً، كما أنّـه ينبغـ  
أن تخصّص هذه القوة بتأثّرهم األشرار بدون أن تُشغل بعمل آخر، غيـر  

ة واسمه عبدالعزيز آغا، وهو من عشيرة الزنكنـة فـي   پأن مدير ناحية قرات
                                                           

  ه ملحقة بقضاء الصالحية، ومعناها الرابي السواد بالتركية.په أو قراتپقره ت )١(
  بغداد. حدوبةقرفة وأبو غريب في  )٢(
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هــذا القضــاء أخــذ مــن رجالــه هــذه المــرة األخيــرة بضــعة عشــر رجــالً، 
ار وأضاف إليهم ما لديه من فرسان الدرك، وتأثّر هؤالء األشـقياء األشـر  

بنفسه، فاسترد منهم أموال قافلة بتمامها، وقتل فرسين لهم، ولكنّهم نجـوا  
  منه؛ لتفوقهم عدداً، وعادوا إلى من حيث أتوا.

ولقد سبق لهؤالء األشقياء األشرار التعـرض للقوافـل بـين السـليمانية     
قبل بضعة أشهر، فقتلوا ضابطاً برتبـة يوزباشـي،    )١(والصالحية في سنكاو

و تعمل معاً واليتا الموصل وبغداد لتتّفقا على استئصال شـأفتهم،  وحبذا ل
مـة قـد   ��� وال تدع أمرهم للقدر والقضاء، فإن شرهم قد استفحل وصـبر  

  نفد. حقّق اهللا األماني! لمكاتب فاضل
  ]٤٢١آذار) العدد التاسع/ ص -١٩١٣[السنة الثانية (

Ðe^ŠÖ]��]‚Çe�êÖ]æ�^�^e�Ü¾^Þ�ØjÎ� �

د من والة بغداد الكبـار، وقـد أقـرت الحكومـة بفضـله،      ناظم باشا يع
فقلّدته أمراً ذا خطـر فـي المملكـة، وهـو منصـب نظـارة الحربيـة وقيـادة         

  الجيش العامة. 
من الشهر الماضي، وقُتـل   ٢٤وقد أنبأنا البرق أنّه قُتل في اآلستانة في 

  بهة عظيمة.��� معه اثنان من حاشيته، ودفنوا جميعهم 
  ]٤٢٣آذار) العدد التاسع/ص -١٩١٣الثانية ([السنة 
                                                           

  مال داخل لواء السليمانية على ما أظن.چمچاسم محل تاج ل )١(
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íÖæ‚Ö]��¤�°Û×Š¹]�l^ÃÛj¥� �

شـباط فـي جـامع الشـيخ معـروف       ٧اجتمع المسـلمون نهـار الجمعـة    
، وطلبـوا إلـى اهللا قهـر أعـداء     ٣٣الكرخي، وكان عدد العلماء المدعوين 

 ١٩شـباط، وفـي    ١٠الدولة، واحتشدوا أيضاً في الثكنة نهار االثنـين فـي   
  أيضاً لهذه الغاية عينها. منه

  ]٤٢٣آذار) العدد التاسع/ص -١٩١٣[السنة الثانية (

íÖæ‚Ö]�†’ßÖ�°é×éñ]†‰ý]�ð^Â�� �

شباط في أعظـم كنـيس لهـم؛ ليطلبـوا      ١١اجتمع اإلسرائيليون صباح 
إلى اهللا نصـر الدولة العثمانية، فشهد الحفلة أكابر اإلسـرائيليين وسـراتهم   

مـن شـبان وشـابات ومـن أطفـال وشـيوخ،       وفقراؤهم من رجال ونسـاء و 
ــع، ورؤســاء      ــر الموق ــل آم ــة، ووكي ــي الوالي ــة وال ــن حضــر األدعي ومم
الدواوين العسكرية والملكية، وبعد الصالة انتثـر عقـد المجتمعـين بكـلّ     

  هدوء وسالم.
  ]٤٢٣آذار) العدد التاسع/ص -١٩١٣[السنة الثانية (

á]‚×ÓÖ]�íÃée�»�ð^Â‚Ö]� �

باط اجتمـع الكلـدان فـي كنيسـتهم الكبيـرة،      شـ  ١٤في نهـار الجمعـة   
وتضرعوا إلى اهللا أن يوفّق الدولة في مساعيها، وأن يدفع عنها كلّ ضرر، 
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  حقّق اهللا اآلمال.
  ]٤٢٣آذار) العدد التاسع/ص -١٩١٣[السنة الثانية (

ÜßÇÖ]�š†Ú� �

وقع داء في الغنم منذ أوائل شهر شباط، وال سيما في الغنم الموجودة 
  ضاء خراسان. في جوار ق

وقد سافر إلى المحلّ المذكور فاروقي أفندي مفتّش بياطرة الواليـة؛  
ليطّلع على هذا المرض، وقـد تحقّـق بعـد الفحـص أنّـه حاصـل مـن قلّـة         
األمطار، وقد مات بهذا المرض أكثر من عشرين بالمائة، وليس له عالج 

قضـاء   آخر سوى كثرة العشب والكالء، وقد وقع مثل هذا الداء في غنم
  بدرة (بادورايا). (عن الزهور)

  ]٤٧٢نيسان) العدد العاشر/ص -١٩١٣[السنة الثانية (

‚ß¢]�Øé}�š†Ú� �

وقع مرض شديد في خيل الجند الخيالة في أوائـل الشـهر المنصـرم،    
جواداً، وبعد أن عالجها بياطرة الجند انقطـع عنهـا الـداء،     ٣٢فأتلف منها 

ب التـي كانـت بجوارهـا، وكـان     وقد أمر أصحاب الفن قتل جميع الكال
  يظن بها أنّها من نواقل العدوى . (عن الزهور)

  ]٤٧٢نيسان) العدد العاشر/ص -١٩١٣[السنة الثانية (
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†ÛjÖ]æ�hçf£]�t]†}c�ÄßÚ� �

كـانون الثـاني مـن هـذه      ١٨قدم مجلس بلدية بغداد عريضـة بتـاريخ   
داد ما يمنع إخراجه مـن  السنة إلى مجلس الوالية طالبةً جعل التمر من ع

بغداد؛ حفظاً لحياة الفقير، فألمع المجلس األخير بهذه الرغبة إلى نظـارة  
الداخلية، فلبت طلب المجلسـين، بـل رفعـت المكـس عمـا يجلـب إلـى        

  الوالية من الحبوب إلى الحاصالت الجديدة.
  ]٤٧٢نيسان) العدد العاشر/ص -١٩١٣[السنة الثانية (

�]‚Çe�»�íËq… 

آذار فـي نحـو السـاعة     ١فشعرنا بهزّتها نهار السـبت  أرجفت األرض 
ثوان، والظاهر أن كثيرين لم يشعروا بها؛  ٣التاسعة مساًء، ودامت الزلزلة 

ألنّهم كانوا قد أغفوا، على أن الهزّة كانت عنيفة؛ بما أن جـدران الغرفـة   
  أنّه لم يحدث ضرر والحمد هللا! ��� تقلقلت وسمع صوت قلقلتها، 

  ]٤٧٢نيسان) العدد العاشر/ص -١٩١٣الثانية ( [السنة

�]‚Çe�»�íè‚è‚£]�í6ÓŠÖ]�Ù^Ç�_�…çjÊ� �

كان المشتغلون بالسكّة الحديدية منذ بدء األعمال في دأبٍ مدهش، 
أن الهمة أخـذت تفتـر منـذ     ��� لوفاً على امتداد الخط �� وكان عدد الفعلة 

بقـي المرتبطـون   �� كثيـرون و طلـق  �� أوائل شهر شباط، ولما كان أول آذار 
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  بالشركة بمعاهدة أو صك، ولم تعط بعد ذلك أشغال جديدة. 
وقد أشـاع بعضـهم أراجيـف مختلفـة فـي سـبب هـذا الفتـور وكلّهـا          
مختلقة، وحقيقة األمر أن مصارف ديار اإلفرنج توقّفـت عـن اإلعانـة أو    

 تها عن القرض ريثما تنجلي غاشية هذه الحرب السوداء، وإذا طالت مـد
فإن الشركة تتوقّف عن األشغال؛ خوفاً من أن تجري في طريق ال تعرف 

  إلى أين يفضي، أعاد اهللا السلم في أقرب وقت!
  ]٤٧٣نيسان) العدد العاشر/ص -١٩١٣[السنة الثانية (

ì�ç’ÏÚ��Æ�í×jÎ� �

بينما كان نافع أفندي ابن صالح السويدي معلّم التركية فـي المكتـب   
غرفة االستراحة، وكان هناك المعلّم حسـين صـبري   الجعفري جالساً في 

أفندي حاضراً وبيده مسدس يقلّبه، إذ ثارت منه طلقة أصابت المعلّم في 
ثندوته، فأردته بعد بضع دقائق، وقد أكّد المقتول قبـل وفاتـه أن الضـربة    

  لم تكن مقصودة.
  ]٤٧٣نيسان) العدد العاشر/ص -١٩١٣[السنة الثانية (

Ö]E�ÈfjÖ]�ðøÆDá^}‚Ö]�æ_�¯j� �

 -ضـرب مـن التبـغ    -ومما غال سـعره أيضـاً التبـغ، فـإن وقيـة الشـاور       
كانت تُباع في السابق بسـتّة قـروش صـحيحة، وأمـا اليـوم فتُبـاع بثمانيـة،        
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ونحن ال نأسف على غالء التبغ والمسكرات وسـائر مـا يـنجم مـن أكلـه      
نّنـا نتـألّم مـن    أ ��� وشربه أنواع المضرات كالحشيش واألفيون وغيرهما، 

رؤية اشتداد غالء سائر األطعمة التي يحتاج إليها الفقير والعامل، ولـيس  
  ثَم من يشفق به ويرحمه.

  ]٤٧٤نيسان) العدد العاشر/ص  -١٩١٣[السنة الثانية (

ê}†ÓÖ]�êÛ×ÃÖ]�ë�^ßÖ]� �

نشئ في أواخر آذار ناد في الكرخ باسم (النادي الكرخي العلمـي)،  �� 
ع فيـه كـلّ ليلـة، وبـاألخصّ كـلّ يـوم جمعـة فـي الـدار          ويكون االجتما

، والنـادي مفتـوح للزائـرين فـي     ٥٥الواقعة قرب السيف المرقومة بالعدد 
  كلّ وقت.

  ]٤٧٤نيسان) العدد العاشر/ص  -١٩١٣[السنة الثانية (

á^j‰…çÖ�ÜÒ^u�Ýæ‚Î� �

قــدم علــى طريــق كــوت اإلمــارة إلــى زيــارة مشــاهد األئمــة حــاكم  
) ٢٢٠م رضا خان، ومعه ثالثة مـن أنجالـه الكـرام و(   لورستان حضرة غال

مور األجنبية، ��� نفساً من بيته، وقد خرج الستقباله رئيس البلدية، ومدير 
  وقنصل إيران، وبعض قناصل األجانب، وقد نزل في قضاء الكاظمية.

  ]٤٧٦نيسان) العدد العاشر/ص -١٩١٣[السنة الثانية (
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�]‚Çe�»�ð]ˆ¢]�íÛÓ¦� �

لدعاوى التي وردت محكمـة الجـزاء عـن جـرائم مختلفـة      بلغ عدد ا
 ٤٦)، وبقـى إلـى السـنة اآلتيـة     ٢٥٤١)، والتي جـرت محاكمتهـا (  ٢٥٨٧(

) شخصاً، وبرأت مـن  ٢٤٩١مادة، وقد أصدرت المحكمة حكمها على (
  ) أشخاص.٢١٠٦التهمة (

  ]٤٧٦نيسان) العدد العاشر/ص -١٩١٣[السنة الثانية (

�]‚Çe�»�ðøÇÖ]� �

حشت أثمان الحبوب أصدرت الحكومة المحلّية بتنزيل األسعار لما ف
آذار  ٢٥رفقاً بالعباد وال سيما بالفقراء، فأنـذرت أصـحاب المخـازن فـي     

ببيع الحقّة بخمسـة قـروش صـحيحة، بعـد أن بلغـت فـي ذلـك األسـبوع         
ثمانية قـروش، وال نعلـم إذا كانـت الحكومـة تراقـب علـى الـدوام هـذه         

حبوب من الديار البعيدة عن العـراق أو إلـى الحصـاد    الحالة إلى قدوم ال
  مور على غاربها.��� الجديد، أو تلقي حبل 

  ]٤٧٩نيسان) العدد العاشر/ص -١٩١٣[السنة الثانية ( 

íè�}�íéÃ¶� �

) ١٩١٣نشئت في بغداد في أوائل شهر كانون الثاني من هذه السـنة ( �� 
جمعية خيرية تنتمي إلى سيدة النجاة، وذلك بهمة سـيادة الحبـر الجليـل    
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اثناسيوس جرجس دالل مطران بغداد على السـريان الكاثوليـك وبمـاألة   
شبان الملّة السريانية، وقد بلـغ عـدد المشـتركين فـي هـذه الجمعيـة مـن        

ي المسيحيين مائة وخمسة، وال يزال هذا العدد يزداد يومـاً فيومـاً،   محسن
فنثني على الساعين والمشتركين في هذا العمل المبرور، ونطلب للجميع 

  المحبة واالتّفاق والثبات.
  (حنا ميخا الرسام)

  ]٥٣٣عشر/صآيار) العدد الحادي  -١٩١٣نية ([السنة الثا

°éÛ¿Âù]�íflÛâ� �

من أرباض  -ملخّصه: لما اشتد الغالء باألعظمية  كُتب إلى الزهور ما
بغداد، وهو الربض المدفون فيه اإلمـام أبـو حنيفـة المشـهور فـي العـراق       

وظهر الفقر في كثير من  -باإلمام األعظم أو المعظّم، ومنه اسم األعظمية
األيتــام واألرامــل عقــد األعظميــون النيــة علــى االجتمــاع وإقامــة دعــاء   

 ٢٤ج البلدة، فخرجوا بعد صالة الظهـر مـن يـوم االثنـين (    االستسقاء خار
بهـا مـع أطفـال    "�� آذار) وفي مقدمتهم مدرسو مدرسة اإلمام األعظم و

المكتب االبتـدائي، ومكتـب التربيـة اإلسـالمية، فتضـرعوا وابتهلـوا إلـى        
  المولى، وتُليت المواعظ والخطب في الفضاء الواسع. 

ي لمكتـب التربيـة اإلسـالمية، ورئـيس     ولما علم بـذلك الـرئيس الثـان   
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لبي عقدا اجتماعـاً خيريـاً دعـي فيـه جميـع      چالدباغين الشيخ عبدالرزّاق 
الدباغين، فلمـا اجتمعـوا أبـان لهـم لـزوم االهتمـام بـالمنقطعين كاأليتـام         

ليرة عثمانية، وزّعـت علـيهم لـيالً     ٣٠واألرامل، فجمعوا في تلك الجلسة 
 اهللا يحب المحسنين وهو ال يضـيع أجـرهم، إذ هـو    وهم في بيوتهم، (إن

  قريب منهم).
  ]٥٣٤عشر/صآيار) العدد الحادي  -١٩١٣نية ([السنة الثا

å…^ÛãÞ]�flÜm�†Ş¹]�Œ^f©]� �

   ــا ســبق، ثــمانحـبس المطــر زهــاء شــهرين وغلــت األطعمـة أكثــر مم
آذار، فنزلــت األســعار قلــيالً، ورحــم اهللا  ٣١و ٣٠انهمــرت األمطــار فــي 

  إنّه أرحم الراحمين.عباده، 

  ]٥٣٤آيار) العدد الحادي العشر/ص -١٩١٣[السنة الثانية (

êÞ^¹ù]�^�^e��Šè^Ú�†Ë‰� �

آذار طالبـاً حلـب الشـهباء؛ ليتراجـع      ٢٩سافر هذا الباشا من بغداد في 
  مع بعض كبار موظفي السكّة الحديدية هناك.

  ]٥٣٥آيار) العدد الحادي عشر/ص -١٩١٣[السنة الثانية (
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ÀÂ]çÖ]�îËŞ’Ú�‚fléŠÖ]�ì^Êæ� �

نيسان، وكان من مبعوثي  ٢توفّي السيد مصطفى الواعظ نهار األربعاء 
دباء بغداد المشـهورين، وهـو صـاحب عـدة كتـب      �� الديوانية سابقاً ومن 

)، وقد وقعت حادثة عند دفنـه أسـف لهـا كـلّ     ١٠٩: ١راجع لغة العرب (
ر على عدم دفنـه مـع مـن    عاقل؛ ألن أحد متولّي مدافن أجداد الفقيد أص

توفّاهم اهللا قبله، فقُبض على المعاند وحوكم فتظاهر بالجنون، واألمل أنّه 
  يعفى عنه حباً بالراحة العامة. 

  ]٥٣٥آيار) العدد الحادي عشر/ص -١٩١٣[السنة الثانية (

áæ‚ÃŠÖ]�^�^e�‚èˆÚ�ì^Êæ� �

  أيام. سقط مزيد باشا السعدون من على ظهر ذلوله، فمات بعد ستّة
  ]٥٣٥آيار) العدد الحادي عشر/ص -١٩١٣[السنة الثانية (

å…]†•_�ð‚eæ�í×q��á^–éÊ� �

مـن نيسـان    ٥تتابعت األمطار في أوائل هذا الشهر فازداد دجلة، وفي 
طما الماء فقطع الجسر وبقى مقطوعاً سبعة أيـام، وأخـذ النـاس يقطعـون     

  المعتاد.  )١(غ حيالهالشطّ على القفف والباخرة الصغيرة على أنّه لم يبل
                                                           

أهل العراق يقولون حيل (بتشديد الياء) الشط أي فاض دجلـة واالسـم الحيـال،     )١(
↖ 
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ومما شوهد من أضراره أن مياهه أسقطت مسناة معمل ثلـج البلديـة،   
نيسـان، ولـم يقتـل     ٦وذلك في نحو الساعة العاشرة ونصـف صـباحاً فـي    

أحد والحمد هللا؛ ألنّها سقطت معتمدة على ما تحتها من الردم، ولم يقـع  
  شيء منها على الشريعة.

كبير من جامع كان قد سقط سابقاً من  نيسان سقط جانب ٩وفي ليلة 
مياه دجلة، وهو الجامع الذي أعلى من دار الشفاء الحاليـة بنحـو ثلثمائـة    
متر، وفي مدة الفيضان غرقت عدة قفف، منها كـان فيهـا ركـاب، ومنهـا     
كان فيها أحمال، ومن الغرقى من انتشلوا، ومنهم من لم ينجوا، وتفاصيل 

  عن الخسائر أضعاف األضعاف! الوقائع مؤثرة، عوض اهللا
  ]٥٣٥آيار) العدد الحادي عشر/ص -١٩١٣[السنة الثانية (

íßéÓ¹]�íéßeù]�ÌŠßi�í×Î^Â�íférÂ�xè…� �

شُوهد أفراد من العساكر وبأيديهم المعاول يهدمون فـي أوائـل هـذا    
                                                                                                                   

↘  

إذا تـدفّقت مياهـه فـي األنهـر المشـتقّة منـه، فتسـقي         ��� وال يحيل (أي يفـيض)  
األرضين بدون آلة ساقية، وقد يحيل في بعض األرضين وال يكـون كـذلك فـي    

ة مشـتقّة مـن الحيـل، وهـو     التام، والكلم )بالحيال(خرى، فهذا ليس اُألاألرضين 
الحول، أي القوة، كأن النهر إذا زاد كلّ الزيـادة بلـغ معظـم قـواه وشـدة جريـه،       

  وبذَلَ كلّ ما في حيله.
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الشهر سور البستان القريب مـن قلعـة المدفعيـة الـذي هـو متنـزّه العمـوم        
ية، وكان واقفاً على الهدم آمر المـدفعيين، ولمـا سـألت    والعائد إلى البلد

جيبــت (أن الهــواء قلعهــا) فنســفها،  �� البلديــة عــن الهــادم وســبب الهــدم  
فسبحان من أرسل على هذه األرض رياحاً نواسف بصور بشـر وبأيديهم 

  المعاول. (عن الزهور)
  ]٥٣٦آيار) العدد الحادي عشر/ص -١٩١٣[السنة الثانية (

Â�ïæ^jÊ�]‚Çe�»�ï…^’ßÖ]�ÅˆÊæ�á^Ï×fÖ]�h†u�»�Ñ]†ÃÖ]�ð^Û×� �

  أفتى علماء العراق، وهم:
عبدالرحمن الكيالني نقيب أشراف بغداد، ومحمد سعيد بـن محمـد   
ــدالقادر      ــن عب ــد ســعيد ب ــي بغــداد، والشــيخ محم ـــضي الزهــاوي مفت في
ــة، والســيد محمــود    ــي المدرســة األعظمي النقشــبندي المــدرس األول ف

دي اآللوســـي المـــدرس األول فـــي جـــامع الحيدرخانـــه، شـــكري أفنـــ
وعبدالرحمن أفندي القرداغي النقشـبندي (وكلّهـم فـي بغـداد)، وشـيخ      
الشـــريعة األصــبهاني مــن علمــاء النجــف، والســيد علــي التبريــزي مــن   
النجــف، والشــيخ مصــطفى الحســيني الكاشــاني الغــروي مــن النجــف،   

السـيد إسـماعيل الموسـوي    والشيخ محمد سعيد الحبوبي من النجـف، و 
ابن السيد صدر الدين اآلملي في كربالء، والشيخ محمد حسين الحائري 
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المازندراني في كـربالء، والحـاج محمـد بـاقر الطباطبـائي فـي كـربالء،        
  والسيد محمد الحسيني القزويني في الحلّة. 

واتّفق جميعهم على وجوب (الجهاد) وبذل النفس والمـال فـي هـذا    
إلـى   ٦السبيل، فاضطرب هنا بعض النصارى مدة أسبوع كامل من اليـوم  

من نيسان الذي كان أشدها ضيقاً؛ ألنّهـم سـمعوا أراجيـف مـن      ١١اليوم 
 بعــض األســافل الــذين ال يخــافون اهللا، فطــارت قلــوبهم شــعاعاً علــى أن

بسـعي   ��� ساء الدين أمنوا المضـطربين، ولـم تخـف الفتنـة     القناصل ورؤ
نيسان، وقد أشارت  ١٢ولي األمر، فزال والحمد هللا كلّ قلق نهار السبت �� 

  إلى هذه الفتنة الخفية الكاذبة جميع صحف الوالية.
  ]٥٣٦آيار) العدد الحادي عشر/ص -١٩١٣[السنة الثانية (

�]‚Çe�íè÷æ�êÖ]æ�ð^ËÃj‰]� �

رة الداخلية استعفاء محمد زكي باشا، وفـي صـباح الثالثـاء    قبِلَت نظا
شيع الخبر وتعين وكيالً للوالية عمر لطفي أفندي معاون الوالي �� آيار  ١٣

آيـار عـن طريـق     ٢٢إلى قدوم الوالي األصيل، وقـد سـافر حضـرته فـي     
  حلب.

  ]٥٨٥حزيران) العدد الثاني عشر/ص -١٩١٣[السنة الثانية (
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�ëˆé×ÓÞc�…^vjÞ]�]‚Çe�»� �

المعلّم األول في الباخرة مجيدية  -) (Maekennaأطلق المستر ماكنا 
رصاصتين من مسدسـه علـى نفسـه، فوقـع يختـبط بدمـه        -من شركة لنج

آيار، ويقال إن السبب هو إنزاله عن رتبته إلى  ١٢نحو عصر نهار االثنين 
  رتبة أدنى.

  ]٥٨٥/صحزيران) العدد الثاني عشر -١٩١٣[السنة الثانية (

íéÛ¿Âù]�»�íè‚×f×Ö�ì‚è‚q�íéÖ‚é‘� �

نيسان جرى رسم افتتاح صيدلية البلدية في األعظمية،  ٢٧نهار األحد 
  وكان ذلك بحضور جمع من العلماء واألشراف والوجهاء.

  ]٥٨٧حزيران) العدد الثاني عشر/ص -١٩١٣[السنة الثانية (

�]‚Çe�»�Ðè†u� �

أن تمـد لسـانها إلـى كـلّ مـا       جاءنا الصيف وجف الهواء، فتيسر للنار
آيار فـي ثـالث دور مـن محلّـة      ١٨تصل إليه، وقد شبت نهار األحد في 

فرج اهللا، وكـان ظهورهـا مـن دار عبـود النقّـاش اليهـودي، ولكـن بهمـة         
خمدت أنفاسـها، وقـد قُـدرت الخسـارة بمـا يقـرب مـن        �� الجند وغيرهم 

  مائتي ليرة، ولعلّ في ذلك مبالغة.
  ]٥٨٩حزيران) العدد الثاني عشر/ص -١٩١٣انية ([السنة الث
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هذه المطبعة من مطابع بغداد الحجرية، ولم نكن نعلم بوجودها حتّى 
ظفرنا في هذه األيام بكتاب صغير مطبوع فيها اسمه: (بحر الكالم) لإلمام 

  سيف الحق أبي المعين النسفي، ... 
)، ١٣٠٤وقد طُبـع فـي المطبعـة المـذكورة برخصـة المعـارف سـنة (       

وكان ذلك بقلـم الفقيـر أحمـد    «ره: صفحة، ... وفي آخ ٧٠والكتاب في 
  اهـ . »الكردي البغدادي

  ]٤٢تموز) العدد األول/ص -١٩١٣[السنة الثالثة (

�]‚Çe�»�hçf£]�…^Ã‰_�½çfâ� �

 -منذ أن قدمت حبوب حصاد هذه السنة هبطت أسعارها فـي بغـداد   
إلى مـا يقـرب مـن النصـف، أعـاد اهللا الـرخص بمنّـه         -منذ أول حزيران

  وكرمه.
  ]٥٤تموز) العدد األول/ص -١٩١٣ة الثالثة ([السن

àÛŠÖ]�…^Ã‰_�Å^Ëi…]� �

في نحو أواخر آيار وأوائل حزيران يكثر السـمن فـي بغـداد، فيمتـار     
الناس منه ما يكفي سنتهم كلّها، أما في هذه السنة فقد أخذ المحتكـرون  
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يجمعونه ليذخروه فيرفعوا ثمنـه،   -أو البندارية كما كان يقول أجدادنا -
أصبح المن بمائتين وثمانين قرشاً، واألمل أن البلديـة تضـرب علـى     وقد

  أيدي هؤالء الجناة جناة المدن، ليرجع كلّ شيء إلى نصابه األول.
  ]٥٤تموز) العدد األول/ص -١٩١٣[السنة الثالثة (

�]‚Çe�»�Díè‚éñçËéjÖ]�îflÛ£]E�íŞÏßÖ]� �

ــّي، وقـد   تفشّت هذه الحمى المشؤومة في محلّة النصارى أشد ا لتفش
أنّهـا تكـاد تفتـك بجميـع البيـوت بـدون خطـر         ��� توفّي بها بعض الناس 

كبير، واألطباء ينسبون استشـراءها إلى الماء الذي يشربونه، فـإن المعينـة   
التــي تجــره تســتقيه مــن (شــريعة المصــبغة)، والحــال أن بعــض الجهلــة   

وف الـذي  يغسلون في دجلة فويـق مأخـذ المـاء جلـود األحذيـة، والصـ      
يرسل إلى البالد، والمصارين، والكروش، وأنواع الثيـاب القـذرة، وهـذا    
كلّه ينحدر انحداراً سوياً إلى الموطن المذكور، فتجره المنزحة، فيشـربه  

  األهلون، وهناك الطامة الكبرى.
  ]٥٤تموز) العدد األول/ص -١٩١٣[السنة الثالثة (

^�^e�kÒç���çÛ¦�ØjÎ� �

ل الحريـة محمـود شـوكت باشـا البغـدادي نـاظر       قتل أحد الرعاع بط
  حزيران، سلى اهللا أقاربه عن فقده! ١١الحربية، فتوفّي في اآلستانة في 

  ]٥٥تموز) العدد األول/ص -١٩١٣[السنة الثالثة (
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�]‚Çe�»��]†¢]� �

انتشــر الجــراد فــي حاضــرتنا فــي نحــو العقــد األول مــن هــذا الشــهر  
بعد ثالثة أسابيع، فإنّه أكل شيئاً كثيـراً   من ��� (حزيران)، ولم يظهر عيثه 

أي  -من الخضراوات والبقول واألثمـار، ال بـل هجـم أيضـاً علـى التـال       
وأوراق األشجار، والناس يخافون غالًء جديـداً، وهـو قـد     -صغار النخل

جاءنا من جهات نصيبين، قذفته إلينـا الريـاح الزعـازع التـي حـدثت فـي       
  أواخر آيار وأوائل حزيران.

  ]٥٥تموز) العدد األول/ص -١٩١٣[السنة الثالثة (

íéÚ^�Ö]æ��~‘�çe_� �

لواء الديوانية مـن األلويـة المهمـة فـي واليـة بغـداد؛ ألنّـه لـواء زرع         
وضرع لحسن موقعه، وتجمع العشائر فيه، وقد كـان مركـز القضـاء بلـدة     
(الشامية) قبل مدة، ولكن طلب بعض المتوظّفين نقله إلى (أبـو صـخير)،   
فنُقل إليه، فأصبح مركزاً بعد أن كان ناحية، وغـدت الشـامية ناحيـة بعـد     
أن كانت مركز قضاء، والظاهر أن نتيجة هذا العمل جاءت على خـالف  
ما كان يظـن؛ ألن جبايـة األمـوال األميريـة أصـبحت فيهـا شـاقّة بعـد أن         

  كانت سهلة. (المصباح)
  ]٥٥تموز) العدد األول/ص -١٩١٣[السنة الثالثة (
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�]‚Çe�íè÷æ�êÖ]æ�Ôe�Ùøq�Ýæ‚Î� �

 ٢٢قَدم والينا الجديد في الساعة الثانية ونصف بعد ظهر نهـار األحـد   
  حزيران، فأهالً به وسهالً.

  ]٥٦تموز) العدد األول/ص -١٩١٣[السنة الثالثة (

�]‚Çe�»�ì‚è‚¢]�Ñ�Ö]æ�‚è�Ö]�…]�� �

ر البريد ) كان وضع الحجر األول لدا١٩١١ك األول من سنة ( ١٦في 
  ). ١٧٩: ١الجديدة، لغة العرب (

) افتتحـت  ١٩١٣حزيران من هـذه السـنة (   ٢٩وفي صباح نهار األحد 
هذه الدار، وقد تم بناؤهـا علـى الطـراز الحـديث المعـروف فـي المـدن        
الكبرى، وكان يوماً مشهوداً، وحضـر الحفلة والـي الواليـة وسـائر كبـار     

نتمنّـى أن تُضـبط شـؤون هـذا      الموظّفين من ملكيين وعسكريين، ونحن
  البريد حتّى يناسب حسن منظر البناء حسن إدارة األشغال!

  ]١١٢آب) العدد الثاني/ص -١٩١٣[السنة الثالثة (

fl†£]��]‚j�]� �

منـه   ٢٢في الظلّ، وفـي   ٤٥اشتد الحر في أواسط تموز، فبلغ الدرجة 
ريــاح  ، فكــان مــع الحــر هبــوبJours caniculairesابتــدأت البــاحوراء 

ذاريــات هالــت علينــا رمــالً دقيقــاً غزيــراً حتّــى حرجــت منــه الصــدور،   
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وحجبــت الســماء الغيــوم مــدة ثالثــة أيــام ظننّــا أنفســنا فــي أيــام الشــتاء، 
  والسحب في أيام الصيف عندنا أعزّ من الكبريت األحمر.

  ]١١٢آب) العدد الثاني/ص -١٩١٣[السنة الثالثة (

ð]…æˆÖ]� �

أ جريـدة لبغـداد يعتمـد علـى أخبارهـا سـماها       كان مدحت باشا أنشـ 
(الزوراء)، وكانت تُنشـر باللغتين التركية والعربية، وبقيـت كـذلك حتّـى    
أيام إعـالن الدسـتور، فأخـذت حينئـذ تبـرز بالتركيـة فقـط، فسـاء ذلـك          

  جمهور أهالي هذه البالد العربية السكّان واللسان. 
) ٢٤١٨ين، وذلـك مـن عـددها (   أما اآلن فقد عادت إلى لغتيها السابقت

  ).١٩١٣تموز ( ١٢) الموافق لنهار السبت ١٣٣١شعبان ( ٧الصادر في 
  ]١٥٥أيلول) العدد الثالث/ص -١٩١٣[السنة الثالثة (

�]‚Çe�»�Ðè†u� �

بعد الظهـر فـي بيـت (نـاوي)      ٥تموز شبت النار في الساعة الـ  ٢٨في 
�فـي الشـورجة فـي محلّـة التـوراة، وهـي مـن         ٣٦المرقوم بالعدد  ��! 

اليهود، ثم اندلعت لهباتها إلى دارين مجاورتين له فأحرقت بعضاً منهمـا  
بعـد سـاعة بتمامهـا، فـتمكّن مـن خنـق        ��� ولم يحضــر الجنـد إلطفائهـا    

اسها بعد حصر لهيبها بهدم ما حواليها، ومن الغريب أن جرائـد بغـداد   أنف
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  لم تُلمح إلى هذا الحريق مع أنّها تذكر بعض السفاسف التي ال شأن لها!
  ]١٥٧أيلول) العدد الثالث/ص -١٩١٣[السنة الثالثة (

ì†’fÖ]æ��]‚Çe�»�íè�Úù]�ê•]…ù]� �

غـداد، وعقـدوا النيـة    اجتمع األشراف في النادي الوطني العلمي في ب
على مقاومة بيع األرضين األميرية بالمعالنات والتجمهر، وبعد أن حصـل  
المطالبون على رخصة عقد مجلس لهذه الغاية ألمع الوالي إلى اآلسـتانة  
بما جرى، فورد الجواب صـريحاً بعـدم بيعهـا، وبإنشـاء الئحـة لتقسـيمها       

ن بقـوا جامـدين فـي    على األهلـين، فلـم يبـق عـذر بعـد هـذا للـوطنيين إ       
  عزائمهم.

وقد فاز البصــريون بمـا فـاز إخـوانهم البغـداديون، واألمـل أن أبنـاء        
العراق يهبون من رقدتهم، ويشترون ما يتيسر لهم؛ لكي ال يحتجـوا بعـد   

  هذا على الدولة، وعلى أبناء الغرب من ذوي الصولة.
  ]١٥٨أيلول) العدد الثالث/ص -١٩١٣[السنة الثالثة (

fl†£]��]‚Çe�»� �

بعد أن سكن الحر في نحو أواخر تموز وأوائل آب، عاد فاشـتد فـي   
آب «نحو منتصف هذا الشهر األخير، فتـذكّرنا قـول العـوام البغـداديين:     

إلـى اليـوم    ١٤، وغامت السماء من اليوم »اللهاب يشلع البسمار من الباب
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حتّى خلنا أنفسنا في أيام الشتاء، واحتجبـت الشـمس عنّـا فـي بعـض       ٢٦
  األيام كلّ االحتجاب. 

درجة من المقياس المئـوي فـي    ٤٦وأعظم حرارة وصلنا إليها كانت 
آب، وذلك في الظل، وعليه يكون حر بغداد قد فتـر عمـا كـان     ٢٣و ١٧

، ولمـا  ٥٠الدرجة  وبعض السنوات ٤٨عليه سابقاً؛ ألنّه كان يبلغ الدرجة 
  كان أوان اشتداد الحر قد مضى، فالمظنون أن حمارة القيظ قد ولّت.

  ]١٦٢أيلول) العدد الثالث/ص -١٩١٣[السنة الثالثة (

ê�^fÓfÖ]�Ôe�‚·_�|†q� �

أطلــق عبدالمجيــد كنّــة علــى أحمــد بــك البكباشــي معــاون مفــتّش   
اه جرحـاً  المبذرقة ثالث رصاصات، فأصابت اثنتان منها فخـذه، فجرحتـ  

آب فـي محلّـة دكّـان شـناوة فـي نحـو        ١٦غير خطر، وذلك ليلة السـبت  
  ليالً.  ١١الساعة 

وقـد نســب بعضـهم هــذه الواقعـة إلــى غايـات سياســية ولـيس األمــر      
  كذلك، بل إنّما المسألة مسألة غصب أمالك ال غير. 

إن الجنايـة ال دخـل لهـا بالسياسـة، وإنّمـا هـي تتعلّـق        «قالت النـوادر:  
سـرة المظنـون وبـين محمـود     ��  ألة أراضٍ وقع االخـتالف عليهـا بـين   بمس

  .»الوادي
  ]١٦٢أيلول) العدد الثالث/ص -١٩١٣[السنة الثالثة (
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†Óe�…^è��»�ê×é×Ö]�ë�]‚Âý]�gjÓ¹]� �

أمرت نظارة المعارف مدير معـارف بغـداد بـأن ينتخـب خمسـة مـن       
قر الرأي علـى  طلبة المكتب اإلعدادي البغدادي لمكتب ديار بكر؛ ألنّه 

  منهم من أبناء بغداد. ٥) طالب في المكتب المذكور، يكون ١٠٠قبول (
  ]٢٧١تشرين الثاني) العدد الخامس/ص -١٩١٣[السنة الثالثة (

íée†ÃÖ]�íÇ×Ö]æ�áçË6¾çj¹]� �

ريـد تعيـين موظّـف فـي     �� أبلغَ والي الوالية رؤساء الـدواوين أنّـه إذا   
غـة العربيـة حتّـى إذا تحقّـق تضـلّعه      المستقبل فيجب أن تُمتحن معرفته للّ

  فال. ��� منها عين و
  ]٢٧١تشرين الثاني) العدد الخامس/ص -١٩١٣[السنة الثالثة (

�]‚Çe�»�Ñ�Ö]�ì…]�c� �

ي ألمـع إلـى معتمـد    چـ ه چـ اپكان حضـرة الفاضـل مـزاحم أفنـدي ال    
الشبيبة العربية في اآلستانة يجيب على رسالة برق وافته منه، يقول له فيها 

ا ملخّصه: إن اإلصالح يحتاج إلى تنفيذ ما سن له من القـوانين، وعـزل   م
موظّفي الدرك والعدلية والمعارف، ولم يكد يتناول موظّف البرق هـذه  

��� وفشت بين الناس مع أنّه ال يعلم بإنفاذها  ��� جرة ��� األنباء بعد قبض 

ت علـم  صاحبها، وبعد مضي بضعة أيام بدون جـواب وتبـادل المفاوضـا   
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بقيـت بـين أوراق مـدير البـرق     �� أن تلك األنباء لم تسلّم إلى صاحبها، بل 
في اآلستانة، مما يدلّ على أن ال حرية لإلنسـان فـي هـذه الـديار إلبـداء      

  )١٣٠بعض ما يكنّه صدره من الخواطر واألفكار! (عن النوادر العدد 
  ]٢٧١الخامس/صتشرين الثاني) العدد  -١٩١٣[السنة الثالثة (

�]‚Çe�»�á^–Ú…� �

رئي في بغداد في رمضان هذه السنة ما لم يكـن يـرى سـابقاً فـي دار     
 اسيين، وذلك أنبالون باإلفطـار فـي األسـواق    �� العبناساً كثيرين كانوا ال ي

والشوارع، ال بل كانت أغلب مشـارب القهـوة مفتوحـة األبـواب ألمثـال      
  هذه األحوال على هذا المنوال؟هؤالء بدون أدنى معارض. فهل تدوم 

  ]٢٧٢تشرين الثاني) العدد الخامس/ص -١٩١٣[السنة الثالثة (

íéÒ�Ö]�íÇ×Ö]æ�h†ÃÖ]� �

أنشأ بعض البغداديين لجنة غايتها تخليص اللغة العربيـة مـن األلفـاظ    
األعجمية؛ لتقريب لغتهم من اللغة الفصحى، ووضعوا على مـن يخـالف   

كلّ كلمة دخيلة يستعملها في كالمه إعانة هذه القاعدة عشر بارات على 
  لمدرسة زهرة الكرخ التي نُوي تأسيسها. 

أن شيعوا أن القصد من هذه اللجنـة   ��� فما كان من بعض المفسدين 
محاربة اللغة التركية ومنع انتشارها، فبثّوا العيـون والرصـد بغيـة الوقـوف     



   (القسم الرابع) ة لغة العرببغداد في مجلّ   ...................................................  ٨٨

عوا عن آمالهم بما رجع ولئك الغُير على اللغة الفصحى، فرج�� على نيات 
  به حنين، أصلح اهللا شأنهم. (ملخّصة عن المصباح)

  ]٢٧٢تشرين الثاني) العدد الخامس/ص -١٩١٣[السنة الثالثة (

gÖ^��‚fléŠÖ]�^è]‚â� �

في هذه األيام مرجفون كثيرون في بغداد غـايتهم إلقـاء الفسـاد بـين     
قوم وقوم، ومن جملة ما نفّروا به القلوب وأشاعوه من أخبار هدايا السيد 
طالب من آل النقيب في البصرة، وقد قالوا إن السيد المذكور أرسل مـع  

ن ) ليرة عثمانيـة وعشــر سـاعات مـ    ٨٠٠المالزم الوطني محمود أفندي (
ذهـب؛ ليهــديها إلــى بعــض رجــال بغــداد؛ اســتمالةً لقلــوبهم إلــى الســيد  

  البصري. 
ــن هــذه الســاعات      ــيهم بســاعة م ــم عل ــذين أنع ــة ال وكــان مــن جمل
عبدالرحمن باشا الحيدري، ولمـا سـئل هـذا السـيد الفاضـل عـن حقيقـة        
األمر قال: إن هذا يعد إهانة لمقامي، وأن الساعة ال يقبلهـا أحـد خـدمي    

ذا كان وراءها مثل هذه الغاية الذميمة، فكيف بـي وأنـا مـن بيـت علـم      إ
ولـي األمـر أن يطلعـوني    �� عريق في الشرف والسؤدد؛ ولهذا أطلـب إلـى   

مـه نتيجـة إشـاعة مثـل هـذه      عل�� قيم عليه الدعوى، و�� على اسم المخبر؛ 
  األراجيف، فلم يسمع بعد ذلك للخبر المذكور ما يقلق الخواطر.

  ]٢٧٢تشرين الثاني) العدد الخامس/ص -١٩١٣ثالثة ([السنة ال
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عباس العلي هو من كوت اإلمارة، وقد سـجن فـي بغـداد لمـا نُسـب      
  سرة عربية كبيرة من عشائر الكوت. �� إليه، وهو من 

وفي أيام مدحت باشا طلب هذا الحاكم الهمام إلى هـذه العشـيرة أن   
لقيـت بيـوت الشـعر، فسـهل تمـدين األعـراب       �� وت، فقرت وتقر في الك

الــذين فــي ذلــك المــوطن، ومــا زال الكــوت فــي نمــو وتقــدم، وهــؤالء  
األعــراب يخــدمون الدولــة بمــالهم ونفوســهم إلــى يومنــا هــذا، وأصــبح 
الكوت مقر قيم مقام كبير حوله عشائر ومقاطعـات كثيـرة، ويجـيء منـه     

  واردات جمة ومنافع وفيرة. 
سـنة، والفخـر فيـه يعـود إلـى آل       ٤٥وقد مضـى على إعمار الكوت 

عباس العلي، فاألمل أن أصحاب األمر يصفحون عنه؛ نظـراً إلـى أعمالـه    
  السابقة، وألن ما ينسب إليه شيء ال شأن له.

  ]٢٧٥تشرين الثاني) العدد الخامس/ص -١٩١٣[السنة الثالثة (

í×q��»�îÎ†ÇÖ]� �

البغداديون من السباحة فـي النهـر، وقـد يغـرق     في أيام الصيف يكثر 
فيه من ال يحسن السباحة، وقد اتّصل بالمسباح أن عدد غرقى هذه السنة 

طفـالً وشـاباً، عسـى أن     ٢٠منذ أول الصيف إلى يومنا هذا ما ينيف على 
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  أهل األمر يعنون بما يمنع تكرر هذه الفواجع.
  ]٢٧٦لعدد الخامس/صتشرين الثاني) ا -١٩١٣[السنة الثالثة (

�]‚Çe�»�íée†ÃÖ]�‹è…‚i� �

أبلغ والي الوالية جميـع األلويـة واألقضـية التابعـة لواليـة بغـداد بـأن        
يكون التدريس عموماً في دار المعلّمين، ومكتبـي الحقـوق واإلعـدادي    
باللغة العربية ما عدا بعض دروس فتكون بالتركيـة، وعسـى أن ال يكـون    

  هذا األمر حبراً على ورق!
  ]٢٧٦تشرين الثاني) العدد الخامس/ص -١٩١٣[السنة الثالثة (

í×q��»��çãé’Ö]� �

قلّت مياه دجلة حتّى بلغت أدنى دركة تصل إليـه، وهـذا مـا يسـمونه     
بالصيهود؛ ولهذا ال تجري البواخر جريها السابق، بل تضاعف المدة بين 

ا الضرر ذهاب وإياب، ولو كان يكرى النهر ويطهر من رماله لما وقع هذ
  بالتجارة والبالد والعباد.

  ]٢٧٦تشرين الثاني) العدد الخامس/ص -١٩١٣[السنة الثالثة (

àèæ]æ‚Ö]�»�°Ë6¾ç¹]�†m^Ói� �

موظّفاً على ديوان الرسوم قادمين من  ٢٥ورد في نحو منتصف أيلول 
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اآلستانة؛ ليستخدموا في عدة دواوين من مركز الوالية، ويؤكّـد بعضـهم   
 سـتخدموا للبريـد والبـرق، و     ٤٥أنمـن   ٥٠موظّفاً جديداً يأتون أيضـاً؛ لي

من الشـرط، فاألمل أن ال يتحقّق في بالدنا هذا المثل  ١٥رجال الدرك، و
  العامي (من كثرة المالليح غرقت السفينة).

  ]٢٧٦تشرين الثاني) العدد الخامس/ص -١٩١٣[السنة الثالثة (

í�†�Ö]æ�áçè�]‚ÇfÖ]� �

مين البغداديين في كلّ عرس وختان أن يقيموا حفلـة  من عادة المسل
عظيمة يطوفون بالمحتفَل به في شوارع المدينـة، ومعهـم آالت الطـرب    
ومع آخرين األسلحة النارية والجارحة، ويسـمون هـذه الحفلـة (الزفّـة)،     
وإذا كانوا في أثنائها يصيحون صياحاً كالغناء، وينطقون بألفاظ حماسـية  

ويكررها اآلخرون جواباً، يسمونها حينئذ (الهوسة)، فاتّفق يقولها الواحد 
من أيلول جرى مثل هذه الهوسة، فكان بعض األغرار يطلقون  ١١أن في 

النار من آالتهم ويشهرون السيوف ويحركونها في الهـواء، ولمـا وصـل    
المهوسون قريباً من دور محلّتهم اعترضهم أفراد مـن الشـرطة، وحـاولوا    

لحة من أيـديهم فـأبوا، فوقعـت مناوشـة بـين الطـرفين أسـفرت        نزع األس
نتيجتها عن قتل واحد من األهالي وجـرح كثيـرين مـنهم، وجـرح أحـد      

ولو األمر بالحادثـة أسـرع بعضـهم إلـى     �� الشرطة جرحاً خفيفاً، فلما سمع 
  محلّ الواقعة، وقبضوا على نحو ثالثين من الرجال. 
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ردعون الجهال من ارتكاب مثل هذه فاألمل أن أرباب الحلّ والعقد ي
  األحوال التي هي من أعمال الجاهلية البائدة.

  ]٢٧٧تشرين الثاني) العدد الخامس/ص -١٩١٣[السنة الثالثة (

ë�]‚ÇfÖ]�ë�]‚Âý]�gjÓ¹]�»�Ìé£]� �

أصر بعض أساتذة هذا المكتب على إحباط سعي مائة طالـب عربـي   
زات في الصدور، واألمـل أن همـة   في االمتحان، فأثار هذا التجنّي الحزا

الوالي تُصلح هذا الخلل قبل أن يتمكّن في النفوس، فيندفع المظلوم إلى 
  عمل ما ال ندحة عنه إذا مسه الضير والحيف.

  ]٢٧٧تشرين الثاني) العدد الخامس/ص -١٩١٣[السنة الثالثة (

…çfÞˆÖ]�íÊa� �

وفيهـا   ��� ق دار كثر الزنبور في هذه السنة في بغداد حتّـى إنّـه لـم تبـ    
كور أو عدة أكوار، وقد شعر بلسعة هذه الدويبة كلّ من لم يعرفهـا فـي   
سابق الزمن، و أبسط دواء يداوى به الملسوع إذا لم يكن عنده الحامض 
الفنيك أو روح النشادر، هو أن يدلّك الموضع بطين مدة خمـس دقـائق،   

  فإن هذا الدلك يمنع الورم.
  ]٢٧٧تشرين الثاني) العدد الخامس/ص -١٩١٣[السنة الثالثة (
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  أيلول، فكانوا اآلتين: ٨جرى انتخاب أعضاء هذا المجلس في 
السيد عبدالرحمن أفندي نقيب أشراف بغـداد، الشـيخ محمـد سـعيد     
أفندي مـدرس األعظميـة، عبـدالرحمن باشـا الحيـدري رئـيس البلديـة،        

أفندي الحيدري، عاكف أفندي اآللوسي، عبـدالجبار باشـا   عبداهللا سالم 
الخياط المحامي، وعزرا أفندي مناحيم صالح، وهؤالء كلّهم عن مركـز  

  الوالية.
وأما األعضاء الذين انتخبوا لينوبـوا عـن قضـاء الشـامية، فهـم: الشـيخ       

  مبدر الفرعون، وفؤاد أفندي، ورؤوف أفندي آل أمين.
  لبي.چالشيخ حميد أفندي، وعبدالحسين وأعضاء قضاء الكاظمية: 

  وقضاء الجزيرة: عبدالرحمن أفندي آل جميل.
  وقضاء بدرة (بادورايا القديمة): محمد طاهر أفندي آل صالح.

  وقضاء خانقين: عبدالمجيد بك آل الحاج أحمد.
وقضاء سامراء: السيد عالء الـدين أفنـدي ابـن عبدالمجيـد اآللوسـي      

  الساكن في تكريت.
  وقضاء مندلي: عبداهللا أفندي آل معروف.
  وقضاء عانة: الشيخ إبراهيم أفندي الراوي.
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وقضاء كربالء: الشيخ هادي آل وهاب، والسيد سعيد أفنـدي رئـيس   
  الخدمة. 

وقضــاء النجــف: الســيد علــي أفنــدي آل بحــر العلــوم، والســيد علــي 
  أفندي آل الكليدار.

دي مبعـوث كـربالء سـابقاً،    وقضاء الهندية: الحاج عبد المهـدي أفنـ  
  والشيخ فخري أفندي.

وقضاء الدليم: السيد أحمد أفندي آل النقيـب، ويوسـف أفنـدي آل    
  السويدي، وغير هؤالء عن غير هذه األقضية.

جـرى انتخـابهم علـى    «قال المصـباح فـي خصـوص هـذا االنتخـاب:      
عكــس آمــال جمعيــة االتّحــاد والترقّــي التــي حاولــت انتخــاب غيــرهم، 

السعي الحثيث ألن تجعل الموافقين لمشـربها وآرائها أعضاًء في وسعت 
المجلس العمومي دون غيرهم فلم تفلح وهو دليل واضـح علـى مـا فـي     

  .»حاضرتنا من نمو الحرية الشخصية في األفكار
افتتح المجلس العمومي المذاكرة، واتّخذ لهـذه الغايـة    ١ت ١٤وفي 

ذلك بعـد الظهـر بسـاعتين، وفـي      البهو المخصوص بإدارة الوالية، وكان
الساعة الخامسة انتثر عقـد المجتمعـين، أصـلح اهللا علـى أيـديهم شـؤون       

  الوطن!
  ]٢٧٩تشرين الثاني) العدد الخامس/ ص -١٩١٣[السنة الثالثة (
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 ةابنـ  ة)ة (عـالوي الحلّـ  حدى نساء الكرخ في بغداد في محلّـ إت دولَ
ا ولمـ  ،وعيناها في وسط وجههـا  ،حلقومهاذنين، وفمها في أنف وأبدون 

وبعد ثالثـة   ،جانبعلم بعضهم ذلك ذهبوا لرؤيتها وبينهم جماعة من األ
  يام ماتت.أ

  ]٢٨٠تشرين الثاني) العدد الخامس/ص -١٩١٣[السنة الثالثة (

íè�]‚ÇfÖ]�^Þ‚ñ]†q� �

وجرائدنا ال تزال في طور  ،سنوات ٥عالن الدستور نحو إمضى على 
وال نعلـم متـى تنتهـي     ،في تقاطع وتقاذع وتطاعن وتطاحن فهي ،نالتكو
  غنى من جوع.سمن وال تُوال تُ ،مور الصبيانية التي ال تفيد القارئ��� هذه 

  ]٣٣٢كانون األول) العدد السادس/ص -١٩١٣[السنة الثالثة (

ğ̂ éÞ^Ş×‰�ğ̂ fjÓÚ�ë�]‚Â÷]�gjÓ¹]�høÏÞ]� �

لـى  إعـدادي  المكتـب اإل لى والية بغـداد تحويـل   إستانة برق من اآلأ
  مكتب سلطاني.

  ]٣٣٢كانون األول) العدد السادس/ ص -١٩١٣[السنة الثالثة (
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صـيب بـه نحـو    �� ك الجدري هذه السنة في بغداد فتكاً ذريعـاً حتـى   فتَ
العشـرين من كلّ مائة شخص في المدينة، وكانـت أكثـر حمالتـه علـى     

ى السنة العاشرة، وعلى الكبار أيضاً من صغار األوالد من سنة والدتهم إل
الفقراء أو القذرين، وعلى قليل من أهل النظافة والوضاءة، وأول ما ظهر 

(أبي شبل) ونواحيها من أحياء بغداد، وذلك في أوائـل أيلـول،    في محلّة
  ومنها انتشر في الحاضرة كلّها وعمها، وهو إلى اآلن يفتك بالناس. 

ومن الغريـب أن بعـض جرائـد بغـداد ذكـرت       أما المتوفون فقليلون،
الجدري باسم الحصبة، ثم كتب لها أحد األطبـاء مقالـة طويلـة عريضـة     

  يصف الحصبة ويداويها، فتأمل.
  ]٣٣٣كانون األول) العدد السادس/ص -١٩١٣[السنة الثالثة (
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ين، وقـد  خليل الخياط قبل عيـد الضـحية بيـوم    ستاذ (أوسته)��� انتحر 
شنق نفسه بأن شد عمامتـه بشـجرة، ثـم برقبتـه فـي بسـتان الصــرافية فـي         

  كرادة األعظمية، ويقال: إن سبب انتحاره تراكم الديون عليه.
  ]٣٣٤كانون األول) العدد السادس/ ص -١٩١٣[السنة الثالثة (
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العمومي ذكر فيهـا  لى المجلس إرفع ديوان المعارف رفيعة (تقريراً) 
فاسـفر البحـث عـن     ،هليـة ما في والية بغداد من المكاتـب الرسـمية واأل  

وهذا  ،اب ومكتب ومدرسة في عهد االستبداددار علم من كتّ ٣٤وجود 
للطوائـف غيـر    ٦و  ،دار علـم للحكومـة   ٢٨ل بهـذه الصـورة:   العدد يتحلّ

   .المسلمة
المدارس قد  نإف) والحريةخوة عهد المساواة واأل(ا في هذا العهد مأ

 ٩٠خرى: ��  وبصورة ،هليةأ ٢٠و  ،مدرسة رسمية ٨٣منها  ،١٠٣بلغت فيه 
ي مدرسـة  أ( ابـاً كتّ ٦٧وبصـورة ثالثـة:    ،لغيـر المسـلمين   ١٣و  ،للمسلمين

ي دار أ( مكتبـاً  ٢٩و  ،ابتدائية) في حاضرة الوالية وفي القرى والقصبات
 ،ومدرسـتان عاليتـان   ،عداديـة) إي دار علم أمدارس ( ٥و  ،علم رشدية)

  ,والمدرسة السلطانية.  ،مدرسة الحقوق :وهما

مسلماً فـي المكاتـب    )٧٤٧,٤(منهم  )٥٣٧,١٣(ا عدد الطلبة فيبلغ مأو
 )٥٠٠,٣(طالباً ذميـاً فـيهم    )٣٢٠,٥(و ،الكتاتيبفي  )٢٧٠,٣(و ،المنتظمة

  تلميذاً نصرانياً. )٨٢٠,١(ي أوالباقي  ،يهودي
 ،على انحطاط عظيم فـي العلـم فـي هـذه الـديار      يدلّحصاء وهذا اإل

 ؛همبنـائهم منـذ حداثـة سـنّ    ألى تنـوير عقـول   إهاليه يحتاجون أ نأوعلى 
  .خرجت للناس��  ةم�� ويكونوا خير  ،لينفعوا بالدهم

  ]٣٣٥كانون األول) العدد السادس/ص -١٩١٣[السنة الثالثة (
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íè�]‚ÇfÖ]�íÂ^ŠÖ]� �

لتوحيد الساعات في العالم كلّه، وقد  عقد اإلفرنج في باريس مؤتمراً
ذهب صالح زكي بك مستشار ديوان المعارف للمذاكرة في هـذا الشـأن   

ماً لسـائر  ��  باسم الدولة العثمانية، وقد قر الرأي على أن تُجعل ساعة بغداد
  الساعات.

  ]٣٣٦كانون األول) العدد السادس/ ص -١٩١٣[السنة الثالثة (

êµçÏi�ÝøŠÖ]�…]�� �

  )م١٩١٤ -هـ١٣٣٢(في مطبعة دار السالم لسنة بع طُ
ن حســصــاحب مطبعــة دار الســالم يي ) علــ(االســطاســتاذ ��� مــازال 

تقـان  ره في مطبعته حتى بلغ هذه السنة مـن اإل ـتقويمه السنوي الذي ينش
فتقـويم   ،ر في ديـار الشـام ومصـر وغيرهـا    ـنشماال نراه في التقاويم التي تُ

فرنجيـة  لسنة الهجرية والمالية والعبرانيـة واإل يام اأهذه السنة يحوي ذكر 
عيـاد  وذكر ما يقع من المواسم واأل ،فرنجيةباللغات العربية والتركية واإل

هـذا فضـالً عـن ذكـر سـاعات طلـوع        ،عند من يتخذ تلك السنين تاريخاً
ة لفائدتـه العامـ   ؛ن يقتنيـه أنسان إ بكلّ يفحر ،مساكالشمس والظهر واإل

  وبخس ثمنه.
  ]٣٨٣كانون الثاني) العدد السابع/ ص -١٩١٤[السنة الثالثة (
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íè÷çÖ]�êÖ]æ�ØéÒæ� �

عين صاحب السعادة محمد فاضل باشـا مفـتش الفيلـق وكـيالً لمقـام      
  الوالية إلى قدوم والي الوالية الجديد جاويد باشا.

  ]٣٨٨كانون الثاني) العدد السابع/ص -١٩١٤[السنة الثالثة (

‚è�Ö]æ�Ñ�×Ö�ífÃ���†ÓÖ]�»� �

في أوائل كانون األول فُتح في الكرخ شعبة للبريـد والبـرق؛ تسـهيالً    
  لألشغال في ضفة دجلة اليمنى الكثيرة السكّان.

  ]٣٨٨كانون الثاني) العدد السابع/ص -١٩١٤[السنة الثالثة (

í–ãßÖ]�h^rju]� �

عـدداً، ورد أمـر مـن اآلسـتانة      ١١بعد أن ظهر من النهضة (البغدادية) 
ها، فتوارت عن األنظار إلى أن يأتيها يوم النشور، وعساه أن يكـون  بإقفال
  قريباً.

  ]٣٩١كانون الثاني) العدد السابع/ ص -١٩١٤[السنة الثالثة (

ë…‚¢]� �

شـيء ال   ��� ولّى هذا الداء وتصــرمت حبـال وفادتـه، ولـم يبـق منـه       
  يستحق الذكر.

  ]٣٩١ع/صكانون الثاني) العدد الساب -١٩١٤[السنة الثالثة (
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íéÛ¿Âù]�êÆ^fle��h^’jÂ]� �

اعتصب دباغو األعظمية منـذ أوائـل المحـرم وطلبـوا زيـادة أجـرهم       
بنســبة ربــع مــا كــانوا يعطــون، وتركــوا العمــل إلــى أن اضــطر أصــحاب  
المعامل إلى تحقيق رغبتهم، فعـادوا إلـى أشـغالهم، وكـان زعـيمهم فـي       

  .هذه المرة أحد خريجي المدرسة االبتدائية سابقاً
  ]٣٩١كانون الثاني) العدد السابع/ص -١٩١٤[السنة الثالثة (

í–ãßÖ]æ�|^f’¹]��u^‘�î×Â�ÜÓ£]� �

حكمت محكمة بداءة الجزاء على صاحب المصباح البغدادية، وهو 
شيع �� زري بالحبس شهراً وبخمس ليرات؛ لنقله ما ��� عبدالحسين أفندي 

  عن والي بغداد القادم. 
األمين أفندي صاحب النهضة بـالحبس شـهراً   وحكمت على مزاحم 

  ونصفاً وخمس ليرات، والمنتظر العفو عن األديبين.
  ]٣٩٢كانون الثاني) العدد السابع/ص -١٩١٤[السنة الثالثة (

á^e^fÖ]�Ôe�ê6Ïu�ØéÂ^�c�ì^Êæ� �

نعى لنا البرق وفاة هذا الشهم الفاضل والكاتـب األديـب الضـليع فـي     
ملكـي، ودفـن فـي جـامع بايزيـد، وكـان       أثناء التـدريس فـي المكتـب ال   

مبعوث بغداد في السابق، فنحن نُعزّي أقاربه جميعاً، ونستمد لهم مـن اهللا  
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  الصبر والسلوان.
  ]٣٩٢كانون الثاني) العدد السابع/ص -١٩١٤[السنة الثالثة (

p^ÞþÖ�ê6Î�Ö]æ��^vfli÷]�gjÓÚ� �

، ٢ك  ٢٥فُــتح فــي حاضــرتنا هــذا المكتــب لإلنــاث المســلمات فــي  
صـول الحديثـة   ��� ونتمنّى أن تكون الطالبات كثيرات، والتـدريس علـى   

  المتعارفة اليوم.
  ]٣٩٢كانون الثاني) العدد السابع/ص -١٩١٤[السنة الثالثة (

êflv’Ö]�†łrş£]�‚è‚vjÖ�íß¢�Ýæ‚Î� �

لجنة تحديد الحجر الصحي بين العثمانيين  ٢ك  ١٤قدم نهار الجمعة 
خمســة فضــالء: ثالثــة عثمــانيون، واثنــان واإليــرانيين، وهــي مؤلّفــة مــن 

  ألمانيان، وعن قريب يسافرون إلى خانقين للقيام بما عهد إليهم.
  ]٣٩٢كانون الثاني) العدد السابع/ص -١٩١٤[السنة الثالثة (

¼�Ö]�ìçãÎæ�íè†’ßjŠ¹]��’Ú� �

كانت المستنصرية مدرسة كبيرة من أشهر مدارس اإلسـالم فـي دار   
ق اهللا في عصـر العباسيين، ثم انقلـب بهـا الزمـان،    السالم، بل في بالد خل

فحالت عصراً بعد عصر، حتّى كاد يعفـو أثرهـا؛ إذ قـد بنـي فـي موقعهـا       
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ــوة      ــرب قه ــوة تُعــرف بقهــوة الشــط، وهــي ق ــوان المكــس اآلن وقه دي
  المصبغة. 

ولـو  �� ) مـا نلخّصـه للقـراء: كـان     ١٥٢وقد جاء في النوادر في عددها (
نذ نحو ثالث سنوات تمثيل بعض الوقائع التي فيها ضرر األمر قد منعوا م

 ة واآلداب والمــال، وهــو المعــروف عنــدهم بالتيــاتر، (وألنعلــى الصــح
العوام تصرفت في هذه الكلمة الفرنسوية فأخرجتها عن معناها المألوف 
حتّى جعلتها بهذا المعنى)، وسبب هذا المنع وقوع هذه القهوة قريبـاً مـن   

ية)، إذ القاعـدة المرعيـة   چسرة (السـرير��� ين، وجامع عملة جامع الخفّاف
  في األبنية هي إن قربت المالعب من الجوامع بقدر مائة متر منعت. 

والحال أن الجـامعين المـذكورين ال يبعـدان عـن القهـوة المـذكورة       
متراً؛ ولهذا امتنع أصحاب القهوة مدة من الزمان مـن إتمـام    ٤٠أكثر من 

بدأوا به، لكنّهم عادوا إلى سـابق عملهـم حينمـا رأوا أربـاب      ما كانوا قد
األمر تغاضوا عـنهم، وال سـيما؛ ألن الحكومـة عينـت رجـاالً مـن (دائـرة        
البلدية) لتحقيق الذرع، فقدم المندوبون ورقة كشف يـذكر فيهـا مقـدار    
األذرع، فإذا هي تزيد على المائة، فلمـا اطّلـع عليهـا أربـاب األمـر أذنـوا       

  ألصحاب القهوة بالعود إلى ما كانوا عليه. 
ولعلّك تقول: كيف يمكن التوفيق بين قولك: إن الجامعين ال يبعدان 

متراً، وبين قول الكشّافين: إن األذرع تزيـد علـى    ٤٠عن القهوة أكثر من 
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  المائة؟ 
قلنا: إن الكشّافين ذرعوا المسافة مـن الطبقـة العليـا، بـل مـن المكـان       

فيه الراقصة إلى جدران الجوامع مع الدرج!!! ومن ذلك بان الذي تجلس 
  الفرق، فتأمل.

ومما ينطوي علـى مثـل هـذا الغـر القهـوة المسـماة بــ(قهوة عـزّاوي)         
الواقعة في سوق الميدان، فإنّها ال تبعد عشـرة أمتـار عـن جـامع الميـدان     

فيها ليلة راقصة، ولم يوجد من أحتج على هـذا   يىالشهير، ومنذ سنة تُح
  العمل.

  ]٤٤٢شباط) العدد الثامن/ص -١٩١٤[السنة الثالثة (

äjfv’e�àÿÚæ�‚è‚¢]��]‚Çe�êÖ]æ�^�^e�‚èæ^q� �

قدم بغداد جاويد باشا ومعه بهاء الدين بـك رئـيس أركـان الحـرب،     
وقد صـممت الحكومـة    -عربياً والباقون من الترك  ١١ضابطاً منهم  ١٨و

على أن تسير مع القبائل بالتي هي أحسـن، وأعطـت جاويـد باشـا هـدايا      
ومع والي بغداد الجديد، وقائـد عسـكرها    -وألطافاً؛ ليهديها إلى شيوخها

وقد عين مفتشاً لألوقـاف فـي    -فندي الدفتري مبعوث بغداد سابقاًفؤاد أ
ومعه أيضاً حكمت بـك قـيم مقـام مركـز      -ليرة ٧٠ديار العراق بمشاهرة 

ومـع المـذكورين أيضـاً خليـل      -وهو أخو شـوكت باشـا الشـهير    -بغداد
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  هجري بك مدير تحريرات الوالية، وعبدي بك قائد الدرك في بغداد.
) ليـرة، ومعـه ألفـا    ٦٠٠د سيارة [أوتوموبيـل] قيمتهـا (  وللوالي الجدي 

حقّة من بزر القطن؛ إلحياء زراعة هذا النبـت فـي العـراق، وكـان قـدوم      
  .٢ك ١٨الجميع في 

  ]٤٤٤شباط) العدد الثامن/ص -١٩١٤[السنة الثالثة (

å�‚Ö]�ë‚ßÊ_�°Š£]‚fÂ�Åfl�i� �

التّحـاد  تبرع هذا الرجل الفاضل بعشر ليـرات عثمانيـة علـى مكتـب ا    
والترقّي لإلناث المفتوح جديـداً فـي بغـداد، أكثـر اهللا مـن أمثالـه إحيـاًء        

  للفضل والكرم.
  ]٤٤٤شباط) العدد الثامن/ص -١٩١٤[السنة الثالثة (

^ãe�ØÚ^ÃjÖ]�±c�íµ‚ÏÖ]��çÏßÖ]�Åçq…� �

وزّعت الخزينة مشـاهرات المـوظّفين ورواتـبهم ودفعتهـا إلـيهم مـن       
سة القروش والقرشين ونصف، والعشــرين  النقود القديمة من ذوات خم

بارة، والعشـر بارات، فأخذها الموظّفون بكلّ ارتيـاح، لكـن باعـة الخبـز     
واللحم ومن ضاهاهم امتنعوا عن قبولها أوالً، ثم عادوا فقبلوها عند تنبيه 

  ولي األمر على ذلك.�� 
  ]٤٤٤شباط) العدد الثامن/ص -١٩١٤[السنة الثالثة (



 ١٠٥  .........................................................................  الفصل الثالث/ السنة الثالثة

íé×éÛ¢]�†Ë§ 

عهد فخر الدين أفندي من آل جميل ببناء مخفر في سـوق الميـدان   ت
ــل    ــاء)، وأرس ــبيل الم ــاه (س ــمى    ٤تج ــة، ويس ــذه الغاي ــة له آالف طاباق

  سرتهم.�� بالجميلية نسبة إلى 
  ]٤٤٤شباط) العدد الثامن/ص -١٩١٤[السنة الثالثة (

�àè‚Ö]�ê¦�‚fléŠÖ]_ë�]‚ÇfÖ]�géÏßÖ]�ë‚ßÊ� �

د الفاضـل   تعيد عبـد        -ن هذا السـيوهـو ابـن صـاحب السـماحة السـي
عيـان  عضـواً فـي مجلـس األ    -شراف بغـداد حـاالً  أفندي نقيب أالرحمن 

  ئه بهذا المقام الجديد.فنهنّ
  ]٤٤٥شباط) العدد الثامن/ص -١٩١٤[السنة الثالثة (

ë‚ßâ�Däq]…E�å^q†ãÚ� �

اهية ـد مهرجـــور أحـــن الشــهر المذكـــدم فــي األســبوع األول مـــقــ
إلى بغداد لزيـارة الكاظميـة، وسـامراء،     -حاكم (سليم بول) وهو -هندـال

والنجف، وكربالء، وهذا الفاضل كان في مقدمة الرجـال الـذين أعـانوا    
الدولة العثمانية فـي حربـي طـرابلس والبلقـان وهـو مـن رؤسـاء مشـاهير         

  الهند. 
وقد دفع من اإلعانات المالية سـتّة آالف ليـرة مـن مالـه الخـاصّ بـه،       



   (القسم الرابع) ة لغة العرببغداد في مجلّ   .................................................  ١٠٦

  به الناس أينما ذهب وحيثما حلّ. وقد رحب
  ]٤٤٦شباط) العدد الثامن/ص -١٩١٤[السنة الثالثة (

í×q��ì�^è‡æ��]‚Çe�»�áû]�±c�ð^j��÷� �

أبرد أشهر شتاء بغداد هما كانون األول وكانون الثـاني، والحـال إلـى    
درجات (فوق الصـفر)، فالظـاهر أن    ٤اآلن لم نر البرد نزل إلى أدنى من 

  ال شتاء في سنتنا هذه. 
 ٢٦أما األمطار فغزيرة حتّى إن دجلة فاضت فيضاناً خارق العادة فـي  

يات)، وسـاق قسـم منـه    ، وكان الفيض فجأة، فأغرق بعـض (جسـار  ٢ك 
جنائب (دوب) بعض المراكب، بل ساق أمامه مركباً تجارياً بعد أن قطع 

  سلسلته القوية.
  ]٤٤٦شباط) العدد الثامن/ص -١٩١٤[السنة الثالثة (

ë…‚¢]�ì�çÂ� �

أنّـه أخـذ يعـود     ��� كان الجدري أخذ بالزوال في شهر كانون األول 
هللا وأزال جراثيمـه إزالـةً ال عـود    إلى فتكه في شهر كانون الثاني، أبعده ا

  فيها.
  ]٤٤٦شباط) العدد الثامن/ص -١٩١٤[السنة الثالثة (



 ١٠٧  .........................................................................  الفصل الثالث/ السنة الثالثة

ð^j�Ö]�]„â�íeç�…� �

كثرت الرطوبة في هـذه السـنة؛ بسـبب هبـوب الريـاح المعروفـة هنـا        
فكثرت األمراض التي  -وهي على الحقيقة الجنوبية الشـرقية -بالشـرقية 

 -المعروف عنـد العـراقيين بالصـليل   -المفاصل تتولّد منها كالرئية أو داء 
والنقرس، وعرق النسا، والتهـاب الكلـى، والحمـى البـاردة، إلـى غيرهـا،       

  لكن عاقبة المرض في أغلب األحيان النقه.
  ]٤٤٦شباط) العدد الثامن/ص -١٩١٤[السنة الثالثة (

ğ̂ Ïe^‰��]‚Çe�êÖ]æ�Ôe�Ù^¶� �

لـه وكالـة نظـارة     رقى جمـال بـك إلـى رتبـة (أميـر لـواء)، ووسـدت       
النافعة، واألمل أنّه يرتقـي رتبـاً أعلـى؛ ألنّـه أهـل لهـا وذو اطّـالع واسـع         

  وخبرة معروفة.
  ]٤٤٦شباط) العدد الثامن/ص -١٩١٤[السنة الثالثة (

á^èçŠÞ†Ê�á^jÖ^flu…� �

جــاء بغــداد فــي أواخــر الشــهر الماضــي القائــد الفرنســوي (دولــو)،   
وقـد   -ة الجغرافية فـي بـاريس  وهو من أعضاء الجمعي -والفاضل (غلوا) 

تفقّدا آثار العباسـيين، ثـم ذهبـا إلـى بابـل، وكـويرش، وتلـك األرجـاء؛         
ليشاهدا ما أبقى الدهر في هذه الديار من بقايا األقدمين، ثـم سـافرا إلـى    
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  وطنهما بعد أسبوعين على طريق البحر.
  ]٤٤٦شباط) العدد الثامن/ص -١٩١٤[السنة الثالثة (

‚Çe�Ð×éÊ��fljËÚ�]� �

والي واليتنا جاويد  -وهو الفيلق الرابع عشر -عين مفتّشاً لفيلق بغداد 
  باشا.  

  ]٤٤٨شباط) العدد الثامن/ص -١٩١٤[السنة الثالثة (

�]‚Çe�†Šq�Å^ŞÏÞ]� �

   شــباط ١٣لــى إ ٢ك  ٢٦يومــاً مــن   ١٨ة انقطــع جســر بغــداد مــد، 
  وهي هذه: ،بياتاً هزليةأفنظم السيد محمد الهاشمي  ،هاليررت األـفتض

��� L� M����� ��+ ��'-N *O �)  
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�Lbl� M���� U2� �k ��, �#k:�  
 

 (����)(m, n��(����! oA�����2p:�,  
 q�F; � M���� W�Fj�� �3+ r�N,  

 
  9,�������=)P������#=! 9������� �s�,  

 
  ]٥٥٦نيسان) العدد العاشر/ ص -١٩١٤[السنة الثالثة (

^ãjÎ…„fÚ�†Úaæ��]‚Çe�Ð×éÊ�†Úa� �

شباط عن طريق حلب حسـام الـدين باشـا آمـر      ١٥وصل نهار األحد 
  فيلق بغداد، وجاء معه عرفان بك آمر مبذرقتها.

  ]٥٥٨نيسان) العدد العاشر/ ص -١٩١٤[السنة الثالثة (

flq^£]��ée�í�^}�Õç×¹]�‹�� �

ة بيبـي  لزيارة عتب األئمة في العراق حضرة الحاجـ  ىءقدمت من بمب
قــا خــان الحــالي رئــيس الجمعيــة آوهــي والــدة  -شـمس الملــوك خــانم 

وكريمـة نظـام    ،وهـو السـلطان محمـد شـاه     ،ة الكبرى في لنـدن يسالماإل
وقـد   ،شـاه القاجـار   يبنت السلطان فتح عل -وشقيقة نظام العلماء ،الدولة

 ١٩لشركة لنج التي وصلت نهـار الخمـيس    )خليفة(جاءت على الباخرة 
  شباط.

  ]٥٥٩نيسان) العدد العاشر/ص  -١٩١٤[السنة الثالثة (
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�†ÓÖ]�»�ð^¹]�gée^Þ_� �

أخذت البلدية بوضع أنابيب الماء في الكرخ منـذ أوائـل هـذا الشـهر     
  (آذار)، ومتى ما يتم وضعها يجري فيها الماء.

  ]٥٦٠نيسان) العدد العاشر/ص -١٩١٤ثالثة ([السنة ال

�]‚Çe�çmçÃfÚ� �

جميل صدقي أفندي الزهاوي، مراد بك ابن سليمان بك، فؤاد أفندي 
الدفتري، شوكت باشا ابن الحاج رفعـت بـك، توفيـق بـك مـدير مكتـب       
الجندرمة، ساسون أفندي مستشار نظارة التجارة والزراعة، وسافروا نهـار  

  ولى.��� جمادى  ١٠االثنين 
  ]٦١٣آيار) العدد الحادي عشر/ ص -١٩١٤[السنة الثالثة (

�]‚Çe�»�°jß‰�»�l]†Óß¹]�ð^’uc� �

دفعت إدارة الشـحنة (البـوليس) فـي بغـداد إحصـاء الموبقـات التـي        
  )، فكانت بهذا العدد:١٣٢٩و ١٣٢٨اجترحت في مدة سنتين، وهما سنة (

سرقة مهمـة،   ٣٢سرقة عادية،  ٢١٥حادث قتل،  ٢٢): ١٣٢٨في سنة (
  ).١٠٧٠منكرة مختلفة، المجموع ( ٢٢٩حادث ضرب وجرح،  ٥٧٢

سرقة مهمـة،   ١٩سرقة عادية،  ١٣٣حادث قتل،  ٢٦): ١٣٢٩في سنة (
  ).٧٤٩منكرة مختلفة، المجموع ( ١٣٢حادث ضرب وجرح،  ٤٣٧



 ١١١  .........................................................................  الفصل الثالث/ السنة الثالثة

         بغـداد تسـير فـي صـراط الحـق ومن هذا اإلحصـاء يـرى القـارئ أن
ره بعضهم!!!والفضيلة بخالف ما يتصو  

  ]٦١٥آيار) العدد الحادي عشر/ ص -١٩١٤[السنة الثالثة (

íéÛ¾^ÓÖ]�»�ð^’uc�íß¢� �

نشئ في الكاظمية لجنة لتسجيل ما في خزانة الكاظمين من التحـف  �� 
  واأللطاف، ولم يعلم إلى اآلن سبب ذلك.

  ]٦١٥آيار) العدد الحادي عشر/ص -١٩١٤[السنة الثالثة (

�„ßÚ��]‚Çe�á^Ó‰PR�íß‰� �

ولى من جريـدة الـزوراء   ��� عداد السنة أحد أقالت الرياض: نرى في 
عــدد النفــوس فيهــا ذكــوراً  نأاشــا فــي بغــداد بصــدرها مــدحت أالتــي 

مـن الملـل المختلفـة     )١٠‚٥٨٣(و  ،مسلمون )٥٢‚٦٨٩(منها ،  )٦٣‚٢٧٣(
 )،٦٧‚٣٦٣(اشا منذ سنتين عدد الـذكور  بوفي تقويم ناظم  ،جانبغير األ
وعليـه تكـون الزيـادة     ،جانبمن الملل المختلفة غير األ )٢٠‚٧٣٦(منهم 

 وزيـادة نفـوس الملـل     )،١٤‚٩٧٤(سـنة   ٤٦ة في نفوس المسلمين في مـد
ة سـبب قلّـ   نأ ونظـن  ،ي المثل مـثالن تقريبـاً  أ ،نفساً )١٠‚١١٥(المختلفة 

عـدم االعتنـاء بالصـحة     -٢الجندية  -١نفوس المسلمين عن غيرهم هو: 
  ة الزواج.قلّ -٣والنظافة 

  ]٦١٦آيار) العدد الحادي عشر/ص -١٩١٤[السنة الثالثة (
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Ł‰æ��]‚Çe�°e�…^ŞÏÖ]�íÓéÛ_æ�EDØéq�� �

  .)١(دجيل وأد بين بغداد وسميكة خذ القطار يتردأول حزيران أفي 
  ]٥٥تموز) العدد األول/ص -١٩١٤[السنة الرابعة(قبل الحرب)، (

  

                                                           

لقطــار أمــس بالســير بــين بغــداد  مــن فتــى العــرب: >بــدأ ا  ١٤٨) جــاء فــي العــدد ١(
. وسـبب هـذا التصـحيف أن كتّـاب سـكة الحديـد صـوروا سـميكة         »كيوسومي

، وهي كتابة قبيحـة مغلوطـة، فكتبهـا     Soumiqueبالحروف اإلفرنجية هكذا: 
الترك سـوميكي، فصـحفت سـوميكي، والصـحيح أن تكتـب باإلفرنجيـة هكـذا        

Someykeh ّنا ال نـرى  لفظ بالعربية كأنها تصغير سمكة، على أنّها هكذا تُ؛ ألن
المشهور على األلسنة (دجيل) أكثر من (سميكة)، فلماذا  هذه التسمية؛ ألنسبب 

  يترك المشهور ويتمسك بالمهجور؟



<
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E�‡ç³MUNRI��á^ŠéÞMUNSD� �

� �





 

 

ê×–ËÖ]�ë†Ó��ì^Êæ� �

فندي أديب شكري الكاتب األ ]١٩٢٦[شهر حزيران  منه ١توفي في 
  (وقد نشرنا بعض ترجمته في هذا الجزء) .الفضلي

  ]٤٩تموز) العدد األول/ ص -١٩٢٦[السنة الرابعة (

�]‚Çe�»�áçÂ^ŞÖ]� �

في بغداد بعض إصابات بالطاعون في كلّ يوم من هذا الشهر، منها ما 
  يشفى ومنها من يموت بها.

  ]٥٠تموز) العدد األول/ ص -١٩٢٦[السنة الرابعة (

�àŠ�]�‚fÂ�†ŠÖ]�íÚ^~Êáæ‚ÃŠÖ]�Ôe� �

براطور الهنـد  منعم صاحب الجاللة جورج الخامس ملك بريطانية واأ
على فخامة عبد المحسن بك السـعدون رئـيس    )سر(مع لقب  عالٍ بوسامٍ

  ووزير خارجيتها. ،وزراء حكومة العراق
  ]١٠٨آب) العدد الثاني/ص -١٩٢٦[السنة الرابعة (

Øe�á^énÖ��æ†i†Ò�‹¹]�ì^Êæ� �

تموز العالمة المستشرقة والسياسـية الشـهيرة    ١٢توفيت في بغداد يوم 
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رقية لـدار االعتمـاد البريطـاني فـي     ـالمس كرترود لثيان بـل الكتـوم الشـ   
فنـت بحفلـة رائقـة مسـاء     ود ،ثار العراقيـة الفخريـة  ومديرة دار اآل ،بغداد

  ذلك اليوم في المقبرة البريطانية في الباب الشرقي.
  ]١٠٨آب) العدد الثاني/ص -١٩٢٦ة ([السنة الرابع

Ý^ãÒçe�…^fléŞÖ]� �

ليـزي الشـهير المسـتر بوكهـام الـذي يقـوم       گوصل بغـداد الطيـار اإلن  
صيب رفيقه الميكـانيكي المسـتر ايليـوت    �� تموز، وقد  ٤برحلة جوية في 

برصاصة في أثناء طيرانهما فوق (هور الحمار)، ثم نُقـل إلـى المستشـفى    
ا، وقد سافر هذا الطيار من البصرة فوصل أبـا شـهر   في البصرة وتوفّي فيه

إنّي أطير علـى الخلـيج الفارسـي متوجهـاً     «تموز، وقال في برقية:  ١٣في 
إلى بندر عباس التي هي أحر منطقة فـي العـالم، وفـي هـذا السـفر أكبـر       

  .»خبرة للمحركات المجهزة بآلة مبردة للهواء
  ]١١٠اني/صآب) العدد الث -١٩٢٦[السنة الرابعة (

Ý^ÃÖ]�êÞ]†èý]�Ø’ßÏÖ]�gñ^Þ� �

قـدم بغـداد الميـرزا حسـن دلبــاك النائـب األول لقنصـل إيـران العــام        
  (الجنرال) في بغداد، وتسلّم مهام وظيفته.

  ]١١١آب) العدد الثاني/ص -١٩٢٦[السنة الرابعة (
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�]†¢]�†ñ^Š}� �

 علم من مصدر رسمي أن خسائر الزراع في كارثة الجراد في منـاطق 
الرمادي والكاظمية واليوسفية بلغت نحو خمسمائة ألف ربية، أما انتشاره 

  فكان كثيراً في الموصل وكركوك وكفري وغيرها.
  ]١١١آب) العدد الثاني/ص -١٩٢٦[السنة الرابعة (

�]‚Çe�»�fl†£]� �

 (فارنهيت) ١٠٢بلغت درجة الحرارة بين منتهى حزيران ومبتدأ تموز 
  مئوية. ٣٩أو 

  ]١١٢آب) العدد الثاني/ص -١٩٢٦الرابعة ([السنة 

l^Û6×Ã¹]�…]�æ��]‚Çe�»�íèˆÒ†¹]�l^ßfÖ]�í‰…‚Ú� �

أقامت في بغداد إدارة المدرسة المركزية ودار المعلّمات للحكومـة   
  معلّمة. ١٧تموز، وقد نبغ من دار المعلّمات  ٣حفلتها السنوية يوم 

  ]١١٢آب) العدد الثاني/ص -١٩٢٦[السنة الرابعة (

íéË‰çéÖ]�ð^Ú� �

) قـدم مكعبـة فـي الثانيـة     ٥٠٠كان الماء يجري في اليوسفية بمعدل (
  ). ١٩٢٦حزيران ( ٦منذ 
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أما ماء الصقالوية فكان جارياً فيها طول الشهر، وكانت المزروعـات  
تأخذ حصّتها من ماء الترعة، ثم انقطع األخذ منـه؛ لهجـوم الجـراد علـى     

  لها في منطقة المجر.تلك المزروعات الصيفية، وإهالكها 
  ]١١٤آب) العدد الثاني/ص -١٩٢٦[السنة الرابعة (

�]‚Çe�»�áçÂ^ŞÖ]� �

حـادث طـاعون فـي بغـداد فـي شـهر حزيـران، وكـان عـدد           ٥٢وقع 
، وفـي شـباط   ٣٢، وفـي آذار  ٥٩)، وفـي نيسـان   ١٣٦اإلصابات في آيار (

) كـان  ١٩٢٥، وفـي كـانون األول مـن سـنة (    ١٦، وفي كـانون الثـاني   ٤٤
  حادثاً. ٣٤٤، فيكون المجموع ٥ها عدد

، وفــي )٤٤‚١٢٢()شخصــاً، وفــي آيــار ٢٢‚٣٧٧ولُقّــح فــي حزيــران (
)، وفــي ٢٩‚٥٨٠)، وفــي شــباط (٢٢‚٣٦٨)، وفــي آذار (١٥‚٧٥٧نيســان (

) ، ١‚٢٢٥)، وفي كانون األول من السـنة الماضـية (  ٥‚٧٨٥كانون الثاني (
عـدد بلغـه الملقّحـون    ) ملَقّحـاً، وهـو أعظـم    ١٤١‚٢١٤فيكون المجموع (

سنوات ونصف، إذ بلغ مجموع عددهم في تلك األعوام  ٧بالطاعون منذ 
)؛ ولهـذا يؤمـل المعتنـون بصـحة األهـالي أن هـذا       ٤٤٢‚٥٤٥المذكورة (

  الوباء ينقطع بتاتاً بعد قليل من الزمن.
  ]١١٨آب) العدد الثاني/ص -١٩٢٦[السنة الرابعة (



 ١١٩  .........................................................................  الفصل الرابع/ السنة الرابعة

�]‚Çe�»�l^ÿéÊçÖ]æ�l]�÷çÖ]� �

)، مـنهم  ٢٣٨) (١٩٢٦لغ عدد الوالدات في بغداد في شهر حزيـران ( ب
) فـي شـهر آيـار الـذي قبلـه،      ٤٢٧) ذكراً، بينمـا كانـت الـوالدات (   ١٢٩(

  ).٤٣٩وكان عدد مواليد حزيران من السنة الماضية (
) ذكـراً، بينمـا كانـت الوفيـات     ٣٤٩)، منهم (٦٩٣وبلغ عدد الوفيات (

ه، وكـان عـدد وفيـات حزيـران مـن السـنة       ) في شهر آيار الذي قبل٦٨٠(
  ).٦٠٦الماضية (

  ]١٧٩أيلول) العدد الثالث/ص -١٩٢٦[السنة الرابعة (

Dë]†flŠÖ]E�ì…^Úý]�|†‘�»�ð]…‡çÖ]�‹éñ…�|†q� �

 بينما كان صاحب الفخامـة السـر عبدالمحسـن بـك السـعدون رئـيس      
يوم زوالية من  ١٠الوزراء صاعداً درج ديوان مجلس الوزراء في الساعة 

)، فاجأه شخص يـدعى عبـداهللا حلمـي، فجرحـه     ١٩٢٦آب ( ١٠الثالثاء 
بموسى حالقة في صدغه، فركلة فخامـة الـرئيس، فوقـع المعتـدي علـى      

  أنّه نهض قائماً، وجرح الرئيس ثانية في مقدم عضده اليمنى. ��� األرض 
أما المعتـدي فهـو مـن ديـر الـزور، وقـد كـان موظّفـاً فـي الممكـس           

  ثم نحي (رفت) عنه.)، گمرگ(ال
  ]١٧٩أيلول) العدد الثالث/ص -١٩٢٦[السنة الرابعة (
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تم ما بدئ به من مخفر الرطبة، ورمم ما كان محتاجاً إلـى اإلصـالح.   
�في ما يأتي أساميه من  ��#��:  

فـي العاصـمة: المحكمــة الشــرعية، المستشــفى الملكـي ، دار اآلثــار     
(المركزية)، دوائر األشـغال العموميـة والبـرق     ���$العراقية ، دائرة البرق 

  والبريد في الصّرح (السراي).
  وشرعت األعمال اآلتية للجيش العراقي:

غرفــة الحــرس فــي ثكنــة البــاب الشــمالي، ترميمــات لالصــطبالت،  
�العسـكرية،   والدوائر ��السـيارات فـي القلعـة، أعمـال شـتّى فـي        ��%

  مضـرب الوشّاش، مد جسـر جديد من فوالذ على جدول الخالص .
تتقدم أعمال حفظ الطرق العامة وإصالحاتها في ألوية بغداد وديالى 

  والدليم.
  ]١٨١أيلول) العدد الثالث/ ص -١٩٢٦[السنة الرابعة (

�]‚Çe�»�ë…‚¢]�xéÏ×i� �

ح الجدري في جميـع المنـاطق والمراكـز الصـحية، وبلـغ مجمـوع       لُقّ
) تلقيحـاً  ٣٧٤) مـنهم، فتبـين أن (  ٥٠٤)، وجرى فحـص ( ٦٨٠الملقَّحين (

  ) لم تنجح.١٣٠منها نجح و(
  ]١٨١أيلول) العدد الثالث/ص -١٩٢٦[السنة الرابعة (



 ١٢١  .........................................................................  الفصل الرابع/ السنة الرابعة

ð^ßé¹]�ív‘� �

مســافراً، ) ١‚٣٣٥بــاخرة خارجــة مــن بغــداد كــان فيهــا ( ١٢فُحصــت 
  فوجد بينهم إصابة واحدة بالحصبة ال غير.

) مسافراً، فلـم  ١‚٦٢٣بواخر قادمة إلى الزوراء كان فيها ( ٩وفُحصت 
  يكن بينهم مريض.

  ]١٨٢أيلول) العدد الثالث/ ص -١٩٢٦[السنة الرابعة (

á]ƒ†¢]�‚é‘� �

فــنجح منهــا   ،بــادة الجــرذان طعــم إل )٣٠‚١٠٠(ضــع فــي العاصــمة   و
صـبت  ونُ )٣‚٩٩٩(وكان عدد المنازل التي وضـع فيهـا المصـايد     )،١١‚٩٧٣(
 )١٤٠(حـص  وفُ ،٤٢وورد من الخارج  ،جرذاً ٩٨واصطيد  ،مصايد )٨‚٢١٠(

  .صابة تسعة منها بالطاعونإن وتبي ،للفحص ٣٥رسل بـ�� و جرذاً
  ]١٨٢أيلول) العدد الثالث/ ص -١٩٢٦[السنة الرابعة (

íéÓ×¹]�íée†£]�í‰…‚¹]� �

 ،عاصمة العراق مدرسة حربية اسمها (المدرسة الحربية الملكيـة) في 
ساتذتها عراقيون وبريطانيون نابغون أ ،اط للجيش العراقييتخرج فيها ضب

عشـرة   ،طالبـاً  ٥٠قُبلَ في هذه المدرسة هذه السـنة   ،في الفنون العسكرية
  بناء شيوخ عشائر العراق.أمنهم من 

  ]٢٤٤ول) العدد الرابع/صتشرين األ -١٩٢٦[السنة الرابعة (
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ول علـى  تشـرين األ  ٢حكمت محكمة الجزاء الكبـرى نهـار السـبت    
صل (مـن ديـر الـزور)    إبراهيم الديري األ ���� المجرم عبد اهللا حلمي بن 

بليغــة صــاحب الفخامــة عبــد المحســن   الــذي كــان قــد جــرح جروحــاً 
وذلك منـذ   ،ة سنتين ونصفحبس الشديد مدالسعدون رئيس الوزراء بال

لثبوت شروعه فـي   ؛آب من هذه السنة ١٠ي في اليوم أدء القبض عليه ب
  ليه.إقتل المحسن 

  ]٣٠١تشرين الثاني) العدد الخامس/ ص -١٩٢٦[السنة الرابعة (

ì…^rjÖ]�íÊ†Æ� �

نهـار الثالثـاء    فعقد مجتمعـاً  ،من تجار العاصمة دعا وزير المالية لفيفاً
 ،ربـاب الصـحف  أوكان حضر المجلس  ،يلول لتأسيس غرفة تجارةأ ٢٨

  سماؤهم:أتية سفر االنتخاب عن اآلأف
  صوتاً ٤٥  يراني مسلم)إطرقجي (الحاج محمود األ

  صوتاً ٤٥  نكليزي)إالمستر رايت (

  صوتاً ٤٠  قاسم الخضيري (عراقي مسلم)

  صوتاً ٣٧  نكليزي)إالمستر ياتي (

  صوتاً ٣٢  يوسف عاني (عراقي يهودي) يعقوب
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  صوتاً ٣٠  يهوذا زلوف (عراقي يهودي)

  صوتاً ٢٩  اح (عراقي مسلم)نوري فتّ

  صوتاً ٢٩  عبد المجيد حمودي (عراقي مسلم)

  صوتاً ٢٨  خضوري شماش (عراقي يهودي)

  صوتاً ٢٨  ميرزا فرج (عراقي مسلم)

  صوتاً ٢٧  )ينكليزي يهودإالمستر وتيل داود ساسون (

  صوتاً ٢٦  صيون عبودي (عراقي يهودي)

  صوتاً ٢٥  كرجي عبودي مكمل (عراقي يهودي)

  صوتاً ٢٤  الياهو عاني (عراقي يهودي)

  صوتاً ٢٤  محمد الحاج خالد (عراقي مسلم)

ول فـي ديـوان   رين األشـت ٤نشائها في إول بعد وعقدت اجتماعها األ
  فكان: ،عضاءحيث جرى انتخاب األ ،وزارة المالية

  صوتاً) ١٣مدير البنك الشاهي ( ،ول: المستر رايتالرئيس األ
  صوتاً) ١٢الرئيس الثاني: قاسم باشا الخضيري (

  صوتاً) ١٢الكتوم: الخواجا الياهو العاني (
  ]٣٠٥تشرين الثاني) العدد الخامس/ص -١٩٢٦[السنة الرابعة (
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ذا ، إاسم مكان من حفي عن الشـيء  :وهي ،ميةدكانريد بالمحفى األ
ن بالغ فـي السـؤال عـن الشـيء والفحـص عنـه       م ألن ؛سأل عنه مستقصياً
والجمـع   ،للعالم يـتعلم الشـيء باستقصـاء    ومنه الحفي ،استحكم علمه به

�tu { عـراف: ومن المفرد ما جاء في سورة األ ،فحواء �F �$ �U�v� �E �� �U��� 7� �E� � �)
� �	�2   عراف).راجع الكشاف في سورة األعالم به (ي أ }��

ول مجتمعاته في أنشأت وزارة المعارف في العراق محفى عقد أوقد 
و المجمـع  أ ،صـطالحات العلميـة  لجنـة اال (: قتـاً ؤم يموقد سـ  ،يلولأ ٢٩

وسـوف نـذكر    ،اسم موافـق لـه   ىريثما ينتق )و المجمع العلميأ ،اللغوي
  في جزء قادم. عنه شيئاً

  ]٣٠٦تشرين الثاني) العدد الخامس/ص -١٩٢٦[السنة الرابعة (

ì�^¢]�‚éfÃi� �

القسم الممتد من  -وهو غير التبليط -مانة العاصمة من تعبيد أفرغت 
 ،مـن الجـادة   )طفائيـة اإل(لى رأس شـارع  إ )رأس الكنيسة(مدخل شارع 

ول سيارة سارت عليه كانت سيارة جاللة أو ،ويبلغ طوله نحو ثلثمائة يرد
مانـة العاصـمة بتعبيـد شـارع     أن خـذت اآل أو ،وربةأوبته من أالملك عند 

  ة الحيدر خانة من الجادة.لى محلّإطفائية والقسم الممتد اإل
  ]٣٠٦تشرين الثاني) العدد الخامس/ص -١٩٢٦[السنة الرابعة (
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لـى عبـارات سـقيمة لتأديـة     إفهم يلتجئون  ،حسنون لغتنارؤساؤنا ال ي
ولو رجعـوا   )،خالقيةألجنة (وا الحسبة فقد سم ،كان يعرفها السلف عانم
قال ابن خلـدون   ، )الحسبة(ونها جدادنا كانوا يسمأ نألى كتبهم لعلموا إ

  في مقدمته:
الـذي   ،مر بالمعروف والنهي عن المنكـر الحسبة وظيفة دينية من باب األ

��� هو فرض على القائم ـ مور المسلمين يعيفيتعـين   ،لـه  هـالً أن يـراه  ن لذلك م
 رويبحـث عـن المنكـرات ويعــزّ    ،عـوان علـى ذلـك   ويتخـذ األ  ،فرضـه عليـه  

ة فـي المدينـة، مثـل:    ويحمل الناس على المصالح العام ،ويؤدب على قدرها
كثـار  هـل السـفن مـن اإل   أالين وومنع الحمـ  ،المنع من المضايقة في الطرقات

زالـة مـا   إعية للسقوط بهدمها، وهل المباني المتداأفي الحمل، والحكم على 
مين في المكاتـب  يدي المعلّأرب على ـوالض ،يتوقع من ضررها على السابلة

  .  مينفي ضربهم للصبيان والمتعلّ مبالغةوغيرها في ال
بل له النظر والحكم في ما  ،و استعداءأوال يتوقف حكمه على تنازع 

الحكـم فـي   مضـاء  إليـه، ولـيس لـه    إلـى علمـه مـن ذلـك، ويرفـع      إيصل 
والتـدليس فـي المعـايش وغيرهـا،      ، بل فيما يتعلق بالغشّمطلقاً ىالدعاو

  لى آخر ما قال.إيل والموازين... يوفي المكا
  ]٣٠٧تشرين الثاني) العدد الخامس/ص -١٩٢٦[السنة الرابعة (
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 ١١ي مسـاء  فـ  ��� ، ولـم تنقطـع   ٢ت ٧انهمرت مياه السماء فـي مسـاء   
منه بأوقات متفاوتة وبمقادير  ٢١إلى  ١٦منه، ثم عادت إلى السقوط في 

مختلفة، وهو أمر لم يشاهد مثله وبهذا الوفر في شهر تشـرين الثـاني مـن    
السنين المارة، فقد هطل في هذه األيام ما جاوز خمس عقـد (انجلـت)،   

ق منه في هذه األيام ودونك مقابلة ما هطل منه في األيام الماضية بما تدفّ
  .٢من ت ٢٠إلى 

) ٠،٠٧) ما يسـاوي ( ١٩٢٢سقط من المطر في تشرين الثاني من سنة (
  من العقدة (االنج)

  ٠،٠٢  ١٩٢٣  تشرين الثاني

  ٠،٠١  ١٩٢٤  تشرين الثاني

  ٠،٤٥  ١٩٢٥  تشرين الثاني

  ٥،٠٠  ١٩٢٦  تشرين الثاني

عقـد   ٤بلـغ  )، إذ ١٨٩٤وأعظم مقدار وقع من المطر كـان فـي سـنة (   
جزءاً من الماء، وأعظم من هذا القدر كان في شهري شـباط وآذار   ٨٤و

من المائة، وفي شهر آذار  ٩٠عقد و ٥)، إذ بلغ في شباط ١٨٩٠من سنة (
  من المائة. ٧عقد و ٥
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ومن غريب أمر هذه األمطار أن الليالي كانت صاحية واألنهر ماطرة، 
لغـرق مـن تهطـال األمطـار،     أوشكت المدينة علـى ا  ٢ت ٢١وبعد أمطار 

فلقد أضحت الشوارع واألزقّـة جـداول وبحيـرات، أمـا الجـادة الكبـرى       
فلقد كانت نهراً حقيقياً بطولها وعرضها وعمقها، فبعثـت أمانـة العاصـمة    
بخنزيرة (بآلة رفـع) ذات سـت عقـد؛ لجـر الميـاه وتسـريبها إلـى النهـر،         

قذفتها في دجلة، ثم تابع  ساعات إلى أن ٩واشتغلت طول الليل، بل مدة 
�موظّفو األمانة دفع المياه إلى دجلة في بقية الشوارع  ��#���.  

أما في األيام التي سبقت وكانت في العقد األول من الشـهر أرسـلت   
بمضخّات الحريق ال لإلطفاء، إذ ال نار هناك، بل لتنقل المياه واألوحـال  

ولــى مـن حياتنـا رأينــا   ��� المتراكمـة فـي الشـارع األعظــم، وهـذه المـرة      
مضخّات اإلطفاء تُتّخذ لتنشـيف الطـرق وتنظيفهـا، فوزّعـت المضـخّات      

  على الوجه اآلتي:
ولى للحريق إلزاحة المياه المتراكمة أمام وزارة األوقاف ��� المضخّة 
  وفندق مود.

المضخّة الثانية للحريق إلزاحة مياه الميدان وشارع السـراي (أي دار  
  اإلمارة).

  المضخّة الثالثة مضخّة يد لجر المياه المتراكمة في شارع المصبغة.
  د لجر المياه المتراكمة في شوارع الفضل.المضخّة الرابعة مضخّة ي

  ]٣٧٠كانون األول) العدد السادس/ص -١٩٢٦[السنة الرابعة (
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ساالر الدولة هو أصغر أنجـال مظفّـر الـدين شـاه إيـران، وعـم الشـاه        
األخير المخلوع أحمد شاه، وكان قد ثار على الشاه الجديـد رضـا خـان    
بهلوي فـي أنحـاء كردسـتان الفارسـية منـذ شـهر آب، فوفّـق فـي بعـض          

أن أصحابه الثائرين خارت قواهم فـي اآلخـر؛ لقلّـة مـا فـي       ��� الغزوات 
المال ووسائل الدفاع، فغادروه وانتقلوا إلى ديار العـراق، ثـم   أيديهم من 

جاز هو أيضاً تخوم فارس إلـى حـدود العـراق، فُقـبض عليـه فـي أنحـاء        
  منه وصل إلى بغداد. ٥، وفي ٢ت ٢إربل في 

وكان ساالر الدولة قد ثار مرتين قبل ثورتـه هـذه، إحـداها فـي سـنة       
د علـي شـاه وحـاول اخـتالس     خرى قام فيها علـى محمـ  ��  )، ومرة١٩٠٧(

  أنّه لم يقنط. ��� الصولجان، فلم يفلح 
ولمــا انقلــب الحكــم ثــار مــرة ثالثــة وحــاول التقــدم إلــى كرمانشــاه،  

خمدت تلك النار �� وكانت الحكومة قد اشتغلت عنه بثورة خراسان، فلما 
جاءت لتخمد النار الملتهبة في كردستان فنجحـت، فاضـطر إلـى الفـرار     

بل، وقد نوت حكومة العـراق علـى إخراجـه مـن ديارهـا مجاملـة       إلى إر
  لجارتها إيران.

  ]٣٧٣كانون األول) العدد السادس/ص -١٩٢٦[السنة الرابعة (
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áæ‚ÃŠÖ]�àŠ�]�‚fÂ� �

 ،فاز عبد المحسـن السـعدون فـي االنتخـاب برئاسـة مجلـس النـواب       
 تـواً  ٢ت  ٢٨قـدت فـي   وترأس الجلسة التي ع ،كثرية ساحقةوكانت األ

  بعد انتخابه.
  ]٣٧٤كانون األول) العدد السادس/ص -١٩٢٦[السنة الرابعة (

ë‚èçŠÖ]�^�^e�êq^Þ� �

أنعم ذو السمو الملكـي األميـر عبـداهللا صـاحب شـرقي األردن علـى       
السـري ناجي بك السويدي بلقـب (باشـا) فـي أواخـر أيلـول، ثـم سـمح        

يسـتعمل صـاحب   صاحب الجاللة موالنا الملك المعظّم فوافـق علـى أن   
المعــالي نــاجي باشــا الســويدي وزيــر العدليــة رتبــة (الباشــوية الملكيــة)  

  المذكورة، فنمحضه التهاني والتبريكات.
ومما يجدر بتدوينه هو أن لقب (الباشا) تركي، فجاد به أميـر عربـي    

  على سري عربي عباسي المحتد ساكن دياراً عربية.
  ]٤٣٣) العدد السابع/صكانون الثاني -١٩٢٧[السنة الرابعة (

íée†ãÓÖ^e��†ÓÖ]�†èçßi� �

تجد أمانة العاصمة في إنـارة الكـرخ بالكهربيـة، وقـد نصـبت العمـد       
لحمل األسالك المتينة على طول شارع (الجعيفر)، وباشرت إقامتهـا فـي   
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كلّ من شارعي العالوي وعالوي الحلّة، وفي الطريق التي تصل عالوي 
بـ (دربونة الدوب)، فإذا تم ذلك يصبح طريق  الحلّة بتمثال مود المعروفة

رأس الجســر القــديم إلــى محطّــة السـكّة الحديديــة الغربيــة منــاراً بهــذا   
  الضوء البديع.

  ]٤٣٣كانون الثاني) العدد السابع/ص -١٩٢٧[السنة الرابعة (

‚è�Ö]�Å…^��†èçßi� �

قررت أمانة العاصمة مد األسـالك الكهربائيـة؛ لتنـوير الشـارع الـذي      
م، والمدرسـة  ��� يصل شارع السـراي بالشارع الجديد ماراً بدائرة البريـد  

  الثانوية.

  ]٤٣٤كانون الثاني) العدد السابع/ص -١٩٢٧[السنة الرابعة ( 

��çÛ�]�àÚ�íßéjÚ�t…�&kè†ÓßÓÖ]'� �

في أسفل شريعة مدرسة الصنائع ذهبت بهـا   بنَت أمانة العاصمة درجاً
إلى أعالها، واتّخذتها من المجمود، وكذلك فعلـت علـى جـانبي دجلـة     

  عند الجسر القديم.

  ]٤٣٤كانون الثاني) العدد السابع/ص -١٩٢٧[السنة الرابعة (
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ð^Ë�þÖ�ì‚è‚q�ì…^é‰� �

، وقــد تســلّمتها دائــرة ٢وصــلت ســيارة جديــدة لإلطفــاء فــي أوائــل ت 
وهي كبيرة متينة جلبت من معامل (دنيس)، وقـوة محركهـا تُعـادل     اإلطفاء،

 ٩حصاناً، وقد كلّفت أمانة العاصمة ثمانية عشـر ألف ربية، ونصـبت فـي    ٣٥
  .من الشهر المذكور، وجربت فكانت من أحسن ما جاء من جنسها

  ]٤٣٤كانون الثاني) العدد السابع/ص -١٩٢٧[السنة الرابعة (

�‚ÛjÃ¹]�ì�çÂêÚ^ŠÖ]� �

  عاد إلى العاصمة المعتمد السامي من أوربة في أول كانون األول.

  ]٤٣٤كانون الثاني) العدد السابع/ص -١٩٢٧[السنة الرابعة (

�ìfl‚Ú�»�íÛ‘^ÃÖ]�íÞ^Ú_�t†}æ�Ø}�R�l]çß‰� �

ذكرت جريدة العراق أن الـدخل والخـرج كانـا علـى الوجـه اآلتـي.       
  والحساب بالربيات واآلنات:

  الخرج  الدخل  السنة

  ١٨٦٩٧٥٤  ٤١‚٩٦٩‚١٨٨‚٣  ١٩٢٢ـ١٩٢١

  ٢٠٠٧٦١٦  ٢٤‚٤٧‚٥١٥‚٠  ١٩٢٣ـ١٩٢٢
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  ١٦٦٦٥٨٩  ٤١٧‚٠٤٠٢٥‚١٤  ١٩٢٤ـ١٩٢٣

  ١١١١٢٧٠  ٠١١٨٨٩٧١‚٦  ١٩٢٥ـ١٩٢٤

  ١٠٠٢٠٤٦  ١١١٨٤٣٨٨‚٥  ١٩٢٦ـ١٩٢٥

  ١١٥٢٧٥٣  ٠١١٨٨١٦٣٠٠  ١٩٢٧ـ١٩٢٦

  ]٤٣٤كانون الثاني) العدد السابع/ص -١٩٢٧[السنة الرابعة (

íßèçÃÖ]�í‰…‚Ú�í×ŞÂ� �

سللميـاه   ؛٢ت  وائـل شـهر  أح طلبة مدرسة العوينـة فـي بغـداد فـي     ر
ذ صيرت تلك المدرسة جزيرة صغيرة في بحر إ ،حاطت بهاأاآلسنة التي 

  نتن.
  ]٤٣٥كانون الثاني) العدد السابع/ ص -١٩٢٧[السنة الرابعة (

…‚ßfã�Ö]�…çjÒ‚Ö]� �

ر عبـد الـرحمن الشـهبندر    العاصمة زعيم الثورة السورية الـدكتو  مقد
ومعــه مظهــر البكــري وشــاكر  ،لول مــن شــهر كــانون األوفـي العقــد األ 

  العاصي. 
 ،عانة لمنكـوبي القطـر الشـامي   لجمع اإل ؛وفد سوري يضاًألينا إوقدم 

  وعبد اللطيف العسلي. ،ريقيـومحمد الش ،حسن الحكيم :وفي الوفد
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ظهر فيها العراقيون مالهم من الشـواعر  أة حفالت قيمت لهم عد�� وقد 
  حزانهم.أخوانهم مصائبهم وإفي مشاطرتهم 

  ]٤٣٧كانون الثاني) العدد السابع/ ص -١٩٢٧[السنة الرابعة (

�]‚Çe�»�l^ÿéÊçÖ]æ�l]�÷çÖ]� �

)، ٢٩٤بلغ مجموع الوالدات في بغداد في شهر أيلول من هذه السنة (
  نثى.�� ) ١٤٣) ذكراً، و(١٥١منها (

)، كـان  ٣٩٢عـدد الوفيـات فـي األطفـال فـي الشـهر المـذكور (       وبلغ 
  ).١٨٤)، واإلناث (٢٠٨الذكور فيها (

  ]٤٣٨كانون الثاني) العدد السابع/ ص -١٩٢٧[السنة الرابعة (

‚è‚¢]�½øfÖ]� �

صيب البالط الملكي بعـد هجـوم ميـاه دجلـة عليـه بأضـرار عديـدة        �� 
   كنى فيه خطـرة، وقـد قـدمت رئاسـة الـوزراء   مختلفة، حتى أصبحت الس

الئحة إلى مجلس النواب تتضمن صرف مبالغ؛ لتعميـر مدرسـة الصـنائع    
وإصالحها؛ لتُتخذ بالطاً في زمن قريب ريثما يبنـى بـالط جديـد جـدير     

  بصاحب الجاللة، أما المدرسة فتُنقل إلى محل واسع في محلة السنك.
  ]٤٩٩شباط) العدد الثامن/ ص -١٩٢٧[السنة الرابعة (
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ì^Êæ�Ôe�Ìé¿Þ�á^Ûé×‰� �

تـوفي فـي التهـاب فـي      ،اب التـرك سليمان نظيف بك من مشاهير كتّـ 
ومـن   ،على الموصل والبصرة وبغداد فـي زمـن الحـرب    وكان والياً ،رئته

  .وآداباً خالقاًأتراك حسن األأ
  ]٥٠٠شباط) العدد الثامن/ص -١٩٢٧[السنة الرابعة (

�]‚Çe�»�êÞ^¹_�Ø’ßÎ� �

فـي بغـداد بقـي فيهـا إلـى وقـت خـروج        كانت لدولة ألمانيـة قنصـل   
) قـدم إلـى   ١٩٢٧العثمانيين منها، وفي أول كانون الثاني من هذه السـنة ( 

الحاضرة القنصل ليـتن مـع قرينتـه، فنتمنّـى لهمـا طيـب اإلقامـة، وحسـن         
  الصلة بديارنا.

  ]٥٠١شباط) العدد الثامن/ص -١٩٢٧[السنة الرابعة (

^ßi†•^u�»�ëˆé×ÓÞý]�á]�ŞÖ]�†è‡æ� �

اسـتقبل فـي الهنيـدي وزراء العـراق، وجماعـات مـن        ٢من ك  ٢في 
األعيان، والنّـواب، والموظّفـون، ووفـد مـن الـبالط، والمعتمـد السـامي،        
وقائد القوات الجويـة، وبعـض كبـار المـوظّفين الملكيـين والعسـكريين       
البريطانيين، وزير الطيران البريطاني الذي وصل إلى ميـدان الطيـران فـي    

ثالثة بعد الظهر، فنزلت من الطيارة عقيلة هور، ثم تالهـا زوجهـا   الساعة ال
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  السـر سمويل هور، فرحب بهما الجميع.
  طال الطيران من الرطبة إلى الهنيدي سبعة أرباع الساعة، في حـين أن

  سائر الطيارات تقطع هذه المسافة مدة ثالث ساعات.
  ]٥٠٢شباط) العدد الثامن/ص -١٩٢٧[السنة الرابعة (

ÚíéÛ¾^ÓÖ]�»�ÙˆÆ�ØÛÃ� �

في البستان الواقع في قـرب   ٢ك ٩افتتح معمل غزل في الكاظمية في 
جسر األعظمية، والمعمل لفتّاح باشا، وقـد شـرف الحفلـة جاللـة موالنـا      

مــراء �� الملــك فيصــل األول، والــوزراء، وكثيــر مــن األعيــان، والنــواب، و
  الجيش، وكانت الحفلة بديعة في جنسها.

  ]٥٠٢شباط) العدد الثامن/ص -١٩٢٧عة ([السنة الراب

Ñ]†ÃÖ]�á‚Ú�»�áçË×jÖ]� �

تبذل الحكومة جهدها لمد خطـوط التلفـون بـين العاصـمة وخـانقين      
  وكركوك بأسرع وقت ممكن.

  ]٥٠٢شباط) العدد الثامن/ ص -١٩٢٧[السنة الرابعة (

êÎ]†ÃÖ]��ŞÖ]�àÏj¹]� �

ورفعـه إلـى   أنهى ديوان الهندسة رسـم بنـاء المـتقن الطبـي العراقـي،      
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المراجع ذوي الحل والعقد، وسوف يشاد قريباً مـن المستشـفى الملكـي    
  غير البعيد عن دجلة.

  ]٥٠٢شباط) العدد الثامن/ص -١٩٢٧[السنة الرابعة (

�]‚Çe�ð]ç×e�š]…_�Ñ^£c� �

صــدرت اإلرادة الملكيــة بإلحــاق األراضــي التــي تُســقى مــن ترعــة  
ض تعـديالت فـي حـدودها    بلواء بغداد، علـى أن تحـدث بعـ    )١(اللطيفية

  حتّى تصبح كما يلي:
يبدأ خط الحدود من نهر الفرات في الجهة اليسـرى من نقطة شمالي 

الكـرود: آبـار السـقي     -كرود عشائر الجنابيين متّجهاً إلى جنوبي كـرود  
القرطان العائدة إلـى قسـام    -المعروفة بالسواقي، جمع ساقية عند السلف

(جسام) الدرويش، ومن ثم يسير الخط في وجهه شرقاً، فيفصـل زراعـة   
عشيرتين، ويقطع طريق الفلوجـة والمسـيب، ويرتفـع إلـى قمـة األرض      ال

العالية المعروفة باسم (ظهر المجصّة) الواقعة في الجنـوب الشــرقي بـين    

                                                           

اللطيفية ترعة حفرها عبداللطيف ابن مفتي بغداد سـابقاً محمـد فيضـي الزهـاوي      )١(
الحفر كان بين سنة ( حينما كان قائم مقام في الكاظمية، ويظن وسـنة  ) ١٢٩٠أن

(ننقل هذا الخبر عن صديقنا الحاج عبداللطيف تنيـان ونشـكره علـى     هـ)١٣٠٠(
  إفادته).
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صدر اللطيفية واالسكندرية، ويعقب هذا الخط قمة هذا الرأس في جهة 
الجنوب الشـرقي إلى أن يصل إلى نقطة غربي (تل قبر زغـروت)، ومـن   

قطة يمر شرقاً بالتـل وبشـعبتي طريـق بغـداد، وهكـذا شـرقاً حتّـى        تلك الن
  يقطع حدود لواء الكوت كوت اإلمارة.

  ]٥٦٣آذار) العدد التاسع/ ص -١٩٢٧[السنة الرابعة (

Ñ]†ÃÖ]�»�íÂ]…ˆÖ]�Ð�^ßÚ� �

وفـي   ،ربـع ألـى  إمت الحكومة في السنة الماضية منـاطق الزراعـة   قس
وهـي   ،ها مراكز لتلـك المـديريات  تي ذكرلوية اآلهذه السنة اتخذت األ

  والناصرية. ،وديالى ،والموصل ،هميتها: بغدادأحسب ب
ة في ميزانيتها لهذه السـنة تخصيصـات   دخلت مديرية الزراعة العامأو

 ،لواء موظـف خـاص بالزراعـة    ن لكلّعيوبموجبها سي ،موري الزراعةألم
علـى   ومشـرفاً  ،واءفـي ضـياع اللّـ    متجـوالً  عاماً وهذا الرجل يكون مفتشاً

  للمزارعين. ومرشداً ،عمال الزراعةأ
  ] ٥٦٤العدد التاسع/ص )آذار -١٩٢٧( [السنة الرابعة

kéfÖ]�Ùa�íÃÚ^q�»�Ýç×ÃÖ]�Ñ^ŞÞ�Ðéé–i� �

نشئت في بغداد، لبثّ علوم الـدنيا  ��  جامعة آل البيت هي الجامعة التي
والدين بموجب روح العصـر الحـالي، ويعلّـم فيهـا عـدة علـوم عصـرية،       
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  ومن جملتها علم النفس، وعلم االجتماع إلى غيرهما. 
ُبطـل تـدريس هـذين    �وفي أوائل شهر كانون الثاني مـن هـذه السـنة    

حـد عشـر   خرى، فيكون المبطـل منهـا أ  ��  العلمين الجليلين مع تسعة علوم
علماً مع حجب نشر المجلّة الخاصّـة بهـا المعروفـة بــ (الجامعـة)، فـنحن       

خـرى نصـوب التـوفير،    ��� نأسف على هذا التأخّر من جهة، ومن الجهـة  
  وإن كنّا نود أن ال يكون موجهاً إلى قصّ جناح طائر العلوم والفنون.

 وقد رجعت أخيراً عن هذا التعديل، فأعادت تدريس علمـي الـنفس  
)واالجتماع، ودعت  ��)�  الذين تركوا الجامعة إلى الرجوع إليها. �

  ] ٥٦٥العدد التاسع/ص )آذار -١٩٢٧( [السنة الرابعة

íèçÞ^nÖ]æ�°Û6×Ã¹]�…]��íf×��ì†â^¿Ú� �

 ـة ( �� ستاذ أنيس زكريا النصولي ألَّف كتاباً فـي بنـي   ��� ذكرنا أن٤مي :
كـره مؤلِّفـه علـى أن يسـتعفي     �� )، فهاجت بسببه بعض األفكار حتـى  ٤٩١

طلبـة دار المعلمـين    ٢ك  ٣٠من التدريس، فاستعفى فأقام صـباح األحـد   
سـتاذ عـن وظيفتـه،    ��� والمدرسة الثانوية مظـاهرةً احتجاجـاً علـى فصـل     

فساروا في الطرق والشوارع يغنّـون األناشـيد الوطنيـة، حتـى جـاؤوا بـين       
مهم في وظيفته؛ ولما لم تثمـر  يدي بناء وزارة المعارف طالبين إبقاء معلّ

ــائيون       ــاء اإلطف ــة ج ــرة المطلوب ــديرها الثم ــارف وم ــر المع ــائح وزي نص
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بمضخّتهم لتشتيت شملهم، فحدثت مالكمة بين الطلبة ورجال الشـرطة،  
ونزع بعضهم المرشة من يد صاحبها، فجرح ثالثة من التالميذ وشرطيان 

  .ورئيس اإلطفائية، ثم تفرق المتظاهرون بعد ذلك
ستاذ النصولي ومعه المعلمـون السـوريون   ��� سافر  ٢ك  ٧وفي صباح 

الثالثة الذين كانوا قد احتجوا على فصل رفيقهم، وأبوا أن ينفردوا دونه، 
وهم: عبد اهللا مشنوق، ودرويش المقدادي، وجالل زريق، وقـد وجهـوا   

  رسالة وداع إلى أبناء الرافدين تتدفق أدباً وشكراً ورقة إحساس.
تقف وزارة المعارف عند هذا، بل عادت أخيراً فأنزلـت وظيفـة   ولم 

ستاذ يوسف عز الدين الناصري مـدير المدرسـة الثانويـة إلـى درجـة      ��� 
ســتاذ يوســف زينــل عــن وظيفــة  ��� معلّــم فــي دار المعلمــين، وفصــلت 

التدريس في المدرسة الثانوية، ويقـال إن السـبب فـي ذلـك هـو تقصـير       
حركـة وقمعهـا، والثـاني فـي تهيـيج التالميـذ علـى        األول في استدراك ال

  المظاهرة باسم الحرية الفكرية.
  ] ٥٦٦العدد التاسع/ص )آذار -١٩٢٧( [السنة الرابعة

íÂ]…ˆÖ]�àÏjÚ� �

اهتمت مديرية الزراعـة بـأمر متقنّـا، وقـد أصـلحت مـنهج التـدريس        
 ونظّمته، وعين خليل فيدو المتخرج في متقن زراعـة كليفرنيـة، ومحمـد   



   (القسم الرابع) ة لغة العرببغداد في مجلّ   .................................................  ١٤٠

الشابندر معلّمين فيه، وقررت جلب كتب التدريس في اللغة العربيـة مـن   
ديار مصر وغيرها من البالد العربية اللسان، كما أنّها طلبـت مـن حكومـة    

  النيل أن توفد إلى العراق بعض معلّمي الزراعة.
  ]٦٢٥نيسان) العدد العاشر/ص -١٩٢٧[السنة الرابعة (

íéÓ×Ú�ì�]…de�‚è‚q�Üé¿ßi� �

هـي ناحيـة    -رادة الملكية بفـك ربـط ناحيـة سـلمان بـك      صدرت اإل
ــة      ــفون وباإلفرنجي ــم طيس ــاريخ باس ــي الت ــة ف ــي المعروف ــلمان الفارس س

Ctesiphon- .من لواء الكوت، وإلحاقها بلواء بغداد مباشرة  
وبفك ربط إحدى وعشـرين قرية مأهولة بطائفـة (ميـر يوسـفي) مـن     

  ناحية شقالوة، وإلحاقها بقضاء كوي سنجق.
  ]٦٢٦نيسان) العدد العاشر/ص -١٩٢٧[السنة الرابعة (

h]çßÖ]�‹×¥�»�ë†ÓŠÃÖ]�^�^e�†ËÃq� �

آذار جعفر باشا العسكري نائباً في مجلـس النـواب فـي     ١انتُخب في 
  مكان ناجي باشا السويدي المستعفي.

  ]٦٢٦نيسان) العدد العاشر/ص -١٩٢٧[السنة الرابعة (
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÷^fl�çÖ]�»�íßÓm� �

الوشّــاش (فــي جنــوب غربــي بغــداد فــي ظــاهر  كملــت بنايــة ثكنــة 
  الحاضرة)؛ طلباً لراحة الجيش.

  ]٦٢٧نيسان) العدد العاشر/ص -١٩٢٧[السنة الرابعة (

t…^¤]�±c��]‚Çe�àÚ�l]…^fléŠÖ]��‚Â� �

بلغ عدد السيارات الخارجـة مـن بغـداد إلـى مـا يجاورهـا فـي السـنة         
كـدلك)،  الماضية كما يأتي: (وأغلبهـا مـن طـرز هدسـن، ثـم مـن طـرز        

إلـى   ٤٣) إلـى بيـروت، و  ١٠٩٤) إلى حلب، و(١٠٧) إلى إيران، و(٤٤٠(
  ).١٧٢٩إلى القدس، المجموع ( ٤٥الشام، و

) ٤١٧) رجـالً وامـرأةً، و(  ٦٥٩٤وبلغ عدد الركاب إلى تلك األنحـاء ( 
  ).٩٠٩٢) معاون سائق، والمجموع (٤١٤) سائق سيارة، و(١٦٦٧طفالً، و(

  ]٦٢٨) العدد العاشر/صنيسان -١٩٢٧[السنة الرابعة (

  يچه چمزاحم أمني البا

ممثالً سياسـياً   چيه چصدرت اإلرادة الملكية بتعيين مزاحم أمين البا
  للعراق في لندن.

  ]٦٢٩نيسان) العدد العاشر/ص -١٩٢٧[السنة الرابعة (
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�æ‚£]�¼éŞ¡�íß¢�Ùç‘æ� �

آذار المسيو (بايشلين) السويسري رئيس لجنة  ١٢وصل العاصمة في 
ط الحدود بين العـراق وتركيـة، والكرنـل (نولـدر) ممثـل حكومـة       تخطي

ملك بريطانية العظمى، وقد سافرا إلى الموصل، ويكون العقيد علي رضا 
  العسكري مندوباً عن الحكومة العراقية. 

أمـا أعضــاء الوفـد التركــي فأعضـاؤه: جمــال ودري. ومعهـم خمســة     
  ضباط لمسح األراضي.

      قـال: إنوتتجول اللّجنة في زاخـو والعماديـة والزيبـار وراونـدوز، وي
 ل يوم االبتداء بها. ��� األشغال ال تتمبعد ثالثة أو أربعة أشهر من أو  

  ]٦٢٩نيسان) العدد العاشر/ص -١٩٢٧[السنة الرابعة (

íÛ‘^ÃÖ]�íflv‘�á]çè��êÂ^ŠÚ� �

  ية:تمكّن ديوان صحة العاصمة من إنجاز التعليمات اآلت
ــ منـع   ٣ـ نظافة األكياس.   ٢ـ المحافظة على مياه األنهر من التلوث. ١

ـــ ٥ــ صــيانة بعـض المـأكوالت مـن األصـباغ.      ٤إقـالق راحـة المرضـى.    
ــ تعليمـات تخـصّ تنظيـف     ٦تعليمات تتعلّق بتنظيف الفنادق والقهوات. 

  ـ تعليمات تعود إلى المقابر.٨ .ـ تعليمات بشأن االصطبالت٧ .الحمامات
  ]٦٣٠نيسان) العدد العاشر/ ص -١٩٢٧[السنة الرابعة (
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êÚæˆ§�l^é×ÏÞ�íÒ†�� �

توفّقــت إحــدى الشـــركات التجاريــة وعنوانهــا (شــركة نقليــات ح.   
مخزومي) ألن تنقل الركّاب مع بضائعهم، أو بضـائع التجـار مـن سـورية     
إلى العراق وإلى إيران، وهي خطوة عظيمة لتسهيل السـفر والنقـل، ولهـا    

أسبوع عدة ركّاب وكثير من البضائع، وقد أقامت لها محـالً فـي    في كلّ
بيروت في ساحة الشهداء خلف الصرح القديم (السـراية العتيقـة)، وفـي   
بغــداد فــي الجــادة، وهــي أكبــر شــركة اليــوم لهــذه الغايــة، وأصــحابها   

  معروفون بحسن األدب والتساهل.
 ]٦٣٠نيسان) العدد العاشر/ص -١٩٢٧[السنة الرابعة (
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  فُتح صدر (العمية)، وهو من جداول نهيرات المحاويل.
  ]٦٢) العدد األول/ص١٩٢٧الخامسة ( [السنة

�]‚Çe�»�íéÂ]…ˆÖ]�í‰…‚¹]��’Ú� �

) ربيـة، ولـم   ٨٤ر٤٩٠كانت الحكومة العراقيـة خصّصـت للمدرسـة (   
طالباً بينهم واحد فقـط مـن الثانويـة والبقيـة      ١٣يكن في المدرسة سوى 

علـن أن الـدروس تكـون بالعربيــة،    �� مـن مدرسـة أدنـى منهـا، وكــان قـد      
ثالثـة   ��� ليزية والكثيـرون يجهلونهـا، ولـم تعـش المدرسـة      گفانقلبت إن

من بعد فتحها، ثم أعلمت إدارتها التالميـذ البغـداديين أن    ��� أشهر ليس 
  يغادروها. 

أما الستّة اآلخرون فينتظرون عودة افتتاحها، وكان يصرف علـى كـلّ   
ــة واألدوات   ٧ر٦٠٠تلميــذ ( ــاك مــن نفقــات األبني ــة مــا عــدا مــا هن ) ربي

  واألثاث، بحيث إن نفقة كلّ تلميذ كانت تبلغ عشـرة آالف ربية.
  ]٦٣) العدد األول/ص١٩٢٧[السنة الخامسة (

�]‚Çe�»��ÿ†ÿe�½çÏ‰ 

درجـة بالمقيـاس المئـوي،     ١٩نيسـان   ١كان أقلّ حرارة نهار الجمعة 
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، فـدلّ هـذا الصـعود الفجـائي فــي     ٢٢فارتفعـت فجـأة نهـار السـبت إلـى      
برد. ولقد أثبت الواقع ما أنبأ بـه تغيـر الجـو، فسـقط     الصباح على انحدار 

نيسـان عنـد نحـو السـاعة العاشـرة بـرد ضـخم بحجـم بيضـة           ٢في مسـاء  
  الحمام. 

ونبهت جلبـة تسـاقطه مـن كـان نائمـاً، وأزعـج مـن كـان سـاهراً فـي           
  الحرارة إلى مألوفها.  *المسارح والمراقص، وبعد ذلك سقطت [كذا]

درجـة، وكانـت    ٢٢حرارة إلى االرتفاع فجأة إلى وفي آيار عادت ال
النتيجة أن السماء فاجأتنا ببردها في نحو الساعة العاشـرة ونصـف مسـاًء،    

  لكنّه كان بحجم الحمص.
  ]٦٣) العدد األول/ص١٩٢٧[السنة الخامسة (

†Ë‘_�ë‚é‰�‹jßÓÖ]�ì^Êæ� �

إلـى  نيسـان انتقلـت    ٥في الساعة السادسة بعد الظهر من يوم الثالثـاء  
جوار ربها الكنـتس سـيدي أصـفر؛ مـن ضـعف قلبهـا، واشـتداد التهـاب         

)، ١٨٤٦آيار من سنة ( ١٥في  تعمدتالشعبتين والربو عليها، وكانت قد 
  سنة قضتها في المبرات ومكارم األخالق.  ٨١فيكون عمرها نحو 

وكانت من أكبر المنشّطين لنشر هـذه المجلّـة منـذ أول بروزهـا إلـى      
صـول العصــرية، أي   ��� ، وهي أول ابنة عراقيـة تهـذّبت علـى    عهدنا هذا
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أنّها تعلّمت القراءة والكتابة واللغة الفرنسية في المدرسة، ثم ذهبت إلـى  
 األبــرةبيــروت مــدةً تنيــف علــى ســنة؛ لتكمــل دروســها، وتــتقن أشــغال 

والصنائع المتعلّقة باإلناث، وسوف نأتي على ترجمتهـا فـي أحـد أجـزاء     
  المجلّة، رحمها اهللا رحمة واسعة.

  ]٦٤) العدد األول/ص١٩٢٧[السنة الخامسة (

|^¨�ì†•^£]�»�Ù^Ë�ù]�í•æ…� �

أقامت (روضة األطفـال) حفلـة حضــرها مـديرو المـدارس، وبعـض       
ن األشـغال اليدويـة التـي    المديرات والمعلّمات، وعرض علـى المحتفلـي  

أتمتها مدارس البنات، وقام تالميذ روضة األطفال بألعـاب بديعـة، دلّـت    
على عناية اآلنسة (أمة) مديرة هذه الروضـة ومعلّمـة الطبيعيـات فـي دار     
المعلّمات بتربية األطفال على قواعـد التربيـة العلميـة الحديثـة، وتثقيفهـا      

ركهم، وينشّــط فــي نفوســهم حــب عقــول هــؤالء النابتــة بمــا ينمــي مــدا
  المعرفة والعلم العصري.

  ]١٢٣) العدد الثاني/ص١٩٢٧[السنة الخامسة (

géÏßÖ]�à·†Ö]�‚fÂ�‚fléŠÖ]�ì^Êæ� �

حزيران السيد عبد الـرحمن النقيـب شـيخ     ١٢ي بعد عشاء األحد توفّ
م)،  ١٨٤٥هـ ١٢٦١سرة الكيالنية، وكان قد ولد على ما يقال في سنة (��� 
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بهة ووقار، وكان حاضراً في الموكب المنـوب  �� وقد شُيعت جنازته بكلّ 
عن جاللة الملك، والمعتمد السامي، والوزراء، وأعيان المجلس ونوابـه،  
والمستشارون البريطانيون، وجم غفير من جميع الطبقات واألعمار علـى  

 حزيـران  ١٣اختالف جنسهم، وكانت دفنته في الساعة التاسعة من نهـار  
  في جامع القادرية.

  ]١٢٣) العدد الثاني/ص١٩٢٧[السنة الخامسة (

Í…^Ã¹]�ì…]‡æ�àÚ�ë‚ã¹]�‚fÂ�‚fléŠÖ]�ð^ËÃj‰]� �

سأل أحد كتبة الصحف صاحب الفخامة جعفر باشا العسكري: >هـل  
في الحقيقة أن استقالة معالي السيد عبد المهدي من وزارة المعارف لـم  

قانون الدفاع إلى المجلـس النيـابي    يكن سببها سوى مسألة تقديم الئحة
  في جلسته األخيرة؟<.

فصرح له فخامـة رئـيس الـوزراء بمـا يـأتي: >لـو كانـت دعـواه هـذه          
صحيحة وحقّة لكان يستقيل منذ إعالن المنهاج الوزاري أو علـى األقـل   
عند قراءة خطاب العرض أو اإلرادة الملكيـة فـي افتتـاح االجتمـاع غيـر      

  االعتيادي!<.
 ندت وكالة هذه الوزارة إلى فخامة رئـيس الـوزراء الـذي هـو     س�� ثم

  وزير الخارجية أيضاً، وصدرت اإلرادة الملكية بذلك.
  ]١٢٥) العدد الثاني/ ص١٩٢٧[السنة الخامسة (
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�‹×¥�fl̃ ÊíÚ₣ù]� �

 ٨مة العراقية مجتمعاً أربعين يومـاً فـوق ميعـاده، وفـي     ��� بقي مجلس 

إرادته الملكية في فضه، فنُفذ أمره حزيران أصدر جاللة ملكنا المحبوب 

  العالي بال إمهال.

  ]١٢٥) العدد الثاني/ص١٩٢٧[السنة الخامسة (

Ñ]†ÃÖ]�»�êÎç�e�Ù^Ëju÷]� �

حفلـة أدب   -عقد منتدى التهذيب جلسة في معهد (السينما الوطني) 

من شهر نيسان إكراماً لشاعر العرب الكبير شـوقي،   ٢٩في اليوم  -عظيمة

فغصّ المجلس عن استيعاب أهله من رجـال ونسـاء مـن جميـع طبقـات      

  مة، وكان منهاج الحفلة على هذه الصورة:��� 

 .)إسحاق أبوـ(بكلمة االفتتاح وترجمة شوقي لرفائيل  -١

 الشعراء لمراد ميكائيل. -٢

 أثر شوقي في أدب الجيل لرفائيل بطي. -٣

 شعر شوقي في جهاد الحياة إلبراهيم حلمي العمر. -٤

 تأثيرات الشاعر في النهضة القومية للشيخ أحمد. -٥

 شوقي وال كشوقي (قصيدة) لمحمد الهاشمي. -٦

 في حفلة شوقي (قصيدة) لمعروف الرصافي. -٧
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  والقصائد أناشيد وطنية تغنى بها طلبة دار المعلمين.وتخلّل الخطب 
 ]١٢٨) العدد الثاني/ص١٩٢٧[السنة الخامسة (

äéÊ�ÄÎæ�^Úæ�íéÛ¾^ÓÖ]�»�ð]…ç�^Â�Ýçè�†}a� �

العادة الجارية في العراق منذ قـديم الـزمن، أن أبنـاء الشـيعة يمثّلـون      
وهـي تمثيـل مـا    ، )١(ولى من شهر المحرم (السـبايا) ��� مدة األيام العشـرة 

وقع لصـريع الطف قبل أن يقتل عطشـاً، ويجـري ذلـك لـيالً مـن السـاعة       
التاسعة إلى الحادية عشـرة، ولكلّ محلّـة سـبايا يضــرب فيهـا الجعفريـة      

  ) وما يليها.٢٣١: ٢أنفسهم على ما ذكر في لغة العرب (
ولى من عاشوراء بدون اضطراب، وفي اليـوم  ��� مضت األيام التسعة 

اشر وهو اليوم األخير المعروف عندهم (بالطبق)، اجتمع خلـق عظـيم   الع
في الكاظمية لختم المأساة، وهناك وقع سوء فهم بـين جماعـة وجماعـة    
أدت إلى النزاع والقتال، فأسفر تحقيق الحكومـة عمـا يـأتي وهـذا نصّـه      

  بحرفه:
ـ حصلت الحادثة المؤسفة على أثر شـجار قـام بـين صـبي وامـرأة مـن       ١

فرجين، منبعث من زعمها أنّـه حـال بينهـا وبـين رؤيـة الموكـب،       المت
                                                           

السبايا جمع سبي، وهو المأسور والمأسورة إشارة إلى جمـع أسـرى الطـف مـن      )١(
  رجال ونساء ومن كبار وصغار.



 ١٥٣  ..................................................................السنة الخامسةالفصل الخامس/ 

فأدى ذلك إلى تدخّل بعض األوالد واعتدائهم على الصبي ما سـبب  
الضوضاء في الطابق األوسط (كذا في الطبقة الوسـطى) بـين النسـاء،    

  وإسراع بعض الجنود وموظّفي األمن لتسكينها.
ة أن يحضـروا االحتفـال عـزّالً    ـ إن الجنود كانوا من الذين جرت العـاد ٢

  من السالح تحت إمرة ضباطهم لالشتراك بالمأتم.
ـ إن الغوغاء توسعت على أثر الصراخ الحاصل في الطابق األعلى حيث ٣

ــر      ــود غي ــاع والشــرطة والجن ــين الرع ــاربات مؤســفة ب ــى مض أدى إل
  المسلّحة.

واحـدة مـن    المحرم) حوادث وفاة منهـا:  ٢١ـ لقد أحصيت حتّى اآلن (٤
الجند، وثالث من األهالي، وأربعون حادثة جرح وكسـر ورض مـن  

  الجند، وواحدة من الشـرطة، وسبع من األهالي.
عيدت السكينة بواسطة الشـرطة حوالي الساعة الثامنة ونصف زوالية �� 

  من صباح يوم الحادثة والتحقيق مستمر. (مدير المطبوعات)
 الشائع بين األهالي أن عدد الجرحى والقتلى أكثر من هذا.على أن  

  ]١٨٨) العدد الثالث/ص١٩٢٧[السنة الخامسة (

�]‚Çe�»�íèæ‚éÖ]�Ù^Ç�ù]�š†ÃÚ�|^jjÊ]� �

همة مدير المعارف العام ال تعرف المالل كما تجهـل الكـالل، فهـو    
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يسعى ليل نهار إلى تعميم المعارف وتنشيط الفنون، وبثّ الصـنائع علـى   
اختالف أنواعها، وبجميع الوسـائل التـي توصـله إلـى هـذه الغايـة، فلقـد        

سمه لـك، إذ هـو   �� عرفت أن المراد به سعادة ساطع بك الحصري وإن لم 
الذي سـعى إلـى فـتح معـرض لألشـغال اليدويـة؛ لترقيـة أنـواع الصـنائع          

ــ ــي   والفن ــاح ف ــان االفتت ــة، فك ــا   ١١ون العراقي ــة ملكن ــوز، إذ أم جالل تم
المحبوب المدرسة المأمونيـة التـي يقـام فيهـا المعـرض، وقـد حـف بـه         
الوزراء واألعيان، وفتحه فتحاً رسمياً، ثم طاف ردهاته فسـر بما رأى من 

ن، التقدم المحسوس في جميع األعمال التي قام بها أبناؤه وبناته العراقيـو 
  تي به من جميع مدارس العراق. �� وفيه من األشغال ما 

ستاذ الحصري بسعيه المحمود، ونطلـب إليـه أن يعيـد مثـل     ��� فنهنئ 
  هذا المعرض في كلّ مدة إن لم يكن في كلّ سنة.

  ]١٨٩) العدد الثالث/ص١٩٢٧[السنة الخامسة (

íè†ÓŠÃÖ]�í‰…‚¹]�íè^ße� �

فـي بـاب المعظّـم إلـى بنايـة       انتقلت المدرسة العسـكرية مـن محلّهـا   
خــرى فتبقــى للفرســان والمــدفعيين ��� خــرى فــي الكــرادة، أمــا البنايــة �� 

  التابعين للجيش. كان هذا االنتقال في أواخر حزيران.
  ]١٩٠) العدد الثالث/ ص١٩٢٧[السنة الخامسة (
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íè†ÓŠÃÖ]�í‰…‚¹]�„éÚøjÖ�°ÛéÖ]�Ìé× � �

حزيران جرت حفلة جليلة هي  ٢٨من نهار الثالثاء  ٩في نحو الساعة 
ولــى مــن نوعهــا فــي بغــداد، وذلــك أن تالميــذ الصــف المتقــدم مــن  ��� 

المدرسة العسكرية الملكية حلفوا اليمين في نهاية سنة دراستهم الحالية، 
فكانت هـذه الحفلـة مـن المشـاهد المـؤثّرة فـي القلبـين، أي فـي الطلبـة          

ضرين معاً، فقد حلف كلّ من التالميذ الخارجين ضباطاً جدداً بأنّه والحا
  يخدم مليكه ووطنه مضحياً بنفسه لهذه الغاية.

وكان يتقدم إلى منصّة اليمين أربعة أربعة من الضباط الجدد، فيضـع  
خرى على المصحف الموضـوع  ��� كلّ اثنين يديهما الواحدة إلى جنب 

  مين وهذه عبارتها:على المنصّة، ويقسمان الي
قسم باهللا وبكتابه هذا وبشرفي بأنّي أخدم قائدي العام جاللة ملكي �� «

شـهد اهللا  �� المعظّم ووطني بكلّ صدق وإخالص في البر والبحر والهواء و
  .»على ذلك

وهــذا الــنصّ هــو الــنصّ الرســمي لــوزارة الــدفاع، وســيحلفه جميــع   
تُقام لذكرى تتـويج جاللـة    الضباط الحاليين في الجيش يوم الحفلة التي

ملكنا المحبوب، ويتم تحليف األعوان في ذلك اليوم في جميع طوائـف  
  الجيش المبثوثين في القطر.

وقد صدرت اإلرادة الملوكية بمنح كلّ منهم رتبة مالزم ابتـداًء مـن   
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  ).١٩٢٧غرة تموز سنة (
  ]  ١٩٠) العدد الثالث/ص١٩٢٧[السنة الخامسة (

@ƒî’Ûa^Ò^Ò��çÛ¦�‚·_� �

تموز الزعيم الكردي محمـود كاكـا أحمـد الـذي      ٥وصل بغداد في 
ــه وعصــاباته وعــم األمــن والســلم    ســلّم نفســه للحكومــة وانتهــت أعمال
األصقاع الكرديـة، ولـم يبـق بعـد هـذا مـا يسـمى المسـألة الكرديـة فـي           

  العراق.
وكان ابنه (بابا علي شيخ) قد سبقه إليها ليتلقـى دروسـاً خاصّـةً علـى     

  حزيران. ١٧فقة الحكومة، وقد ابتدأ بدروسه منذ ن
  ]١٩٢) العدد الثالث/ص١٩٢٧[السنة الخامسة (

�‚q�l^Û6×ÃÚæ�áçÛ6×ÃÚ� �

أخرجت دار المعلمين في بغداد في هذه السنة (سـنة الدراسـة) مائـة    
شـهادة   ٣٢منهم شـهادة معلميـة المـدارس االبتدائيـة، و      ٣٧معلم، أحرز 

شهادة معلمية مدارس القرى، ونجح مـن   ٣١معلمية المدارس األولية، و 
  دار المعلمات في بغداد أربع، فنهنئ الجميع بما فازوا.

  ]١٩٢) العدد الثالث/ص١٩٢٧[السنة الخامسة (
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‚ãÃÖ]�flêÖæ��Úù]� �

) آب وصـل العاصـمة األميـر (غـازٍ     ٤في نحو الساعة الثانية بعد ظهـر  
االسكندرية على الباخرة، ومن ولي العهد قادماً من لندن إلى فرنسة إلى 

  مصر القاهرة إلى بغداد على الطيارة، ومعه الشيخ كاظم الدجيلي.
  ]٢٥٢) العدد الرابع/ص١٩٢٧[السنة الخامسة (

Í]†�ù]�íe^ÏÞ�äéqçi� �

ــداد      ــراف بغ ــة أش ــه نقاب ــة) بتوجي ــنية (الملوكي ــدرت اإلرادة الس ص
األوقاف القادريـة إلـى   ومشيخة الطريقة القادرية، والتولية والنظارة على 

صــاحب الســماحة الســيد محمــود أفنــدي الجيلــي (الكيالنــي)، علــى أن 
ــاف،     ــارفة وزارة األوق ــة لمش ــاف المــذكورة تابع ــبة األوق تكــون محاس

  ومستثناة من الخرج.
  ]٣١٤) العدد الخامس/ص١٩٢٧[السنة الخامسة (

Äéß��ØjÎ� �

خ عشـيرة  في العقد الثاني مـن آب وجـد مقتـوالً الشـيخ سـلمان، شـي      
الشعار النازلة في أراضي (أبو غريب) التابعة لقضاء الكاظمية مـع أوالده  

طلق عليهم رصاصات وهـم فـي عقـر دارهـم،     �� الثالثة، وقد قُتلوا بعد أن 
واحـداً مـنهم فإنـه     ��� وكانت تلـك الرصاصـات موجهـة إلـى رؤوسـهم      
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الشرطة إلى القاتل حتى اليوم، بيد أن هناك ظنوناً  ضُرب بقلبه، ولم تهتد
  تحوم حول أحد أقارب القتلى ومن المشتغلين عندهم.

  ]٣١٤) العدد الخامس/ ص١٩٢٧[السنة الخامسة (

íéÖ‚ÃÖ]�á^}�»�Ðè†u� �

آب فــي خــان  ١٤شــبت النــار فــي نحــو الســاعة الخامســة بعــد ظهــر 
العدليــة، وكــان فيــه مــن األمــوال والبضــائع: خشــب، وصــوف، وجلــود، 

وغيرها، فاندلعت ألسـنة النـار بسـرعة عظيمـة،     ، Acide nitriqueوتيزاب 
فخفت مطافئ أمانة العاصـمة إلـى قطـع تلـك األلسـن، وعاونتهـا مطـافئ        
ــران مــدة ثــالث     ــع يقــاومون تلــك الني ــة، وبقــي الجمي القــوات البريطاني

  ساعات.
والنار لم تلتهم جميع ما كـان فـي الخـان، ويقـدر ثمنـه بسـتّة الكـاك        

بل فُقد مـا يقـارب نصـفه، فيكـون المحـروق       ربية، وهو لعشـرين تاجراً،
  ثالثة الكاك.

وقد ظهر بعد التحقيق أن أحد التجار أضرم النار في بضـائعه المـؤمن   
  عليها بمبلغ باهظ حصوالً على بدل التأمين.

  ]٣١٥) العدد الخامس/ ص١٩٢٧[السنة الخامسة (
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áçÃ��…^Ú� �

لتـرة إلـى   گانمار شمعون لقب كلّ بطريرك نسطوري، وقد قـدم مـن   
بغــداد فــي العقــد الثــاني مــن آب، وقــدمت عمتــه (ســرمة) خــاتون مــن  
الموصل، ونزال في فندق مود، وبعـد أن اسـتراحا بضـعة أيـام ذهبـا إلـى       

  الحدباء.
  ]٣١٥) العدد الخامس/ص١٩٢٧[السنة الخامسة (

‹é×Ú†Ò�êeçÓßÚ�Í^Ã‰ý�l^Âfl�i� �

آنـات؛   ٥) ربيـة، و ٦٣٧٨آبـا (  ٢٢بلغ مجموع المبالغ المقبوضـة إلـى   
لتوزّع في الحال على منكوبي كرمليس، وقد أعلنـت اللجنـة أنّهـا تُمـدد     

  أعمالها حتّى نهاية أيلول من هذه السنة.
  ]٣١٥) العدد الخامس/ص١٩٢٧[السنة الخامسة (

� �

ì…]ˆfÖ]�»�Ðè†u� �

شبت النار في البزارة الواقعة في محلّة القشل في نحو الساعة الحادية 
آب، وأحرقت عدة بيوت، ثم تمكـن الشــرطة    ٢١عشرة من ليلة األحد 

من إخماد أنفاسها، وبعد ذلك جاء رجال اإلطفاء فالشوها عـن آخرهـا،   
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  ولم تضر األنفس بشيء
  ]٣١٦) العدد الخامس/ص١٩٢٧[السنة الخامسة (

Œ…]‚Ú�ì‚è‚q�íéñ]‚je]� �

عزمت وزارة األوقاف على فتح مدارس جديـدة ابتدائيـة فـي السـنة     
المقبلة ذات ستة صفوف، وذلك في ألوية بغداد، والبصـرة، والموصـل،   

 *وكركوك

  ] ٣١٧) العدد الخامس/ص١٩٢٧[السنة الخامسة (

íéÞ^·†Ö]æ�íéÛ¿Âù]�í‰…‚Ú� �

والرحمانيـة   وافقت وزارة المعارف علـى اعتبـار مدرسـتي األعظميـة    
بدرجة المدارس الثانوية الرسمية، على شرط أن تطبقا منهاج المعـارف،  

  وتراقبهما وزارة المعارف نفسها وتشارفهما. 
  ] ٣١٧) العدد الخامس/ص١٩٢٧[السنة الخامسة (

íÛ‘^ÃÖ]�Ù^Ë�_� �

) طفالً في داخـل العاصـمة ممـن ال يتجـاوز     ٢‚٨١١يموت في كلّ سنة (
  .) طفالً ممن ال يتجاوز السنة الواحدة١‚٥٦١عمره خمس سنوات، و(

 ١٦بالمائـة إسـهاالً، و   ٢٣منهم بالمئة هزاالً وسوء غذاء، و ٣٠فيموت 
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بالمائــة  ١٢بالمائــة بـأمراض عفنــة، و  ١٤بالمائـة لــوالدتهم قبـل األوان، و  
  بذات الرئة أو بالتهاب الشعب.

لهـا  ويزداد الهزال وسوء الغذاء واإلسهال في الصيف، كما يحدث مث
  مهات من أعظم المسببات.��� في الشتاء، وجهل 

  ] ٣١٧) العدد الخامس/ص١٩٢٧[السنة الخامسة (

êÓ‘^¤]�ÄÚ^q� �

لجامع الخاصكي قيمة عظيمة، ولهـذا بـذلت وزارة األوقـاف همتهـا     
القصوى على تعميره مع المحافظة على طرز بنائه القديم، وسينقل قريبـاً  

  ليوضع في موطنه األصلي. محرابه التاريخي من دار التحف
  ] ٣١٧) العدد الخامس/ص١٩٢٧[السنة الخامسة (

ÄÚ]çq��ÛÃi� �

تبذل وزارة األوقاف أقصى العناية لترميم الجوامـع أو تعميرهـا، فقـد    
رممت مواطن عدة في جامع مرجـان، والقبالنيـة، وجديـد حسـن باشـا،      

جامع حنون، وجامع العدلية الكبير، وبدئ بتعمير جامع الخضـر إلياس، و
وسيشرع قريباً بتعمير جـامع اإلمـام األعظـم، والفضـل، وهـذه كلّهـا فـي        

  بغداد.
  وجامع المقام، وأبي منارتين، والقطانة، في البصرة.
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  وجامع اإلمام باهر، والمتعافي، والحالل، في الموصل.
  خرى في كركوك، والسليمانية، وسائر ألوية العراق.��  وجوامع

  ]٣١٧) العدد الخامس/ص١٩٢٧[السنة الخامسة (

íè†’ßjŠ¹]� �

تمكّنت وزارة األوقاف من استحصال حكـم محكمـة الشــرعية فـي     
بغداد بوقفية المستنصـرية، وقد عقدت النية على تعمير األجـزاء المهمـة   
منها وجعلها مدرسة، كما أنّها تفتح فيها خزانة عامة، أما األجـزاء الباقيـة   

دكــاكين إلدارة المدرســة والخزانــة فــي ناحيــة الســوق فتعمــر مخــازن و
  العامة.

  ] ٣١٨) العدد الخامس/ص١٩٢٧[السنة الخامسة (

l^ÃÏßjŠÚ�àÊ�� �

تُعنى مديرية صحة العاصمة بـدفن المسـتنقعات منـذ ثـالث سـنوات      
بهمة ال تعرف الكلل، وقد توفّقت لـدفن ثالثـين ألـف متـر مكعـب فـي       

بـدفن سـائر األراضـي    الجهة الشــرقية مـن العاصـمة، ويشــرع بعـد هـذا       
  خرى.��� المنخفضة في األنحاء 

  ] ٣١٨) العدد الخامس/ص١٩٢٧[السنة الخامسة (
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�]†¢]�ívÊ^Ó¹� �

قد عين عدة رجال مفتّشين لمكافحة الجراد في الكويرة، والطارمية، 
وقره تو (قريتو)، ومندلي (البنـدنيجين)، وقـزل ربـاط (قزرابـاط)، وخـان      

  بني سعد.
  ] ٣١٨) العدد الخامس/ص١٩٢٧( [السنة الخامسة

Ìé‘†Ö]�ÜéÓ � �

ــار        ــام بالجي ــارع الع ــيف الش ــيم رص ــمة بتحك ــة العاص ــرعت أمان ش
(اإلسمنت)، وسيكون عرضه في الشارع العـام فـي الرحبـة التـي يجتمـع      
فيها الميدان بباب المعظّم أربع عشرة قدماً، ومن الميـدان ببـاب الشـرقي    

  عشر أقدام.
  ] ٣١٨دد الخامس/ص) الع١٩٢٧[السنة الخامسة (

íéÂ†ËÖ]�Å…]ç�Ö]�¼é×fi� �

عبد شارع دائرة البريد، وشارع النادي العسكري، والشـارع الموصـل   
  ساحة الميدان إلى البالط الملكي.

  ]٣١٨) العدد الخامس/ص١٩٢٧[السنة الخامسة (
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íÞ^Úù]�ÕøÚ_� �

بدأت هندسة األمانة بإعداد تقرير مطول عن أمالك األمانة المحتاجة 
  تعميرات مهمة.إلى 

  ] ٣١٨) العدد الخامس/ص١٩٢٧[السنة الخامسة (

ÔÛŠÖ]�Ýç‰…� �

- ١٩٢٧بلغت رسوم سمك بغداد واألعظميـة والكاظميـة عـن سـنة (    
ــو (١٩٢٨ ــية     ٢٢‚٠٠٠) نح ــنة الماض ــي الس ــت ف ــد بلغ ــت ق ــة، وكان ) ربي

  ) ربية.١٩‚٥٠٠)، فيكون النقص (٤١‚٥٠٠(
  ]٣١٩) العدد الخامس/ص١٩٢٧[السنة الخامسة (

ÑçÏ£]�àÏjÚ�»�áçË¾ç¹]� �

قررت الحكومة أن ال يقبل بعد اآلن وصاعداً أحد من موظفيهـا فـي   
  متقن الحقوق ابتداًء من السنة الدراسية الجديدة.

  ]٣٨١) العدد السادس/ص١٩٢٧[السنة الخامسة (

…çfÞ‡�íÃŠÖ�àÚ� �

لسع زنبور سويان بك مـن علبائـه، وكـان سـابقاً مـديراً إلدارة حصـر       
رئيساً إلدارة المراكب العثمانية في بغداد، وكان في هذه األيـام   التبغ، ثم
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األخيرة أحد كتومي وزارة المالية العراقية، ولـم يعـش زمنـاً طـويالً بعـد      
مــن الشــهر  ٣تشـــرين أول، ودفــن فــي  ٢اللســع، وكــان كــلّ ذلــك فــي 

  المذكور.
  ]٣٨٤) العدد السادس/ص١٩٢٧[السنة الخامسة (

i…æ��»�íflÚ₣ù]�‹×¥ínÖ^nÖ]�ä� �

مــة دورتــه الثالثــة، فــاجتمع ��� فــي غــرة تشــرين الثــاني فــتح مجلــس 
  عضواً. ٩٤وكان عددهم  ،األعيان والنّواب في قاعة النيابة

ر االجتمــاع قائــد القــوات الجويــة البريطانيــة متــولي أعمــال   ـوحضــ
وقنصل أميركـا   ،ومعه كبار الموظّفين البريطانيين ،المعتمد السامي وكالةً

  وأرباب الصحافة إلى غيرهم.  ،وكبار دواوين الحكومة ،لمانيا وتركياأو
وفي الساعة العاشرة ونصـف دخـل جاللـة الملـك علـي رافـد مليـك        

بعمامة بيضاء حجازية وجبـة سـوداء وخنجـر فـي      ،العراق بزي األشراف
وبعـد   ،وحوله الوزراء والحاشية الملكية وسائر كبار المـوظّفين  ،المنطقة

مـور المهمـة التـي    ��� وفيـه نظـرة عامـة فـي      ،السالم قرئ خطاب العرش
طرأت بعد االجتماع األخير من تعديل المعاهـدة واالتفاقيـات وتحديـد    

وصــالت ديارنــا  ةتخــوم العــراق الشــمالية مــن جهــة الجمهوريــة التركيــ
مـور الداخليـة إلـى غيرهـا مـن      ��� و ،ةوالديون العام ،بالممالك الخارجية
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  فادات الجمة.إلا
فانتخبوا لهم زعيماً رئيسهم السابق  ،واجتمع األعيان وكانوا ستة عشر

واجتمع النّـواب   ،(أي صوتاً) نخبةً ةرـى عشتإذ نال اثن ،يوسف السويدي
وكـان   ،حدى وخمسين نخبـةً إفي مجلسهم فنال عبد المحسن السعدون 

  أيضاً رئيسهم في الدورة األخيرة.
 انتصـب رشـيد عـالي الكيالنـي وكيـل رئـيس        االنتخـاب  وحالما تـم

 ٤٥ة ة مـد مـ ��� رادة الملوكية الصـادرة بتأجيـل مجلـس    وتال اإل ،الوزراء
وكـذلك قـرأ    )،١٩٢٧(تشـرين الثـاني مـن هـذه السـنة       ٢مـن   يوماً ابتداًء

رادة الملوكيـة لمثـل   عيـان تلـك اإل  الهاشمي وزير المالية فـي مجلـس األ  
  .انتشر العقد المجتمع ثم ،هذه الغاية

  ]٤٤٥) العدد السابع/ ص١٩٢٧[السنة الخامسة (

^éÒ†i�Ø’ßÎ� �

) ١٩٢٧تشـــرين أول مــن هــذه الســنة ( ٢٢وصــل إلــى العاصــمة فــي 
  حضرة طلعت قايا بك قنصل الجمهورية التركية العامة.

  ]٤٤٥) العدد السابع/ ص١٩٢٧[السنة الخامسة (

íèçÞ^nÖ]�í‰…‚¹]�àÚ�áæ‡^�]� �

آب بإعطـاء الشـهادات    ٣١المدرسة الثانوية فـي بغـداد فـي    احتفلت 
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للذين أتموا تحصيلهم فيها، وقد ألقى مـدير المدرسـة خطبـة ذكـر فيهـا      
  تاريخ تحسن التعليم فيها، فقال ما هذا بعضه:

ب، "�� ) ثمانيـة  ١٩٢٠ـ   ١٩١٩ولـى ( ��� كان عدد الطلبـة فـي السـنة    
سـنة الثالثـة حتّـى بلـغ أربعـة      فبلغ فـي السـنة الثانيـة خمسـين، وزاد فـي ال     

  وستّين، وبلغوا في السنة الرابعة مائة  واثنين وأربعين. 
) وهي السنة الخامسـة فقـد بلـغ المجمـوع     ١٩٢٦ـ   ١٩٢٥أما في سنة (

ثالثمائة وسبعة وتسعين طالباً، وبلغ السنة السادسـة وهـي السـنة األخيـرة     
  ) أربعمائة واثنين وثمانين.١٩٢٧ـ  ١٩٢٦(

ولـى ثمانيـة، وفـي السـنة     ��� جازون فقد بلغ عددهم في السـنة  أما الم
الثانية ثالثة عشـر، وفي الثالثة ثالثين، وفي الرابعة ثالثـة وثالثـين، مـنهم    

  ستّة عشـر طالباً من القسم األدبي، وسبعة عشر من القسم العلمي.
  ]٤٤٧) العدد السابع/ص١٩٢٧[السنة الخامسة (

á‚ßÖ�±c�ë‡^Æ��Úù]�ì�çÂ� �

أيلـول عائـداً إلـى لنـدن؛ ليـتم       ١٢ارحنا سـمو األميـر غـازي صـباح     ب
  دروسه، وقد صحبه الشيخ كاظم الدجيلي.

  ]٤٤٧) العدد السابع/ص١٩٢٧[السنة الخامسة (
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°è�]‚ÇfÖ]�°é×éñ]†‰ý]�»�Ñ^Ï�Ö]� �

في حاضرتنا نهضة إسرائيلية جليلة ال تنكر، وللطائفة مجلسان يسمى 
الواحد بالمجلس الروحـاني، واآلخـر بالجسـماني (كـذا، أي الـدنيوي)،      
وكــال المجلســين يــدير باالتّفــاق هــذه النهضــة، وللموســويين مــدارس   

�� ُلوف من �للذكور واإلناث، يتردد إليها )�ب منهـا: مدرسـة االتّحـاد    �
ئيلي، والتعاون، والوطنيـة، والمـدراش إلـى غيرهـا مـن الكتاتيـب،       اإلسرا

وكلّها بيد هذه الجمعية، وهي تجري في عملها على نظام قـديم منحتـه،   
ولها حقوق نالتها بعد السعي العظيم، وهي تخولهـا وضـع ضـرائب علـى     

  أبناء الطائفة؛ لتنفقها في سبيل إنجاح مشاريعها الخيرية.
بين أيام آب وأيلول نشأ خـالف بـين مـا يسـمونه      وفي األيام الواقعة

الحاخام باشي (أي كبير الربانيين) وبين المجلسين الديني والدنيوي (أي 
وهـو اسـم الحاخـام باشـي عنـد       -الجسماني والروحاني). يـدعي الصـير   

صـول  �� بأن انتخاب أعضاء هذين المجلسين لم يتم علـى   -فصحاء سلفنا
ذا يعدهم غيـر شـرعيين، ويـدعم دعـواه هـذه بأدلّـة       النظام الداخلي؛ وله

وبراهين ينقضها األعضاء المقاومون له الذين نجحوا فـي خلعـه وإبدالـه    
  بآخر.

  ]٤٤٧) العدد السابع/ص١٩٢٧[السنة الخامسة (
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íéÖ‚ÃÖ]�ì…]‡æ�á]çè�� �

تم بناء ديوان وزارة العدلية على طُرز بديعـة وشُـرع فـي إنشـاء بنايـة      
  الجهة المناوحة لدجلة.فرعية له في 

  ]٤٤٨) العدد السابع/ص١٩٢٧[السنة الخامسة (

�]‚Çeæ�ì†’fÖ]æ�ì†â^ÏÖ]�°e� �

تشــرين   ١٥تتبدل أوقات األسفار الجوية بين القاهرة والبصــرة منـذ   
)، فتــنهض الطيـارات مــن مصـــر الجديــدة  ١٩٢٧األول مـن هــذه الســنة ( 

، بعد أن كانت تطيـر  (هليوبوليس) صباح كلّ خميس، فتصل بغداد مساًء
منها عصـر األربعاء وتصل بغداد عصـر الخميس، وتغادر الطيارات بغداد 
صباح األحد عوضاً عن السبت، فتصل مصـر الجديدة مسـاء األحـد، أي   

  أن السفر بين بغداد والقاهرة يكون في نهار واحد ال غير.
  ]٤٤٨) العدد السابع/ص١٩٢٧[السنة الخامسة (

‡�‚Ã‰�°e`i�í×ËuÙç×Æ� �

) بتـأبين فقيــد  ١٩٢٧مـن هـذه السـنة (    ٢ت ٧احتفـل البغـداديون فـي    
نشـدت  �� الشرق عامة، وفقيد مصـر خاصّة سعد زغلول، فتُليت الخُطـب و 

  القصائد تنويهاً بفضل من تزداد شهرته كلّما تقادم رفاته.
  ]٥٠٩) العدد الثامن/ص١٩٢٧[السنة الخامسة (
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íÂ]…ˆÖ]�í‰…‚Ú� �

)، وفيهـا  ١٩٢٧سـنة (  ١ي بغداد فـي شـهر ت  فُتحت مدرسة الزراعة ف
  ، ووضع لها منهاج يوافق البالد و المتعلّمين.٣٤من الطلبة 

  ]٥٠٩) العدد الثامن/ص١٩٢٧[السنة الخامسة (

íéÛ¾^ÓÖ]�»�ì†â^¿Ú� �

بلغ الكاظميين خبر من سـامراء أن السـيد (هـادي شـبر) ضُـرب نهـار       
عـاع بحجـة أنّـه كـان     )، وقـد ضـربه الر  ١٩٢٧سـنة (  ٢ت ١١الجمعة فـي  

يصـرخ كثيراً في أثناء الزيارة والصالة، فحكمت عليـه محكمـة سـامراء    
  ربية. ٢٠بغرامة قدرها 

فاستاء الكـاظميون مـن هـذا األمـر، واحتجـوا عليـه، وأقفـل كثيـرون         
  ، ولم يحدث ما يعكّر ماء السالم.٢ت ١٤دكاكينهم نهار االثنين 

  ]٥١٠الثامن/ص) العدد ١٩٢٧[السنة الخامسة (

êÎ]†ÃÖ]��ŞÖ]�àÏjÛ×Ö�Ü~Ê�ð^ße� �

أدخلت مديرية الصحة العامة مـائتي ألـف ربيـة فـي ميزانيتهـا للسـنة       
  المقبلة؛ وذلك لتأسيس دار فخمة تليق بمتقن الطب العراقي.

  ]٥١٠) العدد الثامن/ص١٩٢٧[السنة الخامسة (
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^ßÓ×Ú�ìfl‚q�ì^Êæ� �

البقـاء جـدة جاللـة     ) انتقلـت إلـى دار  ١٩٢٧سنة ( ٢ت ٢٢في صباح 
م والدته)، بعد أن شبعت أياماً، فنُقلت جنازتها في زورقٍ بخاري �� ملكنا (

من قصـر جاللة الملك علي إلى البالط الملكي، ومنه إلى مقبـرة جامعـة   
آل البيت، وذلك في نحو الساعة الثالثة ونصف بعد ظهر اليوم المذكور، 

  رحمها اهللا رحمة واسعة.
  ]٥١٠) العدد الثامن/ص١٩٢٧ة ([السنة الخامس

êq�äq^fÖ]�Ôe�°Ú_�Üu]ˆÚ� �

صدرت اإلرادة الملوكيـة بتفـويض مـزاحم أمـين بـك الباجـه جـي،        
الممثل السياسي للحكومة العراقية في لندن بتوقيع االتفـاق مـع الشــركة    
العثمانية المساهمة للقداد (التراموي)، والتنـوير والقـوة الكهربيـة لمدينـة     

  سم الحكومة العراقية.بغداد، وذلك با
  ]٥١٠) العدد الثامن/ص١٩٢٧[السنة الخامسة (

°•çË¹]�í‰…‚Ú� �

فتحت مدرسة المفوضين أبوابها في العاشر من تشـرين األول في بناء 
مدرسة الشـرطة العامة، وفـي النيـة توسـيع نطـاق هـذه المدرسـة منهاجـاً        

  وموطناً.
  ]٥١٠) العدد الثامن/ ص١٩٢٧[السنة الخامسة (
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�çÂhçf�]�^ßÓé×Ú�ì� �

طلقـت  �� ) ١٩٢٧سـنة (  ١ك  ١٥في الساعة الرابعة بعد ظهـر الخمـيس   
المدافع إعالناً لعودة مليكنا المحبوب إلـى عاصـمته بعـد أن غـاب عنهـا      
أربعة أشهر قضاها في أوربا للدفاع عن حقوق الوطن ورقيه، وقد جاءت 

قـواس النصـر   قيمت في الجادة العظمى أ�� الوفود من جميع ديار العراق و
  البديعة التي لم يشاهد مثلها في سابق العهد.

  ]٥٧٣) العدد التاسع/ص١٩٢٧[السنة الخامسة (

êÚ^ŠÖ]�‚ÛjÃ¹]�ì�çÂ� �

) فـي السـاعة   ١٩٢٧سـنة (  ١ك  ١٥عاد المعتمد السامي مع قرينته في 
  بعد الظهر، وقد أقبال من حلب الشهباء راكبين طيارة. ٥الـ 

  ]٥٧٣العدد التاسع/ص) ١٩٢٧[السنة الخامسة (

áçéß‰^Ú�‹èçÖ� �

��  ١ك  ١٤زارنا في اليوم الثـاني  +�مـة المستشـرق لـويس ماسـنيون     �
قادماً من باريس على طريق سوريا؛ ليشاهد ما استُحدث من اإلصالحات 

  )، وهي سنة خروجه من دار السالم في المرة األخيرة.١٩٠٨بعد سنة (
  ]٥٧٣) العدد التاسع/ص١٩٢٧[السنة الخامسة (
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‚×ËŠi†â�kŠÞ…a�…çjÒ‚Ö]� �

) صــديقنا الحمــيم ١٩٢٧ســنة ( ١مــن شــهر ك  ١٣وزارنــا فــي اليــوم 
الدكتور آرنست هرتسفلد قادماً من ألمانية وذاهباً إلـى طهـران (إيـران)،    
وقد ركب طيارة من القاهرة إلى بغداد مع مسافرين آخرين، وسافر إلـى  

  إيران في اليوم الثاني من زيارته إيانا.
 ]٥٧٣) العدد التاسع/ص١٩٢٧الخامسة ([السنة 

ÝøŠÖ]�‚fÂ�t^£]�ì^Êæ� �

 ١١انتقل إلى دار البقاء الشيخ الجليل الحاج عبد السالم مساء األحـد  
)، وهو في العقد الثـامن مـن عمـره، وكـان إمـام جـامع       ١٩٢٧سنة ( ١ك 

الشيخ سراج الدين وخطيبه، ودفـن فـي الغرفـة الخاصّـة بـه مـن الجـامع        
خلّف ابنين أديبين، وهمـا: مصـطفى إمـام جـامع العدليـة      المذكور، وقد 

  الكبير، والوجيه المال إسماعيل، أحسن اهللا عزاءهما.
  ]٥٧٣) العدد التاسع/ص١٩٢٧[السنة الخامسة (

�]‚Çe�ð]çÖ�»�^ßjÚçÓu�Ø}�� �

بلغ دخل الحكومة في لواء بغداد في شـهري أيلـول وتشــرين األول    
) ربية من بقايـا السـنين   ٣١ر٤٦٤منها () ربية ٣٩٠ر١٣٨) (١٩٢٧من سنة (

  الماضية، وما بقي من السنة الحالية.
  ]٥٧٦) العدد التاسع/ص١٩٢٧[السنة الخامسة (
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�]‚Çe�ð]çÖ�»�àÚù]� �

بلغ عدد الجرائم الكبرى التـي وقعـت فـي جميـع أنحـاء لـواء بغـداد        
)، وفـي شـهر   ١٣٩٦)، وعـدد الجـرائم الصـغرى (   ١٩٢خالل شهر أيلول (

  ).١٩٢٧)، وكلّ ذلك في سنة (١٢٢٤) و(١٣٩ول (تشرين األ
  ]٦٣٩) العدد العاشر/ص١٩٢٨[السنة الخامسة (
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)، ١٩٢٠آب سـنة (  ١٢قُتل فـي   Col. Leachmanكان الكرنل الجمن 
وقُتل معه حسن خادمه، وهندي سائق سـيارته، وكـان القتـل فـي مـوطن      
قريب من مخفر الشـرطة أو حواليه بين الفلوجة وبغداد، وشاع أن الذين 
قتلوه هم: (الشيخ ضاري)، وابنه سلمان، وابنا أخيه وهما صلبي، وصـعب  

  الحكومة. من أعراب زوبع، ولهذا هربوا جميعاً من وجه
) أراد الشــيخ ضـاري أن يرحــل مـن كفــر   ١٩٢٧وفـي خريــف سـنة (  

توثافي أرض الترك حيث كان، بعد أن يمر إلى حلـب بحسـكة، فطلـب    
إلى السائق (ميكائيل كريم) من تبعة الجمهورية التركية في الحسـكة أن  
ينقله من أرض الترك إلى أرض حلب؛ ليتـداوى فيهـا فرضـي ميكائيـل،     

يأخذه إلى حلب أوصله إلى يد الحكومة فـي الموصـل؛   ضاً عن أن روع
طمعاً بالمال الموعود لمن يأتي به، وهكـذا وقـع الشـيخ ضـاري فـي يـد       

تشـرين الثاني من  ٣الحكومة، ولم يستطع اإلفالت منها، وكان ذلك في 
  ).١٩٢٧سنة (

)، وفـي شـهر   ١٩٢٧مـن سـنة (   ١تي به إلـى بغـداد فـي شـهر ك    �� وقد 
ــنة (   ــاني س ــانون الث ــد     ١٩٢٧ك ــا، وبع ــة العلي ــدي المحكم ــين ي ــل ب ) مث

 كم عليه بالقتل، ثمبـدل القتـل باألشـغال    �� المرافعات الطويلة العريضة ح
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  الشاقة مدى حياته، وإليك نصّ حكم المحكمة الكبرى بحرفه:
>حكمت المحكمة الكبرى للواء بغداد على المجـرم الشـيخ ضـاري    

) ٢١٤قرة السادسة مـن المـادة (  بن ظاهر المحمود باإلعدام شنقاً وفق الفا
) مــن قــانون العقوبــات البغــدادي، وقــررت     ٥٥و  ٥٤بداللــة المــادة ( 

باألكثريـة تبــديل عقوبـة اإلعــدام المفروضــة علـى المحكــوم المــذكور    
تشــرين   ٣باألشغال الشاقة المؤبدة اعتباراً من تـاريخ توقيفـه المصـادف    

ــاني ســنة ( ــق المــادة (١٩٢٧الث ــانون١١) وف ــن الق ــك  ) م المــذكور، وذل
  لألسباب اآلتية:

  إن المحكوم هو طاعن بالسن. -١
تغيبه عـن محلّـه ثمـاني سـنوات وبقـاؤه مضـطرباً خـالل هـذه المـدة           -٢

  واعتالل صحته خاللها، والبتالئه بمرض شديد قد لحقه.
ــى المجــرم الشــيخ ضــاري المــذكور     ــاق الحكــم عل ــررت باالتف وق

) مـن  ٥٥ – ٥٤) بداللة المادة (٢١٢ادة (باألشغال الشاقة المؤبدة وفق الم
القانون المـذكور علـى أن تنفـذ العقوبتـان بالتـداخل، وافهـم ذلـك علنـاً         

  ).١٩٢٨كانون الثاني سنة ( ٣٠بتاريخ 
  رئيس المحكمة الكبرى للواء بغداد 

وقد أثر هذا الحكم في الشيخ المريض منـذ حـين، فتـوفي فـي ليلـة       
أول شباط ودفن في عصـر أول شباط، وكانت الدفنة من أحفل مـا جـاء   
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لوف من العراقيين، وهم يهوسون رجاالً ونسـاًء  �� من نوعها، إذ مشى فيها 
حتى واروه في القبر بجوار الشيخ معروف في الكـرخ فـي مقبـرة الشـيخ     

  ئي.داود الطا
  ]٧٦كانون الثاني) العدد األول/ص -١٩٢٨[السنة السادسة (

Ñ]†ÃÖ]�»�°je^Æ�á^Û•� �

) أن: >وقـع  ١٩٢٧من سـنة (  ١ت  ٢٠نشـرت متصـرفية لواء بغداد في 
السوم على إلتزام الحصّة المالكية من أحطـاب غابـة الصـمدية األميريـة     

مبلــغ ) ربيــة، وحصّــة المالكيــة مــن أحطــاب غابــة الســمرة ٥٠٠٠مبلــغ (
  ) ربية< اهـ بحرفه.٣٥٠٠(

  ]٧٧كانون الثاني) العدد األول/ ص -١٩٢٨[السنة السادسة (

°ÏÞ^¤]�±c��]‚Çe�àÚ�áçË×i� �

، وبدأت المراجعـة بـه منـذ أواخـر     مد خط تلفون بين بغداد وخانقين
  ).١٩٢٨من هذه السنة ( ٢ك

  ]٧٨كانون الثاني) العدد األول/ص -١٩٢٨[السنة السادسة (

áçÂ^ŞÖ]��]‚Çe�»� �

، وذلك في محلّة ٢طعون في األسبوع األول من شهر كوقعت وفاة م
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ي قاضي الحاجات، ثم وقعت إصابتان أخريان في محلّة قنبر علـي، فتـوفّ  
  أحدهما وشفي اآلخر.

  ]٧٨كانون الثاني) العدد األول/ص -١٩٢٨[السنة السادسة (

�]‚Çe�»�‚ßÚ�‚è†ËÖ]�†flŠÖ]� �

ــوم األربعــاء    ــد   ٢ك ٨كــان عصـــر ي ــد من ـــسر الفري ــدوم ال موعــد ق
ليزي مع عقيلته وآنسته وحاشيته إلى حاضرتنا، وحلّ ضيفاً فـي دار  گاإلن

علن خبر وروده في الجرائد المحلّيـة، وقبـل أن   �� المعتمد السامي، وكان 
تحــين الســاعة التــي يجــيء فيهــا، تجمهــر طلبــة المــدارس فــي األزقّــة    

بلفــر فــي شــخص المثــري والشــوارع محتجــين علــى الصــهيونية ووعــد 
البريطاني المذكور، وكان بأيدي التالميذ أعالم وألواح مكتـوب عليهـا:   

 الوحدة ��� (ليسقط وعد بلفور، لتسقط الصهيونية، لتحي ة العربية لتحيم
العربية)، ويقال إن عددهم كان يناهز األلفـين، وكـان كلّمـا أوغلـوا فـي      

  أن بلغوا محطّة القطار.خرى إلى ��  الشارع انضم إليهم جموع
فجاء إليهم مدير الشـرطة ومعه شرط خيالـة؛ ليشـتّت شـملهم، فكـان     
ذلك داعياً إلـى اشـتداد تحمسـهم، بـل يـروى أن بعـض الطلبـة حصـبوا         
الشـرطة، ثم مشوا في وجههم إلى جسـر الخر؛ ليقابلوا السـر الفريـد منـد    

السابق، بـل كـانوا كلّمـا رأوا    ليزي گأنّهم لم يوفّقوا لرؤية الوزير اإلن ��� 
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      رون أنّها هـي، وفـي اآلخـر لـم يـأتسيارة قادمة من أنحاء سورية يتصو
المثري في الساعة المعينة، بل جاء متأخّراً بساعة ونصف بعد أن تفرقـت  

  الجموع.
وفــي آخــر هــذه المظــاهرة قبضــت الشـــرطة علــى واحــد وعشـــرين 

امن واعتقلـت عميـده وهـو    شخصاً من المتظاهرين، وكبست نادي التضـ 
  الشاب يوسف زينل، ثم نفته بعد ذلك إلى البصرة فالفاو.

  ]١٥٥شباط) العدد الثاني/ص -١٩٢٨[السنة السادسة (

áç×ÏjÃ¹]�íf×ŞÖ]� �

شـباط أوراق المعتقلـين لمظـاهرات     ١١قدمت مديرية الشــرطة فـي   
 من شباط إلى محكمة الجزاء، وطلبت المديريـة المـذكورة مـن    ٨اليوم 

المحكمة تمديد أجل توقيف الطلبة ومن شايعهم، فكان قرار المحكمـة  
شباط أن يطلق سبيل سبعة منهم بكفالة قدرها ألف ربية عن كلّ  ١٢في 

الجـاري، وقـد    ١٥واحد، وأن يمـدد أجـل توقيـف عشــرين مـنهم إلـى       
ساقت مديرية الشـرطة جميع المعتقلين من أجل المظـاهرات إلـى بنايـة    

 كزي في محل اسمه (السـيما أو السـيم)، وهـو محـل خـاصّ     السجن المر
  ن حتى ينتهي أمر التحقيق.فيوالموقب

  ]١٥٦شباط) العدد الثاني/ص -١٩٢٨[السنة السادسة (
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íéÒç×Ú�ì�]…c� �

أصدر جاللة ملكنا المعظم إرادة أثر مظـاهرات الطلبـة، وهـذا نصّـها     
  بحرفه:

  )١٩٢٨لسنة ( ١٣مرسوم رقم 
  وحفظاً للنظام واألمن العام. بالنظر للضرورة الماسة

  نحن فيصل ملك العراق     
بموافقة مجلس الوزراء نأمر بوضع المرسوم اآلتي وفقاً للفقرة الثالثـة  

  من القانون األساسي. ٢٦من المادة 
ب المـدارس ممـن لـم يكمـل     "�� ولى: إذا تحقّق أن أحد ��� المادة 

 اجتماع غير قانوني أو أقلـق أو  الثامنة عشـرة من عمره قد اشترك في أي
خرى يسوغ عقابه بالجلد بعد المعاينة ��  حاول أن يقلق السلّم العام بصورة
  جلدة. ٢٥الطبية على أن ال يزيد ذلك على 

المادة الثانية: على وزير المعـارف تنفيـذ هـذا المرسـوم الـذي يعتبـر       
ات لتسهيل نافذاً من يوم نشـره في الجريدة الرسمية، وله أن يصدر تعليم

  تطبيقه.
) ١٩٢٨كتب ببغداد في اليـوم الحـادي عشــر مـن شـهر شـباط سـنة (       

  ).١٣٤٦واليوم العشرين من شهر شعبان سنة (



 ١٨٣  .................................................................  السنة السادسةالفصل السادس/ 

  فيصل
يلي اسم جاللة الملك أسماء الوزراء ووزاراتهـم. راجـع لغـة العـرب     

)٦٣٥: ٥.(  
  ]١٥٦شباط) العدد الثاني/ص -١٩٢٨[السنة السادسة (

àÂ�í�†�Ö]�†è†Ïi�íÃéÊ…�íf×ŞÖ]�ì†â^¿Ú�ím�^u�»�Å^Âfl†Ö]�Ù^ÛÂ_� �

شـباط   ١٦) الصادر فـي  ٤٨٢٢نشـرت األوقات البغدادية في عددها (
تقرير الشـرطة بما يتعلق بأعمال الرعاع في حادثة مظاهرة الطلبة، ونحـن  

  ننقله بحرفه عن الجريدة المذكورة، قالت:
آالف  >يقدر أن الجموع التي احتشدت على السدة بلغ عـددها عـدة  

من الناس. وكان هناك عالوة على الطلبة عدد كبير من الغوغاء وعناصر 
المدينة التي ال تراعي للقانون حرمة، وكانت الجموع بحالـة مـن الهيـاج    
بشعة للغاية؛ وأكثر المتظاهرون مـن رمـي الحجـارة والقنـاني واسـتعمال      

ي العصـي، وكــان بعضــهم حــامالً المسدســات يطلــق عياراتهــا الناريــة فــ 
وقفت السيارات الخارجة من المدينة والداخلة إليها، وفي �� الفضاء، ولقد 

ــائقو      ــتم س ــا، إذ شُ ــاق األذى به ــاهرون إلح ــد المتظ ــرة تعم ــوال كثي أح
هينوا، واعتُدي عليهم، وفيما يلي الحـوادث التـي   �� السيارات والركاب، و

  رويت لنا:
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لــة اآلتيــة إلــى ) كــان المســتر ج. نيــرن وصــحبه ذاهبــين لمالقــاة القاف ١(
وقفـت سـياراتهم علـى السـدة حـوالي السـاعة الخامسـة         �� العاصمة، 

والنصف مساًء، وقُذفت الحجارة علـى السـيارات فتركـت فيهـا أثـراً      
  ظاهراً، وضُرب اثنان من سائقي تلك السيارات بالحجارة والطين.

) وكانــت ســيارة نائــب مفــتش الشـــرطة العــام (فــي قســم المباحــث    ٢(
توجهـة إلـى جسـر الخـر مقلـة للنائـب المـذكور ومفـتش         الجنائية) م

     الشـرطة العام، فأوقفت الغوغاء السيارة المشار إليهـا فـي جسـر الخـر
بسلك من الحديد مد على عـرض الطريـق، وقُـذفت عليهـا الحجـارة      
والطين، ومزّق المتظاهرون ثالثة إطارات (تـايرات) وخربوهـا، كمـا    

  مزقوا كبوت السيارة.
المتظاهرون بسيارة المفتش اإلداري فاعتدوا عليها، ورشقت  ) وأحاط٣(

بالحجارة وهي سائرة على السـدة، وقـد تركـت فيهـا الضـربات أثـراً       
  ظاهراً.

) واعتدت الغوغاء على سـيارة الكبتـين ايفيـتس، أحـد ضـباط الفـوج       ٤(
السابع من الجيش العراقي، فمزقت تايرات السيارة، وأطلق المـذكور  

من بندقية صيد في الفضاء فـوق رؤوس المتظـاهرين؛    عيارين ناريين
  إلرعابهم فتفرقوا للحال.

) وأوقــف المتظــاهرون ســيارة أديــب شــعبان اآلتيــة مــن ســوريا مقلــة ٥(
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الممثل األمريكي هزتيش هوفمان وقرينته والمـدعو محمـد نعمـاني،    
هين الركاب، وتسلق بعض الغوغاء علـى السـيارة   �� وكانوا ركاباً، وقد 

ا نافــذة الســيارة الخلفيــة، ولمــا تبــين للمتظــاهرين أن هــؤالء فحطمــو
الركاب لم يكونوا قسماً من جماعة السـر الفرد موند سمحوا للسيارة 

  بمتابعة سيرها إلى العاصمة.
) واعتدى المتظاهرون على سـائقين مـن سـيارات (التراكتـور) التابعـة      ٦(

ة، والسائقان للسادة كوتيرل وكريك، فضـربوهما ورشقوهما بالحجار
  اسمهما آغا جان وآدم، وهما أرمنيان.

) وكان المدعو كيروب، مدير المزرعة الملكيـة فـي الوشّـاش راجعـاً     ٧(
  بسيارته إلى بغداد، فأوقفها المتظاهرون وضربوه هو وسائق سيارته.

) وكان المستر كروزني أحد الضباط البريطانيين مرتـدياً مالبسـه غيـر    ٨(
قرينـة جنـاب مستشـار     -للنزهـة مـع السـيدة فرنـون     الرسمية، وراكباً 

وبينما كانـا واقفـين بجواديهمـا عنـد معبـر الخـط الحديـدي         -المالية
وقت أن كانت البوابة مقفلـة أخـذت الغوغـاء تصـيح وتصـخب فـي       
وجهيهمــا، فنشــأ عــن ذلــك أن خــاف جــواد الضــابط وجفــل، فرمــاه 

  ليها.وأصيب بجروح من جراء األسالك الشائكة التي وقع ع
)٩       وروى حضرة كميـل أفنـدي غزالـة الموظـف بمديريـة الزراعـة أن (

ســيارته أوقفــت، وأن المتظــاهرين ســرقوا مسدســه وبعــض دراهمــه، 
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  ومزقوا تايرات سيارته.
خرى لم تبلغ واحدة منهـا إلـى الشـرطة، علـى أنّـه      ��  ووقعت حوادث

لـى  يمكن القول إن الغوغاء اعتدت على جميع السيارات التي سـارت ع 
  السدة.

  (معربة عن اإلنكليزية)
  شباط ما حرفه: ١٨) الصادر في ٤٨٢٤وقالت في العدد (

يؤخذ من تقرير آخر لـدائرة الشـرطة أن الشــرطي إسـماعيل حسـن      
)نزل عن صهوة جواده عصـر يوم تظـاهرة  �� ) ٥٤٩(رقم  ��)�، وطُعـن  �

 في خاصرته، وأن المتظاهرين ضربوا الشــرطي الراكـب محمـود أحمـد    
) بطابوقــة فــي عينــه، وأنــزل المتظــاهرون الشـــرطي الراكــب   ٥٢٥(رقــم 

) عن صهوة جواده، ثم داسوا عليه، فكســروا رجلـه،   ٥٥٨مرزمراد (رقم 
) عـن صـهوة   ٤١٩نزل كذلك الشــرطي الراكـب الحـاج نـوري (رقـم      �� و

صيب كثيرون من الشرطة بجروح خفيفـة مـن   �� جواده وكسـر معصمه، و
جراء إنزالهم عـن ظهـور جيـادهم، ومـن جملـة مـن        تطاير الشظايا، ومن

  جرحوا حضرة مجيد أفندي السهروردي معاون مدير الشرطة.
  ]١٥٧شباط) العدد الثاني/ص -١٩٢٨[السنة السادسة (
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شباط اجتمع عدد من األهلين في جامع الحيدرخانـة   ١٠نهار الجمعة 
فأنشــد  -دثــة مظــاهرة طلبــة المــدارسولــى بعــد حا��� وهــي الجمعــة  -

أحدهم قصيدة وطنية حماسية، وبعد أن انتهـى منهـا وأخـذ المجتمعـون     
بالتفرق أوقفت الشـرطة كمال نصـرت منشـد القصـيدة، وعثمـان الشـيخ     

 اط، ثمح الخيطلق سراحهم �� سعيد، وإبراهيم أدهم الزهاوي، وعاصم فلي
  بكفالة قدرها ألف ربية عن كلّ منهم.

  ] ١٥٥شباط) العدد الثاني/ص -١٩٢٨لسنة السادسة ([ا

äÊ†©��]‚Çe�ð]çÖ�Ífl†’jÚ�àÚ�á^ée� �

إن التجمع في الطرق والشوارع والميادين العامـة، وتسـيير المواكـب    
فيها، واالجتماعات في المحال العامة ممنوع بدون إذن من هـذا المقـام،   

الث عشـر من قانون ومن يخالف ذلك يعرض نفسه إلى أحكام الباب الث
)، وقـانون التجمعـات   ١٩٢٠وليس لسـنة ( پـ العقوبات البغـدادي، وبيـان ال  

  العثماني.
  ]١٥٦شباط) العدد الثاني/ص -١٩٢٨[السنة السادسة (

àè†â^¿j¹]�íf×ŞÖ]�íflé–Î�»�Í…^Ã¹]�ì…]‡æ�…]†Î� �

قــررت وزارة المعــارف طــرد أحــد عشـــر طالبــاً مــن دار المعلّمــين،  
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المدرسـة الثانويـة، وطـالبين مـن مـتقن الحقـوق طـرداً باتّـاً         وخمسة مـن  
  للمظاهرات التي أقاموا بها.

  ]١٥٦شباط) العدد الثاني/ص -١٩٢٨[السنة السادسة (

�]‚Çe�»�†’Ú�Øén³� �

جاء في ميزانية وزارة الخارجية المصـرية أنّـه قـد وضـع فـي ميزانيـة       
لعــراق)، ) مخصّصــات ألربــع قنصــليات جديــدة، وهــي بغــداد (ا ١٩٢٨(

  وهمبورغ (ألمانية)، وبومباي (الهند)، وكورية (اليابان).
  ]١٦٠شباط) العدد الثاني/ص -١٩٢٨[السنة السادسة (

ë…^rjÖ]�ë‚ß�]�‚ÊçÖ]� �

وصل أعضاء الوفد التجـاري الهنـدي العاصـمة فـي السـاعة الحاديـة       
شباط)، فاسـتقبلهم علـى رصـيف المحطـة      ١٧عشرة ونصف من صباح (

ســون منـدوباً عــن فخامـة المعتمــد البريطـاني الســامي،    جنـاب المسـتر أم  
وجناب مندوب الجمعية الهنديـة فـي بغـداد، وأقامـت الجمعيـة الهنديـة       
حفلة استقبال دعت إليها جميع أعضاء الوفـد التجـاري الـذين اجتمعـوا،     
ومعهم عدد من كبار تجار العاصمة، وتحدثوا طـويالً عـن سـير التجـارة     

  الهندية في بغداد.
  ]٢٣٩آذار) العدد الثالث/ص -١٩٢٨[السنة السادسة (
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منذ أن بدأت االنتخابات حمي الوطيس بين الرجـال، واتّفـق أن فـي    
نيسان كـان بعـض المنتخبـين قـد اجتمعـوا فـي        ٢١ليلة السبت الواقع في 

ائية محلّة (دكّان سمعو)، ثم حدث جدال بين إبراهيم معاون مدير اإلطف
ورشيد خطاب النائب السابق، ومع المتجادلين إخوان وأقران، ثم ساءت 
المجادلة فانتقلت إلـى المضـاربة، فقُتـل بكـر مـدير مـال الكاظميـة رميـاً         
بالرصاص وطعناً بالخناجر، ثـم وقـع أخـوه عمـر رئـيس مهندسـي دائـرة        

  الطابو، فنُقل إلى داره، وهناك فاضت روحه.
رشيد خطّاب وأخواه توفيق وأمـين، وأحمـد   وجرح في هذه الواقعة 

  محمود الجندي، وإبراهيم المهدي، فنُقلوا إلى المستشفى.
نيسان قصد الرجل محمد ولي المستشفى، فسأل عـن   ٢٢وفي صباح 

إبراهيم قائالً: هل مات أو ال؟ فاشتبه به، ولما عـاد مـن المستشـفى هجـم     
رعه يتخبط في دمائه، وطعنه بسكّين فص -يقال إنّه قصّاب -عليه شخص 

ولما فُتّش وجد عنده خنجر كان قد ربطه بساقه عند دخوله المستشـفى،  
  وفي صباح ذلك اليوم شيعت جنائز الجميع ودفنت بإكرام.

  ]٣١٩نيسان) العدد الرابع/ص -١٩٢٨[السنة السادسة (
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نحو سقط حائط دير الراهبات الدمنكيات الواقع في رأس القرية في 
نيسـان، ولمـا كُشـفت األنقـاض وجـد       ٢٧الساعة السابعة صباحاً من نهار 

تحتهــا ثالثــة إخــوة، وهــم: جــورج، وجوزيــف، ونجيــب، أوالد طوبيــا، 
وكانوا ذاهبين إلى مدرسة طائفتهم الكلدانية المعروفة بمدرسة الطاهرة، 

سـنوات، ووجـد معهـم حمـال      ٨سنة وأصـغرهم   ١٣وكان عمر أكبرهم 
سنة، وكان بيده دراهم، فهـؤالء جمـيعهم كـانوا مـارين      ١٨عمر كردي ب

بالشــارع الضــيق المــذكور، فــأهلكهم فــي ســقوطه، ووجــدوا جمــيعهم   
  واقفين مستندين إلى الحائط الذي يحاذي دير الراهبات.

وال حاجة إلى تفصيل ما حدث بوالدة هؤالء المساكين عنـد رؤيتهـا   
  الجميع.جثثهم، ألهمها اهللا الصبر ورحم 

  ]٣٢٠نيسان) العدد الرابع/ص -١٩٢٨[السنة السادسة (

íflÚ₣ù]�‹×¥�xjÊ� �

آيـار مـن بعـد أن كـان قـد حـلّ، وجـرت         ١٩مة فـي  ��� فُتح مجلس 
االنتخابات، ففي السـاعة التاسـعة دخـل جاللـة الملـك ردهـة المجلـس،        

ة فاستقبله األعيان والنّواب وقوفـاً، ثـم قَـدم فخامـة رئـيس الـوزراء خطبـ       
العرش إلـى جاللتـه، فتالهـا والجميـع وقـوف، ولمـا أتـم الخطبـة غـادر          
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  جاللته المجلس، فشيعه معالي الوزراء إلى باب بناية المجلس.
  ]٣٩٩آيار) العدد الخامس/ص -١٩٢٨[السنة السادسة (

íflÚ₣ù]�‹×¥�xjÊ�»�Ñ]†ÃÖ]�Ô×Ú�ífŞ}� �

ة، ولمـا  مـ ��� ) بفـتح مجلـس   ٣٩٩كنّا ذكرنا في الجزء الماضـي (ص  
مـور ألنّـه   ��� كانت خطبة الملك أو قُل (خطاب) الملك لنوابه مـن أجـلّ   

يوقفنا على ملخص السنة الماضية وخُالصة الشـؤون التـي تجـري عليهـا     
  حكومتنا كان من الالئق أن ندرجه بحروفه، وهو هذا:

  حضرات األعيان والنّواب:
مـة  ��� بممثلـي   يسرني أن أفتـتح مجلسـكم فـي دورتـه الثانيـة مرحبـاً      

  وأعيانها، راجياً من اهللا تعالى أن يوفقنا لما فيه الخير والفالح.
لقد دعت الظروف كما تعلمون إلـى حـلّ المجلـس النيـابي السـابق،      

مـور  ��� مة في بعض ��� وانتخاب مجلس جديد بغية الرجوع إلى رغبات 
مـة  ��� الخطيرة، فجرى االنتخاب وتألّف مجلس النّواب ممن اختـارتهم  

  لتمثيلها، فلنا وطيد األمل أنهم سيكونون عند حسن ظنّها فيهم. 
  أيها السادة:

إن وضعنا السياسي فـي تحسـن مسـتمر، وعالقاتنـا الخارجيـة تتوطـد       
عـد إعـادة النظـر    سس ثابتة، ففي السنة الماضية كـان مو �� يوماً فيوماً على 
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فـي معاهـدة جديـدة مـع      وبالنتيجة وقعفي المعاهدة اإلنكليزية العراقية، 
حليفتنـا بريطانيـة العظمـى، ولـم تـزل المفاوضـات جاريـة بشـأن تعـديل          
االتفاقيتين المالية والعسكرية، وعنـدما تنتهـي هـذه المفاوضـات وتسـفر      

فاقيتـان علـى   عن نتيجة مالئمة لمصـلحة الـبالد، تُعـرض المعاهـدة واالت    
  مجلسكم للبتّ فيها.

لم يطرأ تطور جديد على عالقـات العـراق مـع الـدول المجـاورة لـه       
سوى ما وقع مؤخراً على الحدود العراقية النجدية من الحوادث المؤسفة 

  التي اطّلعتم عليها في حينه. 
لقــد كــان فــي اإلمكــان أن تُحســم المشــاكل بــين الطــرفين بــالطُرق   

أنه لم يقع شيء من هذا القبيـل، بـل قامـت العشـائر      ��� السياسية السلمية 
النجدية بشن الغارات على الحدود، فاتخذت حكومتنـا التـدابير الالزمـة    
لصد تلك الغارات وحماية رعاياها من االعتداءات، وقـد بـدأت حـديثاً    
المفاوضات مع جاللة الملك ابن السعود لتمهيد حسم المشـاكل القائمـة   

، وإنّنا نأمل أن تكلّل هذه المفاوضات بالنجاح، وأن يزول بيننا وبين نجد
  كلّ ما من شأنه اإلخالل بعالقات القطرين المتجاورين.

لم تألُ حكومتنا جهداً في توسيع نطاق التمثيل الخارجي لما في ذلك 
من تعزيز مركزنا السياسي، وتوثيق الروابط الوديـة مـع الـدول األجنبيـة،     

في بالدها، وقـد أوفـدت حكومتنـا عنهـا ممـثالً      وحفظ مصالح العراقيين 
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سياسياً إلى أنقرة بعد أن عينت حكومة الجمهورية التركيـة قنصـالً عامـاً    
لها ببغداد، فازدادت من جراء ذلك العالقات بين الدولتين تحسناً أوجب 
المسـرة واالغتباط، وفي النية إيجاد عالئق سياسية وتجارية بـين العـراق   

ما يمكن، وقد وضـعت المخصصـات الالزمـة لـذلك فـي      ومصـر بأسرع 
  ميزانية هذه السنة.

حسناً أدى إلى زيادة إيرادات الدولة، وقد  مور المالية سيراً��� سارت 
عالجــت الــوزارة الســابقة الــديون العثمانيــة بعمليــة ستعرضــها حكومتنــا  
عليكم في وقت مناسب. إن الهمـة مبذولـة فـي معالجـة مشـروع العملَـة       

لعراقية للتوصل إلى حلّ مرضٍ يحقق للبالد عملة وطنية موضوعة علـى  ا
قاعدة ثابتة سـليمة، كمـا أن المفاوضـات مـع أصـحاب رؤوس األمـوال       
إلنشاء مصـرف وطني ومصـرف زراعي سائرة في تقـدم، ومـن المنتظـر    

  إتمام المشـروع في القريب العاجل. 
ة التي عبر عنها كراراً م��� لقد اهتمت حكومتنا بتنفيذ رغبات مجلس 

فيما يتعلق بتثبيت مالك الدولة، وسن قوانين للمـوظّفين تكفـل حقـوقهم    
وتُعين واجباتهم، واتخذت كلّ الترتيبات في هذا الشأن حتـى أصـبحت   
أعمال لجنة المالك على وشك االنتهاء، وقـد وضـعت الحكومـة نصـب     

قتصادية، فتذرعت عينيها تنشيط تجارة الصادرات، وتشجيع المشاريع اال
بالوسائل المؤدية إلى ذلك، وسنّت بعـض اللـوائح التـي ستعرضـها علـى      
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  مجلسكم عند إكمالها.
  أيها السادة: 

  ماً مطرداً، ويسـرنا أن نشير بوجـهم تقدأحوال البالد الداخلية تتقد إن
خاص إلى استتباب األمن في جميع أنحاء البالد، وما نشأ مـن ذلـك مـن    

عمراني واالقتصادي، وقد أحدثت بعض أوضاع إدارية جديـدة  التقدم ال
  رغبة في تأييد سلطة الحكومة والسير بالبالد نحو الرقي المنشود. 

لقد شُرِع في إنشاء جسـر الفلوجة، وكمل جسـر قره غان، وتم القسم 
األعظم من طريق رواند و زرايـات، كمـا أن هنـاك طرقـاً عديـدة بوشـر       

ة لمرور السيارات، وكذلك مـدت خطـوط التلفـون    فتحها وجعلها صالح
  بين عدد من المدن العراقية. 

أما المعارف فاالهتمـام بهـا ال يقـلّ عـن االهتمـام بالشـؤون الحيويـة        
 ١٤خرى في البالد، وقد زيدت اعتمادات المعارف هذه السنة بنسـبة  ��� 

ن القيام في المائة عن اعتمادات السنة السابقة؛ لتمكين وزارة المعارف م
بمشاريع علمية أوسع نطاقاً مما هي عليـه اآلن. إن المسـاعي التـي بـذلت     
لمكافحة الجراد ال تزال مستمرة، ولما كان التخلص تماماً من هذه اآلفة 
الفتّاكة لـيس بـاألمر السـهل اقتضــى مضـاعفة الجهـود واتخـاذ أسـاليب         

  متعددة جديدة.
عرض عليكم في هـذا االجتمـاع   مور المهمة التي ستُ��� إن من جملة 
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ميزانية هذه السنة ومقاولة اللطيفية التـي حلّـت محـل االمتيـاز المعـروف      
بامتياز أصفر، وامتياز التنوير والترامواي الكهربائي لمدينة بغداد المعـدل  
لالمتيــاز القــديم الــذي منحتــه الحكومــة العثمانيــة قبــل الحــرب وبعــض 

أيضاً قضية الدفاع الوطني التـي نحـن    اللوائح القانونية. وستُعرض عليكم
واثقــون مــن أنّكــم ســتبتون فيهــا بالصــورة التــي تكفــل حمايــة الــوطن    

  وسالمته.
مــور التــي تُعــرض علــيكم بالحكمــة ��� هــذا ونأمــل أنّكــم تُعــالجون 

والروية، وفـي األخيـر أدعـو اهللا عـزّ وجـلّ أن يسـدد خطـواتكم ويقـرن         
  أعمالكم بالنجاح والتوفيق اهـ .

  ]٤٧٥حزيران) العدد السادس/ص -١٩٢٨[السنة السادسة ( 

íÛ‘^ÃÖ]�»�Ù‡^ß¹]�Åæ†�Ú�íß¢� �

ألّفت وزارة الداخلية لجنة خاصّـة لمشــروع المنـازل قوامهـا: معـالي      
وزير الداخلية (رئيساً)، والمسـتر بـري مستشـار وزارتـي الزراعـة والـري       

مـدير الصـحة   واألشغال والمواصالت، وسعادة أمين العاصـمة، وسـعادة   
  العام، وسعادة المفتّش اإلداري للواء بغداد.

وقد اجتمعت اللجنـة فـي وزارة الداخليـة وقـررت أن تبنـي المنـازل       
الجديدة في األراضي األميرية، وقـد صُـرف النظـر عـن البنـاء فـي جهـة        



   (القسم الرابع) ة لغة العرببغداد في مجلّ   .................................................  ١٩٦

الكرخ، وتم االتّفـاق علـى تشـييد المنـازل فـي محـلٍّ عـالٍ بـين الكـرادة          
ديــد خــانقين علــى أن تؤكّــد إدارة الــري أن المحــلّ  الشــرقية وســكّة ح

 مصون من أضرار الفيضان.

  ]٥٥٨تموز) العدد السابع/ص -١٩٢٨[السنة السادسة (

êÖ�äÊ…æù]�ÄÊ^Þ� �

حزيـران، وكـان قبـل موتـه بسـاعات       ٤انتقل إلى دار البقاء فجأة في 
مور االنتخابات والترشيحات، وقد ظهـر  �� يجول في الحاضرة منهمكاً في 

  لألطباء الذين فحصوه أنه: (من المحتمل أن يكون مات مسموماً).
  ]٥٥٨تموز) العدد السابع/ ص -١٩٢٨[السنة السادسة (

�‚₣¢]�½^flf–Ö]�í×Ëu� �

أقامت المدرسة العسكرية الملكية العراقية في الحاضرة حفلة ذكرى 
وجـرى عرضـه    ،لتخريج ثاني صف من التالميذ ضباطاً للجيش العراقـي 

عـرض المدرسـة فـي الكـرادة الشــرقية فـي السـاعة السادسـة          في ميدان
حزيران، وحضـر الحفلة صـاحب الجاللـة    ٣٠ونصف من صباح السبت 

ملكنا المعظّم، فكانت من أبدع ما جاء من نوعها، فنهنئ الضـباط الجـدد   
  بهذا الفوز المبين.

  ]٥٥٩تموز) العدد السابع/ص -١٩٢٨[السنة السادسة (
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�†ÓÖ]�ï‚‘�ØéŞÃi� �

 ة أنعطّلت مديرية المطبوعات جريدة صدى الكرخ األسبوعية بحج
  هذه الجريدة قد خرجت عن الخطّة المعينة لها.

  ]٦٤٠آب) العدد الثامن/ص -١٩٢٨[السنة السادسة (

Å…]ˆ¹]�^ßÓ×Ú� �

ــا المحبــوب فــي مســاء األربعــاء    ــة ملكن آب  ١أقــام صــاحب الجالل
لة زراعية زادت حبه فـي  (اوغسطس) في الحارثية (مزرعته الملكية) حف

قلــوب أمتــه وأتباعــه، فقــد دعــا إليهــا جمهــوراً مــن المــزارعين وأعيــان  
الحاضرة، وفي مقدمتهم جاللة أخيه ملك الحجاز علي، وفخامـة رئـيس   
الـــوزراء، والمعتمـــد الســـامي، وأصـــحاب المعـــالي الـــوزراء، وبعـــض  

ول صــ��� المستشــارين، والغايــة مــن ذلــك تــأليف جمعيــة زراعيــة علــى  
العصـرية؛ إلحياء الزراعة في العراق، وتحسين نتاجها، واإلرسال به إلـى  

  أسواق العالم.
 ىوخطب في هذه الحفلـة صـاحب الجاللـة نفسـه خطبـة بديعـةً وفّـ       

الموضوع حقّه، وتاله معالي رشيد عالي بك الكيالنـي، ومعـالي حمـدي    
ل: ي، ثم نهض جاللـة ملكنـا المحبـوب وأخـذ سـجالً، وقـا      چبك الپاچه 

>أطلب إلى الحاضرين الكرام أن يسـجلّوا أنفسـهم فـي هـذا السـجل إذا      
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كانوا مـوافقين علـى أن نكـون وإيـاهم مؤسسـين لجمعيـة الزراعـة التـي         
تكلمنا عنها، ويشهد علينا هنا أخي وفخامة المعتمد السـامي، فـإذا فشـلنا    

حنـا  لم يبق لنا حق في اإلدعاء بكيان زراعـي، وإذا اجتهـدنا وسـعينا ونج   
نكون قد خدمنا البالد أعظـم خدمـة، وعملنـا علـى إسـعادها<. ثـم أخـذ        
جاللته السجل ووقّع عليه ما هذا نصّه: >أريد أن أسجل نفسـي هنا كأحد 
أفـراد الجمعيــة وســنجتمع يومــاً آخــر لــدرس القضــية ومداولــة األفكــار  
وإقامة الهيئات المنفذة، وهذا االجتمـاع يكـون فـي الـبالط فـي السـاعة       

أغسـطس)<، ثـم انفـضَّ هـذا الجمـع       ٦ثامنة من نهـار االثنـين المقبـل (   ال
  .فلالح

  ]٧١٦أيلول) العدد التاسع/ص -١٩٢٨[السنة السادسة (

Í^Îæù]�íÞ]ˆ}�xjÊ� �

من تموز (يوليو) هذه السـنة فـتح جاللـة ملكنـا      ٢٧في عصر الجمعة 
المعظّم خزانة الكتـب التـي جمعتهـا وزارة األوقـاف مـن بعـض جوامـع        
بغداد، وتشمل على ثماني خزائن، وهـي: خزانـة جـامع مرجـان، وجـامع      
الكهيـة، والتكيــة، والخالديــة، ونائلــة خــاتون، والــرواس، والپاچــه جــي،  

   ومطبوعـة وعـددها   -والسليمانية. وأغلب هذه المصنّفات من مخطوطـة
في موضوع الدين، والفقـه، والنحـو،    -، ونحو ثلثيها مخطوط٥٠٠٠زهاء 

,� نشـد فـي هـذه الحفلـة قصـيدتان إحـداهما       �� لغة. ووشيء من ال�سـتاذ  
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ستاذ البنّاء، وارتجل حضـرة صـديقنا عبـد اللطيـف    �,� الرصافي، والثانية 
جلبي آل ثنيان خطبة صغيرة كلّها فوائد ونكـت ووخـزات دقيقـة نافـذة     
إلى أقصـى النفوس، ومن جملة ما قال فيها: >اذكر نبذتين عـن شـاهدي   

  عيان:
أن الكتب الخطية بيعت في السوق بعد الطاعون األكبـر، أي  ولى: ��� 

  قبل مائة سنة تامة كلّ شكبان بشاميين أي بربيتين ونصف.
      ،والثانية: كان في جامع الحيدرخانـة صـحاح الجـوهري بخـط امـرأة
وكان الخط جميالً. تقول كاتبته مريم بنت عبد القادر في أواخـر القـرن   

وجد فيه سهواً أن يغفر لي خطئي ألني كنتُ السادس للهجرة: أرجو من 
  بينما أخط بيميني، كنت أهزّ مهد ولدي بشمالي، وقد اغتيل هذا أيضاً<.

      ة حكـم العثمـانيين وال لـوم علـيهم؛ ألنوبقي األمر مهمالً طول مـد<
  أنّها بعيدة عنهم ...  ��� األتراك لم يكونوا يعلمون عن بغداد 

ملك المفدى عـرش العـراق فكّـر أحـد وزراء     وبعد أن تسنّم سيدنا ال
األوقاف وهو عبد اللطيف باشا المنديل بإنشاء خزانة يجمع فيهـا شـتات   
المصنّفات المبعثرة في الجوامع، وإضافة مـا يمكـن إضـافته إليهـا وبـادر      
إلى العمـل وباشـر تشـييد هـذه البنايـة في(بـاب اآلغـا) التـي نحـن فيهـا،           

ــ   ــل إتمامه ــوزارة قب ــت ال ــام    فانحلّ ــة للقي ــر كافل ــارة غي ــت العم ا ... وبقي
  بالمطلوب.
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حتى قيض اهللا لهذه الوزارة معالي الوزير الحالي (الشيخ أحمد الشيخ 
  داود)، فوعد بإنجازها وأنجز ما وعد؛ ألن الوعد على الحر دين.

وقد قامت بوجهه عقبات فلم يعبأ بها، وهو عازم على إتمـام الفكـرة   
من التآليف النافعة المفيدة في ظلّ حامي العلـم   القديمة بجلب ما يلزمها

  جاللة الملك فيصل األول<.
  ]٧١٧أيلول) العدد التاسع/ص -١٩٢٨[السنة السادسة (

�]‚Çe�»�ÌvjÖ]�…]��…^ma�àÚ  
كتب عبدالقادر أفندي أمين المتحفة العراقية مقاالً في جريدة (العالم 

عاديات، وهذا بعض ما قـال  العربي) بين فيه ما دخلها في هذه السنة من ال
  ندرجه بحرفه:

إن من جملة هذه اآلثار ما هـو علـى شـكل أوراق شـجر، وشـريط،      «
وأقراط، وحلقات، وخرز، وأقـداح مكتوبـة ذهبيـة، ورأس أسـد فضّـي،      
ورأس ثور نحاسي من أبدع ما يكون، وقارب فضّي طوله تقريباً ثمـانون  

  وغيرها. سنتيمتراً، وخرز ذهبية، والزوردية، وعقيقية،
وقد شوهد على بعض الجماجم البالية المستحيلة تراباً قسم من هـذه  
األوراق والخرز والحلقات والشرائط الذهبية، وعلى ذلـك تخيـل بعـض    
العلماء وضع تاجٍ مركّبٍ من أشكال هذه اآلثار، وركّب هذا التاج علـى  
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ت ����� رأس صورة امـرأة صـناعية تشـبه نسـاء ذلـك العهـد، فأخـذت        
مصــورة فــي لنــدن وغيرهــا مــن الممالــك صــورة هــذا التــاج الخيــالي   ال

الموضوع على الرأس االصـطناعي وطبعتـه فـي صـحائفها، علـى أن فـي       
المتحف العراقي من هـذه اآلثـار مـا يركّـب منـه تيجـان كثيـرة، ال تـاج         

  واحد. 

نعم وجد في هذه المقبرة الملوكية تاج مـن ذهـب علـى شـكل الخـوذة      
ن من نفاسة الصنعة، وهذا أيضاً من جملة ما أخذه المتحف من أبدع ما يكو

العراقي، وهذا التاج هو مخصوص لألمير السومري (مس كالم دوك)، كـان  
   . أهـ» يستعمله ويضعه على رأسه عندما كان يدخل المعبد للصالة ...

  ]٧١٨أيلول) العدد التاسع/ص -١٩٢٨[السنة السادسة (

ê�^�]æ�†ÓfÖ]�Ùa�l^fÓÞ� �

نُكب آل البكر والهاشمي نكبات عديدة في مدة وجيـزة، فقـد فُجـع    
األوالد بوفاة والـدهم قبـل برهـة غيـر بعيـدة، ثـم غـرق فـي دجلـة أحـد           

قيمـت لـه مناحـة رددت صـداها      �� األوالد وهو المرحوم إبراهيم البكر، 
  أرجاء العراق. 

وفــي أوائــل آب ســافر أخــوه محمــود البكــر إلــى ســوريا، فهجمــت 
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طلقـت  �� ة من قُطّاع الطرق علـى السـيارات فـي طريـق الصـحراء، و     عصاب
صـيب قـدراً محمـود البكـر ضـحيةً لهـذا        �� الرصاص علـى المسـافرين،   

الهجوم، فوقع صريعاً يتخبط في دمائه، ونُقلت جثته إلى دمشق، فـدفنت  
  فيها وشيعها أبناء العراق في تلك المدينة الفيحاء رحمه اهللا.

لي الصـــريعين يــس باشـا الهاشــمي، وطــه بــك  ونحـن نقــدم إلــى خـا  
الهاشمي المدير العام لمعارف العراق، طالبين إلى اهللا أن ال يريهمـا بعـد   

  هذا مكروهاً.
  ]٧٩٧تشرين األول) العدد العاشر/ص -١٩٢٨[السنة السادسة (

êuøËÖ]�ÌéŞ×Ö]�‚fÂ�ì^Êæ� �

عبـد اللطيـف الفالحـي نائـب الحلّـة سـابقاً،        يآب توفّ ٣١في صباح 
ستاذ في جامعة آل البيت وغيرها مـن المـدارس، وهـو مـن مزاولـي      ��� و

التعليم من مدة تقرب من أربعين عاماً، وعـالج الصـحافة أيضـاً، فأصـدر     
وضيعة (مكتب) باللّغات التركية، والعربية، والفرنسية في العهد العثماني، 

سـنة، ونشــر   ومجلّة (العلوم) في الشام، وقد أبرز منها أجزاء لم تتم بهـا ال 
في بغداد جريدة باسم (الفالح) بعد تأسيس الحكم الوطني فـي العـراق،   
ووضع بضعة كتب للمدارس ال بأس بها، ودفن في مقبرة الشيخ معروف 

  الكرخي، رحمه اهللا.
  ]٧٩٧تشرين األول) العدد العاشر/ص -١٩٢٨[السنة السادسة (
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á^éjÓßéÖ^è�ØéñçÞ�^flÛÂ�‹ÏÖ]� �

أيلول، وكان قـد ولـد فـي      ٦ل البار في مساء توفّي هذا القس الفاض
)، وتلقــى دروس الكهنــوت فــي مدرســة القــديس  ١٨٧٩مــرعش ســنة (

لويس لآلباء الكبوشيين في بك أوغلي (بيرا. اآلستانة)، وكهـن فـي سـنة    
) ليعلّم فـي مدرسـتنا أكـب    ١٩٢٣)، ولما جاء إلى بغداد في سنة (١٩٠٧(

يهـا مـن المحاسـن واالتسـاع، وأخـذ      على درس اللغة العربية؛ لمـا رأى ف 
يزاول مهنته في هذه اللغة ناجحاً، فيها كلّ النجاح، ودفن في دار األيتـام  

  رحمه اهللا رحمة واسعة. ،الراجعة إلى المبعث
  ]٧٩٨تشرين األول) العدد العاشر/ص -١٩٢٨[السنة السادسة (

…çfÞ‡�íÃŠÖ�àÚ�ki^Ú� �

لسع زنبور السيدة ظريفة حنّا جموعة امرأة دانيال باكوس في صـباح  
ساعة من الحياة، فنقدم إلـى نجليهـا القـس حنّـا      ��� آب، ولم يمهلها  ٢٩

كما نقدمها إلى نسيبها شـكر اهللا   ،باكوس وأخيه سركيس أفندي تعازينا
  باكوس، ونطلب للفقيدة الرحمة والراحة األبدية.

  ]٧٩٨تشرين األول) العدد العاشر/ ص -١٩٢٨[السنة السادسة (

½^é}�á^q� �

سنة، كان يتلقى علومه فـي   ١٧جان بن جرجيس خياط، شاب عمره 
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المدرسة الثانوية، فتحكّمت فيه حمى محرقة واختطفـت روحـه، فـأبقى    
سرة بأجمعها ��� فنشاطر  ،والديه وأخاه وأخواته وأوالد عمومه بال سلوى

  اهللا تلك النفس الغضة.البلية التي انتابتهم، ورحم 
  ]٧٩٨تشرين األول) العدد العاشر/ ص -١٩٢٨[السنة السادسة (
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Œæ…�àŠéÞ��†ŠÖ]� �

ليـزي مـدير مدرسـة الشــرقيات فـي      گالسر دنيسن روس مستشرق إن
لنـدن، وثَبــتٌ فـي التــاريخ اإلسـالمي، وقــد بـرح عاصــمة بـالده لــدرس      
         ر الفكـرة اإلسـالمية بعـد الحـرب العظمـى، فمـرالشؤون الشـرقية وتطـو

  إليها أنظار علماء وادي النيل.بمصر وألقى فيها محاضرة وجهت 
ــانتهز   ٢ك ٢٦وقــد هــبط بغــداد نهــار الســبت   (ينــاير) ومعــه عقيلتــه، ف

ي فرصة وجود صديقه في حاضـرتنا  چه چاپصاحب المعالي مزاحم بك ال
دباء بغداد، حملـة األقـالم، وحضـنة العلـوم،     �� ليدعوه إلى شرب الشاي مع 

المــذكور مــن الســاعة  مــن الشــهر ٢٨فلبــى الــدعوة جميــع الفضــالء فــي  
الخامسة بعد الظهر إلى الساعة التاسعة، وحضـرة السـر ينتقل من حلقة إلى 
حلقة، ويكلّم كلّ واحد من المحتفين به باللسان الذي ينطق به، وعلى هذا 

ــوه باإلن   ـــر للضــيف الشــهير بعلمــه أن يتف ــةگالوجــه تيس  ، والفرنســية،ليزي
خـرى لـم   �� لمانية، وربما تكلّـم بألسـن   والفارسية، واألوالعربية، والتركية، 

نسمعها نحـن وسـمعها غيرنـا، وقـد أظهـر فـي محاوراتـه هـذه مـن سـعة           
االطّالع وحسن األخالق واألدب الرائق ما أعجب بـه كـلّ مـن خاطبـه،     
ولما سئل عن إبدال الحروف العربية من الحـروف الرومانيـة لـم يوافـق،     

فإنّـه ال   العامية، أمـا اللغـة الفصـحى   وقال: لعلّ تلك األشكال توافق اللغة 



   (القسم الرابع) ة لغة العرببغداد في مجلّ   .................................................  ٢٠٨

ــاد  ــاطقين بالض ــوز للن ــم     ���  يج ــعه له ــذي وض ــالحرف ال ــا ب أن يكتبوه
أجدادهم. وكان معـه رفيـق ال يفارقـه ويحسـن الفارسـية والتركيـة، هـو        

، وحضـرة الضـيف زايـل بغـداد فـي أول شـباط      Bishopsالمستر بيشبس 
  فالهند.(فبراير) متوجهاً إلى البصـرة، ففارس، 

  ]٢٧٠آذار) العدد الثالث/ص -١٩٢٩[السنة السابعة (

�…çjÒ‚Ö]_‚×ËŠi†â�kŠÞ…� �

�� سـتاذ الكبيـر و  ��� جاء من طهران إلى بغداد حضـرة +�مـة الشـهير   �
لـبعض   -اليوم سيستان -الدكتور أرنست هرتسفلد ليذهب إلى سجستان 

، وقد فبراير (شباط) ١٥الحفريات هناك، وكان وصوله إلى حاضرتنا في 
منه، فسألناه عن رأيه بخصوص اتّخاذ الحرف الالتيني للغـة   ١٩زارنا في 

العربية، فقبح هذا الرأي وسفّهه، وقـال: هـذه فكـرة اسـتعمارية، ويجـب      
على كلّ عربي غيور على قوميته ولسانه وآدابه أن يمقتهـا ويقاومهـا بمـا    

سائر بوجهه  إن اتّخاذ هذه الحروف«في مكنته من الوسائل. وختم قوله: 
  .»إلى الوقوع، وهو مما يؤسف عليه

ثم سألناه عن زرادشت، وهل كان رجالً وهمياً اخترعته مخيلة أهالي 
البالد الفارسية، فقال: هذا رأي بعض المعاصرين من المغالين فـي النقـد   

hypercritiques       ،الرجل وجد وعـاش فـي نيسـابور فـي سجسـتان فإن ،
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�� ســتاذ ��� بـذلك. هـذا ولحضـرة    وسـفره الـديني يشـهد لــه    +�مـة أدلّــة  �
  تاريخية كثيرة ال يمكن نقضها.

ثم قال: سمعت العوام يكلّمونني بعربية قبيحة مخلوطة بألفاظ هنديـة  
)، ويجـب علـى   ١٩١٣ليزية، وهذا األمر مـا كـان معروفـاً فـي سـنة (     گوإن
ــاوموا هــذه الحركــة    ���  ــتهم أن يق ــي وطني ــوطنيين الصــادقين ف ــاء وال دب

المفسدة للغة العراقية التي كانت سابقاً بعيدة عـن هـذه الرطينـي الشـائنة.     
  فشكرناه على إفاداته كلّها، ثم سافر إلى شقّته بعد يومين.

  ]٢٧١آذار) العدد الثالث/ص -١٩٢٩[السنة السابعة (

Ùflæù]�†’Ú�Ø’ßÎ� �

قدم إلى بغداد سعادة مصطفى بك مخلـوف قنصـل مصــر ألول مـرة     
، فنزل في أول أيامه في فندق كارلتن، وقد أدب البغداديون يناير ٢١في 

عدة مـآدب لسـعادته ترحيبـاً بـه، وتوثيقـاً لعـرى الصـداقة بـين الـبالدين          
  المتحابتين مصر والعراق.

  ]٢٧١آذار) العدد الثالث/ص -١٩٢٩[السنة السابعة (

Ü¿Ã¹]�h^e�»�Ù^Ë�ù]�íÏè‚u� �

همة الحكومة العراقية بعناية صحة األطفال عظيمـة ال تجـارى، وقـد    
نشــأت فــي هــذه الســنة حديقــة بديعــة لهــم؛ ليلعبــوا فيهــا، ويمرحــوا،    �� 
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مـارت (آذار)،   ١٢ويروضوا فيها أبدانهم الغضّة، وفُتحـت أول مـرة فـي    
فذهب إليها تالميذ المدارس من البنين والبنات الذين دون العاشـرة مـن   

هم، والدخول فيها مجاناً كما هو األمر في حدائق البالد الراقيـة، وفـي   سنّ
هذه الحديقة الجديدة من أنواع األالعيب ما يجـذب كـلّ طفـل وطفلـة     
ــن أدوات الراحــة      ــا م ــى االنتفــاع بمــا فيه ــا، وإل ــت فيه ــى قضــاء الوق إل
والترويض وتربية صحة الجسـم والمحافظـة عليهـا، بـارك اهللا فـي سـعي       

  إلى الوطن.المحسنين 
  ]٣٤٩نيسان) العدد الرابع/ص -١٩٢٩[السنة السابعة (

�]‚Çe�»�áçÂ^ŞÖ] 

وقعت ثالث إصابات من الطاعون في جانب الرصافة في بغـداد فـي   
ــداء   ٩األســبوع المنتهــي فــي   آذار، ووجــدت ســبعة جــرذان مصــابة بال

) منهـا فـي محلّـة قهـوة شـكر، وجـرذان فـي صـبابيغ اآلل،         ٥المذكور، (
  والحكومة تبذل وسعها لقطع دابر هذا الوباء.

  ]٣٥١نيسان) العدد الرابع/ص -١٩٢٩[السنة السابعة (

¯é×Ò�l�×q�†ŠÖ]�Ýæ‚Î� �

فاستقبلهما  ،ر جلبرت كليتن ومعه عقيلته راكبين الطيارةـم إلينا السقد
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غفير من كبار  في المحطة في صباح السبت الثاني من آذار (مارت) جم
  القوم.

  ]٣٥١نيسان) العدد الرابع/ص -١٩٢٩السابعة ( [السنة

géŞ¤]�ð^ŞÂ� �

(ينـاير) بالسـكتة القلبيـة حـين كـان فـي دار        ٢ك  ٢٢توفّي فجأة فـي  
وكان نائـب لـواء    ،وكان قد ذهب إليه ليستشيره في أمر ما شعر به ،طبيبه

  وله وقوف على صناعة الترسل ونظم الشعر.  ،كوت العمارة
نقله والده إلـى بغـداد   )،١٨٨٥(بان في سنة الد في شهرو فأدخلـه   ،ثم

ثم تنقّل في المدارس حتّى رسـا فكـره فـي     ،ةعدادية الملكيالمدرسة اإل
ومنهـا بعـد حـين     ،االنقطاع إلى الدرس بمالزمة شـيوخ مدرسـة الفضـل   

نشـبت نيـران    لهـا وفـي سـنة دراسـته األخيـرة      ،الحقـوق فـي بغـداد    ىتلقّ
وكـان يـتقن    ،فلم يتمكّن مـن الحصـول علـى الشـهادة     ،)١٩١٤الحرب (

نگليـز إلـى ديـار    وشدا الهندية حين نفاه اإل ،التركية والفارسية والكردية
  الهند.

  ]٣٥١نيسان) العدد الرابع/ص -١٩٢٩[السنة السابعة (

°éŠÞ†ËÖ]�°è†mù]�˜Ãe�Ýæ‚Î� �

جاء في العقـد الثالـث مـن آذار (مـارت) بعـض األثـريين الفرنسـيين        
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مة رنه دوسـو  ��+�� ذين يحفرون في الصالحية على الفرات. كان منهم ال
Rene Dussaud     وعقيلته واألثري المسـيو مـوريس بيلـهMaurice Pillet 

مـارت   ٢٨و ٢٧وقد زارنا فـي   ،الذي يرأس أشغال التنقيب في الصالحية
ميركية التـي تتـولّى الحفـر فـي الصـالحية قـد       البعثة الفرنسية األ إن :وقال

وقال: كـان علمـاء التـاريخ     ،وفّقت في ما عثرت عليه من اآلثار القديمةت
 – Doureيجهلون أمر المدينـة القديمـة المعروفـة باسـم دورا اوروبـس      

Europos، ا اليوم فقد عرفنا من أمرها فوق ما كان ينتظرألنّنـا وجـدنا    ؛أم
اباً أنصـ  -وهي على طريق دير الـزور  -في الصالحية الواقعة على الفرات 

ن الـزالزل التـي   أو ،تـذكر أنّهـا المدينـة دورا    ،عديدة مكتوبـة باليونانيـة  
جد في خالل الحفر عقود وو ،بعد الميالد هدمتها )١٦١(تتابعت في سنة 

وأدوات حرب إلى غير ذلك مما يوضّح مظلمات تلك  ،وفسيفساء ،ثمينة
  ويعزّ العثور على أمثالها في غير تلك األراضي. ،العصور

  ]٤٢٨آيار) العدد الخامس/ص -١٩٢٩[السنة السابعة (

  إنگليزيمستشرق 

ــباح    ــي ص ــرتنا ف ــى حاض ــل إل ــس   ١٤وص ــبريان راي ــان األب س نيس
وهو يعرف مـن   ،من رهبانية األخوة الواعظين ،Cyprian Riceنگليزي اإل

حسن مـن لغـات الغـرب    وي ،والتركية ،والفارسية ،اللغات الشرقية العربية
وقد جاء إلى هـذه   ،إلى غيرها ،واليونانية ،والالتينية ،لمانيةواأل ،الفرنسية
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ثم سافر إلـى الموصـل فـي     ،ليتقن اللهجة العربية العراقية ؛الديار الشرقية
  منه. ١٦

  ]٤٢٨آيار) العدد الخامس/ص -١٩٢٩[السنة السابعة (

íflÚ₣ù]�‹×��Øqù]�‚è‚³� �

نيسـان لتمديـد أجـل     ١٤مة فـي  ��� قُرِئت اإلرادة الملكية في مجلس 
  المجلس إلى شهرين لألعمال التي لم تنته إلى اآلن.

  ]٤٢٨آيار) العدد الخامس/ص -١٩٢٩[السنة السابعة (

Ñ]†ÃÖ]�‚‘^Î�ì^Êæ� �

) سـيادة رئـيس أسـاقفة بغـداد     (Angine de poitrineانتابت خنقة الصدر 
آذار، فكـادت تقضـي    ٢٢تين والقاصـد الرسـولي فـي العـراق فـي      ����  على

  .نيسان عاودته فجأة، فلم تشفق به ٥يه، ثم استراح منها، وفي مساء عل
مـن   St. Utrenفـي سـان اتـران     F. D. Berreولد فرنسـوا دمنـك بيـره    

)، وانتخـب  ١٨٥٧أيلـول عـام (   ١٥أبرشية رين (بريطانيـة الصـغرى) فـي    
)، ١٩٢٢آذار ( ٩)، وسـقف فـي   ١٩٢١آب ( ٩رئيساً ألسـاقفة بغـداد فـي    

وكان قبل هذا قد اتّخذ طريقة القديس عبد األحد، فجاء إلـى الموصـل   
)، وأخرج شباناً كُمالً للكهنوت، وكان يعلّم في المدرسة ١٨٨٥في سنة (

كليركية شرح كتابي القدس والموسيقى، وكـان حاذقـاً لهمـا، وتنقّـل     اال



   (القسم الرابع) ة لغة العرببغداد في مجلّ   .................................................  ٢١٤

في وظائف عالية قام بها أحسن قيـام، وكـان يحـب وطننـا أشـد المحبـة       
حتّى كاد ينسى مسقط رأسه، وكـان فـي نيتـه أن ينشـئ ثـالث مـدارس       
ثانوية في كلّ من بغداد والبصرة والموصل، ويـدفع إدارتهـا إلـى أخـوة     

فرير)، فاستحسن الكرسي الرسولي مشـروعه وشـجعه علـى    المدارس (ال
إخراجه إلى حيز الحقيقة، لكن المنـون حالـت دونـه، رحمـه اهللا رحمـة      

  واسعة!
  ]٤٣٠آيار) العدد الخامس/ص -١٩٢٩[السنة السابعة (

íè‚èçŠÖ]�ì…]‡çÖ]� �

سناد كرسي رئاسـة الـوزراء إلـى صـاحب     إرادة الملكية بصدرت اإل
ودونـك صـورة كتـاب صـاحب الجاللـة       ،سـويدي الفخامة توفيق بـك ال 

  وإرادته المطاعة:
  وزيري األفخم توفيق السويدي

بناًء على اسـتقالة فخامـة عبدالمحسـن السـعدون مـن منصـب رئاسـة        
فقـد عهـدنا    ،خالصـكم إونظـراً إلـى اعتمادنـا علـى درايـتكم و      ،الوزراء

 كــم وتعرضــواءإلــيكم برئاســة الــوزارة الجديــدة علــى أن تنتخبــوا زمال 
  واهللا ولي التوفيق. ،أسماءهم علينا

صدر عن قصرنا الملكي في اليوم التاسع عشـر مـن شـهر ذي القعـدة     



 ٢١٥  ......................................................................  السنة السابعةالفصل السابع/ 

ــامن     ألســنة  ــوم الث ــق للي ــة المواف ــين هجري ــبع وأربع ــة وس ــف وثالثمائ ل
  لف وتسعمائة وتسع وعشرين ميالدية.أوالعشرين من شهر نيسان لسنة 

  فيصل       
  رادة الملكيةصدرت اإل
  ا عرضه رئيس الوزراء بتعيين:بناًء على م

  توفيق السويدي وزيراً للخارجية واألوقاف
  عبدالعزيز القصّاب وزيراً للداخلية

  يوسف غنيمة وزيراً للمالية
  داود الحيدري وزيراً للعدلية

  محمد أمين زكي وزيراً للدفاع
  الحاج عبدالمحسن الشالش وزيراً للمواصالت واألشغال

  للري والزراعةسلمان البراك وزيراً 
  وخالد سليمان وزيراً للمعارف

  على رئيس الوزراء تنفيذ هذه اإلرادة.
 )،١٩٢٩(رين من شهر نيسان سنة ـكتبت ببغداد في اليوم الثامن والعش

  .      فيصل)١٣٤٧(ر من شهر ذي القعدة سنة ـواليوم التاسع عش
  ]٥١٠حزيران) العدد السادس/ص -١٩٢٩[السنة السابعة (
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�í‰^ñ…êe^éßÖ]�‹×�]� �

فاز فخامة عبدالمحسـن بـك السـعدون رئـيس حـزب التقـدم برئاسـة        
سـناد وزارة الداخليـة إلـى معـالي     إالمجلس النيابي بعد أن شغر كرسيها ب

  عبدالعزيز القصّاب.
  ]٥١٠حزيران) العدد السادس/ص -١٩٢٩[السنة السابعة (

ý]fl̃ Ëe�íéÓ×¹]�ì�]…�h]flçßÖ]�‹×¥� �

هـي آخـر    )الخمسـين (ن هذه الجلسـة  أجلس أعلن فخامة رئيس الم
لـي  فتُ ،ولـذلك يتلـى محضـرها    ،جلسة للمجلس النيابي من هـذه الـدورة  

  بل.حزيران) وقُ ١٣(في 
  ]٥٩٠تموز) العدد السابع/ ص -١٩٢٩[السنة السابعة (

á^éÂù]�‹×¥�»�Å]�Î÷]� �

ف جاللة الملك حزيران شر ١٣رة من صباح ـفي الساعة الحادية عش
ورئـيس   ،فاستقبله فخامـة رئـيس مجلـس الـوزراء     ،ندوة (البرلمان)دار ال

خـراج  فاقترع إل ،ودخلوا جميعاً ردهة جاللته الخاصّة به ،ابمجلس النو
النتهـاء الـزمن القـانوني     ؛رين عضـواً ـرة أعضاء من األعيان من العشـ ـعش

  رة ـ طبعاً ـ ودونك أسماء الفائزين:ـففاز عش ،لعضويتهم في هذا المجلس
  ـ السيد محمد الصدر.١
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  ـ الشيخ عداي الجريان.٢
  ـ آصف أفندي آغا.٣
  ـ السيد عبداهللا النقيب.٤
  ـ فخر الدين جميل.٥
  ـ غبطة البطريرك يوسف عمانوئيل.٦
  ـ الحاج حسن شبوط.٧
  ـ عبدالكريم السعدون.٨
  ـ مولود مخلص باشا.٩

  بادي.آسترـ محمود األ١٠
  ودونك اآلن أسماء غير الفائزين:

  ـ جميل صدقي الزهاوي.١
  ـ يوسف السويدي. الرئيس.٢
  ـ الحاج سعيد معروف آغا.٣
  ـ مناحيم دانيال.٤
  ـ السيد عبدالحسين الكليدار.٥
  ـ الحاج عبدالغني كبة.٦
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  ـ إبراهيم الحيدري.٧
  ـ محمد علي فاضل.٨
  ـ صالح باش أعيان.٩

  ـ عبداهللا صافي.١٠
  ]٥٩٠سابع/ صتموز) العدد ال -١٩٢٩[السنة السابعة (

°eçÓß¹]�ì‚Â^ŠÚ� �

لـف ربيـة بمسـاعدة المنكـوبين     أخصّصت الحكومـة العراقيـة مـائتي    
 ،وبغداد ،والديوانية ،والحلّة ،وهم أصحاب الزرع في لواء الدليم ،بالغرق

  والناصرية. 
إقال ويهذا المبلغ غير كاف وإذا استوجب األمـر   ،للغاية المتوخّاة ن

  جاءت حكومتنا إليهم بمساعدة ثانية.
ـ   ويؤمل أن يلينـتعش   ؛ن يـنجح زرعـه الصـيفي   عفى عـن الضـرائب م

 ��-�  ح من عثرته.�
  ]٥٩١تموز) العدد السابع/ص -١٩٢٩[السنة السابعة (

íÛ‘^ÃÖ]�»�Í^Ã‰c�ì…^flé‰� �

اشترت أمانة العاصمة سيارة نقـل وخصّصـتها بإسـعاف النـاس، ومـن      
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ائفها أنّها تنقل في أحداث الحريق مـن يصـاب مـن مـوظفي اإلطفـاء      وظ
وغيرهم بشـيء في أثناء الحريق واإلطفاء، وتنقل كذلك من يقـع تحـت   

  األنقاض، ويصاب بأذى في مصاب االنهدام واالنهيار.
  ]٥٩٢تموز) العدد السابع/ص -١٩٢٩[السنة السابعة (

‚‘^£]� �

البغداديـة لموضـوع يغـاير خطّتهـا،     تعرضت هذه الجريدة األسبوعية 
فمنعتها إدارة المطبوعـات عـن متابعـة نشــرها، فنتمنّـى لهـا العـودة إلـى         

  الحياة.
  ]٥٩٢تموز) العدد السابع /ص -١٩٢٩[السنة السابعة (

|^f’Ö]� �

خالفت هذه الجريدة األسبوعية األدبية منهجها، فكان نصيبها نصـيب  
  كثيراً.ختها، فعسى أن ال تحتجب عنّا �� 

  ]٥٩٢تموز) العدد السابع/ص -١٩٢٩[السنة السابعة (

‚Î^ßÖ]� �

عطّلت مديرية المطبوعات جريدة (الناقد) األدبية؛ لتجاوزهـا الخطّـة   
حزيـران،   ١٣المعينة للجرائد األدبية، وكـان صـدور أول عـدد منهـا فـي      
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  يوماً أو بعض يوم! ��� منه، فلم تعش  ١٤وعطّلت في 
  ]٥٩٢تموز) العدد السابع/ص -١٩٢٩[السنة السابعة (

�]�íè^ßÂ�†Ë‰� �

غادر جاللة الملك عناية اهللا خان ومـن معـه مدينـة بغـداد فـي مسـاء       
تموز ووجهتهم إيران؛ لالقامـة فيهـا، وكـانوا قـد وصـلوا إليهـا        ٢السبت 
  تموز (يوليو) محفوفين بالعزّ واإلكرام. ١٢عصـر 

  ]٦٦٨ٍٍآب) العدد الثامن/ص -١٩٢٩[السنة السابعة (

á^}�êÃé�� �

قدم إلى العاصـمة صـاحب المعـالي سـميعي خـان الـوزير المفـوض        
وأملنـا فـي حنكتـه وثاقـب      ،تمـوز (يوليـو)   ١٥يران في صباح إلحكومة 

  نظره أنّه يكون رسول خير وصالح بين دياره وديارنا.
  ]٦٦٨ٍٍآب) العدد الثامن/ص -١٩٢٩[السنة السابعة (

��ç’ÏÚ�^ßu�‹ÏÖ]اقرچ� �

ختـه  �� تموز فـي بيـت    ١٨اقر مساء چية القس حنا مقصود فاجأت المن
في كنيسة الكلـدان فـي بغـداد،     ١٩في كرادة مريم الشرقية، ودفن مساء 

وحضـر الموكب خدمة الدين المسيحي على اختالف طـوائفهم وكثيـر   
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  .٥٨من الناس، وكان عمره في الـ 
  ]٦٦٨ٍآب) العدد الثامن/ص -١٩٢٧[السنة السابعة (

r×¦�Ùflæ_Ñ]†ÃÖ]�»�àŞÎ�í� �

ولـى فـي   ��� جلَب صاحب الفخامة يس باشا الهاشمي محلجة القطن 
العراق، وباشر نصبها في الصـرافية، ونظم مجلـس إدارة لهـذه الشــركة،    
وحاز األعضاء اآلتية أسماؤهم أغلب اآلراء وهـم: يـس باشـا الهاشـمي،     

لبي الخضيري، زكي بك قدري، چيالني، الحاج يس گرشيد عالي بك ال
  لبي أبو التمن، نوري فتّاح.چجعفر 

ليزيـة،  گوحصص الشـركة ألـف، وقـدر كـلّ حصّـة عشــر ليـرات إن       
  فبيعت جميعها.

  ]٦٦٩آب) العدد الثامن/ص -١٩٢٩[السنة السابعة (

íé×éñ]†‰ý]�íËñ^ŞÖ]�»�Ñ^Ï�� �

وقع شقاق بين الطائفة اإلسرائيلية في بغداد بخصوص وكيـل رئـيس   
الحاخامين، فمن الطائفة من يوافقه ويستحسن أعماله، وفيها مـن يسـوئ   
ــي      ــة ه ــة الثالث ــرق، والفرق ــالث ف ــة ث محاســنه نفســها، فانقســمت الطائف
المحايدة، فقدم الوكيـل المـذكور عريضـةً إلـى فخامـة رئـيس الـوزراء        

 ١٧اء محاكمتـه فـي مجلـس مخـتلط، وتـاريخ العريضـة       يطلب منه إجـر 
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  تموز من هذه السنة.
  ]٦٦٩آب) العدد الثامن/ص -١٩٢٩[السنة السابعة (

l]�^ã��]çÖ^Þ�„éÚøi� �

تلميـذاً الشـهادة مـن     ٢١و ،تلميذاً الشهادة مـن مـتقن الزراعـة    ١٤نال 
 ،ومـنهم إلـى فرنسـة    ،مانيـة ألوسيذهب فريـق مـنهم إلـى     ،متقن الحقوق

  إلكمال دروسهم. ؛نكلترةإن إلى وآخرو
  ]٦٦٩آب) العدد الثامن/ص -١٩٢٩[السنة السابعة (

Í^Îæù]�íè†è‚Ú� �

ن منذ اليوم الثاني من تمـوز تعتبـر وزارة األوقـاف    أأعلنت الحكومة 
  وعين مديراً لها جميل بك الوادي. ،مديرية عامة لألوقاف

  ]٦٦٩آب) العدد الثامن/ ص -١٩٢٩[السنة السابعة (

‡çi�]‚Çe�»�íéÂ]…ˆÖ]�í‰…‚¹]�»�l]�^ã��Äè� �

تمـوز الشـهادات    ٢وزّعت هذه المدرسة التـي فـي الرسـتمية صـباح     
  تلميذاً. ١٤فكانوا  ،على مستحقّيها

  ]٦٧٠آب) العدد الثامن/ص -١٩٢٩[السنة السابعة (
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Œ…]‚¹]�Ä•çÚ� �

تمـوز معـرض أشـغال اليـد      ١افتتح جاللة الملك المعظّم فـي صـباح   
  لمدارس بغداد، فأمه بعد ذلك كثير من الناس رجاالً ونساًء.والرسم 

  ]٦٧٠آب) العدد الثامن/ص -١٩٢٩[السنة السابعة (

Ì‘çjŠÚ�ð^�Þc� �

في دار الممثّلية اإليرانية فوق العادة ببغداد على أثـر تحسـن العالئـق    
الودية بين العـراق وإيـران قامـت الدولـة اإليرانيـة االمبراطوريـة بإنشـاء        

ف) بــدار ممثّلهــا فـوق العــادة فــي بغـداد، وشــرعت فــي تهيئــة   (مستوصـ 
  المعدات واألسباب الالزمة له.

واتّصــل بنــا أن المستوصــف المــذكور ســيكون مرجعــاً طبيــاً لجميــع 
المرضى الذين يقصدونه، فيقدم فيه أنواع األدوية والعقاقير إلى المرضى 

  الفقراء والمعوزين.اإليرانيين والعراقيين مجاناً إذا كانوا من طبقة 
وقد اختارت الحكومة اإليرانية حضرة الدكتور الفاضل موسى فيض 
خان طبيب الممثّلية اإليرانية ببغـداد لمعاينـة المرضـى فـي المستوصـف      
المذكور، وال يخفى أن الطبيب المومأ إليه قد تلقّى علومه الطبيـة بكلّيـة   

ريح في مدرسة الطب الطب في باريس، واشتغل مدة بتعليم الطب والتشـ
العليــا بطهــران، ثــم تعــين مــديراً للصــحة فــي المقاطعــات الشــمالية، أي  
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يالن، ومازندران، واسـترآباد، ثـم عزمـت الحكومـة اإليرانيـة      گواليات: 
على إيفاده بعنوان (طبيب سفارة إيران) إلـى كابـل، ولكـن نظـراً للثـورة      

  غداد.والقالقل التي قامت في أفغانستان أوفدته إلى ب
ومن  المعلوم أن لمعالي سميعي خان الوزير اإليراني المفوض الذي 
اشتهر بمواقفه الوالئية تجاه العراق اليد البيضـاء فـي إنشـاء المستوصـف     

  واصطحابه الطبيب المذكور إلى العراق.
  ]٧٥٠أيلول) العدد التاسع/ص -١٩٢٩[السنة السابعة (

ë‚èçŠÖ]�Ì‰çè� �

السماحة يوسف أفنـدي السـويدي فـي     انتقل إلى دار الخلد صاحب
جــري لــه فــي المستشــفى �� آب (اوغســطس) علــى أثــر خـزع   ٢٨صـباح  

)، ودفـن فـي   ٤٣٩و ٤٣٨و ٢١٩: ٢الملكي، وقد ترجمناه في لغة العرب (
  مقبرة الشيخ معروف بجانب الكرخ، فنعزّي أشباله بهذا المصاب الجليل.

  ]٧٥١أيلول) العدد التاسع/ص -١٩٢٩[السنة السابعة (

á]†ã�æ��]‚Çe�°e�…^flé��‚è†e� �

نشئ بريد طيار بين حاضرتنا وحاضرة إيران، ويكون اإلبراد به نهـار  �� 
  أيلول (سبتمبر) من هذه السنة.  ٢االثنين من كلّ أسبوع، ويبتدئ في 

  ]٧٥١أيلول) العدد التاسع/ص -١٩٢٩[السنة السابعة (
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وفيه شكوى من بريدنا، فقد جاءتنا شكوى مـن   ��� ال يأتي بريد إلينا 
لترا)، ومصــر (مـن ثالثـة مشـتركين)،     گشيكاغو (أميركا)، وغالسكو (إن

والمنيا (ديار مصـر)، ومرسـيلية (فرنسـة)، فنرجـو مـن اإلدارة أن تُعاقـب       
  الجاني في البريد؛ لكي ال تتكرر تلك الشكاوى. 

  ]٧٥١صأيلول) العدد التاسع/ -١٩٢٩[السنة السابعة (

ì†•^£]�»�íÎ†�]�îflÛ£]� �

آب الحـالي   ١٧جاء في النشرة األسبوعية الطبية الرسمية المنتهية في 
أن وقع سـبع   -إحصاء لهذه الحمى المحرقة (التيفوئيدية) -(اوغسطس) 

  إصابات في بغداد ووفاة واحدة، ولهذا أخذ بعضهم يلقّحون لمقاومتها.
  ]٧٥١عدد التاسع/صأيلول) ال -١٩٢٩[السنة السابعة ( 

�ÏÖ]�Ìé¿ßjÖ�ì…^é‰� �

ــة العاصــمة ســيارة لتنظيــف المجــاري والبالليــع، وهــذه    جلَبــتْ أمان
السيارة تمتصّ األقذار مـن مسـافة بعيـدة بواسـطة أنابيـب تتّخـذها لهـذه        

  الغاية، وتجر األوحال الناشئة عن تساقط األمطار.
  ]٧٥١أيلول) العدد التاسع/ص -١٩٢٩[السنة السابعة (
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áçË×jÖ]�½çŞ}�‚è‚³� �

وأصبحت المواطن اآلتية موصلة بالخطوط  ،ربلأقد مد التلفون إلى 
  التلفونية:

ربـل ـ   أالتون كوبري ـ بغداد ـ براز الروز ـ الحلّة ـ بعقوبا ـ جمجمال ـ      
الفلوجة ـ دلتاوة ـ سدة الهندية ـ كجل كجل ـ خانقين ـ كركوك ـ كوي       

خانة (شـركة نفـط خـانقين) ـ رانيـة ـ        سنجق ـ مندلي (البندنيجين) ـ نفط  
  شقالوة ـ شهرابان ـ السليمانية ـ طوز خورماتي (شركة النفط العراقية).

  ]٧٥١أيلول) العدد التاسع/ص -١٩٢٩[السنة السابعة (

ğøË��ØjÏè�ØË�� �

تخاصم طفالن في الكاظمية في (باب الدروازة) عمـر األول خمـس   
ألول علـى الثـاني أشـد الغضـب     سنوات، وعمر الثاني سبع، فلما غضب ا

  أتى بسكّين وطعنه به، فأرداه قتيالً.
  ]٧٥٢أيلول) العدد التاسع/ص -١٩٢٩[السنة السابعة (

á^–éËÖ]�êeçÓßÚ�Í^Ã‰c�íß¢� �

تألّف في العاصـمة لجنـة برئاسـة سـعادة متصــرف بغـداد؛ إلسـعاف        
  منكوبي فيضان الفرات.

  ]٧٥٢ع/صأيلول) العدد التاس -١٩٢٩[السنة السابعة (
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نُفّذ حكم اإلعدام في أحمد محمود؛ الغتيالـه األخـوين عمـر وبكـر     
  ).٣١٩: ٦إبان انتخابات السنة الماضية، راجع مجلّتنا (

  ]٧٥٢أيلول) العدد التاسع/ ص -١٩٢٩[السنة السابعة (

á^}�êÃé���]�kè^ßÂ� �

أتاح لنا حسن الحظ أن واجهنا حضـرة صاحب المعالي سميعي خان 
أيلـول (سـبتمبر)،    ٩المندوب فـوق العـادة لدولـة إيـران فـي بغـداد فـي        

فوجدناه مـن الرجـال المقتـدرين الـواقفين كـلّ الوقـوف علـى السياسـة         
العصرية وروحها، وعلى العلوم واآلداب الفارسية، والفرنسـية، والعربيـة،   

مور؛ ألنّـه أقـام فـي بلجكـة مـدة      ��� ته شيء من دقائق هذه بحيث ال يفو
خمس عشـرة سنة، وإنّنـا نهنّـئ العـراق بوجـود هـذا الرجـل الكبيـر فـي         
ديارنا، فإنّـه أحسـن مـن يصـل العـراق بـإيران، إذ نتوسـم فيـه كـلّ خيـر           
للبالدين، وعسى أن تطيب إقامته بين ظهرانينا؛ لتنتفع به البالد المتجاورة 

ية مدة طويلة، ونشكر جاللـة الشـاه األعظـم علـى أنّـه أوفـد إلـى        المتآخ
ــا    حاضــرتنا صــاحب المعــالي ســميعي خــان، كمــا نهنّــئ نفوســنا وديارن

  بوجوده بيننا.
  ]٨٢٨تشرين األول) العدد العاشر/ص -١٩٢٩[السنة السابعة (
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 ،سـعدونية الرابعـة  بر) تقومت الـوزارة ال ميلول (سبتأمن  ١٩في اليوم 
  وهذه أعضاؤها:

  عبدالمحسن السعدون رئيس الوزراء ووزير الخارجية
  ناجي السويدي وزير الداخلية

  يس الهاشمي وزير المالية
  ناجي شوكت وزير العدلية
  نوري السعيد وزير الدفاع

  محمد أمين زكي وزير المواصالت واألشغال
  والزراعة )١(عبدالعزيز القصّاب وزير الري

  دالحسين جلبي وزير المعارفعب
ونتمنّى لهم ولوطننا العزيـز   ،فنهنّئ جميع الوزراء بمناصبهم الجديدة

  النجاح.
  ]٨٢٨تشرين األول) العدد العاشر/ص -١٩٢٩[السنة السابعة (

                                                           

الصحيحة التـي تـدلّ عليهـا الكلمـة      )سقي(الري من سيئ الوضع بدالً من كلمة  )١(
هم المـاء.  قـال: روى لهـم: أتـا   ، أما الري فمصـدر روى يIrrigation اإلفرنجية 

وكالهما ال يـؤدي المعنـى المطلـوب بخـالف سـقي،       وروى القوم: استقى لهم،
وسقى: جعل له ماء يسقى به. ،قال: سقاه ماء سقياً: أعطاه ماءفإنّه هو المراد هنا، ي  
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بر) تـوفّي القائـد   ميلول (سبتأ ١٢في الساعة السابعة ونصف من مساء 
كليتن المعتمد السامي البريطاني في بغداد بعد أن ر جلبرت فلكينهام ـالس

نكليـز  وبعد أن لعـب لعبـة الصـولجان المسـماة عنـد اإل      ،عاد من الهنيدي
ونحن ننقل هنا إلى القراء ما كتبته األوقات البغدادية لسان حـال   ،بالبولو

  قالت: ،وال نغير شيئاً من ركاكة عبارتها ،دار االعتماد
إلـى الهنيـدي كجـاري عادتـه     ] سبتمبر ١٢[س ر أمـتوجه الفقيد عص

وكانت عالئم الصـحة والنشـاط باديـة علـى     ]، الصولجان[ )البولو(للعب 
فشـعر فـي    ،ثم عاد بعد انتهاء اللعب إلـى دار االعتمـاد البريطـاني    ،محياه

وقبيـل بلـوغ    ،أعقبه انقباض شديد في النفس ،الطريق بخفقان في القلب
ت حالته على أعظم جانب من الخطورة، وعلـى  سيارته دار االعتماد كان

فاسـتدعى   ،ثر دخوله قصره الخاصّ استلقى على مضجع منهـك القـوى  أ
رئـيس أطبـاء    -رب الكبتـين ريتشادسـون   ـياور فخامته الخاصّ قائد السـ 

ر إلـى دار االعتمـاد   ـوبسرعة البرق الخاطف حض -القوة الجوية الملكية
ــه  ــل ل ــب مارشــال -مــع زمي ــب   وانضــم -الطبي ــر الطبي ــى األث إليهمــا عل

ففحصوا حالـة المـريض    -أحد أطباء مصلحة الصحة العراقية -كوركيل
، (كـذا) [ قلنـا نحـن هـو     )أنجينـا بكتـوريس  (فـإذا هـو    ،صوا مرضهوشخّ

بالعربية خنقة الصدر] أخطر أنـواع أمـراض القلـب وأشـدها وطـأة علـى       
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وبذل األطباء نطسهم لمعالجة فخامتـه وتخفيـف ألمـه، وكـان      ،المريض
وأســرع الــدكتور كوركيــل إلــى  ،حاضــر الــذهن مالكــاً لجميــع حواســه

المرض هاجم الفقيد  ولكن ،المستشفى الملكي إلحضار بعض المنبهات
فأضحى هزيل القوى، واتّضح لألطباء إشرافه علـى   ،العظيم هجوماً عنيفاً

ولفظ نفسه األخير قبيل  ،ا لم ينفع فيه نطس األطباءمفارقة الحياة، وهكذ
رحمه اهللا رحمة واسعة وألهم آله وذويـه   ،الساعة السابعة والنصف مساًء

  ومعارفه بريطانيين وعراقيين جميل الصبر والعزاء.
  ]٨٢٨تشرين األول) العدد العاشر/ص -١٩٢٩[السنة السابعة (

°ŞŠ×Ê�íé×e��‚’e��]‚Çe�»�íÛé¿Â�ì†â^¿Ú� �

مـن   ٣٠لوف من الناس في جامع الحيدرخانة في ظهر اليـوم  �� اجتمع 
آب (اوغسطس) حتّى امتأل الحرم والصحن والسـاحة والسـطوح، وقيـل    
كان عدد المتجمهرين يناهز العشـرة آالف، وكلّ ذلك احتجاجاً على ما 

  أصاب العرب الفلسطينيين من الرزايا مما أنزله فيهم اليهود الصهيونيون.
  ]٨٣٠تشرين األول) العدد العاشر/ص -١٩٢٩ة السابعة ([السن

�]‚Çe�»�ë‚rßÖ]�ë‡^r£]�‚ÊçÖ]� �

آب (اغسـطس) الوفـد الحجـازي      ٤وصل إلى العاصمة نهار األحد 
النجدي المفوض في أمره ذاهباً إلى إيران؛ ليقدم إلى جاللة الشاه كتاب 
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معالي ممثّـل  جاللة ملك الحجاز ونجد جواباً للكتاب الذي كان قد نقله 
  إيران إلى جاللة ملك الحجاز ونجد.

سس المالئمـة إلبـرام معاهـدة والء وصـداقة     ��� وفي نية الوفد وضع 
  بين الدولتين.

من الشهر المذكور بسيارة خصّصـتها بـه حكومـة     ٢٧وعاد الوفد في 
إيران، وقد أنعم جاللة الشـاه علـى الشـيخ عبـداهللا الفضـل رئـيس الوفـد        

الدرجة الثانية، وعلى الشيخ عبدالرؤوف بوسام التـاج   بوسام همايون من
من الدرجـة الثالثـة، وعلـى الكتـوم سـعيد الرشـاش بوسـام همـايون مـن          

  الدرجة الرابعة.
  ]٨٣٢تشرين األول) العدد العاشر/ص -١٩٢٩[السنة السابعة (

á�^Ã¹]�î×Â�…^6Ëu� �

ناصر أفندي جورج ككه عما شـاب عراقـي نشـيط، وقـد توفّـق منـذ       
أشهر ألن يحفر على المعادن الصلبة وعلى الزجاج كـلّ مـا يحـب     بضعة

ويهوى اإلنسان من النقوش والكتابـات بـألوان مختلفـة ثابتـة ال تُمحـى،      
وكان هذا الشاب مراقب العمال في شركة استريك اسكوث، واليوم هـو  

فـي معمـل    -براد مدقّق أو كما يقـول العـوام فترجـي    - Ajusteurجنثي 
كونترل كريك في الميدان في حاضرتنا، فمن أراد شيئاً مما ذكرنـاه فمـا   
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  أن يراجعه ليرى منه ما يود. ��� عليه 
  ]٨٣٢تشرين األول) العدد العاشر/ص -١٩٢٩[السنة السابعة (

�]‚fÂ��Úù]�ç��Ýæ‚Î� �

إلى قصر الحارثيـة وهـو قصـر أخيـه ملكنـا      وصل سمو األمير عبداهللا 
 ١ت  ٢٠المحبــوب فيصــل األول فــي الســاعة الرابعــة بعــد ظهــر األحــد  

حتفــال بـه عنــد  وكـان اال  ،إكرامـاً لســموه  ؛طلقــت المـدافع  ��  ،(اكتـوبر) 
علـى مـا تكنّـه صـدور      وهـذا دليـل جلـي    ،دخوله العاصـمة بالغـاً أقصـاه   

  الهاشمية الجليلة الشريفة. العراقيين من االعتبار العظيم لُألسرة
  ]٩٠٨تشرين الثاني) العدد الحادي عشر/ص -١٩٢٩[السنة السابعة (

íèˆÒ†¹]�íèçÞ^nÖ]�»�íéŠÞ†ËÖ]�íÇ×Ö]�Ù^}�c� �

أدخلـت وزارة المعــارف العراقيــة درس اللغــة الفرنســية فــي الثانويــة  
تمام ما بقي إليتمكّن المتعلّمون الذين ينهون دروسهم هنا من  ؛المركزية

ر التــي تشــترط علــى الــداخلين فيهــا معرفــة اللغــة ـمنهــا فــي جامعــة مصــ
  الفرنسية.

  ]٩٠٨تشرين الثاني) العدد الحادي عشر/ص -١٩٢٩[السنة السابعة (
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 ،(اكتـوبر)  ١ت ١٩توفّي الدكتور سليمان غزالة بشيخوخة وقور فـي  
وبقــي مثــاالً للســعي  )،١٨٥٤(وكانـت والدتــه فــي بغـداد فــي نحــو سـنة    

بـع منهـا   فقـد ألّـف عـدة تـآليف طُ     ،واالجتهاد إلى آخر يـوم مـن حياتـه   
  وبقي منها مخطوطاً نحو عشرة. ،خمسة عشر

  ]٩٠٩تشرين الثاني) العدد الحادي عشر/ص -١٩٢٩[السنة السابعة (
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جاء المعتمد السامي الجديد راكباً الطيارة مع قرينته وابنته في الساعة 
فرحب به النـاس   )،١٩٢٩(بر) سنة م(ديس ١ك ١٠ظهر الثالثاء  الثالثة بعد

  على اختالف طبقاتهم.
  ]٧٧كانون الثاني) العدد األول/ص -١٩٣٠[السنة الثامنة (

flëçßŠÖ]�íÊ^fl�ÓÖ]�š†Â� �

) فــي مــديان الصــولجان  ١٩٢٩(ديســمبر) ســنة ( ١ك ١٢جــرى فــي 
(ساحة البولو) في الحاضرة عرض الكشّافة السـنوي للمـدارس األميريـة    
بحضور صاحب الجاللـة الملـك فيصـل المحبـوب والملـك علـي أخيـه        
العزيز، وكان هناك جم غفير من المدعوين من وطنيـين وأجانـب، فـدلّ    

مـم فـي حومـة القـراع     ��� لعـراق مـن أنشـط    ذلك العرض على أن أبنـاء ا 
صول المرعية في هـذا العهـد   ��� العصـري إذا ما دربوا تدريباً حسناً على 

  الجديد.
  ]٧٧كانون الثاني) العدد األول/ص -١٩٣٠[السنة الثامنة (

�î×Â�íÚçÓ£]�ÌŞÂ ��áæ‚ÃŠÖ]�àŠ�]‚fÂ�ì†‰� �

ــى   بــك  ســرة المرحــوم عبدالمحســن �� قــررت الحكومــة أن تقــدم إل
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ألـف   ٥٠السعدون راتباً داراً قدره ألف ومائتا ربية في الشـهر، وتقـديم (  
ربيــة) القتنــاء دار للســكنى، والقيــام بنفقــات علــي بــك الســعدون الــذي  

  لترة.گهام في إنگيدرس في مدرسة برمن
  ]٧٧كانون الثاني) العدد األول/ص -١٩٣٠[السنة الثامنة (

áæ‚ÃŠÖ]�Å…^�� �

بغداد تسمية شارع البتّاويين الواقعة فيـه دار  قرر المجلس البلدي في 
المرحوم عبدالمحسن بك السعدون باسمه؛ تخليداً لـذكراه، ويمتـد هـذا    

  الشارع من الباب الشرقي حتّى الكرادة الشرقية.
  ]٧٧كانون الثاني) العدد األول/ص -١٩٣٠[السنة الثامنة (

ífè†Æ�íßÊ�� �

نـاس  ��  خمسة )١٩٢٩( بر) سنةمكانون األول (ديس ١٦كان في صباح 
وكان بين الموتى ثالثة رجال مسلمين  ،في المستشفى الملكي في بغداد

من بيت عـزرا   -فلما حان الدفن جاء أقرباء اليهودية  ،ونصرانية ويهودية
وأخــذوها وكفّنوهــا وطيبوهــا علــى عــادة اليهــود ودفنوهــا فــي   -نيســان

وهي فهيمة امرأة يوسف  -ولما جاء أصحاب المرأة النصرانية  ،مقبرتهم
ولمـا بحثـوا عـن     ،بهـا من طائفة الكلدان الحظـوا أنّهـا ليسـت     -رومانس

 ،ودفنوهـا علـى سـنّتهم    �(�. ن اليهـود أخـذوها   أاألمر بحثاً نعما تحقّقوا 
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ــ   ــحاب النص ــطر أص ــاورات     ـفاض ــد مح ــا بع ــن قبره ــها م ــى نبش رانية إل
ــليمها    ــود تس ــض اليه ــة ورف ــادالت طويل ــر   ،ومج ــي اآلخ ــت خ�� وف رج

لّي عليهـا  الكلـدان حيـث صُـ    ةقلت إلى كنيسـ ثم نُ ،رانية من مدفنهاـالنص
وهذا أول حادث سمعنا به من هذا  ،رانيةـبعد أن كفّنت على السنن النص

  القبيل.
  ]٨٠كانون الثاني) العدد األول/ص -١٩٣٠[السنة الثامنة (

ê�^�]�Ôe�ä�� �

ن أة التـي نقـدناها   عرف القراء من الكتب العديدة والمجلّة العسـكري 
وكان  ،طه بك الهاشمي الزعيم الكبير من رجال العلم الصادق في العراق

من كـانون األول الماضـي أصـدر جاللـة      ٢٣وفي  ،مديراً عاماً للمعارف
فأحزننـا   ،ملكنا المعظّم إرادته المطاعة معيناً إياه رئيسـاً ألركـان الجـيش   

أحزننـا ألن سـعادته كـان يـدير      ؛وفرحنـا فـي وقـت واحـد     ،هذا التعيـين 
 ،ع نطاقهـا فوس ،بمهارة وحذاقة المعارف التي عهدت إلى خبرته الواسعة

ووضع للمدارس كتباً نفيسة تقوم بحاجة الطلبـة العـراقيين، ومـن الجهـة     
ن حفظ الوطن من األخطار المحيقة به والتـي ال يـدفعها   أالثانية أنّنا نعلم 

 ��� جنود ببون يقسودهم قائد ذو رئاستين: رئاسـة القلـم ورئاسـة    ل ومدر
 ،إذ ال معارف بـال طلبـة   -مما يقدم على توسيع نطاق المعارف  ،السيف

وطّنا نفسـنا   -وال طلبة بال جنود يصونون مدارسهم من الهدم والتخريب 
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فع إليها زعيمنا متمنّين لـه النجـاح، وشـاكرين    على الرضى بالحالة التي ر
وطالبين إليه  ،طول المدة التي أدار بها سكّان معارفنا له أياديه البيض في

لكي ال يحـرم المـدارس التـي أوصـلها      ؛أن يواصل مباحثه وتأليف كتبه
وقـد رفعـه    ،إلى هذه الدرجة من التقدم ثمرات جهوده ومتاعبـه الجليلـة  

  جاللة ملكنا المعظّم إلى رتبة فريق، فنهنّئه بهذا التقدم الذي هو أهل له.
  ]١٥٤شباط) العدد الثاني/ص -١٩٣٠ة الثامنة ([السن

…^jŠÖ]�íu]‡c��‹¹]�Ù^n³�àÂÒØe�á^énÖ��†i†� �

دقيقـة بعـد    ٤٥من كانون الثاني (يناير) في السـاعة الثانيـة و   ١٨في الـ 
  غطّـي تمثـال المـس    الظهر أزاح جاللة ملكنا المعظّم الستار الـذي كـان ي

والمستشــارين  ،والـوزراء  ،وذلـك بحضـور فخامــة المعتمـد السـامي     ،بـل 
والســيدات  ،نكليزيـة والجاليـة اإل  ،وممثّلـي الـدول األجنبيــة   ،البريطـانيين 

  نكليزيات.اإل
(تمثـاالً نصـفياً) قائمـاً علـى لـوح مـن نحـاس         والتمثال يصـور مـذمراً  

واللــوح مقســوم  ،فــي الحــائط مبنــي ،حجمــه متــر مربــع ،محلّــى بنقــوش
وفي الشطر المقابل له نقلها  ،نكليزيةإرى في شطر اليسار كتابة شطرين ي

  وهذه هي بحروفها: ،بالعربية
  



 ٢٤١  .........................................................................  السنة الثامنةالفصل الثامن/ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

Øe�‹¹]�Ù^n³�àÂ�…^jŠÖ]�Ì�Ò�í×Ëu� �

Ü6¿Ã¹]�^ßÓ×Ú�íÖøq�¼‰çÖ]�»EH�êÚ^ŠÖ]�‚ÛjÃ¹]�íÚ^~Ê�…^ŠéÖ]�àÂæH��†è‡æ�êÖ^ÃÚ�°ÛéÖ]�àÂæ

DÍ…^Ã¹]� �

  كرترد بل
أسسـت هـذا المتحـف     التي لذكراها عند العرب كلّ إجالل وعطف

وجمعت ، بصفتها المديرة الفخرية للعاديات في العراق)، ١٩٢٣(في سنة 
واشـتغلت بهـا مـدى    ، وعلـم دقيـق   بإخالص األشياء الثمينة التي يحتويها
  ). ١٩٢٦(تموز سنة  ١١في  حر الصيف إلى يوم وفاتها

قد أمرا شكراً لها على أعمالها الكبيـرة   فيصل وحكومة العراق الملك
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قـد أقـام    ذن منهمـا إوبـ  ،الرئيسي باسمها بأن يكون الجناح في هذه البالد
  .أصدقاؤها هذه اللوحة

وفي نهاية الحفلة صفق الملك وجميع الحاضرين، ثم تقـدم جاللتـه    
وأخذ ينعم النظر في اللوح، ثم سلّم على فخامة المعتمد السـامي وسـائر   

جماعـة التـي فـي الشـارع     المدعوين، وكان ذلك فـي السـاعة الثالثـة، وال   
  تشيعه بالتصفيق العجاج.

  ]١٥٥شباط) العدد الثاني/ص -١٩٣٠[السنة الثامنة (

êÎ]†Â�…^flé��Ùflæ_� �

رة العـين المحتـرم صـاحب    ـبـن أخـي حضـ   اهو سليم أفنـدي دانيـال   
 ،نكلتـرة وأتقنـه  إوقد تلقّى فن الطيران في  ،المعالي مناحيم أفندي دانيال

وقد وصل  ،واشترى لنفسه طيارة سافر بها من بريطانية الكبرى إلى بغداد
وهـبط فـي    ،(يناير) من هذه السنة عنـد الغـروب   ٢ك ٢إلى حاضرتنا في 

فاسـتقبله فيهـا أهلـه وأصـحابه اسـتقباالً       ،محطّة الطيران في غربـي بغـداد  
  فخماً.  

 ،لـه الخـاصّ  ألنّه أنفق على اتقانه فن الطيـران مـن ما   ؛ونحن نفتخر به
فإنّـه أهـل للتشـجيع واحتـذاء      ،ونتوقّع أن تنتفع حكومتنـا بعلمـه وخبرتـه   

  مثاله.
  ]١٥٧شباط) العدد الثاني/ص -١٩٣٠[السنة الثامنة (
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cŁè�ëˆé×ÓÞð]ˆ¢^e�äé×Â�ÜÓv� �

أقام الدعوى المدعو خزعل بن مصطفى على البريطاني الـذي اسـمه   
همــة ريــة الجويــة بتُبراطومركة االـنورمــان مــاكالن المهنــدس فــي الشــ 

ونظـر فـي    ،فسيق نورمان المـذكور إلـى محكمـة الجـزاء     ،حتيال عليهاال
 ،رد رئـيس المحكمـة الكبـرى ببغـداد    ـالتهمة الموجهة إليه المستر بريشـ 

ــ  ــة ح ــد المحاكم ــان وبع ــه  -ق نورم ــت إدانت ــوام   )١(أي ثبت ــة ع ــى لغ عل

                                                           

نـا االسـتمارة (وهـي الصـورة أو     من غريب انتقـال األلفـاظ المصــرية العاميـة إلي     )١(
الصــيغة المطبوعــة مــن الصــيغ المســتعملة فــي دواويــن الحكومــة أو الــدواوين  

، وقـد  Stimaraالرسمية) وهي في األصـل مـن التركيـة، وهـذه مـن اإليطاليـة       
ــتهم     ــا مــن مصــر علــى أيــدي الكُتّــاب والتراجمــة والمعــربين الــذين جلب جاءتن

عـراق فـي عهـد االحـتالل، وهكـذا قُـل عـن        الحكومة اإلنكليزية من مصر إلى ال
فإن العراقيين كانوا يكتبونها اإلنكليز كما كـان يتّخـذها سـلفنا     )،اإلنجليز(كلمة 

من العراقيين، واآلن أخذ كتّابنا يجـارون إخوتنـا المصــريين فـي كتـابتهم إياهـا       
مـر،  بـ(الجيم)، واإلدانة بمعنى إثبـات الجريمـة فـي مـن نُسـبت إليـه فـي أول األ       

      ين (بـالفتح)، كأنّـه ثبـت علـى أنة الـدوالكلمة غير فصيحة وهي مشتقّة من ماد
المتّهم مدين للحق أو للشـرع أو للحكومة أو لمن تشاء، ثم توسع فيهـا، والـذي   

، ومن هذه Damnareعندنا أنّها مشتقّة من دانه أي حكم عليه، ومنها الالتينية 
حكم على المتّهم ما ينسب إليه مـن الـذنب،   ، أي  Damnerالكلمة الفرنسية  

وانتقلت إلى المحاكم المصرية من رجال القضاء واألجانب، وهي تكـاد تكـون   
شائعة في جميع لُغات أبناء الغرب، وكلّهـا مـن العربيـة فـي األصـل، أمـا اللفظـة        
الفصيحة العربية التي تفيد اإلدانة فهي اإلجرام مصـدر أجـرم فـي مـوطن، وفـي      
↖ 
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ــ ــس      -ريينـالمص ــدرها خم ــة ق ــزاء بغرام ــة الج ــه محكم ــت علي فحكم

دعي قـدمها إلـى المـ   ي ،ربيـة  )١٢٠٠(وتعويضـات قـدرها    ،وأربعون ربية

  خزعل المذكور.

  ]١٥٩شباط) العدد الثاني/ص -١٩٣٠[السنة الثامنة (

íÃé¿Ê�í×jÎ� �

بـن نعمـو    ]أو عبـودي [ (ينـاير) غـاب الشـاب عبـو     ٢ك ١٢في مسـاء  

فأخذوا يبحثون عنه ويسألون  ،ولم يعرف أهله بأمره ،صاحب فندق مود

 ،في الجرائـد صـورته ليسـتعلموا خبـره     عنهروا ـونش ،عنه الغادي والرائح

د جثّـة  إذ وجِـ  ،من الشـهر المـذكور   ٢٢في  ��� ولم يتحقّق نبأه المشؤوم 

ن المظلوم أخذه بالحيلة فـي  أوقد ثبت  ،عد ميلين من ديالىعلى بهامدة 

رة ونصف زوالية لـيالً أحـد الشـبان وأركبـه سـيارته      ـالساعة الحادية عش

ولمـا   ،ريـد التنـزّه معـه ترويحـاً للـنفس فـي طريـق الهنيـدي        نّه يإقائالً له 

منـه  اجتازت السيارة الهنيدي بمسافة قصيرة نزل المغتال الخـائن وطلـب   

ثم شـد   ،فغافله ذاك وألقى في عنقه ربقة ،فوافقه الصبي ،أن يماشيه قليالً
                                                                                                                   

↘  

خر الحق، وهـو مصـدر حقّـه يحقّـه أي غلبـه علـى الحـق، ومـن أفعـال          موطن آ
المغالبة، تقول: حاققتُ صـاحبي فحققتَـه أي خاصـمتَه، وادعـى كـلّ واحـد منّـا        

  الحق فغلبتَه، أي كان الحق لي، أو يقول بعضهم اليوم: أي أثبت عليه إدانته.



 ٢٤٥  .........................................................................  السنة الثامنةالفصل الثامن/ 

فنحـره ذاك   )عبـد (غمي علـى  �� وفي اآلخر  ،ا فوقع بين االثنين دفاععليه
حتّى إذا أراد المحقّقون أن يصوروا الصورة األخيـرة   ؛المسخ وقلع عينيه

عرف القاتل. التي انطبعت على بؤبؤ المقتول ال ي  
ا سبب القتل فلم يمـا كـان وراء القاتـل     ،عـرف علـى التحقيـق   وأمفرب

  ذا األمر الفظيع.شخص خفي حمله على ه
  ]١٦٠شباط) العدد الثاني/ص -١٩٣٠[السنة الثامنة (

á^éÎøjè�á^ée†ÃÖ]�á^Ó×¹]� �

نهـض صــاحب الجاللـة ملكنــا المحبـوب مــن حاضـرته فــي الســاعة     
فبرايـر (شـباط)، فركـب القطـار      ٢٠التاسعة والربـع مـن مسـاء الخمـيس     

، ورؤسـاء  وشيعه أصحاب المعالي الوزراء، وحضـرات األعيان، والنّواب
الــدواوين، وكــان فــي القطــار فخامــة الســير فرنســيس همفريــز المعتمــد 

  السامي ومعه قرينته وكريمته، وقائد القوات الجوية في العاصمة.
وفي اليوم الثاني في الساعة الخامسة وصل القطار إلـى محطـة معقـل    
في البصـرة، ومنها سار الموكب إلى البـاخرة العراقيـة (نـرجس)، ومنهـا     

الباخرة اإلنكليزية التي تمت فيها مواجهة الملكين الجليلين، فطابت إلى 
  سس المعاهدة. �� ثمرتها، إذ وقع االتّفاق على 

فبراير أبرق ممثّلو الصحف الثالثة: رفائيل بطي عن (البالد)،  ٢٤وفي 
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ــات       ــن (األوق ــي ع ــل كرم ــي)، وأمي ــالم العرب ــن (الع ــون ع ــليم حس وس
  فبراير): ٢٣ البغدادية)، هذه البرقية (في

توالــت اجتماعــات الوفــدين بنجــاح عظــيم، وحصــل االتّفــاق علــى «
سس المعاهدة التي ستُعقد، وقبلت نجد النظرية العراقية في كيفيـة حـلّ   �� 

مسألة المخافر، وتسوية المنهوبات، وحسن الجوار، وحسم سائر المسائل 
ــة �� ســس اليــوم، و��� المعلّقــة، والمــأمول توقيــع  فخمــة قيمــت اآلن مأدب

  لتكريم الملك ابن سعود في الباخرة العراقية التي رست في الفاو ظهراً.
  فبراير): انتهت االجتماعات أمس باالتّفاق: ٢٤(وفي 

  على التحكيم في قضية المخافر بعد بضعة أشهر . -أوالً 
تأليف محكمة من الفريقين؛ لتسوية المنهوبات بحسب معاهدة  -ثانياً
  بحرة .

  تأجيل البحث في تبادل المجرمين . -ثالثاً 
إطالق حكومة العراق سراح ابن مشهور وأتباعـه الـذين نـالوا     -رابعاً

  أمان ابن سعود . 
تم التفـاهم علـى مشــروع اتّفاقيـة حسـن الجـوار المتضـمنة         -خامساً

المناسبات المتقابلة على الحدود، والصالت الودية، والتمثيـل السياسـي،   
شائر الطرفين، وتعاون الطرفين على الحدود. سيجري عقد هـذه  وتنقّل ع
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  االتّفاقية بعد سبك صيغتها النهائية .
يعقد مؤتمر إلنجاز كلّ هـذه المسـائل بعـد الحـج. تبودلـت       -سادساً

المكاتبات الرسمية بهذه النتيجة. تحركـت البـاخرة صـباح اليـوم عائـدة.       
  فبراير). ٢٥يصل الموكب بغداد قبل ظهر الثالثاء (

  ]٢٣٦آذار) العدد الثالث/ص -١٩٣٠[السنة الثامنة (

êÖç‰†Ö]�‚‘^ÏÖ]� �

شـباط (فبرايـر)    ١٦هبط الحاضرة في الساعة الرابعة مـن يـوم األحـد    
سيادة القاصد الرسولي انطونين درابية رئيس أساقفة نيكسار، ومعه األب 

ي روسل الدمنكي رئيس مبعث الموصل، فاستقبله أرباب الدين النصـران 
بجميــع طبقــاتهم ورحبــوا بــه أعظــم ترحيــب، وخــرج بــين يديــه طلبــة   
المدرســتين الالتينيــة والســـريانية، وتلميــذات الراهبــات، فكــان لقدومــه 
استقبال حافل نـدر أن يكـون لـه نظيـر، ونـزل سـيادته ضـيفاً علـى اآلبـاء          

  الكرمليين، فأهالً به وسهالً.
  ]٢٣٧آذار) العدد الثالث/ص -١٩٣٠[السنة الثامنة (

Ôe�‡^jº�ì^Êæ� �

فبراير (شباط) بممتاز بك ابن رشيد أفندي الـدفتري   ٦استأثر اهللا ليلة 
ووالد علي بك المعاون لمديرية الواردات العامة، فتوفّي فجأة ومشى في 
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  موكبه المهيب كبار موظّفي الدولة، وجم غفير من وجوه البلدة.
درســة الملكيــة نشــأ الفقيــد فــي دار الســالم، وتلقّــى علومــه فــي الم 

  الشاهانية في اآلستانة، وعين بعد ذلك قائم مقام في عدة مدن من العراق. 
حيل إلى االستراحة، وفي سـنة  �� وبعد نشوب الحرب العظمى بسنتين 

) قبل أن يكون قائم مقام في الكاظمية إجابـةً إللحـاح األصـدقاء    ١٩٢٠(
ولـة العراقيـة الحكـم فـي     عليه، وكان أول قائم مقام نُصِّب بعد تسـلّم الد 

هذه الديار، وبقي هناك أربعة أشهر، ولما شاهد الثـورة العراقيـة مشـتعلة    
والمحتلّين يشددون اإلرهـاق، اسـتعفى والزم داره إلـى أن وافـاه القـدر      
المحتوم، وكان قد بلغ من السن الثالثة والستّين، فنقدم إلى المنتمين إليـه  

  عبارات التعزية والسلوان.وال سيما نجله النجيب علي بك 
  ]٢٤٠آذار) العدد الثالث/ص -١٩٣٠[السنة الثامنة (

íé−…^jÖ]�^�^e�‹è�ífŞ}� �

خطب صاحب الفخامة يس باشا الهاشمي وزير المالية بعـد اسـتعفائه   
آذار (مارت) األسـباب التـي حملتـه علـى هـذا       ١٣من وزارته، فبين في 

امة ناجي باشـا السـويدي   العمل، وكان قد سبقه إلى الكالم صاحب الفخ
  رئيس الوزراء المستعفي أيضاً. 
  ودونك تلك الخطبة بحرفها:
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لفخامــة رئــيس الــوزراء بــالطبع بصــفته رئيســاً لحــزب األكثريــة أن  «
يوضّح بمقـدار مـا تسـمح بـه مسـؤوليات األكثريـة مـن الوجهـة األدبيـة          
والماديــة أن يــدلي ببيــان، ولكــن بصــفتي (طفيليــاً) أضــيف إلــى وزارة   
األكثرية، وكـان لـي مـدة مـن الـزمن شـرف االنتسـاب إلـى المعارضـة،          

  فيترتّب علي أن أقول كلمتي:
أشكر نائب رئيس المجلس ألنّه أعطاني هذه الفرصة للكـالم، أتـألّم   
جداً من الظروف التي مرت على هذه البالد والتي كانـت وال تـزال مـن    

يالألســف ـ بطريقــة   أشــد األدوار وأصــعب األيــام، ونحــن نعالجهــا ـ و   
سخرية. أقول عن رأيي فيما يتعلّق بالتحاقي إلى رفاق المرحوم من أنّني 
كنــت معتقــداً أن الجــدال العنيــف والصـــراع المســتديم الــذي دام بــين  
السلطات التشريعية في هذه البالد وبـين المسـؤولين عـن تنفيـذ السياسـة      

الحقيقية ونقطة الخالف االنتدابية كاف إلفهام الحليفة أن نقطة الخالف 
األصلية هي التي صرح بها الفقيد المحترم عندما تكلّم وفاه بـأول خطبـة   
بصفته رئيساً للوزراء أمام الموظّفين اإلنكليز حيث قال: ال أسـمح ألحـد   
أن يحيد عما هو مكتوب في القانون األساسي من السلطات التـي يتمتّـع   

  بها الوزراء والموظّفون العراقيون. 
هذه الكلمة التي فاه بها رئيس الوزراء وكان رئيساً لألكثرية ومتمتّعـاً  
بثقة مجلسكم مدة من الـزمن وبـرهن علـى أنّـه جـدير بهـذه الثقـة، قـال         
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ــي      ــوزراء ف ــوا ال ــنهم أن ال يعارض ــب م ــه يطل ــانيين إنّ ــوظّفين البريط للم
  سلطاتهم التي يتمتّعون بها 
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بموجب القانون األساسي وأنّه ال يسـمح بالمعارضـة، فهـذا الشـكل مـن      
  ولئك الموظّفين.�� الطلب لم يرق بالنظر للتجارب القصيرة 

نحن أمام شكلين عجيبين، وقـوتين متعارضـتين، وشـيئين متناقضـين،     
وصفهما فخامة رئيس الوزراء أحسن وصـف، كـان القصـد مـن تـأليف      

األخيرة القضاء على هذا التناقض والقضاء علـى هـذا االخـتالف     الوزارة
والقضاء على هذا الشـكل العجيـب. القـانون األساسـي محتـرم مـن قبـل        
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مـة يراقـب تنفيـذه بجعـل الـوزراء مسـؤولين تجـاه        �� شعب يمثّله مجلس 
المجلس، وبجانب هذه السلطة الرهيبة وبجانـب هـذه المحاسـبة العنيفـة     

  ناسـاً يسـتهزئون بهـذه السـلطة، ويسـتهينون بهـذه       ��  خـرى �� نجد من جهـة
  السيطرة، وبما يسمى بالشكل الدستوري في هذه البالد.

قلنا: إن من واجب كلّ عراقي أن يقضي على المعاهدة واالتّفاقيات، 
وهذا هو مبدأ الكفاح الذي قامت به كلّ حكومة سواء كانت تقدمية أم 

ة في ديوان مجلس الوزراء تسـجل  مؤتلفة، وجميع االضبارات الموجود
هذا الكفاح، وتسجله أيضاً االضبارات الموجـودة فـي ديـوان المنـدوب     

  السامي.
ــذه      ــى ه ــبارات الطــرفين، وعل ــي اض ــجل ف ــاح مس ــذا الكف ــت: ه قل

سس قامت الحكومة البريطانية بوعد شـرف علـى لسـان    ��� االضبارات و
عـن آراء الحكومـة   مندوب سام كان في الحقيقة خير وسيط في التعبيـر  

 العراقيــة والهيئــة التشـــريعية إلــى الحكومــة البريطانيــة الحليفــة، وعندئــذ
ُعطي التصريح إلى المرحوم عبدالمحسن بك السعدون من أنّنا سندخل �

)، وأنّنا سنبني صالتنا علـى أسـاس المعاهـدة أو    ١٩٣٢مم سنة (��� عصبة 
المصرية، على أن المرحوم  االقتراحات المصـرية البريطانية أو البريطانية

أنّـه لـم    ��� لم يكتف بذلك، بل وضع منهاجاً عملياً وقد لخّصناه كخطط 
ينشر؛ ألن المرحـوم لشـدة تواضـعه ولكثـرة التجـارب التـي مـرت عليـه         
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خشي أن ينشر منهاجاً يمكن أن يوصف بالجبار كما وصفوه وال يتمكّن 
اً لـدى المنـدوب السـامي،    من تطبيقه، ولكـن هـذا المنهـاج كـان معروفـ     
  وأقول لكم مع األسف أنّه كان مصادقاً عليه.

  أما المواد الرئيسية التي يحتوي عليها المنهاج فهي مادتان: 
  أوالً: إن المفاوضات يجب أن تجري على أساس االستقالل التام. 

ثانياً: أن يعجل إما في تطبيق المعاهـدة مـن تـاريخ إبرامهـا أو تسـريع      
  مم.��� ل العراق في عصبة دخو

وتحت هاتين المادتين وضعت مادة ثالثـة تـنصّ علـى أنّـه يجـب أن      
ــبالد علــى أســاس التصــريح الجديــد، وأن تطــرح    تتطــور اإلدارة فــي ال
االتّفاقيات والمعاهدات التي لم تنل االحترام التـام مـن الطـرف المقابـل     

، سـيكون لهـا بعـد سـنة أو     جانباً لنتولّى المسؤوليات بصفتنا دولة مسـتقلّة 
مم، قوية متولّية جميع ��� سنة ونصف أو سنتين المركز الالئق في عصبة 

المســؤوليات، هــذه المــادة الثالثــة كانــت وال تــزال نصــب أعــين جميــع  
  الوزراء أثناء ممارسة السلطة.

دخلنا لنعمل على هذا األساس وعلى أساس التوفير في نفقات الدولة 
إليجاد النفقات الالزمة للقيام ببعض المشاريع المفيدة، ولم تمـضِ مـدة   

وجوبهنـا، وجوبهـت    ��� طويلة من الزمن على العمل على هـذا األسـاس   
أنــا، ببيانــات وإفــادات وتصـــريحات تجعــل الشـــيء الــذي كنّــا ســمعناه 
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  غير موجود، وخياالً، كأنّنا كنّا في حلم. وقرأناه
ولى هي أنّه ال يوجد تبديل! قلنا الرجل هازل، فإن هنـاك  ��� فاإلفادة 

تصـريحاً من حكومة هي حكومـة بريطانيـة، وهـذا التصـريح مؤيـد مـن       
األحزاب المختلفة في تلك الحكومة، ومؤيد أيضاً من الصحافة التي هي 

ب والحكومة بصـالحية تامـة. وهـذا التصـريح     حقيقة تعبر عن آراء الشع
  محبذ ومحبب، إذن فما معنى هذا القول؟ يجب أن يكون هراء!

باشرنا التشديد في طلب الدخول فـي المفاوضـات، فوجـدنا الطريـق     
  طريق (المكاتبة) لما كان يجري سابقاً!

طلبنا إنهاء إعفاء الشـيخين (شـيخ المحمـرة وشـيخ الكويـت) فقـالوا       
  )!(مكاتبة

  طلبنا حسم قضية السكك الحديدية وفق المعاهدة فقالوا (مكاتبة)!
  طلبنا تسجيل أراضي الميناء باسم الحكومة العراقية فقالوا (كتب)!

وخالل ذلك كانت الحكومـة تشـتغل مـع المجلـس بتقـديم اللـوائح       
وتهيئــة الميزانيــة وتنظــيم منهــاج لحــلّ أزمــة خطيــرة نشــأت فــي الــبالد  
وخمسة أشهر بالكاد تكفي لتعجيل ميزانية! ففـي كـلّ مـادة وفصـل مـن      
الفصول أشكال وألوان من اآلراء المتناقضة! ولكن في اللحظـة األخيـرة   

ــا شــكالً جديــد  ــة علــى المعاهــدة   فهمن اً، وذلــك أن صــالتنا ليســت مبني
المكتوبة فقط، وإنّما توجد مواد لم تكتب أيضاً!!! ويجـب علـى العـراق    
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أن يعترف بها! وعند ذلك علمنا أنّنا (مخدوعون) ببيان رسمي؟ وتصريح 
مندوب سام. وعلمنا أن األشخاص الموجودين في العراق آراؤهـم هـي   

 انتهت. »آراء الحكومة البريطانية غير معروفة!المنفذة والمحترمة، وأن  
  ]٣١٢نيسان) العدد الرابع/ص -١٩٣٠[السنة الثامنة (
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مارت) خلق عديد في جامع الحيدرخانـة   ٢١اجتمع في يوم النيروز (
في بغـداد معالنـاً حقوقـه، فامتـدت الجمـاهير فـي الجـادة الواصـلة بـاب          

لشــرقي مـارة أمـام دور القناصـل، وقبـل ابتـداء المعالنـة        المعظّم بالباب ا
دباء نيابة عن الجموع، فتحمس الكلّ ورفعت في اآلخـر  ��� خطب بعض 

  (لجنة التظاهرات) احتجاجاً، وقدمت صورة منه إلى :
  ـ صاحب الجاللة ملك العراق المعظّم.١
  ـ صاحب الفخامة المندوب السامي البريطاني.٢
  لبريطانية.ـ رئيس الوزارة ا٣
  ـ رئيس مجلس النّواب البريطاني.٤
  ـ مجلس النّواب العراقي.٥
  ـ مجلس األعيان العراقي.٦
  ـ رئيس الوزارة العراقية.٧
  ـ جمعية مقاومة االستعمار.٨
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  مهات الصحف العربية واألجنبية.�� ـ ٩
  وهذا هو االحتجاج بنصّه:

الـذي درج   العراق بأسره ساخط وناقم على سياسة الكتمان والتمويـه 
عليها اإلنكليز في حكمهم العراق، فقد مر عليه عشـر سنين كوامل عانى 
الشعب في خاللها شـر مـا تعانيـه الشـعوب المضـطهدة، ونـال مـن سـوء         
اإلدارة البريطانية ما لـم تنلـه الشـعوب الرازحـة تحـت عـبء االسـتعمار        

  الممقوت.
يء الكثير مـن  فالشعب العراقي الذي خسـر في صداقته لبريطانية الشـ

حقوقه وأمانيه القومية يحتج على هذه السياسة الغاشمة أشـد االحتجـاج   
معلناً للمأل أن تمادي اإلنكليز في سياستهم هذه مما يزيد في حنـق هـذه   

مـة المضــطربة، وينـذر بمــا يـنجم عــن هـذا الحكــم الممقـوت، وهــو      ��� 
  يتطلّب تبدالً جوهرياً فيه.
هذا مما يضر بمصالحها، فسياستها الصـارمة هـي   وإن سلوك بريطانية 

التي أدت إلى نفـور الشـرق وإلـى تـذمره الشـديد مـن بريطانيـة الناكثـة         
  للعهود.

مم وفي ضمنها بريطانية داعيـة حقّـاً إلـى السـلم     ��� وإذا كانت عصبة 
العالمي، فعليها أن تستمع إلى نـداء الشـعوب المطالبـة بحقوقهـا قبـل أن      

  التسليح البحري؛ ألن ذلك أضمن للسلم. تتطلّب تحديد
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  وإن بريطانية البد وأنّها تقدر موقفها الراهن في العراق المتحفّز.
  ]٣١٥نيسان) العدد الرابع/ص -١٩٣٠[السنة الثامنة (

íè…çßÖ]�ì…]‡çÖ]� �

ألّف نوري باشا السـعيد الـوزارة التـي ترأسـها وهـو وزيـر الخارجيـة        
  آذار. ٢٣أيضاً، وذلك في 

  ر باشا العسكري لوزارة الدفاعجعف
  علي جودت بك للمالية

  جميل بك المدفعي للداخلية
  عبدالحسين الجلبي للمعارف

  جمال بك بابان للعدلية
  جميل باشا الراوي للمواصالت واألشغال

أما وزارة الري والزراعـة فبقيـت شـاغرة، فنهنـئ الجميـع بـوزاراتهم       
  الجديدة.

  ]٣١٦العدد الرابع/صنيسان)  -١٩٣٠[السنة الثامنة (

Ñ]†ÃÖ]�íÛ‘^Â�ð]…æˆÖ]�»�íÓr×e�Ô×Ú� �

مارت (آذار) هـوت   ١٥ربعاً من مساء السبت  ��� في الساعة الخامسة 
من الجو طيارة كبيرة كان فيها الملك البر صاحب بلجكة، ومعـه مرافقـه   
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، وكان ينتظره في ذلك الموضع المعتمـد  Gen Swagersالقائد سواجرس
وات الجوية، وممثّالن من قبل جاللة ملكنـا المحبـوب   السامي، وقائد الق

وممثّل جاللة الملك علي، وقنصل بلجكة، واثنان من الرهبان الكـرمليين  
  البلجكيين، ومدير الشرطة العراقية العام، والمدير الخاصّ.

وفي اليوم الثاني ذهب جاللة الملـك البلجكـي إلـى كنيسـة الالتـين،      
ان وصـوله إليهـا فـي السـاعة التاسـعة      وكان يـوم أحـد فصـلّى فيهـا، وكـ     

والنصف صباحاً، ثم زار دير الرهبان، وصعد إلى سطح الكنيسـة العـالي،   
وشاهد منه مدينة بغداد على مد البصـر، وقضـى األسبوع كلّه فـي زيـارة   
أور الكلدانيين، وبابل، وطيسـفون، والموصـل، ونينـوى إلـى غيرهـا مـن       

مــارت غــادر جاللتــه  ٢١الجمعــة المــواطن القديمــة، وفــي صــباح نهــار 
  حاضرتنا في الساعة السادسة، وقد أبقى فيها ذكراً طيباً ال يمحى.

  ]٣١٧نيسان) العدد الرابع/ ص -١٩٣٠[السنة الثامنة (

…‚ße^�Ö]�‚Ö^}� �

مـارت، وكـان ضـليعاً مـن القـانون       ٢٣قضى خالد الشابندر نحبه فـي  
وظائف إداريـة، وعدليـة،   والقضاء، وقد خدم الوطن بأعماله الجليلة من 

  وتآليف علمية قضائية.
  ]٣١٩نيسان) العدد الرابع/ص -١٩٣٠[السنة الثامنة (
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ì†•^£]�†Ïe�àÂ�“vËÖ]� �

) بقـرة  ٤٢٤٢جاء في تقرير المفـتش البيطـري: جـرى الفحـص عـن (     
حلوباً في الرصافة والكرخ، فوجدها كلّها سالمةً من األمراض المعديـة،  

  بقر شركة الحليب، فوجدها سليمة أيضاً.وفحص مثل هذا الفحص عن 
  ]٣٢٠نيسان) العدد الرابع/ص -١٩٣٠[السنة الثامنة (

‚è‚¢]��ŞÖ]�àÏj¹]�íè^ße�|^jjÊ]� �

في الخامس من شهر نيسان (أبريل) جـرت حفلـة جليلـة هـي حفلـة      
البناية الجديدة للمتقن الطبي، وذلك في الساعة العاشرة صباحاً، والبنايـة  

ت بـاب المعظّـم أو   !�� واقعة في المستشفى الملكي في المجيدية مـن  
باب الشمال، وقد حضـر الحفلة جاللة ملكنا المحبوب، وفخامـة رئـيس   

وفخامة المعتمد السامي، ويليهم الوزراء الحـاليون واألسـبقون،   الوزراء، 
وفخامة القائد روبرت بوبهام رئيس القوات الجوية البريطانية في العراق، 
وحضـــرات ممثلّــي الــدول وقناصــلها، وحضـــرات الرؤســاء الــروحيين،  
ورؤساء الدوائر، وأطباء المستشـفى مـن عـرب وأجانـب، والممرضـات،      

العراقي والبريطاني وغيرهم، وكان مع بعض البريطانيين وأطباء الجيشين 
  عقيالتهم. أما طلبة الطب فكانوا في محلّ خاص.

وكان التدريس قبل هذا العهد يلقى في أحد األبنية التـي لـم توضـع    
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  لهذه الغاية، ودام فيها سنتين.
وفي ذلك االفتتاح وزّعت جوائز على الطلبة الذين استحقّوها، فكـان  

هم يتقدم وينال الهدية مـن يـد جاللـة ملكنـا الكـريم المحبـوب،       كلّ من
  ويصافحه جاللته مهنّئاً إياه.

)ثم تقدم أحد  ��)�وبيديه وسـادة مـن حريـر وعليهـا مفتـاح مـن        �
  فضّة مذهب، فقدم الوسادة إلى معالي وزير الداخلية.

  
  
  
  
  
  

  
��ŞÖ]�àÏj¹]�|^jjÊ]�í×Ëu�»�hçf�]�^ßÓ×Ú�íÖøq�hæ‚ß¹]�íÚ^~ËÖ]�gu^‘�äßéµ�î×Âæ�H‚è‚¢]

ð]…‡çÖ]�‹éñ…�íÚ^~ËÖ]�gu^‘�å…^Šè�àÂæ�HêÚ^ŠÖ]� �

فقدمها معاليه إلـى جاللـة ملكنـا، فأخـذ المفتـاح الـذي عليهـا وسـار         
جاللته يتبعه صاحب الفخامـة رئـيس الـوزراء والمعتمـد السـامي، ففـتح       

  جاللته بيده الكريمة باب المتقن، ثم تبعه الجمهور. 
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وفي تلك األقسام واألروقة المختبرات العديدة في علم الحياة، وعلم 
األمراض، وعلم المواليد، والكيمياء، وردهة التشريح والبضـع، وغرفتـان   
للمحاضرات وهما مجهزتان بالمصباح السحري، والخزانة الحاوية مئات 
مــن المؤلّفــات النفيســة، ومعــرض النمــاذج الطبيعيــة ألنــواع األمــراض،  

  ض الحيوانات والنباتات العراقية، وغيرها.ومعر
وسر الجميع بما رأوه من النظام، والترتيب، وأدوات الفنون العصـرية 

  الراقية، وأجهزة الفحص والدرس والخزع.
  ]٣٩٥آيار) العدد الخامس/ص -١٩٣٠[السنة الثامنة (

ë…‚é£]�^�^e�à·†Ö]‚fÂ�ì^Êæ� �

نيسان (أبريل) عن عمر  ١٢قضى عبدالرحمن باشا الحيدري نحبه في 
يناهز الخامسـة والسـبعين، ودفـن فـي الحضــرة الكيالنيـة، وكـان تـولّى         
رئاسة البلدية في العهد العثماني مراراً عديدة، ومن أعمالـه إجـراء المـاء    
في القسم الجنوبي من الحاضرة، وتنظيم جادة ناظم باشـا، وكـان عضـواً    

ان في الوزارة النقيبيـة فـي   في مجلس االستئناف في العهد المذكور، وك
عداد الوزراء غير العاملين، فنُعزّي أوالده بهذا المصاب، ونطلب مـن اهللا  

  الرحمة لنفسه.
  ]٣٩٨آيار) العدد الخامس/ص -١٩٣٠[السنة الثامنة (
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ì†•^£]�»�kéfÖ]�Ùa�íÃÚ^q�íf×��h^’jÂ]� �

دخـل فيهـا   �� اعتصب هؤالء الطلبة احتجاجاً على النظام الجديد الذي 
حديثاً، ثم وعدوا خيراً فعادوا إلى مواطنهم، وكان ذلك في العقـد األول  

  من أبريل.
  ]٣٩٩آيار) العدد الخامس/ص -١٩٣٠[السنة الثامنة (

�]‚Çe�»�íè‚Ã¹]�š]†Úù]� �

ـ   ٤ـ   ٥ظهر في جدول األمراض المعدية فـي األسـبوع المنتهـي فـي     
ون، وثـالث وفيـات،   ) أنّه وقع في الحاضرة ثالث إصابات بالطاع١٩٣٠(

ــالحمى       ــابات ب ــالث إص ــدة، وث ــاة واح ــاق، ووف ــدة بالخن ــابة واح وإص
  المحرقة، وحدث في الكاظمية إصابتان بهذه الحمى.

  ]٣٩٩آيار) العدد الخامس/ص -١٩٣٠[السنة الثامنة (

íéÛ¾^ÓÖ]æ�ð]†Ú^‰æ�Ø‘ç¹]�»�Ý^ÃŞÖ]� �

ن، ) طـ ٢٧ر٠٠٠يظهر أن مجموع ما في لـواء الموصـل مـن الحنطـة (    
) طناً من الحنطة، وألف ١١٩٤) طن، وفي سامراء (١٥ر٥٠٠ومن الشعير (

) طـن  ١٨٠٠) طن من الحنطة، و(١ر٥٠٠طن من الشعير، وفي الكاظمية (
  من الشعير.

  ]٣٩٩آيار) العدد الخامس/ص -١٩٣٠[السنة الثامنة (
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�]‚Çe�»�ŒøÊý]� �

نيسـان  توقّف عن الـدفع منـذ تشــرين الثـاني (نـوفنبر) الماضـي إلـى        
 ٨من تجار الفغفوري (الصـيني)، و  ٧(ابريل) واحد وسبعون تاجراً، منهم 

 ١٥مـن تجـار األقمشـة، و    ٢١من البقّالين، و ٢من تجار التبغ (الدخان)، و
من تجار العطـارة،   ٥من تجار الغزل، و ١من تجار السلع (الخردوات)، و

مـن أربـاب    ١ومـن الخيـاطين،    ٥من التجار بالعمالة بـ(القومسيون)، و ٢و
مـن   ١من الحـدادين، و  ١من الصيارفة، و ١من النجارين، و ١المقاهي، و

  الصبابين.
  وكانت حوادث اإلفالس الرسمي في خالل هذه المدة تسعة عشر.

  ]٤٠٠آيار) العدد الخامس/ص -١٩٣٠[السنة الثامنة (

kèçÓÖ]�‚ãÂ�flêÖæ� �

لي عهد إمـارة  وصل إلى حاضرتنا سمو األمير الشيخ عبداهللا السالم و
نيسان دار التحف العراقية، والمستشـفى الملكـي،    ٢٣الكويت، وزار في 

  وطاق كسـرى في طيسفون (سلمان باك).
  ]٤٠١آيار) العدد الخامس/ص -١٩٣٠[السنة الثامنة (

ÈÞ^è�¯×â� �

مــايو الســـر هلــتن يــانغ الخبيــر المــالي  ١٦وصــل إلــى الحاضــرة فــي 
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العراقيــة؛ الستشــارته فــي الشــؤون البريطــاني الــذي اســتقدمته الحكومــة 
  المالية.

  ]٤٧٩حزيران) العدد السادس/ص -١٩٣٠[السنة الثامنة (

ƒî’Ûa�áçé¤]��^‰� �

قــررت الــوزارة مــنح الشــيخ ســالم الخيــون رئــيس عشــائر بنــي أســد 
أراضي في اليوسفية أو غيرها إلعمارها بـدالً مـن أراضـيه الواسـعة التـي      

فعســى أن ال تــنس الــوزارة خَــدم الشــيخ ســالم  ،أخــذتها منــه الحكومــة
الخيون السابقة، وما أداه للوطن وعرض حياته للذب عنه، إن كان بنفسه 
وإن كان بنفوس قبائله، هذا فضالً عن أن الشيخ سالماً عربي قـح، كـريم   
الخلق، ندي اليدين، يبذل المال بسخاء حاتمي في سبيل البر واإلحسان، 

ارات تدفع ـ وال شك في ذلـك ـ إلـى أن يمـنح أراضـي       فكلّ هذه االعتب
واسعة إلعمارها، ال سيما وأن كثيراً من األقرحة األميرية هي اليوم بـور؛  

  لقلّة األيدي، فإذا استغلّها أبناء الوطن كان في هذا العمل أعظم خير.
  ]٤٨٠حزيران) العدد السادس/ص -١٩٣٠[السنة الثامنة (

ð^e†ãÓÖ]�íÒ†�Ö�flØ¦� �

ــ ــك     ص ــالص ب ــين خ ــة أم ــتان زوج ــك بس ــة تمل دقت وزارة الداخلي
وشركائها في الصــرافية، والبسـتان غيـر بعيـد مـن بـاب المعظّـم؛ وذلـك         
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ليكون محالً لشـركة توليد الكهربية، وهي شركة بلجكية حصـلت علـى   
  امتياز تسيير القداد (الترام) في المدينة، وإنارة الحاضرة.

  ]٤٨٠) العدد السادس/صحزيران -١٩٣٠[السنة الثامنة (

^ãßÂ�˜èçÃjÖ]æ�íè�]‚ÇfÖ]�kéfÖ]�Ùa�íÃÚ^q�ÑøÆc� �

كثُر القال والقيل منذ مدة طويلة حول جامعة آل البيت، وكانت منـذ  
يوم افتتاحها حتّى اآلن موضع جدل عنيف بين المفكّرين في البالد وفي 
 ردهــات النــدوة حتّــى أكّــد المســؤولون كــلّ التأكيــد أن هــذه الجامعــة 

ــة التــي    ــالغ الطائل ــة، وأن المب ــدة المطلوب ــد الفائ بوضــعها الحاضــر ال تفي
 ٢٤تُصرف عليها تذهب سدى، ولهذا اعتزم مجلس الوزراء في اليوم الــ  

من أبريل سد الشُـعبة الدينيـة العاليـة التـي فيهـا إلـى أجـلٍ غيـر مسـمى،          
شــر  واالستعاضة عنها في الوقت الحاضر ببعثة تؤلّف مـن نحـو ثمانيـة ع   

طالباً من طلبة العلوم الدينية، يوفدون إلى معاهد مصر للتوسع في العلـوم  
  المختلفة فيها.

واقترح أن يعهد في تنظيم هذه البعثة، وتقرير نفقاتها، ومدة دراستها، 
وأنواع دروسـها، وانتخـاب أفرادهـا إلـى دائـرة األوقـاف علـى أن تقـوم         

مراقب؛ ليشرف على شـؤون   بذلك في أسرع ما يمكن، وأن يرافق البعثة
  الطلبة، ويخصّص له راتب مناسب لمقامه.

  ]٤٨٠حزيران) العدد السادس/ص -١٩٣٠[السنة الثامنة (
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علمنــا أن مديريــة األوقــاف العامــة أصــدرت أوامــر إلــى إدارة كلّيــة 
)اإلمام األعظم بإلزام  ��لمـاء محافظـة للطلبـة    الكلّيـة باتّخـاذ زي الع   "

ــة، و  ــة   �علــى الصــفة الديني مــرت فعــالً بشـــراء الجبــب والعمــائم الالزم
( ��)/�  على نفقة صندوق الوقف. 

  ]٤٨٠حزيران) العدد السادس/ص -١٩٣٠[السنة الثامنة (

�]‚Çeæ�g×u�°e�ëflçq�6¼}� �

تجري المفاوضات مع حكومتنا إلنشاء خط جوي بين حلب وبغـداد  
  الجوي بين بغداد والشام.ما عدا الخط 

  ]٤٨١حزيران) العدد السادس/ص -١٩٣٠[السنة الثامنة (

D^ãÊæ†©E�íéÓ×Ú�ì�]…c� �

  أصدرت إرادتي الملكية
  نحن ملك العراق

المعدلة من القانون األساسـي، وبموافقـة    ٢٣بعد االطّالع على المادة 
:مجلس الوزراء أمرنا بما هو آت  

ر غازي نائبـاً عنّـا فـي المـدة المتخلّلـة بـين       أوالً: أن يكون ولدنا األمي
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مغادرتنا العراق ومواصلة جاللة أخينا علي بـن الحسـين العـراق، ولـه أن     
يقوم بجميع حقوق الملك باستثناء قبول استقالة رئـيس الـوزراء، ودعـوة    

  مة وحلّه، وتصديق المعاهدات.��� مجلس 
هـي وظيفـة النائـب    ثانياً: عند وصول جاللة أخينا علي بن الحسين تنت

، ولـه أن يقـوم   غيبوبتنـا ولدنا، ويكون أخونـا المشـار إليـه نائبـاً عنّـا مـدة       
بجميع حقوق الملك المنصوص عليها في القانون األساسي باستثناء قبول 

 ��� استقالة رئيس الوزراء، واختيار رئيس جديد، وتصـديق المعاهـدات   
  بعد استحصال موافقتنا.

  وزرائنا تنفيذ أحكام هذه اإلرادة.ثالثاً: على جميع 
) واليـوم  ١٩٣٠كُتب ببغداد في اليوم التاسع عشـر من شهر حزيـران ( 

  ).١٣٤٩الثالث والعشـرين من شهر محرم سنة (
  فيصل  تواقيع الوزراء 

  ]٥٥٦تموز) العدد السابع/ص -١٩٣٠[السنة الثامنة (

ê×Â�Ô×¹]�íÖøq�Ùç‘æ� �

ات الالزمـة السـتقبال جاللـة الملـك     اتّخذ قائد قوات الطيران الترتيبـ 
 ٢٥ولى والنصف بعد الظهر مـن الــ   ��� علي في جانب الكرخ في الساعة 

حزيران، فذهب الستقباله سمو ولي العهـد، وفخامـة المنـدوب السـامي،     



 ٢٦٧  .........................................................................  السنة الثامنةالفصل الثامن/ 

  ومفتّش الشرطة العام إلى غيرهم من المرحبين به.
  ]٥٥٧تموز) العدد السابع/ ص -١٩٣٠[السنة الثامنة (

×ÓÞcÑ]†ÃÖ]�l^è�^Â�hfl†ãŁè�ëˆé� �

كان مستشاراً لـديوان األوقـاف منـذ سـنة      R. S. Cookeالمستر كوك 
 ٣١)، وبقي فيه إحدى عشرة سنة، ثـم اسـتغني عـن خدمـه، وفـي      ١٩١٨(

آيار (مايو) من هذه السنة عثر مـدير كمـرك الرمـادي علـى صـندوق ال      
ولما سئل سـائق   عالمة عليه وال كتابة، وكان فيه عاديات عراقية لتهرب،

  السيارة التي حملت هذا الصندوق عن صاحبه قال: هو للمستر كوك.
وأخرج من جيبه بطاقة عليها اسـمه، وأنّـه يسـلّم هـذا الصـندوق فـي       
دمشق لرجل آخر يعرض عليـه بطاقـة تشـبه البطاقـة المـذكورة، فأرسـل       

قلـت  بهنام أفندي سلمان مدير كمرك الرمادي بهذه اآلثار إلى بغـداد، فنُ 
  من كمرك بغداد إلى دار التحف في العاصمة.

وهــي كثيــرة ثمينــة بينهــا خنــاجر ذهبيــة ونحاســية بأشــكال مختلفــة،  
  واسطوانات صغيرة من الحجر المانع إلى غيرها.

وتقدر أثمانها بعشرة آالف ليرة إنكليزيـة، ويقـال إنّهـا مسـروقة مـن      
  آثار أور.

كوك طلب إجازة بإخراج  وقبل أن يبعث بهذه العاديات كان المستر
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آثار إلى ما وراء الديار العراقية، فلم يؤذن له؛ ألنّها كانت ممـا ال يجـوز   
ألحد المتاجرة بها وإخراجها من البالد، فضالً عن أن المستر كـوك غيـر   

  مجاز ألن يتاجر بمثل تلك العاديات.
 ) بأن العادة الجاريـة فـي  ١٩٣٠حزيران ( ٩وقد اتّصل بجريدة العراق 

حفظ حصّة العراق من اآلثار القديمة أن توضع في المتحفة مـن غيـر أن   
يكون لها دفتر خاصّ تسجل فيـه ـ وهـذا فـي حـين كـان المسـتر كـوك          
مستشاراً لألوقاف ومديراً فخرياً لتلك المتحفة ـ ولما تعين المستر سـدني   

دار سميث مديراً لها أنشأ لتلك العاديات سجالً يدون فيه كلّ مـا يـدخل   
  التحف.

فيستدلّ من هـذا علـى أن قبـل تعيـين المسـتر سـدني سـميث كانـت         
العاديات غير مضبوطة، وكان من الهين أخذها والتصـرف فيهـا، فبقيـت   
مسألة هي: هل هذه العاديات التي حاول المستر كوك تهريبها كانت من 

م اآلثار الراجعـة إلـى المتحفـة العراقيـة أو ال ؟ وعلـى كـلّ حـال ال يفهـ        
  الناس كيف حصل المستر كوك على القدر العظيم من اآلثار النفيسة.

أن حضـرة مالحظ المطبوعات نشـر فـي جرائـد المدينـة تكـذيباً      ��� 
لذلك، وهذا نقله بحرفه: نشـرت بعـض الصـحف بعـض أخبـار مغلوطـة      
(كذا) حول قضية اآلثار القديمة التي حاول المستر كوك إخراجهـا مـن   

رأت الحكومة أن توضّح هـذه القضـية للـرأي العـام فيمـا      العراق؛ لذلك 
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  يلي:
قبل مدة عرض سائق سيارة تابع إلحدى شركات النقل ما ينقلـه مـن   
األمتعة على مأمور الكمرك في الرمادي، ومعها بعـض أمتعـة تعـود إلـى     

  المستر كوك مفتّش األوقاف السابق.
فطلـب   ولدى الفحص وجدت في أحد الصناديق بعض آثار قديمة،

مأمور الكمرك من السائق إبـراز اإلجـازة القانونيـة بـإخراج هـذه اآلثـار،       
فبين له السائق أنّه ال يعلم شيئاً عـن اآلثـار، وأن كـلّ مـا لديـه هـو بطاقـة        
أوصاه المستر كوك بأن يسلّمها مع األغـراض إلـى شـخص فـي دمشـق،      

ئق فحجز مأمور الكمرك الصندوق المحتـوي علـى اآلثـار، وسـمح للسـا     
بنقل باقي األمتعة، وقد جلب الصـندوق إلـى بغـداد وظهـر أن فيـه آثـاراً       
خمن ثمنها بألف وخمسمائة روبية (كـذا)، وقـد ظهـر أيضـاً أن القضـية      
مخالفة للقانون بعدم حصول المستر كوك على إجازة قانونية بالتصـدير؛  
لذلك فقد صودرت اآلثار المذكورة، ولما كان المستر كوك قد حصـل  
بعد انتهاء خدمتـه فـي الحكومـة العراقيـة علـى وكالـة للمتـاجرة باآلثـار         
القديمة في العراق، رأت ضرورة إخراجه من العراق نظيراً إلى المنصب 
الذي كان يشغله في الحكومة، فأوعزت إليه بمغادرة العراق على الفور، 

ها خـرى اشـترا  �� وقد علمت الحكومة قبل مغادرته العراق أن لديـه آثـاراً   
من األهالي فطلبتها منه لفحصها، وهذه اآلثار قيد الفحص اآلن في دائرة 
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اآلثــار، وبهــذه المناســبة رأت الحكومــة أن تــدرس مســألة إيجــاد لجنــة 
  وطنية لمراقبة المتحف العراقي بصورة مطمئنّة، اهـ .

  ]٥٥٧تموز) العدد السابع/ ص -١٩٣٠[السنة الثامنة (

Ñ]†ÃÖ]�»�^ŠÞ†Ê�Øflnº� �

حزيران قدم حضـرة صاحب السعادة المسـيو (ليبسـيه) أوراق    ١٩في 
اعتماده إلى فخامة رئيس الـوزراء ووزيـر الخارجيـة بصـدد ترقيتـه إلـى       

  درجة (متولّي أعمال) فرنسا في العراق.
  ]٥٥٩تموز) العدد السابع/ص -١٩٣٠[السنة الثامنة (

ì‚è‚q�íè�]‚Çe�í6×¦��jÃi�ìˆèˆßÖ]�í6×¦� �

معروفة (بمحلّـة النزيـزة)، وهـي الواقعـة فـي غربـي       اتّسعت المحلّة ال
نشئت فيها، فقرر مجلس �� بغداد خلف السور القديم، وكثُرت الدور التي 

آيـار تعيـين جلـوب أحمـد الـدليمي مختـاراً لهـذه         ٣أمانة العاصمة فـي  
المحلّة، وقدم أهاليها إلى لجنة إسالة الماء طلبـاً لتمـد أنابيـب المـاء إلـى      

بة التي يتكبـدونها للحصـول علـى المـاء، واهتمـت دائـرة       دورهم للصعو
  الحراسة بتعيين الحرس الكافي لهذه المحلّة.

  ]٥٦١تموز) العدد السابع/ ص -١٩٣٠[السنة الثامنة (
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األبيل نرسيس صائغيان أحد أعضاء لجنة التحرير في إدارة مجلّة لغة 
للبغـداديين المسـيحيين علـى اخـتالف     العرب، وقد أدى خـدماً عديـدة   

طبقاتهم مدة تربي على ثالثين سنة، وله مقاالت في هذه المجلّـة تشـهد   
له بطول الباع في أخبـار البيـوت المسـيحية وتاريخهـا ونسـبها فـي ديـار        

�العراق، وله مقاالت كثيرة في الجرائد و ��األرمنيـة التـي تصـدر     ���
بية، واألرمنيـة، والفرنسـية، واآلرميـة،    في أوربا، ويعرف من اللغات: العر

والالتينية، وله وقوف تام على تواريخ اللغات المـذكورة وآدابهـا، ولمـا    
آب  ١٧رأى رؤساؤه تلك الخدم وما أفاد بعلمه كلّ من دنا منه رقّوه في 

إلى درجة الورتبيت أو الخوري األسقفي، فنهنّئه بهذه الرتبة، متمنّين لـه  
لهنيء، وشاكرين له مـا أدى لهـذه المجلّـة مـن المسـاعي      العمر الطويل ا

  واألتعاب التي ال يمكننا أن نكافئه عليها مهما بذلنا له من طيب الثناء.
  ]٧٢٠أيلول) العدد التاسع/ص -١٩٣٠[السنة الثامنة (
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كانت حالة السجن في بغداد من أسوء مـا يـذكر ويشـاهد، حتـى إن     
ذكر ذلك السجن إلى أبـد اآلبـاد.   رصافينا نظم قصيدة في وصفه خلّدت 

  مطلعها:
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هذا ما كان عليـه السـجن فـي عهـد التـرك. أمـا اليـوم فـإن حكومتنـا           

  موراً عديدة منها:�� أصلحت فيه 
إن هذا السجن كان قد هدمت منه جانبـاً عظيمـاً ميـاه دجلـة، واليـوم      

  عيد بناؤه على طُرز أحسن مما كان عليه في أمسه.�� 
ــوا      ــافس، فعلّم ــل الطن ــاتذة لعم ــت أس ــجن جلب ــا: إن إدارة الس ومنه

ثالثـين فـي    )١(ولئك المنكوبين، وكان عدد األنوال أي الجوم�� صناعتهم 
                                                           

هي حفرة تُحفر في األرض يضـع  ) الجوم وزان غُرف جمع الجومة وزان غرفة، و١(
↖ 
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  أول األمر، أما اليوم فقد أصبح عددها مائة، بل أكثر.
ومنها: إن معمل النسيج الذي أنشئ فيه يخـرج اليـوم أحسـن األسـتار     

مل الدثارات يصـنع فيـه مـا يضـارع بمتانتـه أحسـن       وأجملها، كما أن مع
دثارات الغرب، وبقدر يسـد حاجـة الشــرطة فـي العـراق، وقـد اعتـاض        

المتخذ مـن ليـف النخـل عـن القنبـار المتخـذ مـن ليـف          )١(معمل الكنبار
النارجيل الهنـدي، فينسـج منـه السـجنى أنـواع الحصــران، وتمكـن مـن         
تقديم ما احتاجت إليه في الشـتاء دوائـر الحكومـة  أو دواوينهـا، وذلـك      

  بثمن زهيد ال يزيد على اثنتي عشرة آنة لليرد الواحد.
نظيمـاً بـديعاً حتـى إنـه ليـتمكن      ومنها: إن معمل الحدادين قـد نُظّـم ت  

اليوم من إصالح كثير من األدوات الدقيقة المتعلقـة بالسـيارات، وآالت   
  الخياطة، والطباعات، وغيرها.

                                                                                                                   

↘  

الحائك رجله فيها حين الحياكة، وقد تُطلـق علـى آلـة الحياكـة المنصـوبة علـى       
: (جومتـا) بمعناهـا ويـراد بهـا النـول أو المنسـج       من آرميةتلك الحفرة، والكلمة 

  (بكسر الميم).
) الكنبار أو القنبار بكسر األول: ليف النارجيل والحبل الذي يتخـذ منـه، والكلمـة    ١(

دباءنا العراقيين يكتبونها كمبـار  أُأن  إلّافصيحة معروفة عندنا من عهد العباسيين، 
بالميم، إذ قد آلوا على نفوسهم أن يختاروا الخطأ في األلفـاظ، هـذا فضـالً عـن     

  بين قبيحين: قبيح الكتابة وقبيح التعبير. سوء سبك العبارة، فهم يجمعون
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وقد وسع معمل التجليد، وجلبت لهذه الغاية جميع األدوات الالزمـة  
له، واآلن يجاري بتجليده ما يقوم به صحافو البلدة أحسن قيام وينافسون 

  أشغالهم. في
  ]٧٨كانون الثاني) العدد األول/ ص -١٩٣١[السنة التاسعة (

�]‚Çe�»�ÑçŠÖ]�…^Ã‰_�†}a� �

بلغ سعر الوزنة من الحنطة الكرديـة مـن خمـس ربيـات إلـى خمـس       
وأربع آنات، وسعر الوزنة من الحنطـة العراقيـة المتعـابرة (المألوفـة) مـن      

ي عشرة آنة، وبلغ سعر ثالث ربيات وثماني آنات إلى ثالث ربيات واثنت
  ربية. ٣٤الطغار من الشعير 

وبلغ سعر الوزنة من الرز (التمن) العنبر بـوه الـذي مـن الهنديـة وهـو      
ربيـة، والوزنـة    ١٣ربية، والوزنة من الرز الخضراوي من الهندية  ٢٦خام 

ربيـة، والوزنـة مـن السـائر مـن الهنديـة تسـع         ١١من الوسط من الهنديـة  
  .ربيات وثماني آنات

وبلغ سعر الطغار من األذرة (الذرة) البيضاء ستين ربيـة، والطغـار مـن    
  ربية. ٤٥األذرة الصفراء 

  ]٨٠ٍكانون الثاني) العدد األول/ص -١٩٣١[السنة التاسعة (
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íéÎ]†ÃÖ]�Ìv’Ö]æ�å‚ñ]†qæ�êŞe�Øéñ^Ê…�ƒ^j‰₣ù]� �

ستاذ المحامي رفائيل أفندي ��� ) أن ٦٧:  ٨كنّا ذكرنا في لغة العرب (
) جريدة سـماها (الـبالد)، فلـم    ١٩٢٩اكتوبر سنة ( ١ت  ٢٥بطي أنشأ في 

على بروزها تسعة أيام حتى نشرت مقالة للشاعر الشـهير معـروف    يمضِ
الرصافي، فحكم على صاحب (البالد) بأداء جزاء قـدره خمسـمائة ربيـة    
(نحو أربعين ليرة إنكليزية)، وبعـد ذلـك ظهـر فـي الصـحيفة المـذكورة       

دباء حاكمته عليها الحكومة في أوقات مختلفـة،  ��� جماعة من مقاالت ل
آيـار، وبعـد    ١٠وأغلقت جريدته فأصدرها باسـم (صـوت العـراق) فـي     

ذلك عادت جريدته إلى الظهـور باسـم (الـبالد)، ثـم حجبـت مـرة ثانيـة        
 ٢٧)، وبـ(الجهاد) في ١٩٣٠تموز (يوليو) ( ٢٣فظهرت باسم (التقدم) في 

ــي   ـــ(الشعب) ف ــه، و ب ـــ(الزمان) فــي  آب (ا ٢٧من ــه  ٣١وغســطس)، وب من
(نوفمبر)، وقبل أن تبرز (نداء الشعب) كانت  ٢ت ٢وبـ(نداء الشعب) في 

سـتاذ بطـي بـالحبس إلـى مـدة سـتة أشـهر        ��� الحكومة قد حكمت على 
  بتهمة الطعن بصاحب الجاللة ملكنا المعظّم.

ثم أنقصت محكمة االستئناف تلك المدة وأنزلتها إلى شهرين، وفي  
(ديسمبر) ذكرت (نداء الشعب) أن محكمة التمييـز قـررت فـي     ١ك  ١٤

(ديسـمبر) بإجمـاع اآلراء تبرئـة سـاحة      ١٣جلستها المنعقدة نهار السبت 
ستاذ وإلغاء قرار التجريم، فخرج مـن السـجن عصـر اليـوم المـذكور،      ��� 
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  فنهنئه بالفوز والسالمة والتبرئة.
جـــاب: (الرافـــدان)،   ومـــن الجرائـــد التـــي حكـــم عليهـــا باالحت    

  و(االستقالل)، (وصوت الشعب)، و(صدى االستقالل) إلى غيرها. 
وكلّ ذلك في المدة التـي لـم تصـدر مجلّتنـا بأخبارهـا بسـبب وضـع        
الفهــارس، فعســى أن تكــون هــذه الســنة الجديــدة ســنة إطــالق الحريــة  
  للصحف واآلراء غير الضّارة بالمجتمع وال باألديان وال بمنفعة الحكومة.

  ]٧١كانون الثاني) العدد األول/ص -١٩٣١[السنة التاسعة (

°Î†�jŠÚ�Ýæ‚Î� �

 ١ل األلماني فـي العقـد الثـاني مـن ت    قدم إلى حاضرتنا الدكتور فيش
ســتاذ لــويس ماســنيون ��� (اكتــوبر) مــن الســنة الماضــية، وهبطهــا أيضــاً  

(ديسـمبر) مـن السـنة المـذكورة، وحاضـر األخيـر        ١ك ١٦ـي في الفرنس
منه في موضوع (توجيه مساعي المفكرين إلنهاض  ١٧دباء العاصمة في �� 

من الشهر المذكور رجع إلى وطنـه علـى طريـق     ١٨مة العربية)، وفي ��� 
  الشام.

  ]٧١كانون الثاني) العدد األول/ص -١٩٣١[السنة التاسعة (

íÛ‘^ÃÖ]�»�‚éÖ]ç¹]æ�l^ÿéÊçÖ]� �

  )١٩٣٠سنة ( ٢إلدارة الصحة عن شهر ت 



   (القسم الرابع) ة لغة العرببغداد في مجلّ   .................................................  ٢٨٠

  يدالموال
  ٢ت  ١ت  المجموع  اإلناث  الذكور  المحل

  ٣٩١  ٤٨١  ٤٧٤  ٢٠٨  ٢٦٦  الرصافة

  ١٤٠  ١٦٦  ١٧٠  ٧٣  ٩٣  الكرخ

  ٥٣١  ٦٤٧  ٦٤٤  ٢٧١  ٣٦٣  المجموع

  الوفيات
  ٣٥٨  ٣٠٢  ٣٠٩  ١٣٧  ١٧٢  الرصافة

  ١١٧  ١٤٥  ١٥٨  ٧٧  ٨١  الكرخ

  ٤٧٥  ٤٤٧  ٤٦٧  ٢١٤  ٢٥٣  المجموع

  ]٧٦األول/صكانون الثاني) العدد  -١٩٣١[السنة التاسعة (

ì�^fÂ�‚éÛ£]�‚fÂ�ì^Êæ� �

ــد   ــة األح ــي ليل ــنة (  ٢ك ٧ف ــن س ــمبر) م ــي  ١٩٣٠(ديس ــل ف م) انتق
حاضرتنا إلى دار البقاء عبد الحميـد عبـادة أحـد كُتّـاب هـذه المجلّـة.       

م) فـي خـانقين، ولـه عـدة تـآليف مخطوطـة       ١٨٩١وكان قد ولد فـي سـنة (  
 لغـة  األقدمين)، راجـع وكتاب واحد مطبوع اسمه (كتاب مندايي أو الصابئة 
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) ومن أحسن ما عني به في حياته كتابه (العقد الالمع في ٣٠٦: ٥( العرب
  ذكر اآلثار والمساجد والجوامع)، وكان رحمه اهللا وطنياً غيوراً.

  ]٧٦كانون الثاني) العدد األول/ص -١٩٣١[السنة التاسعة (

ì†•^£]�»�íè‚Ã₣¹]�š]†Úù]� �

ــوڤنبر) فــي العاصــمة إصــابتان  الماضــي  ٢حــدث خــالل شــهر ت  (ن
ــد، و  ١٦بالطــاعون، و   ١٠بالســل، و  ١٠بالحصــبة، و  ١٠إصــابة بالتيفوئي
ــالحمرة، و  ــة، و  ٤بـ ــاق، و  ٨بالبلهرزيـ ــة، و   ٣بالخنـ ــاب النكفـ  ٣بالتهـ

  بالتهاب السحايا. ١بالزحار، و  ١بالجمرة الخبيثة، و  ٢بالباراتيفوئيد، و 
  ]٧٦اني) العدد األول/ صكانون الث -١٩٣١[السنة التاسعة (

ë…‚é£]�Üéâ]†ec�‚fléŠÖ]�ì^Êæ� �

(ديسمبر) السيد إبراهيم الحيدري مـن   ٢ك ٦انتقل إلى دار البقاء في 
داء الكليتين، وقد شُيعت جثته إلى مسكنها األخير فـي المرقـد الكيالنـي    
ــا المعظــم،     ــة ملكن بموكــب حافــل مشــى فيــه المنــدوب مــن قبــل جالل

يس الوزراء، والوزراء، واألعيان، والنّواب، وسراة والمعتمد السامي، ورئ
  القوم.

)، ودرس الحقوق في اآلستانة، وبعد ذلـك  ١٨٦٤ولد الفقيه في سنة (
عين قاضياً، فعضواً في مجلس المعارف الكبير، فرئيساً للشؤون الشـرعية 
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في دائرة الدفتر الخاقاني، ثم أحرز مقام المشيخة اإلسالمية في الحكومة 
عثمانيــة، وعــاد إلــى وطنــه بغــداد بعــد الحــرب العظمــى، فعــين وزيــراً   ال

لألوقاف، ثم عضواً في مجلس األعيان، فنعزي أنجالـه الكـرام، ونطلـب    
  لذويه الصبر واألجر.

  ]١٥٥شباط) العدد الثاني/ص -١٩٣١[السنة التاسعة (

�]‚Çe�»�l^‰øÊý]�Ùæ‚q� �

العاصـمة، فكانـت    سجلت المراجع الرسمية إحصاًء لإلفالسـات فـي  
  قضية، منها قضيتان حسمتا صلحاً. ١٣): ١٩٢٧في سنة (
  قضايا حسمت كلّها في المحاكم. ٨): ١٩٢٨في (

  قضية، دفع في واحدة منها اإلفالس. ١٧): ١٩٢٩في سنة (
  قضية، أربع منها حسمت باالتّفاق. ٤٨): ١٩٣٠في سنة (

  ]١٥٦شباط) العدد الثاني/ص -١٩٣١[السنة التاسعة (

Ñ]†ÃÖ]�»�ØÛÃè�íè…^ŠÖ]�š]†Úù]�Ø’Ú� �

قــدم العاصــمة فــي أواخــر كــانون األول حضـــرة الــدكتور خــوري   
المصــري المتخصّـص باستحضــار المصـول الواقيــة والشـافية لألمــراض     

  السارية، وستصل قريباً آالت مختبره وأدواته من القاهرة إلى بغداد.
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ــا �� صــول مــن والنفقــات التــي تتكبــدها خزينتنــا لجلــب هــذه الم  ورب
وحكومة الهند تبلغ أكثر مـن لكـي ربيـة، بينمـا فـي وسـع االختصاصـي        
المومأ إليه استحضارها جميعها في العراق، وبنفقات ال تتجـاوز ثلـث مـا    

فعسى أن تقتصد الحكومة من هذا الباب، فتستفيد  ،تتكبده الخزينة اليوم
  وتفيد.

  ]١٥٨الثاني/صشباط) العدد  -١٩٣١[السنة التاسعة (

Ðe^ŠÖ]�Í^Îæù]�l]�…]æ�†è‚Ú�î×Â�ÜÓ£]� �

كانت مديرية األوقاف العامة أقامت الدعوى في محكمة البداءة في 
بغــداد علــى الحــاج حمــدي أفنــدي األعظمــي، مــدير واردات الوقــوف 
سابقاً؛ الستيفائه من خزينة الوقوف مبلغـاً قـدره نحـو مـن خمسـة آالف      

  ة لجلب مستندات األوقاف.ربية، حينما أوفد إلى اآلستان
كـانون الثـاني (ينـاير) تأديـة      ١٨فقررت محكمة البـداءة فـي جلسـة    

المبلغ إلى األوقاف، لثبوت أخذها من الخزينة على وجه يخالف أحكام 
  قانون الميزانية.

  ]١٥٨شباط) العدد الثاني/ص -١٩٣١[السنة التاسعة (

íÛ‘^ÃÖ]�»�l^Þ]çé£]�š]†Ú_� �

رأساً من البقر والجـاموس فـي أيـام كـانون      ٥٨٥أصاب (أبو هدالن) 



   (القسم الرابع) ة لغة العرببغداد في مجلّ   .................................................  ٢٨٤

، ولقّح ما بقي منها حفظاً لهـا،  ١٤٥األول المنصـرم (ديسمبر) فمات منها 
  تلف كلب واحد، وحصان واحد.�� و

  ]١٥٨شباط) العدد الثاني/ ص -١٩٣١[السنة التاسعة (

êÞ^Ş‰çÖ]�h^fÖ]� �

الوسـطاني، فرأينـاه فـي أسـوأ     زرنا في هذه األيـام البـاب المعـروف ب   
حالة؛ ألنّنا رأينا النقّابين ينزعون من جدرانه اآلجر النفـيس ليبيعـوه، وإذا   
لجوا في أمرهم هذا ال يبقى أثر لهذا البناء الذي يستدلّ بـه علـى عظمـة    
ــر      ــداركوا أم ــد والحــلّ أن يت ــاب العق ــى أرب ــب إل ــابقة، فنطل ــداد الس بغ

ورحـم اهللا امـرءاً حـافظ علـى آثـار       ،ليسبق السيف العـذ  ���0 التخريب؛ 
  السلف الصالح.

  ]١٦٠شباط) العدد الثاني/ ص -١٩٣١[السنة التاسعة (

�]‚Çe�»�ë†’¹]�êÛ×ÃÖ]�‚ÊçÖ]� �

فبراير (شباط) الوفد العلمي المصـري، وعـدد   ٨وصل إلى بغداد في 
)أعضائه خمسة وعشرون: أحد عشر منهم أساتذة، ومـا بقـي مـن     ��" 

وطئـوا أرض العـراق بعـد أن جـالوا فـي لبنـان، وسـورية،        وقـد   ،الجامعة
وفلسطين، وشاهدوا كـلّ مـا هنـاك مـن آثـار قديمـة وتاريخيـة ومعاهـد         
 ة، وعند وصولهم إلى هذه العاصمة زاروا كلّ ما فيها من اآلثار، ثمعلمي
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انتقلوا منها إلى المـدن القديمـة، وفـي كـلّ يـوم دعـوة ووليمـة إلـى أن         
الشهر المذكور، وأملنا أن حكومتنا أيضـاً تبعـث بعثـة    من  ١٦فارقونا في 

علمية إلى ديار النيل؛ ليستحكم الـوالء واألدب بـين الـبالدين، ويجـري     
  التبادل بين الثقافتين المصرية والعراقية.

  ]٢٣٩آذار) العدد الثالث/ص -١٩٣١[السنة التاسعة (

íè�^Â�xè…� �

ذب الكفرة فـي أيـام هـود،    نقرأ في تاريخ الجاهلية أن اهللا أراد أن يع
فنشر لهـم ثـالث غمامـات: بيضـاء، وحمـراء، وسـوداء، ملتحفـة غضـبه،         
فخرجت الريح عليهم في اليوم األول شهباء، لم تترك على وجه األرض 

 ��� نسفته نسفاً، وفـي اليـوم الثـاني ريـح صـفراء، فلـم تـدع شـيئاً          ��� شيئاً 
ث حمراء، فما مرت على شـيء  اقتلعته ورفعته إلى الهواء، وفي اليوم الثال

  أهلكته. ��� 
وقد تذكرنا هذه السحابات الثالث ثالث مرات في هـذه السـنة: مـرة    

نيسان (اڤريـل)، ومـرة ثالثـة     ٧آذار (مارس)، ومرة ثانية في  ١٩و  ١٨في 
نيسان كانت الهائلـة: احمـرت السـماء فجـأة      ٧أن غمامة  ��� منه،  ١١في 

نحـو السـاعة الثالثـة بعـد الظهـر، ثـم اصـفرت، ثـم         احمراراً نارنجيـاً فـي   
اسودت، فنزل من األعالي تراب دقيق أعمى األبصار، وولـج فـي جميـع    
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الغرف، حتى الغرف الموصدة إيصاداً محكماً، وأصـبحت تلـك الغمامـة    
  تأريخية ذكّرتنا الغمامات الثالث العاديات. 

سنة عند تبـدل   نعم إن مثل هذه السحب، سحب الغبار، تنشأ في كلّ
الفصول األربعة، وتذر منه شيئاً كثاراً، لكن لم يقـع أنّنـا رأينـا مثـل هـذه      
الغمامة المثلّثة األلوان، وسـبب ذلـك أن األمطـار قلّـت فـي هـذه السـنة،        
فيبست الفلوات، ولم يظهر فيها كأل وال عشب، فكـان الرمـل يمعـن فـي     

أت هوت تلـك الرمـال   التحليق عند وقوع العاصفة، وكانت الريح إذا هد
الدقيقة، ونخلتها على الناس حتّى إن كثيرين منهم توهموا قيـام السـاعة،   

  وجماعات قيدتها في مذكّراتهم؛ لتُنقل إلى الخلف.
  ]٣٩٦آيار) العدد الخامس/ص -١٩٣١[السنة التاسعة (

êÎ]†ÃÖ]�á]�ŞÖ]�h†‰� �

فجـرى  نيسـان (أبريـل)،    ١٧وصل سرب الطيران العراقي اآلستانة في 
له هناك احتفال شائق، اشترك فيه الشعب وسلطات الحكومـة، وأدب لـه   

  منه مأدبة عشاء فاخرة. ١٨نادي اتّحاد الطيران التركي في 
وقد علمنا أن معالي وزير العراق المفوض في أنقرة رفع إلى حكومة 
تركية شكراً باسم الحكومة العراقية على احتفـاء تركيـة بسـرب الطيـران     

  ُبهة واحتفال.�نيسان فاستُقبل بكلّ  ٢٢ووصل إلى بغداد في  العراقي،
  ]٣٩٦آيار) العدد الخامس/ص -١٩٣١[السنة التاسعة (
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á]†ŞÚ�î×Â�ž‚Ãi 

كان بعض األرمن غير الكاثوليك فـي بغـداد ضـربوا مطـرانهم ضـرباً      
مؤلماً فـي األسـبوع األول مـن آذار مـن هـذه السـنة، فـاتُّهم سـبعة بهـذا          
التعدي، فتدخّلت الحكومة في األمر، وعقدت محكمة القضاء جلسـات  
متعددة قررت في أثنائها اإلفـراج عـن أربعـة مـن المتّهمـين، ومحاكمـة       

من آذار (مارس) البتّ فـي المسـألة،    ٣٠آلخرين، وكان اليوم الـ الثالثة ا
فسمعت المحكمة شهود الدفاع، وفي اآلخر أصدرت المحكمة حكمها 
القاضي بحبس كلّ من الثالثة ثالثة أشهر حبساً شديداً مع توقيف تنفيـذ  
العقوبة بحقّهم بشـرط أن يكفلوا أنفسهم بمبلغ قدره ألفا ربية، ويتعهـدوا  

ظ السالم مدة ثالث سنوات من تاريخ الحكم، ولما دفع المكفولون بحف
  طلق سراحهم، وهم:�� المبلغ المذكور 

 الدكتور أميرزا، وأرام دوزيان، وكالوست خاجيك سورمانيان.

  ]٣٩٨آيار) العدد الخامس/ص -١٩٣١[السنة التاسعة (

ý]ìæ‚ßÖ]�ð^ãjÞ^e�íéÓ×¹]�ì�]…� �

ــ  فــتال معــالي وزيــر  ،ادة الملوكيــةواب اإلرأعلــن رئــيس مجلــس النّ
وهكـذا انتهـى    ،واب جمـيعهم وقوفـاً  ة نصّ تلك اإلرادة، وكان النّـ العدلي

  آيار من هذه السنة. ١٩اجتماع المجلس في 
  ]٤٧٩حزيران) العدد السادس/ص -١٩٣١[السنة التاسعة (



   (القسم الرابع) ة لغة العرببغداد في مجلّ   .................................................  ٢٨٨

Ü6¿Ã¹]�^ßÓ×Ú�íÖøq�ì�÷æ�‚éÂ� �

بنـاًء علـى   «بحروفـه:  أعلم مالحظ المطبوعات أبناء العـراق مـا يـأتي    
ولـى مـن   ��� رة ـمصادفة يوم ميالد جاللة الملك المعظّم فـي األيـام العشـ   

وتعم فيها األحزان أنحاء الـبالد   ،قام فيها المآتمشهر محرم الحرام التي تُ
العراقية، فقـد صـدرت اإلرادة الملكيـة المطاعـة بعـدم االحتفـال رسـمياً        

عـد  وكـذلك سـوف ال ي   ،ذه السـنة بالعيد المذكور في البالط الملكي هـ 
ريفات فـي الـبالط الملكـي لتوقيـع المهنّئـين      ـسجل خاصّ في دائرة التش

  ـ .اه ،عليه

  ]٤٨٠حزيران) العدد السادس/ص -١٩٣١[السنة التاسعة (

Å…]ç�Ö]�¼é×fi�l^ÏËÞ� �

 )١٩٢٦(بلغ مجموع النفقات لتبليط الشـوارع فـي العاصـمة مـن سـنة      
  لف ربية.أإلى أوائل آيار مليوناً ولكاً وأربعة عشر 

  ]٤٨٠حزيران) العدد السادس/ص -١٩٣١[السنة التاسعة (

Dçè^ÚE�…^èa�†ã��Ðñ]†u� �

طفاء الشهري أنّه حدث في العاصمة فـي  يؤخذ من رفيعة مصلحة اإل
 ،لف ربيةأ ٢٤وبلغت الخسائر نحو  ،شهر آيار الماضي ثالثة عشر حريقاً
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التي وقعت فيهـا النـار كانـت مضـمونة لـدى شـركات        ���#�� ومعظم 
  الضمان المختلفة.

  ]٥٥٨تموز) العدد السابع/ص -١٩٣١[السنة التاسعة (

�†ÓÖ]�»��fÒ�ð^Ú�á]ˆ}� �

بعد أن عم إجراء الماء المصفّى معظـم محـال العاصـمة، رأت لجنـة     
الً مـن  إجراء الماء أنّه من الضروري أن تُقيم خزّاناً كبيراً فـي الكـرخ بـد   

الخــزّان الحــالي، وتكــون ســعته مائــة ألــف غــالون؛ ولهــذا تأهبــت لهــذا 
السعي، وباشرت العمل في أوائل آيار، وقـد تـم اآلن وهـو بـديع الصـنع      

  محكمه.
  ]٥٦٠تموز) العدد السابع/ص -١٩٣١[السنة التاسعة (

ğ̂Úçè�†�Â�íÃe…_�ìfl‚Ú�°è�]‚ÇfÖ]�h^’jÂ]� �

جددت الحكومة الضـرائب التي كان قد وضعها الحـاكم العسـكري   
أن الحكومــة العراقيــة خفّضــتها؛ لكــي ال  ��� بلفــور فــي أيــام االحــتالل، 

تكون عبئاً ثقيالً على األهالي، بيد أن أصحاب المهن والحـرف احتجـوا   
عليها، فأغلقوا دكاكينهم وحوانيتهم ومخازنهم ـ حتّى األجانب أنفسهم ـ 
مدة أربعة عشر يوماً، وبعد تلك المدة قدم رئيس الوزراء من رحلته إلـى  
أوربة، وأعمـل الفكـرة فـي تلـك الضــرائب، ورأى أن البيئـة الحاليـة ال        
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خـر، ووضـع بعـض    �� تحتمل هـذا اإلرهـاق، فـأزال كثيـراً منهـا، وخفّـف       
أحكام تردع المخالفين، فزال ذلك الكابوس عن الصدور بعد أن كلّـف  

اإلضراب خسارة نحـو نصـف مليـون ربيـة فـي كـلّ يـوم للحكومـة          هذا
مور االقتصـاد  �� ولألهالي معاً، وذلك في نظر بعض العارفين والبصراء في 

  والتوفير، وعسى أن ال ترى بالدنا مثل هذه الخسائر الساحقة.
نعم في ديار اإلفرنج يرى مثـل هـذا االعتصـاب أو اإلضـراب، لكـن      

تدفع إلـى كـلّ عامـل ربحـه اليـومي، أمـا عنـدنا        هناك نقابات وشركات 
ــة     ــاج للحكوم ــة النت ــت األضــرار هائل ــر معــروف؛ ولهــذا كان ــاألمر غي ف
ولألهالي، على أنّنا نقول بحق وصدق إن الذين أداروا هذا األمر أظهروا 
من المقدرة والقوة والذكاء وحفظ السلم واألمن مـا شـهد لهـم اإلفـرنج     

ألمـين، وأقـروا بمـا لهـذه الـرؤوس مـن الـدهاء        العائشون في هـذا البلـد ا  
  وحسن السياسة ما ال مثيل لهم في سائر ديار الشرق.

  ]٦٣٦آب) العدد الثامن/ص -١٩٣١[السنة التاسعة (

�]‚Çe�»�äÖ^ÏjÂ]æ�êÖ‡��á^}��çÛ¦�Üé×Ši 

يـران  إالدائمة على التمرد والعصـيان فـي    ،من القبائل القوية الشكيمة
مي زعماؤهــا أنفســهم بالســالطين، ومــن هــؤالء  عشــيرة هورامــان، ويســ
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زعيم عشـيرة دزلـي، التـي هـي فـرع مـن قبيلـة         )محمود خان(السالطين 
وهــذا الســلطان كبــاقي ســالطين هــذه القبيلــة دائــم التمــرد    ،الهورامــان

يرانية التي شمرت سـاعدها فـي هـذه اآلونـة     والعصيان على الحكومة اإل
منطقتـه فضـايقته وسـدت فـي وجهـه      اتهـا إلـى   فأرسلت قو ،للقضاء عليه

السبا وجل، ولمد ال مناص له من الفرار حاول اجتياز الحدود العراقية  أن
د عليـه منافـذ المـرور،    سـ ولكن تصـدى لـه الجـيش العراقـي و     ،يرانيةاإل

فاضطر السلطان محمود خان إلى التسليم إلى الجـيش العراقـي مـن غيـر     
قيد وقد  ،ومنها إلى كركوك، فإلى بغداد ،ليمانيةقل إلى الس، فنُوال شرط

  وصل إليها في مساء أول حزيران.
  ]٦٣٦آب) العدد الثامن/ص -١٩٣١[السنة التاسعة (

íéË‰çéÖ]�íéu^Þ�†è‚Ú� �

عين أحمد أفندي الشويش مديراً لناحية اليوسفية في لواء بغداد بدالً 
أعمـال  من مصـطفى أفنـدي الطرابلسـي (المسـحوب اليـد)، وقـد تسـلّم        

  ) قبل الظهر.١٩٣١نيسان سنة ( ١١وظيفته في 
  ]٦٣٧آب) العدد الثامن/ص -١٩٣١[السنة التاسعة (

�]‚Çe�»�Ðñ]†£]�ì†nÒ� �

كثُرت الحرائق في بغداد وال سيما في شهر تموز من أوله إلى آخره، 
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وأغلب هذه الحرائق وقعت في األمالك المضـمونة، ففنـدق مـود الـذي     
من دجلـة مضـمون ومـؤمن عليـه، وتبلـغ خسـائره        هو على الجهة اليمنى
  زهاء ستّين ألف ربية.

وخان مخزوم أو (أبو النخلة) هو بقرب جامع مرجان وقد احترق في 
تموز (يوليو)، وتُقدر خسائره بمائة وعشرين ألف ربية، وأكثر ما فيـه   ٢١

مؤمن عليه، وقد قبضت الشــرطة علـى حـارس الخـان المـدعو (حسـين       
يقال إن هذا الخان مضـمون بمائـة وأربعـة آالف ربيـة لـدى      خدايار)، و

شركة لمزدن كرين، وكذلك يقال عن فندق مود إنّه مضمون عند هـذه  
  الشركة.

  ]٦٣٩آب) العدد الثامن/ص -١٩٣١[السنة التاسعة (

íÛ‘^ÃÖ]�»�‚è‚¢]�áçË×jÖ]� �

كانت مديرية البـرق والبريـد تُعنـى بإصـالح التلفـون فـي العاصـمة،        
ل أجهزته البالية بأدوات فاخرة حديثة الصنع، وقد تم هذا المسـعى  وإبدا

وأسست المديرية المذكورة مركـزاً لتبـادل التلفـون، والبنـاء فخـم يليـق       
بالحكومة، وهو بإزاء بناية دائرة المكس، وقد كـان يضـطر الواحـد مـن     
ــيكلم    المتلفنــين أن يطلــب مركــز الســراي (دار الحكومــة أو الصــرح) ل

يفتح هذا المركز الخط على الجهـة المطلوبـة، وبهـذه الطريقـة     صاحبه، ف
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المعيبة الملتوية كانت تجري المخاطبة بالتلفون، وهي كما تـرى طريقـة   
  مرتبكة مضيعة للوقت والراحة.

أما بعد اآلن، فإن التلفون الحديث أزال كلّ هذه الصعوبات، وحصـر 
  التفاهم في مركز واحد.

  ]٦٣٩) العدد الثامن/آب -١٩٣٠[السنة التاسعة (

á^éßm��]�‚fÂ�êÚ^�]�ì^Êæ� �

عبد اهللا ثنيان من خيرة رجالنا الحقوقيين العراقيين، وله منزلته الرفيعة 
في معشـره، وقد فاجأته المنية وهو ذاهب بسيارته مـن الكـرادة (جنـوبي    
بغداد) إلى العاصمة ليستشير طبيبه حينما أحس بألمٍ في داخله في صباح 

وما كادت السيارة تجاوز الدار حتى أسلم الروح، وهو فـي نحـو   آب،  ٤
  الخامسة واألربعين من عمره.

صيب بوفـاة أخيـه نجيـب فـي البصــرة بمثـل       �� وكان قبل عدة أسابيع 
هذه الوفاة الفجائية، وبوفاة قرينته قبل نحو بضعة أشهر، كلّ ذلك أثّر في 

العزيـز عبـد اللطيـف    قلبه فأسكته فجأة، والفقيد هـو ابـن أخـي صـديقنا     
  ثنيان، فنعزيه بهذا الفقد العظيم، ونطلب لروح الراحل الرحمة الواسعة.

  ]٧١٨أيلول) العدد التاسع/ص -١٩٣١[السنة التاسعة (
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�Ôe�Üu]ˆÚ�êÖ^ÃÚ�ç©�^e^fÖ]�í‰]‚Î�Ì�]çÂ�� �������Ñ]†ÃÖ]�íflé×}]��†è‡æ� �

      ــة ــراق برق ــة الع ــر داخلي ــك وزي ــزاحم ب ــالي م ــاحب المع ــرف ص ع
مور ��� األسلوب، ودقة الفكرة، والمهارة، والحنكة، وقد الحظ كلّ هذه 

سيادة القاصد الرسولي السيد انطونين درابيه رئيس أسـاقفة بغـداد، وهـو    
مــن الرهبــان الــدمنكيين، وكتــب إلــى الكردنــال سنشــيرو ليــذكّره بهــذه 

يلة، فأنعم عليه قداسة الحبر األعظـم بنـوط بــ(مدالية) جليـل،     المزايا الجل
  هو نوط مدينة الڤاتيكان.

وسوف يأتي سيادة القاصد في نحو أواسط أيلول (أي أواسـط هـذا    
الشهر) ليقلده صاحب المعـالي مـزاحم بـك؛ ألن القاصـد هـو اليـوم فـي        

ليـه  الموصل، وتؤذيه شدة حرارة بغداد وهـو نحيـف المـزاج، فنهنـئ معا    
بهذا االمتياز الجليل، ونتمنّى له الرقي المتواصل، ونشـكر سـيادة القاصـد    
الجزيل االحترام على سهره على وظيفته، وتقدير الناس حق قدرهم مـن  

  دون محاباة.
  ]٧٢٠أيلول) العدد التاسع/ص -١٩٣١[السنة التاسعة (

íÛ‘^ÃÖ]�»�l^ÿéÊçÖ]æ�l]�÷çÖ]� �

) ٣٠٩نثى، وتـوفّي ( �� ) ٣٣٧اً، و() ذكر٣٩٨ولد في آب (اوغسطس) (
نثى، وكان المتوفّون بالسل أربعـين، وبـالزهري واحـداً،    �� ) ٢٦٣ذكور، و(
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وخمسة بالزحار، وواحداً بالبطاحي (المالرية)، وأربعة بالسرطان، وامرأة 
  بحمى النفاس.

  ]٧٩٨تشرين األول) العدد العاشر/ص -١٩٣١[السنة التاسعة (

ÞçÖçe�íè…çãÛ¢�Ý^Â�Ø’ßÎ�]‚Çe�»�íé� �

ــراءة الملوكيـــة إلـــى حضــــرة الـــدكتور زدزســـالف    صـــدرت البـ
كورنكوفســكي يــاكوبي بتخويلــه القيــام بمهــام قنصــل عــام لجمهوريــة  

  بولونيا في العراق.
  ]٧٩٩تشرين األول) العدد العاشر/ص -١٩٣١[السنة التاسعة (

êÚ^�]�ë‚ßÊ_�êËŞÖ� �

ى الشــرطة،  انتقل حضرة مديرنا المسؤول لطفي أفنـدي المحـامي إلـ   
ودخل دورة ضباطها، فنرجو له كلّ التوفيق، ونشكره علـى مديريتـه فـي    

  طول مدة األشهر الستة.
  ]٨٠٠تشرين األول) العدد العاشر/ ص -١٩٣١[السنة التاسعة (
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� �

�Œ†ãÊÝøÂù]� �

ÌÖù]�Í†u� �

  .٢٠٨، ١٧٣آرنست هرتسفلد، الدكتور: 
  .٢١٧أفندي آغا:  آصف

  .٢٦آغا القزويني: 
  .١٨٧إبراهيم أدهم الزهاوي: 

  .٩٣إبراهيم أفندي الراوي، الشيخ: 
  .٢٠١إبراهيم البكر: 

  .٢٨١، ٢١٨إبراهبم الحيدري، السيد: 
  .١٨٩إبراهيم المهدي: 

  .١٢٥ابن خلدون: 
  .٥٦ابن الرشيد، االمير: 

  .٢٤٦، ١٩٢ابن سعود، اللك: 
  .٢٤٦ابن مشهور: 

  .٦٩حنيفة، اإلمام:  أبو
  .٦٩اثناثيوس جرجس: 

  .٩٤أحمد أفندي آل النقيب، السيد: 
  .٢٩١أحمد أفندي الشويش: 

  .٢٧أحمد بك: 
  .٢٢أحمد جمال بك: 

 .٢٠٠أحمد داود، الشيخ: 

  .١٢٨أحمد شاه: 
  .٧٩أحمد الكردي البغدادي: 
  .٢٢٧، ١٨٩أحمد محمود الجندي: 

  .٤١إدريس، السيد: 
  .١٨٤أديب شعبان: 
  .٢٨٧أرام دوزيان: 

  .١٨٦إسماعيل حسن: 
إسماعيل الصـدر الموسـوي، السـيد:    

٧٣، ٢٧.  
  .٧٣، ٢٦اإلصفهاني = األصبهاني، الشيخ: 

  .٢١أكبر شاه، الخطيب: 
  .١٨٨أمسون، المستر: 

  .٢٨٧أميرزا، الدكتور: 
  .٢٤٦أميل كرمي: 
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  .٢٩٤، ٢٤٧أنطونين درابية: 
، ١٣٨أنيس زكريـا النصـولي، األسـتاذ:    

١٣٩.  
  .١١٦ايليوت، المستر: 

ð^fÖ]�Í†u� �

  .١٥٦بابا علي الشيخ: 
  .٢٦باقر القمي، الشيخ: 

  .١٤بايشلين السويدي، المسيو: 
  .١٩٥بري، المستر: 

  .٢٤٣بريشير، المستر: 
  .١٠٣بهاء الدين بك: 

  .٢٦٧بهنام أفندي سلمان: 
  .١١٦بوكهام، المستر: 

بيبي شمس الملـوك خـانم، الحاجـة:    
١٠٩.  

  .٢٠٨المستر: بيشبس، 
ð^jÖ]�Í†u� �

، ٢١٤، ١١٠توفيـــق بـــك الســـويدي: 
٢١٥.  

Üé¢]�Í†u� �

  .١٨٤ج. نيرن، المستر: 
  .٢٠٣جان بن جرجيس خياط: 

  .١٠٨ ،١٠٣، ٩٩جاويد باشا: 
  .٤٠جبرائيل أصفر، الكونت: 

  .٢٥٦ ،١٥٠، ١٤٠جعفر باشا العسكري: 
  .٢٢١لبي أبو التمن: چجعفر 

  .١٣٩جالل زريق: 
  .٢٢٩، ٢١٠السر: جلبرت كليتن، 

  .٢٧٠جلوب أحمد الدليمي: 
  .١٠٧، ٣٧، ٢٣جمال بك: 

  .٢٥٦جمال بك بابان: 
  .١٤٢جمال ودري: 

  .١٧٧الجمن، الكرنل: 
  .٢٥٦جميل باشا الراوي: 

  .٢٥٦جميل بك المدفعي: 
  .٢٢٢جميل بك الوادي: 

، ١١٠جميل صدقي أفنـدي الزهـاوي:   
٢١٧.  
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  .١١٥جورج الخامس: 
ð^£]�Í†u� �

  .١٠٩الدين باشا: حسام 
  .١٣٢حسن الحكيم: 

  .١١٦حسن دلباك، الميرزا: 
  .٢١٧حسن شبوط، الحاج: 

  .٢٧حسين، الشيخ: 
  .٢٩٢حسين خدايار: 

  .٦٦حسين صبري أفندي: 
  .١٠٣حكمت بك: 

ــدي األعظمــي، الحــاج:   حمــدي أفن
٢٨٣.  

  .١٩٧حمدي بك الپاچه چي: 
  .٩٣حميد أفندي، الشيخ: 
  .٢٠٣حنّا باكوس، القس: 

  .٢٢٠اقر، القس: پحنا مقصود 
  .٦٩حنا ميخا الرسام: 

ð^¤]�Í†u� �

  .٢١٥خالد سليمان: 

  .٢٥٧خالد الشابندر: 
  .٢٤٤، ٢٤٣خزعل بن مصطفى: 

  .٣٨خسرو بك: 
  .٢٢خضوري أفندي، العازار: 

  .١٢٣خضوري الشماس: 
  .٩٦خليل الخياط، األستاذ: 

  .١٣٩خليل فيدو: 
  .١٠٣خليل هجري بك: 

  .٢٨٢خوري المصري، الدكتور: 
Ù]‚Ö]�Í†u� �

  .٢٠٣دانيال باكوس: 
  .٣٧داود أفندي الكيالني، السيد: 

  .٢١٥داود الحيدري: 
  .١٣٩درويش المقدادي: 

  .٢٠٧دنيس روس، السر: 
  .١٠٧دولو الفرنسي: 

ð]†Ö]�Í†u� �

  .٩٣رؤوف أفندي آل أمين: 
  .١٢٣، ١٢٢رايت، المستر: 
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  .٣٧رستم بك: 
  .١٨٩رشيد خطاب: 

، ١٦٦رشــيد عــالي بــك الكيالنــي:    
٢٢١، ١٩٧.  

  .١٢٨رضا خان بهلوي: 
  .٢٧٨، ٢٤٥رفائيل بطي، األستاذ: 

  .٢١٢رنه دوسو، العالمة: 
  .٢٥٨روبرت بوبهام، القائد: 

  .٢٤٧روسل الدمنكي: 
  .٢٢٩ريتشادسون، الكبتين: 
ë]ˆÖ]�Í†u� �

زدزسالف كورنكوفسكي يـاكوبي،  
  .٢٩٥الدكتور: 

  .٢٠٨زرادشت: 
  .٢٢١قدري: زكي بك 

°ŠÖ]�Í†u� �

  .١١٠ساسون أفندي: 
  .١٥٤ساطع بك الحصري: 

  .١٢٨، ٢١ساالر الدولة: 

  .٢٦٣سالم الخيون، الشيخ: 
  .٢١٢سبريان رايس، األب: 
  .٢٦٨سدني سمث، المستر: 

  .٢٠٣سركيس أفندي: 
  .١٦٩سعد زغلول: 

  .٩٤سعيد أفندي، السيد: 
  .٢٣١سعيد الرشاش: 

  .٢١٧سعيد معروف آغا، الحاج: 
  .١٥٧سلمان، الشيخ: 
  .٢١٥سلمان البراك: 

  .٢٤٢سليم أفندي دانيال: 
  .٢٤٦سليم حسون: 

  .٢٣٣سليمان غزالة، الدكتور: 
  .١٣٤سليمان نظيف بك: 
  .١٣٥سمويل هور، السر: 

  .٢٩٤سنشيرو، الكردنال: 
  .٢٥٧سواجرس، القائد: 

  .١٦٤سويان بك: 
  .٤٢سيبويه: 
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  .١٤٨سيدي أصفر، الكنتس: 
�Í†u°�Ö]� �

  .١٣٢شاكر العاصي: 
  .٢٢شاول يونة اليهودي: 

  .٢٠٣شكر اهللا باكوس: 
  .١١٥شكري أفندي الفضلي، األديب: 

  .٦٠شكري بك: 
  .١٥١شوقي: 

  .١١٠، ١٠٣شوكت باشا: 
�^’Ö]�Í†u� �

  .٢١٨صالح باش أعيان: 
  .٩٨صالح زكي بك: 
  .١٢٣صيون عبودي: 

�^–Ö]�Í†u� �

ضــاري ابــن ظــاهر المحمــود، الشــيخ:  
١٧٨، ١٧٧.  

ð^ŞÖ]�Í†u� �

  . ٨٨طالب، السيد: 
  .١٦٦طلعت قايا بك: 

  .٢٣٩، ٢٠٢طه بك الهاشمي: 
ð^¿Ö]�Í†u� �

  .٢٠٣ظريفة حنّا جموعة، السيدة: 
°ÃÖ]�Í†u� �

  .١٨٧عاصم فليح الخياط: 
  ٩٣عاكف أفندي اآللوسي: 

  . ٨٩عباس العلي: 
  .٢١٣عبد األحد، القديس: 

  ،٩٣عبد الجبار باشا الخياط: 
  .١٠٠أفندي االزري: عبد الحسين 

  .٢٥٦، ٢٢٨، ٩٣عبد الحسين چلبي: 
  .٢١٧عبد الحسين الكلدار، السيد: 

  .٢٨٠عبد الحميد عبادة: 
  .٩٣عبد الرحمن أفندي آل جميل: 

ــي    ــدي القرداغـ ــرحمن أفنـ ــد الـ عبـ
  .٧٣النقشبندي: 

، ٩٣، ٨٨عبد الرحمن باشا الحيدري: 
٢٦٠.  

  .٥٠عبد الرحمن چلبي الپاچه چي: 
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  .١٣٢الشهبندر، الدكتور:  عبد الرحمن
عبـــد الـــرحمن النقيـــب الكيالنـــي،  

  .١٤٩، ١٠٥، ٩٣، ٧٣السيد: 
  .٢٣١عبد الرؤوف، الشيخ: 

  .٧٠عبد الرزّاق چلبي، الشيخ: 
  .١٧٣عبد السالم الحاج، الشيخ: 

  .٦١عبد العزيز آغا: 
، ٢١٦، ٢١٥عبـــد العزيـــز القصّـــاب: 

٢٢٨.  
  .٢١٧عبد الغني كبة، الحاج: 

  .٢٠٠أفندي أمين: عبد القادر 
  .٢١٧عبد الكريم السعدون: 

  .١٣٦عبد اللطيف، الحاج: 
، ١٩٩عبد اللطيـف جلبـي آل ثنيـان:    

٢٩٣.  
  .١٣٢عبد اللطيف العسلي: 

  .٢٠٢عبد اللطيف الفالحي: 
  .٢٣٢، ١٢٩عبداهللا، األمير: 

  .٩٣عبداهللا أفندي آل معروف: 

  .٢٩٣عبداهللا ثنيان: 
  .١٢٢، ١١٩عبداهللا حلمي: 

  .٩٣عبداهللا سالم أفندي الحيدري: 
  .٢١٨عبداهللا صافي: 

  .٢٣١عبداهللا الفضل، الشيخ: 
  .٢١٧عبداهللا النقيب، السيد: 

  .١٣٩عبداهللا مشنوق: 
  .٩٣عبد المجيد بك آل الحاج أحمد: 

  .١٢٣عبد المجيد حمودي: 
ــعدون:     ــك الس ــن ب ــد المحس ، ١١٥عب

٢١٦، ٢١٤، ١٦٦ ،١٢٩، ١٢٢، ١١٩ ،
٢٥١، ٢٢٨.  

  .٢١٥لمحسن الشالش، الحاج: عبد ا
  .١٥٠عبد المهدي، السيد: 

  .٩٤عبد المهدي أفندي، الحاج: 
  .٢٦عبد الهادي شليلة، الشيخ: 

  .١٠٤عبدي بك: 
  .٥٦عبود اليوسف: 

  .١٨٧عثمان الشيخ سعيد: 
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  .٢١٧عداي الجريان، الشيخ: 
  .١٠٩عرفان بك: 

  .٩٣عزرا أفندي مناحيم صالح: 
عالء الـدين أفنـدي ابـن عبـد المجيـد      

  .٩٣اآللوسي: 
  .٩٨علي، األستاذ: 

  .٢٦٦، ١٩٧علي، ملك الحجاز: 
  .٩٤علي أفندي آل بحر العلوم، السيد: 
  .٩٤علي أفندي آل الكليدار، السيد: 

  .٢٣٨علي بك السعدون: 
  .٧٣، ٢٦علي التبريزي، السيد: 

  .٢٥٦علي جودت بك: 
  .٢٦٦علي بن الحسين: 

  .١٦٥علي راغد: 
  .١٤٢علي رضا العسكري، العقيد: 

  .٧٤عمر لطفي أفندي: 
، ٢٢٠عناية اهللا سمعي خـان، الملـك:   

٢٢٧، ٢٢٤.  
  .٤٦عيسى أفندي جميل زاده: 

  .٢٤٤عيودي بن نعمو: 
°ÇÖ]�Í†u� �

  .٢٦٥ ،١٦٧، ١٥٧غازي األمير  : 
  .٣٧غرابوسكي، المسيو: 

  .٦٧غالم رضا خان: 
  .١٠٧غلوا الفرنسي: 

Í†u�ð^ËÖ]� �

ــدفتري:   ــدي الـ ــؤاد أفنـ ، ١٠٣، ٩٣فـ
١١٠.  

  .٦٤فاروقي أفندي: 
  .١٣٥فتّاح باشا: 

  .١٠٩فتح علي شاه القاجار، السلطان: 
  .٢١٧، ١٠٥: أفندي فخر الدين جميل

  .٩٤فخري أفندي، الشيخ: 
  .١٢٣فرج، ميرزا: 

  .٢١٣فرنسوا دمنك بيره: 
  .٢٤٥فرنسيس همفريز، السير: 

  .١٨٥فرنون، السيدة: 
  .١٨٠فريد مند اإلنكليزي، السر: ال
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  .١٨٥الفريد موند، السر: 
  .٢٧٩فيشل األلماني، الدكتور: 

، ١٨٢، ١٣٥فيصـــــل األول، الملـــــك: 
٢٤١، ٢٣٧ ،٢٣٢ ،٢١٥ ،٢٠٠.  

  .٣٨فيوله، المسيو: 
Í^ÏÖ]�Í†u� �

  .١٢٣، ١٢٢قاسم الخضيري: 
  .٤٠قيومجيان أفندي: 

Í^ÓÖ]�Í†u� �

  .١٦٧، ١٥٧كاظم الدجيلي، الشيخ: 
  .٢٨٧كالوست خاجيك سورمانيا: 

  .١١٦كرترود لثيان بل، المس: 
  .١٢٣كرجي عبودي مكمل: 

  .١٨٥كروزني، المستر: 
  .١٨٧كمال نصرت: 

  .١٨٥كميل أفندي غزالة، 
  .٢٣٠، ٢٢٩كور كيل، الطبيب: 

  .٢٦٩، ٢٦٨، ٢٦٧كوك، المستر: 
  .١٨٥كيروب: 

Ý÷]�Í†u� �

  .٢٩٥لطفي أفندي: 
  .٣٧لطفي بك: 

  .٢٧٩، ١٧٢، العالمة: لويس ماسنيون
  .٢٧٠ليبسيه، المسيو: 

Üé¹]�Í†u� �

  .٢٢٩مارشال، الطبيب: 
  ٢٦المازندراني، آية اهللا: 

  .٧٥ماكنا، المستر: 
  .٤٤مايسنر باشا، رئيس االشغال: 

  .٩٣، ٤٩مبدر الفرعون، الشيخ: 
  .١٨٦مجيد أفندي السهروردي: 

  .١٠٩محمد، السلطان شاه: 
  .١٨٦محمد أحمد: 

  .٥١الحبيب، الشيخ: محمد 
  .٧٤محمد الحسيني، السيد: 

  .١٢٣محمد الحاج خالد: 
  .١٣٩محمد الشابندر: 
  .١٣٢محمد الشريقي: 
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  .٥١محمد الشمران، الشيخ: 
  .٢١٦محمد الصدر، السيد: 

  .١٣٦محمد فيضي الزهاوي: 
  .٢٧محمد القزويني، السيد: 
  .٢٧محمد الكاشاني، السيد: 

  .٣٧: محمد كمال بك
  .١٨٥محمد نعماني: 

  .١٠٨محمد الهاشمي، السيد: 
  .١٨محمد اليماني، الشيخ: 
  .٢١٥محمد أمين الحيدري: 

  .٢٢٨محمد أمين زكي: 
  .٧٤محمد باقر الطباطبائي، الحاج: 
  .٢٧محمد تقي الشيرازي، الميرزا: 
  .٧٣محمد حسين الحائري، الشيخ: 
  .٢٦محمد حسين القمشي، الشيخ: 

  .٧٤، ٦٠، ٥٢محمد زكي باشا: 
  .٩٣محمد سعيد أفندي، الشيخ: 

  .٧٣محمد سعيد الحبوبي: 
ــن عبــــدالقادر     ــد ســــعيد بــ محمــ

  .٧٣النقشبندي، الشيخ: 

محمـــد ســـعيد بـــن محمـــد فيضـــي 
  .٧٣الزهاوي: 

  .٩٣محمد طاهر أفندي آل صالح: 
  .٣٠محمد علي رضا باشا الركابي: 

  .١٢٨، ٢١محمد علي شاه: 
ــد ــي،    محم ــد العظيم ــاه عب ــي الش عل
  .٢٦السيد: 

  .٢١٨محمد علي فاضل: 
  .٩٩محمد فاضل باشا: 

  .١٥٦محمود كاكا أحمد، الشيخ: 
  .٢١٧محمود األسترابادي: 

  .١٢٢محمود األطرقجي، الحاج: 
  . ٨٨محمود أفندي: 

  .١٥٧محمود أفندي الجيلي، السيد: 
  .٢٠٢، ٢٠١محمود البكر: 

  .٢٨محمود جلبي شابندر: 
  .٢٩١محمود خان، السلطان: 

ــي،    ــدي االلوس ــكري أفن ــود ش محم
  .٧٣السيد: 

  .٨٠محمود شوكت باشا البغدادي: 
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  .١١١، ٨٣مدحت باشا: 
  .١١٠مراد بك بن سليمان بك: 

  .١٨٦مرز مراد: 
  .١٩٩مريم بنت عبد القادر: 

، ٨٦مزاحم أمين أفندي الپاچه چـي:  
٢٩٤، ٢٠٧، ١٧١ ،١٤١، ١٠٠.  

  .٢٠١مس كالم دوك: 
  .٢٩١مصطفى أفندي الطرابلسي: 

  .٢٠٩مصطفى بك مخلوف: 
مصطفى الحسيني الكاشاني الغروي، 

  .٧٣الشيخ: 
  .٢٦مصطفى الكاشاني، السيد: 

  .٧١مصطفى الواعظ، السيد: 
  .١٢٨مظفر الدين، شاه: 

  .١٣٢مظهر البكري: 
، ١٩٩معــروف الرصــافي، األســـتاذ:   

٢٧٨.  
ممتاز بك بن رشيد أفندي الـدفتري:  

٢٤٧.  

  .٢٤٢، ٢١٧مناحيم دانيال: 
  .٣٧، ١٥مناحيم صالح أفندي: 

  .٢١٢مورس بيله، المسيو: 
  .٢٢موسى فيض خان، الدكتور: 

  .٥٠موسى كاظم بك: 
  .٢١٧مولود مخلص باشا: 

  .١٧٧ميكائيل كريم: 
áçßÖ]�Í†u� �

ــويدي:   ــك السـ ــاجي بـ  ،١٤٠، ١٢٩نـ
٢٤٨ ،٢٢٨.  

  .٢٢٨ناجي شوكت: 
  .٤٣ناصر، الحاج: 

  .٢٣١ج ككه عما: ناصر أفندي جور
  .١١١، ٦٢ناظم باشا: 

  .٦٦نافع أفندي: 
  .٢٧١نرسيس صائغيان، األبيل: 

  .١٩نعمان أفندي االعظمي، السيد: 
  .٥٠نعمان چلبي: 

  .٢٤٣نورمان ماكالن: 
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  .١٨٦نوري، الحاج: 
  .٢٥٦، ٢٢٨نوري السعيد: 

  .٢٢١، ١٢٣نوري فتاح: 
  .١٤٢نولدر، الكرنل: 

ð^�]�Í†u� �

  .٩٤هادي آل وهاب، الشيخ: 
  .١٧٠هادي شبر، السيد: 

  .٢٠١الهاشمي: 
  .١٨٥هزتش هوفمان: 
  .٢٦٢هلتن يانغ، السر: 

æ]çÖ]�Í†u� �

  .١٢٣وتيل داود ساسون، المستر: 
  .٥١، ٣٧وجيه بك: 

ð^éÖ]�Í†u� �

  .١٢٢ياتي، المستر: 
  .١٢٣الياهو عاني: 

، ٢٢٨، ٢٢١، ٢٠٢يس باشا الهاشمي: 
٢٥٠ ،٢٤٨.  

  .٢٢١الخضيري، الحاج:  يس چلبي
  .١٢٢يعقوب يوسف العاني: 

  .١٢٣يهوذا زلوف: 
  .٤١يوحنا مقصود چاقر، القس: 

ــويدي:    ــدي آل الس ــف أفن ، ٩٤يوس
٢٢٤، ٢١٧، ١٦٦.  

  .١٣٩يوسف زينل، األستاذ: 
يوسف عـز الـدين الناصـري، األسـتاذ:     

١٣٩.  
  .٢١٧يوسف عمانوئيل، البطريرك: 

  .٢١٥يوسف غنيمة: 
  

  
  





  
� �

á]‚×fÖ]æ�àÒ^Úù]�Œ†ãÊ� �

ÌÖù]�Í†u� �

  .١١٦أبو شهر: 
  . ٨١أبو صخير: 
  .١٥٧، ٦١أبو غريب: 

  .١٢٨إربل: 
  .٤٣أرض محمود أفندي: 

 ،٨٠، ٦٢، ٥٢، ٣٩، ٢٨، ١٨االســـتانة: 
٢٠٣، ٩٩، ٩٥، ٩١، ٨٧، ٨٦، ٨٤ ،

٢٨٦، ٢٨٣، ٢٨١ ،٢٤٨.  
  .٢٢٤استراباد: 

  .١٥٧، ١٣٧االسكندرية: 
، ٦٩، ٥٠، ٤٧، ٢٨، ١٩األعظميـــــــة: 

١٦٤، ٧٥.  
  .٢٢٤أفغانستان: 

  .٢٢٢، ١٨٨، ١٧٣، ١٣٤، ١٥ألمانية: 
  .٢٢٥أميركا: 

  .٢٨٦، ١٩٣أنقرة: 

  .٢٤٢، ٢٣٨ ،٢٢٥ ،٢٢٢، ١٥٩انكلترة: 
  .٢٦٧، ٢٥٧أور: 

  .٢٨٩، ٢٨٣ ،٢٧١ ،١٣١، ٢٣أوربا: 
، ١١٦، ٥٤، ٥٣، ٢١، ٢٠= فارس:  إيران
٢٢٠، ٢٠٨، ١٧٣ ،١٤٣، ١٤١ ،١٢٨ ،
٢٩٠، ٢٣٠، ٢٢٧، ٢٢٤، ٢٢٣.  

ð^fÖ]�Í†u� �

  .١٩٩باب اآلغا: 
  .٢٢٦باب الدروازة: 
 ،٢٣٨، ١٦٣، ١١٦، ٤٦بــاب الشــرقي: 

٢٥٤.  
 ،٢٥٨ ،٢٥٤ ،١٦٣، ١٥٤بـاب المعظـم:   

٢٦٣.  
  .٢٨٤الباب الوسطاني: 

  .٢٥٧ ،١٠٧بابل : 
  .٢٢٣، ١٧٢ ،١٠٧، ٩٨، ٢٣باريس: 
  .٢٥٦ ،٢٥٥، ٢٤٢، ١٩٢بريطانيا: 
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 ،١٣٤، ١١٦، ٨٨، ٣٩، ٣٥، ١٤البصرة: 
٢١٤، ٢٠٨، ١٨١ ،١٦٩، ١٦١، ١٦٠ ،
٢٩٣، ٢٤٥.  

= دار  = والية بغداد الزوراء=  بغداد
، ٢٠، ١٧، ١٦، ١٥، ١٤، ١٣السالم: 

٣٨، ٣٥، ٣٠، ٢٨، ٢٦، ٢٥، ٢٤، ٢٣ ،
٤٩، ٤٧، ٤٥، ٤٥، ٤٤، ٤٢، ٤١، ٣٩ ،
٦٢، ٦١، ٥٦، ٥٥، ٥٤، ٥٣، ٥٢، ٥١ ،
٨١ ،٧٩، ٧٣، ٧١، ٧٠، ٦٩، ٦٨، ٦٥، 
٩٧، ٩٦، ٩٥، ٩٢، ٨٩، ٨٨، ٨٧، ٨٤ ،

١٠٦ ،١٠٥، ١٠٤ ،١٠٣ ،١٠١ ،١٠٠، 
١١٦، ١١٥، ١١٢، ١١١، ١١٠ ،١٠٧ ،
١٢٨، ١٢١، ١٢٠، ١١٩، ١١٨، ١١٧، 
١٤٠ ،١٣٧ ،١٣٦ ،١٣٤ ،١٣٣ ،١٣٢ ،
١٥٩ ،١٥٧ ،١٥٦ ،١٥٥ ،١٤٣، ١٤١، 
١٦٩، ١٦٦، ١٦٤، ١٦٢، ١٦١، ١٦٠، 
١٧٧، ١٧٤، ١٧٣، ١٧٢، ١٧١، ١٧٠ ،
١٩٣، ١٨٨، ١٨٥ ،١٨٢، ١٧٩، ١٧٨ ،
٢٠٨، ٢٠٧، ٢٠٣، ٢٠٢، ١٩٩، ١٩٥ ،
٢١٨، ٢١٥، ٢١٤، ٢١١، ٢١٠، ٢٠٩ ،
٢٢٧ ،٢٢٥، ٢٢٤، ٢٢٣، ٢٢١، ٢٢٠، 

٢٤٧ ،٢٤٣ ،٢٤٢ ،٢٣٨ ،٢٣٣ ،٢٢٩، 
٢٧٠ ،٢٦٧ ،٢٦٦ ،٢٦٥ ،٢٥٧ ،٢٤٨، 
٢٨٧ ،٢٨٦ ،٢٨٤ ،٢٨٣ ،٢٨٢ ،٢٧٥، 
٢٩٤ ،٢٩٣ ،٢٩١.  

  .٢٥٦، ٢٢٧بلجكة: 
  .١٠٥البلقان: 
  .١٨٨، ١٠٩: بومبايبمبي= 

  .١١٦بندر عباس: 
 .٢٩٥بولونيا: 

  .١٤٩ ،١٤٣، ١٤١، ٢٣بيروت: 
ð^jÖ]�Í†u� �

  .١٤٢تركيا: 
  .٩٣تكريت: 

Üé¢]�Í†u� �

  .٤٣الجادرية: 
  .٤٦جامع آل جميل: 

  .١٦١جامع أبي منارتين: 
جامع االمام أبي حنيفة= جامع اإلمام 

  .١٦١، ١٨األعظم: 
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  .١٦٢جامع اإلمام باهر: 
  .٣٩جامع الپاچه چي: 

  .١٦١جامع جديد حسن باشا: 
  .٣٩جامع حبيب األعجمي: 

  .١٦٢جامع الحالل: 
  .١٦١جامع حنون: 

، ١٩٩، ١٨٧، ٧٣جامع الحيدر خانـه:  
٢٥٤، ٢٣٠.  

  .١٦١جامع الخاصكي: 
  .٣٩جامع الخضار: 

  .١٦١جامع الخضر إلياس: 
  .١٠٢جامع الخفافين: 

  .٣٩جامع الست نفيسة: 
  .١٧٣جامع الشيخ سراج الدين: 

  .٦٣جامع الشيخ معروف الكرخي: 
ــامع    ــي= ج ــادر الجيل ــد الق جــامع عب

  .١٥٠، ٣٩القادرية: 
  .١٦١جامع العدلية الكبير: 
  .١٠٢جامع عملة االسرة: 

  .١٦١جامع الفضل: 
  .١٦١جامع القبالنية: 

  .١٦١جامع القطان: 
  .١٦٢جامع المتعافي: 
  .٢٩٢، ١٦١جامع المرجان: 

  .١٦١جامع المقام: 
  .١٠٣جامع الميدان: 
  .١٠٠جامع بايزيد: 

  .٢٦٤ ،٢٠٢، ١٣٧جامعة آل البيت: 
  .٢٣٢جامعة مصر: 

  .١٨٤جسر الخر: 
  .١٥جمعية التعاهد اإلسرائيلي: 

  .٥٢جمعية الهالل االحمر: 
ð^£]�Í†u� �

  .١٧٧الحسكة: 
ــب:  ، ٧٤، ٧٠، ٤٧، ٣٩، ٢٣، ١٣حلـــ

٢٦٥، ١٧٧، ١٧٢، ١٤١ ،١٠٩.  
  .٢٢٦، ٢١٨، ٢٧،٧٤الحلة: 

  .٤٣حمام الحاج رسول أفندي: 
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ð^¤]�Í†u� �

  .١٦٣خان بني سعد: 
  .٢٢خان المخزوم: 

، ٩٣، ٦١خـــانقين= قضـــاء خـــانقين: 
٢٨٠، ١٩٦، ١٧٩ ،١٣٥ ،١٠١.  

  .٦٤، ٦١، ٢٦خراسان: 
Ù]‚Ö]�Í†u� �

  .١٧دار آل أبكيان: 
  .٢٦٧، ٢٦٢دار التحف العراقية: 

  .٤١دار ريشارتز: 
  .٤٣دار زهرة بنت صالح: 

  .٢٧دار سليمان أفندي الدخيل: 
  .٧٥دار عبود النقاش اليهودي: 

ن السعدون: دار المرحوم عبد المحس
٢٣٨.  

، ٥٣، ١٨دار المعلّمـــين فـــي بغـــداد: 
١٥٦، ١٥٢، ١٣٩، ١٣٨، ٩٠.  

  .٥٤داغستان: 
  .٢٦٩، ٢٠٢، ٢٣دمشق: 

  .٢٤٤ ،١٣٧، ١٢٠، ٤٣ديالى: 
  .٢١٢، ١١٩دير الزور: 
  .٢١٨ ،٨١، ٧١الديوانية: 

ð]†Ö]�Í†u� �

  .١٩٠رأس القرية: 
  .١٤٢راوندوز: 
  .٢٨٠ ،٢٥٨، ٢١٠، ٤١، ٣٦الرصافة: 

  .١٣٥ الرطبة:
  .٤٨الرفاعية: 
  .٢٦٩ ،٢٦٧، ١١٧الرمادي: 

ë]ˆÖ]�Í†u� �

  .١٤٢زاخو: 
  .١٧زقاق التكية الخالدية: 

  .١٤٢الزيبار: 
°ŠÖ]�Í†u� �

  .٢٣١، ١٦٣ساحة الميدان: 
ــامراء:   ــاء سـ ــامراء= قضـ ، ٩٣، ٢٧سـ

٢٦١، ١٧٠ ،١٠٥.  
  .٢١٣سان أتران: 
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  .٢٠٨سجستان: 
  .١٠٥سليم بول: 
  .٢٩١، ١٦٢، ٦٢السليمانية: 

  .١١٢سميكة= دجيل: 
  .٦٢سنكاو: 
ــوريا:   ،٢٠١ ،١٨٤ ،١٨١ ،١٧٢، ١٤٣س

٢٨٤.  
  .٣٥سوق الجزيرة: 

  .٤٢سوق العطارين: 
  .١٠٥، ١٠٣سوق الميدان: 

°�Ö]�Í†u� �

  .١٢٧الشارع األعظم: 

  .٢٣٨شارع البتاويين: 
  .١٢٩شارع الجعيفر: 

  .١٣٠، ١٢٧شارع السراي: 
  .١٣٠شارع العالوي: 

  .١٣٠شارع عالوي الحلة: 

  .١٢٧شارع المصبغة: 

  .١٦٣شارع الموصل: 
  .٢٧٩ ،٢٦٥، ٢٠٢، ٩٨الشام: 

  .١٤١ ،٩٣، ٨١الشامية: 

  .١٢٩شرق األردن: 
  . ٨٠شريعة المصبغة: 

  .٩٩شعبة البريد والبرق: 

  .١٤٠شقالوة: 
  .٢١١شهرابان: 

  . ٨٣الشورجة: 

  .٢٢٥شيكاغو: 
�^’Ö]�Í†u� �

  .٢١٢الصالحية: 

  .١١٨الصقالوية: 
ð^ŞÖ]�Í†u� �

  .١٦٣الطارمية: 

  .٢٦٢طاق كسرى: 

  .١٠٥طرابلس: 
  .٢٢٣، ٢٠٨، ١٧٣طهران: 
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  .٢٦٢، ٢٥٧طيسفون: 
°ÃÖ]�Í†u� �

 ،١٠٣، ٦٩، ٦٨، ٣٩، ٣٨، ٢٠العراق: 
١٤٠ ،١٢٨، ١٢٤، ١٢١ ،١٠٩ ،١٠٤ ،
١٦٢ ،١٥٦ ،١٥٢ ،١٤٣، ١٤٢، ١٤١ ،
١٩٩، ١٩٧، ١٩٣، ١٩٢، ١٨٨، ١٧٢ ،
٢٢٤، ٢٢٣، ٢٢١، ٢١٣، ٢٠٩، ٢٠٢ ،
٢٥٣ ،٢٥١ ،٢٤٨، ٢٤٣، ٢٤١ ،٢٣٩، 
٢٦٨ ،٢٦٦ ،٢٥٨ ،٢٥٦ ،٢٥٥ ،٢٥٤، 
٢٨٤ ،٢٨٣ ،٢٧٦ ،٢٧١ ،٢٧٠ ،٢٦٩، 
٢٩٥.  

  .١٤العزير: 
  .١٤٢العمادية: 

°ÇÖ]�Í†u� �

  .٢٢٥غالسكو: 
ð^ËÖ]�Í†u� �

  .٢٤٦، ١٨١الفاو: 
  .٢٧٠ ،٢٢٥ ،٢٢٢، ١٥٧فرنسا: 

  .٢٨٤فلسطين: 
  .١٧٧ ،١٣٦، ١٣الفلوجة: 

  .٢٩٢ ،٢٤٤، ١٥٩، ١٢٧فندق مود: 
Í^ÏÖ]�Í†u� �

  .٢٨٢ ،١٧٣، ١٦٩، ١٥٧القاهرة: 
  .١٤١القدس: 
  .٤٧، ٢٨القرارة: 

  .٦١قرفة: 
  .٦١قره تبه: 
  .١٦٣قره تو: 

  .١٦٣قزل رباط: 
  .١٧١قصر جاللة الملك علي: 

  .٢٣٢قصر الحارثية: 
  .٩٣قضاء الجزيرة: 

  .٩٣، ٦٤قضاء بدرة: 
  .٢١٨، ١٢٠، ٩٤قضاء الدليم= الدليم: 

  .٦٢، ٦١قضاء الصالحية: 
  .٩٣قضاء عانة: 

  .١٤٠قضاء كوي سنجق: 
  .٩٤قضاء الهندية: 
  .٧٣قلعة المدفعية: 
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  .٢١القنصلية اإليرانية: 
  .٢١القنصلية الروسية: 

  .١٠٢قهوة الشط: 
  .١٠٣قهوة عزاوي: 

  .٤٢قهوة محمود بن حسين: 
  .١٠٢قهوة المصبغة: 

Í^ÓÖ]�Í†u� �

  .٢٢٤كابل: 
، ٦٧، ٥٨، ٥٧، ٥٥، ٢٦، ٢١الكاظمية: 

١٣٦ ،١٣٥، ١١٧، ١١١ ،١٠٥، ٩٣، 
٢٦١ ،٢٤٨، ٢٢٦، ١٦٤ ،١٥٧ ،١٥٢.  

  .٢٩٣، ١٥٤الكرادة: 
  .٩٦كرادة األعظمية: 
  .٢٣٨، ١٩٦، ٤٦الكرادة الشرقية: 

  .٢٢٠، ٤١كرادة مريم الشرقية: 
، ٧٣، ٥٥، ٢٧كربالء= قضاء كربالء: 

١٠٥، ٩٤، ٧٤.  
، ٩٩، ٦٧، ٥٨، ٥٧، ٤٤، ٤١، ٣٦الكرخ: 

٢٥٨، ٢٢٤، ١٩٦، ١٧٩ ،١٢٩، ١١٠، 
٢٨٩، ٢٨٠ ،٢٦٦.  

  .١٢٨كردستان الفارسية: 
  .٢٩١، ١٦٢، ١٦٠ ،١٣٥، ١١٧كركوك: 
  .١٢٨، ٢١كرمنشاه: 

  .١٧٧كفر توثافي: 
  .١١٧كفري: 

، ٨٩، ٦٧كــوت االمــارة= الكــوت:   
١٤٠ ،١٣٧.  

  .١٨٨كوريا: 
  .٢٦٢الكويت: 
  .١٦٣الكويرة: 
  .١٠٧كويرش: 

  .٢٢٤كيالن: 
ÝøÖ]�Í†u� �

  .٢٨٤لبنان: 
  .١٩٥، ١٣٧، ١٣٦اللطيفية: 
ــدن:   ،١٧١ ،١٦٧، ١٥٧ ،١٤١، ١٠٩لنــ

٢٠٧.  
  .٦٧لورستان: 

  .٢٣لوندره: 
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  .٢٢٤مازندران: 
  .٢٥٨المجيدية: 
  .١٤٧المحاويل: 

  .٩٦محلّة أبي شبل: 
  . ٨٣محلّة التوارة: 

  .٤٨محلّة جديد حسن باشا: 
  .٤٣محلّة الحاج فتحي: 

  .١٢٤محلّة الحيدر خانه: 
  .٤٠محلّة الدباغ: 

  .١٨٩محلّة دكان سمعو: 
  .١٧محلّة رأس القرية: 

  .٤١محلّة الزاوية: 
  .١٣٣محلّة السنك: 

  .٤٠محلّة السيد سلطان علي: 
  .٤٢محلّة الصدرية: 

  .٩٥محلّة عالوي الحلّة: 
  .٣١محلّة العوينة: 

  .٧٥محلّة فرج اهللا: 
  .١٨٠محلّة قاضي الحاجات: 

  .١٥٩محلّة القشل: 
  .١٨٠محلّة قنبر علي: 

  .٢١٠محلّة قهوة شكر: 
  .٢٧٠محلّة النزيزة: 

  . ٨٠، ٢٧محلّة النصارى: 
  .٤٣محلّة نضوة العرب: 

ــام    ــة اإلم ــة= مدرس ــة االعظمي مدرس
  .٧٣، ٦٩، ١٩األعظم: 

  .٢٣٨مدرسة برمنكهام: 
  .١٥مدرسة التعاهد اإلسرائيلي: 

  .١٢١سة الحربية الملكية: المدر
  . ٨٧مدرسة زهرة الكرخ: 

  .٢٠٧مدرسة الشرقيات: 
  .١٣٢مدرسة العوينة: 

  .١٧مدرسة الكرمليين: 
  .١٥٤المدرسة المأمونية: 

  .٣٠مدرسة الوطن: 
  .٢٢٥مرسيليا: 
  .٢٠٣مرعش: 

  .٢٦٢ ،٢٥٨، ٢٣٨المستشفى الملكي: 
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  .١٦٢، ١٠١المستنصرية: 
  .١٣مسكنة: 
  .١٣٦مسيب: 

ــر:  ، ١٩٣ ،١٦٩ ،١٥٧، ١٤٠، ٩٨مصـــ
٢٤٣، ٢٢٥، ٢٠٩، ٢٠٧.  

  .٥٢المصرف العثماني: 
  .٩٨مطبعة دار السالم: 
  .١١٦المقبرة البريطانية: 

  .١٧٩مقبرة الشيخ داود الطائي: 
، ٢٠٢مقبرة الشيخ معروف الكرخي: 

٢٢٤.  
  .١٠٤مكتب االتحاد والترقي لإلناث: 

  . ٨٦مكتب ديار بكر: 
  .١٦٣، ٩٣، ٣٩مندلي= قضاء مندلي: 

  .٢٢٥المنيا: 
 ،١٣٧ ،١٣٤، ١١٧، ٦٢، ٦١الموصل: 

٢١٣، ١٧٧، ١٦٢، ١٦٠ ،١٥٩ ،١٤٢ ،
٢٩٤ ،٢٦١ ،٢٥٧ ،٢٤٧، ٢١٤.  

áçßÖ]�Í†u� �

  .١٤٠ناحية سلمان بك: 

ــادي     ــي= الن ــي الكرخ ــادي العلم الن
  . ٨٤، ٦٧الوطني العلمي: 

  .٢١٨، ١٣٧الناصرية: 
  .١٩٢، ٢٧نجد: 

، ٥٥، ٥٣، ٤٩النجف= قضاءالنجف: 
١٠٥، ٩٤، ٧٣.  

  .٢٠٨نيسابور: 
ð^�]�Í†u� �

  .١٨٨، ٢٣هامبورغ: 
  .٢٠همذان: 

  .٢١١، ٢٠٨، ١٨٨، ١٠٥الهند: 
  .١٣٥، ١٣٤الهنيدي: 

  .١١٦هور الحمار: 
  .١٧الهويدر: 

æ]çÖ]�Í†u� �

  .١٨٥الوشاش: 
ð^éÖ]�Í†u� �

  .١٨٨اليابان: 
  .٢٩١ ،٢٦٣، ١١٧، ٤١اليوسفية: 





  
  

Øñ^fÏÖ]æ�l^içéfÖ]�Œ†ãÊ� �

ÌÖù]�Í†u� �

  .٢٠١آل البكر: 
  .١٠٥آل جميل: 

  . ٨٩عباس العلي: آل 
  . ٨٨آل النقيب: 
  .٤٠آلبو جمعة: 

  .٢٧أبناء السعود: 
، ٥٢، ٤٠، ١٥اإلســرائيليون= اليهــود: 

٢٣٠، ٦٣، ٥٧.  
  .٦٩األعظميون: 

  .٤١، ١٧األلمان: 
ــداديون:    ــداد= البغ ــل بغ ، ٨٩، ٤٢أه

٢٠٩ ،١٦٩، ٩١.  
ــون:   ــراق= العراقي ــل الع  ،١٠٧، ٧١أه

٢٤٣، ٢٢٣، ١٩٢، ١٧٩ ،١٣٣، ١٢١.  
  .٥٨الكرخ: أهل 

  .٢٢٣االيرانيون: 

ð^fÖ]�Í†u� �

  .١٢١البريطانيون: 
  . ٨٤البصريون: 

  .٢٦٣بنو أسد: 
  .١٣٨بنو أمية: 

ð^jÖ]�Í†u� �

  .١٩٩، ١٣٤، ١٠٣الترك: 
Üé¢]�Í†u� �

  .٤٩الجعارة: 
  .١٣٦الجنابيون: 

ð]†Ö]�Í†u� �

  .٥١ربيعة: 
ë]ˆÖ]�Í†u� �

  .٦١الزنكنة: 
  .١٧٧زوبع: 

°ŠÖ]�Í†u� �

  .٦٩السريان: 
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  .١٥٧الشعار: 
  .١٥٢الشيعة: 

°ÃÖ]�Í†u� �

  .٢٣٠العرب: 
 .٢٩١عشيرة دزلي: 

  .٢٩١، ٢٩٠عشيرة هورامان: 
ð^ËÖ]�Í†u� �

  .٤٩الفتلة: 
  .٢٣٠الفلسطينيون: 

Í^ÓÖ]�Í†u� �

  .١٧٠الكاظميون: 
  .٤٠كرد الباشا: 

  ١٤٩الكيالنية: 
Üé¹]�Í†u� �

، ٩١، ٦٣، ٥٧، ٤٨، ٤٠المســـــلمون:  
١١١، ٩٧.  

  .٢٤٤المصريون: 

ــدان:    ــيحيون= الكل ــارى= المس النص
٦٣، ٥٧، ٥٢، ٤٨، ٤٠.  

ð^éÖ]�Í†u� �

  .٣٠يهود بغداد: 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

lø�]æ�gjÓÖ]�Œ†ãÊ� �

ÌÖù]�Í†u� �

  .٢٤٦االوقات البغدادية: 
Üé¢]�Í†u� �

  .٢٧٩جريدة االستقالل: 
  .٢٧٨، ٢٤٦جريدة البالد: 

  .٢٧٨جريدة التقدم: 
  .٢٧٨جريدة الجهاد: 

  .٢٧٩جريدة الرافدان: 
  .٤١، ٢٧جريدة الرياض: 
  .٢٧٨جريدة الزمان: 
  .١١١،  ٨٣جريدة الزوراء: 

  .٢٧٨جريدة الشعب: 
  .١٩٦جريدة صدى الكرخ: 
  .٢٧٩جريدة صوت الشعب: 
  .٢٧٨جريدة صوت العراق: 

  .٢٤٦، ٢٠٠جريدة العالم العربي: 
  .٢٦٨، ١٣١جريدة العراق: 

  .١١٢جريدة فتى العرب: 
  .٢٠٢جريدة الفالح: 
  .٢١٩جريدة الناقد: 

  .٢٧٨جريدة نداء الشعب: 
  .١٠٠، ٩٩جريدة النهضة: 

�^’Ö]�Í†u� �

  .٢٧٩صدى االستقالل: 
Í^ÓÖ]�Í†u� �

  .٧٩الكالم: كتاب بحر 
  .٤٢كتاب التاج: 

  .٥٠كتاب ذيل كتاب الفارق: 
كتاب العقد الالمـع فـي ذكـر اآلثـار     

 .٢٨١والمساجد والجوامع: 

كتاب الفارق بـين المخلـوق والخـالق:    
٥٠.  

كتاب مندايي أو الصـابئة األقـدمين:   
٢٨٠.  
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  .١٩مجلّة تنوير األفكار: 
  .١٣٨مجلّة الجامعة: 
  .١٤مجلّة الرصافة: 
  .١١١ ،٥٦، ١٣مجلّة الرياض: 
، ٦٤، ٤٩، ٣٧، ٣٥، ١٥مجلّــة الزهــور: 

٧٣، ٦٩.  
  .٢٢مجلّة العلم: 

  .٢٠٢مجلّة العلوم: 
، ٢٧٨، ٢٧١،  ٨٢مجلّــة لغــة العــرب:   

٢٨٠.  
  .١٠٠ ،٩٤ ،٨٨، ٨١مجلّة المصباح: 

  .١٠٢، ٨٧مجلّة النوادر: 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  
  

l^èçj�]�Œ†ãÊ� �

  ٥  ................................................................................................................  تقديم
  ٧  ...................................................................................................  العمل خطوات

Ø’ËÖ]�Ùflæù]� �

�K‡ç³E�±æù]�íßŠÖ]MUMM��I��K…^èaMUMND  
  ١٣  ................................................................................................  األعظمية الكلّية

  ١٣  ........................................................................................  الفرات على باخرتان
  ١٤  .........................................................................  األيام هذه في بغداد في الصحة

  ١٥  .......................................................................................  بغداد في اإلسرائيليون
  ١٦  ......................................................................................  بغداد جسر سفن غرق
  ١٦  ....................................................................................................  الهيضة زوال

  ١٧  ...................................................................................  بغداد في األلمان مدرسة

  ١٧  ...................................................................................  الهويدر في أهلي مكتب
  ١٨  ...........................................................................................  المعلّمين دار تشييد

  ١٨  .................................................................................................  للمدارس مبالغ
  ١٨  ..................................................................................  اليماني محمد الشيخ وفاة

  ١٩  ....................................................................................  العالية األعظمية مدرسة
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  ٢٠  .......................................................................  بغداد في إيران أكابر من جماعة
  ٢١  ................................................  العلم مجلّة صاحب الشهرستاني الدين هبة السيد

  ٢٢  .................................................................  بغداد في اإلسرائيليات اإلناث مكتب

  ٢٢  ............................................................................  المخزوم خان في وسرقة قتل
  ٢٣  ....................................................................وأوربه والشام بغداد بين البريد سير

  ٢٣  ..................................................................................حاله على الحقوق مكتب

  ٢٤  ...................................................................  العربية باللغة المكاتب في التدريس
  ٢٤  ...................................................  بغداد في واإلنكليزية الفارسية الفلوس انكسار
  ٢٥  ..........................................................................  والبريد البرق إلدارة دار تشييد

  ٢٥  ......................................................................................................  بغداد أشتاء
  ٢٦  ...............................................................  والكاظمية بغداد بين) التلفون( المسرة
  ٢٦  ..................................................................................  ومجتهدوه النجف علماء

  ٢٧  ....................................................................................  السعود بك أحمد األمير
  ٢٧  ...........................................................................................  البلدة في األمراض

  ٢٨  .............................................  بالكهربائية بغداد وتنوير لألعظمية) ترامواي( قداد

  ٢٨  .................................................................................  بغداد صحف على القضاء

  ٢٩  ..............................................................................................  إنكليزي مصرف
  ٣٠  ..................................................................................................  الوطن مدرسة
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  ٣٠  ...............................................................................................  النجف مجتهدو
٣٠  ..................................................................................................  بغداد في الحر  

  ٣١  ..........................................................................  بغداد في النفط خان في حريق

  ٣١  .....................................................................................................  عاصفة ريح
Ø’ËÖ]�êÞ^nÖ]� �
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  ٣٥  ............................................................................................  الجزيرة في حريق
  ٣٦  ..................................................................................................  الزوالية الساعة

  ٣٦  .......................................................................  بغداد جسر على المارين إحصاء
  ٣٧  .......................................................................  بغداد في زراعي صناعي معرض
  ٣٨  ..................................................................................  بالتوتياء األسواق تسقيف

  ٣٨  .........................................................................  الهندي رسول غالم الشيخ وفاة

  ٣٩  ........................................................................  بغداد في األرضين أسعار ارتفاع
  ٤٢  .............................................................................................  بغداد في الحرائق

  ٤٤  ......................................................................................  األعراب المشايخ خلع
  ٤٤  ..................................................................................  بغداد حديد سكّة تدشين
  ٤٥  ..............................................................  المعيشة وغالء بغداد في السكّان تكاثر

  ٤٥  ................................................................................  والخضراوات البقول بذور
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  ٤٦  ......................................................................................  زاده جميل عيسى وفاة
  ٤٦  ...............................................................................................  يهود سبعة غرق
  ٤٧  ..............................................................................  الوالية والي بك جمال سفر

  ٤٧  .......................................................................................  بغداد في الحر اشتداد
  ٤٧  ...................................................................  المهندسين وقدوم الكهربائي القداد

  ٤٨  .........................................................................................  عقرب أكل من وفاة

  ٤٨  ................................................................  بعقوبا إلى بغداد) اوتوموبيل( سيارات
  ٤٩  ..............................................................................  بغداد في الجو وحالة المطر
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  .gالعباس )١(

تـــأليف: الســـيد عبـــد الـــرزاق 

  هـ).١٣٩١(تالموسوي المقرم 

  تحقيق: الشيخ محمد الحسون.

المجالس الحسينية (الطبعـة   )٢(

  األولى والثانية)

تأليف: الشـيخ محمـد الحسـين    

آل كاشــــــــــف الغطــــــــــاء 

  هـ).١٣٧٣(ت

تحقيــــق: أحمــــدعلي مجيــــد 

  الحلّي.

راجعه ووضـع فهارسـه: وحـدة    

  التحقيق.

انتخب من  سند الخصام في ما )٣(

  .مسند اإلمام أحمد بن حنبل

جـــة الشـــيخ شـــير الحتـــأليف: 

بن صفر علـي الهمـداني   محمد 

  هـ).١٣٩٠(ت

أحمـــد علـــي مجيـــد  تحقيـــق:

  الحلّي.

راجعه ووضـع فهارسـه: وحـدة    

  التحقيق.

معــارج األفهــام إلــى علــم  )٤(

  الكالم.

ــأليف: ــدين   ت ــال ال ــيخ جم الش

علــــي الجبعــــي  بــــنأحمــــد 

  ).٩الكفعمي (ق

ــق: ــوض   تحقيـ ــدالحليم عـ عبـ

  الحلّي.

  مراجعة: وحدة التحقيق.

)٥(   ــي ــالق النبـ ــارم أخـ مكـ

  .bواألئمة



ــام قطــب     ــأليف: الشــيخ اإلم ت

  هـ). ٥٧٣الدين الراوندي (ت 

 د حسين الموسويتحقيق: السي

  البروجردي.

  مراجعة: وحدة التحقيق.

منار الهدى في إثبات النص  )٦(

ــي    ــة االثنـ ــى األئمـ علـ

  عشرالنُجبا.

تأليف: الشيخ علي بـن عبـد اهللا   

  هـ). ١٣١٩البحراني (ت 

ــق ــوض   تحقي ــيم ع ــد الحل : عب

  ي.الحلّ

  التحقيق.  مراجعة: وحدة 

األربعــون حــديثاً. (الطبعــة  )٧(

  األولى والثانية)

ــادق   ــد ص د محمــي ــار: الس اختي

ــان   ــا الخرس ــد رض د محمالســي

  (معاصر).

  تحقيق: وحدة التحقيق.

فهــرس مخطوطــات العتبــة  )٨(

ــة.(الجزء   ــية المقدس العباس

  األول والثاني)

إعــداد وفهرســة: الســيد حســن  

  الموسوي البروجردي.

الصـــولة العلويـــة علـــى  )٩(

  القصيدة البغدادية.

تأليف: السيد محمد صادق آل 

  هـ). ١٣٩٩بحر العلوم (ت 

  التحقيق.تحقيق: وحدة 

ديوان السيد سـليمان بـن    )١٠(

  ي.داود الحلّ

ــر   ــق: د. مضــ ــة وتحقيــ دراســ

  ي.سليمان الحسيني الحلّ

  التحقيق.مراجعة: وحدة 

كشف األستار عـن وجـه    )١١(

  .fالغائب عن األبصار

تأليف: العالّمة الميرزا المحـدث  

  يـــــطبرســحســـين النـــوري ال 

  .هـ) ١٣٢٠(ت  

  ي.تحقيق: أحمد علي مجيد الحلّ

راجعه وضبطه ووضع فهارسـه:  

  وحدة التحقيق.

نهج البالغة (المختـار مـن    )١٢(

  ).gكالم أمير المؤمنين



جمـــــع: الشـــــريف الرضـــــي 

  هـ)٤٠٦(ت

  الميالني.تحقيق: السيد هاشم 

  التحقيق.وحدة مراجعة: 

  .اللطف بأرض الطف مجالي )١٣(

نظــم: الشــيخ محمــد بــن طــاهر 

  هـ). ١٣٧٠السماوي (ت 

  شرح: عالء عبد النبي الزبيدي.

راجعه وضبطه ووضع فهارسـه:  

  التحقيق.وحدة 

في آداب المجـاورة  رسالة  )١٤(

  ).b(مجاورة مشاهد األئمة

ــالي:  ــن أمـ �����مـ ــيخ  ����� الشـ

  هـ).١٣٢٠حسين النوري (ت 

حررهــا ونقلهــا إلــى العربيــة:    

الشـــيخ محمـــد الحســـين آل   

  هـ).١٣٧٣كاشف الغطاء (ت

تحقيــق: محمــد محمــد حســن  

  الوكيل.

  التحقيق.مراجعة: وحدة 

ــاعر    )١٥( ــيدة الش ــرح قص ش

(محمــد المجــذوب) علــى 

  قبر معاوية.

الناظم: الشـاعر األسـتاذ محمـد    

  المجذوب.

زة الســالمي شــرح: الشــيخ حمــ

  (أبو العرب).

راجعه وضبطه ووضع فهارسـه:  

  وحدة التأليف والدراسات.

دليل األطـاريح والرسـائل    )١٦(

الجامعيـــة. (الجـــزء األول 

  والثاني)

ــة   ــدة المكتبـــ ــداد: وحـــ إعـــ

  اإللكترونية.

الدرر البهيـة فـي تـراجم     )١٧(

  علماء اإلمامية.  

تأليف: السيد محمد صادق آل 

  هـ). ١٣٩٩بحر العلوم (ت 

  التحقيق.  تحقيق: وحدة 

جواب مسألة في شأن آيـة   )١٨(

  التبليغ.  

ــد اهللا   ــيخ أســـ ــأليف: الشـــ تـــ

  هـ).١٣٢٨الخالصي الكاظمي (

تحقيــق: ميـــثم الســيد مهـــدي   



  .الخطيب

  مراجعة: وحدة التحقيق.

ما نزل من القرآن في علي  )١٩(

  .  gابن أبي طالب

تأليف: أبي الفضائل أحمد  بن 

بـن المختـار   د بن المظفّـر  محم

  هـ).٦٣١الحنفي الرازي (ت

ــدي   ــد مه د محمــي ــديم: الس تق

الســـــيد حســـــن الموســـــوي 

  الخرسان.

تحقيق وتعليـق: السـيد حسـنين    

  الموسوي المقرم.

  مراجعة: وحدة التحقيق.

درر المطالـــب وغُــــرر   )٢٠(

المناقب في فضائل علي ابن 

  .gأبي طالب

د ولي بـن نعمـة اهللا   تأليف: السي

  الحسيني الرضوي.

د حســين محمــ تحقيــق: الشــيخ

  النوري.

  مراجعة: وحدة التحقيق.

  تصنيف مكتبة الكونغرس. )٢١(

المجلــد األول: تــاريخ آســيا،    

  أفريقيا، استراليا، نيوزلندا.

المجلد الثاني: الفلسـفة العامـة،   

المنطق، الفلسـفة التأمليـة، علـم    

الــنفس، علـــم الجمــال، علـــم   

  األخالق.

المجلد الثالث:  العلوم الملحقة 

  بالتاريخ.

  ترجمة: وحدة الترجمة.

 سماته وسيرته. gالعباس )٢٢(

ــأليف:  ����ت ــد   ����� د محمــي الس

  .رضا الجاللي الحائري (معاصر)

إصـــــدار: وحـــــدة التـــــأليف 

  والدراسات.

من روائع ما قيل في نهـج   )٢٣(

  البالغة.

عـــداد: علــــي لفتـــة كــــريم   إ

  العيساوي.

صـــــدار: وحـــــدة التـــــأليف إ

  والدراسات.

 دليــل الكتــب اإلنكليزيــة. )٢٤(

  (الجزء األول والثاني)



ــة   ــدة المكتبـــ ــداد: وحـــ إعـــ

  اإللكترونية.

ـ   )٢٥( ن موجز أعالم النـاس مم

ــل   ــي الفض ــد أب ــوى عن ث

  .gالعباس

 ــي ــأليف: السـ ــدين  تـ ــور الـ د نـ

  الموسوي.

صـــــدار: وحـــــدة التـــــأليف إ

  والدراسات.

  تراجم مشاهير علماء الهند. )٢٦(

تأليف: السيد علي نقي النقـوي  

  هـ).١٤٠٨(ت

  التراث.تحقيق: مركز إحياء 

كنـــز المطالـــب وبحـــر  )٢٧(

المناقب في فضائل علي بن 

 .gأبي طالب

تأليف: السيد ولي بـن نعمـة اهللا   

الحســيني الرضــوي (كــان حيــاً 

  هـ).٩٨١سنة 

تحقيـــــق: الســـــيد حســـــين   

  الموسوي.

  مراجعة: مركز إحياء التراث.

  فن التأليف )٢٨(

د رضـــا تـــأليف: الســـيد محمـــ

  الجاللي.

إصـــــدار: وحـــــدة التـــــأليف 

  والدراسات.

وشائح السـراء فـي شـأن     )٢٩(

  سامراء.

نظــم: الشــيخ محمــد بــن طــاهر 

  هـ).١٣٧٠السماوي (ت 

شرحه وضبطه ووضع فهارسـه:  

  مركز إحياء التراث.

ذكر األسباب الصادة عـن   )٣٠(

ــلة   ــواب. (سلس إدراك الص

  )١تراثيات/ 

الفـتح الكراجكـي    تأليف: أبـي 

  هـ).٤٤٩(ت

ــوض     ــيم ع ــد الحل ــق: عب تحقي

  ي.الحلّ

  مركز إحياء التراث. مراجعة:

فهرس مخطوطـات مكتبـة    )٣١(

. (الجـزء  Hاإلمام الخوئي

 األول)



ــي    ــد عل ــة: أحم ــداد وفهرس إع

  مجيد الحلّي.

ــوير   ــز تصـــ ــدار: مركـــ إصـــ

  المخطوطات وفهرستها.

غة العـرب.  كربالء في مجلّة ل )٣٢(

  ).١(سلسلة اخترنا لكم/ 

  .إعداد: مركز إحياء التراث

ــام   )٣٣( ــوق لإلم ــالة الحق رس

واإلعالن العالمي  gالسجاد

 لحقوق اإلنسان.

ــاخر    ــي ف ــدكتور عل ــأليف: ال ت

  الجزائري.

راجعه وضبطه ووضع فهارسـه:  

  وحدة التأليف والدراسات.

لّـف عـن أبـي    �� معجم مـا   )٣٤(

 . (باللغـة gالفضل العباس

  �العربية)

ــأليف   ــدة التـــ ــداد: وحـــ إعـــ

  .والدراسات

فـي   gأبو الفضل العباس )٣٥(

   .الشعر العربي

   (الجزء األول).

   ).الثاني(الجزء 

ــأليف جمعــه ورتّ ــه: وحــدة الت ب

  .  والدراسات

 لقمان الحكيم ووصاياه. )٣٦(

 ـ تأليف: السـيآل د رضـا د محم 

  بحر العلوم. 

ــأليف    ــدة التــ ــة: وحــ مراجعــ

  والدراسات.

صدى الفـؤاد إلـى حمـى     )٣٧(

  .cالكاظم والجواد

د بــن طــاهر نظــم: الشــيخ محمــ

  هـ).١٣٧٠السماوي (ت

شرحه وضبطه ووضع فهارسـه:  

  مركز إحياء التراث.

المختصر في أخبار مشاهير  )٣٨(

 الطالبية واألئمة االثني عشر.

د صفي الـدين ابـن   تأليف: السي

-٧٢٠الطقطقـــي (ت حـــدود  

  .هـ)٧٢٥

د عالء الموسوي.تحقيق: السي  

 مراجعة: مركز إحياء التراث.



������  موســـوعة  )٥٩ - ٣٩( ��	
�

   .Hاالُوردبادي

تــأليف: الشــيخ محمــد علــي    

  هـ).١٣٨٠االُوردبادي (ت

جمع وتحقيـق: سـبط المؤلّـف    

مهــــدي آل المجــــدد  الســـيد 

  الشيرازي.

بنظـــر ومتابعـــة: مركـــز إحيـــاء 

    .التراث

 بغداد في مجلّة لغة العرب )٦٠(

   .القسم األول

    القسم الثاني.

  القسم الثالث.

القسم الرابع (الكتاب الـذي  

    بين يديك).

 ) ٢(سلسلة اخترنا لكم/ 

�إعداد: مركز إحياء التراث. �

ما وصل إلينـا مـن كتـاب     )٦١(

مدينــة العلــم (فــي ضــمن 

    سلسلة التراث المفقود).

 بــن دمحمــ جعفــر للشــيخ أبــي

ــي ــن عل ــين ب ــن الحس ــه ب  بابوي

ــيخ   ــروف بالشــ ــي المعــ القمــ

  هـ).٣٨١الصدوق (ت

: الشـيخ  وتحقيـق  جمع وتقديم

  ي.عبد الحليم عوض الحلّ

�مركز إحياء التراث.مراجعة:  �

 مسند أبي هاشم الجعفري. )٦٢(

ــري   ــم الجعفـ ــن القاسـ ــداود بـ لـ

 .هـ)٢٦١(ت

ــول    ــيخ رس ــق: الش ــع وتحقي جم

  .الدجيلي

راجعـه ووضـع فهارسـه: مركـز     

  إحياء التراث.

علــى أدب الكاتــب تعليقــة  )٦٣(
محمد الحسـين   لإلمام الشيخ

 wآل كاشف الغطاء

  .يتحقيق: الدكتور منذر الحلّ

مركـز   :راجعـه ووضـع فهارسـه   

  إحياء التراث.

ــى   )٦٤( ــازات إل ــرب المج أق

  مشايخ اإلجازات.

ــيد   �����للسـ ــي   ����� ــي نقـ علـ

  هـ).١٤٠٨النقوي (ت 



أعــده ووضــع فهارســه: مركــز  

  إحياء التراث .

آللــئ النيســان (ديــوان    )٦٥(

 ���	
الحجة السيد محمد مة �

علي خير الدين الموسـوي  

 هـ).١٣٩٤الحائري (ت

 ضبطه: عدة من األدباء.

ــأليف    ــدة التـ ــة: وحـ مراجعـ

  والدراسات.
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ــة   )٦٦( ــة لغ ــي مجل النجــف ف

 العرب.

  .)٣/(سلسلة اخترنا لكم

 إعداد: مركز إحياء التراث.

إجازات الرواية واالجتهاد  )٦٧(

�� ��	�
 النقوي. 

لســـيد علـــي نقـــي النقـــوي    ل

  هـ).١٤٠٨(ت

  تحقيق: مركز إحياء التراث.

د السـي  فاترسالة في مصنّ )٦٨(

  .حسن الصدر

الكـاظمي   د حسن الصـدر لسيل 

  ).هـ١٣٥٤(ت

  تحقيق: حسين هليب الشيباني. 

  مراجعة: مركز إحياء التراث. 

نور األبرار المبين مـن حكـم    )٦٩(

  .gأخ الرسول أمير المؤمنين

ــ ــدين   لمحمـ ــاث الـ ــن غيـ د بـ

  هـ). ١١الشيرازي الطبيب (ق 

  . مركز إحياء التراث تحقيق: 

  .تعليقة على ذخيرة المعاد )٧٠(

ــولىل ــ لم ــاقر دمحم ــد ب  الوحي

هـ).١٢٠٥(ت  البهبهاني  

 .مركز إحياء التراث تحقيق: 

  وفيات األعالم. )٧١(

لعالّمــة الســيد محمــد صــادق ل 

  هـ).١٣٩٩آل بحر العلوم (ت

  تحقيق: مركز إحياء التراث.

)٧٢(  د هدية الرازي إلى المجـد

  الشيرازي.

������ ���
ــ  ــيخ آقـ ــزرك الشـ ا بـ

  هـ).١٣٨٩الطهراني (ت 

  تحقيق: مركز إحياء التراث.

مقاالت في حق أبي الفضـل   )٧٣(

  (القسم األول). gالعباس

ــداد ــأليف  إعــ ــدة التــ : وحــ

  والدراسات.

كتاب الحج لمعاويـة بـن    )٧٤(



هـو   −���� ���� عمـار  

   -من الكتب المفقودة 

ــد  :جمــع وإعــداد الشــيخ محم

  عيسى آل مكباس  

  مراجعة: مركز إحياء التراث.

اإلمام الثاني الحسـن ابـن    )٧٥(

أمير المؤمنين علي بن أبـي  

  .bطالب

د عبــد الــرزاق للســي الموســوي

  هـ).١٣٩١المقرم (ت

  .تحقيق: مركز إحياء التراث 

تعليقة السـيد حسـن صـدر     )٧٦(

هـ) ١٣٥٤الدين الكاظمي (ت

علـــى خاتمـــة مســـتدرك 

����الوســـائل  ��	�
حســـين  

هــ) (فـي   ١٣٢٠النوري (ت

  ضمن سلسلة تراثيات).

الكـاظمي   د حسـن الصـدر  لسيل

  ).هـ١٣٥٤(ت

ــق: الشــيخ ضــياء    جمــع وتحقي

  عالء هادي الخطيب.

  .مركز إحياء التراثمراجعة:  

عنوان الـشرف في وشـي   )٧٧(

رجوزة في تـاريخ  �� ( النجف

  .)مدينة النجف األشرف

لشــيخ محمـد بــن طــاهر  نظـم: ا 

هـ)١٣٧٠(ت السماوي.  

ــرحه  ــبطه اشــ ــع  اوضــ ووضــ

  .مركز إحياء التراث :افهارسه

  

 











in Arab Language Magazine), then we decided to tackle all 

subjects that are concerned with Baghdad in the fourth part 

which is specified to monthly news. In this part, you can find 

various subjects about constructing schools, recovery of 

disease, death of a scientist, installment, sinking a ship, high 

cost of goods, travelling of a character, burning a house, and 

other important events that might be a vital source which 

most researchers can get benefit from. 

Finally, we ask Allah (glory be to Him) for blessing us to 

complete what we have begun with who is the listener the 

responder.        



 

 

 

Introduction 

It is obvious for the respectable reader that the news of 

our preceding nations and peoples does not reach us without 

their being interested in recording their history and 

documenting along with their being aware of the different 

aspects of life. We received such news throughout many 

modes that differ according to civilizations and to the relative 

developmental Knowledge which it aimed at. 

Our  glorious magazine (Arab Language Magazine) plays a 

very important role in this field. It specifies at the end of each 

issue a section named the history of the month happening in 

Iraq and its neighboring . In this issue, many items of political, 

religious, cultural,  educational, social, commercial, military, 

and administrative  news are documented. 

Following our curriculum in choosing classified subjects in 

this magazine and  extracting various subjects that concern 

our dear city, Baghdad, in the last three parts from (Baghdad 
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