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عراقية

القبانجي بين برلين والقاهرة
عندما كان الملك يتقرب من
أبناء الشعب
نساء في تاريخ اذاعة بغداد
القديمة وبرامجها
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ذكريات موسيقية

القبانجي بين برلين 1928والقاهرة 1932
برلني 1928
الح��دث االهم يف حياة املبدع الكبري وفريد عرصه القبانجي هو س��فرته اىل برلني
للفرتة من  20ش��باط لغاية  7مايس .1928بقي بعيدا ع��ن متناول الباحثني واملهتمني
بأرثه الخالد وجاءت معظم كتاباتهم رضبا من التخمني واالستنتاج الخاطئ.
ب��دأ القبانجي برحلته منطلقا من بغداد صوب برل�ين لتوثيق مجموعة من املقامات
القدمي��ة واملقامات الحديث��ة التي ابدعته��ا وصاغتها حنجرته اضاف��ة اىل االغاين
الجديده يف 20شباط  1928ولسان حاله يقول :
ومن�ين اجتن��ي هالقوانه  -جوزتن��ي من الكبان��ه  ...الكبانه ( وزن الحب��وب بامليزان
املحمول عىل الكتف ) .
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وم�ض ��ى القط ��ار .ال ��درب طوي ��ل وامل�س ��افة ابعدم ��ن
ان يت�صوره ��ا امل ��رء عان ��ى فيه ��ا القباجن ��ي وفرقته
املو�سيقي ��ة الكث�ي�ر ( اجهاد غثيان �سه ��ر برد مطر )
وثق هذه املواقف واحلاالت باغانيه
وعل ��ى االقرا� ��ص ال�س ��وداء وب ��كل �ص ��دق وو�ضوح
،وي�أت ��ي �صوت القباجني من بعي ��د ليقول ( وفراكهم
بج ��اين  -جاملاطلي ��ه بال�ضلع )...املاطلي ��ه  :ال�سالح
اوالبندقيه التي حتمل حتت الأبط ...
حجلي ال�صدك برتامبيل  -انت اركبت لو بالريل
مل ي ��دع القباجن ��ي �صغ�ي�رة وال كب�ي�رة اال ووثقه ��ا
ب�ص ��وته :ال تفتك ��ر راح ��ه ال�س ��فر -ب ��ي �ش ��اهدت كل
القهر...
واي�ض ��ا اغني ��ة الالمي  :تلف ��ت عيوين من ال�س ��هر...
حتى بلغ ��ت جمموع ا�س ��طواناته بح ��دود  70قر�ص
�ضمت العديد من املقامات القدمية وبن�صو�ص جديدة
...واملقام ��ات احلديث ��ه  :الك ��رد والنهاوند واحلجاز
كار واجلمال والقطر واخريا ابوذية الالمي :
ع�ل�ام الدهر �ش ��تتنه وطرنه  ...والتي �س ��كب فيها من
روح ��ه واح�سا�س ��ه املره ��ف الكثري م ��ن االداء املبدع
واخل�ل�اق وحقيق ��ة ه ��ذه االبوذي ��ة ال تع ��د مقام ��ا ما
مل ي� ��ؤد املق ��ام ب�ش ��عر قري� ��ض وق�س ��م اخ ��ر باملوال/
الزهريي ...
وابوذي ��ة الالم ��ي مل تكن هي االوىل بل �س ��بقها بعدة
ابوذيات و�سجلها يف بغداد عام 1925
مبعن ��ى اخ ��ران القباجني كان على عل ��م ودراية بهذا
النغ ��م قب ��ل رحلت ��ه اىل برل�ي�ن ع ��ام  1928ومل يقف
املب ��دع الكبري القباجني عند ح ��دود غناء نغم الالمي
باالبوذي ��ه فال ��ذي ابدع خم�س ��ة مقامات لي�س �ص ��عبا
علي ��ه ان ي�ص ��وغها مقام ��ا عراقي ��ا �ش ��جيا متكام�ل�ا بـ
(متى ي�شتفي منك الف�ؤاد املعذب  )...و�سجله حل�ساب
�شركة جقماقجي عام ... 1957
القاهرة 1932
يف اول خربعن امل�ؤمتر ذكرت جريدة العراق ال�صادرة
يف  1932/1/25وحتت عنوان  (:م�ؤمترللمو�سيقا
العربيه ميثل فيه العراق ) ن�صه:
ذك ��رت زميلتن ��ا الب�ل�اغ امل�ص ��ريه ،ان ��ه �س ��يعقد يف
�شهراذارالقادم م�ؤمترللمو�س ��يقى العربيه يف مدينة
القاهره يح�ض ��ره مندبون ميثلون العراق و�س ��وريا
وفل�س ��طني ومراك� ��ش واجلزائ ��ر وتون� ��س واليم ��ن
و�س ��يقوم هذا امل�ؤمتر باالبحاث اخلا�صة باملو�سيقى
العربي ��ه واالقط ��ار ال�ش ��رقيه وحت�ض ��رة ع ��دة ف ��رق
مو�سيقيه عربيه من البالد التي �ست�شرتك فيه لتعزف

رغ��م أيام كانون األول الش��تائية القارس��ة الربد.
حيث متت املوافقة.م��ن قبل مديرية معارف لواء
املنتف��ك بكتابه��ا .املرق��م  321بتاري��خ  15كانون
األول 1962عىل قيام إدارة مدرسة العفة االبتدائية
للبنات.بتنظيم سفرة مدرسية لطالباتها إىل بساتني
النخي��ل يف ناحي��ة كرمة بن��ي س��عيد التابعة إىل
سوق الش��يوخ.وقد تم االتفاق مع السائق (خضري
ناهض) من مواليد ألش��طره عام  1927أحد قدماء
الس��واق ،واملدونة إجازة الس��وق لديه برقم 36
والتي منح��ت له عام -1957والس��يارة باص فآلفو
خشبي من أمالك الس��يد (هادي ضايف) السويدية
الصن��ع عام .59وصنع بديه��ا يف النجف االرشف.
وحمولتهاالرسمية  39شخصا فقط تزودت بالوقود
من محالت (أمري مجيد نورعيل) وباتت ليلتهااالخرية
يف عكد الكص قرب بيت ال ضايف..
غ������س������ان ال����ش����ط����ري

باحث مو�سيقي
االت مو�سيقاها .
اىل جانب دعوة اكرثمن ع�شرين �شخ�صية من اقطاب
املو�سيقا العامليه ومنهم د هرني فارمر من انكلرتا و
د هاينت ��ز من املانيا واال�س ��تاذ ب�ل�ا بارتوك من املجر
واال�ستاذ ر�ؤوف يكتابك من تركيا و...
قب ��ل �س ��فرالوفد التقى رئي� ��س الوزراء نوري با�ش ��ا
ال�سعيد والذي كان من املحبني جدا والذواقني للمقام
العراقي كما يف ال�صوره ...
ولندع كل التفا�ص ��يل وما تناولته ال�صحف يف بغداد
وقتها من مواقف واقاويل مثرية للجدل ...
�س ��افرالوفد يوم  10اذار 1932و الذي تر�أ�س ��ه فريد
ع�صرنا القباجني وفرقته املو�سيقية املكونة جميعها
م ��ن يهودالع ��راق  .ع ��زوري هارون عود  -يو�س ��ف
زعرور قانون  -يو�سف بتو �سنطور � -صالح �شميل
جوزه  -ابراهيم �صالح رق  -يهودا مو�شي طبله.
امل�ؤمت ��ر ا�س ��تمرمدة ا�س ��بوع للفرتة م ��ن  28اذار3 -
ني�س ��ان  1932والذي ح�ضر حفل االفتتاح امللك ف�ؤاد
و�ش ��ارك العراق بنخبة من املقامات واالغاين ون�شيد
عراقي من تاليف ال�شاعر خ�ضرالطائي واحلان واداء
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س�����ع�����دي ال����س����ع����دي

القباجني مطلعه:
ملك النيل �سالم لك ماغنى حمام
و�شدا يف الرو�ض طري و�سرى يف الدهرعام ..
فا�ستح�س ��ن املل ��ك ف�ؤاد هذا الن�ش ��يد اميا ا�ستح�س ��ان
كما�صرح بذلك القباجني عند عودته للعراق ...
واي�ض ��ا مار�ش جاللة املل ��ك ( رمزاالخوة بني العراق
وم�ص ��ر) ومق ��ام به ��رزي واغني ��ه نال ��ت اعج ��اب
امل�ش ��اركني وانتزعت الت�ص ��فيق م ��ن قبل املل ��ك ف�ؤاد
وجمهور احلا�ضرين ...
يف حفل ��ة اخ ��رى /الف�ص ��ل االول ق ��دم اال�س ��طورة
ا�س ��تاذنا الكبريالقباجن ��ي فيه ��ا �س ��مفونية املقامات
العراقي ��ه ( االبراهيم ��ي) مع ب�س ��تة تراثي ��ه  /ما دار
ح�سنه ب�شمر واي�ضا اغنية جديده من كلمات واحلان
واداء القباجن ��ي واالخريه مل ت�س ��جل على االقرا�ص
 ،ويف الف�ص ��ل الثاين  :مقام بنجكاه مع اغنية اي�ض ��ا
من كلم ��ات واحلان وغناء القباجني  :خايل الع�ش ��ك
بطران اي�ضا مل توثق مع الأ�سف .
وم ��ا ان انته ��ى القباجن ��ي م ��ن فقراته حت ��ى نه�ض د
حمجوب ثاب ��ت ف�ألقى جملة بلهج ��ة احلزم كما تقول
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ال�صحافة امل�صريه قائال ( هكذا يلقى ال�شعر خذوا عن
هذا املطرب يااخواين )...
بعدها ان�ص ��رف اال�سطورة القباجني وفرقته املت�ألقه
لتوثيق نخبة من املقام ��ات العراقيه واالغاين فكانت
ح�صة العراق هي االعلى ر�صيد من بني جميع الدول
امل�شاركه وقد بلغت  31قر�ص بع�ض املقامات �سجلت
عل ��ى  3اقرا�ص وبع�ض ��ها  2واخرى 1منها للقباجني
 24و 7اقرا� ��ص للفرقة عزفا منفردا وقامت بالتوثيق
�ش ��ركة جرامفون االنكليزيه حتت ا�ش ��راف اال�س ��تاذ
من�ص ��ور عو�ض بينما بقية البلدان من  4-3اقرا�ص
.
جوائ ��ز امل�ؤمت ��ر :حقيق ��ة مل تك ��ن هن ��اك جوائ ��ز كما
ثبته ��ا ال�ش ��اعر عب ��ود الكرخ ��ي بجريدت ��ه الك ��رخ
اال�س ��بوعيه وامنا جائزة ذات مغزى فني ومو�سيقي
ومقامي كون القباجني هواول ا�س ��تاذ مقام ا�ستطاع
ومبوهبت ��ه املتف ��ردة اي�ص ��ال ه ��ذا الف ��ن النبي ��ل اىل
ا�س ��ماع امل�ش ��اركني يف امل�ؤمتر وكان مو�ضع احرتام
وتقديروحظي بالتكرمي ...
وهن ��ا ال ب ��د م ��ن اال�ش ��اره ان اال�س ��تاذ القباجن ��ي مل
يغ ��ن نغم الالمي وامنا �س ��جله عزفا وعلى اداة العود
عزوري هارون على قر�ص برقم ج�.س 36
املقامات التي وثقها القباجني ب�صوته يف امل�ؤمتر 9
هي:
ر�س ��ت  -ابراهيمي  -من�صوري  -خمالف  -بهرزي
 بنجكاه  -ح�سيني  -مدمي � -شرقي دوكاه .ماذا قال امل�شاركون عن القباجني؟:
املجري بيال بارتوك :
( مل يق ��دم اي فنان عربي �س ��واه من االل ��وان الريفيه
او ل ��ون املدين ��ه اداء عظيم ��ا ممل ��وء ب ��كل املقومات
الدراماتيكي ��ه  ،وحت ��ى ا�س ��تطيع القول ب� ��أن امل�ؤدي
العراق ��ي ارتف ��ع اىل م�س ��توى ال ��ذروه يف االداء
املو�سيقي) .
اماامل�ست�ش ��رق االمل ��اين د هاينت ��ز فق ��ال :العراق هو
احلجر الثمني يف امل�ؤمتر.
ولل�شاعرامل�صري الكبري احمد �شوقي ر�أيه :
هذا تراث عظيم وانت ياعراقي فنان كبري.
وماذا قالت �سيدة الغناء العربي ام كلثوم :
امتن ��ى وج ��ود ا�س ��تاذي ابوالعال حممد لي�س ��مع هذا
ال�صوت الذي مل ن�سمع مثله قط .
احلقيق ��ه وللتاري ��خ ان من ي�س ��تمع ملقام ��ات واالداء
املذهل ل�سيد املقام العراقي ورمزه ال�شامخ القباجني
ان الذي ادى يف م�ؤمترالقاهره �س ��نة  1932هو غري
القباجن ��ي ال ��ذي غن ��ى يف بغ ��داد �س ��نة  1925بداية
انطالقته املقاميه ...

فاجعة الشطرة سنة 1962

كيف غدر الفرات
بطالبات المدرسة االبتدائية ؟
ويف فج ��ر الي ��وم امل�ش ��ئوم �أول م ��ن �ش ��غلها هو م�س ��اعد
ال�س ��ائق (ال�س ��كن)كاظم خليل.وكان ��ت هناك �س ��طورا من
اخل ��ط الكويف �أمام ال�س ��ائق كت ��ب عليها(التخف دركا وال
تخ�ش ��ى) و�س ��طورا �أخرى ( �أل�س ��ياقه فن وذوق و�أخالق)
بخط الفنان �صباح ال�سهل.
�أول من ح�ضر قرب بوابة املدر�سة �ألفرا�شة ال�سيدة (ترفه)
والفرا� ��ش امللق ��ب عم ��و (علي فوح ��ه) .ومعه ��م املرحومة
ال�س ��يده زكي ��ة رب ��ة بي ��ت م ��ن اقرب ��اء املدي ��رة وجتمعت
الطالب ��ات  .ولكونه ��ا قريب ��ة م ��ن بي ��ت املدي ��رة املج ��اور
لها .و يف ال�س ��اعه ال�س ��ابعة وع�ش ��رة دقائ ��ق عربالطريق
الرتاب ��ي ال�ض ��يق امل� ��ؤدي اىل النا�ص ��رية املح ��اذي لنه ��ر
ال�ش ��طرة مرورا بناحية الغراف.و�صلت النا�صرية مرورا
بامل�ست�ش ��فى اجلمه ��وري لكون احدى املعلم ��ات نزلت من
البا� ��ص وا�س ��مها بلقي�س جلي ��ل الهويدي بعد ان �ش ��عرت
بتوعك حالتها ال�ص ��حية.وذهبت اىل بيت عمتها ال�س ��يده
نعيمه زوجة ال�سيد مكي التتنجي يف النا�صرية ..
.وا�س ��تمرت رحلة املوت والطالبات يزغردن (هذا �سايقنه
ال ��ورد  ..ه�س ��ه يو�ص ��لنه ويرد)—(خاي ��ب ه ��و .خالين
وراح وراح -والكل ��ب مومرت ��اح .خاي ��ب ه ��و .وامن�ي�ن
اجيب هواي خايب ه ��و ()--للكرمه احلكلك .ال تكول انه
ان�س ��اك).وعربت ج�س ��ر  14متوز يف النا�ص ��رية احلديث
ال ��ذي بنته �ش ��ركة انكليزية عام .59وو�ص ��لت اىل ق�ض ��اء
�سوق ال�ش ��يوخ يف ال�ساعة التا�س ��عة والن�صف وع�شرون
دقيقة.توقفت ال�س ��ياره قرب مدر�س ��ة ال�سوق االبتدائية..
الواقعة بني منطقة احلويزه ومنطقة البطاط .ثم وا�صلت
طريقه ��ا اىل اجل�س ��ر اخل�ش ��بي الق ��دمي وامل�س ��مى ج�س ��ر
البطاط.وال ��ذي كتب ��ت عل ��ى بدايته لوحة (انتظر ا�ش ��ارة
العب ��ور .اجل�س ��ر يتحمل ط ��ن واحد فق ��ط)�.أي كان يجب
ن ��زول احلمول ��ة وكان يج ��ب ان ينتظ ��ر كل �س ��ائق دوره
يف العب ��ور لك ��ي يعطى ا�ش ��ارة من قبل اجل�س ��اراملوجود
يف ال�ض ��فة االخرى من اجل�س ��ر والذي فعال اعطى ا�شارة

لل�س ��ائق بالرج ��وع اىل اخلل ��ف والتوق ��ف دون ج ��دوى
.وكان ��ت هناك �س ��يارة تتقدم اىل ال�ض ��فة االخرى من نهر
الفرات عرب اجل�س ��ر .وحينما و�ص ��لت �إىل منت�صفه وقبل
�ص ��عودها من املنخف�ض ا�س ��تمرت �س ��يارة مدر�س ��ة العفة
بالدخ ��ول اىل و�س ��ط اجل�س ��ر وتقدمت ال�س ��يارة االخرى
نح ��و املقدم ��ة ب�ص ��عوبة لكون ��ه ال يتحم ��ل �س ��يارتني.لقد
ا�ص ��رت املديرةعلى عدم نزول الطالب ��ات خوفا عليهن من
مياه الفرات .ولكن �س ��وء احلظ والطالع انخف�ض ��ت املياه
قب ��ل ليلتني فقط .علما ان فرا�ش املدر�س ��ه .امل�س ��مى ( عمو
عل ��ي فوحه) وحر�ص ��ا منه عل ��ى املحافظة عل ��ى البنات قد
ربط االبواب اخل�ش ��بية باحلبال و كانت املعلمات رئي�س ��ه
حميد بنه .واملعلمه �س ��عاد عبد الرزاق ال�صيديل.واملعلمة
خريي ��ه نعم ��و واملعلم ��ة �ض ��ويه العتاب ��ي يجل�س ��ن خلف
ال�س ��ائق .و�ص ��لت اىل و�سط اجل�س ��ر وبد�أ ال�سائق ي�سمع
ا�ص ��وات تقطع احلبال ودخول املياه اىل مقدمة ال�س ��ياره
ح ��اول اعادتها اىل اخللف واىل االمام دون جدوى .وقال
يل باكيا ودموعه طرزت �ش ��يبته يف لقائي معه عام 2005
وقد جل�ست معه وكان دال ال لل�سيارات يف كراج النا�صرية.
ان ال�س ��ياره فقدت قوته ��ا ونزلت كجب�ل�ا يف مياه الفرات
وبد�أ يبتلعها من االمام وترتفع م�ؤخرتها ومل ا�سمع �سوى
�ص ��رخات وبكاء الطفولة .وخرجت كاملجنون من بوابتي
.وال زلت حتى هذه اللحظة مذهوال.كيف ح�ص ��لت امل�أ�ساة
والفاجعة لربيئات ال�شطرة .
ومن االمور التي اذهلت النا�س الذين احاطوا بنهر الفرات
هو كيف �سبحت الفرا�شة ترفه ومعها الطالبة �سي�سيل عبد
احل�س ��ن عي�سى والطالبة �س ��هام ح�س ��ن والطالبة �ساجده
كاظ ��م عداي والطالب ��ه حليمة اربيح .واملعلمة �س ��عاد عبد
الرزاق ال�ص ��يديل والت ��ي اعادتها القدر اىل مي ��اه الفرات
لك ��ي تبحث عن اخيها علي بجنون داخل البا�ص الغاط�س
من املقدمه والو�سط  .وغرقت معه.
ه ��رع �ش ��باب �س ��وق ال�ش ��يوخ االبط ��ال وكم ��ا ذك ��رت يل
ال�س ��يده الفا�ض ��لة �س ��اجده كاظ ��م ع ��داي م ��ن مواليد 52

والت ��ي كانت اح ��دى طالبات ال�ص ��ف الثال ��ث وهي احدى
الناجي ��ات من احلادث.حي ��ث قالت انها كان ��ت يف اخلانة
االخ�ي�رة من البا� ��ص.وكان يجل� ��س معها  3اوالد �ص ��غار
و 5بنات وم�س ��اعد ال�س ��ائق  .وبعد ان متاي ��ل البا�ص مع
متايل اجل�س ��ر نحو اليمني والي�سار ور�أيت تفكك اجل�سر
وزحفت ال ��دوب باجتاهني و�س ��قوط مقدمة ال�س ��يارة من
املقدمة.حيث �س ��قط الذين معي اىل و�س ��ط ال�س ��يارة التي
بدا املاء يت�س ��رب له ��ا.كان باردا واح� ��س حتى االن مبدى
برودت ��ه  .وبقى الطف ��ل عامر وطالبة واح ��ده فقط .وكان
بي ��دي قن ��دوال من ال�ش ��كر .اعطته يل املدي ��رة ليلى وقالت
�س ��لميه يل عند الو�صول.رفعت ر�أ�س ��ي اىل �سقف البا�ص
وكان ��ت في ��ه فتحات لكي ا�ش ��م اله ��واء وقد و�ص ��لت املياه
اىل اكتايف .ومل ا�ش ��عر بعدها �سوى احد ال�شباب االبطال
وهو ي�سحبني وفتحت عيناي على جرف الفرات من الربد
القار�س.ور�أي ��ت بعين ��ي جثام�ي�ن زميالت ��ي مغطات.ومل
ان�س ان احدا يلف ج�سدي املبلل ب�سرتته وكان فيها اقالما
وحمفظه وعيناي نحو البا�ص الذي ا�س ��تقر يف املياه ومل
يظهر من �س ��وى القليل وكنت ارى ابطال �س ��وق ال�شيوخ
يفتحون احلبال التي ربطها ال�س ��ائق ل�سد االبواب حفاظا
على الطالبات يف الطريق لعلهم يجدون نف�س ��ا يف �صدور
ال�ب�راءة التي ب ��دت وجوههن زرق ��اء الحياة في ��ه الزرقاء
فيما حتدث النا�س وهم ي�ش ��اهدون � .س�ل�ال االمتعه تطفو
م ��ع اخل�ض ��ار والبي� ��ض والفواك ��ه عل ��ى ام ��واج الف ��رات
املتالطم ��ه واله ��ادرة م ��ن الغ�ض ��ب .كان ��و يتحدث ��ون عن
مواقف و�ش ��جاعة الرجال.ال�س ��ائق املفجوع وبذهول قال
لقد ر�أيت مواطنا ا�س ��مه خلدون ابن الطبيب داود اكرم قد
انقذ و �سحب العديد من اجلثث .
و�ض ��جت املدين ��ة برمتها وماهي �س ��وى ( ) 27دقيقة فقط
وانتهى كل �ش ��يئ .كان ي ��وم اجلمعة امل�ص ��ادف -12-28
� 1962س ��جل فيه ابطال واهايل �س ��وق ال�ش ��يوخ �سطورا
نا�ص ��عة م ملواق ��ف االن�س ��انية واال�ستب�س ��ال رغ ��م برودة
املياه واجواء ال�ش ��تاء وا�س ��تمرت النداءات يف اجلوامع

واال�س ��واق وا�س ��تنفرت القائمقامية والبلدية وال�ش ��بيبة
الدميقراطي ��ة واملجل� ��س البلدي .ونودي عل ��ى النجارين
حي ��ث مل تكف ��ي توابي ��ت املدين ��ه املتوف ��رة كذل ��ك فت ��ح
القما�ش ��ون دكاكينهم لتوفري االكفان وا�صحاب ال�سيارات
الكب�ي�رة وال�ص ��غريه لنقل جثام�ي�ن �ش ��هيدات الفرات اىل
الطبابة العدلية يف امل�ست�ش ��فى اجلمهوري يف النا�ص ��رية
الذي كان ا�سمه امللكي ويقع يف �شارع احلبوبي االن.وقد
�س ��جل دورا وموقفا رائعا للم�ض ��مد يف العمليات الكربى
�سليم انعيمه ال�شطري وامل�ضمد حم�سن عبد علي ال�شرطي
يف اال�ستقبال .
اول من اخرب وات�صل بال�شطرة عن طريق الهاتف �صاحب
مكتب ��ة يف �س ��وق ال�ش ��يوخ م ��ع عب ��د احلمي ��د نا�ص ��ر ابو
اجلرايد وات�ص ��ل كذلك ال�س ��يدعبد الواحد عبد الرزاق من
جتار �س ��وق ال�ش ��يوخ ببيت حممد علي احلاج جنم �شقيق
احلاج مزهر احلاج جنم يف ال�س ��اعه العا�ش ��رة والن�صف.
و�ض ��جت ال�ش ��طرة وهرع ��ت النا� ��س اىل النا�ص ��رية ,ث ��م
اجته ��ت اجلنائز اىل وادي ال�س�ل�ام يف النجف اال�ش ��رف.
يرافقه ��ا قائمق ��ام ال�ش ��طرة عب ��د الرزاق احلبي ��ب وحمود
احل�س ��ن اجلا�سم وح�س�ي�ن جا�س ��م وحامد واويه واحلاج
ر�ش ��يد وجعفر اخلياط وجا�س ��م ال هليل وعزيز الهويدي
وبراهي ��م حمي ��دي وكام ��ل الن ��داف واحل ��اج �س ��عودي
ومعيوف اخلياط واحلاج جبري احلبرتي وح�سن يا�سني
وح�سن ال حمادي واحلاج عبا�س القما�ش.وانعيم القما�ش
.واحلاج فليح واحلاج داخل بيت ال�ش ��يخ واحلاج ح�سني
�ص ��ليبي وح�س ��ن احمد.وه ��ادي الطح ��ان وال�س ��يد طعان
وجه ��اد احلاج علي وعلي النداف وا�س ��تقبلهم يف النجف
ال�شيخ ابراهيم الكربا�س ��ي وبع�ض القاده الع�سكريني من
ابناء ال�ش ��طرة ومنه ��م اللواء كاظم احل�س ��ن قائ ��د الفرقة
االوىل العقيد مطيع عبد احل�س�ي�ن جويد و �أمر االن�ضباط
الع�س ��كري عب ��د االم�ي�ر عليوي وغ�ض ��بان حمود و�ش ��اكر
ال�س ��يد دخان وجمموعه من ابن ��اء املدينة الذين كانوا يف
الفرقة االوىل يف الديوانية .
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د  .سيف عدنان القيسي

الملك غازي والطبقات الكادحة

عندما كان الملك يتقرب من أبناء الشعب
حتدث امللك غازي يف �أول خطاب عر�ش له القاه يف الأول
من ت�ش ��رين الث ��اين  1933ام ��ام جمل�س الأم ��ة ،عن �أمور
�سيا�س ��ية واقت�ص ��ادية واجتماعي ��ة ع ��دة وع ��ن الظروف
الت ��ي مرت به ��ا الب�ل�اد وعالق ��ات اجلوار.واختتم خطابه
ب�أن الهدوء وال�س ��كينة م�س ��تتبان يف جمي ��ع �أنحاء البالد
،وان ال ��وزارة اجلديدة �س ��تتقدم عند ت�أليفه ��ا بربناجمها
وان اجلميع بر�أيه مدركون لأهمية بذل كل ما يف و�س ��عهم
لإعالء �ش�أن البالد بني الأمم بامل�ستوى الالئق.
وباالمكان القول هنا ان �شعبية امللك غازي ازدادت بع�ض
ال�ش ��يء ،عندما ابدى تعاطفه مع م�ش ��اعر ال�شعب العراقي
م�ؤي ��د ًا للمقاطع ��ة ال�ش ��عبية الت ��ي �أعلن ��ت بوج ��ه �ش ��ركة
الكهرب ��اء االنكليزي ��ة ،التي �أبت تخفي� ��ض �أجور الكهرباء
يف بغ ��داد ،حيث ا�س ��تخدم يف البالط اللوك�س ��ات بد ًال من
الكهرباء وذلك يف ت�ش ��رين الثاين  ،1933ف�ض�ل�ا عن ذلك
كان امللك غازي خالل ات�ص ��اله بالنا�س عند زيارته لبع�ض
الأماك ��ن العام ��ة� ،أو افتتاح ��ه لبع�ض االعمال� ،أو و�ض ��عه
حجر الأ�سا�س لبع�ض املباين� ،أو رعايته لبع�ض اجلمعيات
اخلريي ��ة والإ�ص�ل�احية ،يظه ��ر يف تعامل ��ه معهم �أق�ص ��ى
حدود االهتمام والتوا�ض ��ع� ،إذ كان يقود �س ��يارته بنف�سه
وي�س�ي�ر بني النا�س ،حتى انه كان يحتج عندما خ�ص�ص ��ت
احلكومة جمموعة من ال�شرطة البعاد �أي مكروه عنه ،لأنه
كان يريد ان يكون لقا�ؤه بالنا�س بعيدا عن التكلف .وبتلك
الروحية كان ي�س ��تمع �إىل �ش ��كاوى النا� ��س واحتياجاتهم
في�س ��اعدهم احيان ًا من جيبه اخلا�ص ،ف�أ�صبح له لذلك كله
وقع خا�ص يف نفو�س العراقيني ،حتى �ص ��اروا يح�س ��ون
بان مليكهم يعك�س طابعهم ح�س ��ب التعبري املوفق للم�ؤرخ
لطفي جعفر فرج.
واذا ما �أردنا ان نلقي �ضوء ًا ا�سطع على موقف امللك غازي
من �شكاوى وا�سرتحامات الطبقة الفقرية  ،فقد وجدنا ان
الكثريين م ��ن الفقراء واملحتاجني بعثوا با�س�ت�رحاماتهم
�إىل املل ��ك ،للح�ص ��ول على عمل ليك�س ��بوا من ��ه قوتهم بعد
�أن جاهدوا كثري ًا للح�صول على ذلك من دون جدوى.
عل ��ى �أية حال ،ظه ��رت اهتمامات امللك غ ��ازي باحتياجات
�سكان العراق ب�صورة عامة ،والب�صرة ب�صورة خا�صة من
خالل جولته �إىل جنوب العراق يف ني�س ��ان  ، 1934حيث
طلب االهتمام مبو�ض ��وع الر�سوم الكمركية التي تفر�ضها
حكوم ��ة الهند على التمور العراقي ��ة التي ارتفعت من %7
اىل  ، %30فطال ��ب املل ��ك ب ��ان تهتم احلكوم ��ة بتلك االمور
وتعمل على حماية الرثوة الوطنية.

كم ��ا ام ��ر املل ��ك غ ��ازي ب�إن�ش ��اء ج�س ��ر حديدي على �ش ��ط
العرب يف كرمة علي .واالهم بالن�سبة لنا انه خالل �إقامته
واطالعه على و�ض ��ع بلدية الب�ص ��رة �أمر ب�ض ��رورة �إزالة
الأكواخ (ال�ص ��رائف)غري ال�ص ��حية املنت�ش ��رة يف البلدية
انت�ش ��ارا هائ�ل ً�ا ،و�أمر بت�ش ��ييد دور للعمال من �أ�ص ��حاب
االكواخ ،بعد ان امر بزيادة ماخ�ص�ص لبلدية الب�صرة من
ميزانية االعمال الرئي�س ��ة مببلغ و�ص ��ل اىل  5000دينار.
كم ��ا حث امللك غ ��ازي يف تلك اجلولة بلدية الب�ص ��رة على
اال�س ��راع يف عملي ��ة متليك البلدي ��ة للعر�ص ��ات الأمريية،
و�ض ��رورة �إي�ص ��ال امل ��اء ال�ص ��الح لل�ش ��رب للأحي ��اء التي
تقطنها الطبقة الفقرية .
ومل تقت�صر جوالت امللك فقط على جنوب العراق وامنا قام
بجولة تفقدية يف �ش ��مال العراق يف التا�س ��ع من حزيران
 ،1934فق�ض ��ى خم�س ��ة �أيام فيها ،افتتح خاللها ج�س ��رها
احلدي ��دي ،ثم ق�ص ��د الوية اربيل وكركوك وال�س ��ليمانية.
اذ قابل امللك غازي يف رحلته تلك ،وال�س ��يما يف املو�ص ��ل،
وفد ًا م ��ن ا�ش ��رافها واعيانها وقدموا ل ��ه مطاليب االهايل
وامل�ش ��روعات الت ��ي يرجون م ��ن احلكومة االهتم ��ام بها.
وق ��ام امللك غازي يف اثن ��اء تلك اجلول ��ة بتوزيع �أكرث من
خم�س ��ة وع�ش ��رين دينار ًا على فق ��راء مدينة املو�ص ��ل عن
طريق مت�صرف لواء املو�صل.
كان ��ت ج ��والت واهتمام ��ات املل ��ك غ ��ازي هذه،
�إب ��ان ال�س ��نتني االوليني م ��ن حكم ��ه ولكنه بعد
ذل ��ك ان�ص ��رف اىل اهتمامات ��ه اخلا�ص ��ة وترك
�ش�ؤون احلكم .كما ت�ؤكد التقارير الدبلوما�سية
الربيطانية.
�ض ��مت وزارة حكم ��ت �س ��ليمان ،التي �ش ��كلت
يف  29ت�ش ��رين االول  ، 1936جمموع ��ة م ��ن
ال�شخ�صيات الوطنية� ،أهمها جعفر ابو التمن
الذي �شغل من�ص ��ب وزير املالية ،لذلك مل يكن
غريب ًا ان ت�ستقبل هذه الوزارة مظاهرة ت�أييد
كربى يف بغداد �ش ��ارك فيها ما يقرب من 50
ال ��ف متظاهر ،كان جلهم م ��ن العمال بعد �أن
ا�ستب�ش ��ر العم ��ال بالعهد اجلدي ��د� ،آملني ان
تتاح لهم الفر�صة املالئمة للحركة واملطالبة
باحلق ��وق امل�ش ��روعة للطبق ��ة العاملة ،بعد
ف�ت�رة الت�ض ��ييق الت ��ي مار�س ��تها �ض ��دهم
وزارة يا�س�ي�ن الها�شمي الثانية ،وكان �أمل
عم ��ال النفط كبري ًا جد ًا ب�أن يلقى ن�ض ��الهم

م ��ن اج ��ل ني ��ل حقوقه ��م اهتمام ًا كب�ي�ر ًا من ل ��دن الوزارة
اجلديدة.
يف ظل �أجواء كهذه �سارت يف  3ت�شرين الثاين اجلماهري
�ص ��وب جام ��ع احليدرخان ��ة فخطب كل من حممد �ص ��الح
الق ��زاز ،وحممد مه ��دي اجلواه ��ري وغريهم ��ا خطب ًا يف
متجي ��د احلرك ��ة ،ثم م�ش ��ت املظاهرات على هي� ��أة مواكب
وه ��ي تهت ��ف بحي ��اة املل ��ك وبحي ��اة اجلي�ش ،وال ��وزارة
ال�ش ��عبية ،ومل تقت�ص ��ر املظاهرات على بغ ��داد فقط وامنا
�شملت معظم مدن العراق.
وم ��ن ال�ض ��روري التطرق هن ��ا �إىل االتفاقيات اخلا�ص ��ة
بالعم ��ال الت ��ي عقده ��ا العراق بع ��د دخولهِ ع�ص ��بة الأمم،
وا�ش�ت�راكه يف م�ؤمترات العمل،والتي �أوالها امللك غازي
�ش ��يئ ًا م ��ن االهتم ��ام ،وال�س ��يما االتفاقي ��ة رقم  41ب�ش� ��أن
ا�ستخدام الن�ساء لي ًال امل�صادق عليها من قبل م�ؤمتر العمل
الدويل يف  19حزيران � ،1934إذ ذكر امللك �أن ال�س ��كرتري
العام لع�ص ��بة الأمم قد ابلغ وزير خارجية العراق يف 12
�أيلول  1934بن�س ��خة م�سودة من االتفاقية ،وقد نالت يف
� 28آذار  1937موافق ��ة ال�س ��لطة الت ��ي يق ��ع الأمر �ض ��من
اخت�صا�صها ،واتخذت الإجراءات الالزمة لتنفيذ �أحكامها،
فق ��د ب نّ
�ّي� امللك ان ��ه ل ��دى اطالعه عل ��ى امل�س ��ودة املذكورة
والنظ ��ر فيها فقد قبله ��ا و�أيدها متعه ��د ًا بالقيام ب�إخال�ص
و�أمان ��ة بكل ما ذك ��ر وورد فيها من مواد،

زي����ن����ب ج����ب����ار رح��ي��م��ة

وبذلك مت التوقيع عليها من قبل امللك يف  1اذار .1938
وال تخل ��و من مغ ��زى اال�ش ��ارة اىل �أن املادة
الثالث ��ة من االتفاقية ن�ص ��ت عل ��ى �أن :ال يجوز ا�س ��تخدام
الن�س ��اء لي ًال ب�ص ��رف النظر عن ال�س ��ن يف م�ص ��نع عام �أو
خا� ��ص ،با�س ��تثناء امل�ص ��انع التي ي�س ��تخدم فيها �أع�ض ��اء
العائل ��ة الواح ��دة فق ��ط ،يف حني ن�ص ��ت املادة ال�ساد�س ��ة
م ��ن االتفاقية ،على انه ميكن تخفي�ض �س ��اعات العمل اىل
ع�ش ��ر �ساعات خالل �س ��تني يوم ًا يف ال�سنة يف امل�ؤ�س�سات
ال�ص ��ناعية اخلا�ض ��عة لت�أثري املوا�س ��م يف جميع احلاالت
التي تقت�ض ��يها ال�ض ��رورة ،باملقابل جوزت املادة ال�سابعة
للأقط ��ار الت ��ي يجع ��ل فيها املن ��اخ العم ��ل النهاري �ش ��اق ًا
بزيادة �س ��اعات العمل على ان تكون مدة الليل اق�ص ��ر مما
ج ��اء يف املواد املتقدمة ،وعل ��ى ان يعو�ض ذلك براحة يف
اثناء النهار ،يف ال�س ��ياق نف�سه ا�ش ��ارت املادة الثامنة اىل
�أن االتفاقية ال ت�شمل الن�ساء اللواتي ي�شغلن منا�صب ذات
م�س�ؤولية يف ادارة االعمال فال يقمن باعمال يدوية
عادة.
ف�ض�ل ً�ا ع ��ن ذلك فقد وق ��ع امللك غ ��ازي عل ��ى االتفاقية رقم
18املتعلق ��ة بتعوي�ض العمال ع ��ن الأمرا�ض املهنية،وذلك
يف � 2أيار  ،1938مثبت ًا �أ�سباب ت�صديقه عليها بقوله " :ملا
كان م�ؤمت ��ر العمل الدويل قد وافق يف  10حزيران 1925
عل ��ى م�س ��ودة االتفاقي ��ة رقم  18ب�ش� ��أن تعوي� ��ض العمال
ع ��ن الأمرا� ��ض املهنية ،وملا كان ال�س ��كرتري العام لع�ص ��بة
الأمم ق ��د بلغ وزي ��ر خارجي ��ة مملكتنا يف 13
ايلول  1934ن�س ��خة طبق الأ�ص ��ل من م�سودة
االتفاقية املذكورة ،وملا كانت م�سودة االتفاقية
ق ��د نالت بتاريخ � 9آذار  1937موافقة ال�س ��لطة
�أو ال�سلطات التي يقع الأمر �ضمن اخت�صا�صها،
واتخذت الإجراءات الالزمة لتنفيذ �أحكامها ،وملا
كنا لدى اطالعنا على م�سوّ دة االتفاقية املذكورة
والنظ ��ر فيها قد وافقنا عليها وقبلناها و�أيدناها،
فعلي ��ه تعلق مبوجب هذه الوثيقة موافقتنا عليها
وقبولن ��ا وت�أييدنا لها بالأ�ص ��الة م ��ن ذاتنا امللكية
وبالنيابة عن �أخالقنا متعهدين وواعدين ب�شرف
ذاتن ��ا بالقيام ب�إخال�ص و�أمانة ب ��كل ما ذكر وورد
فيها من مواد".
عن ر�سالة ( املوقف الر�سمي وال�شعبي من الطبقة
العاملة يف العراق )1939-1932

�أدركت القوى الوطنية العراقية ومنها احلزب ال�ش ��يوعي
العراق ��ي ،ان �سيا�س ��ة ال�س ��لطة احلاكمة ل ��ن تتزحزح قيد
�أمنل ��ة �س ��واء يف �سيا�س ��تها الداخلي ��ة او اخلارجية ،ومل
ت�أخذ عربة من انتفا�ضة  1956يف تلبية طموحات ال�شعب
ورغباته.
و�إزاء ذل ��ك مل ترتك االحزاب الوطنية احلبل على الغارب،
فمث�ل ً�ا ،رك ��ز احلزب ال�ش ��يوعي جه ��وده يف ه ��ذه املرحلة
عل ��ى �إقامة �إئتالف بني االح ��زاب الوطنية ،ولكنهم ايقنوا
بع ��دم فاعلية حتركهم جتاه القوميني وامل�س ��تقلني اال عرب
قن ��اة كامل اجلادرجي زعيم احلزب الوطني الدميقراطي،
ال ��ذي كان ل ��ه ثقل وا�ض ��ح ويحظى بثقة الق ��وى الوطنية
والقومية ،ولهذا بدا ال�ش ��يوعيون االت�صال به لبث الروح
يف اجلبه ��ة الوطني ��ة التي �س ��يق �أن �ش ��كلت ع ��ام ،1954
وعل ��ى الرغم من �أنهم مل يدخلوا اليه من باب انهم ميثلون
احل ��زب ال�ش ��يوعي اال انه ادرك ذل ��ك ،وهذا ما �أ�ش ��ره يف
مذكراته.
ومل يرتك ال�شيوعيون دعوتهم بعد �إعتقال كامل اجلادرجي
م ��ن قب ��ل احلكوم ��ة العراقية يف ع ��ام  1956بل �إت�ص ��لوا
مبحم ��د حديد �أحد �أقط ��اب احلزب الوطن ��ي الدميقراطي،
ورتب عزيز ال�ش ��يخ لقا ًء بني حممد حديد و�سالم عادل يف
مكتب ��ة كورونيت يف عم ��ارة مرجان يف �س ��احة التحرير،
ث ��م انتق�ل�ا اىل ح ��ي املن�ص ��ور ،ودار احلديث عن الو�ض ��ع
ال�سيا�س ��ي يف الب�ل�اد ،وتب ��ادال ال ��ر�أي يف احل ��ل ملعاجلة
املوق ��ف ،و�أهمية قيام جبهة وطنية ت�ض ��م جميع االحزاب
ال�سيا�س ��ية ،وحتديد اهدافها ،وتعهد حممد حديد مبفاحتة
حزب اال�س ��تقالل ،و �س�ل�ام عادل االت�ص ��ال بح ��زب البعث
العربي اال�شرتاكي وت�أجيل االت�صال باالكراد حلني معرفة
موقف حزب اال�ستقالل من �إ�شرتاكهم يف اجلبهة ،و�إتفقوا
على تعيني موعد لإجتماع الحق عن طريق �ش ��ريف ال�شيخ
الذي ر�شحه �سالم عادل ليكون ممث ًال للحزب ال�شيوعي يف
اجلبهة يف حال االتفاق على ت�أليفها.
وبع ��د �إجتماعات �ض ��مت االحزاب االربعة ال�س ��الفة الذكر,
لقي ��ام اجلبه ��ة الوطني ��ة يف �أوائل ع ��ام  ،1957والبد من
اال�ش ��ارة اىل ان الق ��وى الوطني ��ة �أدركت اهمي ��ة التعاون
و�أثره ,فتعاونها اف�شل الت�صديق على معاهدة بورت�سموث
ع ��ام  ،1948ف�ض�ل�ا ع ��ن جتربته ��ا يف �إنتخاب ��ات ،1954
وكان ��ت دع ��وة احلزب ال�ش ��يوعي لقي ��ام اجلبه ��ة الوطنية
من ��ذ ع ��ام  1955ملواجهة قيام حل ��ف بغداد مل ��ا يجره على
العراق من ا�ض ��رار,وهذا ما �أكدته يف قرارات الكونفرن�س
الث ��اين الذي عقد يف ايلول على �أهمية التعاون بني القوى
الوطني ��ة ,واعتربه ��ا نقطة الب ��دء يف املعركة مع ال�س ��لطة
احلاكمة.
وه ��ذا يدل على ان االحزاب ال�سيا�س ��ية املعار�ض ��ة �أدركت
ع ��دم قدرتها يف الت�ص ��دي لل�س ��لطة احلاكم ��ة واجراءاتها
التع�س ��فية اذا مل توحد جهودها,فانبثقت يف �شباط 1957
اللجنة الوطنية العليا جلبهة االحتاد الوطني التي �ض ��مت
االح ��زاب االربعة ،وع ��دد كبريمن العنا�ص ��ر الدميقراطية
الالحزبي ��ة ،واتفق على ت�س ��مية ممثلي االح ��زاب االربعة
ليعملوا على تن�سيق العمل.
و�ضع احلزب ال�شيوعي مطبعتة ال�سرية يف خدمة اجلبهة
الوطنية ,و�ص ��در البيان االول يف التا�سع من �آذار ،1957
ت�ضمنت قيام اجلبهة ومهامها ،مثلما توىل ن�شره وتوزيعه
يف ارجاء العراق .
والالفت للنظر ان احلزب ال�شيوعي العراقي ،وعلى الرغم
م ��ن رف�ض حزبي اال�س ��تقالل والبعث العربي اال�ش�ت�راكي

قبول احلزب الدميقراطي الكرد�ستاين يف اجلبهة.
و�أهم االهداف الوطنية لتلك اجلبهة تتلخ�ص فيما يلي-:
 -1تنحية وزارة نوري ال�سعيد وحل املجل�س النيابي:
�إن نوري ال�س ��عيد هو العميل االول لال�ستعمار الربيطاين
يف ال�ش ��رق االو�س ��ط وال ��ذي يقرتن �أ�س ��مه ب ��كل املواثيق
واملعاه ��دات وال�ص ��فات اال�س ��تعمارية الك�ب�رى ...ودع ��ا
البي ��ان اىل �إ�س ��تقالة املجل� ��س النياب ��ي كون ��ه يتك ��ون من
اال�ستغالليني واالنتهازيني.
 -2اخل ��روج من حلف بغداد �أوتوحيد �سيا�س ��ة العراق مع
�سيا�س ��ة البالد العربية املتحررة ولعل �أكرب حادث �سيا�سي
يف تاري ��خ االم ��ة العربي ��ة احلديث ��ة ه ��و ظه ��ور حكومات
عربية �إ�س ��تطاعت لأول مرة يف تاريخنا املعا�ص ��ر �أن تفلت
من طوق اال�س ��تعمار وتتبع �سيا�س ��ة عربية م�ستقلة تخدم
م�صالح �شعوبها.
 -3مقاومة التدخل اال�س ��تعماري ب�شتى �أ�شكاله وم�صادره
و�أنتهاج �سيا�سة عربية م�ستقلة �أ�سا�سها احلياد االيجابي.
� -4أطالق احلريات الدميقراطية الد�ستورية:
�إن احلري ��ات الدميقراطية ت�ؤلف وحدة الميكن �أن تتجز�أ،
فيج ��ب �أن ت�ش ��مل حري ��ة االجتم ��اع ,وت�ألي ��ف االح ��زاب
والتنظيم النقابي وحرية االنتخاب واحلرية الفكرية.
� -5ألغ ��اء االدارة العرفي ��ة و�أط�ل�اق �س ��راح ال�س ��جناء
واملعتقل�ي�ن واملوقوف�ي�ن ال�سيا�س ��يني و�أع ��ادة املدر�س�ي�ن
واملوظفني وامل�س ��تخدمني والطالب املف�ص ��ولني لأ�س ��باب
�سيا�سية.
ومن �أجل التفاعل وحتريك اجلماهري �ضد ال�سلطة احلاكمة
وليعط ��ي زخم ًا ايجابي� � ًا م�ض ��اف ًا للجبه ��ة الوطنية ،وجه
احلزب ال�ش ��يوعي ندا ًء لل�ش ��عب العراق ��ي يدعوه للتالحم
�ضد اال�ستعمار وال�س ��لطة احلاكمة ،اذ ورد فيه ن�ص ًا "�أيها
املواط ��ن الغي ��ور بادر بنف�س ��ك دون �أن تنتظ ��ر �إيعاز ًا اىل
االت�ص ��ال ب�أبناء حملتك �أو قريبك �أو بامل�ش ��تغلني معك يف
حم ��ل عملك يف ال�س ��وق او املعمل �أو امل�ؤ�س�س ��ة التي �أنت
فيها �أو ب�أبناء مهنتك �أو بالقريبني منك ،ب�صرف النظر عن

معتقداته ��م وقومياته ��م لتكوي ��ن جلن ��ة
وطنية تت�ص ��ل باجلماهري وت�ش ��رح لها املطال ��ب الوطنية
الك�ب�رى الت ��ي �أعلنها البيان اله ��ام الذي �أ�ص ��درته اللجنة
الوطني ��ة وم ��ن �أجل اال�س ��تجابة لن ��داءات اللجن ��ة العليا
وااللتفاف حولها والن�ض ��ال �ض ��د اال�س ��تعمار وم�ؤامراته
و�أحالفه وعمالئه ويف �سبيل التحرر الوطني والقومي.
�أما �أهم اال�س�س التنظيمية للجبهة فهي-:
 -1يجب متثيل االحزاب امل�ش�ت�ركة يف اجلبهة يف اللجنة
الوطني ��ة واللجن ��ة التنفيذية واللجان الرئي�س ��ية ،مبمثل
واح ��د �أو �أك�ث�ر عل ��ى �أن يك ��ون لكل ح ��زب �ص ��وت واحد
دائم ًا.
 -2يجوز �ض ��م عنا�صر الحزبية اىل خمتلف جلان اجلبهة
مبا فيها اللجنة الوطنية العليا.
 -3اليتخ ��ذ �أي قرار مل ��زم اال �إذا �أجمع عليه ممثلو جميع
االحزاب �أما العنا�صر امل�س ��تقلة فاحل�صول على موافقتها
�أمر �ض ��روري ولكن �أذا رف�ض �أحدهم ت�أييد �أحد القرارات
الي�ؤدي ذلك اىل نق�ضه.
 -4الي�شرتط متثيل كل االحزاب يف اللجان الفرعية.
 -5تظ ��ل جميع االح ��زاب الداخلة يف اجلبهة م�س ��تقلة عن
بع�ضها �سيا�سي ًا وكذلك العنا�صر غري احلزبية.
 -6يف االم ��ور املختلف عليها يحق لكل حزب من االحزاب
�أن يدعو اىل ر�أيه اخلا�ص �إذا كان ذلك الر�أي مناق�ض ًا لروح
ميثاق اجلبهة والقرارات التي جتمع عليها االحزاب.

لق ��د �أتب ��ع �أ�س ��لوب ًا يف تنظي ��م جبه ��ة االحت ��اد
الوطن ��ي يتي ��ح الفر�ص ��ة لدخ ��ول الالحزبي�ي�ن اىل جانب
ممثل ��ي االح ��زاب �أو بع�ض ��هم وقام ��ت اىل جان ��ب اللجنة
الوطني ��ة العلي ��ا الت ��ي مار�س ��ت القي ��ادة ال�سيا�س ��ية جلنة
تنظيمي ��ة مركزية بقي ��ادة االوىل و�أنبثقت عن هذه اللجنة
التنظيمي ��ة جلان رئي�س ��ية يف معظ ��م االلوي ��ة تليها جلان
فرعية يف خمتلف املجاالت .
و�ألف ��ت جل ��ان مهني ��ة للجبه ��ة مث ��ل منظم ��ات املعلم�ي�ن
واملحام�ي�ن واالطب ��اء واملهند�س�ي�ن ،وكان ��ت ه ��ذه اللجان
جتتمع دوري ًا وح�س ��بما تدعو ال�ضرورة ،وقد هي�أت جبهة
االحت ��اد الوطني للم�ش�ت�ركني فيها فر�ص ��ة لالجتماع بغية
ت ��داول الق�ض ��ايا الت ��ي ترتبط بعمله ��م ،وايج ��اد املواقف
املنا�س ��بة ب�ش�أنها �س ��واء كانت هذه املواقف مهنية� ،أم ذات
طابع حمل ��ي ،ب�أ�س ��تثناء الق�ض ��ايا الوطنية الك�ب�رى التي
كان ��ت اللجنة العلي ��ا جلبهة االحتاد الوطن ��ي تقرر املوقف
منها.
قامت اجلبهة الوطنية يف ظروف �أ�ستثنائية على امل�ستوى
املحلي العربي ،و �أ�س ��همت يف تعزي ��ز الثقة بقدرة احلركة
الوطني ��ة عل ��ى قيادة الن�ض ��ال نح ��و االنت�ص ��ار ،ولغر�ض
ك�سب ال�شخ�ص ��يات الوطنية �أو املعار�ضة ،ذات الت�أثري يف
املنطق ��ة مب ��ن فيهم زعماء الع�ش ��ائر ورج ��ال الدين فكونت
اجلبهة فرع ًا يف منطقة الفرات االو�س ��ط� ،ش ��ارك فيها عدد
من �أع�ضاء احلزب ال�شيوعي واالحزاب االخرى.
وقد توالت بيان ��ات اللجنة العليا جلبه ��ة االحتاد الوطني
متناولة خمتلف الق�ض ��ايا الوطني ��ة والقومية ،وكان ميثل
احلزب ال�شيوعي يف اللجنة العليا( ،عزيز ال�شيخ) املر�شح
للجنة املركزية للحزب ال�شيوعي ،وبعد �إعتقاله يف كانون
الثاين  ،1958حل كمال عمر نظمي بد ًال عنه.وعززت جبهة
 1957املوق ��ف الوطني لالحزاب املعار�ض ��ة للنظام امللكي
وال�س ��يما ان ال�سيا�س ��ة القمعي ��ة التي مار�س ��تها الوزارات
املتعاقب ��ة �ض ��د االح ��زاب الوطني ��ة حفزها لتكوي ��ن نقطة
انط�ل�اق حقيقي ��ة ملواجهة الظ ��روف التي مير به ��ا العراق
وال�س ��يما االح�ل�اف الع�س ��كرية وق�ض ��ايا الوط ��ن العربي
والع ��امل وان ال�ش ��يء ااجلديد يف اجلبهة �أنها ت�ش ��كلت من
دون معار�ضة االحزاب االخرى للحزب ال�شيوعي العراقي
ولكن هذه املرة ب�آ�س ��مه ال�ص ��ريح ال حتت م�سميات اخرى
النها ر�أت � ّأن للحزب ال�شيوعي �أر�ضيه وا�سعة بني �صفوف
اجلماهري العراقية.

عن ر�سالة
(احلزب ال�شيوعي العراقي)
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في ذكرى رحيله  13شباط 1984

من احاديث الدكتور صائب شوكت
اع���داد  :اي��م��ان البستاني
يف �س ��نة  1977ومبنا�س ��بة م ��روره خم�س�ي�ن �س ��نة عل ��ى
ت�أ�س ��ي�س الكلية الطبية كتب الدكتور �صائب �شوكت مقالة
بعنوان (هكذا كانت البداية) حيث جاء يف الن�ص مايلي:
هكذا كانت البداية
�أحمد الله و�أ�شكره �إن مد يف عمري الحتفل و�أياكم مبرور
خم�س�ي�ن عام� � ًا على ت�أ�س ��ي�س هذا ال�ص ��رح ال�ش ��امخ الذي
�أراه �أمام ��ي وقد عارك الزمن معرك ��ة فيمتلىء قلبي فخر ًا
واعتزاز ًا وميتلىء ر�أ�س ��ي بذكري ��ات التخطيط والتدبري
الب ��رازه طف ًال يحبو �أمام نظ ��ري يكرب ويكرب و�أراه اليوم
زاهي ًا مرتبع ًا على قمة كليات الطب يف املنطقة فال ي�سعني
�إال �أن �أحمده و�أ�ش ��كره و�أ�س�أله تعاىل �أن ي�سبح نعمه على
هذه الأمة الكرمية.
هذا ال�ص ��رح ال�شامخ بد�أ بلجنه يف مديرية ال�صحة العامة
مكون ��ة من مديرها الع ��ام الدكتور حنا خياط وم�ست�ش ��ار
ال�ص ��حة الدكت ��ور هالين ��ان ومدي ��ر م�ست�ش ��فى املجيدي ��ة
(امل�ست�ش ��فى اجلمه ��وري) الدكت ��ور دنل ��وب وكات ��ب هذه
ال�س ��طور وكن ��ت �آنذاك معاون� � ًا ملدير امل�ست�ش ��فى ورئي�س
ال�ش ��عبة اجلراحي ��ة الأوىل ويف اجلل�س ��ة الأوىل مت
التخطي ��ط املبدئ ��ي ال�س ��تحداث كلي ��ة الطب عل ��ى الوجه
التايل:
�أو ًال - :البناي ��ة – مل ترى اللجنة �ض ��رورة االنتظار حتى
يتم ت�ش ��ييد بناية خا�ص ��ة للكلية بل دابت على �إيجاد حمل
الئق ومنا�س ��ب حلني �إجناز العمل يف البن ��اء املقرر الذي
�ش ��غلته الكلية لفرتة طويلة وت�ش ��غله كلي ��ة التمري�ض يف
الوق ��ت احلا�ض ��ر ولق ��د مت اختي ��ار ردهت�ي�ن م ��ن رده ��ات
امل�ست�ش ��فى هم ��ا الردهتان اجلنوبيت ��ان (ردهة  10و )11
حيث جع ��ل منهما قاعة حما�ض ��رات وثالث خمتربات هي
خمت�ب�ر الكيمي ��اء والفيزي ��اء وخمت�ب�ر العل ��وم احلياتية
وخمترب الت�شريح.
ثاني� � ًا - :املع ��دات والأدوات – ولق ��د مت جتهيزها من قبل
املذخر الطبي و�أ�س ��تورد ما مل يكن متوفر ًا منها يف املذخر
من اخلارج بطريق اال�ستعجال.
ثالث� � ًا - :ال ��كادر التدري�س ��ي – مل جند �ص ��عوبة يف تهيئة
كادر لتدري�س منهج ال�ص ��ف الأول وكنا قد اعتمدنا تطبيق

منهج كلية �أبردين يف بريطانيا ك�أ�سا�س ملنهج التعليم.
ف ُكلف هوكن�س مدير املخترب الكيمياوي يف وزارة ال�صحة
بتدري� ��س الكيمياء وتط ��وع بتدري�س الفيزياء �أي�ض� � ًا كما
وتطوع نورمن (وكان مدير ًا لق�سم الأ�شعة يف امل�ست�شفى)
بتدري� ��س العلوم احلياتية وكان يل ال�ش ��رف �أن يناط بي
علم الت�ش ��ريح وكن ��ت ومما ميلىء قلبي فخر ًا �أول �أ�س ��تاذ
وطني يدر�س يف الكلية الطبية.
وم ��ا �أن و�ص ��لنا �إىل ه ��ذه املرحل ��ة حت ��ى وجدنا �أنف�س ��نا
م�س ��تعدين الفتت ��اح الكلي ��ة يف بداي ��ة ال�س ��نة الدرا�س ��ية
 1928-1927و�أخري ًا للكلية عميد ًا هو الدكتور �سندر�سن
و�أعلن يف اجلزائر عن قبول الطالب للدرا�س ��ة الطبية من
خريجي الدرا�س ��ة الثانوية وملا مل يتي�سر العدد الكايف من
خريجي هذا الدرا�س ��ة يف تلك ال�سنة �أظطررنا �إىل اعتماد
(املقابلة) والثقافة العامة ك�أ�س ��ا�س للدخول �إىل الكلية يف
تلك ال�س ��نة فق ��ط .فتم قبول ( )20طالب ًا م ��ن املتقدمني �إىل
الدرا�سة ويف ال�سنة الثانية من عمر الكلية املديد اعتمدت
ال�ش ��هادة الثانوية ك�أ�س ��ا�س �أويل للقب ��ول وبذلك كان عدد
طالب ال�ص ��ف يف تلك ال�س ��نة �أربعة فق ��ط وكان من بينهم
عبد الرحمن اجلوربجي ومهدي فوزي.
وتوال ��ت الأي ��ام وتوال ��ت ال�س ��نون و�أنتقل ��ت الكلي ��ة �إىل
البناي ��ة الت ��ي �أعدت لها ومن ��ى كادرها تدري�س ��ي ًا وطالبي ًا
حت ��ى �أم�س ��ت اله ��دف الأول ل ��كل متخ ��رج م ��ن الثانوي ��ة
و�أ�ص ��بح كادره ��ا غاية كل متخ�ص ���ص يف العل ��وم الطبية
وحمطة �أنظار الأمة ب�أ�سرها.
وهكذا كان ��ت البداية و�إين �إذ �أتطل ��ع �إليها اليوم كبنايات
وخمت�ب�رات وم�ست�ش ��فى وككادر تدري�س ��ي وكادر طالبي
�أزداد فخ ��ر ًا و�أعتزاز ًا وكري ��اء ب�أن تلك النواة ال�ص ��غرية
التي كان يل �شرف اال�شرتاك يف بذرها و�سقيها ورعايتها
�أم�ست �شجرة وافرة ظاللها طيب ثمرها.
ذكرياته عن الملك
في�صل �أالول
وذات ي ��وم تعر� ��ض املل ��ك في�ص ��ل االول اىل امل يف بطنه
وق�ش ��عريرة ب ��رد فار�س ��ل الربيطانيون طبيب� � ًا باطني ًا هو
الدكت ��ور (�سندر�س ��ن) وجراح� � ًا اخ�ص ��ائي ًا ه ��و الدكت ��ور
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امللك م�ص ��اب باملالريا ولكن حني
(براهام) فقاال
دعي اجلراح العراقي املعروف الدكتور (�ص ��ائب �شوكت)
لفح� ��ص املل ��ك قام عل ��ى الفور بتحلي ��ل دم املل ��ك فتبني ان
مر�ض ��ه لي� ��س باملالريا بل انه الته ��اب الزائدة احلادة وان
الزائدة بو�ض ��ع متقيح وعلى و�شك االنفجار ومن املعلوم
لدى االخ�ص ��ائيني ان تقيح الزائ ��دة ي�ؤدي اىل برد وحمى
�ش ��ديدة م ��ع امل يف امين البط ��ن ويقول الدكتور �ص ��ائب
�ش ��وكت بع ��د خروجي من غرف ��ة امللك بلغت ر�س ��تم حيدر
وه ��و من حا�ش ��ية امللك عن ذلك وقلت ل ��ه ان امللك يف حالة
خط ��رة ويحتاج اىل عملية جراحية م�س ��تعجلة فاجابني
كيف نتمكن من اقناع الربيطانيني واطبائهم؟ ف�أجبته ان
امل�س� ��ألة ب�س ��يطة للغاية فاين �س ��وف اخذ منوذجا من دم
املل ��ك واجري حتليله يف امل�ست�ش ��فى فاذا كان املر�ض هو
املالريا ف�س ��وف تظهر جراثيم املالريا يف الدم .واذا كان
املر� ��ض هو التهاب الزائدة الدودية ف�س ��وف يظهر تراكم
يف عدد كريات الدم البي�ضاء وبالفعل اخذت منوذجا من
دم امللك في�ص ��ل االول وذهبت اىل امل�ست�شفى وكان مدير
املخت�ب�ر هوبريطاين يدع ��ى (دكي) وهو ا�س ��تاذ حمرتم
ولي� ��س من امل�ش ��عوذين فطلب ��ت منه ان يفح� ��ص دم امللك
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ملعرفة املالب�س ��ات وعن ��د فح�ص الدم تبني وج ��ود تزايد
عظي ��م يف كريات الدم البي�ض ��اء وال اث ��ر لوجود جراثيم
املالري ��ا فرجع ��ت بتقري ��ر فح� ��ص ال ��دم موقع� � ًا م ��ن قبل
اال�س ��تاذ (دكي) وكان حوايل ال�س ��اعة الرابعة بعد الظهر
وه ��ذا كان موعد قدوم الطبيبني الربيطانيني ف�أقبال وانا
هناك وانده�ش ��ا حني �ش ��اهداين فطلب ��ت منهما ان نذهب
اىل غرفة امللك وعند فح�ص ��نا اياه كانت اعرا �ض التهاب
الزائدة وا�ض ��حة بدرجة انهم ��ا مل يتمكنا من االعرتا�ض
عليه ��ا فقدم ��ت لهم ��ا تقري ��ر فح� ��ص ال ��دم ف�أقرا ب�ص ��حة
ت�ش ��خي�ص املر�ض .وقررنا معا اجراء عملية م�س ��تعجلة
حا ًال وقبل امل�س ��اء فذهبت م�سرعا اىل امل�ست�شفى وحملت
مع ��ي طاول ��ة العمليات وجمي ��ع ما حتت ��اج العمليات من
االت وا�ض ��مدة وو�س ��ائط التخدير قمنا باج ��راء العملية
يف م�س ��اء ذلك اليوم فق ��ام الدكتور (�سندر�س ��ن) باعطاء
املخدر وقمنا اناو الدكتور ابراهام باجراء العملية فظهر
وجود التهاب �شديد يف الزائدة التي كانت متقيحة وعلى
و�ش ��ك االنفجار .وكان امل�ص ��ل الذي قد ت�س ��رب منها اىل
داخل البطن ف�س ��بب رك ��وده تقل�ص االمع ��اء وبعد ثالثة
اي ��ام بدات االمعاء بالعم ��ل وزال القيء وزال اخلطر عن
حياة امللك
ذكرياته عن الملك غازي
ويق ��ول الدكت ��ور [ �ص ��ائب �ش ��وكت ] طبي ��ب املل ��ك غازي
اخلا�ص ما يلي
�إن ��ه عندم ��ا ت�أك ��د من وف ��اة املل ��ك غ ��ازي ،كان عب ��د الإله
وحت�س�ي�ن ق ��دري بالق ��رب مني .دنا حت�س�ي�ن ق ��دري مني
وهم� ��س يف �آذين �أن الأم�ي�ر عبد الإله يرج ��وك ب�أن تقول
ب�أن امللك �أو�ص ��اك قب ��ل وفاته ب�أن يكون عبد الإله و�ص ��ي ًا
عل ��ى ولده ال�ص ��غري في�ص ��ل ،ولكني رف�ض ��ت ذلك رف�ض� � ًا
قاطع ًا قائ ًال له
�إن امللك غازي كان فاقد ًا الوعي فور وقوع احلادث وحتى
وفاته
كن ��ت �أول من فح�ص امللك غازي بناء على طلب ال�س ��يدين
[نوري ال�سعيد] و[ر�ستم حيدر] ملعرفة درجة اخلطر الذي
يحيق بحياته ،و�أن نوري ال�س ��عيد طلب �إ ّ
يل �أن �أقول يف
تقري ��ري �أن احل ��ادث كان نتيج ��ة ا�ص ��طدام �س ��يارة امللك
بعمود الكهرباء .و�أنا �أعتقد �أنه قد قتل نتيجة �ضربة على
�أم ر�أ�س ��ه بق�ضيب حديدي ب�ش ��دة ،ورمبا ا�س ُتخدم �شقيق
اخلادم الذي ُقتل يف الق�صر ،والذي كان معه يف ال�سيارة
لتنفيذ عملية االغتيال.
فق ��د جيء باخلادم ف ��ور وقوع العملية �إ ّ
يل وكان م�ص ��اب ًا
بخلع يف ذراعه ،وقمت ب�إعادته �إىل و�ض ��عه الطبيعي ،ثم
اختفي اخلادم ومعه عامل الال�س ��لكي منذ ذلك ليوم و�إىل
الأبد ،وال �أحد يعرف عن م�صريهما حتى اليوم

نس��اء في تاريخ اذاعة بغ��داد القديمة
وبرامجها
�أحج ��م العن�ص ��ر الن�س ��ائي عن العم ��ل يف الإذاعة ب�س ��بب
الظ ��روف االجتماعي ��ة ال�س ��ائدة �آنذاك والت ��ي عدت عمل
امل ��ر�أة يف كل دوائ ��ر الدولة عمال غري م�س ��تحب ،ال�س ��يما
و�أن العباءة ال�س ��وداء كانت ما تزال تلف املر�أة من ر�أ�سها
حتى �أخم�ص قدميها ،ومع ذلك فتحت الإذاعة �أبوابها �أمام
املر�أة لتعمل يف جم ��ال الأعالم الإذاعي فكانت �أول مذيعة
عراقية هي فكتوريا نعمان ،ع ��ام  1943حينما �ألقت كلمة
يف حفل بالكلية ف�صادف �أن ا�ستمع �إليها مدير �إذاعة بغداد
ال�س ��يد ح�س�ي�ن الرحال ف�أعجب ب�إلقائها ودعاها للعمل يف
ق�س ��م الأخب ��ار وبذلك �أ�ص ��بحت �أول مذيعة عراقيةو�ص ��ل
�صوتها �إىل امل�س ��تمعني مرتني كل يوم ،يف ن�شرتي �أخبار
ال�س ��اعة الرابع ��ة ع�ص ��را وال�س ��اعة الثامنة م�س ��اءا �إال �أن
عمله ��ا مل ي�س ��تمر �إال مل ��دة ق�ص�ي�رة وزاملته ��ا يف العم ��ل
ال�س ��يدة �أمينة الرحال ولفرتة ق�ص�ي�رة �أي�ض ��ا.وفكتوريا
نعمان ولدت يف الب�ص ��رة ،ودخلت كلي ��ة احلقوق ،انتمت
�إىل احلزب ال�شيوعي العراقي ،تعر�ضت لالعتقال ،عا�شت
يف مدينة طرابل�س اللبنانية  ،وعملت يف التدري�س ناظرة
لأول مدر�س ��ة ثانوية ر�سمية للبنات هناك توفيت عن عمر
ناهز( )80عام ًا .
�أذاع ��ت الإذاع ��ة �إعالن ��ا جاء في ��ه�((:إىل من يرغ ��ب ب�إلقاء
كلمة �أو ق�ص ��يدة مبنا�سبة عيد النه�ضة العربية (�9شعبان)
فليتق ��دم �إىل الإذاعة)) فذهبت ال�س ��يدة �ص ��بيحة املدر�س،
بتقدمي �إن�ش ��اء للمنا�سبة و�صادف �أن �سمعها مدير الإذاعة
�آن ��ذاك ال ��ذي �أعج ��ب بالقا�ؤها وعر� ��ض عليه ��ا العمل يف

الإذاعة وكانت ما تزال طالبة يف الإعدادية املركزية لتعني
كثاين مذيعة عراقية بعد فكتوريا نعمان لت�ص ��بح �صبيحة
املدر� ��س بع ��د �س ��فر فكتوري ��ا �إىل خ ��ارج الع ��راق املذيعة
الأوىل ،ث ��م �أخ ��ذت الفت ��اة العراقية تدخ ��ل الإذاعة للعمل
كمذيع ��ة .و�ص ��بيحة املدر�س ولدت ع ��ام  1925يف بغداد،
قبل ��ت يف دار املعلم ��ات االبتدائية ،خرجت م ��ع الطالبات
للتظاه ��ر خ�ل�ال �إحداث ح ��رب �آيار� 1941ض ��د بريطانيا،
وبعد ف�ش ��ل احلرب ف�ص ��لت من املعه ��د ويف عام= =1944
�أ�ص ��بحت مذيع ��ة ،وقبلت طالب ��ة بكلية احلق ��وق لتتخرج
ع ��ام ،1951وعين ��ت �س ��كرترية للمكت ��ب اخلا� ��ص لوزير
العدلي ��ة جم ��ال باب ��ان وقد كان ��ت طيلة تلك املدة توا�ص ��ل
عمله ��ا كمذيع ��ة يف �إذاعة بغ ��داد ،ويف ي ��وم � 2أيار1956
مل يك ��ن هن ��اك مذيعة غريه ��ا لتنق ��ل حفلة افتت ��اح حمطة
التلفزيون مع املذيع حممد علي كرمي
انطلقت املر�أة من خالل عملها الإذاعي بتقدمي برامج �أكرث
تركيزا للمر�أة ،فقدمت ال�س ��يدة كالدي�س يو�سف ،برناجما
با�س ��م (ركن املر�أة) ،ويدع ��و �إىل االبتكار يف �أعمال املنزل
م ��ن طبخ وديكور ،حر�ص ��ت عل ��ى جعله واقعي ��ا وال ت�أتي
ب�أ�ش ��ياء بعي ��دة عن متن ��اول امل ��ر�أة العراقية لتك ��ون �أكرث
فائدة و�أعم نفعا لربات البيوت ،و كالدي�س يو�سف :بد�أت
العمل الإذاع ��ي عام 1956احرتفت مهنة التعليم �ص ��باحا
ومذيعة م�ساءا ،وبد�أت العمل يف ق�سم الربامج ثم انتقلت
�إىل ق�س ��م املذيعني عام. 1960ومن ثم مت اختيار ال�س ��يدة
منى الب�ص ��ري،لإكمال م�س�ي�رة ذلك الربنامج والذي �سمي

بربنامج (املر�أة)� ،أ�صبح ذلك الربنامج �أكرث تطورا حينما
�أخذت ال�س ��يدة منى الب�ص ��ري ب�أع ��داده� ،إذ كان الربنامج
موجها للأ�سرة والطفل ومدته ن�صف �ساعة ويذاع يوميا،
ومل يتم �إلغاءه �أو ت�أجيل �إذاعته �إال نادرا .وتقول ال�س ��يدة
منى الب�ص ��ري انه ��ا حينما كانت طالبة يف ال�ص ��ف الثاين
تقر�أ در�س املطالعة مبهارة وعن جدارة ،مما دفع مدر�س ��ة
املادة بت�ش ��جيعها على القراءة واملطالعة� ،إىل �أن �أ�صبحت
مذيع ��ة وبع ��د جناحها يف املدر�س ��ة قدمت طلب ��ا لاللتحاق
بالكلي ��ة ،يف تلك املدة ن�ش ��ر �إعالن يف ال�ص ��حف عن طلب
مذيع ��ات يف الإذاع ��ة فتقدم ��ت �إىل االختب ��ار وكان ��ت من
الناجح�ي�ن ال�س ��بعة فقط من �أ�ص ��ل ع ��دد املتقدمني ()130
طالب.
كان لذل ��ك الربنامج �ص ��دى وا�س ��عا يف املجتم ��ع العراقي
وم ��ا يحوي ��ه من �أم ��ور تتعلق بامل ��ر�أة من طب ��خ وديكور،
وت�ش ��جيع املر�أة على املطالعة والدرا�سة (ال�سيما الدرا�سة
امل�س ��ائية) وتذكري املر�أة بالإر�ش ��ادات ال�صحية ،وحمالت
اللقاح للأطفال والأ�ش ��هر الأوىل م ��ن احلمل .كانت مقدمة
الربنامج قد ح�ص ��لت على موافقة اجلهات الر�س ��مية بذلك
وال�س ��يما �أنها كانت قد �ساهمت �إىل جانب تلك امل�ؤ�س�سات
يف توعية املر�أة ب�ش ��كل خا�ص واملواطن العراقي ب�ش ��كل
ع ��ام على جمي ��ع ال�ص ��عد .وا�س ��تحدثت مذيع ��ة الربنامج
طريق ��ة جدي ��دة لتق ��دمي الفائ ��دة للم�س ��تمعة العراقية من
خ�ل�ال قيامه ��ا حم ��ل الر�س ��ائل الت ��ي ت�ص ��ل �إىل الربنامج
�إىل �أ�ص ��حاب االخت�ص ��ا�ص من الأطباء �أو املحامني ويتم

س���ن���دس ح��س��ي��ن ع��ل��ي
الإجابة على تلك امل�ش ��اكل ال�ص ��حية �أو التي تتعلق ب�أمور
ق�ضائية من خالل الربنامج مبا�شرة.
�أم ��ا �أول مذيعة كردية دخلت الإذاعة الكردية هي ن�س ��رين
حمم ��د فخ ��ري ع ��ام 1958وكان ��ت �آن ��ذاك طالب ��ة يف دار
املعلمني العالية (كلية الرتبية حاليا) ق�س ��م اللغة العربية،
�إذ طل ��ب منه ��ا تقدمي عدد من الربامج م ��ن الإذاعة الكردية
كقراءة الأخب ��ار والتعليق ��ات ال�سيا�س ��ية ،وم�أثور الكالم
من الرتاث ،ف�ض�ل�ا عن تقدمي برامج حول الرتاث ال�شعبي
الكردي ،و�ض ��م ذل ��ك الربنامج قراءة �أ�ش ��عار مرتجمة من
العربية �إىل اللغة الكردية وطنية كانت �أم تراثية.
بالنظ ��ر ملكان ��ة الأم وخطورته ��ا يف احلي ��اة االجتماعية،
فلكونه ��ا املعل ��م الأول واخللي ��ة الت ��ي تق ��وم عليه ��ا كيان
املجتم ��ع خلقي ��ا وتربويا فق ��د �أظه ��رت الإذاع ��ة العراقية
اهتمام� � ًا لأول م ��رة بعي ��د الأم ،ي ��وم ال�س ��اد�س م ��ن �أي ��ار
1945حني و�ضعت منهاجا خا�صا لالحتفال بتلك املنا�سبة،
للم ��رة الأوىل من دار الإذاعة الال�س ��لكية ،فقد تطوع لفيف
من ف�ض ��ليات ال�س ��يدات ف�ألفن جلنة با�سم (جلنة ال�سيدات
ل�ش�ؤون الإذاعة الن�س ��وية) للأ�شراف على ما يذاع من دار
الإذاع ��ة م ��ن �أحاديث وحما�ض ��رات ومواد �أخ ��رى تتعلق
ب�ش� ��ؤون العائل ��ة واملر�أة والطفل وكذلك �أع ��داد تلك املواد
وحت�ض�ي�رها من قبلهن حني احلاجة ،وقد تقدمن بطلبهن
ذل ��ك �إىل مديري ��ة الدعاي ��ة العام ��ة فلقني منه ��ا كل ترحيب
وت�ش ��جيع لتلك الفكرة التي ت�س ��د نق�ص ��ا بارزا يف مناهج
الإذاع ��ة ،وهك ��ذا اكت�س ��بت (جلن ��ة ال�س ��يدات) ال�ص ��بغة
الر�س ��مية وبد�أت عملها منذ ذلك الت�أري ��خ ،فكان جلهودها
وخدماتها �أثر ال ينكر يف رفع م�ستوى الأحاديث الن�سوية
مبختلف �أنواعها و�أ�ص ��نافها وو�ضعت تلك اللجنة منهاجا
خا�ص ��ا بي ��وم الأم .وتوج عمل تل ��ك اللجنة حينم ��ا �أقرت
امللكة عالية يوم الأم العراقية يوم � 14أيار . 1945
كان ��ت الإذاعة تركز يف براجمه ��ا املوجهة �إىل الأم بتقدمي
الثقاف ��ة ال�ص ��حية له ��ا م ��ن خ�ل�ال االهتم ��ام بالطف ��ل منذ
الأي ��ام الأوىل م ��ن احلمل من حي ��ث نوعية الطع ��ام الذي
تتناول ��ه احلام ��ل �إىل جانب الراح ��ة النف�س ��ية واالهتمام
بالريا�ضة،و�أكدت الربامج على �أهمية الر�ضاعة الطبيعية
ومنه ��ا تقدمي حما�ض ��رات م ��ن قبل طبيبات متخ�ص�ص ��ات
منه ��ا حما�ض ��رة (الر�ض ��اعة الطبيعي ��ة) للدكت ��ورة هانئة
اخلوجة ،ف�ض�ل�ا ع ��ن تخ�ص ��ي�ص الأحاديث ال�ص ��حية عن
الأمرا� ��ض التي ت�ص ��يب الطفل ال�س ��يما مر�ض احل�ص ��بة،
وذل ��ك كله لأنها �س ��تقدم الرجل وامل ��ر�أة �إىل املجتمع لتمتد
يدهم مع الأيدي حاملة م�شعل الإن�سانية املنري.

عن ر�سالة (توجهات الإذاعة العراقية الوطنية )1958-1936

جمعية الموسيقيين العراقيين ..
هكذا كانت البداية
اي�������اد ي����ون����س ع��ري��ب��ي

حتتل املو�س ��يقى العراقية مكان ��ة مرموقة بني
مو�س ��يقى ال�شعوب  ,ملا ت�ش ��تمل عليه من تنوع
وث ��راء يف ال�ص ��يغ واالمناط والبن ��اء اللحني
وااليقاع ��ي  ,وا�س ��اليب االداء وانطالق� � ًا م ��ن
كون الطابع الغنائي هو ال�س ��ائد يف املو�سيقى
التقليدي ��ة يف الع ��راق �ش ��ائنها بذل ��ك �ش ��ان
اغلب مو�س ��يقى ال�ش ��عوب القدمية يف ال�ش ��رق
االو�س ��ط  ,فان تنوع اللغ ��ات واللهجات النابع
م ��ن التعددية االثنية ل�س ��كان وادي الرافدين ,
قد ا�س ��هم يف تكوين ه ��ذا التن ��وع والرثاء يف
املو�سيقى العراقية.
يف بداي ��ة العقد اخلام�س من القرن الع�ش ��رين
ن�ش ��طت احلرك ��ة املو�س ��يقية يف الع ��راق
وتو�س ��عت افاقها بعد ان ابدى  ,لهذه ال�س ��احة
نخبة من الفنانني املبدعني يف اعوام ذلك العقد
 ,فرف ��دت الواقع املو�س ��يقي بن�ش ��اطات ي�ش ��ار
اليه ��ا بالأبداع  ,ويف خ�ض ��م تلك االجواء التي
�ش ��حت بالعطاءات الفنية املميزة �ش ��عر ه�ؤالء
الفنان�ي�ن  ,بحاج ��ة اىل خيم ��ة حتت�ض ��ن ه ��ذه
النخبة  ,وحتافظ على حلمتها وتعززها وتزيد
م ��ن نتاجاته ��ا الفنية  ,فبادرت ه ��ذه املجموعة
بتق ��دمي طل ��ب اىل اجله ��ات امل�س� ��ؤولة يف تلك
االع ��وام لت�أ�س ��ي�س جمعي ��ة للمو�س ��يقيني  ,اال
ان ه ��ذه املحاولة باءت بالف�ش ��ل ب�س ��بب رف�ض
احلكومة لهذا الطلب.
ويف ع ��ام  1951اعاد ه�ؤالء الفنانون الكرة
مرة ثانية لت�أ�س ��ي�س جمعية للمو�سيقيني ,وقد
ح�ص ��لت عل ��ى املوافقات اال�ص ��ولية من وزارة
الداخلية بكتابها املرقم ( )3289يف � 28شباط
 1951عل ��ى ت�أ�س ��ي�س جمعي ��ة با�س ��م " جمعية
املو�س ��يقيني العراقي�ي�ن" ا�س ��تنادا اىل اح ��كام
املادة ال�سابعة من قانون ت�أليف اجلمعيات لعام
 1922وقد ان�ض ��وى حتت خيمة هذه اجلمعية
جمع من الفنانني العاملني يف احلقل املو�سيقي
والغنائ ��ي  ,وكان الفن ��ان حمم ��د القبنج ��ي
والفنان حقي ال�ش ��بلي اع�ضاء �شرف فيها  ,اما
م�ؤ�س�س ��و هذه اجلمعية هم كل من �سلمان �شكر
وناظم الغ ��زايل واحمد اخلليل ويحيى حمدي
وحممد كرمي  ,وقد اتخ ��ذوا مقرا للجمعية يف
�ش ��ارع الر�ش ��يد حملة احليدر خانة  ,وبد�أ ا�سم
اجلمعية يربز يف ال�صحف واملجالت.
بعد ان ح�ص ��لت اجلمعية على االذن بت�أ�سي�سها
اجتمع ��ت الهيئ ��ة العام ��ة للجمعي ��ة يف ي ��وم
الثالث ��اء امل�ص ��ادف � 6ش ��باط  1951يف مق ��ر
اجلمعي ��ة  ,وج ��رى انتخ ��اب اع�ض ��اء الهيئ ��ة
االداري ��ة للجمعي ��ة وف ��از باالنتخاب ��ات كل من
�سلمان �شكر رئي�س ًا وحممد كرمي نائب الرئي�س
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واحمد اخلليل �س ��كرتريا وناظم احمد الغزايل
مدي ��را للإدارة وواجد ابراهي ��م الغامني امينا
لل�صندوق .
وقد ح�ص ��لت اجلمعية على االذن من وزارة

للإعالم والثقافة والفنون

الداخلي ��ة عل ��ى ا�ص ��دار جمل ��ة ناطقة با�س ��مها
با�س ��م ( الفن ��ان ) وه ��ي اول جمل ��ة مو�س ��يقية
ت�ص ��در يف العراق ��ي  22مت ��وز 1951اهتم ��ت
هذه املجلة بن�شر ان�ش ��طة اجلمعية واعالناتها
وبح ��وث مو�س ��يقية واخب ��ار الف ��ن والفنانني
كما ا�س ��همت اجلمعية ب�أحياء عدد من احلفالت
املو�س ��يقية يف بغ ��داد واملحافظ ��ات ومن هذه
احلف�ل�ات احلفلة املو�س ��يقية الت ��ي اقيمت على
خ�شبة �سينما ريجنت.
وق ��د كانت غاية اجلمعية هو رفع م�س ��توى
املو�س ��يقي والغن ��اء مبختل ��ف انواعها ون�ش ��ر
الثقاف ��ة الفني ��ة ب�ي�ن خمتل ��ف طبقات ال�ش ��عب
وتنمي ��ة روح التعاون بني منت�س ��بيها وتكوين
االلف ��ة بينه ��م و�ص ��يانة ح ��ق الفن ��ان العراقي
والدفاع عنه وت�شجيعه.
وا�س ��تمرت اجلمعي ��ة يف عمله ��ا ون�ش ��اطها
الب�س ��يط  ,ث ��م تال�ش ��ت وا�ض ��محلت نتيج ��ة
اخلالفات بني م�ؤ�س�س ��يها  ,حيث ا�ستقال منري
ب�ش�ي�ر منه ��ا  ,وبع ��د حني حل ��ت ه ��ذه الهيئة ,
ومت اج ��راء انتخاب جديد فاز بها منري ب�ش�ي�ر
رئي�س� � ًا  ,وجميل ب�شري نائب الرئي�س  ,واحمد

اخللي ��ل �س ��كرتريا وواج ��د ابراهي ��م الغامني
امني ال�صندوق.
وقد ا�س ��همت عدة جهات بت�ش ��جيع " جمعية
املو�س ��يقيني العراقي ��ة " ف�س ��رعان ما �س ��اهمت
دار االذاع ��ة العراقي ��ة بت�ش ��جيع اجلمعي ��ة ,
بتخ�ص ��ي�ص منه ��ج ا�س ��بوعي له ��ا كان له االثر
الفاع ��ل يف دع ��م ماليته ��ا  ,كم ��ا اي ��دت عم ��ادة
معه ��د الفنون اجلميل ��ة هذه اجلمعي ��ة ومدتها
مب�س ��اعدات معنوية قيم ��ة �أوله ��ا انتماء عميد
املعهد عزيز �سامي اليها .
�إقام ��ت جمعية املو�س ��يقيني حفالت مو�س ��يقية
م�س ��اء �أح ��د الأي ��ام م ��ن كل �أ�س ��بوع يف قاع ��ة
الطالب ��ات يف دار املعلم�ي�ن العالي ��ة � ،إذ تق ��دم
فيها �ألوان ًا من املو�س ��يقى الكال�سيكية ال�شرقية
والغربية حتت �إ�شراف �أحد �أ�ساتذة ق�سم (اللغة
الإنكليزية) الذي يتوىل مهمة التعليق وال�شرح
وتق ��دمي القطع املو�س ��يقية ،ويت ��م فيها عر�ض
حياة املو�سيقار الذي ت�سمع مقطوعاته.

عن ر�سالة اجلمعيات االجتماعية والدينية والفنية
واثرها الثقايف يف بغداد)
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