
رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير العدد )4423( السنة السادسة عشرة االثنين )6( أيار 2019

عراقية

www.almadasupplements.com

ملحق اسبوعي 8  صفحة

وسام الرافدين على صدر 

الفنانة الكبيرة

كيف انضم عبد الكريم قاسم لتنظيم 
الضباط االحرار؟

لنتذكر امير الغناء الريفي 

عبد االمير الطويرجاوي

وثيقة فريدة من وثائق 

ثورة العشرين



العدد )4423(
السنة السادسة عشرة
3االثنين )6( أيار 2019 2

…
@µ0Y
yz

åèb
X

…
@µ0Y
yz

åèb
X

العدد )4423(
السنة السادسة عشرة

االثنين )6( أيار 2019

إس��������راء خ���زع���ل ظ��اه��ر

إع�����داد/ ذاك����رة ع��راق��ي��ة

�شه����دت بغ����داد ليلت����ن م����ن ازه����ى لي����ايل الر�شي����د حينما 
ا�شتقل����ت نفح����ة الله لل�ش����رق ام كلث����وم م����ن الطائرة يف 
�شب����اح يوم اخلمي�����س املوافق 2 مايو/ اي����ار قا�شدة اىل 
ار�����س ليل����ى الحياء ليلة عي����د ميالد املل����ك احلبيب في�شل 
الثاين �شاحب عر�س العراق ال�شقيق. وقد كانت احلفاوة 
ب����ام كلث����وم يف العراق احتف����اء مب�شر وب�شي����دة الفن يف 
م�ش����ر كم����ا كان �شفر ام كلث����وم الحياء عيد ملي����ك العراق 
ر�شالة عاطفية من القاهرة اىل بغداد حملتها اكرم �شفرية 

للفن امل�شري. 
وق����د نزل����ت الطائ����رة ام كلث����وم يف مطار احلباني����ة قبيل 
الظه����ر فوج����دت يف ا�شتقباله����ا ياور الو�ش����ي على عر�س 
الع����راق ال����ذي حياه����ا با�شم �شم����وه الك����رمي ورافقها اىل 
العا�شمة يف اح����دى ال�شيارات امللكية حيث ق�شدت را�شا 
اىل الق�ش����ر امللكي تقيد ا�شمها بدف����ر الت�شريفات وهناك 
ت�شرف����ت مبقابلة جاللة امللكةا لوال����دة و�شاحبات ال�شمو 
االمريات �شقيقات جاللتها و�شقيقها �شمو االمري عبد االله 

الو�شي على العر�س الذين غمروها بعطفهم ورعايتهم.
ث����م ذهبت االن�شة ام كلثوم اىل فن����دق ريجنت الذي نزلت 
في����ه �شيف����ة على احلكوم����ة العراقي����ة ويف امل�ش����اء ذهبت 
اىل احلفل����ة ال�شاه����رة الكربى التي اقيم����ت بحديقة ق�شر 
الرح����اب وهو مقر �شمو الو�شي على العر�س، وقد لب�شت 
احلديق����ة حل����ال زاهرة م����ن الزين����ات ون�شق����ت امل�شابيح 
الكهربائي����ة حتى بدت كما ت�شفه����ا ام كلثوم كاأنها قطوف 

دانية من فاكهة الربيع. 
وكان����ت احلفل����ة ر�شمية دع����ي اليها ك����رباء الدولة ورجال 
ال�شلك ال�شيا�شي وقد تف�شل �شمو االمري عبد االله بتقدمي 
االآن�ش����ة ام كلث����وم بنف�شه اىل كبار املدعوي����ن ثم غنت ام 
كلث����وم فاأرهف����ت له����ا اال�شم����اع. غن����ت ف�شهر الع����راق كله 
لي�شمعه����ا اذ كانت احلفلة مذاعة يف ارجاء العراق وكانت 

الو�شلة االوىل "يا ليلة العيد" وقد اختتمتها بقول: 
يا دجلة ميتك عنرب 

وزرعك عالعراق نور
يعي�س في�شل ويتهنى 
ونحيي له ليايل العيد

فدوت االك����ف بالت�شفيق ودم����ع العيون فرح����ا وابتهاجا 
وتاأثرا وهتف العراق كله الم كلثوم. وغنت بعد ذلك ثالثة 
و�ش����الت كانت كلها ا�شتجابة لرغب����ات املدعوين ان�شدت 
فيه����ا "غنى ىل �شوي �ش����وي" و "كل االحبة اتنن اتنن" 

وق�شيدة �شوقي العذبة اخلالدة التي مطلعها:
�شلو كوؤو�����س الطال هل الم�شت فاه����ا....... وا�شتخربوا 

الراح هل م�شت ثناياها
ومما هو جدير بالذكر ب����كل فخر ان هذه الو�شلة وحدها 

دامت �شاعتن بن االجادة واال�شتعادة. 
وكان����ت ام كلثوم وحدها جنمة احلف����ل من اول الليل اىل 

اخره.
وق����د الحظ بع����د املدعوين ان �شمو الو�ش����ي تخلف قليال 
اثن����اء احلفلة ومعه جاللة امللك ال�شغري اذ خرجا يطوفان 

ارجاء بغداد لي�شهدا فرحة ا لنا�س باأم كلثوم
فلم����ا عادا ق����ال االم����ري الو�شي: ل����و اين وزع����ت على كل 
عراق����ي كي�ش����ا ممل����وءا بالذه����ب مل����ا ا�شتطع����ت ان ادخ����ل 
ال�ش����رور على قلوب اه����ل العراق كما فعلت به����م الليلة ام 

كلثوم.
وانته����ت الليلة بل او�شك ان ينتهي الليل والنا�س �شكارى 
ب�شح����ر ام كلث����وم والتحي����ات حولها تتناثر كال����ورد فهذا 
دولة ال�شيد توفيق ال�شويدي يقول لها )يا اآن�شة من حقنا 

ان نقب�س عليك الليلة بتهمة �شرقة قلوبنا(
وهذا ال�شفري الربيطاين يقول she is very lidy اي 

انها مثل عظيم لل�شيدة 
وه����ذه االن�ش����ة نادية ال�شبيب����ي ال�شاع����رة العراقية وابنة 
اخي �شاع����ر العراق ووزير معارفه����ا اال�شبق ال�شيد ر�شا 
ال�شبيب����ي تقول )مل اكن ا�شع����ر باأنني يقظة ا�شتمع اىل ام 
كلث����وم بل كن����ت اح�س انني م�شتغرق����ة يف حلم جميل من 
اح����الم الفردو�����س املن�شود. وق����د قدمت له����ا ال�شاعرة يف 

اليوم التايل ق�شيدة من نظمها جاء فيها: 
يا رب����ة الفن يف دنيا الراني����م......... ويا حديث املال يا 

ام كلثوم
غنى اخلالئق فاالآذان �شاغية........وخففي هم حمزون 

ومهموم 
غني لن�شمع بنت ال����دوح �شادحة... والدوح لوالك �شوك 

جد مذموم 
ورتل����ي نغما ت�ش����و النفو�س ل����ه .......فالنف�����س يطربها 

عذب االناغيم

وا�شب����ح ال�شباح عل����ى ام كلثوم يف فن����دق ريجينت فاذا 
هي مليكة الفن وجموع ال�شعب والهيئات الفنية واملعاهد 
باعالمه����ا تهتف له����ا ومل�ش����ر يف طرقات بغ����داد والكرباء 
والعظم����اء ورج����ال ال�شحاف����ة يتواف����دون عل����ى الفن����دق 

لتحيتها. 
وقبي����ل الظهر ات�شل بها الق�شر امللكي )تليفونيا( يكيلون 
له����ا الثناء ويقول لها جالل����ة امللك )نحن يف انتظارك على 

الغداء(! 
وتناول����ت طعام الغداء عل����ى املائدة امللكي����ة حيث قال لها 
جالل����ة امللك ان����ت كنت الليل����ة زينة اكرث مم����ا �شمعتك يف 

اال�شكندرية 
وبعد ظه����ر اليوم نف�ش����ه دعتها ال�شيدة ح����رم دولة نوري 
ال�شعي����د با�ش����ا اىل حف����ل ا�شتقب����ال يف داره����ا، ح�شرتها 
�شف����وة �شيدات العراق فما ان دخل����ت عليهن حتى قوبلت 
بعا�شف����ة م����ن الت�شفي����ق وكان����ت بلبل����ة ال�ش����رق مو�ش����ع 

احلف����اوة والتكرمي حتى اذن بب����دء احلفلة ال�شاهرة التي 
اقامه����ا ح�ش����رة �شاحب الع����زة وزير م�ش����ر املفو�س يف 
الع����راق بدار املفو�شية امل�شرية، و�شرفها �شاحب ال�شمو 
امللكي وال����وزراء ورجال ال�شلك ال�شيا�شي ووجوه القوم 
وقد اعد بدار املفو�شية جناح خا�س جلاللة امللكة الوالدة 

و�شاحبات ال�شمو امريات العراق وكرائم العقيالت. 
ذهبت ام كلثوم اىل دار املفو�شية امل�شرية مدعوة ولكنها 
ما لبثت ان ا�شبحت داعية فقد كانت ال�شيدة حرم الوزير 
امل�ش����ري متغيب����ة يف القاهرة فقامت ام كلث����وم با�شتقبال 
املدعوي����ن وحتيته����م، وظلت تنتقل ب����ن جناحي الرجال 
وال�شي����دات ثم كانت خ����ري حتية ل�شي����وف م�شر ان غنت 
له����م )�شل����و قلبي( ثم )اه����ل اله����وى( فاأبدعت م����ا �شاء لها 

االبداع. 

ويف خت����ام احلفل����ة تقدم ح�ش����رة �شاحب ال�شم����و امللكي 
االم����ري عبد االمري عب����د االله فقلدها بي����ده الكرمية و�شام 
الرافدي����ن كما قدم له����ا با�شم جاللة امللكة عق����دا فاخرا من 
اللوؤل����وؤ بن ت�شفيق احلا�شري����ن وهتافهم للملكن فاروق 
وفي�ش����ل فتقبلتها بي����د ال�شك����ر والدعاء للع����راق ومليكها 

وامللكة الوالدة والو�شي.
وعزفت فرقة ام كلثوم ال�ش����الم امللكي العراقي ثم ال�شالم 

امللكي امل�شري. 
وكان الف����رح يفي�س على وجه الوزي����ر امل�شري الذي قال 
الم كلث����وم انها اولت بالدها �شرف����ا عظيما اذ ان هذه اول 
م����رة ت�شرف فيها جالل����ة امللكة الوال����دة دار املفو�شية من 

مفو�شيات الدول. 
ومما هو خليق بالذكر ان و�شام الرافدين ال مينح للرجال 
� ح�شبم����ا تن�����س علي����ه القوان����ن يف الع����راق � ولهذا عدل 

القانون، ومنحته ام كلثوم الول مرة يف تاريخ العراق.

ان����ه �ش����رف واأي �ش����رف الم كلث����وم ان تتقلد بع����د ني�شان 
الف����اروق وو�شام اال�شتحق����اق ال�شوري وو�ش����ام العراق 
ال�شقيق و�شرف واي �شرف مل�شر ان ترفع ام كلثوم راأ�س 

م�شر عاليا يف ربوع ال�شرق. 

امل�صدر :جملة الراديو امل�صري
عدد 1946/5/18 

و�شف اإ�شماعي���ل العارف كونه من ال�شب���اط الن�شطن اإذ 
اأدى دورا كب���ريا يف حركة ال�شباط االأحرار منذ ان�شمامه 
�شن���ة 1952 حت���ى نقل���ه ملحق���ا ع�شكري���ا اإىل الوالي���ات 
املتح���دة االأمريكي���ة يف كان���ون االأول �شن���ة 1956 وب���ذل 
جمه���ودا كب���ريا يف ك�شب بع����س ال�شباط املهم���ن الذين 
كانوا ي�شغلون منا�شب ومراكز مهمة يف اجلي�س العراقي 
والذي���ن يعد �شمهم اإىل احلركة ك�شب وقوة للتنظيم. فقام 
ب�ش���م �شديقه املق���دم نعمان ماه���ر الكنع���اين �شنة 1954 
عندم���ا كان االأخري يعم���ل يف مديرية التدري���ب الع�شكري 
ب���وزارة الدفاع ث���م ان�ش���م اإليه���ا الرئي����س االأول)الرائد(

اخلي���ال �شكي���ب الف�شل���ي و�ش���ار الثالث���ة يجتمع���ون يف 
م�شي���ف اخليالة عل���ى �شاطيء نهر دجلة ق���رب امل�شت�شفى 

اجلمهوري.
     ويف ع���ام 1954 ع���ن اإ�شماعيل الع���ارف مديرا ل�شعبة 
احل���ركات الع�شكرية فاتفق مع املق���دم رفعت احلاج �شري 
اأن يق���رح اإ�شماعيل العارف نقل رفع���ت احلاج �شري اإىل 
مديري���ة اال�شتخب���ارات الع�شكري���ة عندما كان���ت املديرية 
املذك���ورة تفت�س ع���ن �شابط مهند�س ينق���ل اإليها، فر�شحه 
له���ذا امل���كان ليك���ون عينا للحرك���ة يف تلك املديري���ة املهمة 
الت���ي تراقب ن�ش���اط ال�شب���اط ال�شيا�شي فالق���ى االقراح 
قب���وال ونقل رفع���ت اإليها..اإال اأن رفع���ت مل ينجح مع مدير 
اال�شتخب���ارات الع�شكري���ة العقي���د الرك���ن احم���د مرع���ي 
فا�شط���دم معه ونقل على اث���ر ذلك اإىل من�ش���ب اآمر معمل 
االأحذي���ة الع�شكري���ة �شنة 1955 فخ�ش���روا ع�شوا مهما ذا 

فائدة عظيمة للتنظيم.
     كما قام اإ�شماعيل العارف يف �شنة 1955 با�شتمالة املقدم 
عب���د املجيد جليل الذي كان يعم���ل �شابط ا�شتخبارات يف 
مديري���ة اال�شتخب���ارات الع�شكرية، ففاحت���ه باالنتماء اإىل 
التنظي���م فقبل بعد تردد ف���كان انتمائه ك�شبا كبريا للحركة 
اإذ كان م���ن �شب���اط اال�شتخب���ارات الفاعل���ن املخت�ش���ن 
مبراقب���ة ن�شاط ال�شباط ال�شيا�ش���ي، وقد طلب االأخري من 
اإ�شماعيل العارف عند موافقته على االن�شمام اإىل احلركة 
اأن ال يخرب اأحدا من التنظيم با�شمه وان يكون هو الوحيد 
الذي يعرف به وقد وعده اإ�شماعيل العارف بذلك فلم يخرب 
اأح���دا با�شمه �ش���وى الزعيم عبد الكرمي قا�ش���م وذلك قبيل 
�شف���ر اإ�شماعيل الع���ارف اإىل خارج العراق بع���د انك�شاف 

اجتماع الكاظمية عام1956 .
     لق���د كان انتماء عبد املجي���د جليل يتميز باأهمية خا�شة 
ف�ش���ال ع���ن خط���ورة من�شب���ه ك�شاب���ط ا�شتخب���ارات يف 
مديري���ة اال�شتخبارات الع�شكرية، فق���د كلفه رئي�س اأركان 
اجلي����س الفريق رفيق ع���ارف اأن يكتب له تقريرا �شخ�شيا 
كل يوم ي�شلمه اإىل املرافق عن كل ما ي�شمعه وما يدور من 
اأحاديث واإ�شاعات على ال�شنة ال�شباط يف اجلي�س. وكان 
رئي�س اأركان اجلي�س بالغ االهتمام بالتقارير التي يكتبها، 
وله���ذا اأ�شبح باالمكان عن هذا الطريق اإخفاء ما ي�شل من 
اإ�شاع���ات ع���ن التنظي���م اإىل ال�شلط���ات العلي���ا يف اجلي�س 
واإبعاد اآذانهم عما يردهم من معلومات عن ن�شاط ال�شباط 
االأح���رار. ويف �شنة 1955 ادخ���ل اإ�شماعيل العارف كذلك 
املق���دم عبد القادر حممود من مدر�شة املدفعية اإىل التنظيم 
ف�شكلوا خلية جانبية وكانوا يجتمعون يف دار املقدم عبد 

املجيد جليل لهذا الغر�س .

ان�سمام عبد الكريم قا�سم
 اأثناء الفي�شان الكبري كان اإ�شماعيل العارف ي�شغل من�شب 

مدير �شعبة احلركات يف دائرة االأركان العامة �شنة 1954 
وقد اأنيطت م�شوؤولية الفي�شان مبديرية احلركات بعد اأن 
�ش���در ق���رار من جمل�س ال���وزراء اآنذاك يف اإعف���اء مديرية 
ال���ري العامة من امل�شوؤولية واناط���ت م�شوؤولية درء خطر 
الفي�شان عن بغداد باجلي�س وب�شبب م�شوؤولية اإ�شماعيل 
الع���ارف املبا�شرة ع���ن القطاعات القائم���ة بعملية احلماية 
على ال�ش���داد كان ات�شاله وثيقا باآم���ري االألوية امل�شوؤولة 
ع���ن ذلك ومن بينهم اآم���ر اللواء التا�شع ع�ش���ر عبد الكرمي 
قا�ش���م، فتوثقت بينهم���ا ال�شلة حتى متت ل���دى اإ�شماعيل 

العارف القناعة مبفاحتت���ه لالن�شمام اإىل تنظيم ال�شباط 
االأحرار.

     وبع���د م�شاورات مع بقية زمالئه يف التنظيم مت تكليف 

اإ�شماعي���ل العارفبمفاحتته)اختلف���ت الرواي���ات يف ا�ش���م 
ال�شاب���ط الذي ات�شل به فقيل ناجي طالب وو�شفي طاهر 
وقيل اأن الذي اأج���رى االت�شال و�شفي طاهر لوحده، كما 
اإن اإ�شماعي���ل العارف ه���و االآخر ن�شب لنف�ش���ه عملية �شم 
عبد الك���رمي قا�شم اإىل التنظيم واأيده يف ذلك �شبحي عبد 
احلمي���د(. وجرى ذلك يف اأواخر �شيف 1954، فا�شتجاب 
الزعيم عبد الكرمي قا�شم فورا للفكرة وطلب منه اإ�شماعيل 
العارف املوافقة على االجتماع ب�شخ�س اآخر من ال�شباط 
املنتمن اإىل التنظيم وبعد طرح بع�س االأ�شماء وافق عبد 
الك���رمي قا�شم على اأن يجتمع برفعت احلاج �شري لكي يتم 
بذلك تاأليف خلية جانبية متكونة من هوؤالء الثالثة وقد مت 
االجتماع يف حملة العلوية يف جنوب بغداد وذلك يف �شهر 
اأيل���ول �شنة 1954 ومت 
االتف���اق عل���ى امل�ش���ي 
وتاألي���ف  العم���ل  يف 
املذك���ورة  اخللي���ة 
اإ�شماعي���ل  ويك���ون 
الو�شل  الع���ارف �شل���ة 
املجموع���ة  م���ع  فيه���ا 
الرغم  وعل���ى  االأخ���رى. 
بع����س  معار�ش���ة  م���ن 
عل���ى  اآن���ذاك  االأع�ش���اء 
الك���رمي  عب���د  ان�شم���ام 
مزاي���اه  اأن  اإال  قا�ش���م 
تغلبت عل���ى كل �شيء فقد 
كان من ال�شباط الالمعن 
يف اجلي����س العراق���ي وقد 
اثب���ت �شجاع���ة يف جمي���ع 

وال�شيم���ا خالل املع���ارك التي احلركات التي �شارك فيها 
جرت يف حرب فل�شطن عام 1948، ف�شال عن ذلك انه كان 
يتحل���ى ب�شخ�شية حمبوبة وحمرمة بن �شباط اجلي�س 
ل�شهرت���ه باالأمانة وال���ذكاء واالإخال�س، وفوق كل ذلك كان 
عب���د الكرمي قا�شم اآمرا الأحد االألوية املقاتلة الراب�شة على 
اأبواب بغ���داد ولوجوده عل���ى راأ�س هذه الق���وة �شتك�شب 
احلرك���ة دفع���ا حقيقيا نحو تنفيذ اأغرا�شه���ا الوطنية اإذ مل 
يكن ل���دى التنظيم اآنذاك قوة �شاربة كب���رية �شوى �شرية 
الدباب���ات امل�شتقل���ة واملوج���ودة يف بغ���داد الت���ي يقودها 

�شالح عبد املجيد ال�شامرائي.
     وجت���در االإ�ش���ارة هن���ا اإىل اأن بع�شه���م اأ�ش���ار اإىل اأن 
عب���د الك���رمي قا�ش���م وعب���د ال�ش���الم ع���ارف كان���ا ع�شوين 
يف جمموع���ة اأخ���رى م���ن ال�شب���اط االأح���رار و�شمن تلك 
املجموعة عب���د الرحمن عارف وفوؤاد ع���ارف، وه�و ل�ي�س 
�ش�قيقهما، وناظم الطبقجلي وعبد العزيز العقيلي وخلي�ل 
�شعيد ونتيجة حلرك���ة التنقالت تلك مت تعليق االت�شاالت 
ب���ن جمموعة عبد الك���رمي قا�شم والهيئ���ة العليا اإىل ربيع 
1957 عندم���ا توح���دت املجموعت���ان اإال اإن عب���د الك���رمي 
قا�ش���م ملا �ش���وؤل بعد اأدائ���ه الق�شم ع���ن تنظيم���ه الذي كان 
يراأ�ش���ه اأجاب ب���اأن لي�س لدي���ه تنظيم.. وان الل���واء الذي 
باإمرته م�شم���ون يف كل وقتوقد ذهب البع�س اإىل اإن عبد 
الكرمي قا�ش���م كان يراأ�س تكتال �شريا لل�شباط االأحرار يف 
املن�شوري���ة ومل يك�شف عنه للجن���ة العليا وظل يحتفظ به 

لوحده.
عن ر�صالة )اإ�صماعيل العارف ودوره الع�صكري
 وال�صيا�صي يف العراق(

ام كلثوم في بغداد للمرة الثانية في 3 مايس 1946

وسام الرافدين على صدر الفنانة الكبيرة
كي��ف انضم عب��د الكري��م قاس��م لتنظيم 

الضباط االحرار؟
 دور إسماعيل العارف في انضمام عبد الكريم قاسم
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ال��م��اك  ن����ور   : اع������داد   

تول���ع  عم���ره  م���ن  العا�ش���رة  يف 
بالغناء بعد اأن تع���ّرف على اأ�شاتذة 
الغن���اء يف ذلك الوق���ت الذين كانوا 
يعي�ش���ون يف نف�س املدينة، فلمدينة 
طويري���ج تاري���خ خا����س يف جمال 
الغناء الريفي، من حيث االأبوذيات 
اخلا�ش���ة  واالإيقاع���ات  واملواوي���ل 
بها.. باالإ�شافة اإىل اأن الق�شم االأكرب 
من هوؤالء املطربن هم من اكت�شفوا 
جمموعة االأط���وار الغنائية الريفية 
التي ن�ش���اأت عل���ى اأنغامه���ا حناجر 
مطرب���ي الري���ف من���ذ ذل���ك الوق���ت 

وحتى يومنا هذا.
الطويرج���اوي  االأم���ري  عب���د  ب���داأ 
بالغن���اء ع���ام 1915 يف بي���وت اآل 
طويري���ج،  الهندي���ة  يف  قزوي���ن 
وكان���ت بداي���ة غنائ���ه يف املوالي���د 

وموا�شم التعزية.
ابتك���ر ط���وره اخلا����س ب���ه والذي 
�شمي با�شمه " ط���ور الطويرجاوي 
" ال���ذي ميت���از باختالفه من حيث 
درجات���ه النغمية عن بقي���ة االأطوار 
اأن  تع���رف نغماته���ا مبج���رد  الت���ي 
ويتمي���ز  االأوىل..  للم���رة  ت�شمعه���ا 
ه���ذا الط���ور باأنه من االأط���وار التي 
تن�شجم م���ع طقو�س املن���رب وليايل 
ال�شم���ر مع���ًا. ح���ن افتتح���ت اإذاعة 
بغداد عام 1936 كان الطويراجوي 

من اأوائل املغنن فيها.
االأم���ري  عب���د  املط���رب  عل���ى  ُحِك���َم 
الطويرج���اوي باالإع���دام بع���د ف�شل 
ث���ورة ماي����س 1941، اإال اأن���ه اأفلت 
من هذا احلكم باالختفاء عند بع�س 
االأ�شدق���اء يف بغ���داد اإىل اأن هداأت 
االأم���ور، ويف بداي���ة اخلم�شين���ات 
�شاف���ر متخفي���ًا اإىل خ���ارج بغداد.. 
وحن قي���ام ثورة 14 مت���وز1958 

عاد اإىل بغداد.
ال�شاع���ر  و  للمط���رب  كان���ت 
وا�شع���ة  خ���ربة   الطويرج���اوي  
متر����س  الت���ي  املقام���ات  با�ش���ول 
يف ادائه���ا، وميتل���ك حنج���رة ذات 
ان  يف  �شاعدت���ه  كب���رية  قابلي���ات 
الغن���اء  ام���ارة  بج���دارة  و  يحت���ل 
الريف���ي لف���رة طويل���ة م���ن الزم���ن 
حت���ى ا�شب���ح مدر�ش���ة بح���د ذات���ه 
يدر����س و يتعل���م منه���ا معا�شري���ه 

وكذلك االجيال الالحقة من مطربي 
االغني���ة الريفي���ة.و للطويرج���اوي 
الف�ش���ل يف ان يك���ون اول من عرف 
املدينة باالبوذي���ة واول فنان ريفي 
يقراأ املواليد مع املطربن الكبريين 
حممد القباجن���ي و املطرب يو�شف 

عمر.
كت���ب عنه اال�شت���اذ ريا�س العزاوي 
قائ���ال : عب���ُد االم���ري الطويرجاوي 
1895�1970م، ه���و اأح���د   املبدعن 
واملتالق���ن يف جم���ال الغن���اء ب���ن 
واالط���وار  العراق���ي  املق���ام  انغ���ام 
الريفي���ة، مث���ل احلي���اوي وال�شبي 
واملث���كل واملالئ���ي والعني�شي الذي 
ع���رف ب���ه )الطويرج���اوي( ي�شف���ه 
يف هذا املجال الناقد يحيى ادري�س 
قائ���ال: )يغني ابياتا م���ن ال�شعر من 
مق���ام االوج لينتق���ل اإىل االبوذي���ة 
م���ن املقام نف�شه يف ط���ور العني�شي 
ط���ور  يف  يفعل���ه  نف�ش���ه  ال�ش���يء 
العيا����س وال�شبا واحلجاز..( هكذا 
كان يتمي���ز، ب�ش���وت ق���وي يجم���ع 
بن الرخامة واالنغام ال�شجية ذات 
النكهة والروحية العراقية والنف�س 
وجوابات���ه  قرارات���ه  يف  الطوي���ل 
ال�شافية، تفرد بلون وبطابع خا�س 
لكون���ه ميتلك قدرات اأدائية وحلنية 
مكن���ت ل���ه ان يقف يف ري���ادة فناين 
مطرب���ي الري���ف ،فالطويرج���اوي، 
فن���ان مده����س و�شاع���ر موؤث���ر وذو 
الفني���ة،  مقومات���ه  ميتل���ك  �ش���وت 
و�شخ�شية يعتز بها )الفن الراثي( 
هذا م���ا و�شفه مطرب العراق االول 
)القباجن���ي( عندم���ا �شئ���ل عن���ه يف 

احد لقاءاته عام 1980م. 
كان ل���ه دور اأي�ش���ا يف دع���م حرك���ة 
املحت���ل  �ش���د  ماي����س/1941 
االأغ���اين  خ���الل  م���ن  االإجنلي���زي 
عن���د  احلما�ش���ة  روح  تب���ث  الت���ي 
باالإع���دام  علي���ه  العراقين،وحك���م 
ال�شراكه بتلك احلركة، ولكنه متكن 
من االختباء بن حمبيه واأهله. يعد 
مرجع���ًا يف اأ�شكال الغناء العراقي ، 
بخا�شه االأبوذيه اجلنوبية. عرفت 
طريقته ن�شبة اليه " الطويرجاوي" 
وق���د اأخ���ذ بع����س املطرب���ن وقراء 
املناقب النبوي���ة طريقته يف االأداء.

ظ���ل ه���ذا الفنان دائ���م العط���اء وقد 
�شافر خارج العراق لت�شجيل بع�س 

االأ�شطوانات.
 وبع���د ث���ورة مت���وز املجي���دة ع���ام 
1958م ع���اد لي���زاول ن�شاطه الفني 
م���ع ا�شهر املطرب���ن الريفين، وهم 
كل م���ن �شخ���ري �شلط���ان وم�شع���ود 
العمارتلي وخ�ش���ري ح�شن ونا�شر 
حكيم وح�شريي اب���و عزيز.. حتى 
�شجل معهم الكثري من اال�شطوانات 
الغنائية حل�شاب �شركات الت�شجيل 
اآنذاك، وما تزال تب���اع ا�شرطته يف 
حم���الت الت�شجيل يف بغ���داد كافة، 
�شتبق���ى  الفني���ة  الرك���ة  ه���ذه  الأن 
خالدة يف ذاك���رة االجيال تتوارثها 

جيال بعد جيل.
اإهت���م املو�شيق���ار املرح���وم جمي���ل 
�شليم ب�ش���وت املرح���وم عبداالمري 
ث���الث  ل���ه  ف�شج���ل  الطويرج���اوي 
ا�شطوان���ات م���ع الفرق���ة املو�شيقية 
وق���د احيا عددا كب���ريا من احلفالت 
كما كما قراأ بع�س املقامات العراقية 
يف مقهى البولنجي���ة ومقهى املميز 
العراقي���ة  االذاع���ة  دار  دخ���ل  وق���د 
 1936  /7  /1 يف  افتتاحه���ا  عن���د 
وق���دم اول حفل���ة على اله���واء. وقد 
ث���ورة  يف  الطويرج���اوي  ا�ش���رك 
ماي����س 1941 بالهو�ش���ات ال�شعبية 
�ش���د االنكلي���ز وق���د حك���م باالعدام 
اال ان احلك���م مل ينف���ذ ب���ه وخ���الل 
ذل���ك عاد اىل ق�ش���اء طويريج وعن 
ماأم���ورا يف �ش���وادري احللة بعدها 
ع���اد اىل بغ���داد ث���م وا�ش���ل تق���دمي 
ع���ددا  �شج���ل  اذ  الغنائي���ة  حفالت���ه 
م���ن االبوذي���ات وقراأ ط���ور ال�شبي 
انف���رد  وق���د  واملث���كل.  والعيا����س 
بخا�شي���ة  عبداالم���ري  املرح���وم 
ميزته ع���ن غريه م���ن املطربن وقد 
تاأثر املطرب ح�ش���ن داود وبخا�شة 
اجادت���ه لط���ور ال�شب���ي. وق���د كان 
�شعبي���ا  �شاع���را  الطويرج���اوي 
متميزا حي���ث الف عددا من االغاين 
منه���ا )�شنه���و ال���راي دلين���ي( ومن 
ال�شعراء الذي���ن كتبوا له املال منفي 
عبدالعبا�س فليح احللي مال �شلمان 
جب���وري  واملرح���وم  ال�شكرج���ي 

النجار واملال عبود الكرخي.

تب�شرن���ا  اأدبي���ة اجتماعي���ة  نه�ش���ة  الي���وم  الع���راق    يف 
مب�شتقب���ل زاه���ر، فق���د ثبت ل���دى العراقي���ن اأنه ق���د جاء 
الي���وم ال���ذي تظه���ر في���ه مق���درة االأمم، وحي���اة ال�شعوب 
والوق���ت الذي يجب اأن ينب���ذ فيه اأولو الغايات من كل ملة 
غاياته���م، وينزع فيه االأولياء اإىل اإيث���ار امل�شلحة العامة، 
ويتح���رك فيه اجلامدون ليعلم اإنهم اأحياء، واحلياة اليوم 
م�شمون���ة باالجتماع واالجتماع اإمنا يت���م بالتعا�شد َعَلى 
جل���ب اخلري، ودفع ال�شري، ومما ي�شت���دل َعَلى وجود تلك 

النه�ش���ة اندفاع اجلماعات من الطبق���ة املنورة من كل ملة 
ونحلة اإىل تاأ�شي�س اأندية اأدبية، وتاأليف جمعيات علمية، 
ت�شم �شتاتهم، وجتمع متفرقهم، وتقرب بع�شهم من بع�س، 
وتبث املبادئ القومي���ة، والربية ال�شحيحة بن النا�شئة 
احلديث���ة ب���اأن جترد االأمة منه���ا �شيوفًا �شقيل���ة تقارع بها 
اأعداءها وتفتخر بها اإذا فاخرت كل اأمة بنا�شئتها، ويرجع 
تاري���خ ه���ذه النه�شة االأدبي���ة، والعلمي���ة مع���ًا اإىل اأوائل 
الد�شت���ور وه���ا نحن ذاك���رون ما يف بغداد وم���ا يجاورها 
م���ن املواطن والربوع من اأندية العلم وال�شيا�شة �شارحن 
للق���راء ما يهمه���م من تاري���خ تاأ�شي�شه���ا وع���دد اأع�شائها، 

ومكانتها بن القوم وما ظهر لها من االثار.

نادي االتحاد والترقي
لي����س من يجه���ل تاريخ هذه اجلمعية الت���ي حارب رجالها 
احلقيقي���ون �شلط���ة عب���د احلميد ف�ش���ربوا َعَل���ى ال�شيم، 
وعر�ش���وا بنفو�شه���م لله���الك واأمالكه���م وثروته���م للنهب 
�شماوؤه���ا،  اأكتنفته���م  َعَل���ى  اأوطانه���م  ففارق���وا  وال�شل���ب 
وجمعته���م اأر�شه���ا هرب���ًا من �شلط���ان امل�شتبدي���ن ووطاأة 
�شلطت���ه عليهم، ومع م���ا كانوا عليه يف ديار الغربة من قلة 
االأن�شار و�شيق اأيديهم مل يياأ�شوا من تخلي�س هذه االأمة 
من تل���ك ال�شلطة اجلائرة، ومل يلبثوا ردح���ًا من الزمن اإال 
وا�شتمال���وا عظام رجال الدولة اإىل تاأيي���د مبادئهم ون�شر 
اأفكارهم، وق���د عظم اأمرهم جالل���ة وازداد �شاأنهم خطورة 
بدخ���ول كثري م���ن ال�شب���اط وق���ادة اجلي����س يف حزبهم، 
فتو�شلوا بهوؤالء الرجال اإىل ا�شتمالة اجلي�س كله وتنفيذ 
مقرراته���م، وملا مت االأمر لهم اأعلنوا الد�شتور يف 10 متوز 
�شن���ة 1908 يف منا�ش���ر غ���ري ملتفت���ن اإىل معار�شة عبد 
احلمي���د ورجاله، عند ذلك ا�شتب�شرت االأمة وتلقت اأفعالهم 
بارتي���اح وف���رح ال مزيد عليهم���ا فتاأ�ش�شت له���ذه اجلمعية 
اأندية يف كل والية ولواء بل يف كل ق�شاء وناحية منذ ذلك 
التاريخ، وكان عدد اأع�شاء االحتاد بادئ االأمر يناهز األفي 
�شن���ة كلهم من �شادت البالد وكباره���ا وعلمائها واأ�شرافها، 
ولكن ه���ذا العدد يتناق�س رويدًا روي���دًا حتى مل يبق فيها 
اإال بع�س اأنا�س مت�شكوا مببادئهم، ومل يزل النادي مفتحة 
اأبواب���ه اإال اأن الرددي���ن اإلي���ه قليلون وملا ع���اد اأمرهم اإىل 

النجاح عاد اأغلب الذين كانوا قد ترباأوا منه.

نادي الحرية واالئتالف
كانت قوة املعار�شن يف ال�شنة االأوىل والثانية من اإعالن 
الد�شت���ور �شعيف���ة ال يعباأ به���ا، وذلك ل�ش���دة �شغف النا�س 
بالد�شتور، ومكانة ثقتهم برجال االحتاد، وملا دخلت ال�شنة 
الثالث���ة قويت �شوكة املعار�شن مبا ان�شم اإليهم من �شبان 

الع���رب االأذكي���اء وق���ادة اأفكاره���م، وكان له���م يف املجل�س 
م���ا يناهز 50 نائب���ًا اأكرثهم مربزون يف فن���ون اخلطابة، 
ويت�شلع���ون من علوم االجتماع وان�شم اإليهم كثريون من 
نواب العنا�شر غري امل�شلمة ال�شراك م�شاحلهم وارتباط 
مقا�شده���م واأال وه���و اإعط���اء العنا�ش���ر حقوقه���ا فاأخذت 
فكرة املعار�ش���ة منذ ذلك احلن تنت�ش���ر انت�شارًا رائعًا يف 
معظ���م االأقط���ار العثماني���ة وكان���ت مق�ش���ورة َعَلى بع�س 
�شب���ان االأمة ممن ر�شعوا اأفاوي���ق العلم وت�شربت قلوبهم 
باملب���ادئ احل���رة، ولكن ما لب���ث ذلك زمنًا ق�ش���ريًا اإال وعم 
�شائ���ر الطبق���ات، و�شعرت االأمة باأ�شره���ا ب�شرورة تقوية 
املعار�ش���ن الذي���ن ان�شاأوا حزبًا دع���وه اأواًل با�شم احلزب 
احل���ر املعتدل ث���م اأطلق���وا عليه ثاني���ًا ا�شم ح���زب احلرية 
واالئت���الف فتاأ�ش����س لهذا احل���زب املعار�س ن���واد عظيمة 
فرعي���ة يف رب���وع خمتلف���ة منها ن���اٍد واأن�ش���ئ يف الب�شرة 
برئا�ش���ة مبع���وث الب�ش���رة ومق���دام العرب ال�شي���د طالب 
ب���ك النقي���ب ويف األبانيا بع�س والي���ات االأنا�شول اأقيمت 

احلفالت واأعلنت امل�شرات بتاأ�شي�س �شعب له.
ويف �شن���ة 1329 اأ�ش�س فرع حلزب احلرية واالئتالف يف 
بغ���داد فتهافت االأدب���اء َعَلى االنخراط في���ه حتى دخله يف 
اأيام قالئل ما ينوف َعَلى 300 ن�شمة كلهم من اأرقى طبقات 

بغداد علمًا وف�شاًل.

النادي الوطني العلمي
وهو ناد علم���ي داأبه وراء ما ينه�س بالعرب ويحكم عرى 
رابطته���م، ويق���وي جامعته���م، وي�ش���م �شتاته���م ويجم���ع 
متفرقه���م اأ�ش�شه �شن���ة 1329ه� 1911م جماع���ة من اأرقى 
طبقات االأمة االإ�شالمية يف العراق، واأكرثهم ممن در�شوا 
يف املعاه���د العلمي���ة الك���ربى وجابوا الب���الد العربية يف 
الط���ول والعر����س، ووقف���وا َعَل���ى اأ�ش���رار تقهقره���ا، وقد 
�شنوا لهم نظامًا طبع �شنة 1330 يف مطبعة االآداب ودنوا 
فيه مقا�شدهم وغاياتهم واإليك ما جاء يف املادة الثانية من 

ذلك النظام بن�شه:

مقا�ش���د هذا النادي ن�شر العل���م يف اأنحاء العراق باأحداث 
مكات���ب وطني���ة خمتلف���ة، وب���ث الربي���ة القومي���ة ب���ن 
النا�شئ���ة، ومعاون���ة املحتاج���ن َعَلى التح�شي���ل وت�شفري 
الطالب املعوزين اإىل دار ال�شعادة واأوربا وتعين اأ�شاتذة 
لتدري����س اللغات ال�ش���ت: العربي���ة والركي���ة والفار�شية 
واالإفرن�شية واالإنكليزي���ة واالأملانية وتعين طبيب خا�س 
ملعاين���ة املحاوي���ج واإعطاوؤه���م االأدوي���ة الالزم���ة جمان���ًا 
وتعي���ن واعظ من اأج���ل العلماء لوعظ العام���ة وتعليمهم 
اأح���كام الد�شتور التي ال حياة لنا م���ن بدونها ولفت اأنظار 
النا�شئة اإىل املذكرات العلمي���ة وامل�شامرات واملحا�شرات 
االأدبي���ة وتعليمهم ف���ن اخلطابة بالط���رق احلديثة وحفظ 
اأوق���ات ال�شب���ان م���ن االألعاب امللهي���ة وتوف���ري معلوماتهم 
وتو�شي���ع مداركه���م وتاألي���ف جلن���ة حقوقي���ة تداف���ع ع���ن 
دع���اوي البائ�ش���ن املنقطع���ن وتاأ�شي�س جمعي���ة لتعريب 
الكت���ب من جمي���ع اللغات احلي���ة، واإ�شدار جمل���ة علمية، 

تاريخية، اأدبية، اإىل اآخر ما هنالك من املطالب ال�شامية.
وكان ه���ذا الن���ادي يف اأوائل ن�شاأته مق�ش���ورًا َعَلى بع�س 
اأ�شي���اء تافهة كغ���رف الق���راءة وغريها، وملا ط���رق اأ�شماع 
ال�شي���د طالب بك النقيب خرب حاج���ة النادي اإىل معاونته، 
ق���ام واأمده���م باأموال وف���رية �شاعدتهم َعَلى اإب���راز بع�س 
مقرراته���م اإىل ح���ن الوج���ود، فافتتح���وا مكتب���ة �شائق���ة 
حوت نفائ�س الكتب الع�شرية، ومدر�شة ليلية يدر�س فيها 
مبادئ اللغة العربية والركية والفرن�شاوية واالإنكليزية، 
وهم االآن يف �شعي متوا�شل الإن�شاء مدر�شة با�شم مدر�شة 
امل�شتن�شري���ة اإحياء ال�شم ذلك املعهد العلمي اخلطري الذي 
كان ل���ه الق���دح املعلى يف مت���دن العرب الفخ���م يف القرون 
واملحا�ش���رات  العلمي���ة  اخلط���ب  في���ه  وتلق���ى  اخلالي���ة، 

االأدبية.

اندية العراق في اواخر العهد العثماني

مل تزل الحياة السياسية واالجتامعية 

يف العراق ابان العهد العثامين 

االخري  غري واضحة املعامل بسبب 

فقدان وثائقها وتفرقها ، عىل الرغم 

من اهميتها  التاريخية الرائدة .. وقد 

وجد ملحق )ذاكرة عراقية( مقالة 

نادرة للصحفي  العراقي الرائد 

ابراهيم حلمي العمر بعنوان )اندية 

العراق( نرشتها مجلة  املقتبس 

الصادرة يف مرص قبل الحرب 

العاملية االوىل )العدد 83  بتاريخ: 

1 - 1 – 1913(، نلتقط منه ما ييل :

لنتذك��ر امير الغن��اء الريفي عب��د االمير 
الطويرجاوي

ول��د عب��د االمري بن كاظم بن حامدي الطويرج��اوي يف قضاء طويريج يف محافظة بابل. و ملدينة طويري��ج تاريخ حافل يف ميدان الغناء 

الريف��ي , مام س��اعد الفتى عبد االمري عىل التعرف عىل اس��اتذة الغن��اء وهو يف العارشة من عمره. ويف ع��ام 1915 بدأ الغناء وخاصة يف 

املواليد ومواس��م التعزية. ابتكر طوره الخاص به و س��مي بطور الطويرجاوي وهو يختلف عن االطوار االخرى من حيث درجاته النغمية 

ويتميز هذا الطور بانه ينس��جم مع طقوس املنرب و ليايل الس��مر معًا. و كان الطويرجاوي من اوائل املغنني يف اذاعة بغداد حني افتتحت 

عام 1936. وقد لقب بامري الغناء الريفي . تويف املطرب والشاعر عبد األمري الطويرجاوي يف بغداد صبيحة يوم 27 / متوز / 1970.
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خ����اص ب���ذاك���رة ع��راق��ي��ة

رش��ي��د  ح��م��ي��د  ح��ي��در   . د 

تع���د البلهارزيا امل�شكل���ة ال�شحية الثاني���ة يف العراق بعد 
املالري���ا من حي���ث  االأهمية ، ان الن���وع ال�شائد يف العراق 
ه���و بلهارزيا اجلهاز الب���ويل ، واأن " قواقع البوالين�س " 
هي الناق���ل للمر�س، ويعي�س يف املي���اه الراكدة ، وينتقل 
اإىل ج�ش���م االإن�ش���ان ع���ن طري���ق ال�شباح���ة يف اجل���داول 

واالأنهر والرع والربك وامل�شتنقعات .
  " وعل���ى وفق تقديرات "مديرية معه���د االأمرا�س املتوطنة
كان هن���اك نحو مليون اإ�شابة باملر�س بن �شكان االأرياف 
يف املنطقت���ن اجلنوبية والو�شط���ى من العراق يف اأوائل 
خم�شيني���ات القرن املا�شي ، اأي اأن نحو )20%( من �شكان 
الع���راق كانوا م�شاب���ن بالبلهارزيا . ان ه���ذه التقديرات 
بنيت يف االأ�شا�س على ما اأخذ من جداول املر�شى ال�شهرية 
الت���ي كانت ت�شجل وقائعه ا�شتنادًا اإىل الفح�س ال�شريري 
، وم���ا يدعيه املر�شى ، ف�شاًل ع���ن مراجعاتهم املتكررة من 
اأج���ل الع���الج والت���داوي ، اإذ كان ت�شج���ل كل واح���د منهم 
وكاأنه حالة مر�شية جديدة ، االأمر الذي يدعونا اإىل ال�شك 
يف ه���ذه التقدي���رات،  وتكم���ن �شعوبة املر����س اأن معظم 
امل�شاب���ن ال يراجعون املوؤ�ش�ش���ات ال�شحية لتلقي العالج 
الالزم، وال�شيما الن�شاء ، وخ�شو�شًا اأن اأعرا�شه ال تظهر 
عل���ى االأ�شخا�س امل�شابن اال بعد م���رور مدة طويلة يفتك 
خاللها باملثانة والكب���د واالأمعاء وبقية االأع�شاء احليوية 
يف ج�ش���م االإن�شان. واملالح���ظ اأن البلهازريا ت�شيب عادة 
فئ���ة عمرية معينة حتددت بن )21-50( ، وهذه الفئة هي 
الت���ي يقع عليه���ا عبء العم���ل واالإعال���ة ، وال�شيما العمال 
والفالح���ن ورب���ات البي���وت . ولي�س بغري���ب ان تو�شف 

البلهارزيا بانها من االأمرا�س املنهكة لقوى ال�شعب . 
ترك���ز انت�ش���ار البلهارزي���ا ب�ش���ورة خا�ش���ة يف املناط���ق 
الواقعة جنوب وو�شط البالد ، ويقل انت�شاره كلما تقدمنا 
من مدينة بغداد باجتاه ال�شمال فهو يكاد ينعدم يف االألوية 
ال�شمالية االأربعة )املو�شل ، اأربيل ، ال�شليمانية، كركوك( 
، وعلى العك�س من ذلك تزداد معدالت انت�شاره كلما تقدمنا 
م���ن مدينة بغ���داد حتى ن�ش���ل اإىل �شمال مدين���ة الب�شرة، 

وتنع���دم متامًا يف جن���وب املدينة مللوحة 
�ش���ط العرب وتبلغ البلهارزيا ذروتها يف 
مناط���ق االأهوار، اإذ ت�ش���كل املياه العذبة 
والقليل���ة امللوح���ة وال�شواق���ي البطيئة 
اجلري���ان، واملي���اه الراك���دة ، وحق���ول 
ال�شل���ب ومبازلها بيئ���ة منا�شبة ملعي�شة 

قواقع " البوالين�س ".
مل ت���وِل " مديري���ة ال�شح���ة العام���ة " 
قب���ل تاأ�شي�س وزارة ال�شح���ة اهتمامًا 
يذكر مبكافح���ة البلهارزيا نظ���رًا لقلة 
التخ�شي�ش���ات املالية ، وقل���ة االأيدي 
العامل���ة املدرب���ة على اأعم���ال مكافحة 

البلهارزي���ا ، اأال اأن االهتم���ام به���ذا املر����س ب���داأ من���ذ عام 
1948 ، اإذ تلّم�ش���ت املديري���ة املذكورة اآنفًا اوىل خطواتها 
يف طري���ق بن���اء قاعدة ميك���ن اال�شتن���اد عليه���ا يف اأعمال 
املكافح���ة ، فا�شتقدمت يف ذلك العام والأول مرة خبريًا يف 

مكافحة البلهارزيا.
ويف الع���ام 1949 با�ش���رت ه���ذه املديري���ة بتدري���ب ع���دٍد 
م���ن مالكاته���ا الفنية على اأ�ش���ول التح���ري والك�شف على 
مر����س البلهارزي���ا يف املناط���ق املوب���وءة به���ا ، م���ن اأجل 
تهيئته���م للقيام باأعمال املكافح���ة يف امل�شتقبل ، ومن اأجل 
تنظي���م اأعمال مكافحة البلهارزيا ا�شتحدث يف العام نف�شه 
�شعب���ة خا�ش���ة بالبلهارزي���ا يف "مديرية معه���د االأمرا�س 
املتوطنة"، وا�شتقدمت خبريًا يحمل اجلن�شية الربيطانية 
للعمل يف مديرية معهد االأمرا�س املتوطنة متخ�ش�شًا يف 
�ش���وؤون االأمرا�س املتوطنة ، وق���د انيطت به مهمات عدة ، 
م���ن بينها تدريب ع���دد من املالكات الطبي���ة الو�شطى على 

اأعمال التحري واملكافحة ملر�س البلهارزيا . 
واأ�شدرت احلكومة عام 1952 قانون " مكافحة البلهارزيا 
والقواق���ع الناقل���ة له"، وقد هدف���ت احلكومة م���ن اإ�شدار 
القان���ون اإىل االهتم���ام مبكافحة هذا املر����س ، واحلد من 

انت�شاره . 

ويف مطلع ع���ام 1953 
با�ش���رت "�شعبة البلهارزيا" يف "مديرية معهد 

االأمرا�س املتوطنة" حملة وا�شعة مل�شح املناطق املوبوءة 
 ، البلهارزي���ا  لطفيل���ي  " الناقل���ة  " البوالين����س  بقواق���ع 
والقواق���ع االأخرى غري الناقلة للمر�س ، من اأجل درا�شتها 
وت�شنيفه���ا ، كما اأجرت الفرق ال�شحية امل�شاهمة باحلملة 
عمليات ر�س وا�شعة مبادة كربيتات النحا�س وكاربوناته 
يف املياه امللوث���ة بالقواقع ، وكذلك انهت يف الوقت نف�شه 
عملي���ة حتريك املياه الراك���دة ، وتنظيف جم���اري االأنهار 
وقلع احل�شائ����س والنباتات املائية من ال���رع والقنوات، 
ب���داأ بعده���ا خ���رباء م���ن املعه���د بج���والت ا�شتطالعية يف 

مناطق املكافحة للوقوف على مدى جناحها. 
اول���ت احلمل���ة ل���واءي الب�شرة والعم���ارة ق���درًا اأكرب من 
اهتمامه���ا وذلك لوفرة امل�شتنقع���ات والربك واالأنهر فيهما 
، مما ي�شكل بيئة مالئمة لتكاثر قواقع " البوالين�س " على 
نط���اق وا�شع . ففي ل���واء الب�شرة ب���داأت احلملة يف �شهر 
مت���وز يف العام نف�ش���ه وامتدت ثالثة ا�شه���ر �شملت اأعمال 
املكافح���ة فيها ابادة القواقع يف جميع اأنهر مدينة الب�شرة 
والع�ش���ار والقرن���ة، واأج���رت الفرق���ة ال�شحي���ة فحو�ش���ًا 
خمتربي���ة عل���ى )1671( منوذج���ًا م���ن االأدرار ، فظهر من 

نتيج���ة الفح�س اأن )1042( منها كان م�شابًا بالبلهارزيا ، 
اأي بن�شبة )62%( من جمموع النماذج املفحو�شة. 

طال���ت احلملة مدار�س لواء الب�شرة التي فتكت البلهارزيا 
بتالميذه���ا فتكًا ذريعًا ، وح�شب الفحو�س املختربية التي 
اأُجري���ت عل���ى )1056( طالب���ًا وطالبة ، ف���اإن )330( طالبًا 
وطالب���ة كانوا م�شاب���ن مبر����س البلهارزي���ا ، اأي بن�شبة 
)32%(، وعل���ى وفق التقاري���ر االإح�شائية لوزارة ال�شحة 
، بلغ���ت ن�شب���ة االإ�شاب���ات مبر����س البلهارزي���ا بن طالب 
املدار����س العراقي���ة يف ع���ام 1956 م���ا يق���ارب )26%( اأي 
ان نح���و رب���ع الط���الب كانوا م�شاب���ن باملر����س واتبعت 

االإجراءات نف�شها يف �شائر االألوية.
وق���د تبن ان ط���رق املكافحة التي اأُتبع���ت يف هذه احلملة 
ويف احلم���الت الت���ي تبعتها مل ت���ود اإىل حتقي���ق النجاح 
املن�ش���ود يف ال�شيطرة على مر����س البلهارزيا يف العراق، 
االأم���ر الذي ا�شطرت فيه وزارة ال�شحة ان تطلب املعاونة 
الفنية م���ن " منظمة ال�شحة العاملية" ، وقد جاءت موافقة 
املنظم���ة املذك���ورة على �شكل اتفاقية عق���دت بن احلكومة 
العراقي���ة و"منظم���ة ال�شح���ة العاملية" ع���ام 1956 للعمل 
عل���ى اإن�ش���اء م�ش���روع يق���وم بدرا�ش���ة وافي���ة للمر�س يف 
الع���راق مل���دة �شنت���ن ، م���ن اأجل ايج���اد طرق 
جدي���دة يف مكافح���ة البلهارزي���ا تك���ون اأك���رث 
فاعلي���ة ، واج���دى نفعًا م���ن الط���رق التي كان 

معمواًل بها. 
ووفقًا القراح خ���رباء منظمة ال�شحة العاملية 
اخت���ريت ناحية الطارمية �شم���ال بغداد لتكون 
موقعًا اأولي���ًا لتنفيذ م�شروع مكافحة البلهارزيا 
والإجراء التج���ارب امليدانية ، وج���اء اختيارها 
لكون ه���ذه املنطقة موب���وءة بالبلهازريا ب�شبب 

كرثة اجلداول وم�شطحات ماء البزل فيها. 
ب���داأت اإدارة م�ش���روع الطارمي���ة تطبي���ق ط���رق 
جديدة يف مكافح���ة البلهارزيا ، فالأول مرة جرت 
وبنج���اح جترب���ة ا�شتخ���دام ماديت���ن كيماويتن 
جديدتن ، هما مادة ال�شوديوم بنتوكلوروفينيت  
كقاتل للقواقع يف اقنية الري يف الطارمية ، ومادة 

خال�شة الكريو�شن كقاتل لالأع�شاب املائية .

ويب���دو ان اجله���ود الت���ي بذلته���ا االإدارة ال�شحي���ة 
يف ه���ذه املرحلة لل�شيطرة على مر����س البلهارزيا مل تكلل 
بالنجاح ، ب���ل اأن اأعمال املكافحة التي نفذت يف ال�شنوات 
االأخ���رية م���ن العهد امللكي مل تك���ن ذات فاعلية كبرية ، فقد 
ازدادت اأع���داد االإ�شابات امل�شجلة ل���دى الدوائر ال�شحية 
، وق���د اأدى ازدياد اقبال االأه���ايل على مراجعة املوؤ�ش�شات 
ال�شحية اإىل الك�شفت عن الكثري من االإ�شابات . وينطوي 
االأم���ر املذك���ور، يف الوق���ت نف�شه، عل���ى دالالت عميقة ، اإذ 
يوؤ�شر ذلك ان االأهايل ، وال�شيما يف الريف بداأوا يقدرون 
اأهمي���ة املوؤ�ش�ش���ات ال�شحية ، واأهمي���ة الطب يف معاجلة 
املر����س، واأدت اأعمال مكافحة البلهارزي���ا اإىل الك�شف عن 
عدد كبرٍي م���ن االإ�شابات وخ�شو�شًا يف املناطق الريفية . 
اأخذاملكافحة بالت�شاعد حتى عامي 1956 و 1957 ب�شبب 
ازدي���اد فعالي���ات الوحدات العالجي���ة ، واأعم���ال التحري 
والك�شف عن املر�س بن طالب وطالبات املدار�س ب�شورة 

خا�شة ، وبقية ال�شكان ب�شورة عامة. 

))االأو�صاع ال�صحية يف العراق
 1945- 1958 درا�صة تاريخية((

 وم���ن هذِه املقدمات    حوادث بغداد ومظاهراتها يف اأكرب 
جوامعه���ا . ففي العا�شر من ماي�س م���ن عام 1920  قررت 
احلرك���ة الوطنية ال�شري���ة اأنتهاز �شهر رم�ش���ان األذي حل 
بع���د اأيام للقي���ام بن�شاط���ات وطنية بحجة حف���الت دينية 

وكان احلاج جعفر اأبو التمن لولب تلك احلركة .
   وق���د متكن �شاحب ه���ذه ال�شطور من االت�ش���ال بوثيقة 
طريف���ة ، مل تن�شر �شابقا ،ومل ي�شر اىل مو�شوعها موؤرخو 
الثورة العراقية الك���ربى عام 1920 ، اما كاتبها فمجهول 
، غري انه يبدو من املت�شلن بحادث الوثيقة ات�شاال وثيقا 
، ولعله من امل�شركن به ا�شراكا فعليا . وقد اهديت هذه 
الوثيق���ة و�شواه���ا اىل املركز الوطني حلف���ظ الوثائق يف 
منت�ش���ف �شبعيني���ات الق���رن املا�ش���ي ، ي���وم كان اال�شتاذ 
�ش���امل االلو�ش���ي مدي���را للمرك���ز ، بح�شور اال�شت���اذ عبد 

اجلبار العمر .

واليك ن�س هذه الوثيقة :
      ) �ش���ورة م���ا وقع م���ن املذاكرة ب���ن بولي�س حكومة 
االحت���الل والوطني���ن الثالثة ( ... ار�ش���ل معاون مدير 
البولي�س يف ال�شاعة التا�شعة والن�شف من �شباح يوم 
ال�شب���ت 24 رم�شان ) 1338( اىل ثالث���ة ا�شخا�س هم 
عارف حكمت افن���دي )1( وال�شيد �شلمان ال�شيخ داود 
)2( وطه افن���دي حما�شب املدر�شة االهلية )3(. يطلب 
ح�شوره���م اىل ق�ش���م التحقيقات اجلنائي���ة من دائرة 
البولي����س الواقع���ة يف خان دلة )4( ي���وم االثنن 26 
رم�ش���ان )5( يف ال�شاع���ة العا�ش���رة �شباح���ا . وق���د 
انت�ش���رت هذه الدعوة ب���ن طبقات ال�شع���ب انت�شارا 
كبريا . ويف الي���وم الثاين من الدعوة اغلق االهايل 
الدكاك���ن واال�ش���واق وكاد يح���دث بع����س االخالل 
باالمن لوال ان ال�شيخ مهدي الب�شري خطب يف جامع 
امليدان ليلة االثنن حاثا ال�شعب على ال�شكينة واأيد 
خطاب جعف���ر جلبي ابو التم���ن . ف�شكنت النفو�س 

ولبت دعوة ال�شيخ الب�شري .
       ويف �شباح يوم املوعد ذهب املدعوون الثالثة 
وعلى وجوههم امارات احلزم ودالئل الثبات وقد 
رافقهم ق�شم من ال�شبان الوطنين )6(. وكان هناك 
جمع غفري من النا�س جمتمع امام ادارة البولي�س 
فهتف���وا له���م هتافا عالي���ا . وملا ح���ان الوقت دخل 
املدعوون خ���ان دلة . وادخل���وا يف غرفة معاون 
مدير البولي�س . وقال املعاون : لقد طرق �شمعنا 

انك���م انتم العامل���ون يف اقفال الدكاكن ي���وم 21 حزيران 
يف الوق���ت ال���ذي ذهب في���ه املندوب���ون )7( ملقابلة ممثلي 
احلكوم���ة ونح���ن وان كنا النتوقع ح���دوث �شيء من هذه 
االعمال من امثالكم اال اننا احبنا اال�شتفهام عنها النها مما 

تخل بالنظام العام فرنجوا ان ال يتكرر احلال .
      فاأجاب���ه ع���ارف افن���دي : ان املظاه���رات الت���ي وقع���ت 
للمندوبن فقد ا�شركنا بها نحن الثالثة مع جمهور عظيم 
من االه���ايل وان االحتف���اء باملوفدين ام���ر م�شتح�شن يف 
جميع البالد املتمدنة اما اغالق الدكاكن واالخالل باالمن 
فهذا خالف منهجنا وال يت�شور �شدوره من امثالنا وثقوا 

باأن االخبارات كاذبة لفقها اجلوا�شي�س .

    املعاون : لي�س لنا وقت وا�شع يف ا�شتخدام اجلوا�شي�س 
يف مثل هذه االم���ور التافهة ولكن النا����س انف�شهم ياأتون 
الخبارنا ... ان اقل حركة تقع يف ال�شوق حتدث ا�شطرابا 

عند اليهود فيركون اعمالهم ويختفون .
    ع���ارف افن���دي : ال ف���رق ب���ن امل�شلم���ن وامل�شيحي���ن 
واليه���ود وان ترب���ة الع���راق ه���ذه – وا�ش���ار بي���ده  اىل 
االر����س – م�شركة بينهم ، وكلن���ا ج�شم واحد اذا ا�شتكى 

منه ع�شو واحد تاملت االع�شاء االخرى . 
    املع���اون – متوجها اىل ال�شيد �شلمان ال�شيخ داود وهو 
ي�شح���ك - : ان���ك �شغ���ري ال�شن كثري احل���ذر واخلوف فقد 

علمت انك ا�شطربت من تذكرة الدعوة .
       ال�شيد �شلمان : ان اخلوف واال�شطراب لي�س لها حمل 
يف قلبي ويجب 

ان تث���ق بان لي����س بن العراقين من يخ���اف ، وقد عجبت 
م���ن ا�شنادكم اغالق الدكاكن الينا ، حيث ان ذلك عمل تافه 
يخال���ف موقعن���ا االجتماعي اذ نحن نخ���دم امتنا بتحرير 
اجلرائ���د والق���اء اخلطب وغري ذل���ك من االم���ور ال�شريفة 

العظيمة .
       ويف االخ���ري كت���ب املعاون ا�شم عارف افندي يف ورقة 
ث���م قال مبت�شما : اين �شاأدعوك ملعاونتي يف غلق الدكاكن 

يف امل�شتقبل .
      وهك���ذا انته���ت اجلل�ش���ة بطل���ب املعاون م���ن املدعوين 
معاونته���م يف ا�شتتاب االمن . ثم خرج���وا فتلقاهم الوف 

من االهايل بالهتاف ال�شديد والت�شفيق احلاد .

الهوام�ش

ببغ���داد والتح���ق  ول���د   ، ع���ارف حكم���ت )1963-1883(   )1(
باحلكوم���ة العربي���ة يف دم�ص���ق .ع���اد اىل بغ���داد وا�ص���رك يف 
احلرك���ة الوطني���ة ال�ص���تقاللية ، وف���ر م���ن بغ���داد متنك���را يف اب 
1920، فم�صى اىل النجف وا�صرك يف الثورة امل�صلحة ، وقب�ض 
علي���ه بعد انتهاء الثورة . دخل الوظيفة احلكومية حتى و�ص���ل اىل 

درجة املت�صرف ثم انتخب نائبا. 
)2( �ص���لمان ال�ص���يخ احمد الداود )1897-1977( ، عني كاتبا يف 
حماك���م بغ���داد يف عهد الحت���الل الربيطاين ، ثم ن���ال احلقوق يف 
ال�ص���نوات التالية ، فا�ص���تهر حماميا وكاتبا �صحفيا جريئا . �صارك 
يف احلرك���ة الوطني���ة قبي���ل ان���دلع الثورة امل�ص���لحة ، ث���م عمل يف 
جريدة ال�صتقالل ل�صان احلركة الوطنية ، ثم ان�صرف اىل املحاماة 

وال�صحافة . وانتخب نائبا يف دورات نيابية عديدة .
)3( ط���ه البدري ، ذكر علي البزركان يف كتابه عن الثورة العراقية 
ان حما�ص���ب املدر�ص���ة الهلي���ة رف���ع علما ا�ص���ودا وجت���ول يف ازقة 

بغداد بعد مقتل احد البغداديني ليغار �صدور الهايل . 
)4( خ���ان دل���ة يعود لحد جتار بغ���داد الكبار وهو عبد القادر دلة ، 
ا�صبح مركزا لل�صرطة يف عهد الحتالل الربيطاين ، ومل يزل اىل 

يومنا قائما يف �صارع ال�صموال .
)5( ي�صادف يوم 14 حزيران 1920 

)6( ل�ص���ك ان ه���وؤلء ال�ص���بان م���ن اجلن���اح امل�ص���لح حل���زب حر�ض 
ال�ص���تقالل ، ويراأ�صهم عبد املجيد كنة الذي اعدمته ال�صلطة املحتلة 

فيما بعد .
)7( مندوبو بغداد اخلم�صة ع�صر ملفاو�صة ال�صلطة املحتلة . 

عندما كانت البلهارزيا تفتك بالعراقيين
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ف���ي الخمس���ينيات.. كان )20%( م���ن س���كان الع���راق مصابي���ن بالبلهارزيا

في العاشر من مايس 1920 بدأت الثورة في بغداد

وثيقة فريدة من وثائق ثورة العشرين

أجمع��ت كتب تأريخ الع��راق الحديث 

عىل أن ثورة العرشين التحررية مل تكن 

وليدة      س��اعتها ، بل تقدمها العديد 

من األرهاصات واملقدمات الجس��يمة 

مهدت الندالع الثورة      املسلحة ضد 

األحتالل الربيط��اين يف نهاية حزيران 

. 1920
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رفع����ة عبد الرزاق محم���د

كن���ت يف طفولتي قد �شبحت مرة يف نه���ر دجلة يف منطقة ال تبعد كثريا 
ع���ن دارنا يف ال�شاحلية املقابلة لدار االذاع���ة والتلفزيون ، وبعد دقائق 
من دخويل النهر وانا يف مياهه واذا ب�شخ�س ي�شرخ بان اخرج �شريعا 
م���ن النهر قبل ان تاتي ما كنا ن�ش���ميه ) ال�ش���ويرة ( وه���ي دفق من املياه 
ت�شري م�شرعة ملتفة حول نف�شها ، وكثريا ما غرق ب�شبب هذه ) ال�شويرة 
( ، وعندم���ا خرجت قال يل ذلك ال�ش���خ�س : ان �ش���بب اخراجك من النهر 
يف هذه املنطقة خلطورتها فهي ت�شم ابنية مغمورة والذي يغط�س فيها 
ال يخ���رج  وال عالق���ة بال�شويرة بذل���ك . وكنا نرى ه���ذه االبنية القدمية 
عندم���ا يق���ل من�شوب النه���ر يف مو�ش���م ال�شيهود فرى بع����س �شيادي 
ال�شمك بطريقة ) ال�ش�س ( يجل�شون فوق هذه االبنية ينتظرون ما يعلق 

ب�شنارتهم .
كان البغدادي���ون م���ن �ش���كان تلك املنطق���ة يطلقون على ه���ذه االبنية ب� ) 
ال�ش���ن ( ، وهي الي���وم يف املنطقة التي تطل عليه���ا بناية فندق املن�شور 

ميلي���ا ، واتذك���ر ان �شكة حديد كانت تاتي من حمطة غربي بغداد ) كراج 
الع���الوي حاليا ( وتنتهي يف تلك املنطقة ، عرفت فيما بعد انها من بقايا 
م�شروع �شكة حديد بغ���داد برلن الذي �شيدت بنايتن �شامقتن له قريبا 
م���ن ه���ذه البقعة وقد اتى فندق باب���ل على البناي���ة االوىل ، ومل يبق من 

الثانية اال االطالل بجوار ابنية �شبكة االعالم على �شارع املن�شور . 
حتدث���ت مرة اىل اال�شتاذ الكبري �شامل االلو�ش���ي ، رحمه الله ، حول هذا 

االمر ، فكتب ايل يف 12 ايلول 2002 قائال :

���ّن : بك�شر ال�شن وت�شديد الن���ون ، بناء قدمي ، يحاذي �شفة دجلة  ))ال�شِ
الغربية ، كان البغداديون يظنون انه بناء عبا�شي وانه من بقايا ق�شور 
  Sir Henry Rawlinson الربامكة . وكان ال�شر هرني رولن�شون
ع���امل امل�شماري���ات امل�شه���ور ال���ذي �شغ���ل من�ش���ب املقي���م ، ث���م القن�شل 
الربيطاين ببغداد ، قد الحظ �شنة 1848 عند هبوط املياه يف نهر دجلة 

، بقاي���ا مرا����س – اي م�شناة – عل���ى �شفة دجلة الغربي���ة داخل مدينة 
بغ���داد احلالية ، وكان م�شّيدًا باالآج���ر البابلي وبالطه من القار،وقد عرث 
ب���ن االآجر على قطعة خمتومة با�شم املل���ك البابلي )نبوخذ ن�شر الثاين 
مع األقابه( )605 – 558 ق.م( . والظاهر ان ال�شر رولن�شون ي�شري اىل 
البناء البابلي املعروف عند العامة با�شم   )ال�شّن( ، وكان م�شامتًا لل�شفة 
الغربي���ة لدجلة جنوبي حملة الكرميات والراأ�س الغربي للج�شر اال�شفل 
القري���ب م���ن ال�شاحلية)2( وقد و�شف���ه بع�شهم بانه عل���ى �شاطئ دجلة 
االأمي���ن حيث اقيمت يف العهد العثماين مكات���ب ادارة �شكة حديد بغداد 
– ا�شتنابول – برلن �شنة 1914 . ويف �شيف �شنة 1911 �شعى ناظم 
با�ش���ا وايل بغ���داد يومئ���ذ لهدم هذا البن���اء ملنع االأخطار الت���ي تن�شاأ من 
وج���وده يف دجلة ، الأن ال�شفن والق���وارب املعروفة بالقفف كانت ترتطم 
في���ه فال ت�شتطيع اخلروج م���ن ا�شنانه وقد تغرق مبن فيها فتكون اطالل 

هذا البناء �شببًا يف الهالك واخل�شران (( .
وكان ال���وايل ناظ���م با�شا ق���د اأوكل هدمه اىل ع�شرين عام���اًل فلم يقلعوا 
اآج���ره بعد عمل �ش���اق اإاّل نحوًا من طبقتن . وملا راأى ان ال فائدة يف ذلك 
فعدل عن الهدم . ويف اأوائل �شنة 1914 اخذ مهند�شو �شكك حديد بغداد 
– برلن االأملان يف ا�شتئناف هدمه فن�شفوا اأكرثه بالديناميت ومل يبَق 
من���ه اإاّل قليل . وقد ظن بع�شهم خطاأً انه ق�شر من ق�شور الربامكة ونظم 
في���ه ال�شاع���ر البغ���دادي ابراهيم مني���ب الباجه ج���ي )1876 – 1948( 

ق�شيدة بعنوان ) وقفة جتاه ال�شن ( قال فيها :

ان�ا ابك�ي اذا راأي���ت  الر�شوما         باكيات ترثي عاله��ا  القدمي���ا
لهف نف�شي على ربوٍع  ك���راٍم         تنظر العن ركنها  مهدوم������ا

فاأنا دائم��ًا كدجل��ة  اأج�������ري            دونها دمع عيني امل�ش�����جوما
ومن احلق ان اأنوح عليه�������ا          فر�شوم الكرام تبكي الكرمي�����ا

اأيها الالئ��م املعّنف  نوح�����ي           انت انكرت حقها  املعلوم������ا
فلهذي الر�شوم �ش��ان عظي����م         وبكائ���ي ل�ش���اأنها   تعظيم�����ا
ال تق��ل انه��ا غ��دت بالي�����اٍت           ان فيها للمج��د ذك��رًا مقيم����ا

***
اأيها ال�ش��ّن ان جم��دك ب�����اٍق              واإن العظم راح منك رميم������ا

لي�س تفنى االأيام ر�شمًا لق�����وٍم        مل  يزل ذكر جمدهم مر�ش����وما
كن���ت ق�شرًا  الآل  برمك  يا �شن        ي�شاهي  منك  الع�ال  والنجوم����ا

كنت للبائ�شن م�اأوى وملج����اأ          كنت للمعدمي�����ن ملكًا  عظيما
كنت للخائفن ح�شنًا ح�شين����ًا        كنت للالئذين ركن����ًا قومي�����ا

كنت للف�شل واملك����ارم ربع��ًا            كنت للجود كعب����ة  وحطيم���ا
هدك الدهر ال لذن���ب ولك������ن           خلق الدهر للك��رام  خ�شيم����ا

عن ) املدونة البغدادية (


