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 ُع���رف عب���د احلمي���د الدروبي باأن���ه �صاح���ب الرفوف 
العالي���ة , الربنام���ج الإذاعي املتميز ال���ذي عّمر طوياًل 
يف اإذاعة بغداد , لكنه مل ُيعرف كونه مذيعا يف مرحلة 
عمل���ه الوىل واإذاعيا �صغ���ل م�صوؤولية اأق�صام براجمية 
عدة كان من اأهمها ق�صما التن�صيق واملكتبة ال�صوتية - 
جمتمع���ني ومنفردين- و يف هذين الق�صمني احليويني 
اللذين ي�صكالن العمود الفقري لكل اإذاعة ولد برناجمه 
الذي اأخذ بالأ�صماع وجمامع قلوب حمبيه حيث جعله 
الدروب���ي رحم���ه الل���ه واح���ًة ندي���ًة جمع فيه���ا اأزاهري 
الأحلان الرتاثي���ة العراقية والعربية وقدمها باإ�صمامة 
فواح���ة الأري���ج لل�صامع���ني واملتذوق���ني ب�ص���كل خا�ص 
مقرون���ًة بح�صن الأداء ونكه���ة الإلقاء واملعلومة الفنية 

الغنية.
�صاألته يف اأول عهدي بالإذاعة عن اأ�صل فكرة - الرفوف 
العالي���ة- فقادين اىل املكتب���ة الإذاعية القدمية واأراين 
رفوفه���ا العالية فعاًل التي ماكان���ت ِلُتطاَل اإّل ب�صّلم عاٍل 
اأي�صًا وقال اإنه ملا َوجد فوق تلك الرفوف ّكمًا كبريا من 
)الإ�صطوان���ات( املركون���ِة واملرتوكة الت���ي كانت ُتبث 
قبل ت�صنيع ال�ّصريط ال�صوتي املعروف ب�)البكرة( فقد 
توّل���دت لديه فكرة اآ�صتثمارها يف برنامج يحمل الآ�صم 
نف�صه وُيعّرف بها وباأ�صحابها من املطربني واملطربات 
مثلما يع���ّرف بجّوها وبيئتها واألوانه���ا الغنائية.ومن 
املفارقات التي ح�صلت معه اأن �صديقًا نعى اإليه املطربة 
البغدادية - �صديق���ة املاّلية- وكانت تعاين من املر�ص 
والفاق���ة يف �صنّيها الأخرية , فم���ا كان من الدروبي اإّل 
اأن ياأ�صى لهذا اخل���رب وي�صارع اىل تقدمي حلقة خا�صة 
عنه���ا, وم���ا اإن ٌبثّت حت���ى هاتفته – �صديق���ة – نف�صها 
قائلة ل���ه ب�صوت متع���ب خفي�ص وبلهجته���ا البغدادية 
: )عين���ي اأبو ماج���د اآين �صديقة... �صدق���ه لعينك اآين 

بعدين طيبه ما متت(.
وعلى ذكر املوت و- املوت حق – كان الدروبي يتطرّي 
م���ن ذكره , ولهذا ف���اإن الفنان الذاع���ي الكبري املرحوم 
عب���د الل���ه الع���زاوي غالب���ًا م���ا كان يتّعم���ُد ذك���ر اأخبار 
)وفي���ات وهمي���ة( اأمام���ه , فينه����ص الدروب���ي ويغادر 

جمل�صه فورًا! 
واحلدي���ث ع���ن الذاع���ي الدروبي يعن���ي احلديث عن 
اإذاعة متنقلة , بتاريخها واإذاعّييها والآلف املوؤلفة من 

�صوتياتها الرباجمية واملو�صيقية والغنائية.
ومم���ا يذكر ع���ن املذيع القدير يف ه���ذه الأ�صطر اأنه يف 
بواك���ري ال�صبعيني���ات ول���دى التهيئ���ة لحي���اء ذك���رى 
تاأ�صي�ص اإذاعة بغداد ُعهد الينا مع بع�ص الزمالء و�صع 

مفرداته , 
ومما اقرتحن���اه دعوة الفنان الكب���ري حممد القباجني 
حل�ص���ور احلف���ل ال�صاه���ر , ولك���ن كي���ف ال�صبي���ل اىل 
ذل���ك والقباجن���ي كان حين���ذاك قد اأعر�ص ع���ن الذاعة 
وم�صوؤوليه���ا وجفاه���م زع���اًل لأم���ر يف حين���ه.. فع���ّن 
للدروب���ي ان ي�صع���ى يف ذل���ك ونذه���َب اىل مكتب���ه يف 
ال�ص���ارع التجاري املتف���رع من �ص���ارع الر�صيد مبنطقة 
جمّم���ع امل�صارف فنحاول اإقناعه م���ا ا�صتطعنا اىل ذلك 
, وننق���ل اليه ر�صال���ة ّود وحتية , ودع���وة با�صم املدير 
الع���ام لالإذاعة والتلفزيون. وفعال ذهبنا اليه , وحتدث 
الدروب���ي مع���ه حدي���ث القلب للقل���ب , مذكرًا اي���اه باأن 
الذاعة اإذاعت���ه , واملنا�صبة منا�صبته ول احتفال بدون 

ح�صوره...
فتملم���ل القباجني وانفرج���ت اأ�صاريره قلي���اًل , ولكنه 
مل يتن���ازل عن عدم احل�صور , واكتف���ى بطلبه منا نقل 
�صكره للمدير العام وتهانيه لأ�صرة الذاعة , وتعلل باأنه 

مري�ص واأن طبيبه ال�صخ�صي لينفك عن م�صاحبته.
فما كان من الدروبي ال اأن قال له : يا اأبا قا�صم.. امامنا 
اأ�صب���وع على موعد احلفل , واإن �ص���اء الله �صتكون يف 
اأمت ال�صح���ة والعافية , ث���م اننا لن جنربك على املكوث 
طوياًل والتفت اإىل طبيبه الذي كان حا�صرًا وطلب منه 

العون يف ذلك!
وبعد تردد اأعطى القباجني اأماًل باحل�صور ولكْن علينا 
اأن نتوا�ص���ل مع���ه هاتفي���ًا.. وبعد يومني م���ن املتابعة 
اأعل���ن موافقته وح�صر حفل الذاعة يف موعده ومكانه 

املقرر يف - نادي ال�صيد-.
وبع���د حوايل ال�صاعة من بدء ال�صهرة, هم�ص الدروبي 
اأخ���ذه الآ�صتمت���اع  ق���د  القباجن���ي  اإن  اأذين قائ���اًل  يف 
والآنت�ص���اء فلن�صتثم���ر ارتياحه... واأرج���و اأْن تدعوه 

للم�صاركة والغناء.
وفورًا اأعلنُت للمحتفل���ني اأن ابن بغداد وبلبلها الغّريد 
, فن���ان الع���راق الأول املت���ّوج يف مهرج���ان املو�صيقى 
العربية بالقاهرة , ي�صارككم الفرحة ويهدي الإذاعيني 
بع�ص���ًا م���ن �ص���ذاه الف���واح , ونظم���ه الع���ذب , وحلنه 
ال�صج���ي...وكان ذل���ك... ف�صدح واأط���رب وغنى �صاعة 
من الزمن كانت بطعم بغ���داد وليلها ومباهج ع�صاقها , 
مثلما كانت ليلًة من اأجمل ليايل الإذاعة واأهل الفن ظل 

القباجني طوالها ن�صوان طربًا يحّف به املحتفلون.
اأم���ا اأبو ماج���د , فما كانت هذه الأج���واء ال�صاحرة لت�صَع 
فرحت���ه , فق���د اأجن�ز جن�اح���ني يف اآن واحد , جناح حفل 

ميالد الإذاعة.. وجناح تاألق احلفل بالقباجني الكبري.

لماذا زعل محمد القبانجي 
على التلفزيون؟

 اقدم محالت بغداد 

باب الشيخ..
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ينتم���ي �صا�ص���ون  ح�صقي���ل اىل عائل���ة يهودي���ة بغدادي���ة 
ب���رزت وا�صتهرت بالتج���ارة, كان والده م���ن رجال الدين 
�صا�ص���ون يف  املو�صوي���ة.. ول���د  ال�صريع���ة  املتفقه���ني يف 
بغ���داد ع���ام 1860 ودر�ص يف مدر�ص���ة الليان�ص, ثم ذهب 
اىل ا�صطنب���ول للدرا�صة عام 1877.. عني ترجمانًا لولية 
بغ���داد بعد عودته اىل بغداد عام 1885 وانتخب نائبًا يف 
جمل�ص النواب الرتكي الول عام 1908, ويعترب �صا�صون 
اح���د الع�ص���اء الثماني���ة يف اأول حكوم���ة ق���ام بتعيينه���ا 
ال�ص���ري بر�صي كوك�ص )املندوب ال�صامي الربيطاين(. عني 
اول وزي���ر مالية يف حكوم���ة ال�صيد عب���د الرحمن النقيب 
وانتخب �صا�صون لوزارة املالية يف وزارة النقيب الثانية 
"1921" والثالثة ووزارة عبد املح�صن ال�صعدون الوىل 

وكذلك يف وزارة يا�صني الها�صمي.. 
اعت���رب �صا�صون من ال�صخ�صيات العراقية املهمة يف تاريخ 
الع���راق املعا�ص���ر, وق���د حر����ص عل���ى التقالي���د الربملانية 
ال�صحيح���ة وتطبي���ق النظ���ام الداخل���ي ملجل����ص الن���واب 
العراق���ي, وق���د و�صفت���ه امل����ص بيل باأن���ه "اأق���در رجل يف 
جمل����ص الوزراء, هو �صل���ب قلياًل وينظ���ر اإىل الأمور من 
وجه���ة احلقوقي الد�صت���وري دون اأن يعطي اعتبارًا كافيًا 
لأح���وال الع���راق املتاأخ���رة, ولكن���ه ح���ر ونزي���ه اإىل اأبعد 

احلدود". 
�صغ���ل �صا�صون ح�صقي���ل من�صب وزير املالي���ة 5 مرات يف 
ف���رتة احلك���م امللكي. ويع���د �صا�ص���ون ا�صهر واأن���زه وزير 

عراقي يف تاأريخ احلكومات العراقية املتعاقبة, فكان اأول 
وزي���ر مالية عراقي اأ�صه���م ب�صكل كب���ري يف و�صع الأ�ص�ص 
ال�صحيح���ة لقي���ام القت�ص���اد العراق���ي وبن���اء ماليته على 
وف���ق نظام دقيق, وخ���ري دليل على ما نق���ول هو �صجالت 
مفاو�ص���ات النفط مع النكليز, حينما ا�صار على املفاو�ص 
العراق���ي ا�صافة كلم���ة )ذهب( على جمل���ة )اربعة �صلنات( 
عن���د احت�صاب عوائ���د النفط, لكي ي�صم���ن ا�صتقرار ن�صبة 
العوائ���د. وم���ن الطريف م���ا اأوردته اخلات���ون النكليزية 
)جرت���رود بيل( التي يقال باأنه���ا كانت ع�صيقة امللك في�صل 
)اليه���ودي(  ب���ان تعي���ني �صا�ص���ون  الأول, يف ر�صائله���ا, 
وزي���را قد مت بتدخل �صخ�ص���ي منها, ومل ي�صتغ���رق اإقناع 
عبدالرحم���ن النقيب اإل ن�صف �صاع���ة, بينما مل تقنعه ايام 
ط���وال م���ن التدخالت والتربي���رات من ط���رف )اخلاتون( 

لتعيني وزير )�صيعي( يف وزارته!. 
ومن النقاط الهامة يف �ص���رية �صا�صون ح�صقيل, ا�صرتاكه 
م���ع جعفر الع�صكري يف موؤمتر القاه���رة عام 1921 الذي 

دعت اليه احلكومة الربيطانية للنظر يف م�صتقبل العراق, 
عل���ى الرغ���م م���ن ان �صا�ص���ون كان يف�صل ع���ودة التراك , 
غ���ري ان ال�صيا�صة الربيطاني���ة, ر�صحت المري في�صل ملكا 
عل���ى الع���راق, ومل���ا كان المر كله بي���د بريطاني���ا, فلم يبد 
م���ن �صا�ص���ون او من غ���ريه راأي ح���ول املو�ص���وع, �صوى 
�صوؤال وجهه �صا�صون للم�صرت ت�صر�صل وزير امل�صتعمرات 
الربيطاين بان العادة جرت يف البالد املن�صلخة عن الدولة 
العثماني���ة, ان ياأت���ي الم���راء م���ن ال�صم���ال اىل اجلنوب, 
ولي����ص من اجلن���وب اىل ال�صمال. فاأجاب���ه ت�صر�صل, نعم, 
ولك���ن ل تن�ص���ى ان امل�ص���رت كورنوال�ص ذاه���ب مع المري 

في�صل وهو من ال�صمال. 
وكم���ا ليخفى , فان اجابة ت�صر�ص���ل حتمل دللة وا�صحة, 
فقد بقي كورنوال�ص م�صيطرا على �صوؤون العراق املختلفة 

ل�صنني طويلة. 
ا�ص���رتك �صا�ص���ون ح�صقي���ل يف ال���وزارة العراقي���ة خم�ص 
مرات ويف جميعه���ا كان وزيرا للمالية, وذلك يف وزارات 

ال�صي���د عبد الرحمن النقيب الث���الث, ووزارة عبد املح�صن 
ال�صعدون الوىل, ووزارة يا�صني الها�صمي الوىل, وكان 
ا�صرتاك���ه امرا طبيعي���ا لكفاءته الفائق���ة يف المور املالية 
وخربته الدارية التي �صقلتها جتاربه الدارية منذ العهد 
العثم���اين. وق���د ب���رزت كفاءت���ه يف مواق���ف عدي���دة, لعل 
اهمه���ا دوره يف ق�صية )امتيازات النفط( عام 1924, فقد 
طالبت �صركة النفط الرتكي���ة ببع�ص احلقوق التي زعمت 
انه���ا ح�صلت عليها من احلكوم���ة العثمانية, ومنها امتياز 
التنقي���ب عن النفط يف املو�صل وبغداد, وقد اعتمدت هذه 
ال�صرك���ة النكليزية على ا�صناد املن���دوب ال�صامي لها, غري 
ان احلكومة العراقية برئا�صة عبداملح�صن ال�صعدون قررت 
ع���دم العرتاف, وخول���ت �صا�صون ح�صقي���ل, وزير املالية 
مبفاو�ص���ة ال�صرك���ة يف لن���دن, وعندما ب���داأت املفاو�صات 
اق���رتح �صا�صون بوجوب دف���ع ح�صة الع���راق من عائدات 
النفط بالذهب, وقد ا�صتغرب اجلميع من هذا القرتاح لن 
الب���اون ال�صرتليني كان ي�صتند عل���ى �صعر الذهب. وامام 

ا�صرار املفاو����ص العراقي وت�صميمه على تنفيذ مقرتحه, 
وافق���ت ال�صركة الدفع ذهبا, وعندما ظه���رت الزمة املالية 
يف انكل���رتا ع���ام 1930, خ���رج الباون عن قاع���دة الذهب 
وانخف����ص �صعره امام �صعر الذهب بن�صبة ل ت�صدق, فعاد 

هذا التغري على العراق بفوائد مالية كبرية. 
عل���ى الرغم من �صهرة �صا�صون ح�صقي���ل بني طائفته , فانه 
ق���د ف�صل يف احل�صول عل���ى ع�صوية املجل����ص التا�صي�صي 
ب�صب���ب حادث���ة طريف���ة يف النتخاب���ات , فق���د ظهرت بني 
الوراق النتخابي���ة لق�صاء بغداد ثالث اوراق حتمل ا�صم 
)�صا�ص���ون افندي( وقد اهملت ه���ذه الوراق مما ادى اىل 
ح�ص���ول �صا�ص���ون ح�صقيل عل���ى 73 �صوت���ا بينما ح�صل 
مناف�صه )الياهو عاين( على 76 �صوتا, فاعرت�ص �صا�صون 
عل���ى ذل���ك, غ���ري ان جلن���ة تدقي���ق امل�صاب���ط النتخابي���ة 
اجاب���ت انه���ا وان ترج���ح ان تك���ون ال�ص���وات الثالث���ة 
ل�صا�صون ح�صقيل فان هذا الرتجيح ترجيح ظن دون دليل 
حم�صو����ص وعلى املجل�ص التا�صي�ص���ي النظر يف الق�صية. 
ويف مناق�ص���ات املجل����ص التا�صي�صي لع���ام 1924 جند ان 
)حمم���د زكي ( ق���د ذك���ر ان كل ورقة انتخابي���ة كتب عليها 
)الياه���و عاين( اعت���ربت ل�صالح )الياه���و ح�صقيل عاين( 
م���ع ان بع�ص اليهود ر�صحوا )الياهو ع���زرا عاين( فلي�ص 
م���ن الن�صاف ان تهمل ال�ص���وات با�صم )�صا�صون افندي( 
م���ع ان اجلمي���ع يعرف���ون ان املق�صود به �صا�ص���ون افندي 
ح�صقي���ل, وايد ا�صف قا�صم اغ���ا ذلك بقوله انه منذ اربعني 
عام���ا يرتدد عل���ى بغداد ول يع���رف ان �صا�صون افندي هو 

غري �صا�صون ح�صقيل. 
وبع���د ان طالت النقا�ص���ات, قرر الياهو ع���اين الن�صحاب 
ليح���ل �صا�صون ح�صقي���ل حمله, غ���ري ان املجل�ص اعرت�ص 

على ذلك وقال ان الق�صية عامة ولي�صت �صخ�صية. 
وبانتهاء ايام وزارة يا�صني الها�صمي ح�صقيل يف الوزارة 
العراقي���ة, وبق���ي ع�ص���وا يف جمل����ص الن���واب يف جميع 

الدورات حتى وفاته عام .
تويف �صا�صون ح�صقيل يف 31 اب 1932 يف باري�ص ودفن 
هناك, ولعل خري ما بقي له ق�صيدة ال�صاعر الكبري معروف 
الر�صايف يف رثائه, ومل يكن له عقبا , اذ ق�صى حياته دون 
ان يت���زوج, ولزال بيت���ه الفخم م�صرفاعل���ى نهر دجلة يف 
�صارع امل�صتن�صر )النهر( مع جمموعة من الق�صور الكبرية 
كانت �صكن���ا لعوائل يهودية معروفة قبل هجرتهم الكربى 

اىل خارج العراق. ومما قاله الر�صايف :
* اما معروف الر�صايف فقد رثاه قائاًل: 
نعى الربق من باري�ص �صا�صون فاغتدت 

بغداد اأم املجد تبكي وتندب 
ول غرو اأن تبكيه اذ فقدت به 

نواطق اعمال من املجد تعرب 
لقد كان ميمون النقيبة, كلها 

تذوقته يف النف�ص يحلو ويعذب 
ت�صري اليه املكرمات بكفها 

اذا �صئلت اي الرجال املهذب 
ال لتقل قد مات �صا�صون, بل فقل: 

تغور من اأفق املكارم كوكب 

ع���راق���ي���ون   : إع���������داد   

ع�������م�������ار ب�������غ�������دادي

 اتخ����ذت هذه املدر�صة م����ن قطعة ار�����ص �صا�صعة امل�صاحة 
بح�صاب����ات ذلك الزم����ان تق����ع يف منطقة العلوي����ة املقابلة 
متام����ا ملنطقة ب����ارك ال�صعدون  ومقاب����ل كني�صة ال�صبتيني 
وبالق����رب م����ن �صارع الزعي����م عبد الك����رمي  - �صمي با�صمه 
لن����ه  كان ي�صكن يف بيت متوا�صع موؤجر من بيوت هيئة 

الموال املجمدة يقع يف ذلك ال�صارع.
 هذه املدر�صة كانت مكونة من ثالث بنايات واحدة حتتوي 
على �صف����وف وقاعة كبرية  لاللع����اب خم�ص�صة ل�صفوف 
الرو�ص����ة والتمهيدي ومكات����ب الدارة واملطعم الذي كان 
يق����دم  وجبة الغ����ذاء للطالب وبنايت����ني اأخريني ل�صفوف 
املرحلة البتدائية من الول اىل  ال�صاد�ص,وكانت املدر�صة 
حتتوي عل����ى حديقة خالبة كب����رية امل�صاحة حتتوي على 
م�ص����رح �صيف����ي وهناك خل����ف احلديقة م�صتم����الت ل�صكن 
احلرا�����ص والعم����ال والطباخ����ني وكان هن����اك اي�صا ق�صم 

داخل����ي لبع�ص الطالب و�صاحة للريا�ص����ة وكان للمدر�صة 
با�ص����ات تنقل الطالب م����ن واىل املدر�ص����ة يف ذلك الزمان  
كان����ت مدي����رة املدر�صة هي م����دام ع����ادل وت�صاعدها اختها 
فكتوري����ا ولك����ن مل����دام ع����ادل  �صخ�صي����ة فريدة,كانت بكل 
معن����ى الكلم����ة مربي����ة ب�صخ�صية امل����راأة احلديدي����ة كانت 
مرعب����ة  للط����الب وللكادر التدري�صي على ح����د �صواء, كان 
ط����الب املدر�ص����ة من ابناء خ����رية عوائل  بغ����داد واكرثهم 
�صه����رة واي�ص����ا من اذكياء بغ����داد لن امل�صت����وى الدرا�صي 
كان عالي����ًا ج����دا وكذل����ك الج����ور الدرا�صية,ه����ذه امل����راأة 
احلديدي����ة جعلت من املدر�ص����ة البتدائية  جامعة ولي�صت 
مدر�صة بقوانني ع�صكري����ة �صارمة وم�صتوى درا�صي عاٍل 
جدا حيث كانت تعامل اجلميع معاملة واحدة ابن الوزير 
حال����ه ح����ال اب����ن اب�صط موظ����ف داخ����ل املدر�صة ل����ه نف�ص 
احلق����وق وعليه نف�����ص الواجب����ات ول ا�صتثن����اء لي كان 

مهم����ا حدث,الدوام يبداأ يف مت����ام ال�صاعة الثامنة �صباحا 
ومن يتاأخر دقيقة عليه ان يعود اىل البيت فورا فلن يقبل 
من����ه اي ع����ذر او تربير ولن جتدي ت�صفع����ات الهل,كانت 
امل�صط����رة التي حتملها مدام عادل م����ن اخل�صب طولها 50 
�ص����م وياوي����ل الطال����ب امل�صاك�����ص عندما يق����ف امامها كان 
يتمن����ى ان تن�صق الر�ص وتبتلعه ب����دل من الوقوف امام 
تل����ك امل����راأة احلديدي����ة, كان����ت الكت����ب املنهجي����ة ت�صتورد 
بالطائ����رة من خارج العراق وكان كتاب  اللغة الجنليزية 
لل�ص����ف الول البتدائي يف تلك املدر�ص����ة هو نف�ص كتاب 
طلب����ة ال�صف اخلام�ص البتدائ����ي يف املدار�ص احلكومية 
ولك����م ان تتخيل����وا الف����ارق يف امل�صت����وى  الدرا�ص����ي بني 

طالب مدر�صة مدام عادل وطالب املدرا�ص احلكومية 
 كان����ت مدام ع����ادل تعاق����ب الط����الب املرتاجع����ني درا�صيا 
والك�ص����اىل بدرو�ص ا�صافية  للتقوي����ة بعد الدوام ومتنع 

اله����ل م����ن ا�صطح����اب ابنه����م امل�صاك�����ص او الك�ص����ول او 
املق�ص����ر بع����د انتهاء الدوام اىل البي����ت ال بعد ان حتجزه 
لث����الث �صاعات ي����وؤدي خالله����ا خمتلف  ان����واع الفرائ�ص 
والواجب����ات ال�صافية اجباريا بع����د الدوام,كانت ت�صرف 
بنف�صها على  نوعية وكمية ونظافة الطعام الذي يقدم يف 
مطعم املدر�صة جلميع الطالب, وكان هناك عامالن لتقدمي 
الطعام واحد ا�صمه بطر�ص والخر ا�صمه خو�صابا,بطر�ص 
كان عندما يقدم الفا�صوليا الياب�صة للطالب ي�صكبها �صكبًا 
بكميات هائلة ف����وق �صحن الرز وليجلبها ب�صحن منفرد 
مما يجعل خليط الرز والفا�صوليا كاأنه �صوربة ومنذ ذلك 
الي����وم �صارت عن����دي عقدة م����ن الفا�صولي����ا الياب�صة ومل 

اذقها لغاية اليوم!!.
    يف تل����ك املدر�ص����ة كان����ت الدرو�����ص الالمنهجي����ة مث����ل 
الريا�صة والف����ن واملو�صيقى حتظى بنف�����ص الهمية لدى 
الدارة واملعلم����ني وكان����ت هن����اك حفل����ة �صنوي����ة للطالب 
تق����ام عل����ى  حدائق املدر�صة وم�صرحه����ا ال�صيفي يقدم من 
خالل����ه الط����الب فعالياته����م ومواهبهم  الفني����ة وال�صعرية 
وامل�صرحي����ة واملو�صيقي����ة ام����ام اله����ايل وال�صخ�صي����ات 
الب����ارزة التي  كانت حت�صر ذل����ك احلفل ال�صنوي ب�صورة 
دوري����ة.  كان����ت م����دام ع����ادل مربي����ة حمنك����ة ب�صخ�صي����ة 
دكتات����ور �ص����ارم ولك����ن ع����ادل كان����ت تعامل ابنته����ا  التي 
تعم����ل اداري����ة باملدر�ص����ة بنف�����ص ال�صرام����ة الت����ي تعامل 
به����ا املعلمات,كن����ا نكرهه����ا  احيان����ا ولكننا الي����وم نرتحم 
عل����ى ايامها وال�صاع����ات وال�صنوات الت����ي ق�صيناها معها  
والي����وم فقط عرفن����ا قيمة اف�صالها عل����ى جميع من تخرج 
من حت���ت يديها,ه���ذه امل���راأة  احلديدية خرج���ت عظماء 
وعلم���اء ونوابغ 99 % ممن تخ���رج يف مدر�صتها احتلوا 
ارفع  وارقى الوظائ���ف واملنا�صب الدارية والعلمية يف 
كل انح���اء الع���امل, فتجد كل من  تخرج م���ن مدر�صة عادل 
الهلي���ة ب���ارزا وناجح���ا ومتميزا يف جم���ال عمله اليوم 
لن���ه  يحم���ل ا�صا�صا علمي���ا را�صخ���ا قويا منهجي���ا دوليا 
فت���ح ل���ه ا�صعب الطرق والب���واب  ليدخله���ا وهو م�صلح 
بعقلي���ة علمية جتعل���ه يخرتق كل ال�صعوب���ات وب�صهولة 
تامة,م���دام عادل كانت مثاًل ورائدًا م���ن رواد التعليم يف 
العراق من���ذ ذلك الزمان امل�صرق الزاه���ي  والبهي والذي 

لن يعود ابدا.  

في ذكرى وفاته في اليوم األخير من آب 1932

بعض الشيء عن ساسون حسقيل

كيف انشئت مدرسة عادل في بغداد.. 
وما حكاية المرأة الحديدية؟ 

خمت�ص يف تاريخ العراق

يف معظم الدول العربية اليوم تتصدر املدارس الخاصة حديث 
املجتمع املخميل  وخاصة مدارس اللغات واملدارس االجنبية 
والدولية مثل املدرسة االمريكية  واملدرسة االنكليزية والفرنسية 
وصار التنافس عىل اشده بني تلك املدارس يف  مستوى االجر 
والتعليم واملباين التي تقدمها كل مدرسة للطالب

 وكذلك بني  االهايل عىل ايجاد افضل مدرسة لتعليم اوالدهم 
بل صارت املباهاة بني العوائل عن اي مدرسة يتعلم فيها 
اوالدهم وكم يدفعون سنويا حتى اذا كان الطالب من فئة  غبي 
خمس نجوم ولكن يف العراق القديم الزاهي كانت هناك سيدة 
لبنانية االصل زوجة الستاذ تربوي اسمه انيس عادل عرفت عراقيا 
باسم مدام عادل وشقيقتها املربية الفاضلة فكتوريا، هذا الثاليث 
الرتبوي الالمع قام بتأسيس مدرسة اهلية يف بغداد عرفت باسم 
مدرسة عادل االهلية واليحرضين هنا تاريخ افتتاح املدرسة 
املحصور بني ثالثينيات  القرن املايض او الخمسينيات.
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م��ح��م��د ع��ب��ود ال��س��اع��دي

ويف الواق����ع, ان الظروف الدولية بع����د احلرب العاملية 
الثانية �صاهمت يف خدمة احلكومة العراقية الأمر الذي 
اكدته التقارير ال�صنوية لل�صفارة الربيطانية عن العراق 
لعام 1945, نقتب�ص منها هذا الن�ص: " ان احداث العامل 
خ����الل احلرب قدم����ت للعراق خدمة للخ����روج من هيمنة 

بريطانيا وحدها عليِه ".
 مهما يك����ن من امر, اظهرت حكوم����ة حمدي الباجه جي 
عام 1944-1946 رغبتها بتاأ�صي�ص عالقات دبلوما�صية 
م����ع الحت����اد ال�صوفيتي نظ����رًا لتزايد مكان����ة ال�صوفيت 
يف ال�ص����وؤون الدولي����ة وق����د اعلن����ت احلكوم����ة العراقية 
يف �صيا�صته����ا اخلارجية ع����ن رغبتها بتوثي����ق ال�صالت 
والعالق����ات الخوي����ة ب����ني القط����ار العربي����ة وال����دول 
املج����اورة. ف�ص����اًل ع����ن, �صروره����ا بتاأ�صي�����ص العالق����ات 

الدبلوما�صية بني العراق والحتاد ال�صوفيتي .
 اأدى ال�صي����د عبا�����ص مه����دي )1898 � 1961( دورا يف 
ت�اأ�صي�����ص ه����ذه العالق����ات حينم����ا كان وزي����رًا مفو�ص����ًا 
يف طه����ران اإذ اج����رى ع����دة ات�صالت �صرية م����ع ال�صفري 
ال�صوفيتي متخ�صت عنها ه����ذه العالقات, واأبلغ عبا�ص 
مه����دي وزي����ر اخلارجية العراق����ي ار�صد العم����ري الذي 
ب����دوره اأب����رق اإىل رئا�ص����ة ال����وزراء يف 21 اآب 1944, 
للموافق����ة على تاأ�صي�ص هذه العالقات بني البلدين, ويف 
اجلل�ص����ة الثامن����ة والربع����ني املنعق����دة بتاري����خ 23 اآب 

1944, وافق جمل�ص الوزراء على ذلك .
 وبن����اًء عل����ى ذل����ك, بع����ث وزي����ر اخلارجي����ة برقي����ة يف 
وزي����ر   )Molotov( مولوت����وف   اآب1944,اإىل   25
ال�صوؤون اخلارجية لالحتاد ال�صوفيتي مبينًا فيها, رغبة 
بالدِه بتاأ�صي�ص العالقات الدبلوما�صية بينهما وتر�صيح 
ممثليهم����ا يف اأق����رب وقت. واأع����رب نظ����ريه ال�صوفيتي 
ع����ن رغبة بالده بذل����ك اأي�صًا وعلى ه����ذا الأ�صا�ص اعلنت 
رئا�ص����ة جمل�����ص ال����وزراء يف 26 اآب 1944, ع�������ن ب��دء 
الع����الق��������ات ال�����دب��ل����وم��ا�صي����ة ب����ني الع����راق والحتاد 

ال�صوفيتي وب�صكل ر�صمي.
 على اية حال, �صبق الحتاد ال�صوفيتي العراق بار�صالِه 
الوزير املفو�ص امل�صيو زايتزايف غريغوري ميتوفيت�ص 
M . Zeyziv Gregory Mytovuch(, يف   (
8 �صب����اط 1945, يف حني ان احلكومة العراقية تاأخرت 

قراب����ة �صبعة اأ�صه�����ر حتى اأر�صلت وزيره����ا املفو�ص يف 
الحت����اد ال�صوفيتي وُتع����زي بع�ص امل�ص����ادر �صبب ذلك 
التاأخ����ري هو لرغب����ة احلكومة العراقي����ة بانتهاء احلرب 
ومعرف����ة م����ا �صت�صف����ر عنه����ا م����ن   نتائ����ج, ال ان عبا�ص 
مهدي و�صح عك�ص ذلك متامًا حينما و�صح ان احلكومة 
العراقي����ة مل جت����د �صخ�صًا يرغب بالذه����اب اىل مو�صكو 
بع����د ان رف�ص الكثريون ذلك. وا�صارت �صحيفة " العامل 
العرب����ي "اىل ان �صبب التاخري يف ار�صال العراق بعثتِه 
ملو�صك����و هو ك����ون احلكومة مل جتد ال�صخ�����ص املنا�صب 
له����ذا املن�صب نظ����رًا حل�صا�صيت����ه وخطورت����ه اإذ ينبغي 
مل����ن ي�صغله ان يكون �صخ�صًا قدي����رًا تتنا�صب مقدرته مع 

خطورة من�صبه ولي�ص اأقل من ذلك .
 مهم����ا يكن من اأم����ر, اأعرب����ت وزارة اخلارجية العراقية 
يف اآذار 1945, انه����ا ب�ص����دد اج����راء تعديالت هامة بني 
املمثل����ني الدبلوما�صي����ني ويف اثر ه����ذه التبدلت اختري 
عبا�����ص مه����دي ليك����ون اأول وزي����ر مفو�����ص يف الحتاد 
ال�صوفيت����ي ح�ص����ب م����ا ا�ص����ارت الي����ه الوثيق����ة ال�صري����ة 

املوؤرخة يف 16 ت�صرين الول 1945. 
وهك����ذا , �ص����درت الرادة امللكي����ة يف 18 ت�صرين الول 
1945  بتعي����ني عبا�ص مه����دي وزيرًا مفو�صًا للعراق يف 
الحتاد ال�صوفيتي يف الدرجة الوىل من ال�صنف الول 
املمت����از م����ن ا�صن����اف ال�صل����ك اخلارجي, ويعل����ل عبا�ص 
مهدي ان موافقت����ِه لتمثي�ل بالده يف مو�صكو بعد رف�ص 
الكثريي����ن كانت رغبًة منُه يف ا�ص����داء خدمة للبالد كانت 
باأم�����ص احلاج����ة اليها وبذلك فند عبا�����ص مهدي ما ا�صيع 
عنُه بان ذهاب����ِه كان ا�صطراريًا بعد تلقيه اوامر �صديدة 
م����ن احلكومة العراقية. وهو اأمر ل ميكن قبوله منطقيًا 

يف ال�صلك الدبلوما�صي.
ن�صتطي����ع القول مما تقدم, ان عبا�����ص مهدي اختري لهذا 
املن�صب كونه ادى دورًا مهمًا يف تاأ�صي�ص هذه العالقات 
ب����ني البلدين ول �صيم����ا حينما كان وزي����رًا يف مفو�صية 
طه����ران وات�صاله باملفو�ص ال�صوفيت����ي هناك كما ذكرنا 
�صابقًا, بتعبري اأدق ان اختياره جاء مرتكزًا على حقائق 
مو�صوعي����ة اثبته����ا بج����دارة عبا�����ص مهدي خ����الل عمله 
الدبلوما�ص����ي مم����ا دع����ا احلكوم����ة اىل ان تخت����اره لهذا 
املن�صب. عل����ى اية حال, غادر عبا�ص مهدي اإىل مو�صكو 

يف 8 ت�صري����ن الث����اين1945. وو�صل اليها يف 4 كان�ون 
الول 1945, فا�ص�ت�ق���ب�����ل فيه����ا بحف����اوة كبرية من قبل 

احلكومة ال�صوفيتية. 
التقى عبا�ص مهدي بوزير اخلارجية امل�صيو مولوتوف 
وعرب الطرفان عن �صرورهما ببدء العالقات بني البلدين 
كما التقى بعدها برئي�ص احتاد اجلمهوريات ال�صوفيتية 
ال�صرتاكي����ة جوزيف �صتالني وذلك يف 13 كانون الول 
1945, وكان املفرو�ص ان جترى مرا�صيم لهذا الغر�ص 
ال ان طبيعة ال�صوفيت ل يقيمون مرا�صيم وا�صتعرا�صًا 
يف مث����ل هذه المور بل جت����رى املرا�صيم ب�صكل ب�صيط, 
ولذلك مل يلِق عبا�ص مهدي خطبته املقررة اأمام الرئي�ص 
فارجت����ل كالم����ًا م����ن �صميم قلبه ج����اء في����ه : " يل عظيم 
ال�صرف, ان اقدم لفخامتك����م كتاب العتماد الذي عينني 
مبوجبه ح�ص����رة �صاحب ال�صمو امللك����ي الو�صي وويل 
العه����د املعظم نياب����ة عن مولي املعظ����م ح�صرة �صاحب 
اجلاللة امللك في�صل الثاين, كمندوب فوق العادة ووزير 
مفو�����ص للع����راق لدى احت����اد اجلمهوري����ات ال�صوفيتية 
ال�صرتاكية. لعمل على توطيد ال�صداقة بني الدولتني" 
فحظ����ي عبا�ص مهدي برتحيب الرئي�ص ال�صوفيتي الذي 

اعلن عن �صروره بتعينه يف الحتاد ال�صوفيتي.

الق�صايا ال�صيا�صية:
 نتج عن احلرب العاملية الثانية بعد ان و�صعت اأوزارها 
ع����ام 1945, �ص����راع �صيا�ص����ي من نوع جدي����د قائم على 
ك�ص����ب احللفاء, لي�ص فق����ط يف اوربا وامنا يف ال�صرقني 
الو�صط والدن����ى مما دعا عبا�ص مهدي اىل متابعة هذا 

المر كون العراق احد اهم البلدان يف ال�صرق الدنى.
 وبن����اًء على ذلك, ا�صار عبا�ص مهدي يف 1 �صباط 1946 
, اىل قي����ام كل م����ن ال�صوفي����ت وبريطاني����ا والولي����ات 
املتحدة المريكية باقت�صام ه����ذه املناطق فاطلق العنان 
لل�صوفيت يف منطقة البلقان يف حني تركت حرية العمل 
للحلف����اء يف ال�صرقني الو�صط والدنى وبالرغم من ذلك 
ف����ان ال�صوفي����ت مل يرتك����وا اهتمامهم باملنطق����ة العربية 
اإذ ا�ص����ار عبا�ص مه����دي اىل," ان ال�صوفيت يلمحون من 
خ����الل ت�صريحاته����م ال�صيا�صي����ة اىل �ص����رورة ان�صحاب 
بريطانيا وفرن�صا م����ن �صوريا ولبنان ل �صيما ان هاتني 

الدولتني اعرتفتا با�صتقالل �صوريا ولبنان" .
وبداأت احلكومة ال�صوفيتي����ة تزيد من اهتمامها بالدول 
العربي����ة ح�صب م����ا و�صح ذلك عبا�ص مه����دي وا�صار, ان 
ال�صوفيت ي�����رون ان امللك عبد الله وال���و�صي عبدالل���ه 
واملل����ك في�ص����ل الث����اين هم����ا م����ن �صالل����ة واح����دة وه����م 
مرتبطون بربيطانيا �صواء عن طريق التفاقيات او عن 
طري����ق التبعية ال�صيا�صية, ثم ا�ص����اف عبا�ص مهدي, ان 
ال�صوفيت لحظوا �صعي بريطانيا لتاأ�صي�ص احتاد متني 
لل�صرق العربي يكون حت����ت ا�صرافهم, وا�صتنتج عبا�ص 
مهدي انهم ي�صريون اإىل احتاد العراق و�صرقي الردن, 
ثم بني �صب����ب هذه الت�صريحات, ه����و حماولة بريطانيا 
ال�صيطرة على منطقة البحر البي�ص املتو�صط واخلليج 
العربي من خالل التفاقيات التي ترف�صها ب�صدة حكومة 
الحتاد ال�صوفيت����ي اإذ تعتربها انها بديل عن النتداب. 
ف�صاًل عن, معار�صة اململكة ال�صعودية لالحتاد الها�صمي 
ب����ني العراق و�صرقي الردن ح�صب م����ا تناقلته ال�صحف 

الناطقة با�صم احلكومة ال�صوفيتية .
مهم����ا يك����ن م����ن اأم����ر, مل ت�صتم����ر العالقات ب����ني البلدين 
طوياًل اإذ �صرعان ما بداأت العالقات بالتوتر منذ البداية, 
وذل����ك حينم����ا طل����ب الحت����اد ال�صوفيت����ي, جمموعة من 
اخلرائط ع����ن العراق, فرف�صت احلكوم����ة العراقية ذلك 
كما رف�صت اإقامة معر�ص لل�صور عن احلياة يف الحتاد 
ال�صوفيت����ي يف القن�صلية ال�صوفيتية يف بغداد, متذرعًة 
ان ذل����ك يك����ون ذل����ك دعاي����ة لال�صرتاكي����ة او ال�صيوعية, 
وله����ذا خ�صعت حت����ركات الدبلوما�صي����ني ال�صوفيت منذ 
البداي����ة ملراقب����ة دقيقة م����ن قبل اجهزة الم����ن يف داخل 

بغداد وخارجها. 
 ومم����ا زاد املوقف تردي����ًا يف عالقة البلدي����ن هو موقف 
ال�صوفيت م����ن الق�صي����ة الفل�صطيني����ة وم�صاندتها لقرار 
التق�صي����م ع����ام 1948, وو�صفه����ا احل����رب العربي����ة �صد 
)ا�صرائي����ل( يف نف�����ص الع����ام بالعم����ل الع����دواين, مم����ا 
اث����ر ب�ص����كل �صلبي يف العالق����ات بني البلدي����ن فا�صتغلت 
احلكوم����ة العراقي����ة ه����ذا املوق����ف لقط����ع عالقاته����ا م����ع 

الحتاد ال�صوفيتي.

عن ر�سالة ) عبا�ص مهدي (  

وعندم���ا ت���وىل مدح���ت با�ص���ا اأم���ور ولية بغ���داد يف عام 
1896م, اأدخل التنظيمات الإدارية, فو�صع جمال�ص الولة 
وجمال����ص البلدي���ات واملجال����ص اخلا�ص���ة باملت�صرفيات, 
ف�ص���كل اأول جمل����ص بل���دي ع���ام 1869, ويك���ون اختي���ار 
اأع�صائ���ه عن طريق النتخاب���ات, وتعهد اإدارة البلدية اإىل 
رئي����ص البلدي���ة وجمل�صها ال���ذي يتكون عل���ى الأغلب من 

اإحدى العوائل الأ�صا�صية يف املدينة اأو موظف حكومي.
ويف ع���ام 1877 �صرع���ت احلكوم���ة العثماني���ة باإ�ص���دار 
القوان���ني لتطوي���ر خدماته���ا, فاأ�ص���درت قان���ون بلدي���ات 
الولي���ات اجلدي���د ال���ذي اأك���د ت�صكي���ل املجال����ص البلدية, 
وتو�صي���ع خدمات ومهام دوائ���ر البلدية, مما تطلب زيادة 
ع���دد بلديات مدينة بغ���داد نظرًا اإىل �صعته���ا, فاأن�صاأت عام 
1878م بلدي���ة ثانية يف الن�صف اجلنوب���ي من الر�صافة, 

وبلدية ثالثة يف الكرخ.
ومت تعي���ني رئي�ص للبلدية ل���كل من الأق�ص���ام الثالثة التي 
ت�صم���ل الأول الر�صاف���ة, والث���اين منطق���ة ب���اب ال�صي���خ, 
والثال���ث ي�صمل منطق���ة الكرخ, وع���ني ا�صماعيل الدفرتي 
رئي�ص���ًا للق�صم الأول من���ه )1880-1885م(, وال�صيخ عبد 
ال���رزاق اأفن���دي رئي�ص���ًا للق�صم الث���اين, وعبد الل���ه جلبي 
رئي�ص���ًا للق�ص���م الثال���ث, ويف ع���ام )1891-1892( توىل 
م�صطف���ى جمي���ل رئا�ص���ة الق�ص���م الأول, وبق���ي روؤ�ص���اء 

الق�صمني الثاين والثالث.
وعند حلول عام 1900 كان لبغداد ثالث بلديات, ويف عام 
1907 اأعيد توحي���د الأق�صام الثالثة فجعلت بلدية واحدة 
لبغداد وع���نّي عبد الرحمن احليدري رئي�ص���ًا لبلدية بغداد 

بالوكالة.
ويك���ون اختي���ار رئي�ص البلدي���ة من قبل اأع�ص���اء املجل�ص 
�صن���وات,  اأرب���ع  رئا�صت���ه  م���دة  ت���رتاوح  ال���ذي  البل���دي 
وا�صتملت واجباته على رئا�ص���ة جل�صات املجل�ص البلدي, 
وتعي���ني املوظف���ني واملراقب���ني بع���د ا�صتح�ص���ال موافق���ة 
املجل����ص البل���دي عل���ى تعيينه���م, ويف ع���ام 1911 �صغ���ل 
املن�ص���ب امل���ريالي ا�صماعي���ل ب�صي���م ب���ك بالوكال���ة, ومل 
ي�صتق���ر املن�صب لأحد م���دة طويلة, وقد عني ع���دة روؤ�صاء 
ما ب���ني 1911-1916, وهم كّل من )مظهر بك, عزت با�صا 
الفار�ص���ي, رفعت اجلادرج���ي, وروؤوف اجلادرجي( حتى 

توىل فائق بك املن�صب بالوكالة .
بع���د دخ���ول الق���وات الربيطاني���ة اإىل بغ���داد يف 11 اآذار 
1917م وم���ن ث���م احتالل العراق, كان���ت حالة املدينة غري 

مر�صية وخا�صة بعد ان�صحاب املوظفني العثمانيني وترك 
الولي���ة بحالة �صيئة, ومل تكن للعراقيني خربة يف �صوؤون 
الإدارة, فق���ررت اإدارة الحت���الل اإيج���اد اأ�صل���وب جدي���د 

لالإدارة وتنظيم الأمور.
يف البداي���ة ت�صكل���ت اإدارة ع�صكرية للبلدي���ة يف 4 ني�صان 
1917 باإ�ص���راف اجل���رال م���ود )S.Maude( يعاون���ه 
ع���دد م���ن احل���كام الع�صكري���ني فت���م و�ص���ع بغ���داد حت���ت 
 C.J.( اإ�ص���راف احلاك���م الع�صك���ري الع���ام العميد هوك���ر
 )J.Gorden( ك���وردن  امليجر  ي�صاع���ده   )Hawker
نائ���ب احلاك���م الع�صكري ل�ص���رق بغداد الر�صاف���ة, ونائب 
احلاك���م الع�صك���ري لغ���رب بغ���داد الك���رخ امليج���ر اأوليف���ر 
)D.Oliver(, بينم���ا ت���وىل بلدي���ة الكاظمي���ة النقي���ب 
يف  البلدي���ة  اأ�صل���وب  وات�ص���م   .)Marshal( مار�ص���ال 
تعامله���ا م���ع الأه���ايل بالق�ص���وة, فكانت تعاق���ب بال�صرب 
الأ�صخا����ص الذي���ن يخالف���ون ال�ص���ري يف ال�ص���وارع, ول 
�صيما اجل�ص���ور, فكان املفرو�ص عب���ور اجل�صر من اجلهة 
اليمن���ى, فاإذا ع���رب من اجله���ة الي�صرى يعاق���ب بال�صرب.
ولل�صيط���رة عل���ى بغ���داد عينت ق���وات الحتالل ع���ددًا من 
املختاري���ن ومنحتهم خم�ص�صات مقاب���ل تقدمي معلومات 
ذات قيم���ة ا�صتخبارية, و�صنفتهم اإىل خمت���ار اأول للقرى 
ال�صغ���رية والثاين للمناط���ق والقرى الكب���رية. ويف عام 
1918 ق���رر اآرنولد ويل�ص���ون )A.T. Wilson( وكيل 
احلاك���م امللكي العام حت�صني املجال����ص البلدية يف العراق 
كاف���ة, بحجة مترين العراقيني على �صوؤون الإدارة متهيدًا 

ل�صتقاللهم التام يف اإدارة �صوؤونهم.
وعر����ص م�ص���روع ت�صكي���ل املجل����ص البل���دي لبغ���داد على 
اللجن���ة البلدي���ة ال�صت�صاري���ة الت���ي كان���ت موج���ودة يف 
ت�صري���ن الث���اين 1918,  وت�ص���م هذه اللجن���ة ممثلني عن 
جمي���ع الطوائف, وكان���ت خمتلفة مع نف�صه���ا, ففريق كان 
يف�صل النتخاب املبا�صر بح�صب القانون العثماين القدمي 
ال���ذي ي�صرتط توفر بع����ص املوؤهالت املالي���ة يف الناخب, 
وكان الفري���ق الآخ���ر يف�ص���ل اأن يك���ون النتخ���اب عل���ى 
درجتني ينح�صر يف هيئة تتاألف من 500 اإىل 600 ناخب 
يعينه���م خمتارو املحالت كل من حملته, على اأن يكون ذلك 
خا�صعًا مل�صادقة جلنة تدقيقية مركزية تعنّي لهذا الغر�ص, 
فق���د تاأخ���ر ت�صكي���ل املجل����ص البل���دي املنتخ���ب يف بغداد 
بالنظ���ر لل�صع���ور احلزبي ال���ذي اأثارته عملي���ة ال�صتفتاء 

على احلكم الذاتي.

ويف اأوائ���ل ع���ام 1919 تق���رر اأن ين�ص���اأ جمل����ص بل���دي 
للنظ���ر يف اأمور البلدي���ة, ويتاألف هذا املجل�ص من رئي�ص, 
ورئي�ص���ني ثانويني, وكامت اأ�صرار, ومع���اون كامت اأ�صرار, 
وكل م���ن هوؤلء يكون موظفًا من لدن احلكومة ويكون يف 
املجل�ص ع�صرة اأع�صاء غري ر�صميني يعينهم الرئي�ص و�صتة 
اأع�صاء غري ر�صميني اآخرين.ويف العام نف�صه و�صل بغداد 
ناج���ي اأفن���دي ال�صويدي. وعر����ص عليه من�ص���ب م�صاور 
احلاك���م الع�صك���ري, وم���ن واجب���ات ه���ذا املن�ص���ب و�صع 
الرتتيب���ات الإداري���ة اجلدي���دة للمدين���ة من اأج���ل ت�صكيل 

جمل�ص البلدية.
وجد ال�صويدي اأن اإدارة البلدية بدون انتخاب ل تاأتي باأي 
نفع لذا فقد ا�صتقال من من�صبه يف 14 متوز 1919م وعني 
ب���دًل منه عبد املجي���د بك ال�صاوي مدي���رًا لبلدية الر�صافة, 
وع���ني عب���د العزي���ز املظف���ر �صكرت���ريًا للمجل����ص البلدي, 
واحل���اج حممد ح�ص���ن اجلوهر مدي���رًا لبلدي���ة الكرخ يف 
1 ت�صري���ن الأول 1919م. وع���ني احلاك���م الع�صكري جلنة 
تتاأل���ف من ممثلني اثنني عن ال�صركات الربيطانية وت�صعة 
من وجهاء املدينة من امل�صلمني وامل�صيحيني واليهود. وقد 
�صادقوا على خطة انتخاب املجل�ص البلدي من قبل هيئات 
انتخابية متعددة, وا�صرتط اأن يكون الناخبون الأوليون 
من املالكني الذين يتجاوز عمر اأحدهم الواحد والع�صرين 
عامًا ويدفع���ون �صريبة ملك �صنوية ل تقل عن 41 روبية, 
وقد حددت ن�صبة امل�صوتني اإىل �صكان بغداد البالغ عددهم 

)200,000( ن�صمة ب�)762( م�صوتًا.
ولك���ن ه���ذا املجل����ص مل يكن ي�ص���كل اأي مظهر م���ن مظاهر 
ال�صيادة ال�صعبية, اإذ مل يزود باأي �صلطة, وا�صتمر ميار�ص 
اأعمال���ه يف ع���ام 1919 حتت اإ�ص���راف احلاك���م الع�صكري 
 .)R.W. Polard( ال�صيا�ص���ي يف بغداد امليجر بولرد
وتاأل���ف م���ن 11 ع�ص���وًا م���ن العراقي���ني وم�صت�صارين من 
الربيطانيني. وبع���د قيام ثورة الع�صرين اأدركت بريطانيا 
�صعوب���ة حكم الع���راق حكم���ًا مبا�ص���رًا, فاأرجع���ت بر�صي 
كوك����ص )P.Cox( اإىل الع���راق ب�صفت���ه مندوب���ًا �صاميًا 
للحكومة الربيطاني���ة املنتدبة على العراق على وفق قرار 
موؤمت���ر �صان رميو ع���ام 1920, وجنح كوك�ص يف ت�صكيل 
اأول وزارة عراقية موؤقتة برئا�صة عبد الرحمن النقيب يف 

25 ت�صرين الأول 1920.
وهنا قد تغريت احلال حيث اأ�صبحت للبالد حكومة مدنية 
بدل احلكومة الع�صكري���ة ال�صابقة, و�صار واجبًا اأن تناط 

به���ا جمي���ع امل�صوؤولي���ات, وكان من م�صوؤولياته���ا اأن تهتم 
بو�ص���ع الأه���ايل م���ن الناحية اخلدمي���ة باأن تعي���د تنظيم 
البلدي���ة لذل���ك و�صعت اأم���ر البلدية حتت اإ�ص���راف جمل�ص 
ال���وزراء, وكان���ت بلدية بغ���داد �صن���ة 1921 مق�صمة على 
دائرتني اإحداهما يف جانب الر�صافة وهي الدائرة البلدية 
املركزية وعلى راأ�صها رئي�ص البلدية, والأخرى يف جانب 
الك���رخ يديره���ا مدير بلدي���ة, ث���م األغيت ه���ذه الت�صكيالت 
واأعي���د تنظيم البلدية فاأدجمت مبت�صرفية اللواء و�صميت 

لواء بغداد.
بع���د ذلك قرر جمل����ص الوزراء اإعادة ت�صكي���ل البلدية وفق 
طريق���ة النتخاب���ات باختي���ار روؤ�ص���اء البلدي���ة واع�صاء 
جمل����ص البلدية وجرت النتخابات يف ع���ام 1922, وفاز 

بالأكرثية 12 ع�صوًا. وهم كل من:
اأحم���د  ال�صاوي.ال�صي���خ  ب���ك  التمن.جمي���د  اأب���و  جعف���ر 
البازركان.يا�ص���ني  اأفن���دي  داود.عل���ي  ال�صي���خ  اأفن���دي 
جلبي اخل�صريي.عب���د الر�صول جلب���ي كنة.رفعت اأفندي 
اجلادرجي.وهبي اأفندي اخل�صايل.ال�صيخ اأحمد الظاهر.

نوري ال�صعيد الربزجني.
حمم���د اأفن���دي اآل م�صطف���ى اخلليل.عب���د ال���رزاق من���ري 
اأفندي.وق���د ا�صتق���ال جعف���ر اأبو التمن بع���د �صهرين وحل 
حمل���ه فخري اأفندي اآل اجلميل وبعده ا�صتقال عبد املجيد 

ال�صاوي.
وبع���د اأن مت���ت امل�صادق���ة عل���ى اأع�ص���اء املجل����ص اتخ���ذ 
املجل�ص اأول قراراته بربط رئا�صة بلدية بغداد مبت�صرفية 
ل���واء بغداد ال���ذي ق�صم البلدي���ة اإىل ثالث دوائ���ر, البلدية 
الأوىل يف الر�صاف���ة والثاني���ة يف راأ�ص القري���ة, والثالثة 
بالوجه���اء  الث���الث  البلدي���ات  اإدارة  الكرخ.واأنيط���ت  يف 
املعروف���ني بكفاءته���م وه���م ال�صيد عل���ي الب���ازركان مديرًا 
للبلدي���ة الأوىل, وال�صي���د عبد الرزاق من���ري مديرًا للبلدية 
الثاني���ة, وال�صي���د حممد م�صطف���ى اخلليل مدي���رًا للبلدية 

الثالثة.
وكان مت�صرف بغداد يقوم يف اآن واحد باأعمال املت�صرف 
واأعم���ال رئي����ص البلدي���ة, واأول مت�صرف ع���ني بتاريخ 9 
كان���ون الثاين 1922 وهو توفيق اخلالدي, ولكنه مل يبق 
يف من�صب���ه مدة طويلة, اإذ عنّي يف 1 ني�صان 1922 وزيرًا 
للداخلي���ة ف�ص���درت الإرادة امللكية بتعيني ف���وؤاد الدفرتي 
مت�صرف���ًا لبغداد بعد ذلك وا�صتمر العمل يف هذه البلديات 
حت���ت اإ�ص���راف املت�صرفي���ة حت���ى �صب���اط 1923. وبعدها 
تاأ�ص�ص���ت امان���ة العا�صمة لتبداأ �صفحة جدي���دة من تاريخ 

املدينة ..

عن ر�صالة ) ناريخ امانة العا�صمة 1923 �� (1939

في 26 آب 1944

هكذا بدأت عالقات العراق الدبلوماسية 
قبل تأسيس أمانة العاصمة سنة 1923باالتحاد السوفيتي

حاولت الحكومة العراقية يف عام 
1942, اقامة عالقات مع االتحاد 

السوفيتي لكن الربيطانيني مل يوافقوا 
عىل ذلك فقامت الحكومة العراقية 

بتأجيل املوضوع نظرًا الرتباط الحكومة 
العراقية بشكل كبري بالقرار الربيطاين, 

وملا تحالفت بريطانيا مع االتحاد 
السوفيتي بسبب تغريات ظروف 

الحرب العاملية الثانية اشارت بريطانيا 
للحكومة العراقية بإقامة عالقات 

دبلوماسية مع السوفيت.

بغ�داد
السعدي المنعم  عبد  أسراء 

أنشئت أول بلدية يف بغداد عام 1868م، 
حينام أصدرت مجموعة األحكام الخاصة 
بقانون البلدية )بلدية نظامنامه يس( 
وتوىل رئاستها إبراهيم أفندي الدفرتي، 
حني بدأ اهتامم الحكومة العثامنية 
بتأسيس البلديات يف الدولة العثامنية 
منذ سنة 1845، حينام قرر املجلس األعىل 
لإلصالح تشكيل لجنة تتوىل إعداد دراسة 
عن نظم البلديات وقواعد تشكيلها يف 
الدول األوروبية
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ولدت املطربة العراقية مليعة توفيق يف بغداد عام 1937 وهي واحدة 
من مطرب���ات بغداد ال�صهريات الت���ي كانت تغني باللهج���ة البغدادية . 
ن�ص���اأت يف و�صط فني يح���ب الغناء الريفي. اأكمل���ت درا�صتها الثانوية 
يف مدر�ص���ة الكرخ ث���م دخلت مدر�صة املو�صيقى ع���ام 1950 وتخرجت 
يف معه���د الفنون اجلميلة ع���ام 1959, وعندما عرفت بحالوة �صوتها 
تقدمت اإىل الذاعة عام 1953 وغنت عددا كبريا من الغاين ,  وعندما 
ب���داأ ب���ث تلفزيون بغ���داد عام 1956 قدم���ت الكثري م���ن احلفالت التي 
جعل���ت �صوته���ا و لونه���ا الغنائي معروف���ني , �صاف���رت اإىل الكثري من 
القطار العربية و الوروبي���ة يف ذلك الوقت لتحيي حفالتها.. �صوت 
ق���وي الن���ربات ريفي النكه���ة مدين ال�ص���دى.. حالفها احل���ظ فاأحتفظ 

التلفزيون العراقي لها باأغنيات م�صورة تعد على اأ�صابع اليد,
اهتم���ت بالغناء على خ�صبة امل�ص���ارح الليلية اأكرث من اهتمامها بالغناء 
الإذاع���ي, طبقته���ا ال�صوتية عالية جدًا وخزينها م���ن الأغاين الإذاعية 
ل يتج���اوز اخلم����ص والثالثني اأغني���ة بالرغم من رحلته���ا الطويلة مع 
الغن���اء, وهي جتي���د الغناء لأط���وار الأبوذي���ة وال�صويحل���ي والنايل 
ب�ص���كل جيد وجميل, لكنها ظل���ت حبي�صة امل�صارح, وقد برعت يف غناء 
) الهج���ع ( من���ذ عام 1953 عندم���ا �صمعته يف منطق���ة امل�صخاب, وهذا 
الن���وع من الغناء ت�صتهر به مناطق الف���رات الأو�صط من العراق, وهو 
غن���اء راق�ص يعتمد يف اأغل���ب الأحيان على اآل���ة مو�صيقية واحدة هي 
الطبل���ة. م���ن اأغانيها امل�صه���ورة, »هذا احلل���و كاتلني يعم���ه« و« �صفته 
وبالعج���ل حبيت���ه والله » والأغنيتان من اأحل���ان امللحن حممد نو�صي, 
وله���ا اأغني���ة »ي���ا الولد يا اأبن���ي » الت���ي ذاع �صيتها ب�صرع���ة مذهلة يف 

البيوتات العراقية خل�صو�صيتها املحلية البحتة.
ابتعدت املطربة مليعة توفيق عن الغناء يف بداية الثمانينيات من القرن 
املن�صرم بعد اأن مرت مبرحلة قا�صية �صعبة عرفت باأغاين الهجع وهو 
وزن ريف���ي راق�ص ا�صتهرن به مطربات الغج���ر و�صجل التلفزيون لها 
اأغانيه���ا.. وبقيت واقفة اأمام املايكرفون تغن���ي حتى انطفاأت �صمعتها 

يف ت�صعينيات القرن الع�صرين تاركة الع�صرات من الأغنيات. 
مات���ت مليعة توفيق عام 1992 ب�صب���ب مر�ص ع�صال ودفنت يف مقربة 
الك���رخ يف بغ���داد.  وترك���ت اأرثًا كبريًا م���ن اأغانيها امل�صجل���ة يف اإذاعة 
بغداد.غن���ت مليع���ة اأطوارًا م���ن »الأبوذي���ة« و«ال�صويحل���ي« و«الهجع« 
و«الناي���ل« وهو فن عراقي يت�صف باحلنني والعواطف اجليا�صة حيث 

اأبدعت فيه هذه الفنانة الكبرية, ومن اأغانيها ال�صهرية:
- �صفته وبالعجل حبيته والله

- ني�صان اخلطوبة
- هذا احللو كاتلني ياعمة

- يلما�صية بليل اإلهلج
- مية اإهنا مية

- جينا ن�صوفكم
- العايل ما اإله حوبه

- يا ميه انطيني الدربيل 
 بع���د ان اذيعت اغنية ل خ���رب يف الن�صف الثاين م���ن �صتينيات القرن 
املا�ص���ي واخذت �صهرته���ا ب�صوت الفن���ان فا�صل عواد وه���ي بال�صل 
ق�صي���دة لل�صاع���ر طارق يا�صني حل���ن بع�ص مقاطعه���ا امللحن واملطرب 
الراح���ل ح�صني ال�صعدي. ق���ام احد ا�صحاب ال�صطون���ات يف الكويت 
وه���و حمم���د ال�صايب بالتفاق م���ع مطرب الغنية لغر����ص طبعها على 

ا�صطوانة يوزعها يف الكويت واخلليج. 
ار�صل ال�صايب )العتيب( اىل قرب�ص لغر�ص نقل الغنية على ا�صطوانة 
وجعل غالفها من الورق ال�صقيل, الوجه الول يتزين ب�صورة املطرب 

املب���دع فا�ص���ل ع���واد والوج���ه الخر خ���ط كلم���ات الغني���ة وهو فرح 
ومطمئن لنجاح م�صروعه وذلك ب�صبب عدم انت�صار اجهزة الكا�صيت. 

وكان���ت ال�صطوان���ة ه���ي �صي���دة ال�ص���وق وق���د ظه���ر يف ذل���ك الوق���ت 
)كرامف���ون( لل�صي���ارات كان���ت فرحة حمم���د ال�صاي���ب ل تو�صف وهو 
يحدثن���ا وي�صف لنا جمال ت�صميم غالف ال�صطوانة, وكنا انا والفنان 
عبدالواح���د جمعة رحم���ه الله ن�صتمع اليه وذل���ك يف مكتبه الواقع يف 

عمارة جوهرة اخلليج يف �صاحة ال�صفاة يف الكويت. 
وكان الفنان عبدالواحد جمعة ي�صتمع بجد وي�صحك يف �صره وعندما 
نزلن���ا اىل ال�ص���ارع العام ق���ال يل عبدالواحد: م�صك���ني حممد قلت ملاذا 
ق���ال �ص���رتى بعد يومني �ص���وف تخيب كل احالمه قل���ت: مل افهم �صيئًا! 
اجابني  انتظر  غدا او بعد غد, ومل يهداأ يل بال فاخذت الح عليه حتى 
و�صلن���ا مكت���ب ابو زيد فون وه���و ا�صهر مكتب لت�صجي���ل ال�صطونات 
�ص���واء يف الكوي���ت او اخللي���ج وا�صمه )حممد ال�صكعب���ي( وهو رجل 
�صري���ر ولكن متذوق للفن وعقلية جتارية وهو وكيل لعدد من منتجي 
ال�صطون���ات يف القاه���رة او ب���ريوت ا�صاف���ة اىل فروع���ه يف بع����ص 
ام���ارات اخلليج. فقال ل���ه يا ابو طالب وهي كني���ة املطرب عبدالواحد 
غ���دا �صوف نخ���رج الب�صاعة من الكمارك. وبع���د ح�صاب وجمع وطرح 
ق���ال اب���و زيد لق���د ا�صبحت كلف���ة ال�صطوان���ة الواح���د 96 فل�صا وهنا 
اخ���ذ ي�صحك عبدالواحد جمعة وقال: غ���دا حممد ال�صايب ي�صيبه الغم 
واحلزن. وبع���د خروجنا ق�ص  يل احلكاية فقال: امل تعلم بان جميئي 
اىل الكوي���ت قب���ل يومني هو م���ن لبنان؟ قلت نعم ق���ال امل يخطر ببالك 
م���اذا افعل يف لبن���ان يف هذا الربد القار�ص؟ قلت له اكيد ملتابعة اعمال 
ابو زيد ف�صحك وقال قبل ا�صبوع وعندما كنت يف بغداد �صجلت اغنية 
)ل خ���رب( ب�ص���وت مليعة توفي���ق يف ا�صتوديو جميل ب�ص���ري وبعد ذلك 
حج���زت اىل لبنان ومعي ال�صري���ط ومت تفريغه عل���ى ا�صطوانة ويوم 
غ���د �صوف تنزل اىل ال�صوق ب�صوت مليع���ة قبل ان ت�صل ب�صاعة حممد 

ال�صايب ب�صوت مطربها ال�صلي فا�صل عواد. 
وهنا ا�صتغربت من هذه احلكاية وما �صادف بها من مفارقات ل جمال 
هن���ا لذكرها, ويف ظه���ر اليوم الث���اين و�صلت ال�صنادي���ق اىل خمزن 
)حمم���د ال�صكعب���ي اب���و زيد ف���ون( وعلت مك���ربات ال�ص���وت ت�صدح 
باغنية ل خرب ب�صوت مليعة توفيق, فكان القبال عليها �صديدا من قبل 
اجلماه���ري التي اأحبت هذه الغني���ة او من ا�صحاب بيع ال�صطوانات 
يف جميع انحاء الكويت وقد بيعت ال�صطوانة الواحدة ب�صعر اجلملة 
مببلغ )دينار وربع كويتي( وكانت كلفتها  وا�صلة اىل خمازن ابو زيد 
)96 فل�ص���ا وهك���ذا اف�صل ابو زيد وعبدالواح���د جمعة م�صروع  حممد 
ال�صاي���ب الذي كان يحلم ب���ه وبعد و�صول ب�صاعت���ه ب�صهر من توزيع 
الغني���ة ب�صوت مليع���ة كان القبال عليه���ا �صعيفا و�ص���ح املثل القائل 

)التجارة �صطارة(!

ذكريات فنية


