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الخدمات الصحية في أواخر العهد العثماني
طرائف وحقائق

مل تك ��ن االو�ض ��اع ال�ص ��حية يف الع ��راق ابان
العه ��د العثم ��اين باح�س ��ن حال م ��ن الواليات
العربي ��ة الرازحة حت ��ت ال�س ��يطرة العثمانية
فاالمرا�ض الوبائية كانت ت�ض ��رب �أطنابها بني
ال�س ��كان من دون ان تبدي ال�سلطات العثمانية
جهوده ��ا التخاذ الو�س ��ائل الكفيل ��ة لوقف هذا
التدهور يف احلالة ال�ص ��حية والذي ميكن ان
يعزى �سببه اىل :
 قل ��ة امل�ست�ش ��فيات يف الوالي ��ات العراقي ��ة ،ع�ل�اوة عل ��ى تركزه ��ا يف مراك ��ز الوالي ��ات
الرئي�س ��ية وعل ��ى وج ��ه اخل�ص ��و�ص والي ��ة
بغ ��داد .فيم ��ا مل ي ��رد �أي ذك ��ر للم�ستو�ص ��فات
ال�ص ��حية طيل ��ة م ��دة ال�س ��يطرة  .وبالت ��ايل
ظلت باقي ال�س ��ناجق والأق�ض ��ية حمرومة من
ه ��ذه اخلدمات مع م ��ا ترتب على ذل ��ك من تر ٍد
لالحوال ال�صحية  ،وانت�شار االمرا�ض خا�صة
الوبائي ��ة الت ��ي كان ��ت تفت ��ك بال�س ��كان  ،فعلى
�س ��بيل املثال كان مر� ��ض الهي�ض ��ة (الكولريا)
�أحد االوبئة الت ��ي اجتاحت العراق ولالعوام
...1899 ،1893 ،1889 ،1871ال ��خ واودت
بحياة اعداد كبرية من ال�سكان.
وكان ��ت امل�ست�ش ��فيات املوج ��ودة  ،غ�ي�ر قادرة
بامكانياته ��ا املح ��دودة  ،عل ��ى �إداء الواجبات
املناطة به ��ا ب�س ��بب �إفتقاره ��ا اىل االمكانيات
املادي ��ة والفني ��ة  ،كم ��ا ان عناي ��ة ال ��والة به ��ا
مل تك ��ن متوا�ص ��لة  ،كم ��ا حدث ذلك مل�ست�ش ��فى

الغرباء الذي توىل مدحت با�شا �إن�شاءه عندما
تعر� ��ض لالهم ��ال بعد ع ��زل ال ��وايل املذكور،
و�إقت�ص ��ر االهتمام بهذه امل�ست�شفى على جهود
فردي ��ة قام بها بع� ��ض ال ��والة للنهو�ض بواقع
ه ��ذا امل�ست�ش ��فى ونخ� ��ص منها بالذك ��ر جهود
الوالي�ي�ن قدري با�ش ��ا ونامق با�ش ��ا  ،يف حني
و�ص ��ل االهم ��ال ببع�ض ه ��ذه امل�ؤ�س�س ��ات اىل
الدرجة التي مل ت�صلح معه بنايتها ال�ستخدامها
كم�ست�ش ��فيات ب�سبب �ضيق املكان وعدم لياقته
وافتق ��ار بع�ض ��ها اىل االدوات الطبية .عالوة
على بدائيتها ناهيك عن افتقار الكثري منها اىل
االدوية الكافية .
 من امل�ش ��اكل االخرى التي واجهت اخلدماتال�صحية قلة التخ�صي�صات املالية  ،و�إنعدامها
يف احي ��ان كث�ي�رة  .فعلى �س ��بيل املثال مل تكن
هن ��اك اية تخ�صي�ص ��ات مالية لل�ص ��حة �ض ��من
ميزانية والية املو�صل �سنة 1311هـ1893/م
 ،و�إذا كان هذا حال مراكز الواليات الرئي�س ��ية
فما بال االق�ضية والنواحي  ،مما اثر �سلبا يف
واق ��ع اخلدمات ال�ص ��حية املقدم ��ة  .وملواجهة
هذه امل�شكلة جلات الكثري من امل�ست�شفيات اىل
االعتم ��اد على التربعات املقدم ��ة كاحد املوارد
الرئي�سية لتمويل نفقاتها.
 ومل تكن يف الواليات العراقية اية م�ؤ�س�ساتتعليمية طبية  ،اذ مل تقم اية جهة طبية وطوال
�سنوات ال�سيطرة العثمانية بان�شاء اية مراكز

د .ملى عبد العزيز م�صطفى

طبي ��ة لذلك �إقت�ص ��ر اعتماد امل�ست�ش ��فيات على
االطب ��اء االت ��راك وبع�ض امل�ل�اكات االجنبية .
فقد ذكرت جريدة (ال ��زوراء) يف احد اعدادها
قائم ��ة باع ��داد االطب ��اء االجان ��ب املوجوي ��ن
يف والي ��ة بغ ��داد اواخر القرن التا�س ��ع ع�ش ��ر
والذي ��ن مل تتجاوز اعدادهم الع�ش ��رين طبيب ًا،
منهم الدكتور (ادلر) وهو طبيب من�ساوي كان
م�س ��تخدم ًا يف اجلي� ��ش العثم ��اين  ،ث ��م انتقل
اىل منزله يف حملة ر�أ� ��س القرية حيث افتتح
عيادته هناك وكان يعالج املر�ض ��ى بالو�س ��ائل
الطبية الفني ��ة والطبيب الثاين (الزار) وهو
من�س ��اوي عمل موظف ��ا يف البلدي ��ة  ،ومار�س
الط ��ب يف ر�أ� ��س القري ��ة  ،اما الطبي ��ب الثالث
فيدع ��ى (يانق ��و)  ،وكان طبيب ��ا ع�س ��كريا  ،ثم
ا�س ��تقال واخ ��ذ ميار� ��س الط ��ب يف عيادت ��ه ،
والدكت ��ور (�أ�ش) يف حملة الت ��وراة والدكتور
(لبي).ف�ضال اىل عدد اخر من االطباء االجانب
الذين كانوا يفدون اىل بغداد بني فرتة واخرى
 ،وغالب ��ا ماتول ��ت ال�ص ��حف العراقية االعالن
عن جميئه ��م  ،نذكر منهم الدكتور (فرن�س ��ي�س
�أنلي) وزوجته املخت�ص�ي�ن مبعاجلة اال�س ��نان
والدكتور (يو�سف كنعان) اخ�صائي العيون .
وم ��ع ه ��ذا الع ��دد القلي ��ل م ��ن االطب ��اء  ،كان
هن ��اك عدد م ��ن العراقيل حال ��ت دون تقدميهم
اخلدمات الطبية لل�س ��كان  ،منه ��ا قلة معرفتهم
باح ��وال الب�ل�اد  ،ف�ض�ل ً�ا ع ��ن ع ��دم معرفته ��م

اللغ ��ة العربي ��ة  ،باال�ض ��افة اىل قل ��ة خرباتهم
الطبي ��ة واما االطباء االت ��راك فكان غالبهم من
الع�س ��كريني  .وبالت ��ايل حتم ��ت ال�ض ��رورات
الع�س ��كرية عدم ا�س ��تقرارهم يف مكان واحد .
وحت ��ى االطباء االجانب الذي ��ن وفدوا للعراق
اب ��ان تل ��ك املرحل ��ة ف�إنه ��م مل ياتوا خ�صي�ص� � ًا
ملمار�س ��ة مهنة الطب وامنا كان ��ت لهم اهداف
اخ ��رى .فقد عمل القنا�ص ��ل الربيطانيون على
دع ��م اجلهود الطبية كنوع م ��ن التمهيد للنفوذ
ال�سيا�سي للبالد وجمع املعلومات عن ال�سكان
وميوله ��م  ،وكمث ��ال على ذل ��ك التقاري ��ر التي
قدمه ��ا بع� ��ض اطب ��اء املقيمي ��ة الربيطانية يف
بغ ��داد خالل جتواله ��م يف العديد من املناطق.
كما اف ��ادت الدوائ ��ر الربيطانية اب ��ان حملتها
عل ��ى الع ��راق �س ��نة 1333ه� �ـ1914/م م ��ن
املعلوم ��ات التي قدمتها امل�س بي ��ل عن العراق
خ�ل�ال انتدابه ��ا من ال�س ��لطات املحتل ��ة للعمل
ممر�ضة يف الفرات االو�سط .
طر�أت بع�ض الزيادة على اعداد االطباء عندما
التح ��ق الرعيل االول من االطب ��اء العراقيني ،
م ��ن خريجي الكلي ��ات الطبية مث ��ل كلية حيدر
با�ش ��ا با�س ��تانبول ومدر�س ��ة دم�ش ��ق الطبي ��ة
وكلي ��ة الطب الفرن�س ��ية يف بريوت للعمل يف
امل�ست�ش ��فيات العراقية  .وابرز ه�ؤالء االطباء
علي فكري البغ ��دادي دا�ؤد جلبي وحنا خياط
وعب ��د الل ��ه الدملوج ��ي  .ومع ذلك ف� ��إن تخرج

م�ست�شفى نامق با�شا

ه ��ذه امل�ل�اكات الطبية مل ي�ض ��ع حد ًا للم�ش ��كلة
�إذ عان ��ى كثري من االق�ض ��ية م ��ن النق�ص احلاد
يف عدد من املالكات الطبية ومنها على �س ��بيل
املث ��ال ال احل�ص ��ر اق�ض ��ية ال�ش ��امية وب ��درة
وعانة ومنديل وال�سماوة .
�أم ��ا بالن�س ��بة الطب ��اء اال�س ��نان فل ��م يك ��ن يف
الع ��راق عموما اطباء بهذا االخت�ص ��ا�ص حيث
ا�سندت هذه املهمة اىل احلالقني .
 وام ��ام قلة االطب ��اء امل�ؤهلني ملمار�س ��ة مهنةالطب  ،وب�س ��بب �ض ��عف الوعي ال�صحي لدى
العراقي�ي�ن راج ��ت ممار�س ��ة م ��ن كان يطل ��ق
عليه ��م املتطبب ��ون وكان اغلبهم م ��ن الدجالني
وامل�ش ��عوذين ا�ش ��تهر منه ��م حكي ��م ح ��داد ،
وه ��و متطبب اليحمل �ش ��هادة طبي ��ة جاء �إىل
بغداد من ايران و�س ��كن حملة الطاطران �س ��نة
1303هـ1885/م فذاع �ص ��يته  ،وال�سيد احمد
الذي �س ��كن حمل ��ة الدهانة  ،واال�س ��طة عبا�س
الذي ا�شتهر مبمار�سة اجلراحة الن�سائية  ،اما
من الن�ساء فقد ا�شتهرت املدعوة فرحة خاتون
يف ممار�سة طب العيون .
ومل يك ��ن يف ام ��كان الدوائ ��ر ال�ص ��حية ،
بامكاناته ��ا املتوا�ض ��عة اتخ ��اذ االج ��راءات
الكفيلة للح ��د من انت�ش ��ار االمرا�ض واالوبئة
حت ��ى وان وج ��دت بع� ��ض االج ��راءات فيمكن
الق ��ول بانه ��ا كانت بدائي ��ة وعقيم ��ة  .فعندما
حدث طاعون �س ��نة 1293ه� �ـ1876/م اكتفت
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ال�س ��لطات املحلي ��ة وكاج ��راء وقائ ��ي  ،بعزل
املناطق التي حدثت فيها اال�صابة  ،ومنعت �أي
ات�ص ��ال بني املناطق امل�صابة ،مما هدد �سكانها
بالهالك وال �س ��يما وان املن ��ازل العراقية كانت
تت�س ��م بكرثة ال�س ��كان ومل تكن هذ االجراءت
الوقائية تطبق على اجلميع �إذ كانت العائالت
الفقرية حتب�س حتى يق�ض ��ى عليها الوباء يف
حني كان االغنياء واملو�س ��ورون من ال�س ��كان
ورج ��ال احلكم والقنا�ص ��ل يهربون بعيد ًا عن
النا�س واملر�ضى معهم اخليام ومواد التموين
�إىل خارج املدن .
وجتدر اال�ش ��ارة �إىل �ض ��يق افق بع�ض الوالة
ورف�ضهم �إتخاذ االجراءات الوقائية للحيلولة
دون انت�ش ��ار كثري من االمرا�ض  ،فعلى �سبيل
املث ��ال رف� ��ض عبد الرحم ��ن با�ش ��ا�إبان واليته
االوىل ( ، )1877-1875عل ��ى اث ��ر انت�ش ��ار
وب ��اء الطاع ��ون �س ��نة 1293ه� �ـ1876/م
االج ��راءات الوقائي ��ة الت ��ي كان ق ��د اقرتحها
طبيب القن�ص ��لية الربيطاني ��ة كولفيل  ،اال انه
�س ��رعان ما عدل راي ��ه امام ارتف ��اع الوفيات ،
وتك ��رر ح ��دوث الوب ��اء يف ال�س ��نة التالية� ،إذ
مت اخ ��راج م ��ا يرب ��و عل ��ى ثلثي �س ��كان بغداد
 ،وكان ��ت معظ ��م الوفي ��ات بني الذين ف�ض ��لوا
البق ��اء يف بيوته ��م  .وعل ��ى العك� ��س م ��ن ذلك
ع ��رف بع� ��ض ال ��والة جهوده ��م يف احل ��د من
انت�ش ��ار االمرا�ض الوبائية فعلى اثر انت�ش ��ار
وب ��اء الكول�ي�را (الهواء اال�ص ��فر) ب ��ادر وايل
بغ ��داد ناظ ��م با�ش ��ا( 1911 -1910م) �إىل
ت�ش ��كيل جلنة �صحية (قوم�س ��يون) يف بغداد
 ،ا�س ��ندت اليها مهمة اتخاذ التدابري ال�ص ��حية
الواقية للحد من تف�شي هذا الوباء داخل والية
بغداد  ،منها العناية بنظافة املدينة وتطهريها
 ،ورف ��ع القمامة من البي ��وت والطرق وتعيني
اطباء داخل املدينة وخارجها وفح�ص الفواكه
 ،واتالف الفا�س ��د منها واملحافظة على نظافة
مي ��اه نه ��ر دجل ��ة وحتذير االه ��ايل م ��ن القاء
االو�ساخ او غ�س ��ل املالب�س وما ا�شبه ذلك كما
و�ضع احلجر ال�صحي يف اطراف الوالية التي
ياتي منه ��ا الـداء ملنع �س ��ريانه .وتعزيز ًا لهذه
االج ��راءات قام ناظم با�ش ��ا باغ�ل�اق املدار�س
جميعا خوفا من انت�ش ��ار املر� ��ض بني الطلبة.
وال يخفى الدور الذي ا�ض ��طلعت به ال�ص ��حف
العراقي ��ة يف جمال التوعية ال�ص ��حية للوقاية
من االمرا�ض الوبائية يف حال انت�شارها .
 ام ��ا بالن�س ��بة لدوائر احلجر ال�ص ��حي  ،فلمتكن يف م�ستوى امل�س�ؤولية ل�ضعف امكانياتها
املادية والفنية  ،املتمثلة يف بناياتها املتداعية
 ،غري امل�س ��توفية لل�ش ��روط ال�ص ��حية .والتي
هي عب ��ارة عن خيام و�ص ��رائف � .أقيمت فوق
ار� ��ض رطبة يالق ��ي نزال�ؤه ��ا الأمري ��ن ال من
حي ��ث رطوبتها فح�س ��ب ب ��ل ملا يق ��دم فيها من
الطعام الرديء  ،واملاء العكر لدرجة ان بع�ض
اال�ص ��حاء كانوا يقعون �ص ��رعى املر�ض حتت
رحمة الظروف املناخية ال�سيئة .
وعلى الرغم من اع�ت�راف القائمني على دوائر
احلجر ال�صحي بعدم مالءَمة اخلدمات املقدمة
يف هذه الدوائر يف ظل الظروف الراهنة  ،اال
انه ��م كانوا غ�ي�ر قادرين على عالج الو�ض ��ع ،
�إذ مل تل ��ق الن ��داءات امل�س ��تمرة �إىل العا�ص ��مة
العثماني ��ة (�إ�س ��تانبول)  ،ب�ض ��رورة ت�ش ��كيل
جلان �ص ��حية الع ��ادة بن ��اء عدد م ��ن املحاجر
ال�ص ��حية اي ��ة نتائ ��ج ايجابي ��ة  .ف�ض�ل�ا ع ��ن
ذلك ات�س ��م اجله ��از الذي ي�ش ��رف على قرارات
احلجر ال�ص ��حي بالف�س ��اد والر�ش ��وة  ،فرجال
االم ��ن واجلن ��ود واملوظف ��ون ا�س ��تغلوا هذه
الدوائ ��ر اليجاد م�ص ��در رزق ي ��در عليهم املال
الوف�ي�ر  .ف ��كان بام ��كان الزوار ر�ش ��وة ه�ؤالء
املوظفني واحل�ص ��ول عل ��ى بطاقات ال�س ��ماح
بالدخول �إىل البالد .
فيما يرى �أح ��د الباحثني ان اجراءات احلجر
ال�ص ��حي التي بالغت ال�س ��لطات العثمانية يف
تطبيقها كانت تاخذ طابع ًا �سيا�سي ًا تبع ًا لعالقة
الدولة العثمانية باحلكومات االجنبية .

كان �ضعف اجراءات احلجر ال�صحي مدعاة �إىل
مطالبة جريدة (الزوراء)  ،ب�ض ��رورة ت�ش ��كيل
جلان م�ؤلفة من مفت�ش احلجر ال�ص ��حي وعدد
من االطباء ور�ؤ�س ��اء البلديات ل�ضمان تطبيق
اج ��راءات احلج ��ر ال�ص ��حي  ،وال ��زام مفت�ش
احلج ��ر ال�ص ��حي باتخ ��اذ التداب�ي�ر الالزم ��ة
مبقت�ضى ما لديه من تعليمات يف املجال الذي
فيه املر�ض وكذلك يف حق اال�شخا�ص.
حاول ��ت الدولة العثمانية حت�س�ي�ن امل�س ��توى
ال�ص ��حي لعموم والياتها من خالل ا�ص ��دارها
لع ��دد م ��ن القوان�ي�ن  ،منه ��ا تعليم ��ات من ��ع
االمرا�ض ال�س ��ارية ل�س ��نة 1330ه� �ـ، 1911/
وتعليم ��ات منع �س ��ريان احلم ��ى التيفوئيدية
�س ��نة 1331هـ1912/م واالمرا� ��ض الزهرية
�سنة 1332هـ1913/م .
وال بد من التطرق �إىل االثار ال�س ��لبية للحرب
العاملي ��ة االوىل يف اخلدم ��ات ال�ص ��حية
العثماني ��ة  ،فعن ��د اعالن النف�ي�ر العام للحرب
العاملي ��ة االوىل كان ��ت جميع اق�س ��ام التجنيد
قد بدات العمل و�ش ��رع يف اال�س ��تعداد لتكملة
الت�شكيالت ال�صحية  ،وقدر تعلق االمر بالفرقة
( )38التي انيط بها واجب احلماية الرئي�سية
للب�ص ��رة وحواليه ��ا كان له ��ذه الفرق ��ة مرك ��ز
�صحي ب�سعة (� )250س ��ريرا  ،وم�ستو�صفات
يف النا�ص ��رية والعم ��ارة �س ��عة كل منها( )15
�س ��ريرا  ،ومت تن�س ��يب الدكت ��ور عب ��د الق ��ادر
بك وع ��دد من االطباء للعمل يف ه ��ذه الفرقة ،
وقبل ان يتي�س ��ر للفرقة الوق ��ت الكايف الكمال
نواق�ص االمور ال�ص ��حية  ،ب ��ادر االنكليز �إىل
الهج ��وم عل ��ى جبه ��ة (الف ��او) وام ��ام تراجع
القوات العثمانية ونتيجة لقرار االخالء ابقي
يف م�ست�ش ��فى الب�صرة على املر�ضى اخلطرين

واجلرح ��ى الذي ��ن ا�ست�ص ��عب حمله ��م حت ��ت
ا�ش ��راف الطبي ��ب املتقاعد (كريك ��ور بك)  ،يف
ح�ي�ن مت نق ��ل البقي ��ة الباقية من املر�ض ��ى �إىل
العمارة حيث مت �إفتتاح م�ست�ش ��فى خا�ص بهم
� ،أعقب ��ه �إفتتاح م�ست�ش ��فى اخر يف النا�ص ��رية
�س ��عة (� )500س ��رير  ،وفيما عدى ذلك ا�ضيف
(� )600س ��رير يف البيوت  .كما خ�ص�ص ()25
�سرير ًا ال�سرتاحة ال�ضباط ومب�ساعدة جمعية
الهالل االحمر لقي مر�ض ��ى هذه امل�ست�ش ��فيات
نوعا من الرعاية ال�صحية .
ويف  15ني�س ��ان  1915م ج ��رى �أفتت ��اح
م�ست�ش ��فى (منازل) يف كوت والعمارة ب�س ��عة
(� )250سرير ًا  ،كما احلق بامل�ست�شفى املذكور
مذخر العا�ش ��ة االفراد واملر�ض ��ى  ،وقد عقدت
النية عل ��ى افتتاح م�ست�ش ��فى بديل يف منطقة
اجلزي ��رة  ،ب�س ��عة (� )150س ��رير ًا  ،اال ان هذا
امل�ست�ش ��فى مل يفتت ��ح نهائي ��ا ب�س ��بب ظ ��روف
احلرب التي �شهدتها البالد انذاك .
اال ان تق ��دمي اخلدم ��ات ال�ص ��حية �س ��رعان ما
�سجل تراجع ًا  ،فعلى اثر االحتالل الربيطاين
للعم ��ارة (يف  30حزي ��ران � ، )1915ص ��درت
االوامر بتقلي�ص عدد ا�سرة م�ست�شفى النا�صرية
�إىل (� )150س ��رير ًا  ،حيث اعطيت م�ستلزماته
�إىل الفرقة ( ، )35كما الغي م�ست�ش ��فى الكوت
 ،وقد ترتب على الغاء هذه امل�ست�ش ��فيات ازمة
خطرية نتيجة خللو املنطقة من �أية م�ؤ�س�س ��ة
�صحية وكانت نتيجتها�إار�سال جميع املر�ضى
�إىل بغ ��داد  .حي ��ث مت توزيع ه�ؤالء املر�ض ��ى
على م�ست�ش ��فيات بغداد � ،إذ بلغ عدد املر�ض ��ى
الداخل�ي�ن �إىل هذه امل�ست�ش ��فيات يف ت�ش ��رين
الث ��اين  )61149( 1915مري�ض ��ا و ()4685
جريحا تويف منهم (� )545شخ�صا .ناهيك عن

الدور الذي لعبته امل�ست�ش ��فيات ال�سيارة التي
رافقت القطعات الع�سكرية العثمانية يف �أثناء
حتركاتها .
اما بالن�س ��بة لوالية املو�ص ��ل  ،فعل ��ى اثر قيام
احلرب العاملية االوىل  ،ب�س ��بب عودة املو�صل
مق ��ر ًا للفيل ��ق ال�س ��اد�س  ،ازدادت احلاج ��ة
�إىل اخلدم ��ات الطبي ��ة �إذ ات�س ��ع امل�ست�ش ��فى
الع�س ��كري وا�ض ��يف الي ��ه (� )150س ��رير ًا ،
فيم ��ا ادجم ��ت م�ست�ش ��فى (الغرب ��اء) العائ ��دة
للبلدي ��ة م ��ع ردهات املدر�س ��ة االعدادي ��ة التي
افتتح ��ت ان ��ذاك لتك ��ون حتت ام ��رة اجلي�ش ،
كما ج ��رى �إفتتاح م�ست�ش ��فى غ�ي�ر نظامي يف
البيوت اطلق عليه ت�سمية امل�ست�شفى املركزي
و�سبعة (� )2500س ��رير ًا وعانت امل�ست�شفيات
التي ج ��رى افتتاحها يف البيوت من �ص ��عوبة
العناي ��ة وك�ث�رة االو�س ��اخ مم ��ا �أدى �إىل
انت�ش ��ار القمل ب�ش ��كل كبري جدا  ،وقد ا�ص ��يب
بع� ��ض االطب ��اء مبر� ��ض التيفوئي ��د يف اثناء
معاجلته ��م للمر�ض ��ى امل�ص ��ابني منه ��م النقيب
الطبي ��ب هريان ��ت �س ��رماك ا�ش ��يان ب ��ك الذي
ت ��ويف والدكت ��ور عبد القادر بك الذي ت�ش ��افى
 .ثم اعقبها �إفتتاح م�ست�ش ��فى يف باب �س ��نجار
ب�سعة (� )500سرير .
مل يقت�ص ��ر عم ��ل امل�ست�ش ��فيات عل ��ى معاجل ��ة
اجلن ��ود اجلرحى بل �ش ��مل مكافحة االمرا�ض
الت ��ي انت�ش ��رت ب�ي�ن املدين�ي�ن واك�ث�ر ه ��ذه
االمرا�ض االمرا�ض الزهرية  .حيث مت ادخال
البغاي ��ا اىل امل�ست�ش ��فى املرك ��زي للمعاجل ��ة ،
وللتو�س ��ع يف االهتم ��ام باجلان ��ب ال�ص ��حي
فق ��د حتول ��ت الكنائ� ��س وبع�ض البي ��وت �إىل
م�ست�ش ��فيات ملعاجل ��ة خمتل ��ف االغرا� ��ض
وحتقيق ًا للهدف نف�س ��ه  ،افتتح االملان خمتربا
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للتحليالت املر�ض ��ية  ،ويف  30ت�ش ��رين االول
 1914م �ص ��درت االوام ��ر باخ�ل�اء املر�ض ��ى
م ��ا ع ��دا ( )150م ��ن املر�ض ��ى اخلطري ��ن �إىل
اجلزيرة وبقيت االمور على هذه احلالة حتى
توقي ��ع هدنة مودرو�س يف  30ت�ش ��رين االول
. 1918
لق ��د ق ��ام االطب ��اء يف امل�ست�ش ��فى املرك ��زي
وبقي ��ة امل�ست�ش ��فيات الت ��ي انت�ش ��رت خ�ل�ال
احلرب العاملي ��ة االوىل بتقدمي خدمات جليلة
للمر�ض ��ى الع�س ��كريني واالهايل حيث �أ�س ��هم
عدد م ��ن ه�ؤالء االطب ��اء يف ت�أدي ��ة الواجبات
الطبية واالن�س ��انية نذكر منهم رئي�س االطباء
عزت �س ��ليمان واجلراح (املقدم) كمال �س ��وغر
واجل ��راح خليل �س ��يزائي (�س ��يزر) واجلراح
م�صطفى حت�سني كوركان واجلراح االحتياط
(املقدم) دا�ؤد اجللبي والدكتور كاين كومكابي
والدكت ��ور م ��راد والدكت ��ور �ض ��ياء كمبالك ��ي
واخ�صائي اجللدية احمد بالل والدكتور رائد
كايكن .
وعند ان�سحاب القوات العثمانية �إىل املو�صل
ا�ضيف �إىل امل�ست�شفيات املذكورة م�ست�شفيات
يف مق ��رات القطع ��ات وحتت رق ��م(  ) 3و () 4
�س ��عة ل ��كل منهما (� )300س ��رير  .كما ال يخفى
ال ��دور الذي ا�ض ��طلعت جمعيتا الهالل االحمر
 ،وال�ص ��ليب االحم ��ر م ��ن خ�ل�ال تطويرهم ��ا
للم�ست�شفيات املوجودة يف الواليات العراقية
 ،ف� ً
ضال عن افتتاحها عدد ًا اخرمن امل�ست�شفيات
منه ��ا يف والي ��ة بغداد حي ��ث قام ��ت اجلمعية
االوىل بافتت ��اح ع ��دد م ��ن امل�ست�ش ��فيات منه ��ا
على �س ��بيل املث ��ال  ،م�ست�ش ��فى بغ ��داد للهالل
االحم ��ر رقم ( )1ب ��ادارة الطبيب �س ��امي زكي
بك وم�ست�ش ��فى الهالل الأحمر رقم ( )2ب�س ��عة
(� )300س ��رير ب� ��إدارة النقيب الطبيب �ض ��ياء
بك وم�ست�ش ��فى الهالل االحمر رقم ( )3ب�سعة
(� )100س ��رير ال ��ذي افتت ��ح يف القن�ص ��لية
الرو�س ��ية وم�ست�ش ��فى الهالل االحمر رقم ()4
وب�س ��عة (� )300س ��رير ال ��ذي مت تخ�صي�ص ��ه
ملعاجلة اجلرحى  .ويف ت�ش ��رين االول 1914
جرى افتتاح م�ست�شفى الهالل االحمر رقم ()5
ومت تخ�صي�ص ��ه ملعاجل ��ة االمر� ��ض اجللدي ��ة
والزهرية .
اما امل�ست�ش ��فى الذي افتتحه هذه اجلمعية يف
املو�ص ��ل يف دار القا�ص ��د الر�س ��ويل الواقع ��ة
يف حملة الرابعية باملو�ص ��ل  ،فقد مت جتهيزه
بع ��د م ��ن االطب ��اء منه ��م الدكتور حن ��ا خياط
والدكت ��ور فت ��ح الل ��ه ال�س ��اعاتي  ،والدكت ��ور
ر�ؤوف عب ��و اليون ��ان واطب ��اء ع�س ��كريني من
اجلي� ��ش العثم ��اين ال ��ذي كان مرابط� � ًا يف
املو�صل كما احلق بامل�ست�شفى املذكور �صيدلية
 .وق ��د حظيت هذه امل�ست�ش ��فيات بالدعم املايل
م ��ن االه ��ايل من خ�ل�ال التربع ��ات امل�س ��تمرة
الت ��ي مت تقدميها لهذه امل�ست�ش ��فيات  .كما كان
لهذه امل�ست�ش ��فيات دور ملمو�س يف م�س ��اعدة
اجلرحى العثمانيني يف اثناء احلرب .
اما بالن�س ��بة جلمعية ال�ص ��ليب االحمر فتولت
ه ��ي االخ ��رى افتتاح عدد م ��ن امل�ست�ش ��فيات ،
منها م�ست�ش ��فى ال�ص ��ليب االحم ��ر االملاين يف
املو�ص ��ل  ،وم�ست�ش ��فيات ال�ص ��حراء االملاني ��ة
برق ��م ( )11و ( )12وامل�ست�ش ��فى املركزي يف
العمارة … وعدد اخر من امل�ست�شفيات .
م ��ن خالل هذا اال�س ��تعرا�ض لواق ��ع اخلدمات
ال�ص ��حية ابان هذه املرحلة ميكننا اال�ستنتاج
ب ��ان هن ��اك ق ��در ًا الب�أ� ��س ب ��ه م ��ن االهتم ��ام
به ��ذه اخلدمات اال انه ��ا مل تكن لتتنا�س ��ب مع
متطلب ��ات الع ��راق واحلاج ��ة املا�س ��ة لتطوير
�أو�ض ��اعه ال�صحية  ،وا�س ��تناد ًا �إىل ما ذكرناه
ال ميك ��ن االتفاق م ��ع ر�أي الدكتور مو�س ��ي�س
دي ��ر هاكوبي ��ان  ،الذي ا�ش ��ار �إىل ان الو�ض ��ع
ال�صحي يف العراق بعد �سنة  1908كان �سيئ ًا
للغاي ��ة وال اث ��ر الي ��ة م�ؤ�س�س ��ة �ص ��حية  ،وان
الأطباء ال يتجاوزون عدد الأ�صابع  ،وان دور
التمري�ض اقت�ص ��رت ا�سمي ًا على( � ) 70سرير ًا
يف بغداد واملو�صل والب�صرة .
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العدد ( )2893السنة العاشرة االثنين ( )16ايلول 2013

نوري ال�سعيد

يا�سني الها�شمي

جعفر ابو التمن

شبان مثقفون يتصدون للمعاهدة العراقية
البريطانية عام 1930
ب�شرى �سكر ال�ساعدي

عندما مّت التوقيع على املعاهدة العراقية – الربيطانية يف  30حزيران عام  ،1930والتي َّ
وقعها عن اجلانب العراقي نوري ال�سعيد
رئي�س الوزراء ،وعن اجلانب الربيطاين فرن�سي�س همفريز املندوب ال�سامي الربيطاين يف العراق ،واجهت املعاهدة بعد ن�شرها
نقداً مريراً من قبل ال�سيا�سيني العراقيني .و�أو�ضح املعار�ضون موطن ال�ضعف فيها ،ودعوا ال�شعب وجمل�س الأمة �إىل رف�ضها ،حيث
كانت خال�صة �آرائهم �أنّ هذه املعاهدة قد ق ّيدت العراق ب�شروط ال تتفق مع اال�ستقالل املن�شود ،و�أنّ العراق �أ�صبح مبوجبها ّ
مقيداً
بالنفوذ وامل�صالح الربيطانية �إىل �أبعد احلدود .كما رف�ضتها ال�صحف التي َعدَّ تها ا�ستمراراً للعبودية ،كما مت رف�ضها من قبل
املعار�ضة والأحزاب الوطنية العراقية ،ويف مقدمتها احلزبان املعار�ضان ،وهما حزب االخاء الوطني برئا�سة يا�سني الها�شمي،
واحلزب الوطني برئا�سة جعفر ابو التمن ،حيث �أعلنا �أنّ املعاهدة غري مقبولة ،واح ّتجا ب�ش�أنها لدى امللك في�صل ور�ؤ�ساء الدول
الأجنبية ،و�أر�سال برقية �إىل اللجنة الدائمية لالنتداب يف ع�صبة الأمم� ،أعلنا فيها مقاطعتهما االنتخابات.

رف�ض ��ت املعاه ��دة م ��ن قب ��ل بع�ض �ش ��رائح
املجتم ��ع ،ومنه ��م الطلب ��ة وال�ش ��باب امل ّثقف
ال ��ذي تخ� � َّرج ق�س ��م منه ��م لت ��وّ ه يف كلي ��ة
احلق ��وق� ،س ��واء يف داخ ��ل الع ��راق �أم
يف خارج ��ه ،وع ��رف بوطنيت ��ه ال�ص ��ادقة
و�ش ��جاعته املتو َّثب ��ه الت ��ي ال تع ��رف الرتدّد
او اخلوف ،مل تُترَ ك هذه املنا�س ��بة الوطنية
الفري ��دة مت� � ّر دون �أن ت�ض ��يف ل�س ��ج َّلهم
الوطني احلاف ��ل م�آثر جديدة� ،إذ �أخذ ه�ؤالء
املثقف ��ون وبع� ��ض الوطين�ي�ن املعار�ض�ي�ن
للمعاهدة التجمع مرة �أخرى؛ ومنهم ح�سني

جمي ��ل ال ��ذي �أكم ��ل درا�س ��ته القانوني ��ة يف
دم�ش ��ق وع ��اد �إىل الع ��راق يف ع ��ام ،1930
ليج ��د املن ��اخ ال�سيا�س ��ي في ��ه متوت ��ر ًا جد ًا،
الأمر الذي هَ َّي�أَ له فر�ص ��ة للتعبري عّما يحمله
م ��ن اجت ��اه وطن ��ي ومب ��د�أ قوم ��ي ومفهوم
دميقراط ��ي يف احلك ��م ،باعتبارها م ��ن �أه ّم
الأم ��ور الأ�سا�س ��ية الت ��ي ي�ؤم ��ن به ��ا� ،إذ �إنّ
االجتاه الوطني عنده ال يعني االقليمية ،بل
التحرر من اال�س ��تعمار واالنتداب وحتقيق
اال�س ��تقالل التام للوطن� ،أ ّما املب ��د�أ القومي
العرب ��ي فال يعني عن ��ده التع�ص ��ب للجن�س

�أو الع ��رق ،بل الإميان بوحدة االمة العربية
بال�ش ��كل الد�س ��توري الذي ترت�ضيه وتق ّرره
�إرادتها احل ��رة ،ونظامها الدميقراطي الذي
يعني �س ��يادة ال�ش ��عب وحكمه نف�سه بنف�سه
ولنف�س ��ه ،وال يتح َّقق ذل ��ك �إ ّال بوجود برملان
منتخ ��ب م ��ن قب ��ل ال�ش ��عب ،تكون ال ��وزارة
م�س� ��ؤولة �أمام ��ه ،كم ��ا �أنّ الدميقراطية عند
ح�س�ي�ن جميل ال تعن ��ي نظام حكم �سيا�س ��ي
فح�س ��ب ،بل لها م�ض ��امني اجتماعية ل�صالح
ال�ش ��عب ،وال يتكامل النظام الدميقراطي �إ ّال
به ��ا ،كم ��ا كان يطمح �إىل �أن ت�س ��ود املجتمع

العدالة االجتماعية والعالقات االقت�ص ��ادية
العادل ��ة ب�ي�ن جمي ��ع الطبق ��ات والفئ ��ات،
وال�س� �يّما الطبقة الفقرية الت ��ي كان ي�أمل �أن
تن ��ال حقه ��ا يف العي� ��ش وال�س ��كن واالجور
وحتدي ��د �س ��اعات العمل .وف�ض�ل� ًا ع ��ن ذلك
تع َّرف خ�ل�ال وجوده يف دم�ش ��ق ،عن قرب،
عل ��ى �ش� ��ؤون االقط ��ار العربية و�أ�ص ��بح له
م ��ن �أبنائه ��ا �أ�ص ��دقاء ومع ��ارف ،وبقي ��ت
املرا�سلة بينه وبني بع�ضهم حتى بعد عودته
بقي على ات�ص ��ال ببع�ض
�إىل العـ ��راق ،كما ّ
اال�صدقاء يف بغداد ،الذين مل تنقطع عالقته

بهم �أثناء وجوده يف دم�شق ،وعودته منها،
ومنهم عبد القادر ا�سماعيل ،وعزيز �شريف،
وفائ ��ق ال�س ��امرائي ،ويون�س ال�س ��بعاوي،
وخليل َك َّنه ،وجميل عبد الوهاب .وجميعهم
ميثلون النخبة َّ
ال�ش ��ا َّبة املثقفة يف املجتمع،
حي ��ث وج ��دت ه ��ذه ال�ش ��ريحة املثقف ��ة يف
املعاهدة العراقية -الربيطانية لعام ،1930
الت ��ي عق ��دت من �أج ��ل �إنهاء عه ��د االنتداب،
ولأج ��ل تهيئ ��ة الع ��راق للدخول يف ع�ص ��بة
االمم ،عك� ��س م ��ا كان ��ت تتم ّن ��ى حتقيقه من
�ان وطني ��ة� ،إذ �إنّ �إنه ��اء االنت ��داب كان
�أَم � ٍ

العدد ( )2893السنة العاشرة االثنين ( )16ايلول 2013

�شكلي ًا ،لأنّ املعاهدة ح َّققت لربيطانيا مركز ًا
متميز ًا� ،ش ��بيه ًا بذلك املركز الذي كان لها يف
ظلِ االنتداب ،الأمر الذي جعل فيها ا�ستقالل
العراق منقو�ص ًا ،لذا ف�إنّ الدعوة �إىل حتقيق
اال�س ��تقالل ال ّتام للعراق كان من �أهّ م �أ�سباب
جت ّمع ه�ؤالء ال�ش ��باب ،الذين قاموا بتنظيم
معار�ض ��ة �ش ��ديدة للمعاه ��دة ودع ��وا �إىل
رف�ضها ومعار�ضتها ،كما ن�شروا بيان ًا �أَ َّيدوا
فيه جعفر �أب ��و التمن زعيم احلزب الوطني،
ال ��ذي رف� ��ض املعاه ��دة وقاط ��ع االنتخابات
النيابية .طالبوا �أي�ض ًا مبقاطعة االنتخابات
وع ��دم اال�ش�ت�راك فيه ��ا ،لأ ّنه ��ا �أ�ص ��بحت
�رب منها �إىل اجل� �دّ .ولتقوية
�إىل اله ��زل �أق � َ
�صفوف املعار�ض�ي�ن للمعاهدة �أَ�صدر ه�ؤالء
ال�ش ��باب بيان� � ًا �إىل ال�ش ��عب العراقي ،دعوة
في ��ه حل�ض ��ور االجتم ��اع ال ��ذي �س ��يعقد يف
مقه ��ى الأوب ��را يف بغ ��داد ،لأج ��ل مناق�ش ��ة
املعاه ��دة ،وقام ��وا بكتابة من�ش ��ور َّ
مت طبعه
يف مطبع ��ة الآداب ،ل�ص ��احبها عب ��د املجي ��د
ح�س ��ن ،ت�ض� � َّمن م�ض ��امني �أكرث ع ��ن الدعوة
�ان �سيا�س � ّ�ي
لالجتم ��اع ،وكان مبثاب ��ة بي � ٍ
ت�ض� � َّمن مفاهي ��م اجتماعية خاطبت ال�ش ��عب
العراق ��ي ون َّبهت ��ه �إىل خط ��ر اال�س ��تعمار.
وقد َّم ��وا يف الوق ��ت ذات ��ه ،ومنه ��م ح�س�ي�ن
جميـل ،طلب ًا �إىل مت�ص� � ّرف بغ ��داد للموافقة
على عقد االجتماع وفق قانون االجتماعات،
فرف�ض طلب االجتماع.
حت َّركت ال�شرطة �س ��ريع ًا الحباط االجتماع،
ف�ألق ��ت القب�ض عل ��ى امل�ش ��اركني يف االعداد
له ،وعلى الذين �أَ�س ��هموا يف �صياغة البيان،
وقدَّمته ��م �إىل حمكم ��ة جزاء بغ ��داد ،بتهمة
طب ��ع املن�ش ��ور وتوزيعه ،و�أ�ص ��درت عليهم
�أَحكام ًا خمتلفة ،فحكم على ّ
كل من عبد القادر
ا�سماعيل وحممد يون�س ال�سبعاوي وجميل
عبد الوهاب وفائق ال�س ��امرائي وخليل ك ّنه
باحلب�س ملدة �س ��تة �أ�شهر ،وعلى �أحمد قا�سم
راج ��ي و�س ��ليم زل ��وف باحلب�س مل ��دة ثالثة
ا�شهر ،وعلى ال�س ��يد عبد املجيد ح�سن مدير
مطبعة الآداب باحلب�س ملدة �شهرين ،كما تمّ
غلق املطبعة ملدة �س ��تة ا�شهر ،لأنّ ه�ؤالء هم
امل�س� ��ؤولون عن تقدمي الطلب �إىل مت�ص ّرف
بغ ��داد لعق ��د االجتم ��اعَ .ب� � َّر�أت املحكمة ك َّال
من عمر خلو�ص ��ي وح�س�ي�ن جمي ��ل الذي مل
يو ّق ��ع عل ��ى طل ��ب االجتم ��اع ،لأنّ جماعت ��ه
طلب ��وا منه ع ��دم التوقيع ،يف وق ��ت كان قد
ق� �دّم طلب ًا لإ�ص ��دار جري ��دة ،وقالوا ل ��ه� :إنّ
توقيع ��ك يعرق ��ل �إجازة اجلري ��دة ،لذا يجب
عدم لفت النظر� ،إىل �إ�سمك وال �إىل توقيعك،
لهذا ب َّر�أته املحكمة لعدم وجود توقيعه على
الطلب .وما �أَن �صدرت الأحكام ّ
بحق ه�ؤالء
ال�شباب ،حتى انهالت الربقيات على جريدة
(�صدى اال�س ��تقالل) ته ّنئ ال�شباب ب�سجنهم
ال ��ذي َع َّدت ��ه �ش ��رف ًا للمجاهدي ��ن .وتط ��وّ ع
ع ��دد م ��ن املحامني ال�س ��تئناف احلك ��م ،و ّ
مت
ا�س ��تئنافه يف املحكمة الك�ب�رى التي خ َّففت
احلك ��م ،ف�أطل ��ق �س ��راح املحكوم�ي�ن نظ ��ر ًا
لق�ض ��ائهم م ��دة حكمهم .وقد ا�ش�ت�رك بع�ض
ال�سيا�س ��يني ،منهم جعفر �أبو التمن ويا�سني
الها�شمي وناجي ال�سويدي ،يف احلملة التي
�ش َّنت �ض ��د الأحكام ال�ص ��ادرة على ال�شباب،
يف اجلرائ ��د ،ويف املجل� ��س النياب ��ي ،ويف
كتابة العرائ�ض املقدَّمة �إىل امللك.
و�ص ��ف ح�س�ي�ن جمي ��ل معاهدة ع ��ام 1930
ب�أ ّنها خمالفة مليثاق ع�صبة الأمم لأ ّنها عقدت
ب�ي�ن طرف�ي�ن هم ��ا الع ��راق وبريطاني ��ا غري
متكافئ�ي�ن باعتب ��ار بريطاني ��ا دول ��ة منتدبة
عل ��ى الع ��راق ،وق ��د فر�ض ��ت علي ��ه نفوذها،
وفيه جيو�شها ،ومل يكن اعرتافها با�ستقالله
�إ َّال �إ�س ��ي َّم ًا ،ولهذا ال�س ��بب �أ�صبحت معاهدة
عام  1930خمالف ��ة للميثاق ،لأ ّنها ال تتوافر
فيها ال�شروط املطلوبة.
�س ��اعد املوقف املعار�ض ملعاهدة عام 1930
على الت َّقري ��ب بني ه�ؤالء ال�ش ��باب ،لتوحيد
جهوده ��م ال�سيا�س ��ية م ��ن �أج ��ل اال�ص�ل�اح

ال�سيا�س ��ي واالقت�ص ��ادي و االجتماعي .كما
هَ َّيات هذه املعار�ض ��ة عدد ًا � َآخ َر من ال�ش ��باب
للم�ش ��اركة يف الأم ��ور ال�سيا�س ��ية ،و�أخ ��ذ
ه� ��ؤالء يكرثون مِ ��ن ات�ص ��االتهم ولقاءاتهم،
واتفق ��وا على �إ�ص ��دار كرا�س ��ات لتو�ض ��يح
مواقفهم ال�سيا�سية.
وق ��د �أَ�ص ��در ح�س�ي�ن جمي ��ل الك ّرا� ��س الأول
بعن ��وان "انكل�ت�را يف جزي ��رة الع ��رب" يف
�س ��نة  ،1930ال ��ذي يع� � ّد مبثاب ��ة ن ��داء �إىل
ال�ش ��باب العرب ��ي احل� � ّر ال ��ذي تغم ��ره يف
روح الت�ض ��حية والتفاين
�س ��واد اخلط ��وب ُ
ال�س�ت�رداد حرية مغت�صبة وا�ستقالل �سليب.
و ّ
مت توزي ��ع ه ��ذا الكرا�س ب�س ��عر زهيد بني
النا� ��س لأجل ن�ش ��ر الوعي ال�سيا�س ��ي ،وهو
�أول ك ّرا�س ين�ش ��ر بقلم ح�سني جميل  ،الذي
ا�س � َّ
�تهل الك ّرا� ��س بقوله" :ال�ش ��عب البا�س ��ل
ال تلهي ��ة الأكاذي ��ب ع ��ن طل ��ب اال�س ��تقالل،

ح�سني جميل
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فرن�سي�س همفريز
والأم ��ة الو ّثاب ��ة ال تغريه ��ا الزخ ��ارف ع ��ن
�إن�ش ��اد احلري ��ة ،والأم ��ة العربي ��ة �أم ��ة مل
يلهه ��ا الباطل ع ��ن ح ّقها املقد� ��س ،واملظاهر
مل ت�ص� �دّها ع ��ن املج ��د املن�ش ��ود يف احلرية
واال�ستقالل ،والأمة العربية �أمة خ�سرت َّ
كل
�ش ��يء �إ َّالكرامتها .وهذه �ص ��فحات من نزاع
عنيف ب�ي�ن احلق املق ّد� ��س والباطل الدينء،
فيها مواقف ع ّز عن جهاد يف �س ��بيل احلرية
احلمراء ،وفيها عار لال�س ��تعمار الآثم وفيها
ع�ب�رة وذك ��رى" .وم ��ن املو�ض ��وعات الت ��ي
تناولها هذا الك ّرا�س :ال�سيا�س ��ة الربيطانية
يف اجلزي ��رة العربي ��ة ،والأ�س ��اليب
اال�ستعمارية التي ي�ستخدمها اال�ستعمار من
�أجل ال�س ��يطرة على ال ��دول العربية ،وكيف
ي�ض ��طهد ال ��دول الت ��ي حتت �س ��يطرته حني
ي�ستخدم و�س ��ائله اال�س ��تعمارية ،من خداع
وارتكاب اجلرائ ��م واثارة الف�ت�ن الطائفية،

حيث يحالف هذا البلد ويحالف خ�ص ��مه يف
الوق ��ت نف�س ��ه ،ث ��م ميدّهما بال�س�ل�اح واملال
ليح ��ارب �أحدهما الآخر .كما �إنّ لال�س ��تعمار
ا�س ��تعداد ًا لال�ستفادة من خ�ص ��ومات ال َأ�سر
املالكة ،وهذه هي �إحدى و�س ��ائلِه لل�س ��يطرة
على �ش ��عوب تلك البلدان وا�ض ��طهادها ،كما
فعل يف الهند وغريها من ال�ش ��عوب الأخرى
الت ��ي قم� � َع حركاته ��ا التحرري ��ة م ��ن �أج ��ل
اال�س ��تقالل ،كم ��ا فعل يف م�ص ��ر وفل�س ��طني
والعراق.
و�ش ��رح يف الكرا�س نف�س ��ه �أنّ بريطانيا هي
خ�ص ��م الوحدة العربية ،مو�ض ��ح ًا ال�سيا�سة
الربيطانية القائمة على الد�سائ�س والتفرقة
بني �أبناء الوطن العربي ،وال�س ��عي امل�ستمر
لتمزي ��ق وحدة االمة العربي ��ة� ،إذ يقول "يف
جزي ��رة العرب الي ��وم �إم ��ارات مبعرثة هنا
وهناك ب�سبب اال�ستعمار� ،إذ �أ�صبحت مهزلة

ال�سيا�سة يف هذا العهد" ،ثم ي�شري �إىل تق�سيم
بالد ال�شام من خالل املعاهدات ال�سرية التي
ن َّفذها اال�ستعمار �ض ��د العرب ،وعلى ر�أ�سها
معاهدة �س ��ايك�س-بيكو … الخ .ثم يختتم
الكرا�س بعبارات م�ؤثرة ،هي قوله "�إنَّ �أمام
الأمم ويف طريقها �إىل اال�س ��تقالل ،بحر من
الدم ��اء ،ف�إىل اجله ��اد والكفاح �أ ُّيها ال�ش ��عب
البا�س ��ل الوث ��اب" .وج ��اءت على ال�ص ��فحة
الأخ�ي�رة للغ�ل�اف دعاي ��ة للكرا� ��س الق ��ادم
وه ��و بعن ��وان (عدم التع ��اون) ،بقل ��م فائق
ال�س ��امرائي ،و ّ
خل�ص م�ضمون هذا الكرا�س
بالقول :فالطريقة املجدية للعمل ال�سيا�س ��ي
�ض ��د االنكليز و �أعوانهم هي املقاطعة وعدم
التع ��اون وعدم دف ��ع ال�ض ��رائب ،مت�أثر ًا يف
ذلك بن�ض ��ال الهن ��د ودعوة غان ��دي وكفاحه
ال�س ��لبي ل ّكن هذا الكرا�س مل ي�ص ��در ب�سبب
�سجن فائق ال�سامرائي.

ناجي ال�سويدي

يون�س ال�سبعاوي

خليل كنه

6

العدد ( )2893السنة العاشرة االثنين ( )16ايلول 2013

كيف فرض نظام االنتداب
على العراق قبل تأسيس
الدولة العراقية؟
ب�شار فتحي العكيدي
عندما �شارفت احلرب العاملية الأوىل على االنتهاء قامت الأو�ساط احلاكمة يف كل من
بريطانيا وفرن�سا والواليات املتحدة الأمريكية وايطاليا بالتباحث يف كيفية الت�صرف جتاه
امل�ستعمرات الأملانية يف �أفريقيا والواليات العربية يف الدولة العثمانية على �أ�سا�س ان تلك
الدول هي املنت�صرة يف احلرب  ،وهي التي �ست�ضع �صورة العامل اجلديدة  .ويف �أثناء املحادثات
التي جرت ب�صورة �سرية بني هذه الدول تقرر ان يكون نظام االنتداب هو النظام الذي
ت�سري عليه الدول املنت�صرة يف احلرب يف حكمها للمناطق الآنفة الذكر .وخالل املداوالت
التي جرت بني هذه الدول يف م�ؤمتر ال�صلح يف باري�س تقرر يف �سان رميو يوم  25ني�سان 1920
انتداب بريطانيا على العراق مبا يف ذلك املو�صل.

االنتداب نظام �سيا�سي م�ؤقت ا�ستحدث بعد
احلرب العاملية الأوىل ون�ص عليه ميثاق ع�صبة
الأمم عام  ، 1919ويق�صد به و�ضع بع�ض
البالد التي ت�سكنها �شعوب مل تكن �أهال لأن
ت�ستقل ب�ش�ؤونها حتت ا�شراف بع�ض الدول
املتقدمة للنهو�ض بهذه ال�شعوب حتى ت�ستطيع
�أن تتوىل زمام �أمورها بنف�سها  ،فق�سمت املادة
 22من ميثاق ع�صبة الأمم الأقاليم التي يرى
و�ضعها حتت نظام االنتداب �إىل ثالثة �أنواع
بح�سب مبلغ رقيها وتقدمها  ،النوع الأول
يعرف باملجموعة (�أ) وهي البالد التي تكون
مهمة الدولة املتقدمة بالن�سبة �إليها هي االر�شاد
والتوجيه ومثالها العراق و�سوريا و�شرق
الأردن وفل�سطني  ،والنوع الثاين ويعرف
باملجموعة (ب) وهي الأقاليم املتخلفة ومثالها
امل�ستعمرات الأملانية يف �أفريقيا فتتوىل الدولة
املنتدبة �إدارتها ب�شرط رعاية م�صالح ال�سكان
املادية والأدبية وحرياتهم ومعتقداتهم  ،والنوع
الثالث ويعرف باملجموعة (ج) وي�شمل بع�ض
املناطق املتخلفة النائية فتديرها الدولة املنتدبة
كجزء من �أقليمها  .وملا كان الهدف من االنتداب
هو �إعداد �شعوب هذه الأقاليم �إىل النهو�ض
متهيد ًا ال�ستقاللها و�إدارة �ش�ؤونها بنف�سها ،
�ألزم قانون الع�صبة الدولة املنتدبة بتقدمي تقرير
�سنوي ملجل�س الع�صبة تفح�صه جلنة االنتدابات
الدولية لرتى فيه ر�أيها  ،وللع�صبة �إقالة الدولة
من االنتداب �إذا �أخلت ب�شروط االنتداب  ،وبعد
قيام هيئة االمم املتحدة ّ
حل نظام الو�صاية حمل
نظام االنتداب .
عندما قام الربيطانيون باحتالل العراق كانت

ترافق حمالتهم تلك البعثات �سيا�سية وفنية
وقانونية وعدد من االخت�صا�صيني بال�ش�ؤون
الأ�سا�سية الأخرى  .وقد زاد عدد ه�ؤالء بازدياد
�أهمية احلملة وتو�سع �أهدافها  .فقد كانت
بريطانيا يف بادئ الأمر تريد جعل العراق
الأو�سط واجلنوبي �أي بغداد والب�صرة جز ًء من
الهند خا�ضع ًا لإدارة بومباي  ،و�سرعان ما عينوا
حاكم ًا �سيا�سي ًا يف الب�صرة هو اجلرنال باريت
( )Bareetالذي �أخذ على عاتقه �إدخال الأنظمة
الهندية يف خمتلف نواحي احلياة  ،ف�أ�صبحت
العملة الهندية حمل العملة العثمانية والقوانني
التجارية والتنظيمية الهندية �صارت نافذة يف
الواليات �إىل غري ذلك من الت�شريعات والأنظمة
املختلفة  ،وظلت احلال على ما هي عليه �إىل �أن
مت �صرف النظر عن فكرة ف�صل جنوب العراق
وو�سطه عن �شماله وتغلبت الفكرة القائلة ب�أن
يكون العراق كيان ًا موحد ًا .
ا�ستخدم الربيطانيون يف حكمهم للعراق ا�سلوب
امل�ساومة والت�سويف  ،فقد كانوا يغدقون على
العراقيني الوعود والعهود ولكن دون جدوى ،
�إ�ضافة �إىل �أن �سيا�ستهم يف العراق كانت �سيا�سة
امل�ستعمر امل�ستبد الذي ال يهمه �سوى م�صلحته .
وجراء �سوء املعاملة فقد هبّ العراقيون بثورة
عارمة يف حزيران � 1920شملت �أرجاء العراق
كافة  ،فقد جاءت الثورة كرد على االحباط الذي
�أ�صاب العراقيني الذين تطلعوا �إىل اال�ستقالل
بعد زوال احلكم العثماين ،حيث �أدرك العراقيون
�أنهم وقعوا فري�سة بيد اال�ستعمار الربيطاين .
ان ثورة الع�شرين هي ثمرة لن�ضال طويل خا�ضه
ال�شعب العراقي نتيجة لتطور املقاومة ال�شعبية
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�سا�سون ح�سقيل

�ضد اال�ستعمار  ،ومن �أجل االعرتاف لل�شعب
بحق امل�صري  ،فقد بد�أت الثورة بحوادث مل تكن
تتميز يف بدايتها عن معظم االنتفا�ضات العفوية
التي حدثت يف البالد يف تلك الفرتة  ،وكان
للو�ضع الدويل يف نهاية حزيران عام 1920
�أثر كبري يف ت�صعيد الن�ضال التحرري لل�شعب
العراقي  .وبالإ�ضافة �إىل ذلك فقد حتطمت
الآمال التي عقدها بع�ض الوطنيني املخل�صني
يف العراق على ح�سن نية بريطانيا يف ان�شاء
دولة عربية م�ستقلة يف (ال�شرق الأدنى)،
وكان القرار الذي اتخذ يف م�ؤمتر �سان رميو
عام  1920والذي ن�ص على اقت�سام العراق
و�سوريا ولبنان وفل�سطني يبني كل من بريطانيا
وفرن�سا قد ك�شف عن تنكر امل�ستعمرين للوعود
التي قطعوها على �أنف�سهم لل�شعب العربي ،
وعلى ذلك �أ�صبحت ال�شعارات التي تدعو �إىل
تعميق الن�ضال �ضد الوجود الربيطاين تلقى
ت�أييد ًا متزايد ًا بني خمتلف الفئات الوطنية يف
العراق.
كانت ثورة الع�شرين نقطة حتول كبرية يف
م�سرية العراق والعراقيني  ،فهي رغم عدم تكاف�ؤ
الطرفني �إال انها ا�ستطاعت �أن حتقق �شيئ ًا لي�س

بالقليل � ،إذ �أجربت هذه الثورة امل�ستعمرين
الربيطانيني على االيفاء ولو بجزء من وعودهم
وعهودهم للعراقيني  ،فمن النتائج املهمة التي
متخ�ضت عنها الثورة هي تنظيم العالقات
العراقية الربيطانية على �أ�س�س تعاهدية  .ففي
 26ت�شرين الأول �أعلن بر�سي كوك�س عن ت�شكيل
حكومة م�ؤقتة برئا�سة نقيب �أ�شراف بغداد (عبد
الرحمن الكيالين) حيث �أه ّله مركزه االجتماعي
والديني و�سمعته لإ�شغال موقع رئي�س الوزراء
حلني انتخاب املجل�س الت�أ�سي�سي و�إقرار �شكل
احلكومة التي يبتغيها يف امل�ستقبل ،و�شغل
املوظفون الربيطانيون مراكز ا�ست�شارية حيث
�أ�صبحوا م�ست�شارين للوزراء العراقيني .
وبذلك و�ضع احلجر الأ�سا�س لقيام احلكومة
العراقية  ،فعلى الرغم من الظروف التي
ولدت فيها هذه احلكومة والتي احتوت على
هيئة وزارية م�ؤلفة من رئي�س وزراء ووزراء
للداخلية واملالية والعدلية والأوقاف وال�صحة
والدفاع والأ�شغال العمومية والتجارة ووزراء
�آخرين لهم وزارات خا�صة � ،إال �أنها كانت البذرة
الأوىل يف م�سرية الدولة العراقية احلديثة ،
وقد عقدت هذه الوزارة �أول اجتماع لها يف يوم

جعفر الع�سكري

بر�سي كوك�س

الثالثاء املوافق  2ت�شرين الثاين  1920برئا�سة خلف�ض النفقات الربيطانية وتعيني م�ستقبل
احلكم يف العراق.
ال�سيد عبد الرحمن الكيالين.
وبعد مداوالت عديدة ومناق�شات حول اختيار
ال�شخ�ص الذي يتوىل احلكم يف العراق مت
م�ؤمتر القاهرة وقيام احلكم
تر�شيح الأمري في�صل بن ال�شريف ح�سني لعر�ش
امللكي
العراق خالل ذلك امل�ؤمتر الذي عقد يف القاهرة
فر�ض نظام االنتداب على العراق مبوجب برئا�سة ت�شر�شل يف � 12آذار  1921والذي
مقررات م�ؤمتر �سان رميو � ،آنف الذكر  ،ويف ح�ضره عن العراق بر�سي كوك�س و�سكرتريته
حزيران عام  1920مت االعالن عن عودة بر�سي امل�س بيل ( )Bellووزير الدفاع جعفر الع�سكري
كوك�س لتطبيق مقرتحات بونهام كارتر التي ووزير املالية �سا�سون ح�سقيل واجلرنال هالدن
قبلت ك�أ�سا�س تبنى عليه م�ؤ�س�سات احلكومة ( )Haldenقائد القوات الربيطانية يف
العراق وعدد من امل�ست�شارين الربيطانيني.
امل�ؤقتة ح�سب �شروط االنتداب.
ويف الوقت الذي كانت فيه الأو�ضاع العراقية كانت م�س�ألة تن�صيب الأمري في�صل ملك �سوريا
غري م�ستقرة يف الداخل على الرغم من ت�أ�سي�س ال�سابق قد بحثت بني في�صل واحلكومة
حكومة م�ؤقتة قررت بريطانيا نقل ون�ستون الربيطانية قبل انعقاد امل�ؤمتر يف �آذار 1921
ت�شر�شل من من�صب وزير احلربية �إىل من�صب  ،حيث كان في�صل قد وافق على العر�ض الذي
وزير امل�ستعمرات  ،فكان �أول ما فكر فيه الوزير تقدمت به احلكومة الربيطانية ليكون ملك ًا على
اجلديد هو �إنقا�ص النفقات الربيطانية يف العراق  ،وكانت جميع النقط البارزة قد ح�سمت
(ال�شرق الأو�سط) �إىل �أدنى حد ممكن  ،ومتهيد ًا بينه وبني احلكومة الربيطانية ،ومل يبق مل�ؤمتر
لذلك قررت بريطانيا عقد م�ؤمتر يف القاهرة القاهرة غري امل�صادقة على تر�شيحه ور�سم
يح�ضره ممثلوا بريطانيا يف بلدان امل�شرق اخلطة التي تتبع يف تن�صيبه ملك ًا على العراق.
ومن �ضمنها العراق للمذاكرة يف �أف�ضل الطرق �أختري في�صل بن احل�سني ملك ًا لعر�ش العراق
لأن بريطانيا كانت راغبة فيه  ،و�أدركت �أنه
ال�شخ�ص الوحيد الذي ي�ستطيع �أن يحقق
مبتغاها و�أهدافها و�أنها ت�ستطيع من خالله
الو�صول �إىل �أهدافها وطموحاتها يف العراق ،
�إذ �أدركت بريطانيا على ما يبدو �أن في�صل عندما
ي�صبح حاكم ًا على العراق �سوف يكون الوحيد
من احلكام العرب الذي ميتلك فكرة عن م�صاعب
العملية التي تواجه �إدارة �ش�ؤون احلكومة
عربية مبوجب خطوط غربية .
يف � 23آب  1921مت تتويج في�صل بن احل�سني
ملك ًا على عر�ش العراق وذلك يف �ساحة برج
ال�ساعة بق�شلة بغداد  ،وقد ح�ضر حفل التتويج
ممثلون عن والية بغداد واملندوب ال�سامي
الربيطاين بر�سي كوك�س واجلرنال هالدن
والكولونيل كورنوالي�س ()Korinwalis
امل�ست�شار اخلا�ص بالأمري وعدد من امل�س�ؤولني.
وبعد �أن مت تتويج في�صل ملك ًا و�أ�صبح �شكل
احلكم وا�ضح ًا يف العراق بقي �أمام املندوب
ال�سامي الربيطاين مهمة ت�أليف وزارة جديدة
ت�أخذ على عاتقها ن�شر املعاهدة العراقية
–الربيطانية الأوىل  ،وت�أليف املجل�س
الت�أ�سي�سي  ،ف�أبلغ امللك في�صل يف � 18أيلول
ب�أن يكلف عبد الرحمن الكيالين باعادة تاليف
الوزارة تكون مهمتها ن�شر م�شروع املعاهدة
على النحوالذي قبله امللك والوزارة ال�سابقة ،
واجراء انتخابات املجل�س التا�سي�سي بطريقة
ت�ؤمن جميء اكرثية ميكن بوا�سطتها اقرار
املعاهدة يف املجل�س التا�سي�سي .
ال�سفارة الربيطانية يف العراق بدات ال�شكوك لدى الوطنيني من املوقف
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الربيطاين جتاه العراق بعد ان ن�شرت
ال�صحف العراقية ت�صريحات اج�.أي.في�شر
( )H.A.Fesherممثل بريطانيا يف ع�صبة
االمم اما جمل�س الع�صبة يف  17ت�شرين الثاين
 ،1921حول �سيا�سة بريطانيا يف العراق
وقالت ب�أن واجبات بريطانيا وتعهداتها كدولة
منتدبة �ستتحقق فعال �إذا ما عقدت معاهدة مع
امللك في�صل ت�ضمن ا�شراف حكومة الربيطانية
على عالقات العراق خارجية والقيام بالتعهدات
الدولية امللقاة على عاتق بريطانيا  ،واخريا
تدبري اال�شراف الربيطاين احلايل على العراق
ح�سبما تدعو احلاجة اىل ذلك.
�سارت عملية انتخاب اع�ضاء املجل�س
الت�أ�سي�سي بال�سرعة التي كانت الوزارة
تن�شدها .وكانت احلكومة العراقية ت�ؤيد
وجود عنا�صر وطنية يف هذا املجل�س  ،كما
ان احلكومة الربيطانية كانت ت�شاطر احلكومة
العراقية هذا الر�أي لإ�ضفاء ال�شرعية على
حركة الإنتخابات �أمام النا�س يف العراق
و�أمام ع�صبة االمم يف اخلارج ولتبني للعامل
�أن العراق يتمتع بنظام د�ستوري ي�ساير رغبة
العراقيني كافة  ،وهكذا �إ نتهت االنتخابات،
ويف 22اذار � 1924إ�ست�صدرت الوزارة �أمر ًا
ملكي ًا ن�ص على افتتاح املجل�س الت�أ�سي�سي ،
وبالفعل مت افتتاح املجل�س يف � 27آذار 1924
 ،وهكذا �أ�صبح �شكل احلكم يف العراق ملكي ًا
مقيد ًا بنظام د�ستوري ،وا�ستطاعت بريطانيا
من خالل �سيطرتها املطلقة الزام العراق بقبول
املعاهدات التي كانت تفر�ضها على العراق
ابتدا ًء من معاهدة  1922حتى معاهدة 1930
والتي كبلت العراق بقيود كبرية و�أ�صبحت
مقدرات العراق مبوجب هذه املعاهدات حتت
�سيطرة بريطانيا.
يتبني لنا من ال�سبب ان بريطانيا �سعت جاهد ًة،
ومنذ تغلغلها يف العراق  ،جلعله تابع ًا لها عن
طريق ال�سيطرة على االمكانيات االقت�صادية
لهذا البلد ،وت�سخري هذه االمكانيات خلدمة
الأغرا�ض الربيطانية ،كما كان للنفط الدور
الكبري يف توجيه �سيا�سة بريطانيا نحو
العراق وحماولة بريطانيا االنفراد بالعراق
وعدم ادخال �أي �شريك لها يف خرياته ،ولذلك
جندها تبعد مناف�سيها عن طريق االتفاقات
واملعاهدات التي تعقدها معهم  .وكما �سبق و�أن
قدمنا وجدت بريطانيا نهاية الأمر و�ضرورة
احتالل العراق ع�سكري ًا ليكون كل �شيء
حتت �أيديها و�أمام �أنظارها  ،وكان لها ذلك
بني عامي  ، 1918-1914وبذلك ا�ستطاعت
بريطانيا تر�سيخ نفوذها يف العراق فيما بعد
عن طريق توجيه احلكومات العراقية املتعاقبة
خالل العهد امللكي وفق ا�سرتاتيجياتها وخدمة
لأهدافها اال�ستعمارية .
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�صوتها القوي
بيت نظيف مطلي باال�سمنت ،وكان الباب احلديدي
اجلديد مدهونا بدهان ازرق ..وفكرت ..ان �سلطانة
يو�س ��ف تعي�ش عي�ش ��ة ر�ض ��ية على �أية حال .وقفز
�ص ��احب الدكان املجاورة للبيت تخوفا ،وهتف يف
وجه املخرج" ..ها ..عدمت من جديد..؟!".
ً
وجها لوجه!..
قال ��ت ال�ص ��بية الت ��ي خرج ��ت الين ��ا ،ان ال�س ��يدة
�سلطانة يو�س ��ف ترف�ض مقابلتكم ،لكنني اخربتها
اننا قدمنا من بغ ��داد من �أجل ر�ؤيتها ،وان االخوة
من تلفزي ��ون نينوى جمرد ادالء لن ��ا ،وقلت للفتاة
اننا لن نتحرك حتى تخرج الينا..
واختفت الفتاة يف الداخل..
مرت دقائ ��ق قليلة ،وكنا نقف جميع� � ًا حيال الباب،
حينم ��ا �س ��معنا وق ��ع خط ��ى ثقيل ��ة تق�ت�رب ،اقول
احل ��ق ..كن ��ت اح� ��س بالرهب ��ة ت�س ��كنني ،وكن ��ت
ار�سم �ص ��ور ًا عديدة ،متداخلة ،وخمتلفة ل�سلطانة
يو�س ��ف ..وكن ��ت ارن ��و اىل �ض ��لفة الب ��اب ن�ص ��ف
املفتوح ��ة ،وبرز وجهها امامي متاما ،كانت ت�ض ��ع
نظارة طبية بي�ضاء غطت ن�صف وجهها البي�ضوي،
وتلف طرحة بي�ض ��اء حول ر�أ�سها ..و�سلمت عليها،
لكنها كانت غا�ضبة ..وقالت:
 لقد تركت كل �ش ��يء ..انني متقاعدة منذ �سنواتطويل ��ة ،وال اري ��د الظه ��ور على �شا�ش ��ة التلفزيون
 ..ارجوك ��م اتركوين ..كان �ص ��وتها ما يزال قويا،
وكانت تتمتع بحيوية كبرية ،وقلت لها..
"انن ��ي مبع ��وث م ��ن جمل ��ة االذاع ��ة والتلفزيون
احم ��ل لك حتيات املجلة ،ورغب ب ��ان اجري حديثا
معك".
وهد�أت ..قالت وهي ترنو اىل زمالئي بريبة.
 تعن ��ي ان ��ك ال تن ��وي اظه ��اري يف التلفزي ��ون .واكدت لها مهمتي من جديد ،فتب�سمت وقالت وهي
تنهد..
 تف�ضلوا.�إ�شارة اولية!..
عل � ّ�ي اوال ان ا�ص ��حح ا�س ��تنتاجاتي ،االن وق ��د
ا�صبحت يف بيتها ،فهذه املراة التي عا�شت �سنوات
طويل ��ة تبع�ث�ر النق ��ود ميين ��ا و�ش ��ماال ،ومتتل ��ك
بيت ��ا انيق� � ًا جميال ،غ ��دت اجرية ،ت�س ��كن حجرتني
�ص ��غريتني فوق �س ��طح املنزل الذي وجلنا فيه ،يف
ه ��ذا احلي الفق�ي�ر ..كان ��ت احلجرة الت ��ي ادخلتنا

فيه ��ا ،ت�ض ��م �س ��ريرا قدمي� � ًا ودوالب ��ا للمالب� ��س،
ودوالب�ي�ن �ص ��غريين ،وكر�س ��يني عادي�ي�ن م ��ن
املعدن ،وا�ض ��طررنا اىل ا�ستعمال من�ضدة �صغرية
للجلو� ��س ،بين ��ا ظ ��ل احدن ��ا واقفا ،وجل�س ��ت هي
على حافة ال�س ��رير املغطى ببطاني ��ة قدمية ..كانت
احلج ��رة نظيف ��ة رغم كل �ش ��يء ،وكان ��ت اجلدران
مغط ��اة مبجموع ��ة كبرية م ��ن ال�ص ��ور ،مل تكن لها
منها اال �ص ��ورة واح ��دة ،متثلها يف اوج �ش ��بابها.
عل � ّ�ي ان اق ��ول لك ��م اوال انن ��ا ال نن ��وي ،ومل يك ��ن
يف نيتن ��ا منذ البدء ان نحقق �س ��بقا �ص ��حفي ًا ،رغم
حتقيقن ��ا له ،فقد اهتممنا جميعا يف املجلة ،بد�أ من
ال�س ��يد رئي�س التحرير بق�ضية "�س ��لطانة يو�سف"
الت ��ي ه ��ي االن يف حج ��رة قدمية على �س ��طح بيت
�ص ��غري يف احد احياء مدينة املو�ص ��ل الب�س ��يطة..
وه ��ا نحن نراها وقد اعدت اىل جوار احلجرة اناء
من املاء ال�س ��اخن وكومت ثيابها اىل جواره لتقوم
بغ�سلها بنف�سها!!..
من هي �سلطانة!..
�إ�سمها احلقيقي بب�ساطة� ..سلطانة يو�سف ..ولدت
يف حمل ��ة الططران ،نف�س املحل ��ة التي ر�أيناها يف
فيلم "بيوت يف ذلك الزق ��اق" وكانت عائلتها تعمل
يف نف� ��س املهنة التي ا�ستعر�ض ��ها الفيل ��م اي مهنة
(العم ��ل الر�أ�س ��مايل يف البيوت) فق ��د كان والداها
يعمالن يف �ص ��نع احللوى ،وقد ا�ستطعنا ان ن�ضع
تاريخا تقريبي ًا ل�سنة ميالدها فكانت �سنة ()1913
 ..ويف ه ��ذا البي ��ت الفق�ي�ر جدا ،عا�ش ��ت �س ��لطانة
طفولتها و�ش ��بابها املبكر حتى �سن الثالثة ع�شرة..
كانت ت�ساعد والديها يف العمل.
بداية الطريق..
وكان ��ت ت�س ��تمع اليهم ��ا وهم ��ا يغني ��ان خ�ل�ال
انهماكهم ��ا يف العمل ،وكانت تغن ��ي معهما ،تردد
كلم ��ات االغ ��اين وراءهم ��ا ،يف البداي ��ة بوج ��ل
وت ��ردد ،ث ��م اذخ �ص ��وتها يرتف ��ع روي ��د ًا رويدا،
ليلفت انظار �س ��كان املنزل املتداع ��ي ..ولأن هذه
العوائ ��ل كان حمكوم عليها بالفقر ،وكان حمكوم
عليه ��ا باجل ��وع ،وكان حمكوم عليها بال�ض ��ياع،
فق ��د ا�س ��توىل الفق ��ر على �س ��لطانة ،وحا�ص ��رها
اجلوع ،ف�ضلت طريقها ،و�ضاعت!!.
وكانت �س ��لطانة يو�س ��ف نتاج طبيعي وحقيقي
لتل ��ك الف�ت�رة ..لق ��د �ض ��لت الفتاة احلل ��وة ذات
ال�ص ��وت اجلمي ��ل ،والت ��ي ال تع ��رف الق ��راءة
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او الكتاب ��ة ،دربه ��ا ،وتلقفته ��ا احلياة بق�س ��وتها
وجربوته ��ا ..حت ��ى وج ��دت م ��ن ي�س ��تمع اىل
�صوتها �ص ��دفة ..كان �ص ��وتا جميال وقويا لكنه
�صوت بدائي ،لذلك عهد بها اىل عازف قانون كان
م�ش ��هورا يف تل ��ك االيام يدع ��ى (ابراهيم) وهذا
ب ��دوره اخذ بتلقينها ا�ص ��ول الغن ��اء ،وتعريفها
بانواع املقامات وتدريب �ص ��وتها ،وخالل �س ��تة
ا�ش ��هر من التمري ��ن والدرا�س ��ة اجلادتني ،كانت
�س ��لطانة يو�س ��ف ق ��د ا�ص ��بحت مطرب ��ة قدي ��رة
تتحكم ب�صوتها ،وجتيد معظم انواع املقامات..
وبد�أت ت�شهر �سالحها اجلديد� ..صوتيا ..وهكذا
ذاع �ص ��يتها ،وبد�أ امللحنون يع ��دون لها االغاين
التي ما تلبث حتى تنت�شر وت�شتهر.
وح ��وايل عام  ،1941ق ��ررت االنتقال اىل مدينة
املو�صل واالقامة فيها ،وكانت قد زارتها زيارات
فني ��ة متباع ��دة م ��ن قب ��ل ،واعجب ��ت بجماله ��ا
وهدوئها..ويف املو�ص ��ل عمل ��ت يف الغناء حتى
مطل ��ع ال�س ��تينات حيث وج ��دت ان االوان قد �آن
لالعتزال ..ومنذ ذل ��ك التاريخ وهي تعي�ش على
مدخراته ��ا التي اخ ��ذت تذوب وت�ض ��حك رويدا
رويدا مثل �شبابها وجمدها.
كلهم جيدون!..
ادركت انني احتدث اىل امر�أة ب�س ��يطة ال تعرف
الكتاب ��ة والق ��راءة ،وال تختل ��ط بالنا� ��س ،لذل ��ك
اع ��دت النظ ��ر يف كل م ��ا اعددت ��ه يف ذهن ��ي من
ت�س ��ا�ؤالت ،وق ��ررت اخ�ي�را ان ال اتقي ��د بوحدة
املو�ض ��وع ،ولأدع اال�س ��ئلة تفر� ��ض نف�س ��ها ،من
خ�ل�ال الت�أث�ي�رات التي احدثتها ه ��ي ،وحجرتها
وذكرياتها ..وقلت لها وانا اعطيها العدد االخري
من جملة االذاع ��ة والتلفزيون ،باحثا عن مدخل
حلديثنا.
ه ��ذا الع ��دد االخ�ي�ر م ��ن جملتن ��ا التي �ستن�ش ��ر
حديث ��ك اخ ��ذت املجل ��ة ب�ي�ن يديه ��ا ،وم�ض ��ت
تت�ص ��فحها من الي�س ��ار اىل اليمني ،وهي تتطلع
اىل ال�ص ��ور باهتم ��ام ،وخمنت انه ��ا تبحث عن
وج ��ه تعرف ��ه دون ج ��دوى ،لكنها حينم ��ا انتهت
من املجلة خالل ثوان قليلة ،ابتهج وجهها ،وهي
تتطلع اىل �صورة "�سعدون جابر" على الغالف،
وهتفت..
 ه ��ا �س ��عدون جاب ��ر  .ام ��ا زل ��ت تبح ��ث ع ��ن"جنوى" .
تعرفينه..؟
 ارى اغانيه يف التلفزيون...قلت لها:
* الي�س غريبا انك ما زلت امية..؟!
 يف طفولتي منعاين الفقر واجلهل عن الذهاباىل املدر�س ��ة ،وعندما ا�صبحت امتلك املال ،كنت
قد ن�سيت متاما حكاية تعلم القراءة والكتابة.
* اذن ..كيف كنت حتفظني اغانيك..؟
 لق ��د كنت احفظها بعد ان يرددها امل�ؤلف اماميع ��دة مرات ،وخ�ل�ال التدريب عل ��ى اللحن اكون
حفظت كلمات االغنية متاما.
* فمن كان يكتب لك اغانيك..
�أعني من هم ا�شهر من تعاملت معهم..؟
 -م�ؤلفي املف�ض ��ل كان عب ��د الكرمي العالف ..اما

امللحن الذي اف�ضله (�صالح) وقد حلن يل �صالح
اغني ��ات عديدة نالت �ش ��هرة وا�س ��عة مثل اغنية
"وين املروة" واغنية "يا طيور الرو�ض غني"
و"�آه يا قلبي احلزين"..
* ولكنهم يقدمون "وي ��ن املروة" يف التلفزيون
عل ��ى انه ��ا جمهول ��ة امللح ��ن ..وباملنا�س ��بة ف ��ان
"انوار عبد الوهاب" تغنيها ما ر�أيك..؟
 لقد ر�أيتها عدة مرات يف التلفزيون و�سمعتها..ان انوار مطربة جيدة ..ولكنهم يحدثون بع�ض
التغي�ي�رات يف االحل ��ان القدمية ..انا �شخ�ص ��يا
اف�ض ��ل ان تبق ��ى االغ ��اين القدمي ��ة حمتفظ ��ة
بطابعها القدمي..
* انت اذن �ضد جتديد االغاين القدمية..
ولك ��ن دعيني ا�س ��الك ه ��ل ت�ش ��اهدين التلفزيون
كثري ًا..؟
 ان ��ا ال عم ��ل يل اال م�ش ��اهدة التلفزي ��ون من ��ذافتتاح ��ه بت�ل�اوة الق ��ر�آن الك ��رمي حت ��ى انته ��اء
موجز االنباء يف �آخر الليل ..ان�ص ��رف عنه فقط
عندم ��ا يعر� ��ض فلم ��ا او م�سل�س ��لة اجنبيني ذلك
النني اجهل القراءة.
* اذن م ��ا ر�أي ��ك باال�ص ��وات الغنائي ��ة الت ��ي
ت�سمعينها..؟
 ح�س�ي�ن نعمة مط ��رب جيد وكذلك يا�س خ�ض ��روفا�ض ��ل ع ��واد وحمم ��د ح�س�ي�ن مرع ��ي ومائدة
نزهت ،لكن �سيتا ال تعجبني ،النها تغني بطريقة
غريبة على الغناء العربي ..اما الذين �س ��بقوهم
ففيهم املرحوم ناظم الغزايل واي�ض ��ا ر�ض ��ا علي
ملحن ومغني جيد..
املا�ضي واحلا�ضر..
واخم ��ن ال�س ��بب يف ع ��دم رغبته ��ا يف �س ��ماع
اغانيها ..ان هذه املراة التي كانت جميلة وغنية
وكان �ص ��وتها حل ��وا غ ��دت ام ��راة كبرية ال�س ��ن
تقرتب من ال�ش ��يخوخة والعج ��ز ،لذا فهي متقت
كل ما يذكرها باملا�ضي الرائع ،ما�ضيها الرائع..
وعندما جاهرت بر�أي هذا ،قالت:

 نعم انها تذكرين باملا�ض ��ي ،باملجد وال�ش ��باب،بل انها ت�ش ��دين اىل تلك االيام امل�ض ��يئة ،لقد كنا
نتمتع بال�ش ��هرة واجلمال واحلظ ال�س ��عيد ،وقد
امتلكها كل �ش ��يء ،ثم ذهب كل �ش ��يء ،فهل يعود
ال�ش ��باب يوما ..انا قانعة بهذه احلياة ،فالقناعة
كنز ال يفن ��ى ،وال اريد ان اتثبت باملا�ض ��ي حتى
م ��ن خ�ل�ال اغنيات ��ي ..ولكنني اقول لك ب�ص ��دق
انن ��ي نادمة كوين عملت يف الف ��ن ..لقد خرجت
منه متاما كما دخلت يف عامله ،معدة وحيدة.
* نح ��ن ال نختلف مع ��ك ان الفن ��ان كان يتعر�ض
لعمليتي امتهان وا�س ��تالب كاملتني يف املا�ضي،
ولكن االمر يختلف االن ...الي�س كذلك..؟
 هذا �ص ��حيح ..الفنان االن ل ��ه قيمة ،وله مركزحم�ت�رم ،وي�س ��تطيع التح ��دث عن م�ش ��اكله بكل
حرية ..لقد ا�صبحت له نقابة تعرب عنه ،وا�صبح
ل ��ه وزير يرع ��اه ..لقد كان الفن ��ان يتكلم والريح
تاخذ ..انا ا�س ��مع عن تخ�ص ��ي�ص تقاعد للفنانني
القدم ��اء فيتملكن ��ي �ش ��عور بالف ��رح والغبط ��ة،
واقوم اىل ال�صالة وانا ابتهل بالدعاء.
ونح ��ن ي ��ا �س ��يدتي ال نعد ب�ش ��يء ..لكنن ��ا على
ثق ��ة تام ��ة م ��ن ان امل�س� ��ؤولني ان يرتك ��وك نهب ًا
للظ ��روف ،فانت فنان ��ة قدمت م ��ا يف طاقتها من
موهب ��ة يف ظروف رديئ ��ة ،وان ��ت اوال واخريا
نتاج تلك االو�ض ��اع املقلوبة والبائ�سة التي كان
يعاين منها �شعبا على االطالق.
ام كلثوم قالت يل!..
لقد كانت مطربة �ش ��هرية ..ال ��ذي نريده منك ان
تقي�س ��ي �ص ��وتك ،اعني ان حتدثينا ع ��ن طاقات
�صوتك..؟
 كم ��ا قلت لك ��م ..انن ��ي املطربة الوحي ��دة التيكان ��ت تغن ��ي املقام ��ات ..كان ��ت زكي ��ة ج ��ورج
متتل ��ك �ص ��وتا رائع ��ا ،و�ص ��ديقة املالي ��ة مطربة
جي ��دة و�ص ��وتها جمي ��ل ،وكان ��ت �س ��ليمة م ��راد
تغن ��ي "ب�س ��تات" جميلة و�ش ��عبية ..لكنني كنت

الوحيدة التي تغني املقامات وجتيد ا�ص ��ولها..
وقد كان �ص ��وتي م�شهورا بقوته وكنت ا�ستطيع
الغناء بدون (مايكروفون) بب�ساطة..
ح ��دث ان رقاب ��ة املاله ��ي ا�ص ��درت ق ��رارا مبنع
(املايكروفون ��ات) يف املاله ��ي ال�ص ��يفية ،وكنت
اغن ��ي يف احد مالهي املو�ص ��ل يف حينه ،عندما
ج ��ا�ؤوا للتفتي�ش ع ��ن (املايكرف ��ون) يف امللهى،
وا�ص ��رت �ص ��احبة املله ��ى عل ��ى انه ��ا ال متتل ��ك
(مايكرفون).
لكنهم ا�ص ��روا على وجوده وكان دليلهم �صوتي
ال ��ذي كان يلعل ��ع يف اخل ��ارج ..وعندم ��ا وقفت
عل ��ى امل�س ��رح و�ش ��اهدوين وان ��ا اغن ��ي ب ��دون
(مايكرفون) ادركوا اخلط�أ الذي وقعوا فيه.
انا و�سليمة مراد!..
قلت ل�سلطانة يو�سف التي كانت تتحدث بتلقائية
حينا ،وبحرج وا�ضح حينا �آخر.
* ها انت تنعتيهم جميعا باجلودة فاين احلقيقة
يف ارائك هذه..؟؟
 اقول لكم ..لقد ع�شت طوال حياتي وال احارباحدا او ا�س ��يء اىل اي خملوق ،فما بالك اذا كان
هذا املخلوق فنانا من �ص ��نفي ..لقد كنت م�ساملة
واحب الوحدة ،لذلك كان ا�صدقائي قليلني جدا،
لكنني مل اكن ابخل يف م�ساعدة من يق�صدين يف
حاج ��ة ،ولع ��ل هذا هو �س ��بب ما انا في ��ه من فقر
االن ..ا نا احب العزل ��ة منذ طفولتي ..واالن ان
اهتم اذا ما بقيت يف البيت �شهرين او اكرث.
 ان ��ا اغن ��ي معظم انواع املقام (وم�ض ��ت تعدهاعلى ا�ص ��ابع يديها) حدي ��دي وحكيمي وخمالف
والمي وبريزاوي و�صبا ور�ست وحجازي.
وكن ��ت ا�س ��تلم راتبا �ش ��هريا ق ��دره ( )90دينارا
وه ��و مبلغ كبري ج ��دا يف حين ��ه ،وال ادري ملاذا
كان ��ت �س ��ليمة حت ��اول عرقل ��ة اعمايل ،ال �س ��يما
عندما اتفق على ت�س ��جيل ا�سطوانات ،فقد كانت
تعمل على عرقلة هذا االتفاق!.
* واالن هل تر�شدينا اىل ت�سجيالتك يف االذاعة
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وعل ��ى اال�س ��طوانات ،فان ��ا منذ ايام اح ��اول ان
ا�ستمع اىل اغنية لك دون جدوى..؟
 انا اي�ض ��ا ال امتلك اي �شريط او ا�سطوانة فقدتبددت اغنياتي و�ضاعت مع ما �ضاع مني وتبدد،
لكنها كانت كلها اغاين معروفة وم�شهورة وكنت
املطربة الوحيدة التي تغني املقام لذلك انا اعترب
اال�ستاذ حممد القباجني ابا روحيا وا�ستاذا رائدا
يل ،وقد �سجلت اول مرة على ا�سطوانات �شركة
بي�ض ��ان ف ��ون� ..إذ اخ ��ذوين اىل حل ��ب – وتلك
كانت �سفرتي الوحيدة خارج العراق – ف�سجلت
هناك ( )14ا�س ��طوانة ودفع ��وا يل ( )400دينار
خالف اجور ال�سفر واالقامة والفرقة املو�سيقية
اما بالن�س ��بة لالذاعة فاين مل ا�س ��جل لها اغاين،
ولكنن ��ي قدمت من خاللها حف�ل�ات غنائية ،كانت
ت ��ذاع على الهواء مبا�ش ��رة ،وت�س ��تغرق ن�ص ��ف
�س ��اعة او �س ��اعة كاملة ..لقد كانت االذاعة عندما
غنيت فيها تتكون من ثالث غرف ،وجمموعة من
اخليم ي�سكنها اجلنود الذين يحر�سون االذاعة ،
كان هذا اواخر الثالثينات.
واالن عندما يقدم طارق ح�سني يف برناجمه من
اذاعة �ص ��وت اجلماهري بع�ض اغنياتي القدمية
اق ��وم بنق ��ل امل�ؤ�ش ��ر اىل اذاع ��ة بغ ��داد حت ��ى ال
ا�ستمع اليها!..
* وه ��ل بق ��ى �ص ��وتك قوي ��ا ملعلع ًا حت ��ى ايامك
االخرية يف الفن..؟
 يف مطلع ال�ستينات قبيل اعتزايل كنت ا�شاركيف حفل ��ة على اح ��د امل�س ��ارح ،وكان املغني عبد
ال�ص ��احب �ش ��راد عل ��ى خ�ش ��بة امل�س ��رح يغن ��ي
عندما تعطل ��ت (املايكرفون ��ات) فاخذ يغني بكل
�ص ��وته ،لكن النا�س �ض ��جوا بال�ص ��ياح ب�س ��بب
عدم �س ��ماعهم �ص ��وت املطرب ،وحني وقفت على
امل�س ��رح كان �ص ��وتي ميلأ ارج ��اء القاعة ،وكان
اجلمي ��ع ي�س ��تمعون ايل ..اي�ض ��ا هناك �ش ��هادة
اعتز بها من املطربة العظيمة ام كلثوم..
* وه ��ل التقيت ب�أم كلثوم ..اعني هل ا�س ��تمعت
اىل �صوتك..؟
 طبع ��ا ..لق ��د قدم ��ت ال�س ��يدة ام كلث ��وم اىلالعراق ،ال اعرف اي �س ��نة بال�ضبط ،وعملت يف
(ملهى الهالل) الذي ميتلكه "جبار ال�سبع" وكان
ي�صحبها املو�س ��يقار "حممد الق�صبجي" ..كانت
تقدم ثالث حفالت يف اال�س ��بوع ،وكان �ص ��احب
املله ��ى قد ا�س ��ت�أجر لها بيت ��ا يف االعظمية ،ويف
(را�س احلوا�ش) بال�ضبط ..وهناك التقيت بها ،
فقد زرتها مع جمموعة من الفنانات ..وقد طلبت
من ��ي اين اغن ��ي قلي�ل�ا ،وغني ��ت ..فقال ��ت يل..
(ان ��ت مطرب ��ة �ص ��وتك اوي و�س ��ليم وكان يجب
ان تك ��وين يف م�ص ��ر لتنايل م ��ا ت�س ��تحقينه)..
 ..ويف ذل ��ك احل�ي�ن مل اكن افكر مطلق ��ا يف ترك
القط ��ر واالغ�ت�راب عنه حت ��ى ول ��و كان هذا يف
�سبيل املجد..
تقرير اخري..
تلك هي �س ��لطانة يو�س ��ف "املطربة" التي ملكت
ال�صوت واجلمال وال�شهرة.
تل ��ك هي تخط ��و نحو ال�ش ��يخوخة بحجرة فوق
ال�س ��طح يف ذلك احلي املو�ص ��لي الب�سيط ..انها
ت�س ��تيقظ يف التا�س ��عة �ص ��باحا من الن ��وم لتعد
طعام الفط ��ور ،وتفطر ،ثم تقوم لغ�س ��ل اوانيها
وثيابه ��ا ،وتذهب اىل ال�س ��وق ال�ش ��عبي القريب
لت�ش�ت�ري حاجياته ��ا ،وم ��ن ث ��م تق ��وم باع ��داد
الغذاء ..وبعد ان تتناوله ،تخلد اىل النوم حتى
املغرب حيث ت�س ��تيقظ لت�ص ��نع لنف�سها قدحا من
ال�ش ��اي ،وتفتح جهاز التلفزيون لت�شاهد (كل ما
يقدمه) تلفزيون بغداد حتى حتني �ساعة النوم..
تلك هي �سلطانة يو�سف ،التي حاولنا ان نقدمها
لكم بال رتو�ش ،فعذرا ملا قد طر�أ على تقدمينا من
مور�ش او تغيري ،فثمة اعذار فوق طاقتنا دفعتنا
اىل هذا الدرب.
ان احلظ مازال ان جواز �س ��لطانة يو�سف ،حيث
ظلت قوية لت�س ��تطيع توفري حاجياتها بنف�س ��ها،
ومل يداهمه ��ا املر� ��ض ،ومل تنهكه ��ا ال�ش ��يخوخة
بعد..
م .االذاعة والتلفزيون 1978
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المدرسة الجعفرية في بغداد
م���������ن ق�����ل�����اع ال���ت���رب�������ي�������ة وال�����وط�����ن�����ي�����ة

عادل حبه

من م ّنا ال يتذكر �أ�سماء ملدار�س المعة حفظتها ذاكرة بغداد ،كانت مراكز للتعليم �أ�سهمت يف تخريج و�إعداد �شخ�صيات وطنية المعة
ومرموقة ،تبو�أت �أماكن بارزة يف احلياة العراقية ،و�أق�صد بها املدر�سة اجلعفرية الأهلية التي ت�أ�س�ست عام  ،1908واملدر�سة املركزية
التي ت�أ�س�ست عام  1918ومدر�سة التف ّي�ض الأهلية التي ت�أ�س�ست عام  ،1919ومن املعلوم �أن التعليم يف العراق يف العهد العثماين كان يعتمد
على الكتاتيب والتعليم الديني� ،إال �أن الدولة العثمانية بعد �أن �أدركت حاجتها ملوظفني يديرون م�صالح البالد والعباد يف دوائرها
تتو�سع كما كانت تدرك احلاجة اىل ت�أ�سي�س جي�ش قوي يقف بوجه �أعدائها املرتب�صني من الأوربيني الطامعني يف غزو وا�سقاط الدولة
العثمانية .من هذا املنطلق اجتهت الدولة العثمانية �أوا�سط القرن التا�سع ع�شر و�أواخره اىل ان�شاء مدار�س ع�سكرية يف اال�ستانة يلتحق
ً
�ضباطا يف اجلي�ش العثماين.
بها ال�شبان العراقيون الذين ينالون الثانوية �أو املتو�سطة لتخريجهم
�إال ان االهتمام كان مق�صود ًا يف �أول الأمر
�أي�ض ًا على العا�صمة التي �شهدت �سنة
1847م ال�شروع بت�أ�سي�س عدد من املدار�س
املدنية احلديثة التي كانت ت�سمى باملدار�س
الر�شادية ،ن�سبة ملحمد ر�شاد ،وهي املدار�س
التي تتو�سط املراحل الثالث للدرا�سة
املدنية التي ت�سبق الدرا�سة اجلامعية.
وحني احتلت بريطانيا العراق 1914
� 1918أدرك االنكليز حاجة البالد اىلمدار�س متطورة للتعليم لتخريج من
ي�صلحون مل�سك الوظائف العامة واملنا�صب
الع�سكرية.
وكانت الإدارة الإنكليزية للعراق تواجه
م�شكلة قلة عدد الطلبة �أو الراغبني يف

الدخول للمدار�س للتعليم ومل جتد �سوى
عدد قليل من الطلبة الذين متكنوا من
ا�ستئناف درو�س ال�صفوف العليا  ،ف�ضال
عن م�شكلة ا�ستبدال لغة التعليم من الرتكية
�إىل العربية
ــ �أوائل املدار�س التي ت�أ�س�ست يف بغداد يف
الع�صر احلديث وهي ثالث مدار�س كالآتي:
�أ ــ املدر�سة اجلعفرية الأهلية عام 1908م.
بـ ـ املدر�سة املركزية عام  1918م.
ج ــ مدر�سة التفي�ض الأهلية عام 1919م.

ملحات عن ت�أ�سي�س مدر�سة
اجلعفرية يف بغداد

كانت ملجموعة متنورة من حملة �صبابيغ
الآل وما جاورها يف بغداد نظرة �سديدة
و�سعة تفكري �إىل �آفاق االرت�شاف من مناهل
العلم واملعرفة ،وكان يف مقدمة ه�ؤالء جعفر
�أبو التمن ،علي البارزكان ،مهدي اخلياط،
علي العينه ي ،وا�ستطاعت هذه املجموعة
�أن تقنع احلاج �سلمان �أبو التمن الذي
�أقنع بدوره والده احلاج داود �أبو التمن
بت�أ�سي�س مدر�سة لتعليم الأوالد .
وهناك ق�صة يرويها علي البازركان عن
خيانة �أحد اليهود الذي كان يعمل عند �أحد
التجار امل�سلمني ،احلاج جعفر �أبو التمن،
مما دعا البازركان الذي كان �صديق ًا لهذا
التاجر �أن يطرح عليه فكرة� ،إن�شاء مدر�سة

ّ
يحل خريجوها حمل ه�ؤالء
للم�سلمني
اليهود يف �إدارة �أعمال امل�سلمني..
وبعد موافقة ال�سلطات العثمانية ممثلة
بوايل الوالية مت فتح املدر�سة عام 1908م
وكان كادرها الإداري م�ؤلف ًا من ال�شيخ �شكر
الله مدير ًا للمدر�سة وعلى البازركان معاونا
ور�ؤوف القطان مفت�ش ًا  ..وقد تو�سع
كادرها الإداري عام 1909م ،و�صارت بعد
ذلك مدر�سة م�سائية لتعليم الأميني ،وكانت
تدعى يف العهد العثماين مدر�سة الرتقي
اجلعفري العثماين..
وقد �أ ّيد فكرة ت�أ�سي�س املدر�سة اجلعفرية
ال�شاعر حممد �سعيد احلبوبي .
بعد �أن �أخذت م�شورته و �ألتحق باملدر�سة

 300طالب عند افتتاحها تو ّزعوا على
ال�صفينب الأولني ملرحلة الدرا�سة االبتدائية
والر�شدية ،التي كانت ت�ضمهما مع ًا ،وهذه
املدر�سة حني �شروعها بد�أت بالعمل ،وقد
تو�سعت املدر�سة و�أ�صبحت حتتوي بعد
�أربعة �أعوام من افتتاحها على مرحلة
الدرا�سة الإعدادية عالوة على املرحلتني
ال�سابقتني النجار� ،ص  ، 387وكان للمدر�سة
اجلعفرية والتفي�ض هيئتان �إداريتان الأوىل
متار�س التخطيط الإداري عن بعد والثانية
تن�سق الأعمال الإدارية فيما يخ�ص �ش�ؤون
املدر�سة كالطالب والدرو�س وتنظيم الدوام
… الخ ،والبد من الإ�شارة �إىل ان املدر�سة
اجلعفرية الأهلية منذ افتتاحها قد فتحت
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ذراعيها للطالب واملدر�سني من خمتلف

القوميات والأديان واملذاهب و�إمنا �سميت ــ من الأ�ساتذة املربني الرواد
باجلعفرية لي�س ن�سبة �إىل طائفة اجلعفرية يف املدر�سة اجلعفرية

الإ�سالمية و�إمنا ن�سبة �إىل الإمام جعفر
ال�صادق ع الذي �أ�س�س جامعة �إ�سالمية
علمية يف بغداد �أبان الع�صر العبا�سي وهذا
ّ
ماو�ضحه القائمون للعثمانيني حني تقدموا
بالطلب لفتحها  .و�ضع العثمانيون عالمة
ا�ستفهام على ا�سم املدر�سة ،لكن �سرعان ما
وافقوا على الت�سمية وفتح املدر�سة وكان
النظام املعمول به يف مدر�سة اجلعفرية
الأهلية هو النظام الذي و�ضعته الهي�أة
الت�أ�سي�سية للمدر�سة �سنة  ،1922وظل
معموال به حتى �سنة 1929م ،حيث قررت
الهي�أة الت�أ�سي�سية لهذه ال�سنة و�ضع نظام
خا�ص ت�صادق عليه وزارة الداخلية ،وقد
وافقت الوزارة عليه وطبع مبطبعة املعارف
�سنة 1930م .

من الن�شاط الوطني للمدر�سة
يف عهد االحتالل الربيطاين

منهم على البازركان الباحث وال�شخ�صية
الوطنية واملربي ال�شهري ،و�صادق املالئكة
والد رائدة ال�شعر العربي احلر احلديث
نازك املالئكة ويو�سف �سلمان كبه باحث
و�أديب وحقوقي و�إداري له كتاب احلياة
يف لندن �سنة 1950م ،ونوري ثابت
�صاحب جريدة حبزبوز الفكاهية وكان
ناقدا اجتماعيا و�سيا�سي ًا من طراز متفرد،
وغريهم كثري كثري.
�شكر الله بن احمد �أول مدير للمدر�سة
اجلعفرية عام 1918م
هو ال�شيخ �شكر الله بن احمد بن �شكر
البغدادي من علماء الإمامية الأجالء بالكرخ
ولد عام 1856م ،و�أمت درا�سته العلمية
على علماء الكاظمية والنجف ،وعا�ش
على موارد �أمواله الوا�سعة ،وملّا �أُ ّ�س�ست
املدر�سة اجلعفرية يف بغداد 1908م يف
العهد العثماين بهمة الغيارى ويف مقدمتهم
علي البازركان كان ال�شيخ �شكر �أول مدير
لإدارتها ومدر�س فيها ،والبازركان معاونه
لها ،تولىّ ال�شيخ �شكر هي�أتها امل�ؤ�س�سة لها
�سنة � ،1918إذ اختاره احلاكم امللكي العام
�أرنولد ويل�سون لتويل الق�ضاء اجلعفري
ببغداد بجانبيه الر�صافة والكرخ ب�صفة
النائب الأول لقا�ضي بغداد وكان خري من
نه�ض بها ،وكان مو�ضع ثقة واعتماد على
االن�ضمام لهيئتها التدري�سية امل�سائية ،ويف
�أول ني�سان عام 1920م تربع بالتدري�س
يف املدر�سة جمان ًا وبكل اعتزاز توفى عام
1938م.

امت ّد ن�شاط املدر�سة الوطني طوال احلكم
امللكي 1920ــ  ، 1958ومن ن�شاط هذه
املدر�سة ق�صيدة �أعدها ال�شاعر حممد مهدي
الب�صري مبنا�سبة �إقامة املدر�سة اجلعفرية
حفلة لتوزيع اجلوائز على املتفوقني عام
1920م وقد عدت الأو�ساط الوطنية هذه
الق�صيدة يف حينها جواب ًا على ت�صريحات
حاكم بغداد الع�سكري الذي كان ا�ستدعى
الب�صري وثالثة من رفاقه ،بينهم املرحوم
جعفر جلبي �أبو التمن �إىل مكتبه وقال
لهم �أنه يعدهم م�س�ؤولني عن حوادث
الليلة املا�ضية يريد تظاهرة  7رم�ضان
�سنة 1920م … ان هذه الق�صيدة كانت
بني امل�ستم�سكات التي �أبرزها القا�ضي
الربيطاين املنفرد الذي تولىّ مقا�ضاة
الب�صري يف ربيع �سنة 1920م الذي كان
وقا�ض يف وقت
يتمتع ب�سلطة مدع عام
ٍ
واحد ،وقد حكم هذا القا�ضي على الب�صري
باحلب�س ال�شديد ملدة �سنتني ،وبدفع
غرامه قدرها ثالث �آالف روبية � ..إ ّال �أن
املندوب ال�سامي الذي �أحيل �إليه هذا احلكم
للم�صادقة ا�ستبدل به باحلب�س ال�شديد مدة
�سنة واحدة ،ومما جاء يف ق�صيدة الب�صري
�إن ُعدْتَ غربي ًا فلع ّلك ذاك ٌر
ف َّي�أتَ �أه َل
الغرب ظِ َّل ح�ضارةٍ
ِ
لكنهم كف ُروا بنعمتكِ التي
عهد ًا َنعِ ْمتَ به و�أنتَ عراقي
رواق
ّوق �أيَّ
ِ
َ�ض َربَتْ على العي ِ
فلحوا يف عمى و�شقاق
ج ّلتْ ُّ

املدر�سون :حممدر�ضا الفتال ،مال م�صطفى،
عبد ال�ستار ال�شيخلي� ،صادق املالئكة،
�سامي خونده ،نوري ثابت ،ال�شيخ جواد
الزجناين ،كاظم �شكاوه .عزيز البغدادي،
احمد مدحت ،نا�صر عوين.
من الإعالم الذين َد َر�سوا يف املدر�سة
اجلعفرية او تخ ّرجوا فيها
 1ــ �أحمد فيا�ض املفرجي
كاتب م�سرحي� ،أديب ،من م�ؤلفاته احلركة
امل�سرحية يف العراق �صدر عام 1965
واملر�أة يف ال�شعر احلديث� ،صدر يف بغداد

عام 1985م� ،أ�س�س و�أدار امل�سرح الوثائقي
للم�سرح يف بغداد ،عمل يف التمثيل .
 2ــ �أحمد زكي اخلياط
�أديب ،حقوقي ،من م�ؤلفاته ،تاريخ املحاماة
يف العراق� ،صدر يف بغداد1973 ،م ،تق ّلد
من�صب مت�صرف لواء الكوت ،احللة،
كربالء من م�ؤلفاته تاريخ املحاماة يف
العراق 1900ــ. ،1972
 3ــ جعفر اخلياط
باحث ومرتجم وماج�ستري علوم ،كان
مدير التعليم الثانوي املهني العام ،من
�أ�شهر ما ترجم كتاب �أربعة قرون من تاريخ
العراق احلديث للم�سرتهم�سلي �ستيفن�سن
لونكريك
 .4جعفر حمندي
حقوقي  ،مت�صرف ،ا�ستورز للمعارف

وال�ش�ؤون االجتماعية من م�ؤ�س�سي جمعية
ال�شبيبة ال�سرية العراقية 1908م ،وكان
نائبا لعدة مرات. .
 5ــ جليل �شعبان
�شاعر ،حقوقي ،م�صريف له ديوان مطبوع
بني الأرز والنخيل  ،وهو من روّ اد املجال�س
الثقافية البغدادية حالي ًا.
 6ــ عبد احلميد مهدي
حقوقي ،مفت�ش عديل ،حقق يف املعلومات
ب�أمر جمل�س الوزراء  ،يف اطالق النار على
املتظاهرين يف وثبة كانون 1948م حل�صر
امل�س�ؤولية.
 7ــ ح�سني امل�ؤمن
در�س االبتدائية واملتو�سطة يف اجلعفرية
وامت الثانوية يف املركزية ،كاتب ،حقوقي،
تق ّلد عدة منا�صب ،ومن م�ؤلفاته القواعد

م�صطفى جواد

�صالح جرب

نوري ثابت

�صادق الب�صام

من الإعالم الذين در�سوا
يف املدر�سة اجلعفرية او
تخرجوا فيها
ومن �أبرز مدر�سيها:

حممد مهدي الب�صري
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العامة والإقرار واليمني ،ج ،1ونظرية
الإثبات،
 8ــ ذيبان الغبان
نا�شط �سيا�سي ،نائب يف جمل�س النواب،
و ّقع ن�صو�ص الإ�صالح الوطني ملطالبة
احلكومة بالإ�صالح� ،إنتمى �إىل جمعية
ال�شبيبة ال�سرية العراقية عام 1908م.
 9ــ ر�ؤوف البحراين
حقوقي ومن وزراء املالية البارزين يف عام
1935م ،امتهن التجارة ،د ّر�س يف املدر�سة
اجلعفرية م�ساء تطوع ًا .
10ــ �صادق الب�صام
من م�ؤ�س�سي جمعية ال�شبيبة ال�سرية،
�أ�سهم يف ت�أليب الر�أي العام �ضد االحتالل
الربيطاين ،نائب لعدة دورات� ،شغل
وزارات عديدة منها املعارف ،وله دور م�ؤثر
يف اجلمعيات ال�سيا�سية.
11ــ �صالح جرب
رئي�س وزراء العراق ،بد�أت درا�سته
قا�ض نائب عني ،وزير
باجلعفرية وهو ٍ
داخلية عقد معاهدة بورت�سمورث التي
�أثارت �ضجة يف �أوا�سط ال�شعب العراقي
عام 1948م ،مما ادّى �إىل ا�ستقالته.
12ــ عبا�س مهدي
نا�شط �سيا�سي ،تولىّ وزارات عديدة منها
املعارف  ،االقت�صاد ،املوا�صالت ،املالية،
اخلارجية ،تولىّ رئا�سة الديوان امللكي� ،أول
وزير مفو�ض عراقي يف الإحتاد ال�سوفيتي
�سابق ًا ،من م�ؤ�س�سي جمعية ال�شبيبة ال�سرية
العراقية.
13ــ عبد الرزاق الأزري
ع�ضو يف جمعية حر�س اال�ستقالل ،حقوقي،
نائب لعدة مرات وكان عين ًا يف جمل�س
الأعيان.
14ــ عبد الأمري عالوي
رائد من رواد طب اال�سنان يف العراق،
ا�ستاذ يف الكلية الطبية ،وزير لل�صحة
عام 1953م� ،أ�سهم يف و�ضع خطط مدينة
الطب� ،ساعد يف ت�شريع قانون التدرج
الطبي ،له كتاب منهجي باال�شرتاك مع د.
عبد الله الق�صري بعنوان دليل الطفل .
15ــ عبود زلزلة
تربوي م�صريف� ،شغل من�صب مدير
م�صارف يف احللة ،مدير التعليم العام ،ويف
ال�ستينات نقل �إىل مفت�ش املعارف العام.
16ــ علي احليدري
�شاعر عامودي �شهري طرق �أبواب ال�شعر
كافة ،مو�سوعي بالأن�ساب والرتاث له
مو�سوعة الغراف وكتاب الإمام جعفر
ال�صادق ع  ،وغريهما عنه ر�سالة ماج�ستري
من ح�سن كاظم حممد �شعرال�سيدعلي
احليدري من الناحيتني امل�ضمونية
والنقدية. ،
17ــ حممد ح�سن �سلمان
�أكمل درا�سته الإبتدائية باجلعفرية
واملتو�سطة يف التفي�ض والثانوية يف
املركزية ،طبيب متخ�ص�ص يف الأمرا�ض
ال�سارية وال�صدرية ،من �أع�ضاء حزب
ال�شعب عام 1941م ،وزير للمعارف عام
1941م،
18ــ م�صطفى جواد
العالمة اللغوي والأديب وامل�ؤرخ املو�سوعي
والأ�ستاذ بجامعة بغداد ،له م�ؤلفات عديدة
ابتد�أ الدرا�سة االبتدائية باجلعفرية ،حقق
الكثري من املعاجم العربية كل�سان العرب
والقامو�س املحيط … واهتم بالت�صحيح
اللغوي ال�سيما كتابه قل وال تقل.

عن موقع احلوار املتمدن
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وحكاية ن�شوء التلفزيون عندنا ب�سيطة
تتعلق بحكاية بد�أت  1954حيث افتتحت
�شركة باي فرع ًا لها يف بغداد وان�ش�أت
معر�ضا جتاريا جلبت اجهزته من
بريطانيا ،ون�صبت اجهزة التلفزيون يف
املعر�ض بد�أ النا�س بارتياده وم�شاهدة
انف�سهم يف التلفزيون مبائة واحدة!
يف عام  1955جاءت االوامر لنقل

االجهزة اىل داخل مبنى االذاعة ومت
االت�صال باحدى ال�شركات لنقلها ون�صبها
من جديد فار�سلت ال�شركة ثمانية
خرباء با�شروا بالعمل ..وبد�أت املرحلة
التجريبية للتلفزيون وكانت ال�سارية
�آنذاك تبث م�سافة ( 25كم) فقط ،وبعد
انتهاء التجارب مت افتتاح املحطة ب�شكل
ر�سمي يف ال�ساعة اخلام�سة بع�ضهم يقول

ال�سابعة من م�ساء  ،1956/5/2ومن
املناهج االوىل لليوم االول حفلة غنائية
ا�شرتكت يف احيائها عفيفة ا�سكندر وناظم
الغزايل وخ�ضريي ابو عزيز و�آخرون.
ومن اقدم الذين عملوا يف اليوم االول من
عمر التفلزيون امل�شرف الفني (انور البري)
الذي توىل فيما بعد تدريب من جاء للعمل
يف التلفزيون من العراقيني ،ومبا يذكره

انور البري عن عمله ،انهم طلبوا اليه يف
الفرتة التجريبية ان يكون مذيع ًا ولكن
غري ر�سمي! ويقر�أ عبارة "هنا حمطة
تلفزيون بغداد التجريبية تبث براجمها
على القناة  "8ومن كرثة تكرارها بد�أ
يت�ضايق حتى ا�ضطروا لت�سجيل عبارة
هذه على ا�سطوانة واعفوه من املهمة!
ومن الطرائف التي تقرتن بطبيعة العمل

يف ذلك الوقت وتتعلق بقلة االمكانات
املتوفرة ..احليل التي كانت ت�ستخدم يف
التمثيليات والربامج فمثال عند اعالن
ال�سالم امللكي كانت تظهر على ال�شا�شة
�صورة امللك وعلم يرفرف ،اما كيف يرفرف
العلم فامل�سالة �سهلة جدا! اذ انهم كانوا
ي�ستعينون باملروحة املن�ضدية ويوجهونها
على العلم ويبدا بالرفرفة! ولكن حدث
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يوما �شيء مل يكن يف احل�سبان اذ تعرثت
املذيعة بال�سلك الكهربائي املت�صل باملروحة
فتوقفت عن العمل وتوقف معها العلم طبعا
عن الرتفرف! فما كان من م�س�ؤول االنارة
"كاظم مق�صد" اال الرك�ض باجتاه العلم
فر�ضه وحركه بيده فحدث انه كان يرفرفه
باجتاه �صورة املك فلم تظهر ال�صورة
وا�ضحة فا�ستدعاه امللك وا�ستجوبه ف�شرح
له الق�ضية ب�شهادة املذيعة ثم افرجوا عنه!
واذا ارادوا ان ي�صوروا بحرا هائج ًا
ي�ستعينون ب�سطالت املاء ل�سفحه داخل
اال�ستديو.
هذه احليل كان العاملون يت�صدونها ولكن
كيف بهم وتدخالت الطبيعة!
فاذا مطرت ال�سماء يف ذلك اليوم فان
نقرات املطر على �سطح اال�ستديو ي�سمعها
امل�شاهد! واذا مر قطار او غرد بلبل فان
امل�شاهدين ي�ستمتعون بها اي�ضا!.
* الديكور واملكياج:
الديكور يف ذلك الوقت كان ب�سيطا جدا
ومكرر ًا حتى ان ديكورا واحدا �شارك
باكرث من ثمانني عم ًال!
وهو عبارة عن حائط مر�سوم عليه
طابوق مه�شم ،ولو وجدوه اليوم
حل�صل على اجلائزة االوىل النه اكرث
من �شارك بالربامج والتمثيليات التي

قدمها التلفزيون! ولهذا احلائط مع الفنان
خليل الرفاعي حكاية طريفة ،ففي احدى
املرات وبينما هو ميثل �سقط عليه احلائط
وب�سرعة بديهة ابو فار�س املعروفة التفت
اىل زميله املمثل قائال "مويزي عاد
ت�ضرب �شيلمان تره احلايط وكع علينا"..
فانقذ املوقف!
ما تعرفه عن التلفزيون انه كان يقدم
فقرات موده ب�شكل حي ومبا�شر اي دون
ت�سجيل م�سبق لها كما هو حا�صل االن
بف�ضل اجهزة الفيديوتيب!.
ورمبا يكون املاكيري اكرث النا�س م�شقة
عندما تكون التمثيلية ت�ستدعي منه ان
يغري مكياج املمثل عدة مرات خا�صة وان
غرفة املكياج �صغرية جدا ال ت�ستوعب اال
املاكيري يو�سف �سلمان واملمثل! يذكر لنا
يو�سف �سلمان عن عمله يف تلك الفرتة
قائال :رغم امكاناتنا القليلة اال اننا
ا�ستطعنا ان نر�ضي املخرج واملمثل.
* وكيف كنتم حت�صلون على ادوات
املكياج!
 من ادوات الزينة التي ت�ستعملها الن�ساءاما بخ�صو�ص ال�شوارب واللحى فكنا
نحوكها من ا�صواف اخلروف واملاعز!
* �صورة و�صوت:
ما ميلكه التلفزيون من كامريات يف
اال�ستديو كانت اربع كامريات ي�سمونها

ام الدفع! وثالث كامريات ثابتة يف �سيارة
ي�ستخدمونها للنقل اخلارجي ويعترب
اقدم امل�صورين الباقني يف امل�ؤ�س�سة
"قا�سم ال�صايف" الذي ي�ضحك حني يتذكر
مفارقات القمل وكيف ان الديكور يف
احدى املرات اراد ال�سقوط اي�ضا فرتك
كامريته ثابتة على وجه املمثل تعمل
لوحدها وذهب هو ليم�سك الديكور وكيف
ان الكامريات كانت اثناء البث تعطل عن
العمل وي�ضطرون للت�صوير فرتات طويلة
بكامريا واحدة!

ومن القدامى الباقني يف امل�ؤ�س�سة علي
احمد ونواف بكر الذين كانا م�س�ؤولني
عن ال�صوت ،ومما يذكره علي احمد ان
امل�ؤثرات ال�صوتية يف ذلك الوقت كانت
قليلة لذا كانوا ي�ستعينون باحد العاملني
لتقلي �صوت حيوان او قطار او �سيارة!
وي�سجلوه ولكن دون ان يدري حتى ال
يزعل! ومن املعروف عن نواف بكر انه
يحب افالم الكارتون كثريا وي�ضحك عليها
واطرف ما يروى عنه انه يف احدى املرات
كاد ان ي�سقط من ال�ضحك ب�سبب ر�ؤيته
ذيل حيوان يتحول اىل "بروانه" ويطري
مثل الهليوكوبرت يف الهواء رغم انه �شاهد
هذا الفلم الكارتوين اكرث من مرة.
ومن مفارقات ال�صوت انه ظهرت �صورة
العالن عن باتريات بابل بينما ال�صوت
يعلن عن دب�س اي .اي!
* املهند�سون االوائل:
خالد عبد احلكيم وفالح ال�صويف من
اقدم املهند�سني العاملني وحتى االن يف
امل�ؤ�س�سة العامة لالذاعة والتلفزيون.
فرغم احلوادث التي كادت ت�ؤدي بحياة
فالح ال�صويف اال انه ال زال يحب عمله يف
التلفزيون.
ويف احدى املرات اراد ان يفح�ص املر�سلة
وكانت املكثفة م�شحونة بالكهرباء فاذا
بيده تالم�سها دون تعمد وتتفرغ ال�شحنة
كلها على يديه ومل ي�شمر بنف�سه اال يف
امل�ست�شفى.
اما املهند�س خالد عبد احلكيم فحدثنا عن
ال�ساريات يف ذلك الوقت ومراحل تغريها
قائال :ان االر�سال كان ال ي�صل حتى
بعقوبة ،وان املر�سلة كانت تبث ن�صف
كيلوواط!
ويقول :اول �سارية كان ارتفاعها (50
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قدما) بد�أت ب�سارية طولها ( 130قدم ًا)
فبد�أ ار�سال �آخر حوايل خم�سة كيلوواط.
يف  1959بد�أت ال�سارية باخرى ارتفاعها
( 290قدم ًا) ويف  1970ا�صبح ارتفاعها
( 560قدم ًا)  ..ويف  17متوز القادم من
املنتظر االنتهاء من ال�سارية اجلديدة
التي يبلغ ارتفاعها ( 1000قدم ًا)!.
* جحا وام علي!
يعترب برنامج نادي جحا اول برنامج قدم
لالطفال من على �شا�شة التلفزيون والذي
كان يعده ويخرجه خليل �شوقي ويقدمه
الزميل يحيى زكي ،وهو يعترب من احب
الربامج للم�شاهدين انذاك خا�صة وان
جحا يحكي لهم ق�ص�ص ًا ويقدم لهم افالما
للكارتون ويوزع عليهم احللوى التي
كان جحا ي�ضطر ل�شرائها من اجل ا�سكات
االطفال الذين يبكون يف الربنامج خا�صة
وان البث التلفزيوين على الهواء.
ويتذكر يحيى زكي ان ابرز من �شارك
يف برناجمه مي �شوقي والعداء �سامي
ال�شيخلي.
اما "ام علي" فهو الربنامج الذي ت�ستطيع
ان نقول عنه انه اول برنامج مثلت فيه
امر�أة! وهه املر�أة كانت رجال متنكر ًا..
انه الفنان عبد اجلبار عبا�س الذي يقول
عن جناحه بتقم�ص هذا الدور :رمبا
يكون لن�ش�أتي االوىل ت�أثري وا�ضح على
امكانيتي بتقم�ص �شخ�صية ام علي وهي
املراة ال�شعبية التي تلب�س الفوطة خا�صة
وان اهلي كانوا ي�سكنون يف بيت ت�سكن
فيه ع�شر عوائل اخرى! وكنت ا�ساعد امي
التي تخبز ببيع اخلرب! لذا فان الو�سط
الذي ع�شت فيه مليء بن�ساء مثل ام علي!.
* يقولون ا نام علي عندما تبكي ،تبكي
معها اجلمهور وعندما ت�ضحك ت�ضحكهم
معها!.
 هذا �صحيح ان كانت ام علي تردد عتابةتبكي عليها الن�سوة خا�صة عندما كان
ي�ضر بها ابو علي!.
ومبا جتدر اال�شارة اليه ان برنامج
(ام علي) رغم كونه ترفيهيا اال انه كان
برناجما يحمل يف طياته موقفا �سيا�سيا
جتاه احلكام و�سلوكهم.
* يف ال�صيف ..يف ال�شتاء!
�ستديو التلفزيون يف عام  1956كان له
ن�سبة خا�صة فهو ا�شبه بحمام تركي كما
ي�سمونه خا�صة وانك من النادر ان جتد
احد العاملني فيه يلب�س قيم�صا وبنطلونا!
والطريف ان اال�ستديو كان ينقل اىل
احلديقة املجاورة له ويتحول اىل �ستديو
�صيفي! ومن هناك يبد�أ البث!
ويف ال�شتاء كانت قطرات املطر تنثال على
ر�ؤو�س العاملني اذا مل تغرق اال�ستديو،
فقد حدث ان ملأت املياه ار�ضية اال�ستديو
ور�صفت ال�صناديق اخل�شبية لل�سري عليها
بغية الو�صول اىل اماكن العمل!.
يذكر العاملون القدامى انه �صادف ان
توقف البث التلفزيوين ليومني وبعد
البحث والتق�صي ات�ضح ان جرذانا او
زنبور ًا – اختلفوا عليه – كان ال�سبب!.
وبالت�أكيد فهناك العديد من الذكريات
اجلميلة ،واحلوادث الطريفة التي كات
ت�شكل – رغم مرارتها – انطالقة ايجابية
للعاملني االوائل الذين �صنعوا ميالد
التلفزيون ،وال زالوا يعطون له ال�شيء
الكبري.
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كثريون يذكرون عذوبة �صوتها
وابت�سامتها امل�شرقة عندما كانت تطل
عليهم بوجهها ال�ضحوك قبل ع�شرين
عاما من على �شا�شة التلفزيون!
انها اول مذيعة عملت يف االذاعة منذ عام
 1946وهي اي�ضا اول مذيعة تلفزيونية
�شاهدها اجلمهور من على

ال�شا�شة ال�صغرية عام  ..1956ورغم
كل هذه ال�سنوات الطويلة ا�ستقبلتنا
"�صبيحة املدر�س" بنف�س ابت�سامتها
امل�شرقة وبحيوية ال�شباب يف منزلها..
وكان هذا اللقاء الذي اعادنا اىل االيام
االوىل لن�شوء التلفزيون وما كان يحيط
بطبيعة العمل انذاك من �صعوبات

ومفارقات �صارت اليوم ذكريات
حلوة يتداولونها يف احاديثهم بعد ان
تغري كل �شيء وكرب مبنى التلفزيون
و�ستوديوهاته واجهزته احلديثة!
تغم�ض املذيعة االوىل عينيها لت�سرتجع
اوىل حلظات دخولها مبنى (االذاعة
الال�سلكية) فتقول:
كان ذلك يف عيد النه�ضة العربية (9
�شعبان) توجهت االذاعة
اىل من يرغب بالقدوم اللقاء
كلمة او ق�صيدة باملنا�سبة..
فذهبت وانا احمل بيدي ورقة
كتبت فيها ان�شاء للمنا�سبة.
ف�صادف ان �سمعها مدير
االذاعة انذاك الذي اعجب
بالقائي فا�ستدعاين اىل
مكتبه وفاج�أين ب�س�ؤاله :من
كتب لك هذه الكلمات؟ فقلت
له" :والله ا�ستاذ �آين"! بعدها
�س�ألني :هل تقبلني ان تكوين
مذيعة؟ مل اجب حينها اال اين
خرجت م�سرعة للو�صول اىل
البيت الطرح امل�س�ألة على ابي
الذي مل ميانع ابد ًا من الفكرة
وامي اي�ضا ،وهكذا بد�أت العمل
كمذيعة راديو وانا يف ال�صف
الرابع الثانوي!.
* والتلفزيون ما ق�صة دخولك
اليه كمذيعة؟
 مل تكن هناك مذيعة يفالتلفزيون عند افتتاحه لذا طلب
ايل ان اذيع فيه فلم امانع ..واول
ما اذعته كان نقال ملرا�سيم افتتاح
التلفزيون يف  .56/5/2حيث
ا�شرتكت يف نقله مع املذيع حممد

علي كرمي.
* وهل تذكرين اول عبارة قر�أتها وانت
تظهرين على ال�شا�شة لوحدك؟
تتذكر ثم ت�ضحك ون�س�ألها ما اخلرب؟...
جتيب:
 ا ن اول عبارة قر�أتها يف التلفزيونغلطت فيها اذ بحكم و�ضعي كمذيعة يف
االذاعة وتعودي عليها قلت :هنا حمطة
تلفزيون بغداد لالذاعة العراقية! متنا�سية
اين امام ال�شا�شة ال�صغرية ال املذياع!
* وما تعليقات النا�س انذاك وانت
ت�سريين يف ال�شارع؟
 اطرف ما اذكره انهم كانوا ي�سمعوينعبارة هنا بغداد ..هنا بغداد!.
* وهل وا�صلت عملك كمذيعة يف
التلفزيون؟
 لغاية  1958ثم تركت العمل كمذيعة ثمعدت اليه يف  1964ولغاية  1968بعدها
تفرغت لعمل يف املحاماة.
"لنرتك االذاعة قليال ولنعد اليك ك�أمراة
عملت يف املجال احلقوقي ماذا عن
االعمال التي قمت بها؟.
 بعد تخرجي يف كلية احلقوق يف 1951عملت مالحظة يف املكتب اخلام�س لوزير
العدل ثم مالحظة يف املكتب اخلا�ص
لوزير العمل بعدها انتقلت اىل وظيفة
اخرى حتى  1963حيث ن�سبت للعمل يف
االعالم فعملت حمررة يف ن�شرة االذاعة
والتلفزيون التي تعترب جملة االذاعة
والتلفزيون امتداد ًا لها! بعدها ا�صبحت
مديرة ل�سجن الن�ساء وبقيت فيه 4
�سنوات حتى احلت نف�سي على التقاعد
قبل � 5سنوات!.
* واين ح�صة االذاعة اذن من اعمالك
هذه؟

 كنت اعمل يف امل�ساء فقط يف االذاعة.وتتنهد �صبيحة املدر�س وهي تتذكر
نف�سها مديرة لل�سجن وكيف ان هذه
الفرتة من حياتها العملية اثرت فيها
كثريا اذ كانت �صديقة لكل ال�سجينات
وتعلق على ذلك قائلة :انا ال ا�صلح ان
اكون مديرة �سجن الين عاطفية وال
ا�ستطيع ر�ؤية الن�سوة وهن وراء ق�ضبان
ال�سجن! امل�س�ألة �صعبة جدا بالن�سبة يل
لذا احلت نف�سي على التقاعد.
* ماذا عن ال�شعر الذي تكتبني امل تفكري
بطبعه يف ديوان مثال؟
 ال�شعر جزء من حياتي وال ا�ستطيعاال�ستغناء عنه فانا نظمت اول ق�صيدة
يل يف �سنة  1947وال زلت طالبة ثانوية
ولغاية اليوم اكتب وقد حاولت فعال جمع
ق�صائدي يف ديوان �سان�شره اخرتت له
عنوانا اوليا "العامل الثاين".
* وما هو حتديدك ملوا�صفات املذيعة
الناجحة؟.
 ان تكون غري خجولة ولغتها قوية..القا�ؤها جيدا ..اجلمل التي تنطقها يجب
ان تكون مو�سيقية غري جافة ..ال تنظر
اىل الورقة با�ستمرار ..مبت�سمة دائما..
وانيقة وب�سيطة ..
هناك حادثة ال زال النا�س يذكرونها
عن �صبيحة املدر�س فبينما هي تقر�أ
فقرات املنهاج ذات يوم غلطت واذا بها
ت�صيح "بيه ميه �صخام"! ولكنها مع ذلك
ا�ستمرت بالقراءة بعد ان �ضح اال�ستديو
ب�ضحك العاملني وعندما طلبها املدير
العام لال�ستف�سار عن �سبب خطئها قالت
له :ا�ستاذ كان العقل يف اجازة وقتية!
فاذا باملدير ي�ضحك وين�سى العقاب!.

أول عامل عراقي ينشيء برجًا للتلفزيون
( )285قدم ًا هو ارتفاع برج التلفزيون
الثاين الذي يحتل مكانه يف مبنى
امل�ؤ�س�سة العامة لالذاعة والتلفزيون
اليوم ولكن دون ان يعمل ب�سبب ان�شاء
ابراج اخرى اطول منه!
هذا الربج ان�ش�أه العامل العراقي (عبد
علي مراد) والذي يعترب اول من ان�ش�أ
برجا للتلفزيون من العراقيني بعد
االجانب خا�صة وانه عمل مركب ًا للحديد
قبل جميئه للتلفزيون عام  1959ومن
يومها با�شر العم عبد علي يف و�ضع
اال�سا�س ليوجه بتاريخ .1959/5/5
وانتهى منه يف .1959/8/7

يقول العم عن اح�سا�سه عندما و�ضع
�آخر قطعة حديدية للربج كنت فرحا
جدا ولكن !..ي�صمت وهو ي�سرتجع
ذكريات ذلك اليوم ثم يعاود احلديث
قائال :ت�صوري حدث �شيء مل يكن يف
احل�سبان ،فعندما �صعد رفاقي العمال
اىل اعلى برج ا�شرت انا للرافعة ال�صعاد
احلديدة االخرية ..فاذا بها تالم�س
القطعة اخل�شبية التي يقف عليها
العمال وب�سرعة ثبت كل واحد منهم
طرف الربج ،يف هذه االثناء كنت قد
و�صلت منت�صف الربج فاذا بالرباغي
واالدوات احلديدية التي ن�ستخدمها

يف عملنا تت�ساقط باجتاهي حتى ان
من كان واقفا ا�سفل الربج فر هربا من
اخلوف فا�صوات الرباغي ال�ساقطة
من هذا االرتفاع كانت تدوي واعقبت
الرباغي يف ال�سقوط احلديدة الكبرية
واالخرية للربج وب�سرعة رميت
بج�سمي اىل اجلهة اخلارجية من الربج
وكانت االعجوبة! اذ مالت احلديدة قبل
ان ت�صل املكان الذي اقف به وا�ستقرت
بال�ضبط على العمود الذي يعلوا ر�أ�سي
مبا�شرة! فانك�سر جزء من الربج واعدنا
ا�صالحه ..اال اننا واحلمد لله �سلمنا من
املوت!

عن جملة االذاعة والتلفزين 1976
ملف خا�ص يف ذكرى ت�أ�سي�س تلفزيون بغداد
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ولد يف فندق ببريوت ومات يف القاهرة

جورج ابيض امام القضاء العراقي!

عبد احلميد الر�شودي

قراءة يف ا�ضبارة الدعوى لعام !1927

جورج ابي�ض �صاحب ار�سخ قدم وقفت على
خ�شبة امل�سرح العربي يف القرن الع�شرين
و�صاحب اقوى حنجرة ادت روائع
امل�سرحيات الكال�سيكية بدء ًا من (اوديب
امللك) ل�سوفوكلي�س ومرور ًا بـ (البخيل)
ملولري وانتهاء (بتاجر البندقية) و(ماكبث)
و(عطيل) و(امللك لري) و(هملت) ل�شك�سبري.
* وقد قوم الدكتور طه ح�سني فن جورج
ابي�ض فقال يف ر�سالة بعثها اىل ال�سيدة
�سعاد ابي�ض " :ا�ؤكد لك من اعماق نف�سي
اين مل اذق جمال التمثيل ال�صحيح �إال حني
�شهدت جورج ابي�ض ميثل ق�صة (�أوديب
ملكا) وغريها من التمثيليات وانا مدين له
بذلك".
* ولد جورج ابي�ض يف ماي�س عام 1880
يف فندق يعود لوالده يف بريوت ومات
يف القاهرة فجر يوم اخلمي�س  21ماي�س
 1959وقام برحالت فنية اىل جميع االقطار
العربية من مغربها االق�صى اىل م�شرقها
االدنى كما زارت فرقته امريكا الالتينية.

جورج ابي�ض يف بغداد

وكان من حظ مدينة بغداد ان زارها جورج
ابي�ض يف اواخر �سنة  1926واقام عدة
حفالت على م�سرح "ال�سينما الوطني" قدم
فيها روائع امل�سرحيات وا�شرك يف جوقته
بع�ض املمثلني العراقيني من ال�شبان الهواة
وقد حدثني املرحوم حقي ال�شبلي رائد
امل�سرح العراقي انه ظهر مع جوقة جورج
ابي�ض يف دور ابن امللك وكان يومئذ طالبا

يف مدر�سة التفي�ض.
* ومن غرائب االتفاق ان يقع خالف بني
جورج ابي�ض واملمثل امل�صري فريد �صربي
يف تف�سري العقد املربم بينهما فرفع فريد
�صربي الدعوى �ضد جورج ابي�ض مطالبا
اياه بتنفيذ التزامه وقد وكل املحاميني
داود ال�سعدي وعلي حممود ال�شيخ يف

هذه الدعوى اما جورج ابي�ض فقد وكل
املحامي نوري العمري .واليك ما جرى يف
هذه الدعوى كما ت�ضنتها اال�ضبارة املرقم
.1849

�صورة �ضبط الدعوى:

هو ان املدعي عليه قد عقد معي مقاولة على

ان ا�شتغل يف جوقة ب�صفتي ممثال اول على
ان يدفع يل راتبا معينا ويتعهد بدفع م�صارف
ال�سفر اىل القاهرة مع م�صارف النوم وهو
ممتنع من دفع مائتني وع�شر ربيات.
م�صارف ال�سفر اىل القاهرة وع�شر روبيات
اجرة النوم لع�شرة ايام اعتبارا من اول
كانون ثاين �سنة  1927اىل  10منه فاطلب
جلبه واجراء حماكمته وحيث انه عازم
على ال�سفر �صباح االثنني ح�سب ما بلغني
ا�سرتحم ا�صدار امركم بت�أخري �سفره اىل
نتيجة املحاكمة واجراء املحاكمة غدا ولكم
االمر �سيدي.
وقد عني يوم اخلمي�س  31مارت 1927
موعدا للمرافعة وحررت الدعوتية اىل
املدعي عليه بتاريخ  26منه الذي كان ي�سكن
يف اوتيل (ولنكدن) يف بغداد وقد بلغ يف
اليوم نف�سه كما هو م�شروح يف الدعوتية
املرقمة  )01846للح�ضور امام (حمكمة
ال�صلح) وقد كتب ا�سمه عليها بهذه ال�صورة
(جورج ابي�ض).

مطلوب  50لرية م�صرية

ويف  27مارت  1927رفع فريد �صربي الئحة
ا�ستئنافية ت�ضمنت :الدعوى اال�ستئنافية ،هو
اين اقمت الدعوى امام حمكمة بداءة بغداد
�ضد امل�ستانف عليه لتح�صيل خم�سني لرية
م�صرية تعوي�ضا ملخالفته املقاولة امل�ؤرخة
يف  8دي�سمرب  1926املنعقدة بيني وبني
امل�ست�أنف عليه مع ( )141روبية بقية اجره
عمل ويف نتيجة املرافعة حكمت املحكمة برد

دعواي فيما يخت�ص باخلم�سني لرية التي
هي عبارة عن ( )700روبية وح�سمت الفقرة
املخت�صة باالجور وحيث اين اعتقد ان رد
دعواي من املحكمة فيما يخ�ص اخلم�سني
لرية هو خمالف للقانون اطلب تدقيقه
ا�ستئنافا نظر ًا لال�سباب التالية:
اوال :ت�ضمن البند االول من املقاولة ان
يدفع املخالف لأي بند من بنودها تعوي�ض
خم�سني لرية.
ثانيا :ان امل�ست�أنف عليه تعهد ان يدفع راتبي
ال�شهري على اربعة اق�ساط مت�ساوية يف
مواعيدها.
ثالث ًا :ان امل�ست�أنف عليه اخرجني من اجلوق
وبذلك خالف املقاولة.

حم�ضر الدعوى:

* يف هذا اليوم ح�ضر املدعي واحد وكيليه
املحامي علي حممود افندي ال�شيخ علي
ح�سب الوكالة اخل�صو�صية امل�ؤرخة يف
 31مارت  1927وح�ضر املدعي عليه وكيلة
العام نوري افندي العمري ح�سب الوكالة
العامة  / 28مارت  1927وعدد 1082
عمومي امل�صدقة من كاتب عدل بغداد
وفيها ان الوكيل املوما اليه م�أذون بالتبلغ
والتبليغ وال�صلح واالبراء واالقرار واىل
غري ذلك فعلى هذا فتحت اجلل�سة علنيا
وجرت املحاكمة ثم احيلت اىل اال�ستئناف
(ولعدم مراجعة املدعي خالل املدة
القانونية فقد ابطلت الدعوى يف  31كانون
االول .1927

عامالت يف حمطة وقود يف بغداد بداية ال�سبعينات
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