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كامل الدباغ ..شخصيه
ستظل عالقه في االذهان

من زمن التوهج

الدباغ  ...مستمر في ثمار غرسه الجميل
كامل ّ
قبل اسابيع ،ودعنا االستاذ كامل الدبّاغ
وبرنامجه "العلم للجميع " بعد ثالث
وثالثني عاما من التواصل مع العلم
وأخباره وانجازاته واملهتمني به
وجمهور يغريه العلم ذاته باملتابعة
وجمهور صنعه الربنامج مبثابرته
ومادته فكان احدى نجاحات الربنامج
الكربى اضافة ملا ميثله من نجاح
لتلفزيون العراق نفسه ،فليس بدون
مغزى ان يبدأ هذا الربنامج العلمي
بعد خمس سنوات فقط من افتتاح
التلفزيون العراقي ممثال بذلك سبقا
عىل كافة محطات التلفزيون يف
االقطار العربية خاصة بالنسبة للظروف
االجتامعية والثقافية التي بدأ بها
الربنامج.
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ول�س ��نا هن ��ا يف جم ��ال حتي ��ة اال�س ��تاذ كام ��ل
الد ّب ��اغ و�ص�ب�ره ومثابرت ��ه وداعا لذل ��ك اجلهد
النبي ��ل الننا ن ��راه ماث�ل�ا ي�ستحق التحي ��ة فيما
بلغت ��ه الربامج العلمية يف تلفزي ��ون العراق� ،إذ
مل يط ��و برنامج "العلم للجمي ��ع" �صفحة حلقته
االخ�ي�رة �إال بعد ان تطور ت�أث�ي�ره وات�سع حتى
ق ��ام يف التلفزي ��ون ق�سم كبري للربام ��ج العلمية
انبثق ��ت عن ��ه برام ��ج علمي ��ة مرموق ��ة كـ"جملة
العل ��وم والتكنولوجي ��ا" ال ��ذي كتبن ��ا عن ��ه يف
�صفح ��ة ثقاف ��ة ( الث ��ورة –  ) 85/11/17ث ��م
برنام ��ج "ال�ت�راث العلم ��ي العربي" ،ال ��ذي عاد
مع� �دّه ومقدم ��ه اال�ست ��اذ الدكت ��ور حميد جمول
النعيم ��ي ،ع ��اد الين ��ا بربنام ��ج "الطي ��ف" الذي
ي�ستم ��ر الآن كم ��ا ي�ستم ��ر اال�ست ��اذ الدكت ��ور
�صب ��اح نا�ص ��ر العلوجي ال ��ذي قدم لن ��ا "جملة
العل ��وم والتكنولوجيا" ليق ��دم برنامج "العلوم
واحلياة" ومابني ذلك ق ��دم الق�سم العلمي بت�ألق
اال�ستاذ الدكتور قدامة املالح برناجمي ""2000
ث ��م " الغد" ،اما �سل�سل ��ة االفالم العلمية املختلفة
كتل ��ك الت ��ي مثلته ��ا "�أ�س ��رار البح ��ار" وغريها
فتل ��ك اطالل ��ة ك�ب�رى على عل ��وم الع ��امل وفنون
تقدميه ��ا اىل اجلمهور العري� ��ض ،مما مل ي�سعنا
�إال الوق ��وف عنده ��ا بت�أمل و�إكب ��ار كما يف فعلنا
يف درا�ستنا "عن الربامج العلمية يف التلفزيون
وحقائقها – �آفاق عربية العدد  -11متوز 1984
" وكل اولئك ثمار طيبة لغر�س "العلم للجميع"
واخل�ب�رات املرتاكم ��ة يف �إع ��داده وتقدمي ��ه
ف�أ�صبحت املادة العلمية يف تلفزيون العراق من
عنا�ص ��ره االكرث بهاء حيثما ح�ضرت فهي مل تعد
مق�ص ��ورة على براجمه ��ا املتخ�ص�صة بل جتدها
يف برام ��ج االطف ��ال وبرام ��ج التنمي ��ة وبرامج
امل�سابق ��ات  ...ول ��ذا يح ��ق لن ��ا ان نرى م ��ا بد�أه
كامل الدبّاغ يف كل فروع هذه ال�ش ��جرة العلمية
الزاخ ��رة بالعطاء  ...نراه م�س ��تمرا فيها يذكرنا
مب ��ا ميكن حلب العمل واملثابرة فيه من ان يفعل

مثلها فعل احلب واملثابرة يف عمل م�ؤيد البدري
بربنامج الريا�ض ��ة يف ا�س ��بوع الذي ودعنا بعد
ان ا�صبح للتلفزيون ق�س ��مه الريا�ضي وبراجمه
العديدة و�صوال اىل قناة للريا�ضة.
ومثلم ��ا ترك لن ��ا م�ؤي ��د البدري درو�س ��ا ،يرتك
اال�س ��تاذ كام ��ل الد ّب ��اغ لن ��ا درو�س ��ا اخ ��رى يف
�إع ��داد املادة العلمية للتلفزي ��ون والتخطيط لها،
ولعل اكرب درو�س ��ه ،التطور النوعي الذي حققه
الربنامج مقارن ��ة ببداياته ومنهجه ��ا ،و�إذا كان
التط ��ور ُ�س ��نة احلياة كم ��ا نقول ،فان ��ه يف عمل
كام ��ل الدبّاغ مل يكن جمرد تراكم عفوي او تغري
يحمل ��ه امل�ؤمن وم ��ا ي�أتي به من جدي ��د ،بل كان
تخطيط ��ا ي�س ��تفيد من اخل�ب�رات ال�س ��ابقة ومن
االجن ��ازات العلمي ��ة اجلدي ��دة وم ��ن مقرتحات
جمه ��وره وم ��ن التط ��ور االجتماع ��ي ككل وم ��ا
يطرحه م ��ن مهام امام الهيئ ��ات العلمية ومراكز
البح ��ث والتخطي ��ط العلميني ويكفي ان ن�ش�ي�ر

اىل الف ��ارق النوع ��ي بني اعتم ��اد الربنامج على
االخبار العلمية �أو ا�ض ��اءاته لها وبني و�ص ��وله
اىل تق ��دمي �ص ��ورة بانورامية عن مو�ض ��وعات
متكامل ��ة االبع ��اد فيم ��ا كان ي�س ��ميه الربنام ��ج،
امل�سل�س�ل�ات العلمية ،حيث ي�س ��هم متخ�ص�صون
عدي ��دون يف علوم احلي ��اة ،الفيزي ��اء ،الكيمياء
والفل ��ك وغريه ��ا يف احاطة اجلمه ��ور بحقائق
علمي ��ة ع ��ن مو�ض ��وعات كال�ص ��حاري �أو البيئة
�أو ال ��زالزل �أو�..أو ..ومب ��ا ي�س ��اعد على تكوين
�ص ��ورة متح ��ررة م ��ن االوه ��ام �أو ال�ص ��ورة
املتوارثة عن تلك املو�ضوعات.
ولق ��د كان اقرتاب الربنامج م ��ن البعد العملي
للعلم يف حياة �أنا� ��س ومتابعته� ،أكرب اجنازاته
مم ��ا �ش � ّ�جع التلفزيون عل ��ى ان يخ�ص ���ص لذلك
براجما م�س ��تقلة كربنامج "العلم يف العمل" ،او
تلك الربامج اخلا�صة باالجهزة املنزلية وادامتها
وهي ما تزال برام ��ج لها جمهورها رغم احلاجة

اىل تطويرها .ويف �أفياء �ش ��جرة الق�سم العلمي
للتلفزيون ازداد وتعمق ح�ض ��ور الكادر العلمي
االكادمي ��ي عل ��ى �شا�ش ��ته ويف وع ��ي جمهوره،
وهذه بح ��د ذاتها قيم ��ة ثقافي ��ة واجتماعية من
حق التلفزيون ان يفخر بها ومن حقنا ان نتطلع
ال�س ��تمرارها من خ�ل�ال الربامج التي توا�ص ��ل
�شوطها وريثة لأف�ضل تقاليد "العلم للجميع".
ان حتيتن ��ا لكامل الد ّب ��اغ وبرناجمه الرائد هي
احت�ضان وتطوير اف�ض ��ل اجنازاته ،وهكذا لنا
�أن ن�أمل ان ي�س ��تمر برناجما "الطيف" و "العلم
للحياة" مبتابعة اال�ص ��دارات العلمية التي تقع
يف دائرت ��ي اهتمامهم ��ا وحبذا لو خ�ص ���ص كل
منهما حلقة �ش ��هرية لال�صدارات العلمية لت�سمح
مبا ه ��و اك�ث�ر م ��ن جم ��رد التنوي ��ه بعناوينها،
كم ��ا ان التعري ��ف باالعالم عن العلم ��اء االحياء
والراحل�ي�ن يف هذي ��ن الربناجم�ي�ن والتعريف
بالنظري ��ات العلمية واملفاهيم العلمية ،م�س ��ائل
�ض ��رورية ال تق ��ل اهمي ��ة ع ��ن مالحق ��ة اجلديد
والتعري ��ف ب ��ه خربي ��ا  ...لت ��زداد احل�ص ��يلة
الثقافي ��ة للربام ��ج العلمي ��ة وتت�س ��ع دائ ��رة
ت�أثريه ��ا ،ومم ��ا ي�س ��اعد عل ��ى ذلك االت�س ��اع ان
يب ��ادر املخرج ��ون اىل تطوي ��ر ه ��ذه الربام ��ج
وط ��رق تقدميه ��ا ولي� ��س �س ��را انها ت ��كاد تكون
احاديث ��ا �إذاعي ��ة م�ص ��ورة لوال االف�ل�ام العلمية
التي ترافقها  ...بل ان املو�س ��يقى مازالت غائبة
عنه ��ا حتى ولو كفوا�ص ��ل بني فقراته ��ا وهو ما
�سبق ان الحظته على الربنامج الرائد نف�سه.
هي فر�ص ��ة �إذن لتحي ��ة عمل ريادي و�ص ��احبه،
وفر�ص ��ة للحدي ��ث يف مه ��ام ا�س ��تمراره
واحت�ض ��انها م ��ع ا�س ��رة برنام ��ج "الطي ��ف"
و"العلم للحياة" وكل ا�س ��رة الق�س ��م العلمي يف
التلفزي ��ون ,وعم ��را مديدا �أ�س ��تاذ كامل وحتية
ال�صرب اجلميل ......
* مقالة مكتوبة في 1994/6/7

امير االسدي

لق ��د د�أب اجلمه ��ور عل ��ى متابع ��ة برنام ��ج العل ��م
للجميع الذي ا�ص ��بحت له عالقة مهمة يف حياتهم،
اذ م ��ن خالل ��ه كان ��وا يتابع ��ون اخ ��ر املبتك ��رات
واالخرتاعات التي تف�ص ��ح عنها مواهب ال�ش ��باب
العراق ��ي ،وماي�س ��تجد يف ال�س ��احة العاملي ��ة م ��ن
اخرتاعات ومعلومات واخبار علمية جديدة .
اال�س ��تاذ املرح ��وم كام ��ل الدب ��اغ كان ل ��ه الف�ض ��ل
الكبري على احلركة العلمية لل�شباب يف العراق يف
نهاية ال�س ��تينات وال�س ��بعينات من القرن املا�ضي
بت�أ�سي�س ��ه ملديرية الرعاية العلمية لل�شباب والتي
كان ��ت تتبع وزارة ال�ش ��باب ومنها تخرجت اجيال
من ال�ش ��باب العلمي الواعي ا�صبحو فيما بعد من
خرية علماء وخرباء وفنيو العراق املتقدمني .
وقد �ش ��جع الكثري على ا�س ��تثمار طاقاتهم العلمية
بع ��د ان �ص ��قلوها بالدرا�س ��ة يف دول عدي ��دة م ��ن
بل ��دان الع ��امل املتقدم حيث احت�ض ��نت تل ��ك الدول
ا�ص ��حاب املواهب والعقول الن�ي�رة من العراقيني
الدرا�سني فيها ومبختلف االخت�صا�صات.
وم ��ازال العدي ��د م ��ن العراقي�ي�ن يتب ��و�ؤن مراك ��ز
ح�سا�س ��ة يف ارق ��ى املراك ��ز العلمي ��ة واجلامعات،
وا�ص ��بحوا من العنا�صر املهمة يف م�شاريع علمية
كب�ي�رة ورائدة لقد ا�س ��هم الربنامج الرائ ��د (العلم
للجميع) ملعده ومقدمه الراحل كامل الدباغ يف ان
تويل الدولة اهمية للمواهب العلمية.
تع ��ود فكرة الرعاية العلمي ��ة يف العراق �إىل بداية
ال�سبعينيات وهي فكرة �أ�س�سها الفيزيائي الراحل
كام ��ل الدباغ ويتجلى حمور الفكرة م�س ��تندا على
االهتم ��ام الدقيق لن�ش ��ر الوعي العلم ��ي من خالل
هواي ��ات علمي ��ة متنوع ��ة ...وكم ��ا ل ��دول كث�ي�رة
يف الع ��امل من اهتمام وا�ض ��ح بال�ش ��باب و تطوير
�أ�س ��لوب هواياته ��م كان العراق �س ��باقا �أي�ض ��ا يف
التفاع ��ل مع هذا النمط املهم وهو توجيه ال�ش ��باب
نح ��و هواي ��ات مفي ��دة وعلمي ��ة تخدمه ��م وتن�ي�ر
عقولهم وتكون ا�سا�سا مل�ستقبلهم .
وقد دفعها ال�ستحداث دائرة خمت�صة تهتم وترعى
تل ��ك املواه ��ب ،وتتبن ��ى خمرتعاته ��م وافكاره ��م
وت�ص ��وراتهم ،وقد اعتمدت الكثري من املخرتعات
يف م�شاريع �ص ��ناعية وزراعية وخدمية ،ومنحت
ب ��راءات اخ�ت�راع عدي ��دة  ,لقد انط ��وت حياة ذلك
الرائ ��د عل ��ى جوان ��ب عدي ��دة ،منه ��ا حب ��ه لبالده

وجمتمعه ،وحر�ص ��ه ال�ش ��ديد على تنمية القدرات
العلمي ��ة ،واندفاعه الجل ايجاد جيل علمي يناف�س
االجيال املناظرة يف العامل املتقدم .
كن ��ا ننتظر تلك اللحظات اجلميل ��ة التي فيها د ّقات
ال�س ��اعة التا�س ��عة ليوم االربعاء وما �س ��يفرغه لنا
اال�س ��تاذ كام ��ل الدب ��اغ م ��ن جعبت ��ه يف برناجم ��ه
(العلم للجميع ) فقد كان الدباغ عاملا مو�س ��وعيا له
الق ��درة عل ��ى فتح ابواب االمل بع ��د زرعه اخلوف
يف النفو�س عرب ايراد اخبار ترتبط بغزو الف�ضاء
واح ��داث كوني ��ة اخ ��رى  ،فقد كان له ��ذا الربنامج
الوق ��ع الكبري على قلوب املتابعني لدرجة ان �ض ��ج
وع ��ج النا� ��س يف اال�س ��واق واملقاهي وال�ش ��وارع
�سنة من ال�سنني من ان كامل الدباغ ا�شار اىل قرب
قيام ال�ساعة!!.
والواق ��ع ان الفه ��م اخلاطئ هو ال ��ذي ج ّر اىل هذا
االعتق ��اد حي ��ث كان الدباغ ب�ص ��دد ظاه ��رة كونية
طبيعي ��ة فهمها النا�س ب�ش ��كل مغاي ��ر وطبعا ابقاء
الباب مفتوحا دفع امل�ش ��اهد للرتقب ا�سبوعا كام ًال
ينتظ ��رون فيه (كام ��ل الدباغ) ليدب ��غ عقولهم مرة
اخ ��رى ويجل ��ي الغربة عن املو�ض ��وع وي�ص ��حح
االلتبا�س احلا�صل!! ،وهذا ان دل على �شيء فامنا
يدل على خربته وامكانيته يف ا�س ��تهواء امل�ش ��اهد
لربناجم ��ه وجذب ��ه اىل ال�شا�ش ��ة ب�ش ��كل علم ��ي
وعملي جت�س ��دت خالله قابيلته الف ��ذة يف االقناع
وخلق ��ه لت�ص ��ورات خمتلفة او م�ش�ت�ركة يف افهام
م�شاهديه.
مل ��اذا وكي ��ف مت �ألغ ��اء العم ��ل بالتوقيت ال�ص ��يفي
الذي ابتدعه املرحوم كامل الدباغ ؟؟
املرحوم كامل الدباغ اعلن البدء بالعمل بالتوقيت
ال�ص ��يفي ع ��ام  1981و عل ��ي الدب ��اغ �أعل ��ن الغاء
العمل بالتوقيت ال�صيفي عام .2008
مفارقة
التوقي ��ت ال�ص ��يفي معم ��ول ب ��ه يف ع ��دد كبري من
الدول املتقدمة وهو مفيد خا�ص ��ة ل�ص ��يف العراق
القا�س ��ي فب ��دال م ��ن ان يذه ��ب املواط ��ن لعمله يف
ال�س ��اعة الثامنة (وال�شم�س �ص ��ايرة عمودية) هذا
التوقيت يجعله يخرج يف ال�س ��ابعة �صباحا وبدال
م ��ن ان يرج ��ع لبيت ��ه يف ال�س ��اعة الرابع ��ة يرجع
ال�س ��اعة الثالثة ليتمتع بف�ت�رة القيلولة والكهرباء
مقطوعة .
بع�ض اجلوانب عن حياته اخلا�صة ...
لال�س ��تاذ املرح ��وم كامل الدباغ �ص ��احب الربنامج
ال�ش ��هري (العل ��م للجمي ��ع) بع� ��ض اجلوان ��ب غري
املعروفة يف حياته ال�شخ�صية حيث مل يعرف عنه
انه كان يدخن ال�سكائر يف بيته ،بل كان يدخن يف
موق ��ع العمل وهو يربر ذلك الجل ان يريح نف�س ��ه

قلي�ل�ا من متاعب العمل ،وهو يعترب نف�س ��ه مدخن
منا�سبات.
وه ��و يح ��ب الفن ال�س ��ينمائي واالف�ل�ام االيطالية
وايطالي ��ا ،النه ��ا بل ��د واقع ��ي ج ��دا وقري ��ب م ��ن
ال�ش ��رقيني قلي�ل�ا وه ��و م ��ا ينعك� ��س يف افالمه ��م
ال�سينمائية.
وب ��دا حمب ��ا لالف�ل�ام الهندي ��ة الت ��ي كان معظ ��م
ال�شباب ي�شاهدونها ،واول فيلم هندي �شاهده هو
(عن�ت�روايل) وكان وقته ��ا يف املرحل ��ة االبتدائية
وهو بعمر احلادية او الثانية ع�ش ��رة و�شاهد فيلم
�سعيد افندي.
وه ��و يق ��ر�أ لكب ��ار الكت ��اب العرب مثل طه ح�س�ي�ن
وامل ��ازين واملنفلوط ��ي والزيات واليخف ��ي ت�أثره
با�س ��اليبهم الكتابي ��ة ..وامتلك اال�س ��تاذ كامل لغة
عربية ر�صينة وح�ضورا متميزا و�شخ�صية المعة
ويف احد املقابالت التلفزيونية التي
اجريت معه من خالل تلفزيون ال�شباب يف اوا�سط
الت�س ��عينات قبيل وفات ��ه طغى ح�ض ��وره ولباقته

عل ��ى ح�ض ��ور املذيعت�ي�ن الت ��ي كانت ��ا تتح ��اوراه
والنتيجة انه ادار دف ��ة اللقاء واحلوار بدال منهما
وب�صورة غري مبا�شرة .
و�س� ��ؤل يف نهاي ��ة الربنام ��ج ع ��ن امكاني ��ة اع ��ادة
برنام ��ج العلم للجمي ��ع وكانت و�ص ��يته ان اليعاد
تق ��دمي برناجمه العل ��م للجميع بنف�س اال�س ��م بعد
وفاته .
كان ينه� ��ض يومي ��ا ال�س ��اعة ال�ساد�س ��ة �ص ��باحا،
وميار�س ال�س ��باحة مع اوالده يف م�س ��ابح الدولة
وق ��دم برناجم ��ه ع ��ام ( )1960وقادت ��ه ال�ص ��دفة
الن يك ��ون مقدمه ،حيث ا�ش�ت�رط امل�س� ��ؤولون يف
التلفزي ��ون ان يق ��وم بتقدميه بنف�س ��ه ..الف عددا
م ��ن الكت ��ب التي تهت ��م برعاي ��ة املواه ��ب العلمية
واالبتكارات واالخرتاعات.
وكان التدري� ��س من اوىل اهتماماته والعجب فهو
ا�س ��تاذ الفيزياء ل�س ��نوات طوال يف ع ��دة مدار�س
يف بغ ��داد وتخرج ��ت على يدية نخ ��ب من الطالب
املتميزين .
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الجهل للجميع وزمن كامل الدباغ
من كتابات الراحل  :عدنان حسين
م ��ن �أجم ��ل و�أهم البو�س ��تات الت ��ي تد ّفقت على
�ص ��فحتي ال�شخ�ص ��ية يف موق ��ع التوا�ص ��ل
االجتماع ��ي "في�س ��بوك" يف الأي ��ام القليل ��ة
املا�ض ��ية ،هو الذي و�ص ��ل و ُن�ش ��ر فيها �أم�س ..
مل يتجاوز عدد كلماته الع�ش ��رة ،لكنه قال كالم ًا
يف حالنا الراهنة يعادل ما ميكن �أن ميلأ ع�شرة
كتب ،و�أكرث.
ال ��كالم املهم مل تقله تلك الكلمات التي ّ
قل عددها
عن الع�ش ��رة ،و�إمنا �صورتان مل تزد م�ساحتهما
مع� � ًا ع ��ن م�س ��احة "بو�س ��تكارد" .ال�ص ��ورتان
كلتاهم ��ا منقولت ��ان ع ��ن �شا�ش ��ة التلفزيون يف
زمنني خمتلفتني .الأوىل للراحل اال�س ��تاذ كامل
الدب ��اغ وه ��و يق� �دّم برناجمه ال�ش ��هري ،اجلميل
والناج ��ح" ،العل ��م للجمي ��ع" � ..أه ��ل زمانن ��ا
يدرك ��ون ح � ّ�ق الإدراك قيم ��ة الأ�س ��تاذ الدب ��اغ

وبرناجم ��ه الر�ص�ي�ن وامل�ش ��وّ ق يف �آن  ..كان
واحد ًا من �أهم الربامج التلفزيونية منذ �أواخر
ال�س ��تينيات من القرن املا�ض ��ي� ،أ�س ��هم يف ن�شر
الوعي العلمي بني النا�س من خمتلف الأعمار.
ال�ص ��ورة الثانية ،وقد وُ�ضعت حتت الأوىل يف
"بو�ست" الأم�س ،هي ملقدم برنامج تلفزيوين
يُعر� ��ض هذه الأيام على �إح ��دى القنوات ،وكان
قب�ل ً�ا يُقدّم م ��ن قن ��وات �أخرى ،وه ��و النقي�ض
متام� � ًا لربنامج الراحل الدباغ  ..برنامج ي�ص� � َر
�إ�ص ��رار ًا ويل ��حّ �إحلاح� � ًا على ن�ش ��ر اخلزعبالت
و�أفكار وممار�سات ال�شعوذة والدجل.
�ص ��احب البو�س ��ت الفي�س ��بوكي ه ��ذا اكتف ��ى
ب�أن و�ض ��ع على ال�ص ��ورة الأوىل ا�س ��م برنامج
الأ�س ��تاذ الدب ��اغ" :العلم للجمي ��ع" ،فيما اختار
لل�ص ��ورة الثانية اال�سم الذي ي�ستحقه الربنامج

التلفزي ��وين احل ��ايل " :اجله ��ل للجمي ��ع"� ،أما
بقي ��ة الكلم ��ات يف البو�س ��ت فلم تزد عل ��ى �أربع
�أي�ض� � ًا ،دعا فيها �ص ��احب البو�س ��ت �إىل مقارنة
حالنا الراهنة بحالنا �أيام زمان.
نع ��م بال�ض ��بط ه ��ذي ه ��ي حالن ��ا الآن ..نح ��ن
مرتوك ��ون للجه ��ل وللجهل ��ة �إن اجتماعي� � ًا �أو
�سيا�سي ًا �أو اقت�صادي ًا  ..اجلهل هو �سيد املوقف
يف بالدنا اليوم ،واجلهلة هم الأ�سياد اجلدد يف
هذي البالد  ..جهلة �ش ��اء احل ��ظ العاثر للعراق
و�ش ��عب العراق �أن يكون م�ص�ي�ر البالد والعباد
يف �أيديه ��م  ..جهل ��ة ال يري ��دون �أن يتعلموا وال
يري ��دون للمتعلم�ي�ن ،ناهيك ��م عن املثقف�ي�ن� ،أن
يك ��ون له ��م دور يف �ص ��ناعة الق ��رارات وتقرير
امل�صائر.
يف املدار�س ،بل حتى يف اجلامعات يجد اجلهل

م�ساحات �شا�سعة له ،فيما تتقل�ص م�ساحة العلم
والفك ��ر احل ��ر ...وكل ه ��ذا يج ��ري يف الغال ��ب
با�سم الدين �أي�ض ًا.
احلراك ال�شعبي الذي انطلق يف ال�صيف املا�ضي
اتخذ لنف�س ��ه جملة من ال�شعارات املعبرّ ة ،بينها
واحد يقول" /:با�س ��م الدين باكونا احلرامية"
 ..وهن ��ا ،يف املدار� ��س واجلامع ��ات كم ��ا يف
حمط ��ات الإذاع ��ة والتلفزي ��ون ،،يج ��ري ن�ش ��ر
اجلهل وتكري�سه با�سم الدين كذلك ،مثلما يذبح
ّ
ويحط ��م ال�ص ��روح التاريخي ��ة
داع� ��ش الب�ش ��ر
واحل�ضارية با�سم الدين!
يف زمن كامل الدباغ و"العلم للجميع" كانت لنا
دول ��ة ( بعيوب غري قليلة)� ،أما يف زمن "اجلهل
للجمي ��ع" فلي�س غري �ش ��بح الدول ��ة �أو ظ ّلها ...
ويف هذا يكمن كثري من �شقائنا الراهن.

"العلم للجميع"

كبة
ريم قيس ّ

العدد ()4814

السنة الثامنة عشرة
الخميس ()19

تشرين الثاني 2020

4

كان العراقيون ذات �س ��بعينات من القرن املا�ضي
يجتمعون كل �أربعاء �أمام ال�شا�ش ��ة الف�ض ��ية يف
متام التا�س ��عة م�ساء بانتظار طلة الأ�ستاذ القدير
كام ��ل الدب ��اغ (رحمه الل ��ه) ليقدم له ��م كل ما هو
جدي ��د ومثري من معلوم ��ات علمية واكت�ش ��افات
ومنج ��زات حديث ��ة ..فق ��د كان برناجم ��ه ذائ ��ع
ال�صيت “العلم للجميع مثار اهتمام اجلميع �أيام
مل تك ��ن القن ��وات التلفزيونية لتزي ��د عن قناتني
فق ��ط ..و�أي ��ام مل تك ��ن املعلومة متاح ��ة ومل يكن
العلم للجميع مثلما هو اليوم.
مل يك ��ن ذل ��ك طبع ��ا ه ��و ال�ش ��باك الوحي ��د الذي
نتطلع منه �إىل العامل ..فكانت الكتب والدوريات

العلمية واملج�ل�ات واجلرائ ��د� ..إىل �آخره ..بيد
�أن كل ذلك يبدو حمدودا قا�ص ��را �أمام ما يح�صل
الآن ..فالي ��وم وبف�ض ��ل ث ��ورة التكنولوجي ��ا
واملعلوم ��ات �ص ��ار ب�إمكان �أي امرئ �أن يح�ص ��ل
عل ��ى ما ي�ش ��اء م ��ن معلومة �أي ��ا ما كان ��ت ومهما
كان ��ت ..فيكف ��ي �أن نفك ��ر يف �ش ��يء م ��ا �أو �أن
نت�س ��اءل ب�ش� ��أن �أمر ما حتى نفت ��ح هاتفنا الذكي
ال�ص ��غري �أو كمبيوترن ��ا ال�شخ�ص ��ي ..لنج ��د م ��ا
نبحث عنه وب�آالف ال�صفحات.
وعلى الرغ ��م من روعة هذا الأم ��ر و�أهميته� ..إال
�أن ل ��ه من ال�س ��لبيات �أي�ض ��ا ما يجعلن ��ا نرجتف
�أحيان ��ا له ��ول ما ه ��و مت ��اح للجميع م ��ن غث �أو
�س ��مني ومن �س � ّ�يء مف�س ��د �أو مفيد نافع ..فمثلما
ن�ستطيع �أن نعرف ما ن�شاء..
ي�س ��تطيع �أوالدنا �أي�ضا ب�سبب هذا الرثاء الهائل
من املعلومات �أن يعرفوا الكثري �إىل حد الرعب..
فهم ي�أخذون املعلوم ��ة العلمية املفيدة مثلها مثل

املعلومة التي قد ت�ش ��رح لهم بب�س ��اطة وو�ض ��وح
كيفي ��ة عم ��ل قنبلة بيتية ب�أب�س ��ط امل ��واد! ناهيك
عن مواقع غ�سل الأدمغة التي ين�ش ُئها املتطرفون
با�س ��م الدين ..فيجهزون بها عل ��ى عقول �أوالدنا
و�أفكارهم.
وهن ��ا ت�أت ��ي �أهمية الرتبي ��ة والن�شء ال�ص ��حيح
ال ��ذي يتطل ��ب متابع ��ة واهتماما ال ميك ��ن له �أن
يق ��ارن بطبيع ��ة اهتم ��ام �أهلن ��ا بن ��ا �أي ��ام كام ��ل
الدب ��اغ وبرنام ��ج العل ��م للجميع ..وهن ��ا يكون
للتوجيه والتحبيب والن�ص ��ح دور دامغ يف نوع
االهتمامات التي ن�ستطيع تنميتها لدى �أوالدنا..
و�إذ ال ميكنن ��ا ب�أي ح ��ال من الأح ��وال مراقبتهم
والتج�س ���س على ما يفعلون وال ميكننا حرمانهم
م ��ن تل ��ك الأجه ��زة الذكي ��ة الت ��ي �أ�ص ��بحت بي ��د
اجلمي ��ع ..ف�إن م ��ا ميكننا �أن نفعل ��ه �إزاء ذلك هو
االهتمام �أكرث به ��م ..ومعرفة ما يثريهم ويهمهم
لعلنا ن�ستطيع �أي�ض ��ا �أن ندخل عاملهم ون�شاركهم

فيه ..فال ي�ضيعون منا ب�سبب معلومة خاطئة.
ومن جانب �آخر ..ن�س ��تطيع نحن �أي�ضا �أن نتعلم
مثلهم ومعهم ..و�أن ننمي خرباتنا ومعلوماتنا..
فمن �أهم فوائد التكنولوجيا اليوم �أننا ن�ستطيع
�أن نتعلم ما ن�ش ��اء و�أن نطور �أنف�سنا عرب مواقع
ال حت�ص ��ى وال تع ��د متكنن ��ا م ��ن �إتق ��ان مهارات
جدي ��دة وحتقيق �أحالم قدمي ��ة جمانا ونحن يف
�أي م ��كان ..وغالب ��ا دون حتى �أن نغادر كر�س ��ينا
املف�ضل.
وكل ما �س ��نكون بحاجة �إليه �سنجده يف متناول
�أ�ص ��ابعنا التي ما �إن ت�ضغط على لوحة املفاتيح
بكلمة ال�س ��ر املراد معرفة تفا�صيلها حتى يتبدى
لن ��ا غوغ ��ل بعبارة �ش ��بيك لبيك ..لي�س ��طر لنا كل
م ��ا نري ��د �أو نحلم به م ��ن معلومة �أو �ص ��ورة �أو
�ص ��وت �أو ت�س ��جيل �أو �أغنية �أو لعبة �أو طرفة..
فق ��د �أ�ص ��بح العلم للجمي ��ع ..دون �أي ا�س ��تثناء.
�صباحكم ثراء معريف..

التميز واإلبداع العلمي
رحلة ثالثة عقود من
ّ
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كامل الدباغ وبرنامجه( العلم للجميع)

د  .اكرم المشهداني
استضافة يوري غاغارين:

وم ��ن الفعالي ��ات املهمة الت ��ي متيز به ��ا برنامج
العل ��م للجمي ��ع م ��ع بدء اجن ��ازات االن�س ��ان يف
غزو الف�ض ��اء اوائل ال�س ��تينات ،ا�ست�ضافة رائد
الف�ض ��اء ال�س ��وفيتي يوري غاغاري ��ن الذي كان
اول رائد ف�ض ��اء ير�س ��ل اىل اعماق �س ��حيقة من
الف�ضاء وا�ست�ضافه يف برناجمه.

ال �أعتقد �أن �أحد ًا من العراقيني ممن عا�شوا عقود
ال�ستينات وحتى �أوائل الت�سعينات ،ال يعرف من
هو كامل الدباغ ومن هو برنامج "العلم للجميع"
ال ��ذي كان يَجم� � ُع الأ�س ��ر العراقية عند التا�س ��عة
م�س ��ا ًء كل �أربع ��اء من �شا�ش ��ة تلفزي ��ون بغداد ما
ب�ي�ن عام ��ي  1960و  ،1990رحلة مل تكن �س ��هلة
بل �ش ��اقة على مُعدّها ومقدمها املرحوم الأ�س ��تاذ
الدكت ��ور كامل الدباغ وا�س ��مه الكام ��ل هو (كامل
�إبراهي ��م �أدهم توفيق الدباغ ال�ش ��مري – 1925
 )2000وعل ��ى م ��دى ثالث ��ة عقود ماب�ي�ن 1960
و  1990ا�س ��تمرت م�س�ي�رة الربنام ��ج الأك�ث�ر
جماهريي ��ة مع �ش ��قيقه "الريا�ض ��ة يف �أ�س ��بوع"
الذي كان يقدمه الأ�س ��تاذ م�ؤيد البدري بالتا�سعة
م�س ��اء كل ثالث ��اء من كل �أ�س ��بوع وبنف�س الفرتة
فاقرتن الأثنان بكونهما الربناجمان الأكرث �شهرة
وجناح� � ًا وجماهريية لي�س يف العراق وحده بل
يف دول اخللي ��ج العربي التي كانت ت�س ��تلم البث
العراقي من الب�ص ��رة وكان اخلليجيون مولعون
مبتابعة برناجمي الريا�ض ��ة يف ا�س ��بوع والعلم
للجميع ال�شهريين.

الدباغ مادة دسمة لممثلي الهزل:

كان املواطن العراقي والعربي م�أ�سور ًا مبتابعة
�شخ�ص ��ية كام ��ل الدب ��اغ ع�ب�ر برناجم ��ه الأثري
(العل ��م للجميع) وكانت له �س ��مة خا�ص ��ة ميزته
يف تقدميه للربنامج بحيث �صار بع�ض املمثلني
الهزلي�ي�ن يختارون �شخ�ص ��يته لتقليد ال�ص ��وت
والهيئ ��ة مل ��ا ميتلك ��ه ه ��ذا الرج ��ل م ��ن �ش ��عبية
وانت�شار بني �صفوف اجلماهري.
وتذك ��ر الرواي ��ات ان الفن ��ان الكوميدي ها�ش ��م
�س ��لمان ق� �دّم ذات عيد حلق ��ة هزلية ح ��اول فيها
تقليد ا�س ��لوب �ص ��احب برنامج (العلم للجميع)
يف تقدمي برناجمه ،من حيث التلفظ واحلركات
وال�ص ��وت فاعتق ��د كثريون �أن ذلك �س ��وف يثري
غ�ض ��ب وامتعا�ض الدكتور كامل الدباغ� ،أو �أنه
�س ��يقيم عليه دعوى ق�ض ��ائية فقد فاج�أ املرحوم
كام ��ل الدب ��اغ اجلمي ��ع حي ��ث ق ��ام با�س ��تدعاء
الفن ��ان ها�ش ��م �س ��لمان وق ��ام بتكرمي ��ه وقدم له
�س ��اعة يدوية ثمينة ،وتلك م�أثرة ت�سجل للدباغ
ال ��ذي كان يف غاية النبل واخللق العايل والثقة
بالنف�س.

متميز:
برنامج جماهيري
ّ

كان ��ت اال�س ��ر العراقي ��ة وم ��ن كل االعم ��ار وكال
اجلن�س�ي�ن تتابع ب�ش ��غف واهتمام اال�ستاذ كامل
الدباغ يف برناجمه اجلماهريي املتميز ملا ميتلكه
الدباغ م ��ن قدرة على تب�س ��يط العلوم واي�ص ��ال
املعلومة للنا�س بطريقة جذابة وا�س ��لوب حمبب
ممت ��ع ومتمك ��ن ،ف�أ�س ��هم املرح ��وم الدب ��اغ يف
ا�ش ��اعة املعرفة بالعلوم واخبار العلم ،وتقريبها
للم�شاهد العادي واملتعلم على حد �سواء.
سيرته الذاتية:

املرح ��وم كامل الدباغ من مواليد  1925حمافظة
نين ��وى مدينة املو�ص ��ل در� ��س االبتدائي ��ة فيها،
و�ش ��غف يف �ش ��بابه مبطالع ��ة الكت ��ب الأدبي ��ة
ودواوين ال�شعر ،ويروى عنه �أن لديه حماوالت
�ش ��عرية يف بدايات �شبابه ،كما جل�أ �إىل الريا�ضة
ومل ي�س ��تمر معها ،فق ��د �أخذه العلم والدرا�س ��ات
العلمية ال�صرفة ،وتو�سع و�أبحر فيها.
عن ��د تخرج ��ه م ��ن اجلامع ��ة ،مار� ��س التعلي ��م،
وا�س ��تقر به املقام مدي ��ر ًا للرعاية العلمية التابعة
بوزارة ال�شباب.
املرح ��وم كام ��ل الدباغ �ش ��ارك يف الع�ش ��رات من
امل�ؤمت ��رات والن ��دوات العلمي ��ة داخ ��ل القط ��ر
وخارجه ،كما �شارك يف ت�أليف العديد من املناهج
الدرا�س ��ية العلمي ��ة م ��ع �آخري ��ن ،كما ال ��ف كتاب ًا
لهواة الكهرباء والراديو ف� ً
ضال عن ت�أليفه حوايل
ثالث�ي�ن كتاب ًا للأطف ��ال ،كما تر�أ� ��س حترير جملة
(العلم واحلياة) و�أ�ش ��رف على �ص ��فحات العلوم
والتكنولوجي ��ا يف ع ��دد من ال�ص ��حف واملجالت
العراقي ��ة ب�إعتب ��اره خب�ي�ر ًا معتمد ًا و�شخ�ص ��ية
علمية موثوقة ومعروفة.
بث التلفزي ��ون العراقي �أول حلق ��ة من برناجمه
ال�ش ��هري (العل ��م للجميع) ي ��وم � 28أيلول ،1960
ود�أب املرح ��وم الدب ��اغ على الأحتف ��ال بالذكرى

الدباغ يزور مديرية تحقيق االدلة الجنائية:

ال�س ��نوية لإنطالقة برناجمه ال�شهري ويف كل عام
لغاية توقفه نهائي ًا.
تشجيع الشباب على البحث العلمي:

كان املرح ��وم كامل الدباغ يرعى العلم وي�ش ��جع
ال�ش ��باب عل ��ى ول ��وج العل ��م واالخ�ت�راع ،وكان
يقي ��م م�س ��ابقة للمخرتعات واالبداع ��ات العلمية
املتمي ��زة لل�ش ��باب ،وكانت م�س ��ابقاته امل�ش ��هودة
ت�س ��تهوي جميع االعمار من اجلن�سني للم�شاركة
ف�إ�ش ��تهر برنامج العلم للجميع باقامة م�س ��ابقات
االخرتاعات العلمية ،واقامة املعار�ض ال�س ��نوية
بح�ض ��ور كب ��ار امل�س� ��ؤولني للتاط�ل�اع عل ��ى
خمرتعات ال�ش ��باب ومنهم الرئي� ��س عبدالرحمن
عارف الذي رع ��ى املعر�ض العلم ��ي لالبتكارات،
وكذل ��ك الرئي� ��س احم ��د ح�س ��ن البكر ال ��ذي كان
ي�ش ��جع كامل الدب ��اغ عل ��ى االهتم ��ام بالنواحي
العلمية وكان ي�شارك معه يف املع�سكرات العلمية
لعلم الف�ضاء التي يقيمها الربنامج.
قصة الموهوب عادل شعالن:

كما متي ��ز الدباغ برعاية املوهوبني من ال�ش ��باب
وغريه ��م مم ��ن ميتلك ��ون امكانات علمي ��ة نادرة
و�أغلبنا ممن عا�ش ��وا تلك الف�ت�رة الذهبية نتذكر
ال�ش ��باب املبدعني الذين احت�ض ��نهم كامل الدباغ
ورعاه ��م وقدّمه ��م للجمه ��ور ،و�أك�ث�ر �شخ�ص ��ية
فر�ضت نف�سها بقوة من خالل �إمكاناته احل�سابية

والريا�ض ��ية البارعة والنادرة هو ال�ش ��اب (عادل
�ش ��عالن) ال ��ذي كان يتمي ��ز بالق ��درة عل ��ى القيام
بالعملي ��ات احل�س ��ابية الريا�ض ��ية املعق ��دة يف
ث ��وان قليل ��ة .ومما ي ��روى عن ��ه �أنه عن ��د تقدمي
ع ��ادل �ش ��عالن ع�ب�ر برنام ��ج العل ��م للجميع ومت
متديد وقت الربنامج ال�ستقبال نداءات ومكاملات
اجلمه ��ور �إذ ب ��د�أ النا� ��س وال�ش ��ركات يف تقدمي
اجلوائ ��ز والتربع ��ات له ��ذا ال�ش ��اب املعج ��زة،
وانهالت عليه مئات اجلوائز...
وقي ��ل �أن الزعي ��م عبدالك ��رمي قا�س ��م كان يتاب ��ع
الربنام ��ج من خالل وزارة الدفاع وملا ر�أى �س ��يل
التربع ��ات ينه ��ال عل ��ى ع ��ادل �ش ��عالن طل ��ب من
مكتب ��ه االت�ص ��ال بالتلفزيون ليعلمه ��م ان الزعيم
قرر التربع بجهاز تلفزيون لل�شاب عادل �شعالن.
ويف اليوم التايل فوجيء الزعيم يف مكتبه مبن
يخربه ان عادل �ش ��عالن متواجد يف ا�ستعالمات
وزارة الدف ��اع ال�س ��تالم هدي ��ة الزعيم ،ف�أ�ص ��اب
الزعي ��م الإحراج وخاطب مدي ��ر مكتبه :من الذي
قام ب�إح�ضاره الينا ونحن الآن و�سط ال�شهر ،كان
يجب ان يبلغ باحل�ض ��ور عند نهاية ال�شهر وعند
ا�س ��تالم راتب ��ي لأمتك ��ن من تق ��دمي مبلغ �ش ��راء
التلفزيون له!؟؟
ومت تدبري الأمر من خالل تطوع احد املوجودين
يف مكت ��ب الزعي ��م بتق ��دمي مبلغ الهدية كقر�ض ��ة
ح�س ��نة للزعي ��م ،ليتمك ��ن م ��ن االيف ��اء بعهده يف
تقدمي اجلائزة لل�شاب املعجزة عادل �شعالن!!

اتذك ��ر زي ��ارة اال�س ��تاذ املرح ��وم الدب ��اغ يف
اوا�س ��ط ال�س ��بعينات لن ��ا والتقائ ��ي ب ��ه ،ح�ي�ن
وجهن ��ا ل ��ه ر�س ��الة م ��ن مديري ��ة حتقي ��ق االدلة
اجلنائية حي ��ث كنت اعمل خب�ي�را ،وطلبنا منه
زي ��ارة املديرية واالطالع على اق�س ��امها العلمية
وخمترباته ��ا ،فق ��د كان ��ت ت�ض ��م خمت�ب�رات يف
الفح�ص الكيمياوى وخمتربات فح�ص البارود
وخملف ��ات اال�س ��لحة الناري ��ة واملتفج ��رات
وب�صمات اال�صابع والدم واالفرازات اجل�سمية
وحتلي ��ل اخلط ��وط والكتاب ��ات والتواقي ��ع
والتزيي ��ف والتزوير وخمتربات يف الت�ص ��وير
اجلنائ ��ي الفوتوغرايف واملجهري .وفعال زارنا
وام�ض ��ى معنا يوم ��ان تفقد فيها جميع ال�ش ��عب
واالق�س ��ام واطل ��ع عل ��ى االجه ��زة والفعالي ��ات
والق�ض ��ايا و�س ��جل مالحظاته الت ��ي اعرب فيها
عن �س ��روره لزيارة مديرية علمية جنائية تقدم
اخلدمة للق�ضاء وللتحقيق وللمواطن والجهزة
الدولة يف خمتلف التخ�ص�صات العلمية.
انجازات علمية الحصر لها:

يرح ��م الل ��ه الأ�س ��تاذ اجلليل كامل الدب ��اغ الذي
كان مو�س ��وعة علمية و�شخ�ص ��ية لها ح�ضورها
يف الع ��راق ،وق ��د ق ��دم اجن ��ازات علمي ��ة رائدة
منها املتحف العلمي ومنها القبة الفلكية ،ومنها
ا�ص ��دار جملة العلم واحلياة املتميزة حيث كان
يرتا�س هيئة حتريرها.
ومن ح�س ��ن حظ ��ه ان توفاه الله تع ��اىل قبل ان
ي�ش ��هد بعينيه كيف حل الغزو الهمجي للعراق..
الن امل ��وت ارحم بالعامل من ان يرى وطنه مهانا
باالحتالل.
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من زمن التوهج

العلم للجميع واألستاذ كامل الدباغ؟
هل َنتـذكر برنامج
ُ
إبراهيـم األعظمــي
وكي ��ف ال َنذ ُكـ ��ره .؟وهو رمـ ��ز ًا لأي ��ام الزمن اجلميل ،وق ��د كان يوم
الأربعاء وتلك الدقائق اجلميلة امل�ش ��وقة من كل �أ�سبوع ويف ال�ساعة
التا�س ��عة م�س ��ا ًء ح�ي�ن كان َيطـِ� � ُل علين ��ا بوجه ��ه ال�ض ��حوك و�أناقته
املعه ��ودة و�أغل ��ب العوائ ��ل العراقي ��ة كان ��ت ب�أنتظاره ملعرف ��ة كل ما
تو�ص ��ل اليه العلم وهم يرتقبون لكل �إثارة من �ضمن فقراته وعر�ض ًا
لآخر مبتكرات و�أخرتاعات العراقيني والعامل كبارا و�صغارا
لقـد ن ��ال املرحـوم كامل الدباغ �ش� �ـهرة وا�س� �ـعة يف املجتمع العراقي
بربناجمه حتى �ص ��ا َر ال ُي َذكرالعلم �أمام م�سـامع البع�ض �إال و ُذكِ َر هذا
لرجل الويف للعلم والعلماء يف العراق ب�سبب روحه اخل ّالقة
ول ��د كامل �أدهم الدباغ (  )2000-1925باملو�ص ��ل �ش ��مايل العراق ،
وتلق ��ى فيها درو�س ��ه الأولية وح�ص ��ل على لي�س ��ان�س يف العلوم من
دار املعلم�ي�ن العايل عام  1947وعُني يف وظائف تدري�س ��ية و�إدارية
و�أ�س ��هم  ،يف م�ؤمت ��رات علمي ��ة وتربوي ��ة يف القاهرة ويوغ�س�ل�افيا
و�إنكلرتا و�أملانيا و�إ�سبانيا و�شارك يف ت�أليف كتب علمية يف الفيزياء
ملدار�س ومعاهد عراقية وكتب� � ًا لهواة الكهرباء والراديو بلغت ()30
م�ؤلفا علمي ًا مب�سط ًا للأطفال والأحداث  ،وتر�أ�س جملة العلم واحلياة
 1978-1968و�أعد برنامج اجلديد يف العلم يف �إذاعة بغداد �إ�ضافة
�إىل �إ�ضافة �إىل �إعداده وتقدميه لربنامج ( العلم للجميع ) وهو الذي
�أدخل فكرة التوقيت ال�ص ��يفي الذي طب ��ق يف العراق منذ عام 1981

لغاية  . 2008ومل يكن املرحوم الدباغ جمرد مقدم برنامج تلفزيوين
ناج ��ح على �أهمية هذا الو�ص ��ف ،ب ��ل كان قبل ذلك رج ��ل علم وثقافة
وا�س ��عة ،و�إن كان تخ�ص�ص ��ه الدقيق يف علم الفيزياء� ،إذ كان خريجا
لدار املعلمني العالية ق�س ��م الريا�ض ��يات والفيزياء ،وكان يف �ش ��بابه
مولع ��ا بقراءة الكتب العلمية و الأدبية والروايات العاملية ودواوين
ال�شعر� ،إال �أنه كان مو�سوعي املعرفة ،وا�سع الإطالع ،غزير الإنتاج ،
و على دراية كافية ملا يتطلبه تقدمي الربنامج عرب �شا�شة التلفاز فكان
( العل ��م للجميع ) له الأث ��ر الكبري والبالغ على كل العراقيني .عاد �إىل
العراق بعد انتهاء مدة درا�س ��ته يف �أوروبا عام  ، 1960والحظ خلو
منهاج التلفزيون من برامج علمية  ،فكتب ر�س ��الة �إىل �إدارة تلفزيون
بغ ��داد �آن ��ذاك اقرتح فيها عليهم ا�س ��تحداث برنامج بهذا امل�ض ��مون ،
ي�ش ��جع على االبتكار واالخرتاع  ،فح�ص ��لت املوافقة ب�شرط �أن يعده
ويقدم ��ه هو �شخ�ص ��يا ،وح�ي�ن ذه ��ب �إىل �إدارة التلفزي ��ون للمداولة
ب�ش�أنه وجد الربنامج قد �أدرج �أ�صال يف منهاج التلفزيون الأ�سبوعي
وكان ��وا ينتظرون من ��ه �أن يختار �أ�س ��م ًا له ف�أخت ��ار ( العلم للجميع )
وبثت احللقة الأوىل منه بتاريخ � / 28أيلول  1960 /و�أ�س ��تمر دون
�أي انقطاع لغاية �آخر حلقة من الربنامج التي قدمها بتاريخ �/11آذار
� ، 1994 /أي قرابة �أربعة وثالثني عاما من العطاء املتجدد وامل�ستمر
 ،قب ��ل �أن يعت ��زل العمل  .ومن طريف ما يتعل ��ق باملرحوم الدباغ� ،أن
�ش ��ائعة كانت قد �س ��رت يف بغداد ،يف ال�س ��بعينيات ،مفادها �أن كامل
الدب ��اغ �أعلن يف برناجم ��ه موعد يوم القيامة !! ف�س ��اد الهرج واملرج
و�أرتبكت حركة النا�س يف ال�ش ��وارع  ،ومن ح�س ��ن ال�ص ��دف �إن تلك
ال�ش ��ائعة �أطلقت ي ��وم �أربعاء  ،موعد الربنامج � ،إذ �س ��رعان ما طم�أن

الدباغ امل�شاهدين من �أن ما تناقلته الأل�سن ال �صحة له لأن موعد قيام
ال�س ��اعة من علوم الغيب التي �أ�س ��ت�أثر بها اخلالق �س ��بحانه وتعاىل
 ،ف�أطم� ��أن النا� ��س حينئذ  ،وهو م ��ا يدل على م ��دى الت�أثري الذي كان
يحدثه برنامج العلم للجميع على الر�أي العام العراقي
وق ��د �ش ��جع الكثري من ال�ش ��باب على �أ�س ��تثمار طاقاته ��م العلمية بعد
�أن �ص ��قلوها بالدرا�س ��ة يف دول عديدة من بلدان العامل املتقدم حيث
�أحت�ضنت تلك الدول ا�صحاب املواهب والعقول النرية من العراقيني
الدار�سني فيها ومبختلف االخت�صا�صات
وم ��ازال العدي ��د م ��ن العراقيني يتب ��و�ؤن مراك ��ز ح�سا�س ��ة يف �أرقى
املراك ��ز العلمي ��ة واجلامع ��ات ،و�أ�ص ��بحوا م ��ن العنا�ص ��ر املهمة يف
م�شاريع علمية كبرية ورائدة يف �أنحاء العامل كافة
وم ��ن الظواه ��ر العلمي ��ة والت ��ي كان ��ت طريفة ب ��ذات الوق ��ت ومنها
على �س ��بيل املثال هي �أكت�ش ��اف �ش ��جرة برتقال يف دياىل  ،برتقالتها
كان ��ت بحجم كبري  ،وقد ذهب فريق علم ��ي اىل هناك وحلل الظاهرة
وف�سرها يف حينها
و�ش� �تــان ما بني ذلك الزمن اجلميل حني �أَعلن الأ�س ��تاذ املرحوم كامل
الدباغ بدء العمل بالتوقيت ال�صيفي عام 1981
�أن الكث�ي�ر يخلدون م ��ن �أالعمال الأدبية� ،أو من ق�ص ��يدة �أو �أخرتاع
و�أبتكار�،أو من رواد ال�سيا�سة ،ولكن الراحل الدباغ ُخـلد من برنامج
العـلـ ��م للجميـع وال ��ذي كان يغــذي عقـولنـا باملـ ��ادة والفكـرة العلمية
احلية وي�صلنا بالعامل وتطوراته
َرحـِ� � َم الـله كامـل الدبـاغ و�أ�س ��كنـه ف�س� �يـح جناته  ،وح�س� �بـه �س ��تبقى
جيل اىل جيل.
ِذكـراه العطـرة مادامت احلياة من ٍ
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عبد الكناني

التقيت الأ�س ��تاذ املرحوم كامل الدباغ �ص ��احب
الربنام ��ج ال�ش ��هري (العل ��م للجميع) فاكت�ش ��فت
بع� ��ض اجلوان ��ب غ�ي�ر املعروف ��ة يف حيات ��ه
ال�شخ�ص ��ية حيث مل يعرف عنه ان ��ه كان يدخن
ال�س ��كائر يف بيت ��ه ،ب ��ل كان يدخ ��ن يف موق ��ع
العم ��ل .وهو ي�ب�رر ذلك لأج ��ل �أن يريح نف�س ��ه
قلي�ل�ا م ��ن متاع ��ب العم ��ل ،وه ��و يعترب نف�س ��ه
مدخن منا�سبات.
وهو يحب الأفالم االيطالية وايطاليا ،لأنها بلد
واقعي جدا وقريب من ال�ش ��رقيني قليال وهو ما

ينعك�س يف �أفالمهم ال�سينمائية.
وب ��دا حمب ��ا للأف�ل�ام الهندي ��ة الت ��ي كان معظم
ال�شباب ي�ش ��اهدونها ،و�أول فيلم هندي �شاهده
ه ��و (هن�ت�روايل) وكان وقته ��ا يف املرحل ��ة
االبتدائية وهو بعمر احلادية �أو الثانية ع�شرة
و�شاهد فيلم �سعيد �أفندي.
وه ��و يقر�أ وق ��ر�أ لكبار الكتاب الع ��رب مثل طه
ح�س�ي�ن وامل ��ازين واملنفلوط ��ي والزي ��ات .وال
يخفي ت�أثره ب�أ�ساليبهم الكتابية.
وهو ينه�ض يوميا ال�س ��اعة ال�ساد�س ��ة �صباحا،

وميار� ��س ال�س ��باحة م ��ع �أوالده يف م�س ��ابح
الدول ��ة .ق ��دم برناجم ��ه ع ��ام ( )1960وقادت ��ه
ال�ص ��دفة الن يك ��ون مقدم ��ه ،حي ��ث ا�ش�ت�رط
امل�س� ��ؤولون يف التلفزي ��ون ان يق ��وم بتقدمي ��ه
بنف�س ��ه� ..ألف عددا من الكتب التي تهتم برعاية
املواهب العلمية واالبتكارات واالخرتاعات.
لق ��د د�أب اجلمه ��ور عل ��ى متابعة برنام ��ج العلم
للجمي ��ع ال ��ذي ا�ص ��بحت ب ��ه عالق ��ة مهم ��ة يف
حياته ��م ،اذ م ��ن خالل ��ه كان ��وا يتابع ��ون اخ ��ر
املبتك ��رات واالخرتاع ��ات الت ��ي تف�ص ��ح عنه ��ا
مواه ��ب ال�ش ��باب العراق ��ي ،وحمب ��و الأم ��ور
العلمية.
وق ��د �ش ��جع الكث�ي�ر عل ��ى ا�س ��تثمار طاقاته ��م
العلمي ��ة بع ��د ان �ص ��قلوها بالدرا�س ��ة يف دول
عديدة من بلدان العامل املتقدم حيث احت�ض ��نت
تل ��ك الدول �أ�ص ��حاب املواه ��ب والعقول النرية
م ��ن العراقي�ي�ن الدار�س�ي�ن فيه ��ا ومبختل ��ف
االخت�صا�صات.
ومازال العدي ��د من العراقيني يتب ��و�أون مراكز
ح�سا�س ��ة يف ارقى املراكز العلمية واجلامعات،
وا�ص ��بحوا م ��ن العنا�ص ��ر املهمة يف م�ش ��اريع
علمية كبرية ورائدة لقد ا�س ��هم الربنامج الرائد
(العل ��م للجمي ��ع) ملع ��ده ومقدمه الراح ��ل كامل
الدب ��اغ يف ان ت ��ويل الدول ��ة اهمي ��ة للمواهب
العلمية .وقد دفعها ال�س ��تحداث دائرة خمت�صة
تهتم وترعى تلك املواهب ،وتتبنى خمرتعاتهم
وافكاره ��م وت�ص ��وراتهم ،وقد اعتم ��دت الكثري
من املخرتعات يف م�ش ��اريع �ص ��ناعية وزراعية
وخدمية ،ومنح ��ت براءات اخرتاع لقد انطوت
حي ��اة ذل ��ك الرائد عل ��ى جوان ��ب عدي ��دة ،منها
حب ��ه لبالده وجمتمعه ،وحر�ص ��ه ال�ش ��ديد على
تنمية القدرات العلمي ��ة ،واندفاعه الجل ايجاد
جيل علمي يناف�س االجي ��ال املناظرة يف العامل
املتق ��دم ،رح ��م الله الدب ��اغ ،وجعل من �س�ي�رته
ودوره نربا�سا للمتعط�شني للعلم والتفوق

مؤيد البدري وكامل الدباغ وما بينهما!
ملحق أسبوعي يصدر عن مؤسسة

زيد الحلي
اع�ت ُ
�رف ان ما اريد اي�ص ��اله اىل القراء االع ��زاء ،معاد.
فعل ��ى ح ��د علم ��ي ان بع�ض املخت�ص�ي�ن يف عل ��م النف�س
االجتماع ��ي ،كتبوا فيه ،وح ��ذروا م ��ن تداعياته .لكني
وددتُ التنبي ��ه الي ��ه ،جم ��دد ًا م ��ن زاوية اخ ��رى بعد ان
ات�س ��عت رقعته .فاملوا�ضيع احل�سا�س ��ة الأكرث عمقا هي
من ت�سكن الأ�شياء الطبيعية الأكرث ب�ساطة .وهنا تكمن
املع�ضلة.
واملع�ض ��لة الت ��ي انب ��ه اليه ��ا ه ��ي �ض ��ياع الألف ��ة ،ب�ي�ن
�ش ��رائح عديدة من املجتمع ،وال�س ��يما ال�شباب ،يف ظل
�ض ��عف املتابعات الثقافية الر�صينة ،من اولياء االمور،
والهيئات التدري�س ��ية يف املدار�س والكليات ،واالكتفاء
مبا يقدم ��ه املوبايل ومواقع االنرتنت من مو�ض ��وعات
ال تغن ��ي ع ��ن ج ��وع .واعتق ��د ان عل ��ى و�س ��ائل االعالم
بكل و�س ��ائلها ،ان متار�س دوره ��ا الرتبوي بهذا املجال
احلي ��وي ،قب ��ل ال�ض ��ياع الت ��ام ملب ��ادئ تعارفن ��ا عليها،
وع�شناها بب�ساطة ودعة و�صدق طوال العقود املا�ضية.
وتع ��ود بي الذاكرة اىل العام  ،1972حيث �أجرت جملة
"االذاعة والتلفزيون" العراقية ،ا�ستبيانا لقرائها ،بينّ
�إن نح ��و  40باملئ ��ة م ��ن امل�ش ��اهدين يتابع ��ون برنام ��ج
"العل ��م للجمي ��ع" وبرنام ��ج "الريا�ض ��ة يف �أ�س ��بوع"
ون�س ��بة زادت عل ��ى  30باملئ ��ة ،لربام ��ج املو�س ��يقى
واالغ ��اين العراقي ��ة الأ�ص ��يلة .ويتذكر الق ��راء ممن هم
ب�أعمارن ��ا ،ان التلفزي ��ون كان يقدم �أ�س ��بوعيا عرو�ض ��ا
للمو�س ��يقى العاملية مثل �س ��مفونيات بتهوفن و�أغنيات
لفران ��ك �س ��ينرتا وغ�ي�ره .وتوزع ��ت بقية الن�س ��ب على
الأعم ��ال الدرامية العراقية مث ��ل "حتت مو�س احلالق"
والأف�ل�ام العاملية عالية امل�س ��توى ،حي ��ث كان تلفزيون
بغ ��داد يعر� ��ض كل يوم �أربعاء فلم ًا خمت ��ار ًا يف برنامج
يحمل ا�سم "ال�سينما والنا�س" ي�سبقه ا�ست�ضافة احدى

المدى لإلعالم والثقافة والفنون

رئيس مجلس اإلدارة رئيس التحرير

ال�شخ�ص ��يات املهتم ��ة بال�س ��ينما للحدي ��ث ع ��ن الفيل ��م
املعرو�ض .وكان الرقم الأعلى يف بقية ن�سب اال�ستبيان
من ح�ص ��ة برنام ��ج "الباليه" الذي كان ��ت تعده وتقدمه
مدام لينا مبعية ورود عراقية غ�ضة.
لق ��د كان التلفزي ��ون ،واالذاع ��ة ،وال�س ��ينما وامل�س ��رح
واملطبوع ��ات الر�ص ��ينة ،ادوات ثقافي ��ة وجمتمعي ��ة،
للمتلق ��ي .فما الذي ح ��دث لذائقتنا الثقافي ��ة؟ وملاذا فقد
ال�ش ��باب عن�ص ��ر املتابعة الثقافي ��ة واكتفوا بالدرد�ش ��ة
ع�ب�ر املوباي ��ل وهي ت�أخذ م ��ن جرف اوقاته ��م ،دون ان
تعطيهم زادا ومعرفة ،جم ��رد قتل الوقت ،وهو اثمن ما
يف الوجود؟
مل �أجد جواب ًا ،رمبا لكوين غري متخ�ص ���ص بعلم النف�س
االجتماعي وعارف ًا ببواطن �س ��يكولوجيا املجتمع .لكن
الذي ا�س ��تفزين جد ًا هذا االنح ��دار يف الذائقة اجلمعية
العراقية ومن امل�س�ؤول عنها؟ هل املتلقي/امل�شاهد ام ان
هناك تخطيط ًا م�سبق ًا للي ذراع العقل العراقي؟

ال �أري ��د ،ان يرمين ��ي نا� ��س الزم ��ن ال ��رديء بحج ��ر،
الدعائه ��م ب�أنن ��ي �أطلب رق�ص ��ة باليه على ح�س ��اب ندوة
فكري ��ة او فيلم حائز على جائزة او�س ��كار على ح�س ��اب
ندوة لرجال ال�سيا�س ��ة ،وما �أكرثهم الي ��وم .او �أن �أتهم
مبطالبت ��ي بع ��ودة كامل الدب ��اغ اىل ال�شا�ش ��ة ،فالرجل
م�ض ��ى اىل بيت ��ه الدائ ��م حي ��ث مث ��واه الأخ�ي�ر .او �أن
�أطال ��ب امل�س� ��ؤولني بالذهاب اىل اال�س ��تاذ م�ؤيد البدري
ال�ستئذانه با�س ��تئناف برناجمه ال�ش ��هري "الريا�ضة يف
�أ�سبوع" وهو قعيد املر�ض منذ �سنوات .ال ارمي لهذا او
ذاك .لكن الوعي بالذات ،تبنى عليه خطوط امل�س ��تقبل.
فاذا كان هذا الوعي هابط ًا ،ف�أن الوعي اجلمعي �سيكون
متوا�ض ��عا ،وهذا هو الهدف م ��ن تخريب ذائقة املجتمع
العراقي كما يبدو!
�أ�س� ��أل فقط  :هل انتم را�ض ��ون عن ثقافة اجليل اجلديد
وه ��م اكبادنا مت�ش ��ي على االر� ��ض ،بعكازة م ��ن الوهن
الثقايف؟

رئيس التحرير التنفيذي
علــي حســين

س��ك��رت��ي��ر ال��ت��ح��ري��ر

رف��ع��ة ع��ب��د ال���رزاق

كامل الدباغ  :السير في طريق الذئاب!!
(أشعر بالفخر واالعتزاز انني التقيت وتكلمت مع هذه الشخصية الكبرية الرائعة)

عبد الجبار العتابي
ح�ي�ن �س� ��ألت اال�س ��تاذ كام ��ل الدب ��اغ (� )2000 - 1925ص ��احب الربنام ��ج
التلفزي ��وين ال�ش ��هري (العلم للجمي ��ع) عن يوم من حياته ظ ��ل عالقا يف ذاكرته
 ،ا�س ��رج مهر تذكره وم�ضى اىل الطفولة البعيدة منطلقا م�سرعا وهو يعلن ان
هذا اليوم كانت له فائدة عظيمة يف م�سريته احلياتية .
قال وهو ميهد ال�س ��بيل للذكرى  :عندما يحاول االن�س ��ان ،كما حاولت انا  ،ان
ي�س ��تذكر يوم ��ا من حيات ��ه  ،فمن املرج ��ح ان تعود الذاك ��رة يف البحث عن هذا
اليوم اىل مرحلة الطفولة النها غنية بالتجارب واالحداث .
وا�ض ��اف :عندم ��ا بحثت يف ذاكرت ��ي ،وبعد التنقل بني يوم و�آخر ،ا�س ��تقر بي
ال ��ر�أي عن ��د ي ��وم كنت في ��ه طالبا يف ال�ص ��ف اخلام� ��س االبتدائي يف مدر�س ��ة
خانقني االبتدائية ،وكان ذلك يف بداية ال�سنة الدرا�سية يف �شهر ت�شرين االول
�س ��نة  . 1936واغم�ض اال�س ��تاذ الدباغ عينيه  ،وب�ص ��وته الذي ال تغفله اذن ،
حتدث مو�ضحا  :يف ذلك اليوم نظمت املدر�سة �سفرة مدر�سية لطلبة ال�صفوف
العليا يف املدر�سة ،اي الرابع واخلام�س وال�ساد�س ،اىل موقع ي�سمى املنذرية
 ،الذي يقع على م�سافة  16كم تقريبا عن مدينة خانقني،على احلدود االيرانية،
وحيث تقع يف اجلهة املقابلة مدينة ق�ص ��ر �ش�ي�رين ،وقد و�ص ��لنا �ص ��باحا اىل
املنذرية ،وكانت التعليمات ت�سمح بدخولنا اىل ق�صر �شريين باعتبارها مدينة
حدودية ،وجتولنا يف املدينتني ونحن فرحون بهذه اجلولة ومبا ن�شاهده وما

ن�سمعه وتناولنا طعام الغداء الذي كنا نحمله معنا كما هي احلال يف ال�سفرات
 ،حتى قارب اليوم على االنتهاء  ،وبد�أت رحلة العودة.
وتوق ��ف ع ��ن اال�س ��تذكار ك�أن ي�س�ت�رعي انتباه ��ي اىل �ش ��يء م ��ا  ،فق ��ال  :كان
اال�س ��لوب املعتمد ه ��و ركوب ال�س ��يارات التي تعرب من ايران قا�ص ��دة خانقني
وبق ��در م ��ا ت�س ��تطيع ان ت�س ��توعب من ��ا  ،وعندما غاب ��ت ال�ش ��م�س كان قد بقي
منا نحو  25طالبا  ،وحني جاءت �س ��يارة ا�س ��تقلها املدي ��ر واملعلمون وتركونا
يف املنذري ��ة لوحدنا واعتقد انهم كلفوا �شخ�ص ��ا بت�أمني ال�س ��يارات لنا  ،ولكن
لال�س ��ف مل ت�ص ��ل اية �س ��يارة  .وتابع  :وانتظرنا  ..ولكن دون جدوى  ،بقينا
نح ��ن ال�ص ��غار يف املكان ال ن ��دري ماذا نفع ��ل  ،وعندما وجدن ��ا ان الظالم ّ
حل
قررنا العودة م�ش ��يا على االقدام  ،وكانت املنطقة معروفة بوجود الذئاب فيها
،وكان ذل ��ك مبع ��ث للخ ��وف يف قلوبنا ال�س ��يما ونحن اطفال وب ��دون من يهتم
بنا،قررنا االعتماد على انف�س ��نا وال�س�ي�ر كتلة واحدة مرتا�ص ��ة وكل واحد منا
حم ��ل بيده ع�ص ��ا للدفاع ع ��ن انف�س ��نا  ،وهكذا بقينا ن�س�ي�ر اكرث من �س ��اعتني
يف الظ�ل�ام  ،وكانت فرحتنا عظيم ��ة حني اقبلت احدى ال�س ��يارات القادمة من
املنذري ��ة اىل خانق�ي�ن وكانت �س ��يارة حمل لها عجالت ت�ش ��به عج�ل�ات عربات
(الربل)  ،توقف لنا �س ��ائقها وحملنا جميعا اىل ان و�صلنا ،فوجدنا اهالينا يف
قلق كبري ويحيطون باملدير ويلقون بالالئمة عليه وامل�س� ��ؤولية  ،لكننا و�صلنا
قبل ان تتطور االمور .
و�أو�ض ��ح الدب ��اغ رحمه الل ��ه  :هذا اليوم كان در�س ��ا كبريا ومفي ��دا تعلمنا منه
الكث�ي�ر  ،لذلك ان ��ا اتذكره دائما وارجع الكثري من الدرو� ��س التي تعلمتها فيما
بعد اليه .

االخراج الفني :علي كاطع

طبعت بمطابع مؤسسة
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كامل الدباغ ..شخصيه ستظل عالقه في االذهان

كامل �أدهم الدباغ ( )2000 - 1925ولد باملو�صل �شمال العراق،
وتلق ��ى فيها درو�س ��ه الأولية وح�ص ��ل على لي�س ��ان�س يف العلوم
م ��ن دار املعلمني العالية عام  1947وعني يف وظائف تدري�س ��ية
و�إداري ��ة و�أ�س ��هم يف م�ؤمت ��رات علمي ��ة وتربوي ��ة يف القاه ��رة
ويوغ�سالفيا و�إنكلرتا و�أملانيا و�إ�سبانيا و�شارك يف ت�أليف كتب
علمية يف الفيزياء ملدار�س ومعاهد عراقية وكتب ًا لهواة الكهرباء
والرادي ��و بلغ ��ت ( )30م�ؤلفا علمي ًا مب�س ��ط ًا للأطفال والأحداث،
وتر�أ� ��س جملة العلم واحلي ��اة للفرتة بني عام ��ي 1978-1968
و�أع ��د برنام ��ج اجلدي ��د يف العل ��م يف �إذاعة بغ ��داد �إ�ض ��افة �إىل
�إع ��داده وتقدمي ��ه لربنامج العلم للجميع وهو ال ��ذي �أدخل فكرة
التوقيت ال�ص ��يفي الذي طب ��ق يف العراق منذ عام  1981ولغاية
.2008
ومل يك ��ن الدباغ جمرد مقدم برنامج تلفزيوين ناجح على �أهمية
هذا الو�صف ،بل كان قبل ذلك رجل علم وثقافة وا�سعة ،و�إن كان
تخ�ص�ص ��ه الدقيق يف علم الفيزياء� ،إذ كان خريجا لدار املعلمني
العالي ��ة ق�س ��م الريا�ض ��يات والفيزي ��اء ،وكان يف �ش ��بابه مولعا
بقراءة الكت ��ب العلمية والأدبي ��ة والرواي ��ات العاملية ودواوين
ال�ش ��عر� ،إال �أن ��ه كان مو�س ��وعي املعرف ��ة ،وا�س ��ع الإط�ل�اع غزير
الإنت ��اج ،وعل ��ى دراي ��ة كافية مل ��ا يتطلب ��ه تق ��دمي الربنامج عرب
�شا�ش ��ة التلف ��از فكان العل ��م للجميع له الأثر الكب�ي�ر والبالغ على
كل العراقيني.
العلم للجميع

ع ��اد �إىل العراق بعد انتهاء مدة درا�س ��ته يف �أوروبا عام ،1960
والح ��ظ خلو منه ��اج التلفزيون من برامج علمية ،فكتب ر�س ��الة
�إىل �إدارة تلفزي ��ون بغ ��داد �آن ��ذاك اقرتح فيها عليهم ا�س ��تحداث
برنام ��ج به ��ذا امل�ض ��مون ،ي�ش ��جع عل ��ى االبت ��كار واالخ�ت�راع،
فح�ص ��لت املوافقة ب�ش ��رط �أن يعده ويقدمه هو �شخ�صي ًا ،وحني

م���ل���ح���ق أس���ب���وع���ي ي����ص����در ع����ن م��ؤس��س��ة
ال����م����دى ل��ل�إع��ل�ام وال���ث���ق���اف���ة وال���ف���ن���ون

ذه ��ب �إىل �إدارة التلفزي ��ون للمداولة ب�ش� ��أنه وج ��د الربنامج قد
�أدرج �أ�ص�ل�ا يف منهاج التلفزيون الأ�س ��بوعي وكانوا ينتظرون
من ��ه �أن يختار ا�س ��م ًا له فاخت ��ار (العلم للجمي ��ع) وبثت احللقة
الأوىل من ��ه بتاريخ � 28أيلول  1960وا�س ��تمر دون �أي انقطاع
لغاي ��ة �آخ ��ر حلق ��ة م ��ن الربنامج الت ��ي قدمه ��ا بتاري ��خ � 11آذار
� ،1994أي قرابة  34عام ًا من العطاء املتجدد وامل�ستمر ،قبل �أن
يعت ��زل العمل .كان كامل الدباغ رائدا من رواد املجتمع العراقي
عل ��ى مدى �أربعة وثالثني عاما بربناجم ��ه (العلم للجميع) الذي
ن�ش ��ر وعيا علميا عن ��د عامة العراقيني ،و�ألهم الكثري من �ش ��باب
الع ��راق مبا �أث ��اره عندهم من حب للعلم واملعرف ��ة ،وكان لكامل
الدب ��اغ �أثر كبري يف حياته ��م العملية وهو م ��ن �أعطاهم احلافز
للو�صول �إىل مراكز علمية عالية داخل وخارج العراق.
العدد األول

كما كان اال�س ��تاذ كامل الدباغ �أحد اع�ض ��اء الهيئة اال�ست�ش ��ارية
ملجلة علوم التي كانت ت�صدر �شهريا منذ العام 1983م
وم ��ن طريف ما يتعل ��ق بالدباغ� ،أن �ش ��ائعة كانت قد �س ��رت يف
بغ ��داد ،يف ال�س ��بعينيات ،مفاده ��ا �أن كام ��ل الدب ��اغ �أعل ��ن يف
برناجم ��ه موعد ي ��وم القيامة!! ف�س ��اد الهرج وامل ��رج وارتبكت
حرك ��ة النا� ��س يف ال�ش ��وارع ،وم ��ن ح�س ��ن ال�ص ��دف �إن تل ��ك
ال�ش ��ائعة �أطلق ��ت ي ��وم �أربعاء ،موع ��د الربنامج� ،إذ �س ��رعان ما
طم�أن الدباغ امل�ش ��اهدين من �أن ما تناقلته الأل�س ��ن ال �ص ��حة له
لأن موعد قيام ال�ساعة من علوم الغيب التي �أ�ست�أثر بها اخلالق
�س ��بحانه وتع ��اىل ،ف�أطم�أن النا�س حينئذ ،وه ��ذا يدل على مدى
الت�أث�ي�ر الذي كان يحدثه برنامج العلم للجميع على الر�أي العام
العراقي!
عن ( الموسوعة الحرة )

