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صفحة طريفة مطوية

المال عثمان الموصلي في مصر وقصيدة هجاء
الخديوي سنة 1879

رفعة عبد الرزاق محمد
كنت قد كتبت قبل �سنوات عن هذه ال�صفحة املطوية التي
مل ي�شر اليها ممن كتب عن �سرية هذا املو�سيقار العمالق
� ،س ��وى ا�ش ��ارة عابرة لال�س ��تاذ حممود العبطة املحامي
يف كتابه املو�س ��وم ( املال عثمان املو�صلي يف بغداد ) من
�سرية املال عثمان املو�ص ��لي ،ال�شخ�صية االدبية والفنية
ال�ش ��هرية ،التي مل ي�ش ��ر اليه ��ا ممن كتب عن �س�ي�رة هذا
املو�س ��يقار العم�ل�اق  ،واالدي ��ب الرائ ��د التي كت ��ب عنها
وعن م�آثرها الكثري .ففي رحلته اىل م�صر التي ا�ستمرت
خم�س �سنوات العديد من الذكريات وال�صفحات املن�سية
اجلديرة بالتحقيق والتنويه ملا حتمله من طرافة وجر�أة
ودالل ��ة .والي ��وم عرف ��ت بع� ��ض التف�صيالت ع ��ن جممل
الق�ضية الطريفة ا�ستح�سنت ا�ضافتها اىل املقال .
فف�ض�ل�ا عن ا�ص ��داره جملة با�س ��م (املع ��ارف) يف ماي�س
 1897وكان ��ت جمل ��ة ( علمي ��ة �سيا�سية تاريخي ��ة ادبية
اخباري ��ة ) كما جاء يف مقدمته ��ا  ،وهي االخرى مل ي�شر
اليه ��ا امل�ؤرخ ��ون اال ا�ش ��ارة �سريعة لدى كت ��اب ( تاريخ
ال�صحاف ��ة العربي ��ة ) للفيكون ��ت فيلي ��ب ط ��رازي  ،ف� ��أن
عثمان املو�صلي قد عقد يف اخلم�س �سنوات التي ق�ضاها
يف م�ص ��ر �صالت بجه ��ات ادبية وفني ��ة م�صرية خمتلفة
كم ��ا �شارك يف العديد من احل ��وادث الطريفة ومنها التي
نذكرها يف هذه املقالة.
يف عهد حاكم م�صر اخلديوي عبا�س حلمي ،كانت ت�صدر
يف القاه ��رة جمل ��ة ادبي ��ة با�س ��م (ال�صاعق ��ة) معار�ض ��ة
حلك ��م هذا اخلدي ��وي ،ويف احدى ال�سن ��وات عندما عاد
اخلديوي م ��ن رحلته ال�صيفي ��ة اىل اال�سكندرية ،ن�شرت
ال�صاعق ��ة ل�صاحبه ��ا ال�شاع ��ر احم ��د ف� ��ؤاد يف �صفحتها
االوىل ق�صيدة يف هجاء اخلديوي ،ومنها :
ق ��دوم ولك ��ن ال اق ��ول �سعي ��د ومل ��ك وان طال املدى
�سيبيد
تذكرن ��ا ر�ؤياك ايام انزل ��ت علينا خطوب من جدودك
�سود
رمتن ��ا بك ��م مقدونيا فا�صابن ��ا م�ص ��وب �سهم بالالء
�سديد
فلم ��ا توليت ��م طغيتم وهك ��ذا اذا ا�صبح عبا�س وهو
عميد
ك�أين بق�صر امللك ا�صبح بائد من الظلم املبنى مبيد
اعبا� ��س ترج ��و ان تك ��ون خليق ��ة كم ��ا ود ابناء ورام
جدود
في ��ا لي ��ت دنيانا تزول وي ��ا ليتنا نك ��ون ببطن االر�ض
حني ت�سود
وق ��د روى اال�ستاذ عبا�س حممود العق ��اد البيتني الثالث
والراب ��ع ب�صورة خمتلفة  ،وا�ض ��اف ان التغيري جاء يف
الرواي ��ة امل�سموعة للق�صي ��دة  ،وهي تختل ��ف عن ن�صها
املن�ش ��ور ( العقاد  ،رج ��ال عرفتهم  ،كت ��اب الهالل 1963
� ��ص  ، ) 102غ�ي�ر انن ��ا نرى ان البتني هم ��ا كما جاءا يف
معار�ضة املال عثمان لها كما �سرنى .
يذك ��ر الدكتور علي �شل�ش يف مقدمة كتابه عن املنفلوطي
( �سل�سلة االعم ��ال املجهولة  ،دار ريا�ض الري�س 1987 ،
� ،ص : ) 27
يف نوفم�ب�ر � 1897أي بعد اكرث م ��ن خم�س �سنوات على
�صف ��اء اجلو بني اخلديوي عبا�س حلمي وال�شاعر حممد
توفي ��ق البك ��ري وه ��و م ��ن ا�س ��رة اال�ش ��راف املنت�سبني

الل البي ��ت النب ��وي  ،قام اخلدي ��وي بزي ��ارة اىل الوجه
البح ��ري يف الدلت ��ا  ،عده ��ا ان�ص ��اره دليال عل ��ى التفاف
ال�شع ��ب حوله  ،وملا عاد اخلديوي اىل العا�صمة ا�ستقبله
ان�ص ��اره بالتهليل  .ولكن مفاج�أة كانت يف انتظاره ،فقد
ظهرت فج� ��أة يف �شوارع القاهرة ق�صيدة هجاء عنيفة له
مطبوع ��ة علة ورقة واح ��دة  ،دون ذكر للناظم او ال�شاعر
او النا�ش ��ر  .وحترك ��ت ق ��وى االن�ص ��ار واخل�صوم على
ح ��د �سواء على الف ��ور  ،وحترك االنكلي ��ز لال�ستفادة من
املوق ��ف  .وملا بل ��غ امر الق�صيدة اخلدي ��وي اتهم �صديقه
الق ��دمي البك ��ري بت�أليفه ��ا  ،وطل ��ب م ��ن وزي ��ر الداخلية
التحقي ��ق وتق ��دمي البك ��ري اىل املحاكم ��ة  .وتو�صل ��ت
عي ��ون ال�شرطة اىل �شخ�صني كان لهم ��ا �ضلع باملو�ضوع
 ،احدهم ��ا هو احم ��د ف�ؤاد �صاح ��ب جري ��دة ( ال�صاعقة)
وحمررها  ،واالخر �شاب يدر�س يف االزهر هو م�صطفى
لطفي املنفلوطي .
واهت ��زت م�صر له ��ذه الق�صي ��دة واعتقل �صاح ��ب املجلة
عل ��ى اعتب ��ار انه ناظ ��م الق�صي ��دة ،واعرتف بذل ��ك ،لكنه
بع ��د ذل ��ك تراجع وغري اقوال ��ه وق ��ال ان �صاحب جريدة
امل�ؤي ��د ال�شيخ علي يو�س ��ف اعطاه ن�سخة م ��ن الق�صيدة
وطل ��ب ن�شرها مقابل مبلغ ب�شرط ان يقول اذا ا�ستجوب
ان �صاح ��ب املقط ��م وال�شيخ البكري هما الل ��ذان اعطياه
الق�صي ��دة .غ�ي�ر ان �صاح ��ب املطبعة اع�ت�رف باحلقيقة،
فق ��ال ان ال�صحف ��ي احم ��د ف� ��ؤاد اح�ضر الق�صي ��دة وكان
مع ��ه االدي ��ب م�صطف ��ى املنفلوط ��ي ،فالق ��ي القب�ض على
املنفلوطي الذي اعرتف بانه هو الذي نظم الق�صيدة ومل
يكن ينوي ن�شرها.
وحتى تق�ضي ال�سلطة على ال�ضجة ،كلفت �سليم �سركي�س
ال ��ذي كان ي�ص ��در جملة (امل�ش�ي�ر) بالبحث ع ��ن �شاعر له
الق ��درة على حتوي ��ل الق�صي ��دة املذكورة م ��ن هجاء اىل
م ��دح ،ومل يجد �سلي ��م �سركي�س اف�ضل م ��ن �شاعر عراقي
�ضرير نزح من املو�ص ��ل اىل م�صر وا�سمه ال�شيخ عثمان
املو�صلي او عثمان ال�ضرير يقوم باملهمة ملقدرته االدبية
وال�شعري ��ة ول ��ه من املزاي ��ا ما يفوق على اك�ب�ر ال�شعراء
امل�صريني وله من �سرهة البديهة ال�شيء العجيب.
قام املو�صلي بت�شطري الق�صيدة بحيث ادى الت�شطري اىل
قل ��ب معنى الق�صيدة اال�صل ،ون�شرت (امل�شري) الت�شطري
اال ان ��ه ـ� �ـ مع اال�س ��ف ـ مل ي�صلن ��ا كامال يف امل�ص ��در الذي
نعتمده ،وهو العدد اخلا�ص من جملة (الهالل) القاهرية
مبنا�سب ��ة مرور مئ ��ة عام عل ��ى �صدورها (اله�ل�ال يناير
 1991ال�صفحة  )86ومنه :
على فاجر هجو امللوك
(قدوم ولكن الاقول �سعيد)
يريد
ال�ضراب ��ه بي ��ت من الل�ؤم عام ��ر ( وملك وان طال املدى
�سيبيد)
(رمتنا بكم مقدونيا فا�صابنا) رخاء عن اجلدب املبيد
بعيد
وق ��دم احم ��د ف� ��ؤاد و�صاح ��ب املطبع ��ة واملنفلوطي اىل
املحاكم ��ة ،وقد داف ��ع احمد ف� ��ؤاد عن نف�س ��ه بدفاع مثري
اثبت فيه �صحة ما ورد يف ق�صيدة الهجاء من حقائق عن
اال�سرة اخلديوي ��ة املالكة يف م�صر .وبع ��د عدة جل�سات
�صدرت االح ��كام ب�ب�راءة �صاحب املطبعة الن ��ه ا�ست�أجر
على طبعها  ،ومل تاخذ املحكمة بدفاع املنفلوطي فحكمت
علي ��ه باحلب�س مل ��دة �سن ��ة واح ��دة وغرامة قدره ��ا مائة
وخم�س ��ون جنيها وعلى احمد ف� ��ؤاد باحلب�س �سنة كذلك
وغرام ��ة ثالثة االف قر�ش  ،وح�ي�ن عر�ضت الق�ضية امام
حمكم ��ة اال�ستئن ��اف خففت م ��دة ال�سجن ل ��كل منهما اىل
�ستة ا�شهر  .وكانت النيابة قد ر�أت ان التهمة غري متحققة
بالن�سبة ملحمد توفيق البكري فلم تقدمه للمحاكمة ..
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أغتيال وزير المالية في  18كانون الثاني 1940
شبهات  ..وتحقيق  ...واتهامات
رياض فخري البياتي

بينما كان الوزير رستم حيدر
جالساً في مكتبه في وزارة المالية
يوم  18كانون الثاني 1940م ،
استأذن في الدخول عليه شخص
يدعى حسين فوزي توفيق ،
وبعد أن سمح له بالدخول قدم
أمام أنظار رستم حيدر كتاباً ،
وبعد أن قرأه رستم حيدر اتجه
نحو الباب للخروج من مكتبه
فيما قام حسين فوزي توفيق
بإطالق رصاص مسدسه عليه
من الخلف  ،فأصابه من الجهة
اليسرى  ،ونفذت من األمام  ،وقد
هرع المواطنون وأفراد الشرطة
إلى مكان الحادث  ،وقبضوا على
الجاني  ،فيما نقل رستم حيدر إلى
المستشفى الملكي إلسعافه .

والقات ��ل ح�س�ي�ن ف ��وزي توفي ��ق  :مفو�ض �شرط ��ة �سابق
 ،ف�ص ��ل م ��ن اخلدمة ي ��وم  3مت ��وز 1935م  ،لع ��دم قيامه
بواجبات ��ه ب�صورة �صحيحة  ،ثم انتقل اىل العمل بوزارة
الدف ��اع باجور يومي ��ة  ،لكنه طرد ب�سبب اتهام ��ه بالف�ساد
 ،ث ��م عم ��ل وكي ًال لتج ��ار حملي�ي�ن  ،و�سافر اىل ع ��دة دول
اوربي ��ة منها املاني ��ا التي ت�أثر بنظامه ��ا النازي  ،وحتول
اىل داعي ��ة �ض ��د بريطاني ��ا  ،وكان يك ��ن الك ��ره لل�سوريني
وعدهم مفتقرين للوطنية احلقيقية  ،وحني حاول التعيني
يف دوائ ��ر ال ��ري  ،رف�ض طلبه بدعوى ع ��دم موافقة وزير
املالية على طلبه  ،مما دفعه للقيام بقتل وزير املالية ر�ستم
حيدر يوم  18كانون الثاين 1940م .
وبع ��د ان الق ��ي القب� ��ض عل ��ى ح�سني ف ��وزي توفي ��ق نقل
�إىل مديري ��ة �شرط ��ة بغ ��داد  ،ومت التحقي ��ق مع ��ه من قبل
جمي ��ل االورفل ��ي وبح�ض ��ور املدعي الع ��ام ومدير �شرطة
بغداد ،وق ��د اعرتف ح�سني فوزي توفي ��ق بقيامه باطالق
الر�صا� ��ص عل ��ى ر�ستم حي ��در  ،ب�سبب ع ��دم ح�صوله على
وظيف ��ة وعده ��ا �إياه به ��ا وزي ��ر املالية ر�ستم حي ��در  ،وملا
ي�أ�س من احل�صول على وظيفة اقدم على تلك العملية دون
�شخ�ص �آخر .
ان يحر�ضه اويعاونه او ي�شرتك معه �أي
ٍ
بع ��د انته ��اء التحقي ��ق مع ح�سني ف ��وزي توفي ��ق يوم 18
كان ��ون الث ��اين 1940م ح�ض ��ر رئي� ��س ال ��وزراء ن ��وري
ال�سعي ��د م�س ��اء ذل ��ك الي ��وم  ,وكان ب�صحبته ابن ��ه �صباح
و�سكرت�ي�ر وزارة الدف ��اع  ,ومعاون ال�شرط ��ة عبد الرزاق
الع�سك ��ري  ،وقد وج ��ه �أ�سئلة �إىل ح�سني ف ��وزي توفيق،
�إذ �س�أل ��ه ع ��ن الأ�سباب الت ��ي دفعته لقتل ر�ست ��م حيدر  ،اذ
اعتقد نوري ال�سعيد ان تلك اجلرمية قد حدثت بتحري�ض
من قب ��ل �أ�شخا�ص �آخرين  ،واختلى نوري ال�سعيد به ملدة
ن�صف �ساعة  ،ثم خرج بعدها مع من كانوا ب�صحبته .
ويف الي ��وم الث ��اين العتق ��ال ح�س�ي�ن فوزي توفي ��ق اتخذ
غي من جمرى الق�ضية � ،إذ �أر�سلت
�إجراء قانوين مفاجئ رّ
�إ�ضب ��ارة التحقي ��ق �إىل املجل�س العريف الع�سك ��ري  ،بنا ًء

عل ��ى طل ��ب رئي�س املجل� ��س الع ��ريف  ،فقد كان ��ت الأحكام
العرفي ��ة معلنة يف الب�ل�اد يف ذلك الوقت  ،وذل ��ك على �أثر
معلومات �أدىل بها اجلاين ح�سني فوزي توفيق � ،أدت اىل
تغي�ي�ر جمرى التحقي ��ق بعدما دون تل ��ك املعلومات بخط
يدي ��ه والت ��ي أ�ف ��ادت �أنه ق ��د حر�ض من قب ��ل جمموعة من
الأ�شخا� ��ص  ،على ارتكاب تلك اجلرمي ��ة  ،وقد مت توقيف
املحر�ض�ي�ن عل ��ى تل ��ك اجلرمي ��ة بن ��ا ًء عل ��ى طل ��ب رئي�س
املجل�س العريف .
يت�ض ��ح �أن نوري ال�سعي ��د �أراد �إلق ��اء م�س�ؤولية اجلرمية
عل ��ى عاتق خ�صوم ��ه وخ�صوم ر�ستم حي ��در ال�سيا�سيني ,
�إذ ا�ستغ ��ل وج ��ود خالفات ب�ي�ن ر�ستم حي ��در ومن اتهموا

ر�ستم حيدر رئي�س الديوان امللكي �سنة 1921
بالتحري� ��ض عل ��ى تل ��ك العملي ��ة  ،لغر� ��ض الإيق ��اع به ��م ،
وال�سيما �أنه ��م كانوا يجاهرون بعدائهم لل ��وزارة القائمة
يف عهد نوري ال�سعيد .
عق ��د اجتم ��اع ملجل�س ال ��وزراء  ,وحدث ��ت معار�ضة داخل
املجل� ��س عل ��ى مق�ت�رح ن ��وري ال�سعي ��د يف �إحال ��ة ق�ضية
مقت ��ل ر�ستم حيدر �إىل حمكم ��ة عرفية  ،واعتبارها جرمية
�سيا�سي ��ة وبخا�ص ��ة من قبل وزي ��ر اخلارجية علي جودت
الأيوب ��ي  ،ووزي ��ر املو�ص�ل�ات ج�ل�ال باب ��ان � ،إذ طلب من
نوري ال�سعيد �إحال ��ة الق�ضية �إىل املحاكم املدنية  ،وعدها
جرمية جنائية عادية  ،لكن نوري ال�سعيد �أ�ص َّر على �إحالة
الق�ضي ��ة �إىل املجل�س الع ��ريف الع�سك ��ري  ,واقرتح وزير

العدلية حممود �صبحي الدفرتي ت�أليف جلنة حمايدة .
�ألفت جلنة جديدة برئا�سة حاكم التمييز عبد العزيز املطري
 ،وع�ضوي ��ة عبد الرزاق الظاه ��ر �سكرتري وزارة العدلية ,
و ( ويلكنز)  Wellkinzاخلبري الربيطاين يف مديرية
التحقيق ��ات اجلنائية ،وملا قام ��ت اللجنة باجراء التحقيق
م ��ع املتهم ح�سني فوزي توفيق اع�ت�رف الأخري حول قيام
�صبيح جني ��ب وابراهيم كمال باالجتم ��اع به يف مزرعته
يف اب ��ي غريب بني وق � ٍ�ت و�آخر  ،وقد ابدي ��ا ا�ستعدادهما
للقي ��ام ب�أود عائلت ��ه  ،اذا ما انقذ العراق م ��ن �شرور ر�ستم
حيدر .
ويف اثن ��اء ما كانت اللجن ��ة التحقيقية ما�ضية يف عملها ،
ت ��ويف ر�ستم حيدر يوم 22كانون الثاين 1940م  ،مت�أثرا
بجراحة بعد �أن ق�ضى �أربعة �أيام يف امل�ست�شفى.
اعرت� ��ض بع� ��ض ال ��وزراء مطالب�ي�ن بح�ص ��ر التحقيق مع
اجلاين ح�سني ف ��وزي توفيق وحده وهددوا باال�ستقالة ،
كم ��ا التقى عدد من ر�ؤ�ساء ال ��وزارات ال�سابقني بالو�صي
عب ��د االل ��ه واحتجوا عل ��ى إ�ج ��راءات ال�شرط ��ة يف عملية
توقيف الأ�شخا�ص الذين اتهموا بالتحري�ض على ارتكاب
جرمي ��ة قتل ر�ستم حيدر  ،بنا ًء عل ��ى املعلومات التي ادىل
بها اجلاين ح�سني فوزي توفيق .
قدم ن ��وري ال�سعيد ا�ستقالته من رئا�س ��ة الوزارة يوم 18
�شب ��اط  ، 1940يف حماولة منه للحد من اللغط ال�سيا�سي
ال ��ذي ح ��دث من ج ��راء ق�ضية مقت ��ل ر�ستم حي ��در ,و�سري
اج ��راءات التحقي ��ق فيه ��ا  ،لك ��ن حماول ��ة بع� ��ض �ضباط
اجلي� ��ش التمرد م ��ن جهة  ,واعتذار ر�شي ��د عايل الكيالين
ع ��ن تويل رئا�س ��ة احلكومة دفع الو�صي عب ��د الإله �إىل �أن
يعه ��د ل ��ه بت�شكيل الوزارة م ��رة �أخرى  ،ومل ��ا �شكل نوري
ال�سعي ��د وزارت ��ه اخلام�سة ي ��وم � 22شب ��اط  1940انتهز
الفر�صة وابعد وزير العدلية حممود �صبحي الدفرتي من
وزارته اجلديدة .
ويت�ض ��ح مم ��ا تق ��دم ان ال ��ر�أي الأرجح ح ��ول دوافع قيام
اجل ��اين ح�س�ي�ن ف ��وزي توفيق بعملي ��ة قتل ر�ست ��م حيدر
انها كانت بدافع حالة الي�أ�س النف�سي التي انتابت اجلاين
املذك ��ور  ،ف�ض�ل ً�ا عن ميول ��ه وت أ�ث ��ره بالدعاي ��ة الأملانية ،
وات�ض ��ح ذلك من خ�ل�ال الو�صية التي كتبه ��ا املذكور يوم
 11كان ��ون الث ��اين 1940م  ( ،قبل �أ�سب ��وع واحد من تلك
العملي ��ة ) والت ��ي ج ��اء فيه ��ا � (( :أن داعي ًا وطني� � ًا دعاين
له ��ذه التجربة م ��ا دمت ق ��د �صممت على االنتح ��ار  ،وهي
�إن �أنق ��ذ �أمت ��ي وبالدي من �شرور اح ��د اخلونة على الأقل
 ،وان ��ه لي� ��س هناك م ��ن حر�ضني عل ��ى هذا الواج ��ب )) .
ف�ض�ل ً�ا عن ذلك ما ت�ضمنه طلبه الذي قدمه �إىل وزير املالية
ر�ستم حيدر ي ��وم  18كانون الثاين1940م من تهجم على
احلكوم ��ة العراقية ،كما و�صف ا ألمل ��ان فيه ب�أنهم خري من
الربيطانيني.
بد�أت حماكمة اجلاين ح�سني فوزي توفيق وبقية املتهمني
 ،يف مقت ��ل ر�ست ��م حي ��در ي ��وم � 3آذار 1940م � ،إذ �شكل ��ت
هيئة للمحكمة تكونت من رئي�س للمحكمة و�أربعة �أع�ضاء
�آخري ��ن ،وقد �أ�صدرت حكمها عل ��ى اجلاين ح�سني فوزي
توفي ��ق بالإعدام وفق املادة ( )214م ��ن قانون العقوبات
البغ ��دادي  ,لكون ��ه ق ��د ارتك ��ب جرمي ��ة القت ��ل م ��ع �سبق
الإ�ص ��رار والتعمد  ،كما حك ��م على �صبيح جنيب بال�سجن
مل ��دة �سن ��ة واح ��دة  ،وذل ��ك وفق امل ��ادة ( ، )89م ��ن قانون
العقوبات البغدادي  ،وو�ضع حتت مراقبة ال�شرطة بتهمة
�إثارت ��ه الكراهي ��ة والبغ�ضاء بني ال�س ��كان  ،و�أطلق �سراح
بقي ��ة املتهمني بع ��د تربئتهم من تلك اجلرمي ��ة  ،وقد عدت
عملي ��ة اغتيال ر�ست ��م حيدر حدث� � ًا مهم ًا يف عه ��د الو�صي
عبد الإله  ،وك إ�ح ��دى جرائم االغتياالت ال�سيا�سية يف تلك
احلقبة التاريخية.
عن رسالة
( ظاهرة االغتياالت السياسية في العراق خالل
العهد الملكي )
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هناك عوامل عدیدة لنشأة المدن سواء كانت اقتصادیة أو اجتماعیة أو عسكریة إال أن
العامل اإلداري كان السبب الرئیسي لبناء مدینة السلیمانیة ،فقد أقام محمود باشا

بابان قصرا لإلدارة والحكم عام  ١٧٨٢م في قریة ملكندي فكان القصر أول دار رسمیة
شيدت في المنطقة  ،وصار النواة األولى لبناء مدینة السلیمانیة الحالیة  ،فقد تمیزت

مدن العراق أبان حكم الممالیك في العراق بازدیاد أهمیة القصور الرسمیة التي غدت
أهم مؤسسات الدولة على اإلطالق .

كيف نشأت مدينة السليمانية ؟

من هو سليمان الذي نسبت اليه ؟
بان راوي الحميداوي
لق ��د كان موقع قلع ��ة جواالن عا�صمة الإم ��ارة البابانیة
املن ��زوي ب�ي�ن اجلب ��ال و�ضی ��ق م�ساحته ��ا وقربه ��ا
م ��ن احل ��دود الفار�سی ��ة  ،جعله ��ا معر�ض ��ة با�ستم ��رار
لالعت ��داءات الفار�سیة  ،ف� ��أراد �إبراهی ��م با�شا بن �أحمد
با�ش ��ا باب ��ان الذي توىل من�ص ��ب الإمارة ع ��ام  ١٧٨٣م
االبتعاد عن هجما تهم ببناء ال�سلیمانیة .
وی ��رى بع� ��ض الباحث�ي�ن �أن هن ��اك تف�س�ي�را نف�سی ��ا
هواالت�ش ��ا�ؤم م ��ن قلع ��ة ج ��واالن الت ��ي �أكت ��وت بن ��ار
الغارات امل�ستمرة وال�صراعات التي مرت علیها  ،ف�ضال
عن التفا�ؤل باملدینة اجلدی ��دة .ویقال �إن �إبراهیم با�شا
كان مولع ��ا بریا�ض ��ة ال�صی ��د .ومبا �أن قلع ��ة جواالن ال
تالئم ذلك ال�ضرب من الت�سلیة ب�سبب وقوعها يف وادي
�صخ ��ري  ،لذل ��ك �أراد �إبراهیم با�شا �أن تك ��ون عا�صمته
اجلدی ��دة وا�سعة لت�سهل علیه مهم ��ة ال�صید  ،ف�ضال عن
رغبت ��ه يف ال�شهرة كغريه م ��ن الزعماء  .بینما قال �آخر
�إن �إبراهی ��م با�ش ��ا ق ��د ترعرع من ��ذ نعوم ��ه �أظفاره يف
بغ ��داد التي �شاهد فیها مع ��امل املدنیة واحل�ضارة  ،لذلك
مل ی�ستط ��ع العی�ش يف بلدة مت�أخ ��رة مثل قلعة جواالن
خا�صة بعد ت�سلمه زمام احلكم .
وبعد ا�ستقرار �إبراهیم با�شا يف حكم الإمارة البابانیة،
�ش ��رع يف بناء ع ��دد من الدور ال�سكنی ��ة وجامع وحمام
و�سوق يف املدینة  ،ثم تبعه الأهايل يف البناء  ،وعندما
�أكتم ��ل بناء املدینة يف عام  ١٧٨٤م نق ��ل �إلیها �إبراهیم
با�ش ��ا مرك ��ز �إمارته م ��ن قلعة جواالن وق ��د حتول معه
التج ��ار ورجال الدین وتو�سع ��ت املدینة يف عهده حتى

�ص ��ارت ت�ضاهي بغ ��داد � ،إال �إن املدینة مل ترق يف �أعني
بع� ��ض الأكراد الذی ��ن یعی�شون عی�شة الب ��داوة �آنذاك ،
مما یعني فق ��دان �إبراهیم با�شا ملودته ��م ومنا�صرتهم ،
لتف�ضیله ال�سكن يف املدن.
عد بناء مدینة ال�سلیمانیة من �أهم الإحداث التي �شهد
ها عهد الوايل اململوكي – �سلیمان با�شا الكبري ( ١٧٨٠
ـ� �ـ ١٨٠٢م ) ذل ��ك لأن حالة العراق �أبان عه ��د املمالیك مل
تتح�س ��ن  ،وعا �ش الع ��راق الكثري النكب ��ات والكوارث
 ،وق ��د اقت�ص ��رت �أعم ��ال احل ��كام املمالی ��ك عل ��ى ترمیم
امل�ساجد واجلوامع والبنايات االخرى .
�أختل ��ف الباحث ��ون يف �أ�صل ت�سمی ��ة ال�سلیمانیة فهناك
من ق ��ال �إن العمال الذین كانوا يحف ��رون �أ�س�س املدینة
ع�ث�روا على خامت ثم�ي�ن ونفی�س علی ��ه �أ�س ��م �سلیمان ،
ف�سماه ��ا �إبراهی ��م با�شا ب�أ�س ��م ال�سلیمانی ��ة تیمنا ب�أ�سم
النب ��ي �سلیم ��ان ( ع ) ال ��ذي �أمتلك اخل ��امت ال�سحري .

ور�أى اخرون ان املدينة بناها حممود با�شا بابان ب�أمر
م ��ن وايل بغ ��داد �سلیمان با�شا الكب�ي�ر يف عام  ١٧٨٢م
فج ��اءت ت�سمیتها ن�سب ��ة �إلیه  .وقی ��ل �إن حممود با�شا
ب ��ن خال ��د باب ��ان ق ��د بن ��ى ق�ص ��ر احلك ��م ع ��ام  ١٧٨٢م
ب أ�م ��ر م ��ن �سلیمان با�ش ��ا اجللیلي حاك ��م املو�صل  ،وان
�إبراهی ��م با�ش ��ا الذي �أكمل بن ��اء ال�سلیمانی ��ة قد �سماها
با�س ��م �سلیمان با�شا اجللیل ��ي � ،إال �أن ه ��ذا الر�أي بعید
ع ��ن الواقع على اعتب ��ار �أن �إبراهیم با�شا هو الذي بنى
ال�سلیمانیة ولی�س غريه  ،ف�ضال عن �أن الإمارة البابانیة
تتلقى الأوامر م ��ن الباب العايل عن طریق وايل بغداد
فق ��ط  ،كم ��ا �أعتق ��د �آخ ��ر �إن حممود با�ش ��ا بابان الذي
كان متولیا الإمارة بني عامي 1873ــ 1778ومعا�صرا
لل�ش ��اه فتح علي يف بالد فار� ��س الذي رزق طفل �أ�سماه
�سلیم ��ان  ،ف�سمى حممود با�ش ��ا بابان القلعة التي بناها
ب�أ�سم اب ��ن ال�شاه املذكور  .وذهب �آخ ��ر �إىل �أن �سلیمان

با�ش ��ا باب ��ان �أبن خالد بن تیمور باب ��ان هو الذي و�ضع
�أ�س� ��س مدین ��ة ال�سلیمانی ��ة و�سماه ��ا ب�أ�سم ��ه  ٠و�أك ��د
�آخ ��رون �أن �إبرا هیم با�ش ��ا بابان قد �سمى املدینة با �سم
وايل بغ ��داد اململوكي �سلیمان با�ش ��ا الكبري  ،فقد �أبرق
�إبراهی ��م با�شا بع ��د انتقال ��ه �إىل ال�سلیمانیة � ،إىل وايل
بغ ��داد اململوك ��ي �سلیم ��ان با�شا الكبري يخ�ب�ره باجناز
بناء املدینة و�أنه �أطلق علیه ��ا ت�سمیة ال�سلیمانیة تیمنا
با�سم ��ه  ،فق ��د كان ه ��ذا الوايل م�ص ��در ع ��ون لإبراهیم
با�شا يف تولیه من�صب الإمارة  ،بینما ر�أى �آخرون �أن
�إبراهیم با�شا قد �سمى املدینة ب�أ�سم جده الأكرب �سلیمان
با �شا بابان �أو ب�أ�سم ابنه �سلیمان بك  ،ویبدو �أن اقرب
الآراء ه ��و اجلمع بني الر�أیني الأخريین لأ�سباب عائلیة
ودبلوما�سیة � ،أي اجلم ��ع بني �أ�سم جده و�أ�سم �سلیمان
با�شا وايل بغ ��داد من �أجل ك�سب دعمه وت�أییده والبقاء
يف �إمارته �أطول مدة ممكنة .
كان �سنجق ال�سلیمانیة تابع �إداریا لإیالة �شهرزور التي
�أُعی ��د ت�شكلیها يف ع ��ام  ١٨٤٩م  ،وكان من بني �أ�سباب
ذل ��ك هو بعد �سنجقي ال�سلیمانی ��ة وراوندوز عن بغداد
 ،و�صعوب ��ة ت�أم�ي�ن الأم ��ن والنظام فیه ��ا  ،والعمل على
تنمیة املنطقة  .وكانت التق�سیمات الإداریة لهذه الإیالة
ع ��ام  ١٨٤٩م  ،م�ؤلفة من �سناجق كوي �سنجق ،كركوك
 ،ال�سلیمانی ��ة  ،وكان م ��ن الأق�ضی ��ة كان الأخ�ي�ر تاب ��ع
�إداریا ی�ض ��م عددا �أبرزها ق�ض ��اء ال�سلیمانیة (املركز) ،
ق�ض ��ا ء كرد خرب  ،قره جواالن ف�ض�ل�ا عن عدد كبري من
النواحي امللحقة بهذه االق�ضیة .
عن بحث ( التقسيمات االدارية لسنجق السليمانية
في العهد العثماني )
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م���ن ذك���ري���ات���ي ال��ط��ب��ي��ة
د .عبد الهادي الخليلي
لق ��د فتح ��ت عيني عل ��ى احلي ��اة و�أن ��ا يف حميط طبي
�أعي�ش ��ه بكل تفا�صيله من ال�صباح اىل امل�ساء ،حيث كان
والدي يتعاط ��ى الطب العربي اال�سالم ��ي والذي ورثه
م ��ن الآجداد خالل خم�سة �أجيال .فلقد ورث �آل اخلليلي
مهنة الط ��ب من الطبيب الأول اخللي ��ل بن علي الرازي
�أبو اال�س ��رة .كان له من االوالد �أربع ��ة �أخذ اثنان منهم
طريق الطب وهم ��ا حممد ح�سن (جدي الأكرب) وحممد
باق ��ر ونبغوا في ��ه كوالدهم اخلليل .و أ�خ ��ذ �أحد االوالد
ح�س�ي�ن طريق الدين والفقه ونب ��غ به هو الآخر ف�أ�صبح
مرجع ��ا �أعلى للطائف ��ة والرابع املال علي ال ��ذي ا�شتهر
بتقاه وورع ��ه .وتفا�صيل ه�ؤالء وبقي ��ة عائلة اخلليلي
مف�صلة يف ف�صل عائلة اخلليلي.
يف تل ��ك احلقب ��ة كان هناك من �أقران الوال ��د ومن �أفراد
العائلة ممن مار�س الطب العربي اال�سالمي اخيه ح�سن
اخلليل ��ي يف مدينة ال�سم ��اوة و�أبناء عمومته حممد بن
�ص ��ادق اخلليل ��ي وحمم ��د �ص ��ادق ب ��ن جعف ��ر اخلليلي
و�صهر �أل اخلليلي جميل اجل ��واد (والد الدكتور خليل
جمي ��ل) وكانوا جميعا يف النجف اال�شرف �أماخليل بن
�ص ��ادق اخلليلي �أخ حمم ��د اخلليل ��ي كان يف الكاظمية
وكنت �أتردد عليهم جميعا عند �سنوح �أية فر�صة.
كان والدي يعال ��ج املر�ضى يف “دار حكمته” يف جانب
م ��ن بيت �سكنانا .وكن ��ت �أنا و�أخوتي نه ��يء املكان من
حي ��ث التنظيف و�أكمال املتطلبات من الأوراق واالقالم
وال�سيكاي ��ر وغريه ��ا .وكن ��ت �أق�ضي معظ ��م وقتي يف
معيت ��ه و�أنا �أعي�ش معه ومع مر�ضاه .ولقد �شدين كثريا
ما�أح�س�س ��ت ب ��ه ومن �أعماق ��ي بالعالق ��ة ال�سحرية بينه
وب�ي�ن مر�ض ��اه من طفل ورج ��ل وام ��ر�أة وعجوز حيث
كان ي�ضفي على العالقة الطبية معهم مبا يت�صف به من
ب�شا�شت ��ه ولطف ��ه وا�ستخدام النكت ��ة العفوية للتخفيف
م ��ن �أمل وخوف املري�ض� .أقول لق ��د بهرت بتلك امل�شاعر
والعالق ��ة وردود فعل املر�ضى وحبهم وتقديرهم له مما
جعلن ��ي �أفكر مبا �أحب �أن �أكون عليه يف م�ستقبلي و�أنا
يف تلك ال�سن املبكرة.
وبالرغ ��م من حداثتي وقلة خربت ��ي ولكن بعد انغما�س
يف التفكري وال�أقول �ص ��راع مع النف�س ولكنه االن�شداد
اىل فك ��رة م�سار احلياة قررت يف داخل ��ي �أن �أ�سلك هذا
الطري ��ق و�أن �أعم ��ل على حتقيق ��ه .مل �أبح به ��ذا القرار

لأحد يف حينه ولكن ��ه كان قرارا يف داخلي وكان قرارا
نهائيا بالن�سبة يل.
ذك ��رت يف ف�ص ��ل “البداي ��ة” الكث�ي�ر عن املرحل ��ة التي
�سبق ��ت دخ ��ويل كلي ��ة الط ��ب .وملخ�صه ��ا �أين ف�شل ��ت
يف االمتح ��ان النهائ ��ي البكالوري ��ا يف ال�ص ��ف الثال ��ث
وا�ضط ��ررت للدخ ��ول يف الفرع التج ��اري يف الثانوية
وق ��ررت� أن �أعم ��ل جاه ��دا لأ�صح ��ح م�سريت ��ي باجتاه
الط ��ب وعليه �أعمل عل ��ى �أن �أعفى من االمتحان النهائي
ك ��ي �أمتك ��ن من التح�ض�ي�ر لالمتح ��ان ثاني ��ة لبكالوريا
ال�ص ��ف الثالث املتو�س ��ط كطالب خارج ��ي .وهكذا كان
وتفوق ��ت يف االمتحان ودخل ��ت الف ��رع العلمي ال�صف
الراب ��ع و�أقراين انتقلوا اىل ال�صف اخلام�س ومل ي�ؤثر
ذل ��ك ب ��ي �أب ��دا وبكل ثق ��ة وا�صل ��ت درا�ست ��ي يف الفرع
العلم ��ي .ولكني �أ�صبت بف�شل �آخ ��ر وهو ان معديل يف
بكالوري ��ا ال�صف اخلام�س الثان ��وي (النهائي) كان يقل
مبجموع ��ه بدرجتني عما قبلت ب ��ه الكلية� .أ�صبت بهذه
ال�صدمة الكبرية وا�ضطررت للدخول يف كلية الهند�سة.
وخ�ل�ال احل�ص ��ة االوىل م ��ن الدرا�سة ط ��رق �سمعي ان
الكلي ��ة الطبي ��ة فتحت باب القب ��ول ثانية لع ��دم اكتمال
الع ��دد املطلوب .هرعت اىل هن ��اك وقدمت �أوراقي ومت
قبويل وحققت هديف الذي ر�سمته منذ ال�صغر.
وب ��د�أت م�سرية الط ��ب التي كنت �أنتظره ��ا و�أ�ستعد لها
ولل ��ه احلم ��د على ماح�صل ��ت عليه .ويف الكلي ��ة �أ�صبت
ب�إحب ��اط �أخر حي ��ث �أكملت يف م ��ادة الآحياء يف ال�سنة
االوىل ولك ��ن ومبرور ال�سنني كن ��ت من املتفوقني ويف
نهاية املطاف كنت اخلريج الآول يف الكلية.

وقبي ��ل تخرج ��ي من كلية الط ��ب ب�أربع ��ة �أ�شهر اجتزت
�إمتحان املمار�س ��ة الأمريكي الذي كان يقام يف العراق.
وبذا فقد �أ�صبح ��ت “طبيبا” يف املقيا�س الأمريكي قبل
�أن �أكون طبيبا متخرجا من طب بغداد العراقي.
مم ��ا �أفخ ��ر ب ��ه ق ��ول اال�ست ��اذ خال ��د الق�ص ��اب عني يف
برنام ��ج �س�ي�رة وذكري ��ات الذي كان ��ت تقدم ��ه ال�سيدة
ابت�س ��ام عبد الله “انني كنت �أف�ض ��ل طبيب تخرج على
يده” .ويف اململكة املتحدة ذكر ا�ستاذي مايلز كيب�سون
وم�ست�شار جراحة الدماغ للجي�ش الربيطاين يف كتاب
�أر�سله لأدارة امل�ست�شفى ب�أنني كنت “�أف�ضل طبيب عمل
مع ��ه يف امل�ست�شف ��ى اجلامع ��ي يف ليدز خ�ل�ال اخلم�س
ع�شرة �سنة املا�ضية».
الكلية الطبية
تتميز كلي ��ة الطب بني الكليات الآخ ��رى لكونها �أن�ش�أت
على �أ�س�س قومية ومن قبل اخت�صا�صيني مرموقني من
العراقي�ي�ن والربيطانيني .وهي الكلي ��ة الثانية العريقة
يف الع ��راق �إذ �سبقتها كلية احلقوق التي ا�ستحدثت يف
العام � .1908أ�صبح ��ت الكلية الطبية يف العقود التالية
لإن�شاءها من �أف�ضل الكليات الطبية يف املنطقة تتناف�س
م ��ع اجلامعة االمريكي ��ة يف بريوت الت ��ي ت�أ�س�ست عام
 1885والق�ص ��ر العين ��ي يف م�ص ��ر والت ��ي ت�أ�س�س ��ت
كمدر�س ��ة للط ��ب يف الن�ص ��ف الأول من الق ��رن التا�سع
ع�شر.
كنت وال�أزال �أفخر �أن العديد من �أ�ساتذة الكلية معروفون
عل ��ى م�ستوى الع ��امل يف احلا�ض ��ر واملا�ض ��ي فقد ن�شر

مثال الكتاب ال�شهري “املرافق للدرا�سات اجلراحية» (A
 )Companion in Surgical Studiesت�ألي ��ف اجل ��راح
الربيطاين املعروف إ�ي ��ان �أيرد ( )Ian Airdوالذي كان

جراح القائ ��د مونتكمري يف معركة العلمني يف احلرب
العاملي ��ة الثانية .والكتاب غري ��ب يف �إ�صداره حيث �أن
املتع ��ارف عليه �أن الكتب اجلراحي ��ة تكون مملو�ؤة يف
العادة بال�صور التو�ضيحية لت�سهيل اال�ستيعاب ،ولكن
ه ��ذا الكتاب كان يخل ��و من ال�صور بتات ��ا ماعدا �صورة
تو�ضيحي ��ة واح ��دة لعمية مبتك ��رة لتقومي �ش ��ق اللهاة
ال ��والدي للأ�ست ��اذ وواردل ( )Wardellا�ستاذ اجلراحة
يف كلية طب بغداد.
دوكل� ��ص(Donald
كذل ��ك اال�ست ��اذ دونال ��د
 )Douglasال ��ذي كان �أحد �أ�سات ��ذة اجلراحة يف بداية
االربعين ��ات وبعده ��ا غادر الع ��راق يف  1945وعاد اىل
جامع ��ة �سان ��ت ان ��دروز وجامع ��ة دن ��دي يف ا�سكتلندا
وت ��درج حت ��ى �أ�صب ��ح رئي�سا لكلي ��ة اجلراح�ي�ن امللكية
الربيطاني ��ة يف ادن�ب�رة  ,ومنحته ملك ��ة بريطانيا لقب
فار�س ( .)Sirالتقتيته خالل تدريبي يف دندي حيث كان
رئي� ��س ق�سم اجلراحة هن ��اك وكنا نتحدث ع ��ن العراق
و�أيام ��ه اخل ��وايل  .كان العديد من اال�سات ��ذة الأجانب
وغالبيتهم م ��ن الربيطانيني من خرية املتخ�ص�صني يف
جيله ��م .ل ��ذا كان االطباء العراقي ��ون خريجو كلية طب
بغداد من املتميزين يف �أي مكان ق�صدوه يف العامل..
بناية الكلية:
حينم ��ا تتوجه م ��ن الب ��اب املعظم باجت ��اه دجلة اخلري
ت�شاه ��د على ي�س ��ارك قاعة ال�شع ��ب (قاعة املل ��ك في�صل
�سابق ��ا) وم ��ن بعده ��ا بهوالأمان ��ة ومن خلفهم ��ا وزارة
الدفاع التي متت ��د اىل �ساحة امليدان .وعلى اليمني تقع
اجلدران اخللفية ل�سجن بغداد املركزي و�سجن الن�ساء.
تذهب عن ��د بهواالمانة نحو اليمني باجت ��اه بناية كلية
الطب ف�ت�رى على ميين ��ك بناية كلي ��ة ال�صيدلة وبعدها
عي ��ادة ال�صح ��ة النف�سي ��ة ومن ث ��م املعه ��د الباثولوجي
وعل ��ى الي�س ��ار معه ��د اال�شع ��ة .وتقابلك بناي ��ة الكلية
وعل ��ى ي�س ��ارك ت�شاه ��د مكتب ��ة الكلي ��ة الطبي ��ة .و�إذا
اجتهت اىل اليمني عند املعهد الباثولوجي يكون املعهد
البكرتيولوج ��ي وامل�صوالت على ميينك .وبا�ستمرارك
اىل اخل ��ارج ت�صب ��ح يف ال�شارع حيث يق ��ع على ميينك
معهد الط ��ب العديل   .ويقع بجانب معهد الطب العديل
�سجن الن�ساء واملال�صق ل�سجن بغداد املركزي ومقربة
ب ��اب املعظم   .ينته ��ي ذلك ال�ش ��ارع الفرع ��ي عند �شارع
االمام االعظم مقابل وزارة اخلارجية.
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كانت مديرية الدعاية العامة التابعة لوزارة
الداخلية (وهي تمثل وزارة االعالم فيما بعد)
،تصدر مجلة شهرية لمنجزات الحكومة العراقية
وتطور خدماتها المختلفة باسم (العراق الجديد)،
وقد صدرت سنتها االولى في اوائل سنة 1939
،وفيما يلي تقرير نشرته المجلة في سنتها االولى
عن ميناء البصرة الواقع على شط العرب عند
المدينة نفسها...
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ميناء البصرة في الثالثينيات من القرن الماضي

مديرية الدعاية العامة 1939

يعت�ب�ر مين ��اء الب�صرة من اح�س ��ن وانظم موان ��ئ العامل.
ويف الكلم ��ة التالي ��ة يج ��د الق ��ارئ �ص ��ورة عام ��ة للميناء
املذكور بكافة م�ؤ�س�ساته واق�سامه والتطورات التي تغلب
فيها.ي�شتم ��ل مين ��اء الب�ص ��رة عل ��ى النهر املع ��روف ب�شط
العرب وعلى م�سالكه الوا�سعة ابتداء من البحر املك�شوف
اىل نه ��ر عم ��ر ،اي م ��ا يع ��ادل م�ساف ��ة  100مي ��ل ،وكذل ��ك
عل ��ى امل ��رايفء واالر�صف ��ة والرت�سان ��ات وامليناء اجلوي
وخالفه ��ا ،وهو ي�شمل منطقة م�ساحتها  2000فدان (اكر)
وواقع حتت ادارة مديرية ميناء الب�صرة  ،ويرجع تاريخ
جت ��ارة الب�صرة اىل ب�ضعة �آالف م ��ن ال�سنني ولكن التقدم
ال ��ذي حازه ثغ ��ر الع ��راق خ�ل�ال الع�شرين �سن ��ة املا�ضية
يف ��وق كثريا ما نال ��ه من التق ��دم طيلة الع�ص ��ور الدابرة.
وان ��ه ليتع ��ذر علين ��ا االن ان نق ��ارن مقارن ��ة �صادق ��ة بني
املين ��اء احلديث كم ��ا هو عليه اليوم وب�ي�ن االو�ضاع التي
كان ��ت �سائدة في ��ه قبل ع�شري ��ن �سنة ولكن ذل ��ك ال مينعنا
م ��ن ان ن�سجل هنا التغريات الت ��ي ادخلت عليه خالل هذه
امل ��دة  ،وقبل ان نتب�س ��ط يف املو�ضوع نرى من الفائدة ان
ن�أت ��ي على ملحة موج ��زة من تاريخ الب�ص ��رة مما له عالقة
باملو�ضوع.
عندم ��ا دخلها االنكليز يف احلرب العامة ا�صبحت الب�صرة
مقرا لقوات كبرية م ��ن القوات املحاربة وميكننا ان نقول
ب ��ان تاريخ (ميناء الب�صرة احلدي ��ث) ابتد�أ منذ ذلك العهد
فلق ��د ادخلت عليه حت�سينات جم ��ة متوالية كان من �شانها
ح�ص ��ول مدين ��ة الب�ص ��رة ومينائها على ه ��ذه الدرجة من
االهمي ��ة واخلط ��ورة .ام ��ا قبل احل ��رب فلم يك ��ن امليناء
ينط ��وي عل ��ى �شيء م ��ن الت�سهيالت ما ع ��دا ثالث مظالت
خا�ص ��ة بال�ش� ��ؤون الكمركي ��ة اذ مل يكن يت�سن ��ى للمراكب
التي تغو� ��ص اكرث من  19قدما يف املاء الدخول يف النهر
ب�سب ��ب ال�سد الذي كان يعرت� ��ض مدخل �شط العرب ولذلك
كان ��ت التحميالت والتفريغات جترى كلها يف و�سط املياه
بوا�سطة القوارب الكبرية ،ي�ساعد على ذلك ان املحموالت
يف ذل ��ك العهد كانت غالبا من الن ��وع اخلفيف الذي ي�سهل
نقل ��ه بهذه الو�سيلة با�ستثناء امل ��واد التي كانت جتلب من
اخل ��ارج للقطار االملاين ،فقد كانت هذه املواد ثقيلة بحيث
ر�ؤى م ��ن ال�ضروري ان�ش ��اء ر�صيف وقتي م ��ن اجلها يف
املعق ��ل ،وف�ضال عن ذلك فان ع ��دد البواخر الرا�سية يف �آن
واحد يف املين ��اء مل يكن يف اي وقت من االوقات يتجاوز
االثنتني.
ولكن هذه االو�ضاع ما عتمت ان تغريت ب�سرعة يف ابان
احل ��رب العام ��ة وبعده ��ا اذ قد جلب ��ت املع ��دات واالدوات
الالزم ��ة وكلها من احدث طراز و�شي ��دت املرايفء ومهدت
االرا�ض ��ي وم ��دت اخلطوط احلديدية وق ��د اختريت قرية
املعق ��ل الواقعة على قي ��د اربعة اميال م ��ن الع�شار الن�شاء
امل ��رايفء املركزي ��ة عليه ��ا ،وامنا وقع االختي ��ار على هذه
القرية نظرا اىل وجود جمرى عميق هناك ي�سري مبحاذاة
�ضف ��ة النهر اىل م�سافة ميلني تقريبا االمر الذي قلل نفقات
االن�شاء اىل احلد االدنى  ،ويف �سنة  1919ر�أت ال�سلطات
الع�سكري ��ة ان تتخلى ع ��ن ادارة �ش�ؤون املين ��اء باعتباره
م�ؤ�س�سة ع�سكرية بعد ان خ ��دم اغرا�ضها وم�صاحلها وان
تتخل� ��ص من تبع ��ات �صيانت ��ه وادامت ��ه بجعل ��ه م�ؤ�س�سة
جتاري ��ة قائمة بذاته ��ا حتت ا�شراف احلكوم ��ة امللكية فتم
ذل ��ك يف  1ني�س ��ان �سن ��ة  1920وت�ألفت هيئ ��ة ا�ست�شارية
م ��ن ممثل ��ي املح�ل�ات التجارية التابع ��ة ل�ل�ادارات امللكية
والع�سكرية �ساعدت مدير امليناء على و�ضع قواعد امليناء
ونظم ��ه يف �ش ��كل قوانني وج ��داول للر�س ��وم والتكاليف.
وم ��ع ان املين ��اء يف ذل ��ك العه ��د كان ق ��د ا�ستوف ��ى الق�سط
الكب�ي�ر من �ضرورياته وم�ستلزماته فانه مل يكن يف و�ضع
ي�ؤهل ��ه الن يق ��ف يف م�صاف امل ��واينء التجارية احلديثة
ب ��ل امنا كان يف و�ضع يتحتم معه ب ��ذل اجلهود واالموال

الطائل ��ة يف �سبي ��ل ا�ستكم ��ال حاجيات ��ه ال�ضروري ��ة جدا
ال�سيم ��ا ان�شاء املخازن وامل�ستودع ��ات واملباين الدائمية.
ومل ��ا كان ��ت االدارة الع�سكري ��ة عن ��د ا�ضطالعه ��ا ب�ش�ؤون
املين ��اء قا�صرة جل همه ��ا على ال�سرع ��ة والعجلة ب�صرف
النظ ��ر ع ��ن التكالي ��ف بالغا ما بلغ ��ت ف ��ان ادارة امليناء –
يف عهده ��ا اجلدي ��د – ما فتئ ��ت ان �شع ��رت بحاجة ملحة
اىل اللج� ��ؤ اىل اق�ص ��ى حدود االقت�ص ��اد يف �سبيل �ضمان
توازنه ��ا امل ��ايل  ،وكان اول تدبري قامت به يف هذا ال�صدد
انه ��ا ق�سم ��ت ادارة امليناء اىل اربع �شع ��ب وهي  :ال�شعبة
البحرية و�شعبة الهند�سة و�شعب ��ة النقل وال�شعبة املالية.
ويف الوقت عينه ان�ش�أت دائرة ل�صحة امليناء كانت يف بدء
عهدها تابعة لدائرة ال�صح ��ة العامة للحكومة العراقية ثم
انتقلت يف �سنة  1932اىل ادارة ميناء الب�صرة.
لق ��د كانت مالحة املين ��اء فيما م�ضى مفي ��دة بدرجة عمق
املي ��اه يف ال�سد اخلارجي عند مدخل �شط العرب على بعد
 16مي�ل�ا من الفاو ،وكان ه ��ذا ال�سد عائقا كب�ي�را ل�ش�ؤون
التحمي ��ل  ،ولذلك كان من ال�ضروري القيام باعمال احلفر
يف هذا ال�سد الف�ساح املجال للمراكب الكبرية للدخول اىل
النه ��ر ،وعلي ��ه فقد �ش ��رع يف احلفريات يف كان ��ون االول
�سنة  1924عندما و�صل اول وا�صغر مركب حفار امل�سمى
(ليج ��ر ) ويف اذار �سن ��ة  1925و�ص ��ل احلف ��ار الث ��اين
(تيج ��ون ) ث ��م اعقبا بحفارين ثاني�ي�ن (اونكر ) و (ب�صرة
) يف �سنت ��ي  1935و  1937فبل ��غ مق ��دار م ��ا ا�ستخرجته
احلف ��ارات الث�ل�اث االوىل م ��ن امل ��واد اىل نهاي ��ة كان ��ون
االول �سن ��ة  )321 .867 . 174( 1936طن ��ا وهكذا بينما
كان عم ��ق املاء عند ال�سد اخلارج ��ي يف ايام الزيادات 19
قدما فقط ا�صبح االن يبلغ نحو  32قدما ،اما املنطقة التي
تناولها احلفر فتبلغ نحو  15ميال بعر�ض  300قدم.
منطقة الميناء :

ت�شم ��ل ممتل ��كات مين ��اء الب�ص ��رة يف املعق ��ل منطق ��ة
م�ساحتها نيف و  1500فدان (�أكر) ،وقد روعي يف امتالك
هذه االرا�ضي ال�شا�سعة احتمال التو�سعات التي قد تدعو
احلاج ��ة اىل اللجوء اليها يف امل�ستقب ��ل  ،وقد ظهرت االن
حكمة هذا التدبري و�صوابه فقد ارتفعت قيمة ارا�ضي هذه
املنطق ��ة ارتفاع مل يكن يف احل�سبان وعالوة على ذلك فقد
ت�سنى لدائ ��رة املين ��اء – يف �سبيل م�صلحته ��ا وامل�صلحة

العام ��ة – ان ت ؤ�ج ��ر ق�سم ��ا كب�ي�را من ه ��ذه االرا�ضي اىل
ال�س ��كك احلديدية بحيث ا�صبح خط قطار ب�صرة – بغداد
ينته ��ي �ضمن منطقة املين ��اء يف اجلهة املقابل ��ة للمرايفء
املركزي ��ة ،هذا ومع تخ�صي� ��ص ق�سم من هذه املنطقة لبناء
مين ��اء الب�صرة اجلوي اجلديد فقد بق ��ى يف حوزة امليناء
م ��ن االرا�ض ��ي م ��ا يكف ��ي للتو�سعات الت ��ي �ستدع ��و اليها
احلاجة يف امل�ستقبل.
الدوائر

تق ��ع دوائ ��ر موظف ��ي املين ��اء يف ابني ��ة املق ��ر املطلة على
املرايفء املركزية يف معقل ،وقد عهد بادارة �ش�ؤون امليناء
اىل مدير امليناء ومدير املالحة العام وتنق�سم هذه االدارة
اىل �شع ��ب البحرية والنقلية والهند�سي ��ة واملالية و�صحة
امليناء وق ��د مت ان�شاء هذ البناء الفخم وقام جاللة املغفور
له امللك في�صل االول بافتتاحه يف اذار �سنة  ،1931ويبلغ
ط ��ول ه ��ذا البن ��اء  250قدم وعر�ض ��ه  70قدم ��ا وارتفاعه
م ��ن م�ست ��وى الطريق اىل قم ��ة برج ��ه االزرق الغامق 66
قدما وه ��و بناء �شائق متني يليق ب�ش� ��أن م�ؤ�س�سة خطرية
كم�ؤ�س�سة امليناء.
سرعة الشحن

يف و�س ��ع مين ��اء الب�صرة ،مبا لديه م ��ن املعدات احلديثة
واملداخ ��ر الوا�سع ��ة وتداب�ي�ر الوقاي ��ة م ��ن كاف ��ة ان ��واع
الطوارئ ،ان يقوم بتفريغ االموال على اختالف ا�صنافها
وحتميلها وخزنها بكل �سرعة واقت�صاد ومثاال على �سرعة
ال�شحن ق�ضية مراكب الربيد ال�سريع اال�سبوعية امل�سافرة
اىل بومب ��ي ،فانه ملا كان �سري ه ��ذه املراكب مقيدا باوقات
معين ��ة فه ��ي ملزمة بع ��دم البق ��اء يف امليناء اك�ث�ر من 48
�ساعة على ابعد تقدير ففي هذه املدة املحدودة تقوم ادارة
امليناء ب�شحن وتفريغ ما قد يبلغ  5000طن من االموال.
املوا�صالت الال�سلكية والتلفون :
يت�ص ��ل مق ��ر املين ��اء بكاف ��ة حمطات ��ه اخلارجي ��ة وكذلك
مبراك ��ب احلف ��ر والتفتي� ��ش واالنق ��اذ وغريه ��ا التابعة ل
وبدوائ ��ر امليناء يف عبادان ومعامل الت�صليح مع املقر يف
الفاو بوا�سطة الراديو تلف ��ون والتلغراف الال�سلكي ،كما
ان االت�صال بينه وب�ي�ن �سائر االق�سام الداخلية التابعة له
قائم بوا�سطة التلفون االتوماتيكي.

الواردات

ان االم ��وال الواردة اىل العراق امن ��ا ت�أتي يف الغالب من
انكلرتة واملانية وفرن�س ��ة وايطالية والهند واليابان واهم
هذه الواردات امل ��واد البنائية وال�ش ��اي وال�سكر والقما�ش
واخل�ش ��ب وال�سمنت واملكائن  ،ومم ��ا هو جدير باملالحظة
ان ال ��وارد م ��ن املواد البنائي ��ة ق ��د زاد يف ال�سنني االخرية
زي ��ادة كب�ي�رة ويرج ��ع �سبب ه ��ذه الزي ��ادة اىل فتح حقول
النف ��ط يف ال�شم ��ال و�سائ ��ر امل�شاري ��ع ال�صناعي ��ة وكذل ��ك
امل�شاري ��ع العمراني ��ة الوا�سعة القائمة عل ��ى �ساق وقدم يف
بغداد و�سائر املدن الكبرية.
الصادرات :

تع ��د الب�صرة من اعظم ا�سواق التم ��ر يف العامل .وميكننا
ان نق ��در خطورة هذه ال�سوق اذا علمن ��ا بانها متون العامل
مب ��ا يق ��ارب  75باملائ ��ة م ��ن جمم ��وع حاجته م ��ن التمور.
ومعظ ��م ه ��ذه التم ��ور ت�شح ��ن اىل انكل�ت�را و�سائ ��ر البالد
االوروبي ��ة والواليات املتحة وكن ��دة وا�سرتالية وافريقية
ال�شمالية والهند.
وم ��ن اه ��م �ص ��ادرات العراق االخ ��رى ال�شع�ي�ر واحلنطة
و�سائ ��ر احلب ��وب وال�ش ��ك يف ان �صادرات ه ��ذه اال�صناف
�ستتو�س ��ع تو�سعا كب�ي�را عندما يتم حتقي ��ق م�شاريع الري
التي هي االن يف حيز التنفيذ ي�ضاف اىل ذلك الهمة الكبرية
املبذولة يف �سبيل ترقية احلبوب على اختالف انواعها.
وثم ��ة ا�صن ��اف اخرى من ال�ص ��ادرات كال�ص ��وف واجللد
وال�سو� ��س والقط ��ن ومنها اي�ض ��ا اخليل الت ��ي ير�سل منها
جان ��ب ال ي�ستهان به يف كل �سنة اىل الهند �سواء االغرا�ض
ال�سباق او للنقل.
الكهرباء

للميناء حمطت ��ه الكهربائية اخلا�صة التي تقوم لي�س فقط
ب�س ��د حاجت ��ه اخلا�صة ب ��ل وتتعه ��د بتزويد الب�ص ��رة كلها
بالتيار الكهربائي اي�ضا.
ام ��ا ماكينة الكهرباء اجلديدة فق ��د ن�صبت يف احلبيلة على
مقربة من معامل امليناء وخمازنه وقد مت ن�صبها وت�شغيلها
يف اذار �سنة  1925عندم ��ا اغلقت حمطة الكهرباء القدمية
التي كانت قد اقامتها ال�سلطات الع�سكرية يف زمن احلرب.
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أشهر مشفى لالمراض الصدرية

مستشفى (التويثة) وجنودها المجهولون
د .حيدر حميد رشيد
نور عبود كنبر
كان ��ت باك ��ورة �أعم ��ال جمعي ��ة مكافحة الت ��درن وثمرة
جهوده ��ا الأوىل هي ت�أ�سي� ��س �أول م�ست�شفى للأمرا�ض
ال�صدري ��ة يف الع ��راق ،حي ��ث ب ��د�أت الهي� ��أة الإداري ��ة
ملجمعي ��ة بعقد االجتماعات ملنظر يف نوع الن�شاط الذي
يج ��ب البد�أ بهو ،فات�صلت بوزارة ال�ش�ؤون االجتماعية
لل�س�ؤال عما يجب القيام بو يف باكورة �أعمال اجلمعية.
ف�أجاب ��ت ال ��وزارة ب�أن ��ه يج ��ب ت�أ�سي� ��س م�ست�شفى يف
بغ ��داد ملعاجلة امل�صاب�ي�ن مبر�ض ال�س ��ل الفتاك ويكون
يف ذات الوق ��ت م�ست�شف ��ى ت�صفية لإر�س ��ال من يحتاج
من امل�صابني اىل امل�صحات ،حيث كانت الوزارة تر�سل
بع�ض املر�ضى اىل م�صحات لبنان قبل ت�شكيل اجلمعية
 ،من ىنا بد�أت ق�صة بناء م�ست�شفى الأمرا�ض ال�صدرية
)التويث ��ة( ويف �أثنائ ��ه م ��اال يعد م ��ن الع�ب�ر ،فلما كان
ه ��ذا الأمر يحتاج مبالغ كبرية م ��ن املال لإجنازه� ،شمر
�أع�ض ��اء اجلمعية وعلى را�سه ��م ال�سيد حت�سني علي عن
�سواع ��د اجلد و�أخ ��ذوا يراجعون الأغني ��اء من التجار
وغريه ��م للت�ب�رع بامل ��ال ،و حني و�صل م ��ا جمعوه اىل
الأربعني الف ،قرروا البد�أ ب�إن�شاء امل�ست�شفى ومل يتبق
لديه ��م �س ��وى احل�صول عم ��ى قطعة ار� ��ض يف اطراف
بغداد عل ��ى �أن تكون �صاحلة لإقامة هكذا م�شروع  ،فتم
العثور عمى قطعة ار�ض تابعة للحكومة يف الزعفرانية
عن ��د ملتق ��ى نهري دجل ��ة مع نه ��ر دي ��اىل ،ف�أعطيت لهم
مب�ساح ��ة خم�سة ع�ش ��ر دومنا و�ص ��درت الإرادة امللكية
بذلك.
وقب ��ل االنته ��اء من ر�س ��م اخلرائط  ،ح ��دث في�ضان يف
ع ��ام  1949الذي �أغرق اطراف بغداد ومع�سكر الر�شيد
والأر� ��ض املخ�ص�صة للم�شروع ،وعليه مت �صرف النظر
عن ه ��ذا املوقع خ�شية ح ��دوث في�ضان ��ات م�شابهة ،قام
بعده ال�سيد حامد اجلادر )مدير الطابو العام ( ب�إر�شاد
حت�سني علي اىل وجود قطعة �أر�ض �أمريية على �ساحل
نه ��ر دجلة مقاب ��ل م�صب نهر دي ��اىل قريبة م ��ن ال�شارع
الع ��ام بعد ج�س ��ر دياىل ،وبجهود ال�سي ��د حت�سني علي،
وم�ساع ��دة اكرم زينل مدير الأم�ل�اك الأمريية� ،صدرت
االرادة مبنحه ��ا ومتليكه ��ا للجمعي ��ة � ،إال �أن ه ��ذه

القطع ��ة وم�ساحته ��ا ثماني ��ة دوامن غ�ي�ر كافي ��ة لأن�شاء
م�ست�شف ��ى كب�ي�ر م ��ع ملحقات ��ه ،وحل�س ��ن احل ��ظ كانت
هذه القطع ��ة مت�صلة بارا�ضي ال�سيد منعم اخل�ضريي ،
ال ��ذي وافق ودون تردد على من ��ح م�ساحة من �أ را�ضيه
املت�صل ��ة بالقطع ��ة املخ�ص�ص ��ة للم�ست�شف ��ى ،ويف يوم
حتديد االرا�ضي التي ق ��رر اخل�ضريي التربع بها� ،أخذ
املهند�س ��ون يذرعون حتى و�صلوا اىل حد طبيعي وهو
�س ��دة كبرية فتوقف ��وا عندها ،وبلغت ح ��وايل اخلم�سة
والع�شري ��ن دومن ًا على �شاطئ نهر دجلة� ،سجلها ال�سيد
عبد املنع ��م اخل�ضريي با�سم اجلمعي ��ة ،و�ضعت بعدها
اخلرائ ��ط لأن�شاء ع�شر ردهات يف ب ��ادئ الأمر حتتوي
الرده ��ة الواح ��دة على ثالث�ي�ن �سريرا مع ق�س ��م الإدارة
وجن ��اح للأ�شعة و�صال ��ة للعملي ��ات اجلراحية واحدى
ع�ش ��رة غرفة للمر�ض ��ى اخل�صو�صيني وجن ��اح للأطباء
املقيم�ي�ن وجن ��اح خا� ��ص للممر�ضات وجن ��اح املخازن
واملطاب ��خ وو�ضعت يف املناق�ص ��ة فر�ست على املهند�س
ال ُك ُف�ؤ علي ر�أفت .
�أن�ش� ��أ بعده ��ا م�ش ��روع للماء ،وقام ��ت مديري ��ة كهرباء
بغ ��داد مب ��د امل�ست�شف ��ى بالكهرباء م ��ن مدخ ��ل مع�سكر
الر�شي ��د ،وكان لل�سيد حممود ال ��درة دور كبري يف ذلك،
وعن ��د املبا�ش ��رة ب�إن�ش ��اء امل�ست�شف ��ى كان عل ��ى �أع�ضاء
اجلمعية ت�أمني م ��واد البناء التي تعد مكلفة يف ح�ساب
ذل ��ك الوق ��ت� ،إال �أن ال�سي ��د �سيم ��ون كريبي ��ان التاج ��ر
الأرمن ��ي �أمن لهم الكمية املطلوبة من الإ�سمنت ب�أ�سعار
زهيدة ،كما ق ��ام ب�إح�ضار ال�شيلم ��ان لت�سقيف الردهات
م ��ن بلجيكا وهو امل�ص ��در الوحيد آ�ن ��ذاك دون �أن ي�أخذ
عليه ��ا �أي �أرباح  ،كم ��ا تربع �أ�صح ��اب معامل الطابوق

مبا يقارب اخلم�س ��ة ماليني طابوقة ،وعندما بد أ� البناء
يرتف ��ع و�شاهد النا�س جدية اجلمعية يف بناءم�ست�شفى
للم�سلول�ي�ن بد�أت التربعات تنه ��ال على اجلمعية حيث
ق ��ام بع�ض املح�سنني بالت�ب�رع لأن�شاء ردهة ذات ثالثني
�سري ��ر عل ��ى ح�س ��اب كل واحد منه ��م بكلفة �ست ��ة الأف
دين ��ار ،وتربعت مديرية ال�سكك احلديدية العامة مبلبغ
�سبعة االل ��ف دينار لبناء ردهة خا�ص ��ة لعمالها ،وتربع
ال�سي ��د عب ��د احلمي ��د الده ��ان بتكالي ��ف رده ��ة خا�ص ��ة
للأطفال .
�أن�ش�أت امل�ست�شفى يف ثالث �سنوات وجرى افتتاحه يف
الي ��وم الأول من �شه ��ر �أب ع ��ام  1951باحتفال ر�سمي
كب�ي�ر ح�ض ��ره الأمري عب ��د االله ال ��ذي واف ��ق �أن يطلق
ا�سمه عليه ف�سمي )م�ست�شفى الأمري عبد االله لالمرا�ض
ال�صدري ��ة ( وبق ��ي حمتفظ� � ًا بي ��ذا اال�س ��م حت ��ى نهاية
العه ��د امللكي ،ا�صبح يعرف بعده ��ا )م�ست�شفى التويثة
للأمرا�ض ال�صدري ��ة(  .بهذه اجلهود اجنز هذا ال�صرح
العظيم والأول من نوعه يف العراق ،ب�سواعد من حمل
ه ��م العراق ،وهم �أبن ��ا�ؤه ومل يقف مكتوف ًا يف زمن كان
جميال ،ولكم يف التاريخ عربة.
مث ��ل م�ست�شف ��ى التويث ��ة اخلط ��وة املهم ��ة يف طرائ ��ق
الكف ��اح �ض ��د مر� ��ض ال�س ��ل وا�ضاف ��ة نوعي ��ة لالرتقاء
بالواق ��ع ال�صح ��ي يف الع ��راق ،لعدة اعتب ��ارات ترتبط
يف كون ��ه امل�ست�شف ��ى املتخ�ص� ��ص الأول يف معاجل ��ة
الت ��درن الرئ ��وي يف الع ��راق ،فقب ��ل ذل ��ك كان مر�ض ��ى
ال�س ��ل ير�سل ��ون اىل خارج الب�ل�اد للع�ل�اج �أو يودعون
يف م�ست�شف ��ى الع ��زل بانتظار املوت واح ��د ًا تلو الأخر
 ،كم ��ا ارتبط ��ت �أهمية امل�ست�شفى كذل ��ك بحداثة وروعة

الت�صمي ��م ومطابقت ��ه املوا�صف ��ات العاملي ��ة مل�صح ��ات
الت ��درن الرئوي وكفاي ��ة التجهيزات الطبي ��ة التي زود
بها ،وو�سائل الرتفي ��ه والراحة التي جهز بها من �إنارة
و�أجه ��زة تربيد وتكييف ،ومكتب ��ة واذاعة داخلية ودار
لل�سينم ��ا كما و�أحلق بامل�ست�شف ��ى مكتب للربيد ،ومركز
لل�شرطة ومعامل للغ�سيل ،والتعقيم ،وحمرقة ،ومولدة
كريبائية ،وغريىا من م�ستلزمات امل�ست�شفيات املماثلة
يف الع ��امل حت ��ى و�صفت ��ه �صحيف ��ة الزم ��ان يف عددها
ال�ص ��ادر يف الثامن ع�شر من كان ��ون الثاين  1949ب�أنه
)�أية يف تنظيمه وا�ستيعابه جلميع املرافق) .
يتكون امل�ست�شفى من جناحني �أحدىما للرجال والأخر
للن�ساء و�ضم كل جناح على عدد من الردهات الوا�سعة،
ول ��كل ردهة قاعة وا�سعة للت�شمي� ��س وجناح للتمري�ض
اخلا� ��ص ،ف�ض ًال ع ��ن غرف خا�صة للأطب ��اء واملمر�ضني
وامل�ضمدي ��ن  .وتو�س ��ط اجلناح�ي�ن بناي ��ة وا�سع ��ة
حتتوي على املختربات و�ص ��االت العمليات اجلراحية
ة و�أق�س ��ام الأ�شع ��ة احلديثة ،و�أق�س ��ام املكتبة واملخزن
واملطاب ��خ .وملا كان ��ت مالية اجلمعي ��ة والتربعات التي
ت�صلهاغريكافية
لإدارة مثله ��ذا امل�ست�شف ��ى العتيد� ،أ رت ��ات اجلمعية �أن
تدع ه ��ذا الأم ��ر اىل وزارة ال�ش� ��ؤون االجتماعية ببدل
�إيجار �سنوي قدره �ستة الآف دينار  ،اختارت اجلمعية
اح ��د �أع�ضائه ��ا لال�ضط�ل�اع مبهم ��ة �إدارة امل�ست�شف ��ى،
باالتف ��اق م ��ع وزارة ال�ش� ��ؤون االجتماعي ��ة ،فتم تعيني
الدكت ��ور حممد ح�سن �سلم ��ان مدي ��را مل�ست�شفى الأمري
عب ��د االل ��ه بدرجة مدير �صح ��ة مع بع� ��ض ال�صالحيات
ت�سهيال ملهمته .
كان �إن�شاء م�ست�شف ��ى خا�ص بالأمرا�ض ال�صدرية حلم ًا
يخالج خميلة الدكتور حممد ح�سن �سلمان ،حيث يذكر
ان ��ه حال عودت ��ه مندرا�سة االخت�صا� ��ص يف الأمرا�ض
ال�صدرية يف �إنكلرتا ع ��ام  1934تقريرا عن اخلطوات
الت ��ي ي راها �ضرورية ملكافحة ال�سل يف العراق ،وكان
بناء م�ست�شفى خا�ص بال�صدورين من جملة ما اقرتحه
يف التقري ��ر� ،إال �أن التقري ��ر اهم ��ل ل�سب ��ع ع�شرة �سنة،
حت ��ى ق ��ام م�ست�شفى الأمري عب ��د االله ليلب ��ي جزءا من
ذلك احللم.
م  .التراث العلمي العربي ع  37لسنة . 2018
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