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عراقية ذاك���رة  اع����داد: 

في السابع والعشرين من عام 1959، فاز سباح 
عراقي هاو بمسابقة لعبور بحر المانش سباحة، 
وهو السيد عالء الدين النواب الذي لقبه الناس 

بعد انتصاراته الرياضية بسمكة دجلة.

وعالء الن���واب من اأ�س���رة معروفة ببغداد، ب���رز منها عدد 
م���ن الأ�س���ماء الالمعة يف املجتم���ع العراقي، لع���ل اأبرزهم 
ال�س���اعر الكبري مظفر النواب. ولد عالء يف حملة ال�س���يخ 
ب�س���ار ع���ام 1927، ونظرًا لق���رب داره من نه���ر دجلة، فقد 
�سغ���ف بال�سباح���ة وتعل���م اأ�سوله���ا، حت���ى اأن���ه �سارك يف 
�سباق���ات ال�سباح���ة وه���و مل ي���زل بالبتدائي���ة، وح�س���ل 
عل���ى املركز الث���اين. وا�سل هوايته املف�سل���ة، وبرع فيها، 
و�س���ارك يف كل امل�سابق���ات الت���ي كانت جت���ري يف بغداد. 
وذاع ا�سمه ف�سارك يف م�سابقة جرت يف �سيدا بلبنان عام 
1957 لقطع م�سافة 50 كيلومرتا، فحل باملركز الثاين بعد 
ال�سباح امل�سري الكبري عبد اللطيف اأبو هيف.و�سارك يف 
ال�سن���ة نف�سها يف م�سابقة )كابري نابويل( الذي جرى يف 
اإيطاليا وحل باملركز الأول بني اأكرث من ثالثني �سباحا من 
خمتلف اأنحاء العامل �ساركوا بامل�سابقة، حيث قطع م�سافة 
33 كيلوم���رتا بزمن ق���دره 10 �ساع���ات و16 دقيقة. اإل ان 
املحط���ة املهمة والأب���رز يف حياة عالء الن���واب الريا�سية 
ه���ي م�ساركته يف �سباق لعب���ور بحر املان�ش بني بريطانيا 
وفرن�س���ا ع���ام 1959 مب�سارك���ة 22 دولة. انطل���ق ال�سباق 
ليلة 26 اآب من مدينة كالييه الفرن�سية، وفاز باملركز الأول 
يف مثل هذا الي���وم من عام 1939 قاطعا امل�سافة بزمن 15 

�ساعة و12 دقيقة.
وملعرفة تفا�سيل اأكرث عن ه���ذا احلدث الريا�سي العراقي 
الفائ���ق، ال���ذي تنا�ساه اجلي���ل اجلديد كم���ا تنا�سى الكثري 
من اأيام الزم���ن اجلميل الذي نفتخر بها، انقل لكم ما كتبه 
املرح���وم عزي���ز جا�س���م احلجي���ة، ال�سخ�سي���ة الع�سكرية 
ل���رتاث مدين���ة بغ���داد وعوائ���دا  والريا�سي���ة، وامل���وؤرخ 
ال�سعبي���ة يف مو�سوعت���ه املذهل���ة )بغدادي���ات( باجزائه���ا 

ال�سبعة التي تعد اليوم كنزا تراثيا كبريا.
يقول ال�ستاذ جا�سم احلجية: �سمكة دجلة تناف�ش متا�سيح 
البحر،حت���ت ه���ذا العنوان وغ���ريه من العناوي���ن املثرية 
الت���ي ن�سرته���ا �سح���ف بغ���داد باحل���روف الب���ارزة وعلى 
�سفحاته���ا الول عندم���ا فاز البط���ل العراقي ع���الء الدين 
الن���واب يف اول م�ساركة لبط���ال ال�سباحة يف العراق يف 
�سباق���ات امل�ساف���ات الطويلة يف البح���ر البي�ش املتو�سط 
عندما لبى احتاد ال�سباح���ة العراقية دعوة نادي اجلزيرة 
اللبن���اين للم�سارك���ة يف ال�سب���اق العربي الث���اين ل�سباحة 
امل�سافات الطويلة الذي اقيم يف 20/ماي�ش/1956 وكانت 
م�سافة ال�سب���اق )50 كيلومرتا( بني �سي���دا وبريوت. �سد 
الوف���د العراقي رحال���ه اىل بريوت بال�سي���ارات للم�ساركة 
يف �سباقات ال�سباح���ة يف املياه املاحلة وملثل هذه امل�سافة 
الطويل���ة.. وكانت لعمري مغامرة وجترب���ة �ساقة.. �سكل 
الوف���د برئا�ستي، حيث كن���ت ا�سغل من�س���ب نائب رئي�ش 
احت���اد ال�سباح���ة وع�سوي���ة ال�ست���اذ ا�سماعي���ل حمودي 
الغن���ام وال�سي���د �سادق ال�سف���ار �سكرتري الحت���اد انذاك، 
ومعنا ثالثة �سباحني مل يجربوا ال�سباحة يف البحر وهم: 
ع���الء الدي���ن الن���واب وعبدالك���رمي امل�سه���داين وال�سباح 

الع�سكري ناجي �ساكر.

و�سلنا ب���ريوت ونحن لنعرف �سيئا ع���ن طبيعة �سباقات 
البح���ر.. ففت���ح جمي���ع امل�سارك���ني �سدوره���م ب���ل قلوبهم 
ل�ستقبالن���ا وكله���م رغب���ة يف ار�سادن���ا وافادتن���ا ب���كل ما 
نبتغيه.. ل�سيما رئي�ش الحتاد الدويل ل�سباحة امل�سافات 
الطويلة املرحوم اللواء الطبي���ب حممد �سربي وال�سباح 
العرب���ي الول ال���ذي ع���رب املان����ش �سن���ة 1928 املرح���وم 
ا�سح���اق حلمي، حي���ث اجابوا على ا�سئلتن���ا املكثفة حول 
جمي���ع متطلب���ات ال�سب���اق اداري���ة وفني���ة. نزلن���ا البح���ر 
يف الي���وم الت���ايل م���ن و�سولن���ا ب���ريوت بع���د ان تزودنا 
باملعلوم���ات الولي���ة م���ن اخوانن���ا ال�سباح���ني امل�سريني 

واللبنانيني وال�سوريني حول �سرورة ا�ستعمال النظارات 
و�س���دادات الذن اثن���اء التمرين ويف ال�سب���اق. نعم نزلنا 
البحر غري هيابني من امواجه املتالطمة ومياهه املاحلة.. 
نزلن���ا البحر وكلنا عزم وم�س���اء بتحقيق نتيجة م�سرفة.. 
ولب���د لنا م���ن اخ�ساع البحر بامواج���ه املتالطمة ومياهه 
الب���اردة اىل ارادتنا.. كان التمري���ن يف ذلك اليوم مترينا 
جتريبيا، اعدناه يف امل�ساء وملدة اطول فكان مترينا جيدا 
وم�سجعا، وهكذا ا�ستمرت متاريننا اليومية وملدة ا�سبوع 
كام���ل قب���ل ال�سباق م���ع ال�سباح���ني امل�سري���ني وادارييهم 
الذي���ن مل يبخل���وا علينا ب���كل ما عندهم م���ن معلومات يف 
عامل �سباق���ات البحار للم�سافات الطويل���ة �سمى كل �سباح 
من �سباحينا مرافقه الداري الذي �سريافقه اثناء ال�سباق، 
وق���د اختارين ال�سب���اح عالء الدين الن���واب لكون مرافقه 
الداري وكان ال�ست���اذ ا�سماعيل حم���ودي مرافقا لل�سباح 
الع�سك���ري ناج���ي �ساكر، وال�سي���د �سادق ال�سف���ار مرافقا 
لل�سب���اح عبدالك���رمي امل�سهداين. ا�ستع���د كل اداري لتهيئة 
م�ستلزم���ات ال�سباق ومن اهمها توفري كيلوين من ال�سحم 
اخلا�ش بده���ن ج�سم كل �سباح يف البح���ر )كمعدل( وذلك 
حلف���ظ ح���رارة ج�سم���ه واملحافظ���ة عل���ى ط���راوة جل���ده 
ووقايت���ه م���ن تاأثري الم���الح. ام���ا الطعام اخلا����ش الذي 
وفرن���اه لل�سباحني فلم يتعد الفاكهة وال�ساي املحلى ب�سكر 
الكلوك���وز للمحافظة على ح���رارة ج�سم ال�سب���اح، والتني 
املجف���ف الذي يحت���وي على م���واد �سكرية عالي���ة تعيد له 
احل���رارة املفقودة مع كمية م���ن الع�سل امل�سفى من ال�سمع 
والب�سكت وكمي���ة من املاء العذب ال���ذي ي�ستعمل لنعا�ش 
ال�سباح ب�سكبه على عينيه ووجهه بعد رفع النظارات، كما 
هي���اأ كل منا امل�ستلزمات التي يحتاجها كل اداري وهو يف 

زورقه بعيدا عن الياب�سة.
حترك���ت الوفود ب�سيارات خا�س���ة اىل �سيدا حيث �سيبداأ 
ال�سب���اق من هن���اك يف ال�سباح الباكر. وق���د خ�س�ش لكل 
�سباح ومراف���ق زورق خ�سبي )بلم( كالزوارق امل�ستخدمة 
يف نه���ر دجلة يرفع يف مقدمته عل���م دولته ويف كل زورق 
يجل�ش املرافق الداري وحكم لبناين يراقب ال�سباح اثناء 
ال�سب���اق ويتاأكد م���ن قطعه م�سافة �سباح���ة دون �سحب او 
معاون���ة. ام���ا املراف���ق الداري فه���و الذي يطع���م ال�سباح 

وير�سده اىل الطري���ق ال�سحيح وي�سجعه ملقاومة تيارات 
البح���ر. كان زورقن���ا يحم���ل الرق���م )7(.. وبع���د ا�س���ارة 
النط���الق توجهنا نحو بريوت.. كان اجلو هادئا والبحر 
مظلم���ا رهيب���ا ب�سكون���ه ع���دا �سرب���ات جم���ذاف زورقن���ا 
البطيئ���ة ونور )الفانو�ش( اخلاف���ت.. وعند بزوغ خيوط 
الفج���ر كن���ا ق���د قطعنا م�ساف���ة بعيدة ع���ن �سي���دا وامامنا 
باخ���رة كبرية تقل هيئة ال�سباق متخر عباب البحر ونحن 
يف اثره���ا وعن���د انت�ساف النهار.. مل ن���ر يف البحر احدا، 
وقد ابتعدنا عن ال�ساحل كثريا ومل نَر غري ال�سماء واملاء.. 
حت���ى باخرة هيئة التحكي���م اختفت عن النظار وعالء يف 
اوج قوت���ه ي�س���ارع الم���واج بق���وة وع���زم وان���ا ا�سجعه 
والب���ي طلبات���ه، اىل ان ا�سدل الليل �ست���اره ثانية ولحت 
انوار ب���ريوت �ساطعة وهاجة، وعن���د اقرتابنا من املنارة 
)راأ����ش بريوت( كم���ا ي�سمونها �سمعت ا�س���وات �سباحينا 
ومرافقيهم���ا اللذي���ن ان�سحبوا من ال�سب���اق ومعهم بع�ش 
رج���ال ال�سف���ارة العراقي���ة ي�سجعونن���ا وهم عل���ى �ساحل 

البحر..
و�سل البط���ل عالء النواب اىل النهاي���ة وحده دون جميع 
ال�سباح���ني اله���واة الذي���ن �سارك���وا يف ال�سب���اق. و�س���ل 
ع���الء اىل الياب�س���ة بعد ان قط���ع م�سافة ال�سب���اق )50 كم( 
ب���� )23 �ساع���ة و 82 دقيق���ة( تن���اول خ���الل ه���ذه املرحل���ة 
الطويل���ة ال�ساقة )ثم���ان تفاحات، وعلب���ة كلوكوز واحدة 
ولرتي���ن من ال�س���اي الدافئ ون�سف كيل���و تني جمفف مع 
م���وزة واحدة(.. ومل ي�سرب املاء، وق���د فقد من وزنه �ستة 
كيلوغرام���ات.. طار النباأ اىل بغداد، فاأذهلهم ذلك العجاز 
العراق���ي ال���ذي حتدثت عن���ه ال�سح���ف وتناقلت���ه اذاعات 
الع���امل. وقد اظه���ر ابناء ال�سعب عند ع���ودة الوفد �سعورا 
نبي���ال حي���ث ا�ستقبلت���ه وف���ود الريا�سي���ني م���ن احلبانية 
والفلوج���ة ا�ستقبال حافال يليق مب���ا حققه الوفد من ن�سر 
لم���ع بفوز البطل ع���الء النواب، ذلك الن�س���ر املوؤزر الذي 
رفع ا�سم العراق يف املحافل الريا�سية ل�سيما على �سعيد 
�سباح���ة امل�ساف���ات الطويل���ة التي ي�سارك به���ا القطر لول 
م���رة.. فاقامت الندي���ة الريا�سية حف���الت تكرميية للوفد 
املت�س���ر قدم���ت خالله���ا املوؤ�س�س���ات الريا�سي���ة الكوؤو�ش 

والهدايا للبطل املنت�سر ومرافقه الداري..

في السابع والعشرين من آب 1959
السباح العراقي عالء الدين النواب يعبر بحر المانش
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الجنابي ع��ب��اس  بثينة 

السيطرة على منطقة الفرات األوسط
اأ�س���در الباب العايل يف ال�سابع ع�سر م���ن اآذار عام 1911 
اأم���رًا بعزل الوايل ناظ���م با�سا عن ولية بغ���داد، فغادرها 
�سباح الع�سرين م���ن اآذار على ظهر باخرة من بواخر لنج 
متوجه���ًا اإىل الب�س���رة ثم توجه من هن���اك اإىل ا�ستانبول، 
وظ���ل يو�سف اأغا با�س���ا واليًا عل���ى بغ���داد بالوكالة زهاء 
خم�سة اأ�سهر، حتى و�س���ل اإليها الوايل اجلديد جمال بك، 
يف ال�ساد�ش والع�سرين من اآب وا�ستقبله )ك�سائر الولة( 
يف الفلوج���ة مع���اون الوايل لطف���ي بك والفري���ق يو�سف 
اأغ���ا با�سا وكيل الوايل ووكي���ل مفت�ش الفيلق الأول وقائد 
الفيلق الثالث ع�سر، والأمراء الأ�سراف واأطلقت له اإحدى 

وع�سرون اإطالقة مدفع كاملعتاد.
توىل جمال بك مهام ولية بغداد وهو يف العقد الرابع من 
عم���ره، واأقيمت ل���ه حفلة فخمة، افتتحت بق���راءة الفرمان 
ال�سلط���اين وختمت بخطبة وقد رحب اأهايل بغداد بقدوم 
الوايل اجلديد جم���ال بك ومنهم ال�ساع���ر ال�سعبي ال�سيخ 

علي البغدادي املعمار اإذ قال:
مذ حّل بغداد )جمال( العلى

بطلعة تخجل بدر التمام
قد قّر فيه طرفها بعدما
قد كاد مما نابها ل ينام

وبع���د م�س���ي اأربعة ع�س���ر يومًا م���ن و�سول���ه اإىل بغداد، 
اأ�س���در بيان���ًا اإىل الع�سائ���ر، حذره���م فيه من الع���ودة اإىل 
الغ���زو، وذكرهم باأنه���م م�سلمون موح���دون، وطلب منهم 
الرج���وع اإىل ب���اب احلكوم���ة حل���ل املنازع���ات بينه���م، ثم 
هدده���م بالعق���اب ال�سدي���د اإذا مل يرتدع���وا، ومل تع���رتف 
الع�سائ���ر مبا جاء به جمال بك فعادوا اإىل التنازع والقتال 
فيم���ا بينه���م، وكان���ت اأوىل الع�سائ���ر التي فعل���ت ذلك هي 
ع�سائ���ر ال�سامية واأبو �سخري، مم���ا اأدى اإىل الفو�سى يف 
املنطق���ة، فوقع���ت من جراء ذل���ك معارك عنيف���ة اأبدى فيها 
مزه���ر الفرع���ون م���ن اآل فتل���ة ق�س���وة وهاج���م اأعدائه من 
ع�س���رية الغ���زالت، وحا�س���ر قري���ة اللهيب���ات القريبة من 
احل���رية، واأحرق دورها ونه���ب اأموالها، ثم هاجم احلرية 

نف�سها فاأحرقها ونهبها.
ولأج���ل ذلك اأر�سل جمال بك ق���وة ع�سكرية بقيادة �سليمان 
ع�سك���ري بك، للتحق���ق من هذه احل���وادث، فق���ام �سليمان 
اإبراهي���م  واآل  الغ���زالت  ع�سائ���ر  بح���رب  ب���ك  ع�سك���ري 
والفتل���ة وال�سب���ل ووج���ه �سرب���ات �سدي���دة لها، ث���م األقى 
القب����ش عل���ى روؤ�سائه���ا فزجه���م يف ال�سج���ن، كان منه���م 
مزه���ر الفرعون واأخوه مبدر وعب���د الكاظم احلاج ع�سكر 
واأخ���وه عبد الواحد، ولكن���ه مل ي�ستط���ع اأن يلقي القب�ش 
عل���ى امل�سوؤول عن النزاع )علي���وي الرخي�ش(، فا�ستحوذ 
عل���ى جمي���ع موا�سي���ه واأثاثه واأغن���ام ع�سريت���ه، واأعطى 
اأرا�سي���ه واأرا�سي ع�سريته اإىل )ح�س���ن الفرهود( رئي�ش 
بن���ي زريج، ومن ث���م فر�ش ال�سرائب عل���ى جميع القبائل 

املتناحرة بالقوة.
وق���د واجه اأحد كت���اب جريدة الزهور، ال���وايل جمال بك، 

ف�ساأله عن حملة �سليمان ع�سكري بك، فقال الوايل:
»ملا هبطت الولية راأيتها والفو�سى قد عمت فيها، لختالل 
النظ���ام والراح���ة يف جمي���ع اأنحائها، ويف الي���وم الثاين 
م���ن و�س���ويل اإىل هن���ا ورد اإيّل نب���اأ برق���ي م���ن مت�سرف 
الديواني���ة ينب���اأ عن حتف���ز ع�سريتي وال�سب���ل والغزالت 
جلم���ع اجلم���وع واإع���داد الق���وة للهج���وم عل���ى �ساحبها، 
وللح���ال �س���ريت اإىل حم���ل الن�س���ال طاب���ورًا م���ن اجلند 
البغال���ة وطابورين من امل�ساة وفرقة بل���وكا من املدفعيني 
اأ�سحاب املدافع الر�سا�سة، وثلة من مدفعية ال�سحراء ملنع 
نهو�ش املعتدين وحقن دم���اء العثمانيني، واإظهار �سطوة 

احلكومة، وتاأديب املخالفني…«.
وم���ن الوا�س���ح اأن مث���ل ه���ذه الق���وة كان���ت ا�ستعرا�س���ًا 

ع�سكريًا مق�سودًا لتخويف الع�سائر.
وبع���د الق�س���اء عل���ى النزاع ق���رر جمال بك زي���ارة الفرات 
ممتط���ني  حا�سيت���ه  م���ع  تفتي�سي���ة،  جول���ة  يف  الأو�س���ط 
اخلي���ول، وق���د لب����ش جم���ال ب���ك ال���زي العرب���ي املتمث���ل 
بالعباءة والعقال، فذه���ب اإىل امل�سيب والهندية، وبعد اأن 
فت�ش �سدة الهندي���ة التي كان العمل يجري فيها توجه اإىل 
احللة وعند اقرتابه منها مل يجد يف ا�ستقباله �سوى اأربعة 
اأ�سخا����ش فق���ط، هم: املفت���ي اإ�سماعي���ل اأفن���دي الواعظ، 
واحلاكم �سالح اأفندي الباججي، وماأمور الأمالك املدورة 
حممود اأفن���دي ال�سيخ علي، والقوم�س���ري حممود اأفندي، 
فا�ست���د غ�سب ال���وايل جمال بك لعدم ح�س���ور القائممقام 
والأهايل ل�ستقباله، وملا دخل اإىل البلدة، جاء �سوكت بك، 
وكان القائممق���ام بالوكال���ة واأخذ يعت���ذر ويت�سرع قائاًل: 
)اأيها البا�سا من ال�سغري اخلطاأ ومن الكبري العفو، عبدكم 

اأخطاأ وهو مغرور بعطف ولطف دولتكم(.
ولك���ن الوايل جم���ال بك مل يقب���ل اعتذاره بل ظ���ل غا�سبًا 

ل يتكل���م ومل يلتف���ت اإليه ومل يجبه، ث���م جل�ش ومل ي�سرب 
القه���وة وامل�س���روب ال���ذي ق���دم ل���ه، ومل يدخن، ث���م نادى 
عل���ى الطاه���ي واأم���ره اأن يعد ل���ه الغ���ذاء يف اجلربوعية 
الت���ي تبعد عن احللة م�سافة خم�س���ة فرا�سخ، ثم ذهب اإىل 
دائرة التلغراف فاأب���رق اإىل قائممقام خانقني احلاج نامق 
اأفن���دي، ياأمره باحل�سور حاًل اإىل احلل���ة ليت�سلم من�سب 
القائممقامي���ة ب���دًل من �سوك���ت بك، عل���ى اأن ي�سلها خالل 
يوم���ني، وكانت تلك م�سكلة كربى للح���اج نامق اأفندي، اإذ 
يج���ب عليه اأن يقط���ع م�سافة ثمانية اأي���ام يف يومني، وقد 
ا�ستط���اع على اأي حال اأن ي�س���ل، وكان يبدل فر�سه يف كل 

بلدة مير بها بني خانقني واحللة.
ومل ميك���ث جم���ال بك يف احلل���ة، بل غادره���ا متوجهًا اإىل 
اجلربوعي���ة، ث���م اإىل الديواني���ة، وكان قا�س���ي الديوانية 
�سال���ح اأفن���دي املل���ي وكي���اًل ع���ن املت�س���رف فيه���ا، فاأقام 
ال���وايل حفل ا�ستقب���ال مل ي�سبق له مثيل، حي���ث ن�سب له 
خيم���ة فخم���ة عل���ى ج���دول الر�سادي���ة، وجاءت���ه الع�سائر 

اأفواج���ًا، ت�سل���م عليه، كم���ا زينت البل���دة باأن���واع الزينة، 
وفر�ش ل���ه ال�سجاد الإيراين على الأر����ش من اجل�سر اإىل 
ب���اب ال�س���راي، فمكث جمال ب���ك يف الديواني���ة ثالثة اأيام 
ويب���دو اأن القوم قد و�سلتهم اأخب���ار احللة وما جرى فيها 

فا�ستعدوا ل�ستقباله ال�ستعداد الالزم لذلك.
وقد اأمر جمال ب���ك بتخ�سي�ش األف لرية عثمانية لتو�سيع 
جدول الر�سادية وحف���ره، والر�سادي هي ناحية كان يقال 
له���ا ال�سوف���ة واملليحة، والر�س���ادي هو نه���ري اأن�ساأ ب�سبب 
انقط���اع نهر الفرات ع���ن الديوانية، واأج���ري فيه املاء من 
ه���ور ابن جنم لأجل ال�س���رب اإىل ق�سب���ة الديوانية، ومن 

هذه الوا�سطة ا�ستفادت الع�سائر من الزرع على جانبيه.
غ���ادر جم���ال ب���ك الديواني���ة متوجه���ًا اإىل ال�سامي���ة فاأبو 
�سخ���ري ثم كربالء، ثم عاد اإىل احلل���ة، فجمع احلاج نامق 
القائممقام اجلديد فيها، جميع ع�سائر احللة واأهلها الذين 
خرجوا باأ�سلحته���م ل�ستقباله وكان املوكب مهيبًا. ثم زار 
اآث���ار باب���ل، وزار املدار�ش، واأعان بع����ش الطالب بالكتب 
والألب�سة وفت�ش جدول الر�سادي���ة القريب من الديوانية، 
ث���م ع���اد اإىل بغداد وكان حم���ل اإقامته فيه���ا، يف ق�سر عبد 

القادر اخل�سريي الكائن على دجلة قرب الدبخانة.
عن ر�سالة )جمال با�سا حياته ودوره ال�سيا�سي(

في 26 آب 1911
جمال باشا السفاح واليا في بغداد
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س����ع����ي����د روض����������ان

فالستا كالوفا -1896 1971, ولدت في 
مدينة بيرنارتيتسه الريفية الصغيرة جنوب 

تشيكسلوفاكيا, كان األب معلمًا، محبا للمعرفة 
واألم سيدة منزل متفانية إلسعاد أوالدها. “ 

في السابعة عشرة كانت تتمشى خالل االجازات 
الصيفية بين الحقول وبيدها قاموس الكلمات 

الصغير، فتاة نحيلة وغامضة إلى حد ما في ثيابها 
ذات اللون الفاتح، التي تغطي جسدها من الرقبة 

حتى أخمص القدمين وفق الموضة السائدة 
حينذاك. كانت جادة في حفظ الكلمات على ظهر 
قلب، وإال كيف يتسنى لها تعلم اللغات السبع 

التي تجيدها اليوم. وكانت تجد متسعًا من الوقت 
لتنظر بطرف عينيهاإلى الناس الذين يراقبونها 

من وراء أسيجة بساتينهم.

ومن �سريته����ا الذاتية الت����ي وردت يف الرواي����ة الوثائقية 
لإليون����ا بور�س����كا “ طبيب����ة يف بي����ت الربزجن����ي” والتي 
ن�سرته����ا دار امل����دى للطباع����ة والن�س����ر �سوري����ا – دم�س����ق 
�سن����ة 2002 وه����ي م����ن ترجمة ح�س����ني العام����ل ومراجعة 
وحتري����ر د. جمي����د الرا�سي التي حتدث����ت عن خمطوطتها 
“ عرب البو�سفورونحو دجلة “ املكر�سة لإقامتها يف بغداد 
واملحفوظة يف متحف الوثائ����ق املكتوبة يف �سرتاهوف- 
براغ. كانت الطبيبة قدمته����ا للمتحف بعد ب�سع حماولت 
غ����ري جمدية لن�سرها قبل احلرب العاملي����ة الثانية وبعدها. 
كما ان عملها امل�سرحي الثاين “ �سجرة الدردار ال�سم�سية” 
والذي ا�ستوحته من حياتها ال�سخ�سية، مل يحظ بالعر�ش 
اأي�س����ًا. وال�س����يء املوؤك����د اأن املوؤلف����ة كانت ت����رى يف عملها 
الأدبي غري ما يراه النا�سرون. ول ي�ستبعد اأن يكون �سيق 

الأف����ق وع����دم اهتمام النا�سري����ن مب�سائر اأنا�����ش �سجعان، 
ولكنهم اعتياديون، يقفان وراء هذا الإهمال لكتابها

يف بداية ني�سان ا�ستاأجرت فال�ستا دارا �سغرية يف الق�سم 
ال�سم����ايل من بغ����داد امل�سمى باملي����دان. كان����ت دارًا جديدة 
وكان����ت �سرفته����ا اخل�سراء تط����ل علىج����ادة ال�سراي، هي 
�س����ارع الق�س����ر. يف كل م����كان تنت�س����ر امل�ساك����ن الإ�سالمية 
اخلا�س����ة، ويف كل منه����ا ع����دد كبري من الن�س����اء ولي�ش من 
املنتظ����ر ان تك����ون ثم����ت �سح����ة بالن�سبة لع����دد املري�سات. 
مت جتهي����ز البي����ت والعي����ادة بتجهي����زات وجدوه����ا عن����د 
ال�سي����دلين العري����ق طويق وه����ي من بقاي����ا الحتياطات 
ال�سحي����ة الربيطاني����ة، ومت نقلها بو�سط����ة الرجال احلفاة 
بقاماته����م الطويل����ة وكاأنه����م متاثيل قدمية. وق����ام اخلياط 
اليهودي بخياطة ال�ستائ����ر. واأول �سغيل جاء به م�سطفى 
كامل هو العجوز مهدي الذي اأق�سم “ �سوف اأعتني بها كما 

اأعتني بابنتي” �ش 69
وكان اأح����د اأوائ����ل املر�س����ى �سبي، رف�سه ح�س����ان، مل يكن 
هن����اك مت�سع من الوق����ت للخ����رية، اإذ كان ال�سبي يف حالة 
اإغم����اء وقد �سبغه الدم ويف و�س����ط وجهه جرح ينزف. ما 
الذي ينبغي عمله اأوًل؟ حمايته من التلوث واجراء فح�ش 
ول����و اأويل للتاأك����د من حال����ة اجلمجمة والعي����ون وجتبري 
عظ����م الأن����ف املك�سورواج����راء عملي����ة جتمي����ل. كل ه����ذا 

ينبغ����ي اأن تنج����زه وحدها بدون ممر�س����ة اأو م�ساعد. ومل 
يت�سب����ب العرق يف حينها عل����ى ظهر فال�ستا ب�سبب حرارة 

اجلوفح�سب.
انتظرت بتوتر �سديد ما اذا كان ال�سبي �سيتعر�ش لت�سمم 
الدم وقد ت�سمرت حني فتح����ت ال�سمادات لجراء الفح�ش 
الأول. كان الف����وز حليفه����ا، اإذ من����ت العظ����ام ب�س����كل �سليم 
وجنحت العملي����ة التجميلية وكانت جراح ال�سغري مهدي 
تلتئ����م ب�سكل جميل وكان اأبوه تاجر اجللود ينادي يف كل 
منا�سب����ة: تعال لرياك ال�س����ادة، تاأملوا مل يك����ن لهذا الطفل 
اأن����ف، كان جمرد جرح ين����زف، ومل يكن مبقدور فال�ستا اأن 

تتمنى باأن جتد داعية اأف�سل.
ومل تقت�س����ر ن�ساط����ات فال�ست����ا عل����ى اجلان����ب الطبي، بل 
تع����داه اإىل اجلان����ب الجتماع����ي والرتفيه����ي، لق����د رحبت 
بدع����وة زوج����ة اليرلندي الطي����ب بنلوب لمتط����اء اخليل 
عن����د ال�سباح. لكنه����ا ل متلك ح�سانًا. وق����د جاء احلل عند 
الإيطايل جيورجي دي لوتي، الذي ا�ستعار من قبيلة �ُسِمّر 

لفال�ستا ح�سانًا عربيًا اأ�سياًل بني اللون.
من����ذ اليوم الأول الذي التقت في����ه اوج�ستو دي لوتي على 
ال�سالملل����م تع����د تذه����ب يف ال�سب����اح اإىل ال�سح����راء. اإنه����ا 
عل����ى الأقلتطي����ل ا�سطجاعهاعل����ى ال�سري����ر وتتمطىحتت 
النامو�سي����ة. تتاأم����ل ال�سم����اء وت�سمع اأ�س����وات املدينة يف 
ال�سب����اح الباك����ر. اأول الأ�سوات بائع����ات احلليب” قيمر، 
ل����نب، لنب” ه����ذه بالتاأكي����د هي ال�سغ����رية البدين����ة. انها ل 
حتمل الب�ساعة عل����ى الراأ�ش مثل القرويات الأخريات، بل 
تنقلها على احلم����ار. يف كل جانب جرة كبرية، يف واحدة 

منهااللنب ويف الثانية الق�سطة.
بعد حلظة اأخرى يرتفع غناء اخلباز: يابا خو�ش �سمون، 

اأهلك ما يدرون، ابي�ش وحار ال�سمون.
»�سمك... �سمك«يعر�ش بائع ال�سمك باخت�سار، ويف �سلته 
تلم����ع ف�سة ال�سمك الذي ا�سطاده خالل الليل من نهر دجلة 

اأو دياىل.
» خ�سب... خ�سب ياب�ش« ينادي الرجل الذي يبيع اأغ�سان 
الطرف����ة الياب�سة، غ����ري ان زبائنه يف تناق�����ش لأن املطابخ 

النفطية بداأت تق�سي على املواقد القدمية يف املطابخ.

في حضرة ملك العراق
 بعد �ستة اأ�سابي����ع من عملها يف العيادة دعا فال�ستا ملقابله 
مل����ك الع����راق. ج����اءت الدع����وة على غ����ري انتظ����ار: يرغب 
�ساح����ب اجلاللة امللك التعرف عليك، ل����ذا يرجى ح�سورك 
يف ال�ساع����ة الثامن����ة وثالث����ني دقيق����ة من �سب����اح الغد يف 

الق�س����ر امللك����ي. اطلبي هناك حيدر بي����ك فاأنه �سيقودك يف 
الق�سر.

يف اللحظة الأخرية ا�ستطاع مهدي تلميع حذائها الأبي�ش. 
احلذاء الذي ا�سرتته قبل �سنة من معمل باتا يف يف مدينة 
برينارتيت�سه ينغمر الآن يف ال�سجاد عايل الو�سائج. �سبق 
اأن مثلت بني يدي رئي�����ش اجلمهورية ولكن بني يدي امللك 
مل تقف مطلقًا. اإنه كائ����ن اأ�سطوري، له بردة من الهرملني، 
ومي�س����ك باإح����دى يدي����ه ال�سوجل����ان ويحم����ل يف الثاني����ة 

تفاحة الإمرباطورية.
بدلة امللك رمادية غامقة مف�سلة وفق الأ�سلوب الإنكليزي، 
وقد ا�ستدار حول طاولة املكتب الكبرية لي�ستقبل فال�ستا: 
كي����ف اأعجبت����ك احلي����اة يف بغداد؟ممتاز ا�سع����ر بالرتياح 
ل�سم����اع هذا، وما ذا عن العمل، ع�ساه بجري بانتظام؟ اإنك 

تتحدثني بعربية رائعة ايتها ال�سيدة الدكتورة.
كان����ت زيارة ق�سرية، لكنها مل تك����ن الأخرية)اأنا الت�سيكية 
ال�سغرية من طابور، ا�ستقبلني امللك بنف�سه. حني �ساأكتب 
لأهل����ي �ستعرتيه����م الده�س����ة والعج����ب(. على اأي����ة حال مل 
تتوف����ر لالإح�سا�����ش ب�سحرالزي����ارة واإحتفايته����ا غ����ري تلك 
الدقائ����ق القليل����ة يف العرب����ة، فعندم����ا و�سل����ت اىل منزلها 
وج����دت امل����اء يغل����ي يف قدر التعقي����م وقد امت����الأت العيادة 
باملر�س����ى. اإنه����ا تبداأ العم����ل اليوم يف �ساع����ة متاأخرة عن 
الوق����ت املعتاد ب�ساعت����ني، ولن تنته قب����ل ال�ساعة الواحدة 
ظه����رًا، وقبي����ل الظهر م����ن املنتظر اأن تبل����غ درجة احلرارة 
خم�س����ني درجة مئوي����ة يف الظل، يف الأقل. م����ا العمل لكل 

لعبة ثمنها حتى لزيارة �ساحب اجلاللة.” �ش92

بيت البرزنجي
بع����د بح����ث طوي����ل وم�ساه����دات عدي����دة وق����ع اختيارها 
عل����ى دار اأ�س����رة الربزجن����ي يف دربونة الراهب����ات. دار 
الربزجن����ي تعني دار البواق����ني ولعل ه����ذا ال�سم �ساهم 
يف قرار فال�ستا با�ستئجاره. اذ ان ا�سم جدتها من ناحية 
الأم كانت تروبات�سوفا )اأي اأ�سرة البواقني( وهكذا بداأت 
دار البواق����ني وكاأنها ذات �سلة بالأ�س����رة منذ زمن بعيد.

�ش100
اللجن����ة الرباعية للدائ����رة ال�سحية للمدين����ة، التي قامت 
بزي����ارة دار الربزجن����ي يف الأ�سب����وع الأول م����ن �سه����ر 
ت�سري����ن الثاين عربت بكثري من الع����رتاف عن تقديرها 
لتجهيز القاعات والغرف واحلل����ول الوقائية وال�سحية 
فيها واأكدت ب�سكل خا�����ش ارتياحها لتاأ�سي�ش هذا املعهد 
ال�سح����ي اجلدي����د يف بغ����داد. واملقام حقًا وف����ق الأ�س�ش 

ال�سحيحة. وجرى التعبري عن ذلك �سفهيًا وحتريريًا.
وبع����د اخلت����م ق����ام ال�س����ادة بالتوقي����ع. ويف اليومنف�سه 
ظه����رت يف قرن����ة دربون����ة الراهب����ات لوح����ة كت����ب عليها 
باللغ����ة العربية » م�ستو�س����ف ت�سيك�سلوفاكيا« للدكتورة 
فال�ستا كالوفا. لق����د اأ�سبح امل�ست�سفى الت�سيكو�سلوفاكي 

حقيقة واقعة.
امل�ستو�س����ف  نق����ل  مت   1929 الث����اين  ت�سري����ن  يف   «
الت�سيك�سلوفاكي من �سارع الراهبات اإىل دربونة النمل. 
مل تك����ن فال�ست����ا راغب����ة يف التخل����ي ع����ن دار الربزجني 
القدمي����ة غري انه����ا مل تعد تت�س����ع لالأ�س����رة وامل�ستو�سف 
مع����ًا. ويف النهاية �سهل اتخاذ الق����رار ال�سيد الربزجني 
نف�س����ه، اإذ ا�ستم����ر مبطالبت����ه بزيادة اليج����ار راف�سًا يف 

الوقت نف�سه دفع تكاليف الرتميم والإ�سالح.
ال����دار اجلديدة الت����ي ت�سل ب����ني �سارع����ني حيويني، دار 
وا�سع����ة وجميل����ة ب�سورة عام����ة، غري ان اأجم����ل ما فيها 
املنظ����ر الذي تط����ل عليه، عل����ى مقربة مبا�س����رة منها، بل 
ويف متن����اول الي����د تقريب����ًا ترتف����ع فوق اأ�سج����ار النخيل 
ال�سامقة منارة احل�سكة بقامتها الذهبية الر�سيقة تزينها 
ف�سيف�س����اء ناعم����ة. وف����وق الط����وق املتحلق حوله����ا كاأنه 
اخلامت اجلميل يرتفع برج �سغري تزينه الزهور ويعلوه 
ت����اج ف����ريوزي الزرق����ة. وم����ن �سرف����ة ال�سط����ح ن�ستطيع 
اأن ن����رى عل����ى م�سافة كبرية م����ن منارة احل�سك����ة، منارة 
اأخ����رى تفوقها جماًل. يحيط بهما طوقان كاأنهما خامتان 
اأحدهما فوق الآخ����ر.” �ش179وت�سفها فال�ستا “ منارة 
احل�سكة تنري عاليًا فوق ال�سرفة حتى ليخيل انه من غري 
املمك����ن ان تك����ون ق����د �سيدتها ي����د الب�سر، امن����ا هي وردة 
�سرقي����ة رائعة اجلم����ال تفتح����ت يف هذا امل�س����اء اجلدير 

بالعجاب.” �ش193
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رضا محمد  ف��اض��ل  د. 

ابتدأت دورة مجلس النواب التاسعة باالجتماع 
غير االعتيادي في 12 حزيران 1939 , وبعد ان 
اتم دورته النيابية كاملة لمدة اربع سنوات 

صدرت االرادة الملكية ذات العدد )229( في 9 
حزيران 1943 نظراً الى أّن مجلس األمة وافق 
بنصابه القانوني في تعديل القانون األساسي، 
واستناداً الى المادة التاسعة عشر بعد المئة 

من القانون االساسي المشار اليها،صدرت 
االرادة الملكية بناًء لما عرضه مجلس الوزراء 
بحّل المجلس وإجراء انتخابات لمجلس جديد 

في أثناء المدة المعينة في المادة )40( من 
القانون االساسي.

بع���د ان �س���درت الرادة امللكية بحّل جمل�ش النواب يف 
9 حزي���ران 1943 ا�س���درت وزارة الداخلي���ة اأوامره���ا 
اىل مت�س���ريف الألوية لل�س���روع يف الجراءات الولية 
لنتخ���اب املجل����ش اجلديد �سم���ن امل���دة القانونية، يف 
اج���واء م�سطربة بحكم ظروف احلرب العاملية الثانية، 
ال�ستثنائي���ة  والقوان���ني  العرفي���ة  الح���كام  واإع���الن 
)كمر�س���وم �سيانة المن الع���ام و�سالمة البالد( وترّدي 
الو�س���اع القت�سادي���ة الت���ي اأّدت اىل ارتف���اع ا�سع���ار 
ا�سع���ف  مم���ا  الأمرا����ش،  وتف�ّس���ي  الغذائي���ة،  امل���واد 
امل�ساركة ال�سعبية يف النتخابات، ف�ساًل عن ذلك انعدام 
احلي���اة احلزبية بع���د ان ُملئت املعتق���الت بال�سيا�سيني 
الوطني���ني، ويف مث���ل ه���ذه الج���واء املليئ���ة بالرع���ب 
واجل���وع والتذم���ر اجريت انتخابات ال���دورة العا�سرة 

ملجل�ش النواب.
وبن���اًء على الوامر ال�س���ادرة م���ن وزارة الداخلية يف 
ال�س���روع بالنتخاب���ات ابلغ���ت اأمان���ة بغ���داد خمتاري 
املح���الت لح�سار ا�سم���اء خم�سة ا�سخا����ش من وجهاء 
حمالته���م؛ لغر����ش انتخ���اب الهيئة الختياري���ة، وبعد 
ان انتخب���ت الهيئة الختيارية بو�س���ر انتخاب الهيئات 
التفتي�سي���ة يف بغ���داد يف مت���وز 1943، اإذ دع���ا ام���ني 
العا�سم���ة عددا كبريًا من �س���كان املحالت اإىل احل�سور 
يف ال�ساع���ة التا�سع���ة م���ن �سب���اح يوم 8 مت���وز 1943 
لنتخاب الهيئ���ة التفتي�سية امل�سرف���ة على �سري انتخاب 
النواب اجل���دد، وحني ح�سورهم الق���ى اأمني العا�سمة 
كلمة ب�ساأن النتخابات واهميتها ودعا لنتخاب خم�سة 
ع�سر �سخ�س���ًا لي�سبحوا اع�ساء الهيئ���ة التفتي�سية، ثم 
وزع���ت الوراق عل���ى احلا�سري���ن وبو�س���ر النتخاب، 
وبع���د النته���اء فتح���ت �سنادي���ق النتخ���اب و�سنف���ت 
ال�سوات فظهر نتيجة النتخاب فوز ال�سخا�ش الذين 
ر�سحه���م اأمني العا�سمة، ا�سبح���وا الهيئة امل�سرفة على 
انتخاب���ات الن���واب ملدين���ة بغ���داد، وه���ذا يتناق�ش مع 
طبيع���ة النتخ���اب؛ لأن فوز ال�سخا����ش الذين ر�سحهم 
ام���ني العا�سمة يّنم ع���ن تدخل ال�سلط���ة يف اهم مرحلة 
م���ن مراح���ل النتخاب���ات، والت���ي ينبغ���ي للحكومة اأن 
تك���ون فيه���ا على درجة عالي���ة من احلي���اد لت�سمن �سري 
العملي���ة النتخابي���ة م���ن التدخ���ل، وبع���د النته���اء من 
انتخ���اب الهيئة التفتي�سية، َوّزع اع�ساوؤها على ال�سعب 
النتخابية، فاأ�سرف على ال�سعبة الوىل عارف حكمت، 
ال�سعبة الثانية به���اء الدين النق�سبندي، ال�سعبة الثالثة 
حمم���د عل���ي الها�سم���ي، ال�سعب���ة الرابعة من���ري حممد، 

ال�سعب���ة اخلام�سة عب���د الله لطف���ي، ال�سعب���ة ال�ساد�سة 
احم���د جم���ال الدي���ن الكي���الين، ال�سعب���ة ال�سابعة عبد 
الغني اجل�س���اين، ال�سعبة الثامنة �سادق حبة، ال�سعبة 
التا�سع���ة حممد ابراهيم عبد العزي���ز، ال�سعبة العا�سرة 
عب���د اللطي���ف املدل���ل، ال�سعب���ة احلادية ع�س���رة توفيق 
الو�سوا�سي، ال�سعبة الثانية ع�سرة ا�سماعيل العظمي، 
وال�سعبة الثالثة ع�س���رة يو�سف حبيب اوفى، وال�سعبة 
الرابعة ع�س���رة �سالح �سكارة، ال�سعب���ة اخلام�سة ع�سر 
�سادق حبة. ودققت الهيئ���ة التفتي�سية يف بغداد قوائم 
ا�سم���اء املنتخب���ني الوليني و�سادقت عليه���ا، ثم اعلنت 
القوائ���م يف يوم الثنني امل�س���ادف 19 متوز 1943 يف 
الماكن التي حددتها الهيئة التفتي�سية لطالع الناخبني 
عليه���ا على وف���ق احكام املادة )15( م���ن قانون انتخاب 
الن���واب ل�سن���ة1924 الذي يق�س���ي ببقائه���ا معلقة ملدة 
�سبعة اي���ام لالعرتا�ش عليها مبقت�س���ى املادة )16( من 

القانون.
وبح�سب امل���ادة )9( من قان���ون انتخاب الن���واب ل�سنة 
1924 تاألف���ت اللج���ان املحلي���ة لعداد قوائ���م املنتخبني 
الوليني من الذكور الذين اأمّتوا الع�سرين من اأعمارهم 
لتقدميه���ا اىل الهيئ���ة امل�سرفة يف غ�س���ون ع�سرة ايام ، 
ثم ار�سلت قوائم املنتخبني الوليني اىل رئي�ش الدارة، 
الذي وحد القوائم ب�سجل ل���كّل �سعبة واأر�سل ن�سختني 
م���ن ه���ذه ال�سج���الت الوىل اىل القائمق���ام. والثاني���ة 
للهيئ���ة التفتي�سية الت���ي دققت قوائم ا�سم���اء املنتخبني 

الوليني، و�سادقت عليهم.
ج���رى انتخاب املنتخب���ني الثانوي���ني يف 16 اأب 1943 
يف ق�س���اء بغ���داد بع���د ان ح���ددت املناط���ق النتخابية 
ل���كل �سعب���ة م���ن ال�سع���ب النتخابي���ة اخلم����ش ع�سرة، 
واأعل���ن ا�سم���اء الفائزين عن كل �سعب���ة، وكانت النتائج 
يف حم���الت ال�سور وطوب قمر الدين وامليدان ، ل�سالح 
نوري ال�سعي���د، ومولود خمل�ش، وحت�سني الع�سكري، 
وحت�س���ني عل���ي، ويف حم���الت الف�سل – حم���ام املالح، 
وال�سي���د عب���د الل���ه، ف���از ح�سني النائ���ب، وبه���اء الدين 
النق�سبندي، وعالء الدين النائب، وجميل عبد الوهاب، 
واحم���د عوين، وعبد الله حم���ودي، وعبد الغني �سالح 
وابراهي���م حمدي النائ���ب، اما حملة طاط���ران ففاز كل 
م���ن �سالح الدي���ن بابان، وعي�سى اب���و طربة، ويو�سف 
اوف���ى، و�سالح قحطان، وكرج���ي لوي، جرى انتخاب 
حم���الت  يف   1943 اب   17 يف  الثانوي���ني  املنتخب���ني 
البارودية، وتبت الكرد، وقره غول فحاز اكرثية الراء 

بهج���ت زين���ل، وحبي���ب العب���د، و�ساك���ر الق���ره غويل، 
وروؤوف الكبي�سي، ويف حمالت حيدر خانة، وباب اآغا، 
واملهدية، وال�س���ت هدية، واجلوبة حيث جرى انتخاب 
املنتخب���ني الثانوي���ني يف 18 اب 1943 فح���از اكرثي���ة 
ال�س���وات كل م���ن حممود �سبح���ي الدف���رتي و�سفيق 
ن���وري ال�سعي���دي و كام���ل اجلادرج���ي وحم���ي الدي���ن 
ال�سه���روردي و�سعي���د حقي وجمي���ل املدفعي وحممود 
رام���ز، ويت�س���ح م���ن الط���الع عل���ى اأ�سم���اء املنتخبني 
الثانوي���ني ان اغلبهم من النواب والوزراء ال�سابقني او 
م���ن اأع�ساء الهيئة التفتي�سي���ه امل�سرفه على النتخابات 
نف�سها، مما يعطي موؤ�سرًا على ان النتخابات كانت تتم 

يف دائره �سيقه ومن طبقة معينه.
وباإقرتاب موعد انتخاب النواب للمجل�ش اجلديد بداأت 
احلكوم���ة اإع���داد قائم���ة املر�سح���ني املوالني له���ا، وهنا 
تباين���ت الآراء فكان لوزي���ر الداخلية �سالح جرب وجهة 
نظر خا�سة، وكان لرئي����ش الوزراء وجهة نظر اخرى، 
يف ح���ني كان للو�س���ي وجه���ة نظ���ر ثالث���ة تختل���ف عن 
رئي�ش ال���وزراء ووزير الداخلية، وملّ���ا اأ�سري اىل وزير 
الداخلي���ة بالتوفيق ب���ني الراء املختلفة لأن���ه امل�سوؤول 
املبا�س���ر ع���ن اج���راء النتخاب���ات ا�ستدع���ى اىل بغداد 
مت�س���ريف اللوية للت���داول معه���م ب�س���اأن النتخابات، 
ودع���م املر�سحني احلكوميني على وفق ما يرى، اإل انهم 
مل ميتثل���وا لراأيه وع���دوه راأيًا �سخ�سي���ًا، مما ادى اىل 
جتميد بع�سهم حتى و�سل اخلالف بينه وبني مت�سرف 
احلل���ة اىل الت�سهري، وَعّد مت�سرف احللة �سفاعة �سالح 
ج���رب اىل اح���د اليه���ود و�سيلة للطع���ن به، وهن���ا �سعر 
�سال���ح جرب بوج���ود اي���ادي خفي���ة حت���ول دون تنفيذ 
خطت���ه يف ت�سي���ري النتخابات، مما ا�سط���ر اىل تقدمي 
ا�ستقالته يف 29 ايل���ول 1943 متم�سكًا براأيه يف كيفية 
اج���راء النتخاب���ات، مما ح���ال دون بقائ���ه يف من�سبه 
لع���دم ان�سج���ام روؤيت���ه م���ع ال�سيا�س���ة العلي���ا للب���الط، 
وخ�سي���ة ان ي���وؤدي ا�س���راره عل���ى موقف���ه اىل وق���وع 
ازم���ة وزارية على ح���د قوله. ملّ���ا كان الو�سي عبد الله 
ق���د ا�سبح و�سع���ه الد�ستوري اقوى مم���ا كان عليه قبل 
اقرار لئحة تعديل القان���ون ال�سا�سي، ا�ستطاع فر�ش 
راأيه يف اختيار املر�سحني ملجل�ش النواب، ويف الوقت 
نف�س���ه ا�سدر تعليمات���ه اىل الوزراء وكب���ار امل�سوؤولني 

الداريني تف�سي بعدم تر�سيح اقاربهم.
واع���رتف ن���وري ال�سعي���د بتدخ���ل احلكوم���ة يف �سري 
النتخاب���ات، وفر����ش املر�سح���ني املوال���ني له���ا حينما 

حت���دث يف جل�س���ة جمل����ش الن���واب ردًا عل���ى الن���واب 
املعار�س���ني ل���ه وق���ال ))املفرو����ش ان يف الدول���ة حكم 
نيابي دميقراطي وجمل�ش م�سيط���ر وحكومة م�سوؤولة 
ترتك���ز على ه���ذا املجل����ش، مت�سائاًل: هل نظ���ام احلكم 
يف اململك���ة يطب���ق ب�سكل �سحيح؟ م�س���ريًا اىل ان نظام 
احلك���م يق�سي باإجراء انتخاب���ات يف اململكة، ولل�سعب 
ان ينتخ���ب من يعتمد عليه لرياقب، وي�سيطر على اأمور 
الدول���ة هذا هو ا�سا�ش احلكم ولك���ن بالنظر اىل قانون 
النتخ���اب املوجود باإيدينا هل يف الم���كان - انا�سدكم 
بالله- ان يخرج احد نائبًا مهما كانت منزلته يف البالد، 
ومهم���ا كان���ت خدمات���ه يف الدول���ة مامل ت���اأت احلكومة 
مبرك���زه  يّدع���ي  �سخ����ش  كل  اأُراه���ن  فاإن���ا  وتر�سح���ه 
ووطنيت���ه فلي�ستقيل الآن ويخ���رج، ونعيد النتخابات 
ولندخل���ه يف قائم���ة احلكوم���ة ونرى هل ه���ذا النائب 
الرفي���ع املنزل���ة ال���ذي وراءه م���اوراءه م���ن املوؤيدي���ن 

ي�ستطيع ان يخرج نائبًا((.
انتخب النواب يف يوم 5 ت�سرين الأول 1943على وفق 
الج���راءات التقليدية لفوز قائمة احلكومة وكان معظم 
الن���واب الفائزين انتخب���وا يف املجال�ش ال�سابقة �سوى 

)26( نائبًا جديدًا.
اىل  الأُم���ة  جمل����ش  بدع���وة  امللكي���ة  الرادة  �س���درت 
الجتم���اع غري العتيادي يوم 9 ت�سري���ن الأول 1943. 
افتت���ح جمل����ش الن���واب جل�ست���ه الوىل يف 9 ت�سري���ن 
الأول 1943، بخط���اب العر����ش ال���ذي ا�س���ار في���ه اىل 
تعدي���ل القانون الأ�سا�سي مل���ا تقت�سيه امل�سلحة العامة، 
وا�ستن���ادًا اإىل املادة )119( من القان���ون ال�سا�سي ُحّل 
املجل�ش ال�سابق بعد ما �س���ادق على التعديل، وانتخب 
املجل����ش اجلديد الذي �سي�سطلع مبهم���ة اقرار القانون 
ال�سا�سي بح�سب ال�س�ش الد�ستورية، و�سيعر�ش على 
املجل����ش لئح���ة تعديل قان���ون النتخاب مب���ا يتما�سى 

وال�س�ش التي ُبني عليها الد�ستور.
وتراأ�ش املجل�ش اكرب الع�ساء �سنًا النائب احمد حالت 
– نائ���ب الك���وت- لال�سراف عل���ى اأداء النواب اليمني 
القانوني���ة، وانتخاب دي���وان الرئا�سة، وانتخب حمدي 
الباج���ه جي رئي�سًا للمجل�ش، فقد �سوت 74 نائبًا له من 
اأ�س���ل 78، وانتخ���ب رايح العطية – نائ���ب الديوانية- 
نائب���ًا اول بع���د اأن ح�سل على 62 �سوت���ًا من ا�سل 73، 
ث���م انتخب هبة الله املفت���ي نائبًا ثانيًا اإذ ح�سل على 56 

�سوتًا من اأ�سل 64.
عن ر�سالة )النتخابات النيابية يف العراق(

من تاريخ الحركة النيابية في العراق
كيف جرت إنتخابات سنة 1943؟
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ح���ي���در ش���اك���ر ال��ح��ي��در

بدريه أنور 1904
ول���دت مبدين���ة بغداد حمل���ة احلي���در خانه اأحب���ت الغناء 
العراق���ي وحفظ���ت اغ���اين ام كلث���وم والغن���اء اللبن���اين 
اإ�سافة للغناء ال�س���وري تعد من املطربات اللواتي يحملن 
ثقاف���ة ال�س���وت والذائقة ومن حما�س���ن ال�سدف ان نكون 
حمظوظ���ني مبعرفة هذه الفنانة دون الرجوع ملا يكون قد 
كت���ب عنها فقد وثقت الإذاعة العراقية لقاء مع هذه الفنانة 
ع���ام 1963 �سمن برنامج الرفوف العالية الذي كان يقدمه 
اآن���ذاك املذيع عبد احلميد الدروبي حيث تذكر هذه الفنانة 
ان���ه يف عام 1920 غن���ت او ادت الغن���اء العراقي الرتاثي 
مبنطقة احليدر خانه يف اإحدى البيوتات البغدادية اأثناء 
منا�سبة اجتماعي���ة دون ان يرى وجهها احد من احل�سور 
وكان عمره���ا اآن���ذاك خم�س���ة ع�سر عام���ًا عند نهاي���ة العقد 
الثال���ث من الق���رن الع�سري���ن ومن خالل �سوته���ا ال�سجي 
ت�سلق���ت عامل الغن���اء واعتل���ت خ�سبة م�س���رح ملهى نزهة 
البدور عام 1928 وا�سرتطت على �ساحب امللهى ان تغني 

وهي مرتدية العباءة فوافق �ساحب امللهى.
اأ�سبح���ت بدري���ة املطربة الوحي���دة التي ترت���دي العباءة 
اثن���اء الغن���اء حت���ى لقبت ب����”اأم العباية “ مما ح���دا باأحد 

ال�سعراء ان ين�سم لها اأغنية باأم العباية.
ع���ام 1932 كان حدثًا مهمًا بحياته���ا الغنائية حيث اعتلت 
امل�سرح الذي غنت فيه اأم كلثوم يوم جاءت للعراق لأحياء 
حف���الت ببغداد و�س���ادف اأن تك���ون بدريه حا�س���رة بذلك 
احلف���ل لتقدمي عراقي���ة مما اأثار انتب���اه اأم كلثوم ل�سوتها 
اجلميل خا�سة وهي ت���وؤدي الغناء العراقي الر�سني لذلك 
جن���د اأن اأغ���اين َكلبك �سخر جلمود / اغني���ة ون يا َكلب “ 
عل���ى ج�س���ر امل�سيب / ياحلوه يابو �سام���ه / عبودي جاي 
م���ن النج���ف ، حيث كانت ذائقتها اأينم���ا كانت حا�سرة من 
خالل احلفالت العامة واخلا�سة اجلميل بهذه الفنانة انها 
حفظت بع����ش اأغاين اأم كلثوم وقام���ت بت�سجيلها كاغنية 
�س���دى وحب���ي وماترحمن���ي �سوي���ه كان ذل���ك يف العق���د 
الأربعين���ي حتدي���دًا 1944 وهكذا كان العق���د نف�سه وداع 
للغناء بالن�سبة لبدريه اأن���ور لتغادر عامل الغناء وتنطوي 
تل���ك ال�سن���ني لتبق���ى ذاك���رة ل يعل���م به���ا �س���وى العارفني 

بتاأريخ الأ�سوات الن�سائية العراقية وجمالها.

جليله أم سامي
اطلق عل���ى هذه املطربة با�سم )اوتي���ل( وقد بداأت حياتها 
وهي تغني مبقهى )زكي بن عزاوي( منذ عام 1921 لغاية 
ع���ام 1932 تعلقت بغن���اء العراق الرتاث���ي فامل�سادر تفيد 
انها غنت املوال والأطوار الريفية ، فقد كانت هذه املطربة 
غارق���ة يف عامل املالهي حيث الرق����ش والغناء ثم �سرعان 
ما جباها الله من اإح�سانه فتابت من هذه احلياة ال�ساخبة 
لتت���زوج وتعي�ش حي���اة كرمية وتعتزل الغن���اء فتح�سمت 
واأ�سبحت حياتها لبيته���ا لت�سكر الله على و�سعها اجلديد 
الذي وجدت فيه الطاعة لزوجها املخل�ش وقد تركت حياة 
الفن بعد ان كانت اأغاين الرتاث العراقي �سبب من ا�سباب 
�سهرته���ا ومن هذه الأغ���اين فراقهم بج���اين / حمل الريل 
و�سال عنك/ ون ياَكلب.. وهكذا كانت الأ�سوات الن�سائية 
حا�س���رة رغم �سعوب���ة الظ���روف الجتماعي���ة والعادات 

والتقاليد ال�سائدة اآنذاك.

سلطانه يوسف
تعد الفنانة �سلطانه يو�سف من اللواتي قدمن انف�سهن من 
مطرب���ات الرعيل الأول ب�سيغة مغني���ة جتيد غناء العراق 
الرتاثي والغن���اء ال�سوري والعربي وامل�سري حالها حال 
الكث���ري من مطربات بغداد ال ان هذه الفنانة تاأثرت بغناء 
املق���ام والآبوذية فهي ممكن اعتبارها م���ن مطربات املقام 
العراقي برغم ان املقامني ل يروق لهم ان يوؤدي هذا اللون 
�س���وت ن�سائي كونه غناء رج���ويل ويحتاج اىل م�ساحات 
�سوتي���ة وا�سعة ال ان ظهور مدر�س���ة القباجني اجلديدة 
بتفا�سيله���ا والتي تاأثر بها الكثري من املطربني واملطربات 
كونها طريقة متيل اىل احلداثة يف الغناء واختيار الكالم 

الوا�س���ح املعاين ا�سافة ل�سخ�سية القباجني املميزة التي 
ا�ستط���اع ان تك���ون موؤثرة ل���دى متذوقي الغن���اء العراقي 
الر�سني فما كان م���ن �سلطانه ال ان تكون احدى الفنانات 

اللواتي حفظن املقام وادائه وب�ستاته.
وفق���ًا للت�سجي���الت الت���ي وثق���ت غن���اء ه���ذه الفنانة جند 
انه���ا ادت مق���ام البيه���رزاوي يف احدى احلف���الت مبدينة 
املو�سل عن���د منت�سف العقد اخلم�سين���ي لذلك فقد �سميت 
ه���ذه الفنانة مبطرب���ة املقامات والعتابات حي���ث لها قدرة 
�سوتي���ة ت�س���ل اىل اوكتاف ون�س���ف وبالطبع ف���اأن بقية 
ذو  ب�سوته���ا  ح�س���رت  واحلج���از  كاحلكيم���ي  املقام���ات 

الح�سا�ش اجلميل.
ت�سري امل�سادر انها ابت���داأت حياتها الغنائية مبلهى )نزهة 
الب���دور( الواقع���ة مبنطق���ة املي���دان ع���ام 1927 واعتزلت 

الغناء عام 1957.
لقب���ت انها )�سبيكة ذه���ب( وكذلك �سلطان���ة الطرب ونذكر 
بع�ش الغاين التي قدمته���ا وهي للنا�سريه / عال�سوملي 

/ يلمنحدر / كل البله وامل�سايب ياخلَك مني.
غابت هذه الفنانة يف العقد اخلم�سيني وتوفيت منت�سف 

العقد الت�سعيني.
وبعد اأن مت ا�ستعرا����ش بع�ش من تلك الأ�سماء التي ملعت 
من الرعيل الأول ظه���رت اأ�سماء اأخرى اأمثال بدريه احمد 
وبدري���ه علي وبديع���ة اجلم���ال وبهيجه من�س���ور اإ�سافة 
خلديج���ة عل���ي وراجحة عب���د واأ�سم���اء اأخ���رى اإل اأن تلك 
الأ�س���وات مل يقدم���ن �سيء جدي���د بعامل الط���رب العراقي 
فاملالح���ظ اإن غالبية مطربات العراق قدمن اأنف�سهن ما بني 
الرق����ش والغن���اء ، امله���م اإن دل �سيء فهذا يوؤك���د اأن ذائقة 
الغن���اء حا�سرة بقوة ل���دى املجتمع العراق���ي والبغدادي 
بتميز وال�سيء الذي يح�سب ل���دى مطربات الرعيل الأول 

هو اأن املطربة متتلك ثقافة الغناء.
فما بني الغناء ال�سعبي والق�سائد واملو�سحات واملنولوج 
اأ�ساف���ت الأ�س���وات الن�سائي���ة العراقي���ة جم���ال احلي���اة 
الغنائية رغم التقاليد والعادات ورمبا كانت هنالك اأ�سماء 

من الفنانات اللواتي امتهَن
الغن���اء والرق����ش اإل اأن امل�س���ادر قدمت لنا ه���ذه الأ�سماء 
امل�ساهم���ة ب�سناعة اجلمال الغنائي عل���ى الرغم ان غالبية 
املطربات كن يوؤدين نف�ش الأغاين التي قد اأدتها زميالتهن 

اإ�سافة للب�ستات التي ترافق غناء املقام العراقي رمبا لقلة 
امللحنني او رمبا الأو�ساع املادية ملطرباتنا يف ذلك الوقت 
حي���ث مل ت�سمح اأو�ساعه���ن املادية بدفع اأج���ور امللحن اآو 
ق���د تك���ون هنالك ع�س���رات الأغ���اين التي مل توث���ق ب�سبب 
او لآخ���ر واملهم لدين���ا كباحثني اأن نو�س���ل للقاري حقيقة 
دامغة قد فقدناها منذ عقود اإن العن�سر الن�سائي ووجوده 
يف الأغني���ة العراقية بتلك العق���ود ، ظاهرة ثقافية وذائقة 
م���ن خاللها ي���درك املتابع لتاأريخ الغن���اء العراقي الر�سني 
ك���م كانت امل���راأة الفنانة حا�سرة بزم���ن وتقاليد اجتماعية 
حمافظ���ة به���ذا العدد م���ن الأ�س���وات فالإجاب���ة تكون هو 
المتداد احل�ساري له���ذه الثقافة التي كانت لدى الإن�سان 
عل���ى امتداد احل�سارات. ويبق���ى ال�سوؤال ونحن يف العام 
2021 اأي���ن ه���ي الأ�س���وات الن�سائي���ة ومن امل�س���وؤول عن 
ابتعادها؟ رمبا تك���ون الإجابات خمتلفة من �سخ�ش لآخر 

اإل ان املهم اأين نحن واأهمية ال�سوت الن�سائي.

من كتاب )اال�سوات الن�سوية يف الغناء العراقي( املعد للن�سر، وقد 
تف�سل كاتبه باهداء بع�ض ف�سوله.

مطربات من الزمن الجميل
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الخياط عبود  محمد  د. 

حاولت الحكومة العراقية في عام 1942, اقامة 
عالقات مع االتحاد السوفيتي لكن البريطانيين 
لم يوافقوا على ذلك فقامت الحكومة العراقية 

بتأجيل الموضوع نظراً الرتباط الحكومة العراقية 
بشكل كبير بالقرار البريطاني, ولما تحالفت 

بريطانيا مع االتحاد السوفيتي بسبب تغيرات 
ظروف الحرب العالمية الثانية اشارت بريطانيا 

للحكومة العراقية بإقامة عالقات دبلوماسية مع 
السوفيت.

ويف الواق���ع، ان الظ���روف الدولي���ة بعد احل���رب العاملية 
الثاني���ة �ساهمت يف خدمة احلكوم���ة العراقية الأمر الذي 
اكدت���ه التقارير ال�سنوية لل�سف���ارة الربيطانية عن العراق 
لع���ام 1945، نقتب�ش منها ه���ذا الن�ش: “ ان احداث العامل 
خ���الل احل���رب قدمت للع���راق خدم���ة للخروج م���ن هيمنة 

بريطانيا وحدها عليِه ».
مهم���ا يك���ن من ام���ر، اظهرت حكوم���ة حم���دي الباجه جي 
ع���ام 1944-1946 رغبته���ا بتاأ�سي�ش عالق���ات دبلوما�سية 
م���ع الحت���اد ال�سوفيت���ي نظ���رًا لتزاي���د مكان���ة ال�سوفيت 
يف ال�س���وؤون الدولي���ة وق���د اعلن���ت احلكوم���ة العراقي���ة 
يف �سيا�سته���ا اخلارجي���ة ع���ن رغبته���ا بتوثي���ق ال�سالت 
وال���دول  العربي���ة  القط���ار  ب���ني  الخوي���ة  والعالق���ات 
العالق���ات  بتاأ�سي����ش  �سروره���ا  ع���ن،  ف�س���اًل  املج���اورة. 

الدبلوما�سية بني العراق والحتاد ال�سوفيتي.
اأدى ال�سيد عبا�ش مهدي )1898 � 1961( دورا يف ت�اأ�سي�ش 
ه���ذه العالق���ات حينم���ا كان وزي���رًا مفو�س���ًا يف طه���ران 
اإذ اج���رى ع���دة ات�س���الت �سري���ة م���ع ال�سف���ري ال�سوفيتي 
متخ�ست عنها ه���ذه العالقات، واأبل���غ عبا�ش مهدي وزير 
اخلارجي���ة العراق���ي ار�س���د العم���ري ال���ذي ب���دوره اأبرق 
1944، للموافق���ة عل���ى  21 اآب  ال���وزراء يف  اإىل رئا�س���ة 
تاأ�سي����ش هذه العالقات بني البلدين، ويف اجلل�سة الثامنة 
والربع���ني املنعقدة بتاري���خ 23 اآب 1944، وافق جمل�ش 

الوزراء على ذلك.
وبن���اًء عل���ى ذل���ك، بع���ث وزي���ر اخلارجي���ة برقي���ة يف 25 
ال�س���وؤون  )Molotov( وزي���ر  اآب1944،اإىل مولوت���وف 
اخلارجي���ة لالحت���اد ال�سوفيت���ي مبين���ًا فيها، رغب���ة بالدِه 
وتر�سي���ح  بينهم���ا  الدبلوما�سي���ة  العالق���ات  بتاأ�سي����ش 
ممثليهم���ا يف اأق���رب وقت. واأعرب نظ���ريه ال�سوفيتي عن 
رغب���ة بالده بذلك اأي�سًا وعلى ه���ذا الأ�سا�ش اعلنت رئا�سة 
جمل����ش الوزراء يف 26 اآب 1944، ع������ن ب��دء الع����الق����ات 
ال�سوفيت���ي  والحت���اد  الع���راق  ب���ني  ال�����دب��ل����وم��ا�سي���ة 

وب�سكل ر�سمي.
عل���ى اية حال، �سب���ق الحتاد ال�سوفيتي الع���راق بار�سالِه 
الوزير املفو�ش امل�سي���و زايتزايف غريغوري ميتوفيت�ش 
�سب���اط   8 يف   ،)M. Zeyziv Gregory Mytovuch(
1945، يف ح���ني ان احلكوم���ة العراقي���ة تاأخ���رت قراب���ة 
�سبع���ة اأ�سه�ر حت���ى اأر�سلت وزيرها املفو����ش يف الحتاد 
ال�سوفيت���ي وُتع���زي بع����ش امل�س���ادر �سبب ذل���ك التاأخري 
ه���و لرغب���ة احلكوم���ة العراقي���ة بانتهاء احل���رب ومعرفة 
م���ا �ست�سف���ر عنها م���ن نتائ���ج، ال ان عبا�ش مه���دي و�سح 
عك����ش ذل���ك متامًا حينما و�س���ح ان احلكوم���ة العراقية مل 
جت���د �سخ�سًا يرغ���ب بالذهاب اىل مو�سك���و بعد ان رف�ش 
الكث���ريون ذل���ك. وا�سارت �سحيفة “ الع���امل العربي “اىل 
ان �سب���ب التاخ���ري يف ار�س���ال العراق بعثت���ِه ملو�سكو هو 
ك���ون احلكومة مل جت���د ال�سخ����ش املنا�سب له���ذا املن�سب 

نظرًا حل�سا�سيته وخطورته اإذ ينبغي ملن ي�سغله ان يكون 
�سخ�سًا قديرًا تتنا�سب مقدرته مع خطورة من�سبه ولي�ش 

اأقل من ذلك.
مهم���ا يكن من اأمر، اأعرب���ت وزارة اخلارجية العراقية يف 
اآذار 1945، انه���ا ب�سدد اجراء تعديالت هامة بني املمثلني 
الدبلوما�سيني ويف اثر هذه التبدلت اختري عبا�ش مهدي 
ليكون اأول وزير مفو�ش يف الحتاد ال�سوفيتي ح�سب ما 
ا�سارت اليه الوثيقة ال�سرية املوؤرخة يف 16 ت�سرين الول 

.1945
وهك���ذا ، �س���درت الرادة امللكي���ة يف 18 ت�سري���ن الول 
1945 بتعي���ني عبا����ش مهدي وزي���رًا مفو�س���ًا للعراق يف 
الحت���اد ال�سوفيتي يف الدرج���ة الوىل من ال�سنف الول 
املمت���از م���ن ا�سن���اف ال�سل���ك اخلارج���ي، ويعل���ل عبا����ش 
مه���دي ان موافقت���ِه لتمثي�ل بالده يف مو�سك���و بعد رف�ش 
الكثريي���ن كان���ت رغبًة من���ُه يف ا�سداء خدم���ة للبالد كانت 
باأم����ش احلاجة اليها وبذلك فند عبا�ش مهدي ما ا�سيع عنُه 
ب���ان ذهاب���ِه كان ا�سطراريًا بع���د تلقيه اوام���ر �سديدة من 
احلكوم���ة العراقية. وه���و اأمر ل ميكن قبول���ه منطقيًا يف 

ال�سلك الدبلوما�سي.
ن�ستطي���ع القول مم���ا تق���دم، ان عبا�ش مه���دي اختري لهذا 
املن�س���ب كونه ادى دورًا مهم���ًا يف تاأ�سي�ش هذه العالقات 
ب���ني البلدي���ن ول �سيم���ا حينم���ا كان وزي���رًا يف مفو�سية 
طه���ران وات�سال���ه باملفو����ش ال�سوفيتي هناك كم���ا ذكرنا 
�سابق���ًا، بتعبري اأدق ان اختياره ج���اء مرتكزًا على حقائق 
مو�سوعي���ة اثبته���ا بج���دارة عبا����ش مه���دي خ���الل عمل���ه 
الدبلوما�س���ي مم���ا دع���ا احلكوم���ة اىل ان تخت���اره له���ذا 
املن�سب. على اية حال، غادر عبا�ش مهدي اإىل مو�سكو يف 
8 ت�سري���ن الثاين1945. وو�س���ل اليها يف 4 كان�ون الول 
1945، فا�س�ت�ق���ب����ل فيها بحف���اوة كبرية من قبل احلكومة 

ال�سوفيتية.
التقى عبا�ش مه���دي بوزير اخلارجي���ة امل�سيو مولوتوف 
وع���رب الطرفان عن �سرورهما بب���دء العالقات بني البلدين 
كم���ا التقى بعدها برئي�ش احت���اد اجلمهوريات ال�سوفيتية 
ال�سرتاكي���ة جوزي���ف �ستالني وذل���ك يف 13 كانون الول 
1945، وكان املفرو�ش ان جترى مرا�سيم لهذا الغر�ش ال 

ان طبيع���ة ال�سوفيت ل يقيم���ون مرا�سيم وا�ستعرا�سًا يف 
مث���ل هذه المور بل جترى املرا�سيم ب�سكل ب�سيط، ولذلك 
مل يل���ِق عبا�ش مهدي خطبته املقررة اأمام الرئي�ش فارجتل 
كالم���ًا م���ن �سميم قلبه ج���اء فيه: “ يل عظي���م ال�سرف، ان 
اق���دم لفخامتك���م كت���اب العتم���اد ال���ذي عينن���ي مبوجبه 
ح�س���رة �ساح���ب ال�سم���و امللك���ي الو�س���ي وويل العه���د 
املعظ���م نيابة عن م���ولي املعظم ح�س���رة �ساحب اجلاللة 
املل���ك في�سل الثاين، كمندوب ف���وق العادة ووزير مفو�ش 
للعراق لدى احتاد اجلمهوري���ات ال�سوفيتية ال�سرتاكية. 
لعم���ل على توطيد ال�سداقة بني الدولتني” فحظي عبا�ش 
مهدي برتحيب الرئي�ش ال�سوفيتي الذي اعلن عن �سروره 

بتعينه يف الحتاد ال�سوفيتي.
الق�سايا ال�سيا�سية:

نتج عن احل���رب العاملية الثانية بع���د ان و�سعت اأوزارها 
ع���ام 1945، �سراع �سيا�سي من نوع جديد قائم على ك�سب 
احللف���اء، لي�ش فقط يف اوربا وامنا يف ال�سرقني الو�سط 
والدن���ى مما دعا عبا�ش مه���دي اىل متابعة هذا المر كون 

العراق احد اهم البلدان يف ال�سرق الدنى.
وبن���اًء عل���ى ذلك، ا�سار عبا�ش مه���دي يف 1 �سباط 1946 ، 
اىل قي���ام كل من ال�سوفي���ت وبريطانيا والوليات املتحدة 
المريكي���ة باقت�سام هذه املناط���ق فاطلق العنان لل�سوفيت 
يف منطق���ة البلقان يف حني تركت حرية العمل للحلفاء يف 
ال�سرقني الو�سط والدنى وبالرغم من ذلك فان ال�سوفيت 
مل يرتك���وا اهتمامه���م باملنطق���ة العربي���ة اإذ ا�س���ار عبا�ش 
مهدي اىل،” ان ال�سوفيت يلمحون من خالل ت�سريحاتهم 
وفرن�س���ا  بريطاني���ا  ان�سح���اب  �س���رورة  اىل  ال�سيا�سي���ة 

م���ن �سوريا ولبن���ان ل �سيم���ا ان هاتني الدولت���ني اعرتفتا 
با�ستقالل �سوريا ولبنان«.

وب���داأت احلكومة ال�سوفيتي���ة تزيد م���ن اهتمامها بالدول 
العربي���ة ح�س���ب ما و�س���ح ذلك عبا����ش مه���دي وا�سار، ان 
ال�سوفي���ت ي�����رون ان امللك عبد الل���ه وال���و�سي عبدالل���ه 
وامللك في�سل الثاين هما من �ساللة واحدة وهم مرتبطون 
بربيطاني���ا �س���واء ع���ن طري���ق التفاقي���ات او ع���ن طريق 
التبعي���ة ال�سيا�سية، ثم ا�ساف عبا�ش مهدي، ان ال�سوفيت 
لحظ���وا �سع���ي بريطاني���ا لتاأ�سي����ش احتاد مت���ني لل�سرق 
العرب���ي يك���ون حت���ت ا�سرافه���م، وا�ستنتج عبا����ش مهدي 
انه���م ي�سريون اإىل احتاد الع���راق و�سرقي الردن، ثم بني 
�سب���ب هذه الت�سريحات، هو حماول���ة بريطانيا ال�سيطرة 
عل���ى منطق���ة البحر البي����ش املتو�سط واخللي���ج العربي 
من خالل التفاقيات الت���ي ترف�سها ب�سدة حكومة الحتاد 
ال�سوفيت���ي اإذ تعتربها انها بديل عن النتداب. ف�ساًل عن، 
معار�سة اململكة ال�سعودي���ة لالحتاد الها�سمي بني العراق 
و�سرق���ي الردن ح�سب ما تناقلت���ه ال�سحف الناطقة با�سم 

احلكومة ال�سوفيتية.
مهما يك���ن من اأمر، مل ت�ستمر العالقات بني البلدين طوياًل 
اإذ �سرع���ان ما ب���داأت العالقات بالتوتر من���ذ البداية، وذلك 
حينما طلب الحتاد ال�سوفيتي، جمموعة من اخلرائط عن 
العراق، فرف�ست احلكومة العراقية ذلك كما رف�ست اإقامة 
معر����ش لل�س���ور ع���ن احلي���اة يف الحت���اد ال�سوفيتي يف 
القن�سلية ال�سوفيتية يف بغداد، متذرعًة ان ذلك يكون ذلك 
دعاية لال�سرتاكي���ة او ال�سيوعية، ولهذا خ�سعت حتركات 
الدبلوما�سيني ال�سوفيت منذ البداية ملراقبة دقيقة من قبل 

اجهزة المن يف داخل بغداد وخارجها.
ومم���ا زاد املوق���ف تردي���ًا يف عالق���ة البلدي���ن ه���و موقف 
ال�سوفي���ت م���ن الق�سي���ة الفل�سطيني���ة وم�ساندته���ا لقرار 
1948، وو�سفه���ا احل���رب العربي���ة �س���د  التق�سي���م ع���ام 
مم���ا  الع���دواين،  بالعم���ل  الع���ام  نف����ش  يف  )ا�سرائي���ل( 
اث���ر ب�س���كل �سلب���ي يف العالق���ات ب���ني البلدي���ن فا�ستغلت 
احلكومة العراقية ه���ذا املوقف لقطع عالقاتها مع الحتاد 

ال�سوفيتي.
عن ر�سالة )عبا�ض مهدي(

في ذكرى تأسيسها في 26 اب 1944

هكذا بدأت العالقات الدبلوماسية بين بغداد وموسكو
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ص���ب���اح ع���ل���ي غ��ال��ب

كان توفي����ق ال�سوي����دي وه����و م����ن روؤ�س����اء ال����وزارات 
ال�سابق����ني قد ذكر يف مذكراته ان����ه بعد ان توىل في�سل 
الث����اين �سلطاته الد�ستوري����ة كان ي�سمع من هنا وهناك 
ما ي����دل على اعتق����اد ال�سعب ان ويل العه����د مازال رغم 
انته����اء عه����د و�سايته يت�س����رف وكاأنه ه����و امللك وكان 
ال�سع����ب قد اب����دى ا�سد ال�ستي����اء من تل����ك الت�سرفات. 
فاأتف����ق ال�سوي����دي مع جمي����ل املدفعي وحمم����د ال�سدر 
عل����ى مقابلة المري ب�س����ورة �سرية واقناع����ه بالبتعاد 
ع����ن العراق وتعيينه �سف����ريا يف بريطانيا او الوليات 
املتح����دة ليف�س����ح املج����ال للمل����ك ك����ي يت����وىل �سلطات����ه 
الد�ستوري����ة فيك�س����ب حمب����ة ال�سع����ب وثقت����ه وملا متت 
املقابل����ة وف����وحت عبد الإل����ه بالأمر ظهر علي����ه ال�ستياء 
والمتعا�����ش واع����رب ع����ن رف�س����ه للفك����رة، كم����ا ذك����ر 
يف حين����ه ان بع�����ش �سب����اط اجلي�����ش كان����وا يع����دون 
الع����دة للقيام بحرك����ة ت�ستهدف اإبعاد عب����د الله ونوري 
ال�سعي����د عن العراق لكن ثورة 14 متوز ق�ست على تلك 

املحاولة!
وم����ن الحداث التي تظهر ان املل����ك مل يكن له دور فيما 
ي����دور حوله من امور تتعلق ب�سيا�س����ة الدولة يوم كان 
يتن����اول طعام الع�ساء على مائ����دة انتوين ايدن رئي�ش 
وزراء بريطاني����ا ب�سحب����ة ن����وري ال�سعيد فنق����ل اليهم 
احد موظفي وزارة اخلارجية الربيطانية نباأ قيام عبد 
النا�س����ر بتاأمي����م قناة ال�سوي�ش فم����ا كاد نوري ال�سعيد 
يطل����ع على اخل����رب حتى �س����اح خماطبا اي����دن )ا�سربه 
الن بق����وة يا م�سرت ايدن( اما امللك فلم يتفوه بكلمة بل 
ظ����ل �سامتا وكاأن المر ل يعني����ه وكاأن م�ساندة العراق 
لربيطاني����ا يف عدوانها على م�س����ر ل توؤثر على �سمعة 

بلده وعر�سه.

حتى زواجه بوصاية
ام����ا بالن�سب����ة لالم����ور العاطفي����ة فق����د كان في�سل فوق 
ال�سبهات عك�ش خاله ال����ذي تزوج ثالث مرات ومل يكن 
�سعي����دا يف اي منه����ا. ويب����دو ان املل����ك مل يك����ن له راأي 
حت����ى يف مو�س����وع زوجه وقد قيل يف حين����ه ان امللكة 
ال�سابقة نفي�سة زوج����ة ا مللك علي ملك احلجاز ال�سابق 
ووال����دة عبد الله هي الت����ي ا�سرت على زواج امللك يف 
وق����ت مبكر كي تهن����اأ بروؤي����ة ابنه وويل عه����ده قبل ان 
متوت وبن����اء على تلك الرغبة اجتهت النية اىل البحث 
عن زوج����ة مالئم����ة لفي�س����ل وكان ملل����ك مراك�ش حممد 
اخلام�����ش ابنة يف عمر في�سل ه����ي المرية عائ�سة ومل 
يك����ن في�سل قد �ساهده����ا او قابلها من قب����ل فاتفق راأي 
اجلمي����ع عل����ى خطبته����ا فانته����ز عب����د الله وج����ود امللك 
املراك�س����ي يف باري�����ش فاجته �سوب����ه يف �سهر ت�سرين 
الث����اين �سن����ة 1955 وطل����ب يد ابنت����ه لب����ن اخته لكن 

اخلطبة مل تتم لباب مل تعلن يف حينه!
يف ال�ساد����ش ع�سر من ايلوب ع���ام 1957 اعلن ر�سميا 
م���ن دار الذاع���ة وحمط���ة التلفزي���ون العراقية خطبة 
امللك في�سل الثاين عل���ى المرية فا�سلة وهي فتاة يف 
ال�ساد�س���ة ع�سرة من عمره���ا والدها المري حممد علي 
وحي���د الدين بن ابراهيم ويرجع ن�سبه اىل حممد علي 
با�س���ا الكب���ري وايل م�س���ر اللب���اين ال�س���ل ووالدتها 
الم���رية خ���ان زادة حفي���دة اخلليف���ة العثم���اين عب���د 

املجي���د. وكان وفد عراقي عايل امل�ستوى برئا�سة علي 
ج���ودة اليوبي رئي����ش الوزراء قد �سب���ق امللك في�سل 
بالذه���اب اىل ا�سطنب���ول لتهيئة مرا�س���م اخلطبة وقد 
ح�س���ر ن���وري ال�سعيد مبعي���ة امللك اىل دع���وة الع�ساء 
الت���ي اقيم���ت يف فن���دق هيلت���ون با�سطنب���ول له���ذه 

املنا�سب���ة. وكان���ت فا�سلة طالبة يف مدر�س���ة )هيفيلد( 
الربيطاني���ة الواقع���ة يف مقاطع���ة )ا�سك���وت( وه���ي 
مدر�س���ة راقي���ة خم�س�س���ة لبن���ات الطبق���ة الراقية من 

العوائل النكليزية والجنبية.
يبدو ان ادارة مدر�س���ة )هيفيلد( كانت �سعيدة لنتماء 

اح���دى بن���ات العائل���ة املالك���ة العراقي���ة يف �سفوفه���ا 
وق���د اأب���دت حر�سها على ع���دم قبول فتي���ات اجنبيات 
ل تر�س���ي احلكوم���ة العراقي���ة. ان تختل���ط خطيب���ة 
املل���ك في�س���ل بهن وق���د ظهر ذل���ك يف الر�سال���ة التالية 
الت���ي وجهه���ا رئي����ش جمل����ش ادارة املدر�س���ة ال�س���ري 
)باتري���ك �سبن���ز( اىل وزارة ا خلارجي���ة الربيطاني���ة 
علم���ا ان )ال�سري �سبنز( كان ع�سوا يف جمل�ش العموم 
الربيطاين. ورد يف الر�سالة )لقد و�سلت الن�سة التي 
�ستت���زوج ملك العراق وه���ي المرية فا�سل���ة �سبيحة 

ابراهيم اىل مدر�سة هيفيلد يف ا�سكوت.
اين رئي����ش جمل����ش ادارة املدر�س���ة. تلقين���ا طلب���ا من 
ال�سيد �سادق بك علمي الذي اعطى عنوانني، الول يف 
رام الل���ه � الردن والث���اين يف الزمالك � القاهرة لقبول 
ابنته. كم���ا تلقينا طلبا م���ن باك�ست���ان ال�سرقية لقبول 
طالبت���ني هما حبيبة بيج���وم وماجنو جودري. لقد مت 
وو�سل الطالبات الثالث. اين قلق ب�ساأن هوية �سادق 
بك علمي واجلهة التي ار�سلت الفتاتني الباك�ستانيتني 
�ساأك���ون ممتنا لو كان بامكان اجله���ة املخت�سة ب�سرق 
اخلارجي���ة  وزارة  يف  الباك�ست���ان  و�س���رق  الردن 

تزويدنا مبعلومات عنهن.
املالكي���ة  العائل���ة  تك���ون  ان  ارغ���ب  ل  بالطب���ع  اين 
العراقي���ة يف موقف ت�ستطيع في���ه القول انها ل توافق 
عل���ى اخت���الط الم���رية بفتي���ات معين���ات م���ن الردن 

والباك�ستان(.
عندم���ا قامت ثورة 14 مت���وز يف العراق كانت المرية 
فا�سلة لت���زال يف تل���ك املدر�سة النكليزي���ة وقد ادىل 
حاول���وا  الذي���ن  لل�سحفي���ني  املدر�س���ة  باأ�س���م  ناط���ق 
مواجهة المرية ملعرف���ة ردود فعلها ازاء ما يجري يف 
بغ���داد بانها مل تتلق اأية انب���اء من العراق ولي�ش لديها 

ما ت�سرح به.

الملك الصغير ووصاية خاله األمير عبد اإلله

الملك فيصل الثاني والبحث عن زوجة


